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  الدرس اللغوي في كتب األزمنة واألمكنة
  ضع للبكري، األنواء في مواسم العربامعجم ما استعجم من أسماء البالد والمو

   األزمنة واألمكنة للمرزوقية البن قتیب
  إعداد

  حنان عاطف محمود بشارة
  إشراف

  د  یحیى عبد الرؤوف جبر. أ

  الملخص

معجـم مااسـتعجم مـن أسـماء ) (الـدرس اللغـوي فـي كتـب األزمنـة األمكنـة(هذه رسالة بعنـوان  
ــــة واأل،الــــبالد والمواضــــع للبكــــري ـــي واألزمن ـــم العــــرب البــــن قتیبــــة ،مكنــــة للمرزوقـ  واألنــــواء فــــي مواسـ

تهدف إلى تسلیط الضوء علـى اهتمـام مـؤلفي كتـب الجغرافیـا والفلـك بـالعلوم اللغویـة، ومـدى ) أنموذجا
  .حضور القضایا اللغویة المتعددة في مؤلفاتهم الجغرافیة والفلكیة

 القــضایا الــصرفیة فـــي فكانــت الدراســة علــى تــسعة فــصول، أمــا الفــصل األول فیتحــدث عــن
  . المیزان الصرفي، والضبط اللغوي، والجمع وغیرها: الكتب الثالثة مثل

ــدیث فیــــه عــــن القــــضایا النحویــــة ــال والبــــدل والمفاعیــــل : مثــــل.وأمــــا الفــــصل الثــــاني، فالحــ الحــ
  .وغیرها

اتفـــاق أســـماء األزمنـــة واألمكنـــة وافتراقهـــا،  وفیـــه تتحـــدث الباحثـــة عـــن فوأمـــا الفـــصل الثالـــث    
  .أسماء البلدان المتشابهة  في البالد العربیة

: وأمـــا الفـــصل الرابـــع، فیتحـــدث عـــن الـــشواهد اللغویـــة، وقـــد قـــسمته الباحثـــة إلـــى ثالثـــة أقـــسام
  .الشواهد الشعریة، واالستشهاد بالقرآن والسنة النبویة، واالستشهاد باألمثال

وضـــوعات بالغیـــة مثـــل القـــضایا البالغیـــة، وفیـــه ناقـــشت الباحثـــة مف وأمـــا الفـــصل الخـــامس،
  .التشبیه واالستعارة والسجع



 ر 

الباحثـــة دت رفیـــه مـــا یـــذكر ویؤنـــث مـــن أســـماء الزمـــان والمكـــان، وأوفوأمـــا الفـــصل الـــسادس 
  . في االستعمال اللغويؤنثتوذكر تأسماء لبعض المواضع  

 وفیــه تــم الحــدیث عــن التــرادف بــین مؤیــد ومنكــر، ،وأمــا الفــصل الــسابع فهــو القــضایا الداللیــة
  .واألضداد

  . فهو عن الروایة والتفسیر،وأما الفصل الثامن

  .عن التصحیف والتحریف والمؤتلف والمختلف تحدثت الباحثةوفي الفصل األخیر 

  .  وبعد هذا البحث خلصت الباحثة إلى نتائج كانت هي خاتمة البحث
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 ةالمقـدم

 هــذه الكتـب التــي كانــت ،تزخـر المكتبــة العربیـة بكثیــر مـن أمــات الكتــب فـي مختلــف المیـادین   
 وال تخفـى علـى أحـد ،منارة العلم والمعرفة لألجیـال المتالحقـة فـي الـوطن العربـي بـل فـي العـالم أجمـع

 كتـــب األزمنـــة واألمكنـــة التـــي ، ومـــن هـــذه الكتـــب،جهـــود علمائنـــا األوائـــل فـــي حقـــول العلـــم المختلفـــة
 كبیـر مـن أسـماء األمـاكن والبلـدان فهي حافلـة  بقـدر تطرقت للمكان والزمان وصفا وتحلیال وتحدیدا،

 كمـا نجـد فیهــا ذكـرا واســعا ،المنتـشرة فـي الــبالد العربیـة وغیـر العربیــة مثـل بــالد فـارس والهنـد وأرمینیــا
ألقــسام الزمــان مــن خــالل أطــوار القمــر، ودورة الــشمس، ومواقــع الكواكــب، وتنــاوب الفــصول، وأقــسام 

  .الیوم، وغیرها

قـد تطرقـت إلـى الزمـان والمكـان، وهـذا هـدفها ) منـة واألمكنـةكتـب األز(ٕوان كانت هذه الكتـب 
ن مـن مـؤلفي هـذه الكتـب مـن هـو إ قیمة لغویة عظیمة؛ إذ  إال أنها حملت في طیاتها،األول والرئیس

 وابـن قتیبـة فـي جـل مؤلفاتـه، ویقـف ،لغوي بالدرجـة األولـى، كـالبكري مؤلـف كتـاب معجـم مـا اسـتعجم
ِّیا اللغــة، ومظــاهر الـــدرس اللغــوي علــى نحـــو یمكــن الباحثــة مـــن المطــالع فیهــا علـــى كثیــر مــن قـــضا

  إعداد دراسة مستفیضة في هذا المجال، 

  أهداف البحث 
یهدف هذا البحـث إلـى تـسلیط الـضوء علـى القیمـة اللغویـة التـي تنطـوي علیهـا  كتـب األزمنـة 

عــرف العــرب فــي  فقــد . واالطــالع علــى أبعــاد الــدرس اللغــوي فــي هــذه المؤلفــات ومظــاهره،واألمكنــة
 ،فهــو مــن ناحیــة یــولي وجهــه شــطر العلــوم" بــدایات اهتمــامهم بــالعلوم مــا یــسمى بــاألدب الجغرافــي 

ــالمعنى الــذي نفهمــه حالیــا إذا أردنــا تحدیــد علــم الجغرافیــا ؛ ومــن ناحیــة  أعنــي العلــوم الدقیقــة وذلــك ب
لـذي  ا)1("بـداع ذروة اإلبعض آثـاره فـي هـذا المجـال دب الفني بالغـا بـأخرى فهو یولي وجهه شطر األ

  .ٕستقوم الباحثة بكشفه واظهار القیمة اللغویة التي حوتها كتب األزمنة واألمكنة
  
  

                                                             
  18ص. تاریخ األدب الجغرافي عند العرب كراتشوفسكي، )1 (
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  منهجیة البحث 

لدراسـة منهجـا وصـفیا تحلیلیـا مـن خـالل تتبـع مظـاهر الـدرس اللغـوي ستتبع الباحثة في هـذه ا
 البحــث وقــد قــسمت ،ها فیهـامــدى حــضور إذ لــوحظ كثرتهـا، و،نــة واألمكنــةالتـي حفلــت بهــا كتـب األزم

  .البحث خطة في ذكرها سیرد فصول تسعة إلى

  الرئیسة البحث مصادر

  :تذكر الباحثة هنا أهم كتب األزمنة واألمكنة التي سیتم تناولها في البحث وهي
  :المصادر

 لعبــداهللا بــن عبــد العزیــز البكــري األندلــسي، ،معجــم مــا اســتعجم مــن أســماء الــبالد والمواضــع
  . هـ487المتوفى سنة  أبي عبید،الملقب  ب

المتوفى ســنة   البــن قتیبــة الــدینوري، أبــي محمــد عبــداهللا بــن مــسلم،،األنــواء فــي مواســم العــرب
  هـ 276

 للــشیخ أبــي علــي بــن أحمــد بــن محمــد بــن الحــسن المرزوقــي األصــفهاني، ،األزمنــة واألمكنــة
   . هـ421المتوفى سنة 

 الدراسات السابقة 
 تطرقـوا لموضـوع الـدرس الجغرافـي وبیـان تفاصـیله، علـى تنـوع أسـلوب من الكتابعدد هناك 

 علــى ســبیل المثــال ال ، أو الجزئیــة الجغرافیــة التـي وجهــوا إلیهــا دراسـتهم وأبحــاثهم، وهنــا أذكـر،الطـرح
  : بعض الدراسات الجغرافیة العربیة،الحصر

لــدان والقــرى األردنیــة  ویــورد فیــه أســماء الب، یحیــى جبــر،معجــم البلــدان األردنیــة والفلــسطینیة
ــذكر الكتـــب القدیمـــة التـــي ذكـــرت هـــذه ،والفلـــسطینیة حتـــى القـــرن الـــسابع الهجري مرتبـــة أبتثیـــا، كمـــا یـ

  .البلدان كمعجم البلدان لیاقوت الحموي وغیره
التـراث الجغرافـي اللغــوي عنـد العـرب للــدكتور حـسین نــصار، وهـو منـشور فــي مجلـة المجمــع 

  .م1967هـ ـ1387ع عشرالعلمي العراقي، المجلد الراب
، للمستــشرق الروســي  أغنــاطیوس كراتشكوفــسكي، تــاریخ األدب الجغرافــي عنــد العــربكتــاب 

  .م1963الذي ترجمه سفیر السودان في موسكو، صالح الدین هاشم، طبعة القاهرة سنة 
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یقـدم المؤلـف عرضــا منظمـا لـألدب الجغرافــي ابتـداء مـن ظهــور التـصورات الجغرافیـة األولــى 
ــیالد ، وفـــي القـــرآن الكـــریم،عـــرب التـــي نلتقـــي بهـــا فـــي أقـــدم آثـــار الـــشعر الجـــاهليعنـــد ال  ثـــم یتتبـــع مـ

 ، وعلـى الدراســات الحدیثــة،الجغرافیـا الریاضــیة عنـد العــرب معتمــدا فـي ذلــك علـى المــصادر األصــلیة
ـــدي، ویلـــي هـــذا فحـــص مفـــصل لمـــیالد بقیـــة فـــروع الجغرافیـــا  ویبحـــث عالقتهـــا بـــالعلم الیونـــاني والهن

 مــع ، واألقلیمیــة، والجغرافیــا العامــة، والجغرافیــا البحریــة، والــرحالت،رى مثــل الجغرافیــا الوصــفیةاألخــ
 .ذكر مراكزها ودارسیها واتجاهاتها وأنماطها المختلفة

ل البكــــري و قدامــــة بــــن جعفــــر  مثــــ:كمــــا یتطــــرق المؤلــــف إلــــى الجغــــرافیین اللغــــویین العــــرب
  .وغیرهم

لألســتاذ ) دراســة تحلیلیــة وصــفیة . ( المملكــة العربیــة الــسعودیةمعــاجم أســماء األمــاكن الجغرافیــة فــي
الــدكتور حــسن عایــل أحمــد یحیــى، منــشورات جامعــة الملــك عبــد العزیــز، وفیــه یتحــدث الكاتــب عــن 
تعریــف المعجــم الجغرافــي، لغویــا وصــرفیا، ووظیفــة معــاجم أســماء األمــاكن الجغرافیــة، ومــن ثــم یــأتي 

كــة العربیــة الــسعودیة بالوصــف والتحلیــل، فیــأتي علــى ذكــر سلــسلة علــى المعــاجم الجغرافیــة فــي الممل
  .المعجم الجغرافي للبالد العربیة السعودیة لمؤلفه الشیخ حمد بن محمد الجاسر

ویخلـص فـي نهایـة البحـث إلـى نتـائج منهـا أهمیـة التعـرف علـى المعجـم الجغرافـي، والتعریـف 
  .تعریف بمعاجم الجغرافیة السعودیةبوظیفة أسماء األماكن الجغرافیة في السعودیة، وال

  أسس األسماء الجغرافیة إلبراهیم موسى الزقرطي، عمان، المركز الجغرافي األردني 
وفي هذا الكتاب یتحدث الكاتب عن أهمیة االسم الجغرافي، وألهمیة هذه األسماء فـإن األمـم 

 .المتحدة تعقد مؤتمرات دوریة لدراسة األسماء الجغرافیة
ن عالقــة األســماء الجغرافیــة باللغــة العربیــة مــن حیــث قواعــد اإلمــالء والنحــو كمــا یتحــدث عــ

  .واللهجات
ــب حـــدیثا موســـعا عـــن اللهجـــات العربیـــة وتطورهـــا، وأســـماء بعـــض اللهجــــات  ویـــضیف الكاتـ

  .... والعجعجة، الكشكشة والعنعنة:العربیة مثل
مـا اسـتعجم للبكـري مجلـة منها معجـم : المقصور والممدود في كتب األزمنة واألمكنة واألنواء

 2013، عام 12جامعة األنبار للغات واآلداب، العدد 
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تـب األزمنـة واألمكنـة واألنـواء، كلیـة التربیـة، جامعـة فـي ك) بین الـصوامت( بدال الصوتي اإل
 .األنبار، والبحث یقدم دراسة منهجیة أكادیمیة لغویة صوتیة

  مشكلة البحث وأهمیته  
 الظــواهر هــذه الكتــب الجغرافیــة علــى اشــتملتهــل : ؤال اآلتــيالــسفــي وتكمــن مــشكلة البحــث 

، مـدى حـضور الـدرس اللغـويبشكل علمـي دقیـق یوضـح مـن خاللـه المتصلة بالدرس اللغوي اللغویة 
  .وتحاول الباحثة أن تكشف ما ورد في هذه الكتب من مسائل اللغة وقضایاها

   :خطة البحث
  :للبحث على النحو اآلتيوضعت مخططا 

  لمقدمة ا:أوال
   :التمهید

  التعریف بكتب األزمنة واألمكنة  
   :الفصل األول

  القضایا الصرفیة في كتب األزمنة واألمكنة 
   :الفصل الثاني

  القضایا النحویة 
   :الفصل الثالث

  اتفاق أسماء األزمنة واألمكنة وافتراقها
  :الفصل الرابع

  الشواهد اللغویة
  الفصل الخامس
  القضایا البالغیة

  :السادسالفصل 

  ما یذكر ویؤنث من أسماء الزمان والمكان
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  : الفصل السابع

   القضایا الداللیة 

  :الفصل الثامن

  الروایة والتفسیر
  :الفصل التاسع

  التصحیف والتحریف
  الخاتمة 
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  التمهید

إن الحیــاة العلمیـــة المزدهــرة التـــي شـــهدها العــصر العباســـي، لــم تـــأت مـــن فــراغ، بـــل حظیـــت 
من اهتمام الخلفاء والوزراء آنذاك، إذ قدموا للعلماء كل الدعم المعنـوي والمـادي لتحفیـزهم علـى بكثیر 

  .العلم الدؤوب

لقد كان الزدهار الحیاة الفكریة في العـصر العباسـي أسـبابه المتعـددة ، منهـا انتـشار الترجمـة 
  .واهتمام الخلفاء بها، یضاف إلیها بناء المدارس والمؤسسات الثقافیة

وم فطلبــوا ترجمتهــا إلــى العربیــة خاصــة فــي العــصر العباســي بــالعلالمــسلمون اهــتم الخلفــاء و"
فزادوا من العطایا  للعلماء وقربوهم واهتموا بإنجـازاتهم، واسـتفادوا منهـا فأنـشأوا المراصـد والمستـشفیات 

  )1(."یة وهكــذا تقــدمت النهــضة العلمیـة وســجلت خطــوات رائــدة فـي مــسیرة الحــضارة اإلســالموالمكتبـات
الـذي أبو جعفـر المنـصور  صر، وأبرزهم الخلیفةفكان لذلك أثره الكبیر على الرقي الفكري في هذا الع

 وأجمـع المؤرخـون علـى أن الخلیفـة العباسـي الثـاني، وهـو أبـو".اءاشتهر بتقریبه العلماء والفقهاء واالدب
فعلـى الـرغم مـن .  العبـاس، كان أول رعاة العلـم مـن خلفـاء بنـي)م775/ هـ158ت ( جعفر المنصور

ًانــشغاله فــي تثبیــت أركــان دولتــه، فقــد اهــتم اهتمامــا كبیــرا برعا ومــن ثــم هــارون . ..یــة الحركــة العلمیــةً
  . )2("المأمونو...الرشید

وفـــي المغـــرب العربـــي، وتحدیـــدا فـــي األندلس،وبعـــد تـــشكیل اإلمـــارة العربیـــة اإلســـالمیة فیهـــا، 
هـا، وازدیـاد عـدد العلمـاء األندلـسیین المنافـسین بعلـومهم علمـاء ظهر االهتمام بالعلوم على كافة أنواع

  . الشرق العربي،واصبح العلم األندلسي منارة یهتدى بها

 شـــبه بجغرافیــة االهتمـــام كــان فقــد دراســـتي، محــط هـــي التــي والفلكیــة الجغرافیـــة العلــوموعــن 
 المرتبطــة والجوانــب لمنــاخوا األرض طبیعــة  علــى منــصبا إفریقیــا فــي العربیــة واألقطــار العــرب جزیــرة

                                                             
 8 ص 1جموسوعة عباقرة اإلسالم . فرشوخ، محمد أمین )1(
  2001/4 - 509الكویت العدد \، مجلة العربي تاریخ وأشخاص وتراث زیتون، عادل، )2(
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ــة هــذه فــي الجغرافیــة المؤلفــات اتخــذت وقــد والبــشریة، االقتــصادیة بالحیــاة  إضــافة أدبیــا طابعــا المرحل
  .اإلسالمیة قبل ما الفترة في ّدون الذي والشعر العربي باألدب عنیت كما الجغرافي، الطابع إلى

 البكــري فــي األنــدلس، :ان العربــيومــن العلمــاء العــرب الــذین اهتمــوا بجغرافیــة الزمــان والمكــ
    . والمرزوقي وابن قتیبة في العراق

أبــــي بــــن اهــــو عبــــداهللا بــــن عبــــد العزیــــز ). م 1094-؟ 1009 ،هـــــ487-؟ 400(البكــــري "
لبلــة  متفننــا، أمیــرا بــساحل كــورةَ ،یــا كــان إمامــا لغویــا أخبار:قــال الــصفدي. أبــو عبیــد البكــريمــصعب

  .بداوكان ال یصحو من الخمر أ

  معجـم مــا اسـتعجم مــن، اشــتقاق األسـماء، شـرح أمثــال أبـي عبیـد،شـرح نــوادر القـالي: صـنف
 . أخـذه النـاس عنــه)صـلى اهللا علیـه وسـلم( الـبالد والمواضـع، وجمـع كتابـا فـي أعـالم نبـوة نبینـا اسـماء

ذكـــر  معجـــم لغـــوي جغرافـــيمعجمـــه مـــا اســـتعجم و )1(ومـــات فـــي شـــوال ســـنة ســـبع وثمـــانین وأربعمائـــة
ـــار،"المؤلـــف فـــي هـــذا الكتـــاب،  ــدیث واألخب ـــة مـــا ورد فـــي الحـ ــازل  واألشـــعار والتـــواریخ جمل مـــن المنـ

ـــدیار، والقـــرى  ـــار، واألمـــصار ویـــذكر مـــا بهـــا مـــن معـــالم وال ومـــشاهد، والجبـــال واآلثـــار، والمیـــاه واآلب
 .)2(".ى حروف المعجمدة ومبوبة علمنسوبة محدوالدارات والحرار 

األمــاكن التــي تــرد فــي األحادیــث كثیــر مــن أســماء ا المعجــم، بــسبب تحریــف ألــف البكــري هــذ
العبـــارة ال بالحركـــات ولـــوال ذلـــك والبكـــري فـــي معجمـــه یـــضبط الكلمـــات ب. األشـــعار والـــسیر والتـــواریخو
  .ختل المعجم وضاعت قیمتهال

نمــا هــو معجــم لغــوي دقیــق مــن الناحیــة  إ،ومعجــم البكــري لــیس مــن المعــاجم العامــة للبلــدان
 .اللغویة والنحویة والصرفیة

                                                             
 . 49،ص2، جبغیة الوعاة السیوطي، )1(
 1، صمعجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع البكري ، )2(
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 فقــد حــدد البكــري غرضــه مــن تألیفــه للمعجــم بأنــه معجــم ،التفاصــیل  ال یتقــصى ذكــرموالمعجـ
التفاصـیل الجغرافیـة كمـا  یخـوض فـي  وهو قلمـا،ًلغوي بحت یقوم على الضبط وتصحیح األسماء أوال

 .المعاجم الجغرافیة البحتة في

 مـن مـدخراتیعد معجم ما استعجم لعبداهللا البكـري مـن أهـم المؤلفـات الجغرافیـة التـي تعتبـر و   
  .المكتبة العربیة على مر الزمان

 أبــو علــي ، أحمــد بــن محمــد بــن الحــسن"والعلــم الثــاني فــي الجغرافیــا العربیــة هــو المرزوقــي 
ٕف واقامـة الحجـج وحـسن غایـة فـي الـذكاء والفطنـة وحـسن التـصنی كـان . من أهل أصبهانالمرزوقي،

  .االختیار وتصانیفه ال مزید على حسنها

 فلمــا ولــي الــوزارة ، فلــم یقــم لــه،قــرأ علــى أبــي علــي الفارســي، ودخــل علیــه الــصاحب بــن عبــاد
  .جفاه

ــنف شــــرح الحماســــة ـــرح الفــــصیح،صــ  شــــرح ، شــــرح أشــــعار هــــذیل، وشــــرح المفــــضلیات، وشـ
  .  وغیرها،الموجز

   )1(".ن وأربعمائةمات في ذي الحجة سنة إحدى وعشری

یختلــف مــن أحوالهــا،   وبیــان مــا" واألمكنــة،ة هــو كتــاب فــي األزمنــ.وكتابــه األزمنــة واألمكنــة
ویتفق مـن أسـمائها وصـفاتها، وأطرافهـا وأقطاعهـا، ومتعلقـات الكواكـب منهـا، فـي صـعودها وهبوطهـا، 

عـرب فـي كـل ذلـك فـي ویتـضمن مـا قالتـه ال. وتتبـع مـساقط الغیـث، وبـوارح الـریح...وطلوعها وغروبهـا
أشــعارها وأمثالهــا، وحكمهــا وخطبهــا، ومـــا أثــر عــنهم فــي أعیـــادهم وحجهــم ونــسكهم ووجــوه معایـــشهم 

ًوقـد بنـى المرزوقـي كتابـه علـى ثالثـة وسـتین بابـا، ونیـف وتـسعین فـصال، قــدم . )2("ومكاسـبهم وآدابهـم ً
وقـــد : (ثـــم قـــال. رةلــه بمقدمـــة فـــي حـــب األوطـــان، ضــمنها كلمـــة الجـــاحظ الطویلـــة فـــي فــضائل البـــص

بأیـدي فكـري، وأتـصور مـضمونه غبرت علي مـدة مـن الزمـان، وهـذا الكتـاب منـي ببـال، أتـصفح ورقـه 
                                                             

 .  365، ص1 جبغیة الوعاة، السیوطي، )1(
 13، صاألزمنة واألمكنة المرزوقي، )2(
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ًفي مطارح فهمي، فینیلني إذا صادفته جموحـا، ویـولیني إذا صـافحته ازورارا وشـسوعا ً إلـى أن تبـوأ ....ً
نــور األســتاذ النفــیس، أبــي  فحینئــذ أطلــع اهللا علــى ضــمیري...مــن علــو الوكــد واالهتمــام أعلــى الربــى

فأقبـل تتنـاثر أبوابـه وتنثـال علـي، وتتـسابق أجـزاؤه وفـصوله ...علي إسماعیل بن أحمد، أدام اهللا رفعتـه
  .)1(")وتنساق إلي، كأنه كان من رباط الشد في عقال

تـــوفي ســـنة ســـت .بـــداهللا بـــن مـــسلم بـــن قتیبـــة المـــروزي أبـــو محمـــد ع"تیبـــة، وهـــوابـــن ق"وأخیـــرا 
 كــان رأســا فــي العربیــة واللغــة واألخبــار وأیــام النــاس : قــال الخطیــب،نزیــل بغــداد".)2("نوتــسعین ومــائتی
  .ثقة دینا فاضال

ـــدینور  وحـــدث عـــن إســـحاق بـــن راهویـــه وأبـــي حـــاتم السجـــستاني، وعنـــه ابنـــه ،ولـــي قـــضاء ال
  .َّ كان كرامیا:وقال البیهقي. القاضي أحمد وابن درستویه

   .یه واستبعد ؛ فإن له مؤلفا في الرد على الشبهةكان یمیل إلى التشب: وقال الدارقطني

   اجتمعت األمة على أنه كذاب:وقال الحاكم

علم قه ؛ وما أالخطیب قد وثما علمت أحدا اتهم القتیبي في نقله ؛ مع أن : وقال الذهبي
  .األمة اجتمعت إال على كذب الدجال ومسیلمة

... تلف الحدیث، جامع النحو،، مخاني القرآن، غریب القرآن، معإعراب القرآن: صنف
  .)3("وغیرها

 وغرضه كما ،وكتابه األنواء واحد من كتب األنواء القدیمة التى ألفها العرب فى هذا المجال
وهو بذلك یحفظ لنا معلومات فلكیة ) االقتصار على ما تعرف العرب فى هذا المجال(:یذكر المؤلف

  .)ا العرب عن األمم االجنبیةأى غیر تلك التى نقله(وأنوائیة على مذهب العرب 

                                                             
 .11-10، صاألزمنة واألمكنة المرزوقي، )1(
 183، صطبقات النحویین واللغویین الزبیدي، )2(
   63،ص2جبغیة الوعاة، السیوطي، )3(
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فى علم النجوم مطالعها  العرب األخبار بمذاهب "ابن قتیبة ویتضمن الكتاب كما یقول

 ومساقطها 

  واألزمنة، وفرق ما بین یمانیها وشامیها،وصفاتها وصورها وأسماء منازل القمر وأنوائها

 وما أودعته ،وأوقات حضور المیاه ، لتتبع مساقط الغیث وارتیاد الكأل؛ وأوقات التبدي،والفصول

یضا عن  ویتحدث أ. نجم من الدالالت على الحوادث عند طلوعهالعرب أسجاعها فى طلوع كل

 ، والریاح ومهابها،والنجوم الثابتة ،السیارة والكواكب ،والمجرة،موضوعات فلكیة تتعلق بالقطبین

  .)1( ومواضیع أخرى

 

                                                             
 5 ص، األنواء، ابن قتیبة)1(
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  ولالفصل األ

  القضایا الصرفیة

 فیمــا ورد فیهــا مــن هــا تفاوتــت لكن،ورد فــي الكتــب موضــوع البحــث كثیــر مــن القــضایا اللغویــة
أكثــر  "معجــم مــا اســتعجم"البكــري فــي كتابــه وتنوعهــا، فنجــد ظهورهــا بــشكل جلــي عنــد قــضایا صــرفیة 

بغة لغویــة أثــرت  ممــا صــبغ كتابتــه بــص، وهــذا عائــد إلــى كونــه لغویــا بالدرجــة األولــى ،هــا فــي ســواهمن
 ولــم تــأت هــذه القــضایا مقحمــة . ونوعــت فــي طریقــة الطـرح وأســلوبه،الموضـوع الزمنــي والمكــاني كثیــرا

  نمـاذج مــن وهـذه ،ریــق بـین لفـظ أو اسـم وآخــر ولكنهــا جـاءت للتوضـیح أو التف، وال جزافـا،فـي الـنص
  :الصرفیةالقضایا 

  : الضبط اللغوي

لمعنـى وتمییـزه للغویـة، لمـا فیـه مـن تحدیـد وتوضـیح ایعتبر الضبط اللغـوي مـن أهـم القـضایا ا
ا مــن المعــاجم كثیــرلــذا نــرى    وضــبط اإلهمــال واإلعجــام، الــضبط بالحركــات:وهــو نوعــان .مــن غیــره

 وكـانوا قـدیما یـضبطون ، عنیـت باللفظـة عنایـة كبیـرة مـن حیـث ضـبط حروفهـا أو بیـان معناهـااللغویة
 ابــن منظــور   وفــي لــسان العــرب یحــددقــاط كمــا نفعــل الیــوم،حركــات والنبنیــة األلفــاظ باأللفــاظ ال بال
ُالـضبط: ضـبط: (معنى كلمة الـضبط فیقـول ْ ُلـزوم الـشيء وحبـسه، ضـبط علیـه وضـبطه یـضبط: َّ َ َ َ َ َ َْ َْ َ ُ.()1( 

معجــــم الخــــط هــــو الــــذي أعجمــــه كاتبــــه " لخــــط  وهــــو نقــــط ا: و اإلعجــــاموهــــذا یــــدخلنا للتنویــــه مــــا هــــ
ِ نقطــهُوهــو عــدم: ، واإلهمــال)2("بــالنقط ِ ْ وقــد اهــتم كــل مــن البكــري والمرزوقــي بهــذه القــضیة، فــالبكري  .َ

فـي مـا فیـه إزالـة اللـبس ل القارئ للنطق السلیم بالكلمة ، ویوجهیضبط األلفاظ ضبطا كامالفي معجمه 
  :المعنى ومن هذه األمثلة

   )3("لةمهم  من فوقها، وراءكسورة معجمة باثنتینُ مٌ وتاءٌفِعده ألَه وثانیه، وبِلَّ أوِحْفتِب :رِاتَاَألب

ْخبت" ْ، واسهِلَّ أوِحْتَفِب: َ    .اء المعجمة باثنتین من فوقهاَّكان ثانیه، وبالتٕ

                                                             
 . 340، ص 7، جلسان العرب ابن منظور، )1(
 388،ص12 المصدر نفسه ،ج)2(
 .94 صمعجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع،البكري،  )3(
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ِالضلــض ْ، واســه ِلــَّأوم َضِبــ: ُلةٌّ : لةِضَلــُلــضاد مــضمومة أیــضا، ویقــال الضكان ثانیــه، بعــدهما مثلهمــا، وإ
   . والضاد األخرى مكسورة،ح ثانیهْ وفت،ه ِلَّأوضم ِب

ـــاء ،خــــرى معجمـــة بواحــــدةاء ُأَعــــد األلـــف بــــَ، وبح أولـــهْتَفــــِب: یـــدِابَبَالع ــواو، ثــــم دال مهملــــة وی ــت الـ  . أخــ
؛ كـیال یقـول بالیـاء المعجمـة  نـوع مـن االختـصار،یاء أخت الواوونالحظ في هذا المثال قول البكري و

  )العلیة( أما قوله أخت الواو فیعني أن المقصود أختها في ،باثنتین

    )1(وقد غفلها یاقوت في البلدان .ٕه، واسكان ثانیه، بعده راء مهملةضم أولب: رةْقُالف

   .ٕبضم أوله، واسكان ثانیه، بعده سین مهملة: سْدُق

   .َّبفتح أوله وثانیه، بعده راء مهملة: رَطَق

   . والراء المهملة،بكسر الفاء: رِافَك

ْ واس،َّح أولهْفتِب: بَكْعَك    . وباء معجمة بواحدة،عده كاف مفتوحةَكان ثانیه، بٕ

   .)2("َّ بفتح أوله، وكسر ثانیه، بعده قاف، ثم یاء مشددة:ةَّیِقِذَّالال

  ـ وذكر سابقا في ، فهو یقول یاء مشددة، الدقة في الضبط عند البكريمدىونالحظ 

ــث  ـــال الثالــ ــــدِبابَالع(المثـ ــــاء دون التــــشدید) ی ــــان التــــشدید والتخفیــــف،بی ــم فــــي بی ــــرق واضــــح ومهــ      .     والف
  .  وألف وتاء،بضم أوله، وكسر ثانیه، بعده یاء وراء مهملة: اتَیرِجُم "-

واكتفـــى بـــذكر الحـــرف دون ، لـــم یقـــل فـــي هـــذا المثـــال الیـــاء أخـــت الـــواو كمـــا وضـــحت ســـالفا
 وضـــع مـــشهور وال داعـــي لـــذكر، والـــسبب فـــي ذلـــك عائـــد إلـــى أن الم مخففـــاالتنویـــه لكونـــه مـــشددا أو

  .   والتشدیدالتخفیف

   .بضم أوله، وفتح ثانیه، وفتح الیاء أخت الواو وتشدیدها: لَّیَذُالم

    .)3 ("َّبفتح أوله وثانیه، وبراء مهملة أخرى بین المیمین: مَرْمَرَی
                                                             

 269، ص4،جیاقوت، معجم البلدان الحموي، )1(
 1082،1110،1116،1147 486،880،915،1050، ص معجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع البكري، )2(
 1393، 1187،1204 المصدر نفسه ، ص  )3(
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 واستطاع أن یمیز بین بعض ،نالحظ مما سبق أن البكري اهتم بالضبط بالحروف اهتماما الفتا
 والحرف المشدد وغیر ،ق بین یاء المد ویاء اللین مثل تنویهه للفر،الحروف في األلفاظ المتعددة
  .المشدد الذي وصفه بالمخفف

هو قلیل جدا بالقیاس من الضبط، و" مكنة األزمنة واأل"ه  المرزوقي في كتابدماورد عنوم
  :من األمثلة على الضبط عندهلما أورده البكري في معجمه، 

یفتح ویكسر، والفتح : والسَّرار".وهو شدة حرها" محرك الخاء ومسكنه: وصخدان الشمس" 
آخر الشهر لیلة یستسر  :راروالسَّ. وفي هذا إشارة إلى درایة المرزوقي بالشأن اللغوي" أعرف
  )1("الهالل

   . ویقصد به أرجح ؛ أي أعلى ویقصد به فتح السین)أعرف (وقول المرزوقي

َالدرع بفتح الراء" ة ست وهي لیل: والدرعاء"" رع بسكون الراء جعل جمع درعاء ّوقیل الد... ّ
  )2(."اعْرُد سودت أوائلها وابیض سائرها فسمین ا،عشرة وسبع عشرة وثماني عشرة

ِ له شفـقا  ال تـأتْتَقال َ ًَ ٍ في قمر َ َ ْإن كن           َ َت تْ َأتي بلیل واحذر الدرعَ ّ ِ ْ   )البسیط(       اٍ

   )3(".كانهاْاء والقیاس إسَّ الرَحَتَفَف

  .هذا من قبیل الضرورة الشعریةكان  وربما ، خروج عن القاعدة القیاسیة للضبطوفي هذا المثال

ْ قد تمشر وأم:َیلِق"   )4(."كانْرته بالتحریك واإلسْرته ومشَشُوظهرت مّشار ْمشر واّ

  .یرید اسم المكان )5("ظلة بفتح المیم ال غیرَالم: وقال" 

   .)6(ّتـانَ فـ:تح فاؤه فیقالفُ وی،فتنونَیاطین یَّن وهم الشِع فاتْان جمَتِوالف"

                                                             
 .357، ص 4جلسان العرب، :  انظر)1(
 .82ص . 8صدر نفسه ، ج الم)2(
 297،300،300، 218، ص األزمنة واألمكنة المرزوقي، )3(
 .348 صاألزمنة واألمكنة، المرزوقي، )4(
 .356 المصدر نفسه، ص)5(
 .371 المصدر نفسه، ص )6(
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 الضبط أنه لم یراع الـضبط الكامـل للكلمـة، إنمـا قـصر اهتمامـه مثلة المرزوقي فيیالحظ من خالل أ
  . على ضبط الحرف الملبس فقط، أو لوجود نطقین مختلفین للكلمة الواحدة

  :المیزان الصرفي

قـف و فقـد،  بـشكل الفـتهرداتـمفرد البكري عن ابن قتیبة والمرزوقي بذكر الوزن الصرفي لانف
 علـــى ، وأذكــر هنــا،تلــك المفــردات اهتمامـــه اللغــوي بترجمــاُ م،علــى الكلمــة موضــحا میزانهــا الــصرفي

   : بعض تلك األمثلة،سبیل المثال ال الحصر

ِعلى وزن أفاعل: بِارَاألج َ)1(   

واضـع وهـذا مـا اهـتم بـه فـي سـائر أسـماء الم، وقد ضبط البكري االسم والـوزن ضـبطا كـامال 
  .التي ذكرها في معجمه

  .)2("علْعلى وزن أف: صَُّاألح

َْعلى وزن فعیل : مْیَُأد"  علـى وزن ): دِرَبـ(  َعلـى وزن فعَّـل): َّدرُبـ(ال ُعلـى وزن فــعَّ): اخَأضـ(ُ
ُْأدیم (الحموي الموضع قوت غفل یاأ وقد )3("َِفـعل    .)4("البلدان"معجمه في ) َ

َعلى وزن فعلــة): ةَبَرُت(" َ ): طانُشـ(علـى بنـاء فـاعول ): سـاجوم(َعالـة ُعلـى وزن ف: )ُّالرفاهـة(  ُ
ـــع ْعلـــى وزن فــ علــــى وزن ): الــــضجیع(َعلـــى وزن فـــــعالن ): شــــعران(ُعلـــى وزن فـــــعلى ): شــــعبى(الن ُ

َ على وزن فـعالـى:)العیارى (.َِفـعیل ََ")5(.   

عه العلمـاء  ومقیـاس وضـ،الوزن الصرفي للفظة هو نـوع مـن الـضبط اللغـويذكر ویالحظ أن 
ي هــذا الــدور  وهنــا لــم یغفــل البكــر. وهــو البوابــة األولــى لدراســة علــم النحــو،لمعرفــة أحــوال بنیــة الكلمــة

  .منه في التحري والتدقیق اإمعان المهم للوزن الصرفي
                                                             

، 1، وجــاءت بلفــظ أجــارد، عنــد یــاقوت فــي البلــدان،ج111، صمعجــم مــا اســتعجم مــن أســماء الــبالد والمواضــع البكــري، )1(
 99ص

 . 118 المصدر نفسه، ص )2(
 801،712،798،799 المصدر نفسه، ص)3(
 125، ص1، جمعجم البلدان الحموي، یاقوت، )4(
 .857،983،، 128،164،235،239،308،662، صمعجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع البكري، )5(
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  : النسب

أن تزیــد علیــه یــاء "إذا أردت النــسب إلــى شــيء فــال بــد لــك مــن عملــین فــي آخــره ، أحــدهما 
   )1(".ّدمشقي": " دمشق" فتقول في النسب إلى ، وأن تكسرهرابه، والثانيمشددة تصیر حرف إع

 مـــع تفـــاوت ذكرهـــا ،مكنـــة ذكرهـــا فـــي كتـــب األزمنـــة واألالقـــضایا الـــصرفیة التـــي ورد  منوهـــو
( طانِرَّفـي إطــار حدیثـه عــن الــش وردموضــع واحـد لهــا عنــد ابـن قتیبــة ال فـي إبهــا عنـدهم، فلــم أظفـر 

  : فیقول )  منازل القمرىحدإوهي 
  " من باكر األشراط أشراطي" 

   )2(" طيْرَوربما نسبوا إلى أحدهما فیقال ش

فقــد حــضور البــأس بــه، لهــا عنــد البكــري فــي حــین كـان أمـا المرزوقــي فلــم یتطــرق لهــا البتــة، 
  . كما وردت في بعض أعالم الناس ممن نسبوا إلى بلدانهم،وردت في بعض أسماء المواقع والبلدان

سبة فـي كتـاب معجـم مـا اسـتعجم قـول البكـري فـي معـرض الحـدیث عـن بعـض ومن أمثلة الن
  :األماكن مثل

  )3(.ح األبهريِالَحمد بن عبداهللا صُكر مَأبو ب :یه المالكي البغداديِقَ الفُبَسْنُ یِهْیإل: رَهْأب

   .هنا یستخدم البكري تعبیر إلیه ینسب، ویأتي بصیغة النسب على صورتها الحقیقیة

َمنسوبة إلى جرش: َّرشیةُالج َّوجرشـیة ...موضـع بـالیمن: جرش"و.)4(.ُ بئـر معروفـة؛ قـال بـشر :ُ
  :بن أبي خازم
ُتحد َ ِر ماءَ َّ البئر عن جرشیة،َ َ ُ ْعلى جر    ِ ُبة ، تعلو الدیار غروبهاِ َُ ُ َ ِّ ْ َ ٍ  

َهي هنا دلو منسوبة إلى جرش: وقیل  ُ")5(  
  : قال أبو ذؤیب،سبَّغییر النَن تِ النسب إلیها صاعدي وهذا م:ةَدْعَص

                                                             
ِأوضح المسالك إلى ألفیة ابن ما األنصاري، ابن هشام، )1( َ َ ُ َ  .162،ص2، جلكْ
 .22 ص، األنواء، ابن قتیبة)2(
 .102 ص معجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع، البكري، )3(
 . 376 المصدر السابق نفسه، ص)4(
 273-272، ص6 جلسان العرب، ابن منظور، )5(
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َصدْمى فأقَرَف َطحِدیا مِاعَ صَ ُ األضلعِهْ علیْلتَمَتْ فاشِحْشَالكِب  ًرا          ْ ُ ْ
  )الكامل    ( )1(

 فیقــول ،  غیرمألوفــة صــیغةهفیــ مغــایرا للنـسب، ووفـي النــسب إلــى صــعدة، یـورد البكــري نمطــا
  .رید مد الفتحة، یوذلك بإتمام األلف بین الصاد والعین.صعدة وینسب لها صاعدي

  .)2(سبت إلى الطورُها نَّ كأن،ورانیةُ ویقال ط،رانیةُمام الطَ الحُبَسُْن إلیه ت:َّرانُط
 ویــــضاف إلــــى ذلــــك، أن البكــــري أورد ،تــــشیر إلــــى عــــدم التثبــــت مــــن المبنــــى )كأنهــــا(وقولــــه 

ى إبـدال  أم أن طورانیة تعرضـت إلـ.ولم یرجح أحد اللفظین على اآلخر) َّطران (صیغتین للنسب من 
   .بالراء األصلیة فصارت طرانیةالواو راء وأدغمت 

  :التصغیر

َُالصغر: صغر"تقول  :التصغیر لغة غارة خالف: ابن سیده. ضد الكبر: ِّ ِالصغر والصَّ ُ َ ِّ  

َالعظم، وقیل َالصغر في ا: ِ غِّ ْلجرم، والصَّ ًارة في القدر؛ صـغر صـغارةِ َُ ََ ْ ُوصـغرا وصـغر یـصغر  َ ََ َْ َ ِ َِ ً
ًصــغرا؛ ب َ ًفــتح الــصاد والغــین، وصــغرانا؛ كالهمــاَ ْ ُفهــو صــغیر وصــغار، بالـــضم، : عـــن ابــن اَألعرابــي ُ َِ

َوالجمع صغار ِ")3(.   

 قــال . أو تعطــف، أو تقریــب،المــصغر هــو المــصوغ لتحقیــر أو تقلیــل " :التــصغیر اصــطالحا
   )4(" أو ألف: وزیادة یاء ساكنة بعده، قیل، بضم أوله، وفتح ثانیه، أو تعظیم:الكوفیة

  :آلتي المثال اما صیغة مصغر كما في وقد نص البكري على التصغیر مستخد

َْ علـــى وزن فعیـــل، مـــصغر،بـــضم أولـــه :لْیـــَثاُأل فـــي ومـــرة أخـــرى مـــستخدما لفـــظ التـــصغیر  )5(ُ
َالحبیب على لفظ التصغیر ":المثال    .)6("ل تصغیر جبلْبیُ الج،ُ

                                                             
 . ویروى البیت في دیوان الهذلیین بألحق مكان كلمة أقصد)1(
 .889، صمن أسماء البالد والمواضعمعجم ما استعجم  البكري، )2(
 .458،ص4ج. لسان العربابن منظور، :  انظر)3(
 .130 صهمع الهوامع، السیوطي، )4(
 .109 صمعجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع، البكري، )5(
 .367 المصدر السابق نفسه، ص)6(
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ُفعیل وفعیعل وف:التصغیر على ثالثة أضرب یأتي  ُ ُِ ْ َ ِعیعیل، وذلـك حـسب عـدد أحـرف الكلمـة، َ َْ
َجب(وقــد اســتخدم المرزوقــي هــذه القاعــدة العامــة فــي التــصغیر فــي ذكــر أمثلــتهن فالجبــل الــصغیر   )لْیــُ

بـاب تحقیـر مـا (أما البكري فقد استخدم الكلمات التي تنتهي بألف التأنیث، وقـد أورد سـیبویه ذلـك فـي 
ُمثـل خنفــاء وع◌نـصالء وقرمالءـ ... )كـان علـى أربعـة أحـرف فلحقتــه ألـف التأنیـث َ ُ ْ ُ ْ عنــى لكـن الم .)1(".َُ

  هنا قد یخرج عن هذا المعنى

  :هذه األمثلةمن و

ْالرجیالء  . )2(كأنه تصغیر رجالء* ُّ

إال إذا ،مع أنه صحیح. عدم التأكد من صحة هذا التصغیرإشارة إلى ) كأنه(وفي قوله 
ْرخمناه فقلنا رجیلة َ ُ 

  )3(لتصغیر على لفظ ا:الءْیَطُّالر

  )4( على لفظ تصغیر سوداء:داءْیَوالسُّ

أن اللفظ لیس ونفهم من هذا ) صغیرعلى لفظ الت ( وردت عبارة في المثالین السابقینو
   . بل جاء على لفظ التصغیر،ا حقیقةمصغر

  :ومن أشكال التصغیر التي تحدث عنها البكري
ْأُ سیس"    سَّ على لفظ تصغیر َأ:َ

ْرخیخ َ    َّخَصغیر ر على لفظ ت:ُ
      سََّعلى لفظ تصغیر ر* سْیَسُر
   )5( "َّبَب  تصغیر ضْیَبُض 

                                                             
 423، ص 3، جالكتابسیبویه، :  انظر)1(
 643صم من أسماء البالد والمواضع، معجم ما استعج البكري، )2(
 660 المصدر السابق نفسه، ص)3(
 .                                                                                    767 المصدر السابق نفسه ص)4(
 855، 152،647،652:  المصدر السابق نفسه، ص)5(
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فــي  ســیبویه ویقــول ّوضــب ّ ورس،ّ ورخ،ّ أس:ة الــسابقة أنهــا صــیغت مــن المــضعفیالحــظ مــن األمثلــ
صیر َقرتــه رددتــه إلــى أصــله حتــى یــَ كــان علــى حــرفین فحٍ اســمَّلُ كــَّم أنَلــْعا ":تــصغیر بنــات الحــرفین

 فلـو ، لـولم یـذهب منـه شـيء وكـان علـى ثالثـة رفین كتحقیرهَ ما كان على حُیرِحقَ فت.لْیَعُ فثالِعلى م
   .)1("ار على أقل من مثال فعیلَ وص،ه لخرج عن مثال التحقیرْدُلم ترد

ر، وللعـــرب فـــي ذلـــك إثبـــات الهمـــزة وحـــذفها فیقولـــون َفـــْكأنـــه تـــصغیر أج.ر بـــضم أولـــهِفـــْیَجاُأل"
  . لیكون هذا تصغیرا له "أجفر"ه لیس هناك  ألن،ما قوله كأنه وأ.رِفْیَجر وُأْیَفُج
  م على لفظ تصغیر قمقم ِقْیَمُق
  ب تصغیر كوكب ِكْیَوُك
  سات كأنه تصغیر جمع عنبسة ِبْیَنُع
  على لفظ التصغیر) عاتِبْیَنُص(
   )2("على لفظ تصغیر الجمع) نات ِتْیَرُع(

ریتنات مصوغة مـن االسـم الربـاعي أجفـر،  وع،وعنیبساتوالكلمات األجیفر وقمیقم وكویكب 
ن  كـــان المـــصغر ٕوا: "  ویقـــول الحمــالوي فـــي تـــصغیر الربــاعي.بــسة، وعـــرتنوقمقــم،  وكوكـــب، وعن

ل ِعـــْیَعُ وهـــو بنـــاء ف،متجـــاوزا الثالثـــة احتـــیج إلـــى زیـــادة عمـــل رابـــع، وهـــو كـــسر مـــا بعـــد یـــاء التـــصغیر
  .)3("ر في جعفرِفْیَعُكج

ــة الثالثــة األخیــرة ر  إال أن البكــري ،غــم أنهــا جــاءت علــى صــیغة جمــع المؤنــث الــسالمواألمثل
  وفــي،علـى سـبیل التـشكیك) كأنـه( فقـد اسـتخدم فـي األولـى لفــظ ،اسـتخدم طرقـا مختلفـة فـي معالجتهــا

 وفــي الثالثــة لفــظ تــصغیر الجمــع موجهــا النظــر إلــى كونهــا جمعــا مؤنثــا لمفــردة ،الثانیــة لفــظ التــصغیر
  .)4("جر یدبغ بعروقه وجمعها عریتناتش: ُمفردها عرتنة") ُعریتن(

                                                             
 .449 ص 3، جالكتاب سیبویه، )1(
 .937، 116،1095،1144،976،843 ص معجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع،كري،  الب)2(
 .173 ص شذا العرف في فن الصرف، الحمالوي، )3(
 .284، ص13وانظر لسان العرب،ج. 741، صمعجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع البكري، )4(
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ــد مـــن ،والبكـــري عـــالم باللغـــة وتـــصاریفها  فهـــو یحـــرص علـــى التفاصـــیل التـــي تـــسهم فـــي مزیـ
علــى نحــو مـا ورد فــي حدیثــه " تــصغیر تـرخیم"  ومــن ذلــك تعریفـه بعــض أنــواع التـصغیر بأنــه ،البیـان

ّعن سفى   :ُ وعویر حیث قالُ

   .)1(كون تصغیر سفوان تصغیر ترخیمویحتمل أن ی...  على لفظ التصغیر:ّفىُس

   .)2(ىر على لفظ تصغیر أعور تصغیر الترخیمْیَوُع

  :وفي تصغیر الترخیم یقوم سببویه

صیر الحــرف علــى َحــذف الزوائــد حتــى یــُنــات الثالثــة تَمنزلــة بِنــات األربعــة فــي التــرخیم بَوب" 
إبـــراهیم عـــم أنـــه ســـمع فـــي َ وز.یـــادةِیس فیـــه ز ألنـــه لـــ،لِعـــْیَعُ ویكـــون علـــى مثـــال ف،أربعـــة ال زائـــدة فیـــه

ْ بریه وسمیع:ٕواسماعیل ُْ َُ")3(.  

  : ومما أورده البكري من ذلك 

   على لفظ التصغیر : دانْیَبُع

  )4( كأنه تصغیر زبدان،على لفظ التصغیر: دانْیَبُز

 وظــل التــصغیر قائمــا علــى ، علــى صــیغة المثنــىمــا جــاءانه أالمثــالین الــسابقینویالحــظ فــي 
 ،لـف ونـون التثنیـة علیهـا بعـد صـوغ التـصغیر، وزیـد أ وزبـد، عبـد: علـى الترتیـبثي وهماما الثالأصله

تالفیـا للجـزم بكونهـا ) نـهكأ(وفي تـصغیر زبیـدان نالحـظ تـشكك البكـري فـي كونهـا مـصغرة فـأتى بلفـظ 
  . زبدانمصغرة 

   )5(ل على لفظ تصغیر عاقلِقْیَوُالع -

   )6( تصغیر ناعتینتون ِعْیَوُن 

                                                             
 .982، صضع معجم ما استعجم من أسماء البالد والموا البكري،)1(
 .918 المصدر السابق نفسه،  ص)2(
 .476، ص 3 جالكتاب، سیبویه، )3(
 .694 المصدر السابق نفسه، ص)4(
 .983، صمعجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع البكري، )5(
 .1339:  المصدر السابق نفسه)6(
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ــــا  ــونا(وكلمت ــل ونویعتــ ـــي   علــــى وزن اســــم الفاعــــل)لعویقــ ــــاعتون  وفـ ــــل ون  المــــصغر فهــــي مــــن عاق
ن كــان إثــاني الویقلــب  " : وفــي هــذا الــسیاق یقــول الــسیوطي،ا نالحــظ قلــب األلــف إلــى واومتــصغیره

   .)1(".و كانت ألفا زائدة كضارب وضویرب وكاهل وكویهلأمنقلبا عنها كدیمة  ودویمة 

   .)2("عد مصغراَعیدات جمع بُ ب: ومنهمن تصغیر فهو قلیلرد عند المرزوقي أما ما و

  .)3("مرُمراء حَعل مثل حَنه فول ألُصل لاأل وَلِیَلة لیالء لیال ولْیَي جمع لوالقیاس ف یلیةَقالوا في ل" 

  .)4("س وهو الذئبْوویس تصغیر َأوُأ" 

شیـــشیة ُة عَّشیَروا عـــا صـــغس كمـــصـــیل علـــى غیـــر القیـــاصغیر َأَ وهـــو تـــ)5(یالناِیالنا وأصـــَصـــ أتیتـــه ُأ"
  : شیة قالَمعنى العِ هذا بُّوعشیة وعشیشانا وعشیانا كل

ْعشیش ْة واللیل قد كاد یستوي      یُ َ َ ُ َّ حراء والشمس مطرف        ٌ ُعلى وضح الصَّ ِ ُ ُ ِ َ   )الطویل(َ

َغیربـات، إذن لـم یعـدوا هـذه مثنـى إذا لحـُربان الشمس ومْغیُتیته م َأ: قالواْقدَو       وقـال . ونُّوا النـذفً
: عـــران ثـــم صـــغروا أصـــالن فقـــالواُعیـــر وبَ ب:یال علـــى أصـــالن كمـــا تقـــولِهم جمعـــوا أصـــَّ كـــأن:عـــضهمَب

   : فقالواًدلوا من النون الماْیالن ثم أبُِأص

بیـل الـزوال والعـصر ُ ق: والتصغیر في األزمان على طریق التقریب على ذلـك قـولهم،صیاللُأ
ُ دوین وفویق وتحیت:كون من األماكن ظرفا نحو وكذلك یجيء فیما ی.عیدهماُوب ْ َ َُ ُ")6(.   

 ممـا كـان ،ویالحظ في األمثلة السابقة أن المرزوقي  لم یتحـر الـضبط التـام أللفـاظ التـصغیر
ــا علـــ علمـــا ،شیة الثانیـــةُشیة األولـــى وعـــَملبـــسا علـــى الباحثـــة التمییـــز بـــین كلمـــة عـــ  ى أنهـــا أنـــه أوردهـ

ــة التــي تلــي ذلــك اســتم كمــا ، التــصغیرامختلفــة، فلــم یــأت بالواضــح مــن هــذ ر فــي هــذا أنــه فــي األمثل
 وهـذا ه، َأصـالن بفتحـ هـل هـو ُأصـالن بـضم األول أم، لم أمیز ضبطها، ففي كلمة أصالن،التقصیر

                                                             
 .133، صهمع الهوامع السیوطي، )1(
 .102، صاألزمنة واألمكنة المرزوقي، )2(
 .115 المصدر السابق نفسه، ص)3(
 .192 المصدر السابق نفسه، ص)4(
 .17،ص11،ج،  لسان العرب ابن منظور)5(
 .250، صاألزمنة واألمكنة المرزوقي، )6(
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 ممـــا أزال ، بــل أتبعـــه ضــبطا باأللفـــاظ، یكتـــف بالــضبط بالحركـــاتفـــي معجمــه إذ لـــم البكــري مــا میـــز
  .األبهام والشك في بنیة اللفظ

َّالسماء مؤنثة وتـصغیره سـمیة" :ن أمثلة التصغیر عند المرزوقي ما نجده في قولهوم  ْنفـإ.. .ُ
ــ: قیــل ا كــان علــى أربعــة میة ومــن شــرط مــُ فقیــل ســ،بعــة أحــرفْمــصغره الهــاء وهــو علــى أرِحــق بِل أَمِل

ل ِثقُاءات اســتَ كــان مــصغره یجتمــع فــي آخــره یــ:لحــق بمــصغره الهــاء قلــتَن ال یأحــرف مــن المؤنــث أ
   .)1(.وخفف بما حذف منه فعاد یصغر من حیث اللفظ به تصغیر الثالثي

ٌّوان تصغیر سماء سمي،فالیاء األولـى للتـصغیر ، والیـاء الثانیـة بـدل مـن ألـف المـد، فحـذفت  َ ُ ٕ
َّاالســم علــى حــرفین فــصغر كمــا یــصغر مــا هــو علــى  الیــاء الثالثــة منعــا مــن تــوالي األمثــال، فأصــبح َ ُُ َِّ

ُید ،: حرفین مثل ََّیدیةَ ُ.  

   :، وهي قلیلة جدا، ومما ورد في معرض حدیثه عن الثریاصغیر عند ابن قتیبةومن أمثلة الت

َّ كمـــا قیــل حمیــا الكـــأس ،وجــاءت مـــصغرة الجتماعهــا ولــم یـــتكلم بهــا إال كــذلك.. .ثــم الثریــا"  ُ
   .)3("قیل أصلها من الثروة وهي كثرة العدد" و. )2(" .ّوسكیت الخیل

ــود  ویـــؤتى ، ویـــسمى أیـــضا الـــشقیقات الـــسبع، نجمـــي  یحـــوي نجومـــا صـــغیرةوالثریـــا هـــي عنقـ
 لــذلك تــسمى ،بالثریــا علــى صــیغة التــصغیر، ربمــا جــاء ذلــك مــن صــغر حجمهــا وقربهــا مــن بعــضها

ّ إذا طلــع الــنجم غدیــة، ابتغــى الراعــي شــكیة :یقــول الــساجع" .الثریــا ُّ  وهــي .تــصغیر شــكوة" وشــكیة " " ُ
   .)4("ُقریبة صغیرة

ــن قتیبـــة علـــى لفـــظ وفـــي المثـــ ــسابق یـــأتي ابـ َّغدیـــة(ال الـ   أي الـــصباح،وهـــو تـــصغیر غـــدوة) ُ
جــراب الجلــد یحفــظ فیــه ، وهــي )5( للراعــياللــبنالمــاء وأي قربــة : وةشــكوهــي تــصغیر وشــكیة . البــاكر
ن المـاء لـشدة حـر نهـار ذلـك  فعلى الراعـي التـزود مـ،ى القول أن نجم الثریا إذا طلع باكرانومع. الماء
  .الیوم

                                                             
 .255، صاألزمنة واألمكنة المرزوقي، )1(
 .27ص األنواء،  ابن قتیبة،)2(
 92 صات البیئة الطبیعیة والفلك،التكون التاریخي الصطالح جبر، یحیى عبد الرؤوف ، )3(
 .33، صاألنواء ابن قتیبة، )4(
 .441، ص14 جلسان العرب، انظر ابن منظور، )5(
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  :بنیة االسم من حیث اإلفراد والتثنیة والجمعأ

 وهــي فــي ، بــین المفــرد والمثنــى والجمــع،تنوعــت األلفــاظ التــي تناولهــا مــصنفو الكتــب الثالثــة
  .سماء في اللغةذلك كسائر األ

  . ومهندس وطبیب دار وفتاة وأمةِج مثل  على واحدَّما دل فردُالمَو

أو یــاء مفتـــوح مـــا قبلهـــا ونـــون مكـــسورة لتكـــون ألـــف :هـــو مـــا لحقـــت آخـــره زیادتـــان :" ثنــى ُالم
األولــــى علمــــا لــــضم واحــــد لواحــــد ، واألخــــرى عوضــــا ممــــا منــــع مــــن الحركــــة والتنــــوین الثــــابتتین فــــي 

   )1("الواحد

  :والجمع ثالثة أنواع

  جمع المذكر السالم

  :ّ في ألفیتهٍكِ مالُیقول ابنوفیه 

ْارفعَو ْ وبیا اجرر وانٍو بواَ ُ ِصب    َِ َسالم   ِ ِ ِجمع َ ُامر، ومَع" ْ   )2("ِذنبٍ

  جمع المؤنث السالم 

  :یقول ابن مالكوفیه 

َیكسر في الج    ُ قد جمعاٍتا وألفِوما ب    )3(ً معاِصبَّر وفي النُ

 ألنـك فیـه تـسلم بنـاء الواحـد ،فهذا الجمع في المؤنث نظیر ما كان بالواو والنون فـي المـذكر"
كمـــا .أنیـــث، والـــضمة علـــم الرفـــع، واســـتوى خفـــضه ونـــصبهوالتـــاء دلیـــل الت. كتـــسلیمك إیـــاه فـــي التثنیـــة

  .)4("استوى ذلك في مسلمین

  
                                                             

 185،ص3ج شرح المفصل،  الزمخشري،)1(
ٍشرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك ابن عقیل، بهاء الدین، )2( ِ  .70 ص 1، جُ
ٍشرح ابن عقیل على أل ابن عقیل، بهاء الدین، )3( ِ  37ص1، جفیة ابن مالكُ
 331،ص3،جالمقتضب المبرد، )4(
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  كسیرَّ التُعْمَج

َویسمى أیضا الجمع المكسر وهو ما ن( كسیر َّ التُعْمَج ُ َ ً ّ ّغیر بناء َ عن أكثر من اثنین، وتَابُ
ّكتب، علماء، كتاب، كواتب : " مفرده عند الجمع؛ مثل ُ ُ")1(.  

على أنه كري والمرزوقي وابن قتیبة إلى اسم المكان الذي یذكرونه وقد أشار كل من الب
   . ٕمفرد أومثنى أو جمع، ألن بعض األسماء قد یكون مفردا وان كان على صیغة المثنى و الجمع

   :المفرد عند البكريومن أمثلة 

 )2("ادَرَعلى لفظ الواحد من الج..". :)ة َادَرَالج(

ٌ نـصب: واحدها،المْع وهو اَأل،صابْنجمع َأه، اسم موضع بعین": )3()بِاصَنَأ(  ْ ٌ ونصب،َ ُْ، 
ٌونصب ولعل المكان سمي به لكثرة األعالم المجتمعة فیه التي تشبه " جمع الجمع"وهو بهذا . ُُ
 .النصب

   .باعِّعلى لفظ الواحد من الس): عُبالسَّ(

  )4(."اءَبِّعلى لفظ  اسم واحد الظ): ي ْبَّالظ(

داللة المفرد، ) الواحد( یمكن مالحظة أن البكري یستخدم لفظ ،لسابقةمثلة اومن خالل األ
ْكما أنه یورد أشكاال متعددة للمفرد مثل قوله في نـصب ْ ونصب،َ ُ ونصب، وهنا نال،ُ حظ دقة الضبط ُ

َعند البكري خالفا لآلخرین َ.  

أنصاب أورد سم المفرد، فلفظة لقد أورد البكري في كتابه عن االسم المفرد صیغا متنوعة لال
ْ تختلف في ضبطها، وأورد اسم حیوانین في حالة اإلفراد ، ظبي على وزن فعل ثالث صیغا هلمفرد َ

                                                             
 28، ص2، ججامع الدروس العربیة الغالییني، )1(
 374،صمعجم  ما استعجم من أسماء البالد والمواضع البكري ، )2(
 265،ص1 وجاءت في البلدان أنصاب، انظره،ج)3(
 901،717،549،صمعجم  ما استعجم من أسماء البالد والمواضع البكري ، )4(
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ُوسبع على وزن فعل فهي مختلفة في البناءء الصرفي ََ بي یالحظ خروجهما َع وظُبَوالناظر لكلمتي س.ُ
  .ى حقل المكان إذ صرفتا عن حقل الحیوان إل،عن حقلهما الداللي إلى حقل آخر لعالقة ما

  : ومن األزمنة واألمكنة التي جاءت على بنیة المثنى عنده اآلتي
َالدونكان (" ْ    .على لفظ التثنیة): َّ
َعلى لفظ تثنیة سلـف): انَفَلّالس( َ.   
َتثنیة شعف): فانَعَش( َ.   
   .)1(" تثنیة صدى، مثنى:)یان َدَص(

مكـان، وهنـا یـذكر صـیغة المثنـى ویستمر البكري في توضیح ما أتى علـى ذكـره مـن أسـماء ال
 حقیقیـا  فهـو یـذكر مـا جـاء مثنـى، العربیـةكونها صیغة تسمى بها بعض األماكن الجغرافیة في الـبالد

  . شعفان وصدیان، في حین یورد ما جاء على لفظ المثنى مثل الدونكان والسلفان: مثل
غة المثنـى فـي حالــة مزیـدة بـألف ونـون أي علــى صـی عنــد البكـري الـذكرفـة تبـدو األسـماء اآلن

ْالرفع، وعلى وزن فعالن وهي الـدونكان هـي كلمـة ال مفـرد لهـا وهـي بحـد ذاتهـا كلمـة تـدل علـى مفـرد  َ
لكنهــا تحمــل صــیغة المثنــى، فهــي بــذلك تتعــارض مــع شــروط المثنــى وهــي وجــود مفــرد لــه، أمــا بــاقي 

لـم توضـح سـیاق كـالم یـدل األسماء فهي أسماء لها مفرد، لكنها لـم تـؤد فائـدة ترجـى مـن التثنیـة فهـي 
  .  على اسمین ولكنها جاءت أسماء تدل على شيء محدد مفرد بصیغة المثنى

 مكــان لــه غیــر بوجــود ، األمــاكن فــي الــبالد العربیــة علــى صــیغة المثنــىءویــؤول وجــود أســما
أن المكـان نفـسه منقـسم إلـى قـسمین أو هیئتـین  أو. ألماكنسماء اأ وهذا یدخلنا في تعدد ،ذات االسم

  .  یعبر عنهما بصیغة المثنى
  :سماء المكان عنده ما جاء على بنیة جمع المذكر السالم مثلوهناك من أ

                                                             
 794، 828،801،ص والمواضع البالد أسماء من استعجم ما  معجم ، البكري . )1(
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َْاألقطانتین(بـ"وأوردها یاقوت  .)1("كأنه جمع أقطاني): األقطانیون("    )2( "بلفظ التثنیة) َ

َالدنانین (  على بناء الجمع ): َّ

ِسیلح( َْ ُ واعرابه إعراب، من یقول سیلحونربَن العِ وم.ٕ واعرابه في النون:)ینَ ه ن ونو،لماس الِمعَ الجٕ
  . )3("فتوحة َأبدا م

لماذا یكون اسم ) یناألقطانیون والدنانین وسیلح( نسمع أما السؤال الذي یفرض نفسه علینا ونحن
  .                    المكان الواحد بصیغة الجمع، وهو ذات السؤال عن بنیة المثنى سالفا

أقطان وأقطان (  على  أو أن المكان یشتمل، بأن ذلك عائد إلى التعدد،جتهاد في الرأيونحاول اال
 .على األسماء األخرىنفسه  التأویل  ویمكن أن نسحب،معا أقطانیون ا باجتماعهفهي) وأقطان 

  .اللفظ أعجمي وافق صیغة الجمع

  لعل: لماذا جمعت جمعا مذكرا سالما وهي لغیر العاقل؟ أقول لكن

 وهي التطرق إلى ،ظ في المثال األخیر تدخل الناحیة النحویة في القضیة الصرفیةویالح
   .إعراب جمع المذكر السالم

  :  صیغة  جمع المؤنث السالمومما ورد من أسماء الزمان على

    .)4( "على لفظ جمع أرینبة مصغرة: باتِنْیَرُأ"

اس صیغة التصغیر على وفي المثال السابق نرى تسلیط الضوء على الجمع، ومن ثم قی
   .اللفظ الدال على الجمع

   .ُجمع جبابة: ایاتَبُالج" 

  

                                                             
 772معجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع ص البكري، )1(
 237،ص1جمعجم البلدان،  الحموي، یاقوت، )2(
 .،181،616، صمعجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع البكري، )3(
 .145فسه، ص المصدر السابق ن)4(
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  . على لفظ جمع خبیرة:بیراتَالخ

َكأنه جمع خضمة : ماتِضَنقیع الخ ِ َ 

 . )1("فارى ُ جمع ع:فاریاتُالع

أما األماكن واألزمنة التي جاءت على مثال  جمع التكسیر فقد قسمتها إلى جمع قلة وجمع 
  .ن أمثلتها ومكثرة،

  :جمع القلة
ْل ـ أفعال ـ أفعلة ـ فعلة ُأفع" :أربع وهي وله أبنیة ِ ِ َ ْ")2(   
  وأمثلته 

" راجــع إلــى احتمــال أن یكــون علــى وزن الفعــل) كأنــه( كأنــه جمــع ثمــد، وتوجیــه اســتخدامه )3(:ُثمــداَأل
   ."لَدخَأ
  
   .)4("دْیِ كأنه جمع ج:یادْجَأ

ا اسـتخدم  وكثیـرا مـ،سـماء جمعـا أم المن حقیقة كـون األ یرى عدم التثبت في األمثلة السابقة
الحتمـال أن یكـون علـى ).كأنـه(سـماء التـي جـاءت علـى بنیـة الجمـع لفـظ البكري فـي الحـدیث عـن األ

  وزن آخر 
   .)5("ل من أبنیة الجموعُعْف َأ: قال كراع:ُسقفَأ" 

تحققــه ممــا یكتــب ، وهنــا نــرى الروایــةمــن القــضایا التــي كانــت حاضــرة بجــالء عنــد البكــري و
  . )6("309  توفيكراع النمل علي بن الحسن" وهو .راعُبالرجوع لروایة من سبقوه، فیروي عن ك

  .ام من الرملَنَ كأنه جمع س:ةَمِسنَأ" 
   

                                                             
 .361،488،502،948 ص معجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع البكري، )1(
 .155، صشذا العرف في فن الصرف الحمالوي، )2(
 .49، ص1ج:  غیر موجودة في البلدان، انظر)3(
 .108،115، ص،معجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع البكري، )4(
 .149 المصدر السابق نفسه، ص)5(
 .220، ص5 جمعجم األعالم، الزركلي، )6(
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ــْ أف:راعُ قــال كــ، اســم موضــع،ُعــلْزن أفَلــى وَ ع:عُأضــر  واحــدا إال فــي ِ لــم یــات،ل مــن أبنیــة الجمــوعُع
   .وقد جاءت هذه األلفاظ على وزن الفعل )1( ".رعْ وأض،رحْذ وأ،فقْأس وهي ، مواضع شاذةٍماءْسَأ

  :جمع الكثرة

   :وله أبنیة كثیرة في العربیة 

  : ما تقدم عند البكريةومن أمثل

، مثل بیعَكسرها إال في جمع رِبعاء بْراَأل والنعلم ،اءَفتح البِعاء بِبْ الیوم األر:قال األصمعي" 
   .)2("باءِصْنصیب وَأَن
  :ربما أورد أسماء مركبة على جهة اإلضافة إلى جمع الكثرة مثلو

  .)4( وهو ولد النعام، جمع رأل،وجو رئال ، على لفظ جمع بحر)3(:ذو بحار

  ."نْطَ على لفظ جمع ب:نانْطُب

   .ّسَ على لفظ تكسیر ر:ساسِّالر 

  . )5("ة َعْقِ على لفظ جمع ر:ِرقاع

، فالبكري  على سبیل المثال ال الحصر،بعضا منهاال إأورد البكري ولم واألمثلة كثیرة عند 
  . إلى حد كبیرمقدرته اللغویةعالم لغوي لم یترك موضعا في كتابه إال وأظهر فیه 

أظهر نوعا من االهتمام بالبنى من حیث العدد، لكن اهتمامه لم یصل إلى فقد  أما الرزوقي
  :رزوقيومن أمثلة المفرد عند الم .درجة اهتمام البكري في ذلك

                                                             
 .150-149، ص معجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع البكري، )1(
 .175 المصدر السابق نفسه، ص)2(
 .8، ص3ج:  غیر موجودة في البلدان، انظر)3(
 .261، ص11، جلسان العرب ابن منظور، )4(
 .135،227،259،407،651،664،ص د والمواضعمعجم ما استعجم من أسماء البال البكري، )5(
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 الدائم الصغیر  الضعیفرَطَ الم:ةَهمَّوالر" همة َّأة وهي نحو الرَفَفاء واحدها هَاله" 
  .)1("طرَالق

 ومنه .ة طخاةِقاق والواحدَّ الرُحاب وهو السَّ:خاءَّومنه الط.. .لةَیْخَ واحدتها م:المخایل"
وهي الغیم الذي یرى في خلله  :مرةُ ن: ومنه.زعةُتفرق منه واحده قُغار المِّحاب الص وهو السَّ:زعَالق

  . )2("، الواحدة نقطة والجمع نمرنقاط

 واحدته ،ظلل السماءُبه الدخان والندى یِ وهو ش،بابَّه الضْنِمَو.. .ة َرادَراد واحدتها صوالصَّ"
   .)3("رور وهو السحاب الصغارْخَخاریر، واحدها طَّومنه الط.. .بابةَض

   .)4("أة َقَن النبات والواحدة ن القطع المتفرقة م:قاءَّوالن" 

 فنالحظ التفسیر لكلمة ،وكان االهتمام ببیان المعنى وتفسیره من المالحظ عند المرزوقي
ویعطیه الجواب السریع في سیاق ، وهذا من شأنه أن یوفر على القارئ االستعانة بالمعجم،النقاء

  .الحدیث عن الزمان والمكان

  .)6("كل ما اخضر في القیظ من جمیع ضروب النبات:  وهي)5(" ة َّبَب والواحدة  رَبَّالر" 

 وأوجـه اإلنتبـاه إلـى أن هـذه ،هكـذا دون ضـبط )7(". وهو محبس الماء،ناع صنعْوواحد األص"
فـي كــل ) واحـدة( وفیهـا اسـتخدم المرزوقـي صــیغة ،األمثلـة مـن المفـرد هــي كـل مـا ورد عنـد المروزقــي

  .األمثلة للتعبیر عن كونها مفردا

  

  
                                                             

 .257، ص12، لسان العرب، ج324، صاألزمنة واألمكنة المرزوقي، )1(
 .330 صاألزمنة واألمكنة، المرزوقي، )2(
 .331 المرزوقي، المصدر السابق نفسه، ص)3(
 .337 المصدر السابق نفسه، ص)4(
 .350 صاألزمنة واألمكنة، المرزوقي، )5(
 .408، ص1عرب، ج لسان ال)6(
 .353 المصدر السابق نفسه، ص)7(
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  : في معرض حدیثه عن الملوینمما جاء عنده على بنیة المثنى قولهو

  : قبلُ مُ ابنَالَق" 

ِ بالسبعانِّ الحيَیارِال یا دَأ   )الطویل  (        )1(ِلوانَالبلى المِ علیها بَّأمل    ُ

   . وهو اللیل والنهار،الواردة في عجز بیت الشعر) الملوان(یقصد . )2("ال َثنیة مَذا تَهَو

 عِائرــ والواقـَّ الط:سرانَّــ والنـ لَزْــ واألعـ امحَّماكان الرثنى من أسماء الكواكب السَُّاء مَما جِمَو" 
ـــ ُبــور ـ والغَعریان ـ العَّالــشرقــدان وَـــ والف ــ قلــب  عریین والهــرارانَّرزمــان وهمــا مرزمــا الــشَوالممیــصاء ـ ـ

لوزنـان حـضار ـ والـوزن والمحلفـان وهمـا سر الواقـع والخراتـان فـي األسـد والغمیـصاوان واَّالعقـرب و النـ
   .)3("حضار والوزن أ یضاً 

ال بعـض األمثلــة وأمـا أسـماء األمـاكن واألزمنـة الدالـة علـى الجمــع عنـد المرزوقـي فلـم یـذكر إ
  . وهو قد تناول غیر العاقل،ألنه خاص بالعاقل .لم أظفر بالجمع السالم عنده و،على جمع التكسیر

   :ومن األمثلة على الجمع

ــارهم ُأَیأكــل جــ: قولــه"   وخیــره عــامَّ الطِفــضلهم بأ فإنــه  یریــد أنهــم یــؤثرون ضــیف،صاعِ القــَفَن
   .)4("لَّبُل وقابل وقَّزُازل وبَب: ف مثلَّنه،ُأِقاوتَتى على ن، وما أله ال البقایاَّفیطعمونه أو

 ،سانْمــُحــو خالن نْعــُجــوز فــي القیــاس جمعــه علــى فَ وی،كثبــةجربــة وكثیــب وأریــب وَأُج: الواَقــ"
   .)5("غفانُغیف ورَثبان ورُثیب وكَك: یلِكما ق

 فــنالحظ أن .القیــاس لمجــيء بعــض أســماء األمــاكن علــى صــیغة الجمــعالمؤلــف وهنــا یــرحج 
  .النْعُلة وفِعْفاألمثلة السابقة جاءت على صیغتین لجمع الكثرة وهي َأ

                                                             
 .42 صالدیوان، ابن مقبل، )1(
 .190 صاألزمنة واألمكنة، المرزوقي، )2(
 .192 المصدر السابق نفسه، ص)3(
 .197 صاألزمنة واألمكنة، المرزوقي، )4(
  .  202 المصدر السابق نفسه، ص)5(
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                                                        : وقوله في معرض حدیثه عن شهر شوال

   .)1("ویسمى شوال عاذال والجمع عواذل" 

  .)2("احرة وهي اللیلة التي تنحر الشهرَجمع ن: واحرَّالن" 

ــ" ــَق  ٌةَرِهــْنوجمعــه َأ لوعهــا مــن النهــارُبــل طَعــد مــا قُال یَو ،هــار مــن طلــوع الــشمسَّالن: ضرَّال الن
   .)3("ٌرُهُون

األزمنــة "  أم أنــه ال داعــي لــه عنــده فــي كتــاب .الــضبط اللغــوي المرزوقــي لــسؤاله عــن ویعــود
ٕوانـــي أرى إنـــه لمـــن الـــضروري ) أنهـــرة ونهـــر( ولكـــن كیـــف للقـــارئ أن یحـــسن نطـــق لفـــظ " واألمكنـــة

ٕ واال ،االهتمام بالضبط اللغوي في أي مصنف كان؛ للوصول بالموضـوع إلـى هدفـه الـداللي الـصحیح
  . علیها سوء المعنى وتغییره عن وجهه الصحیحوقعنا في كثیر من األخطاء التي یترتب

   .)4( ".فالكجمع على َأُ ویِ للسفینةٌاسم )ُالفـلك ( لك ُ الف:حویونَّال النَوق"

ـــ"  ــع مِوالم ْتنعـــتْام:  حجـــرت،َامَ العـــَطـــارِت المَرَجـــَح: هـــريَّال الزَق ـــل جمـــل َطـــار جمـ طـــر مث
  .)5("مالِوج

ل َعـْألنهـا مؤنـث أف )6("اءَّر جعلهـا جمـع غـرُن قـال غـَ  ومـ.ةَّرَرر جعلهـا جمـع غـَن قال الغـَمَو" 
ْوجمع ذلك فع  .لُ

                                                             
 .209 صاألزمنة واألمكنة، المرزوقي، )1(
 .211صدر السابق نفسه، ص الم)2(
 .47 المصدر السابق نفسه، ص)3(
 .259 المصدر السابق نفسه، ص)4(
 .267 المرزوقي، المصدر السابق نفسه، ص)5(
 .300 المصدر السابق نفسه، ص)6(
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 وقـــد عــالج المرزوقــي هـــذه اللفظــة فـــي  )1(".رع بـــسكون الــراء جعــل جمـــع درعــاء َّوقیــل الــد" 
 .)2( وقد أوردتها في القسم المخصص للضبط اللغوي،بط اللغويسیاق الض

  .)3(" وهي مثل الهضاب،هضوبة جمع ُأ:واألهاضیب" 

ِحاب النضد وهي مثل الصبوفي السَّ ّ َ   .)4("ضادْیر وجمعه األنَّ
  .)5("یاء أحیاءَ وجمع الح،ابَصْخ وجمع الخصب َأ،بْصَیاء الخَوالح" 

 فهـو فـي كثیـر ،عنـد المرزوقـي" الحیـاء"  یدرك الحیرة في ضبط اللفـظ،والناظر للمثال السابق
لنا فـــي ســـوء الفهـــم وعـــدم الوصــــول  ممـــا یـــدخ،مـــن مواضـــع كتابـــه محـــط دراســـتي لـــم یتحـــر الــــضبط

  .بالمعلومة إلى هدفها الصحیح

  .)6("همِهم وأمالكِسلمین في أموالُ وهي ما وضع على الم:ضیعةَع جمع الوِضائَالو"و

 مـــا عالقـــة الـــشیاطین باألزمنـــة ، وقـــد یعـــرض ســـؤال)7("والفتـــان جمـــع فـــاتن وهـــم الـــشیاطین" 
سكینة ِ المـــْدقتَصـــ" را لحـــدیث الرســـول علیـــه الـــسالم واألمكنـــة؟  لقـــد أورد المرزوقـــي هـــذا اللفـــظ تفـــسی

  .)8(" ویتعاونان على الفتان،جرَّ والشُسلم أخو المسلم بینهما الماءُالم

    .)9(جمع النضد وهو تراكم الجبل) ضادْناَأل.. (."جمع الغیب وهوالمتخفض : یوبُوالغ" 

  

                                                             
 .300 صاألزمنة واألمكنة، المرزوقي، )1(
 .7 انظر األطروحة، ص)2(
 .325 صاألزمنة واألمكنة، المرزوقي، )3(
 .330لمصدر السابق نفسه، ص  ا)4(
 .351 المصدر السابق نفسه، )5(
 .370 المصدر السابق نفسه، ص)6(
 .371 المصدر السابق نفسه، ص)7(
 .371 المصدر السابق نفسه، ص ) 8(
 .444 المصدر السابق نفسه، ص)9(
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كتف بـإیراد اسـم البلـد الـدال علـى أن المرزوقي لم ی یالحظ الناظر إلى األمثلة الثالثة السابقة
  :الجمع، بل نراه یفسر ویوضح معنى الجمع ومن ذلك

   .)1(یوءُفیاء وفلول وجمع الفيء َأُالل وظِل ظِ فجمع ظٌعَْب وتٌ وفيءٌّلَ ط:ویقال" 

ــم " األنــواء " أمــا ابــن قتیبــة فــي  فكــان قلیــل الحــدیث عــن أبنیــة األســماء مــن حیــث العــدد، فل
  .ثنى شیئا، في حین اكتفى بذكر بعض أمثلة المفرد والجمع ومن أمثلة المفردیذكر من أمثلة الم

   .)2("دبَ واحدها ن،دوبُّ وهي الن،أي تبقي فیها آثارا " دوبُّالن"
  .)3(ُ واحدها كناس،س من شدة الحرُنُكنست الظباء یرید أنها تدخل الك" وقوله " 

ل مغـرز العنـق وهـي كوكبـان نیـران علــى ِ والكاهـ. أي كاهلـه،األسـد  زبـرة،بـرةُّثـم الزراتـان َالخ" 
  .)4("اة َرَوالواحدة خ ، ویسمیان الخراتین، بینهما قید سوط،لجبهةا إثر
ّ قرى:ریانُواحد الق"  َ ")5(. 
   .)6(" واحدها فتح، قد فتح اهللا علینا فتوحا كثیرة:یقولون" 

 بــل ،هــو ال یكتفــي بــذلك مبنــى الجمــع ولفــاظ التــي جــاءت علــىأورد ابــن قتیبــة كثیــرا مــن األ
  :یحلل ویحیل للمفرد ومن أمثلة ذلك

  .)7(" وهي جماعات بیوت الناس ،جمع حواء" واألحویة " 
  .  وهي جماعات،جمعوهنا یالحظ استخدام ابن قتیبة صیغة جدیدة للداللة على ال

  .)8(" وهي كالهوة في األرض یكون فیها ماء وسدر ،رةْبُجمع خ" ر َبُوالخ" 
  
  

                                                             
 .458 صاألزمنة واألمكنة، المرزوقي، )1(
 .164 ص األنواء، ابن قتیبة، )2(
 .20 السابق نفسه، ص  المصدر)3(
 .47 المصدر السابق نفسه، ص )4(
 .167 المصدر السابق نفسه، ص )5(
 .63-62 المصدر السابق نفسه، ص)6(
 .117 المصدر السابق نفسه، ص)7(
 .121 المصدر السابق نفسه، ص)8(
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  .)1("  وهي ریح تجيء بین مهبي ریحین.جمع نكباء" بَكُّالن" 
 .)2(" لواقح جمع ملقحة:قال أبو عبیدة"  وأ رسلنا الریاح لواقح " قال اهللا جل ذكره اللواقح 

 جعلـوا للـریح صـیغة ،والقیاس أن یكون المفرد القحة ولكنهم لمـا خـصوا هـذا بالناقـة إذا ضـربها الفحـل
   .أخرى تترجم عملها

   .)3( الواحد شرج:مسایل الحرار" راج َّوالش" 
  .)4("حرهَ أي تكون في ن،نحر الشهرَیلة التي تَّ وهي الل،احرةَمع نَج" والنواحر 

  :  المفعولا الفاعل واسم
بعـــض أســـماء الزمـــان والمكـــان بنیتـــا اســـم الفاعـــل واســـم مـــن البنـــى الـــصرفیة التـــي ورد علـــى لفظهـــا  

 فــي حــین ذكــر المرزوقــي اســم ،د عنــد ابــن قتیبــةذ إنهــا لــم تــر إ،الكثــرة بمكــان ولــم تكــن مــن ،المفعــول
ن علـى صـیغة مثلة على صـیغة اسـم الفاعـل ومثـالیأما البكري فقد ذكر  بعض األ ،الفاعل مرة واحدة

  .اسم المفعول
  :األمكنةاألزمنة ومن عند البكري على بنیة اسم الفاعل ما جاء وم
  .بني عبس وهي ماء ل،على لفظ فاعلة من النظررة ِناظ" 

  ."اسم لنهر الحیرة...من الكفر على مثال فاعلر ِكاف
   ."موضع بطریق مصر.. . فاعل من الغلبةبِغال

    ."رملة...  على وزن فاعلمِعاس
  .وضع في تهامةَ اسم م. من صاف یصیف،لِفظ فاعَعلى لف ِائَص
ا  برقــة صــادر والمــراد هنــأي یقــال )5("ُنــسب إلیــه برقــةُع تِوضــَم.. .َرَدَل مــن صــِعلــى لفــظ فاعــر ِادَصــ
ثالـه ِ مـا ال یكـون علـى مً واحـداًعـال اسـماُیئین جَتي هي من شَّیاء الْ من األشُجيءَوی:" سیبویهقال هو 

ــم،حــرفمانیــة َأَ ألنــه ث،بأَیــادي ســَأ: الواحــد، نحــو : ة أحــرف، ونحــویــمانَدتــه ثِء اســم واحــد، ع یجــىْ ول

                                                             
 .84صاألنواء،  ابن قتیبة، )1(
 96 المصدر السابق نفسه،ص )2(
 .178ص،  المصدر السابق نفسه)3(
 .                                             195، ص5 جاللسان،: وانظر. 185 المصدر السابق نفسه، ص )4(
 .1288،1110،990،912،820،821، صمعجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع البكري، )5(
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ء فـي  كمـا أنـه یجـى،لمتحركـات مـا فـي هـذادتـه مـن اغر وبغر، ولم یكن اسم واحد توالت فیه وال بعَش
َ عمُدمَ وق،ٍعفرَب جِاحَص: اال یكون على مثاله الواحد،نحوالمضاف والمضاف إلیه م    .)1("َرُ

 ،)وزن( ومـــرة ،)لفـــظ (  فمـــرة اســـتخدم صـــیغة ،َّلقـــد نـــوع البكـــري فـــي تعبیـــره عـــن اســـم الفاعـــل
هـــل هنـــاك ســـبب جعـــل : ، والـــسؤال اآلن هـــومجـــردة) فاعـــل(، وأخیـــرة اســـتخدم لفظـــة )مثـــال(وأخـــرى 

  البكري ینوع في التعبیر عن صیغة الفاعل؟ 
 معانیهــا، وقــد نوهــو یــذكر أســمالء بعــض المواضــع، ولبیــا) الفاعــل(اســتخدم البكــري صــیغة 

عـل فـي ومـرة مثـال وأخـرى لفظـة، والفا) وزن(ومـرة )  لفـظ( تعبیره عن هذه الصیغة، فمرة هـي َّنوع في
 فــالبكري یریــد أن یقــرن بــین اســم الموضــع ومعنــاه، فالنــاظرة علــى ســبیل یقــوم بالفعــل،اللغــة هــو الــذي 

ــة أو أنهــا مكــشوفة تطــل علــى أمــاكن متعــددة،  وكأنهــا عــین مــاء :المثــال فهــي كاشــفة علــى وزن فاعل
ُّتـــسر  ِ إلیهـــا، والكـــافر وهـــو اســـم لنهـــر فـــي الحیـــرة یـــدل علـــى أثـــره فـــي الخـــصب والزراعـــة، ) النـــاظر (ُ

  وهكذا... هو هبة الحیرة ) الكافر(و كافر في اللغة ، وكأن فالفالح ه

  :ومما جاء عند البكري على بنیة اسم المفعول من األمكنة واألزمنة

 . لعالقة بالعدد أو بعدد الزوایا والشكل،ستَدَمفعول من سمسدوس " 

 .التي آلل أبي طالب  القریة،موضع فوق مویقة...  على وزن مفعولمسروح 
 اسـتخدم العبـارات الـسابقة فـذكر وهنـا نالحـظ أنـه )2("  على لفظ مفعول من الركوب)وبُركَم(

  ."على لفظ"ومرة" على وزن"مرة مجردة كما قال " ولمفع"

فهـي منهـا أو علـى وزنهـا ولفظهــا، ) المفعـول(واهـتم البكـري بـذكر األسـماء التـي علـى صـیغة 
ُفالمــسدوس هــو مــا شــكله فــالن علــى ســتة أجــزاء علــى ســبیل  المثــال، والمــسروح هــو ســرح فیــه الرعــاة َّ

علــى ســبیل المثــال وهكــذا، وقــد یكــون لكــل موضــع أو زمــان قــصة معروفــة لــدى المعایــشین لهــا، لكــن 
   .البكري أراد التنویه لها من الناحیة اللغویة

  

                                                             
 .374ص. 3 جالكتاب، سیبویه، )1(
 .1225،1225،1216، صد والمواضعمعجم ما استعجم من أسماء البال البكري، )2(
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 بل كل ما جاء عنده ،فلم یذكر اسماء مكان أو زمان على صیغة اسم الفاعلأما المرزوقي 
   : قوله والتعلیق ضمن الحدیث عن الزمان والمكان ومن ذلكمن باب الشرح

 جاء عن فقر والمستعمل ٌقیرَف :ل على ما لم یستعمل من الفعل نحوِ اسم الفاعُ یجيءْقدَو" 
 وتوجیه ذلك أن اسم )1(" .فِنَتْكذلك قولك آنفا والمستعمل أی فَّدَتْدید والمستعمل اشَ، وكذلك شَرَقَتْاف

وهنا  یعلق المرزوقي على شذوذ  .ّمفتقر ومن اشتد مشتد ومن آنفا مؤتنفالفاعل من افتقر 
  . وخروجه عن القاعدة الشائعة في األفعال، ویذكر األمثلة على ذلك،االستخدام السم الفاعل

 البكري على المعروفة كما ورد عند) الفاعل(ر صیغة یالحظ هنا أن المرزوقي لم یلتزم بذك
وربما في ذلك توسع على ما هو معروف في قواعد ) فقیر(الشاذة مثل ذكرها، بل ذكرها بصیغتها 

  .اللغة ومتداول بین الناس

  : ما جاء من أسماء األزمنة واألمكنة مقصورا أوممدودا أومنقوصا

 أبنیة األسماء المعربة من حیث حروف ،ومن القضایا الصرفیة التي كان لها حضور الفت
 في الحدیث عن قد انفرد البكري و. واالسم المنقوص،سم الممدود واال،نهایتها، وهي االسم المقصور

 بشكل كامل یكون هذا القسمبنیة األسماء المقصورة والممدودة والمنقوصة من ضمن الثالثة، لذا س
  :للحدیث عن ما أورده من إشارات لغویة حول هذه األسماء ومن ذلك

  " )2(.علىَ على وزن ف،مقصور.. .:َّبدى" 

   موضع في نجد ،قصور م:باِالج -

   مقصور  :داَالخ -

  مقصور .. .:بىْزَخ -

  قصور َ م، بعد النون اآلخرةِ بزیادة الیاء،ىَنَنْیَفَقال خُیَو" 

   مقصور  :باَد -
                                                             

 .196 ص، األزمنة واألمكنة، المرزوقي)1(
 .230، صمعجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع البكري، )2(
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   مقصور :جاَّالر -

   مقصور :ناذات السَّ -

   .)1("، مقصورناْیَ غ-

" : ویقــصد بــه" مقــصور"م وهــي وهنــا یالحــظ أن البكــري اســتخدم كلمــة واحــدة للتعبیــر عــن صــفة االســ
َمفعل(نه َمغزى ؛ أل: ك ؛نحوبعد فتحة وذلكل واو أو یاء وقعت  ْ  كانـت ،فلمـا كانـت الـواو بعـد فتحـة) َ

   )2("في موضع حركة انقلبت ألفا

  :ومن أسماء األماكن التي جاءت على بنیة االسم الممدود عند البكري

   .واء، ممدودُب"-

  داء، ممدود َرمَث-

   . وبالمد،اء، بفتح أولهَلمَّالث-

  . " اء بالمد تأنیث أجلحَلحَ الج-

  .اء، بكسر اوله ممدودَّرَح-

ْه واسِلَّح أوْتَفِ، باءَوْزَ الح-    .مدودةَ بعده واو م،كان ثانیهٕ

  . تأنیث أخرم، ممدودماءْرَ الخ-

  . ممدود، بكسر اولهشاءِّ الر-

   . ممدود، بفتح أولهكاءْمَّ الر-

  

                                                             
 .1011، 2360،489،498،506،539،63،758، صمعجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع البكري، )1(
 .64، ص3 جالمقتضب، المبرد، )2(
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ْ واســ،لــهَّح أوْتَفــِبراء ْحَ صــ- ویالحــظ هنــا تــصریحه بعــد كـــل  )1(" .مــدودَهملـــة مُ مٌعــده راءَ ب،انیــهَكان ثٕ
    . یرید الكلمة، أو ممدودة،، یرید اللفظموقع أنه ممدود

ه ممدود أو بصیغة أخرى هي بالمـد للتعبیـر عـن االسـم  بذكر،سماء األماكنویوضح البكري أ
  ".تأنیث أجلح"  كما أنه قد یذكر بالجنس كقوله،الممدود

 أو تقـع ألفـان للتأنیـث فتبـدل الثانیـة ،بأنه یاء أو واو تقع  بعد ألـف زائـدة " ::ویقصد بالممدود
 لـئال یلتقـي سـاكنان ؛ فالحـذف لـو وقـع هاهنـا ،همزة؛ ألنه إذا التقت ألفان فال بد من حذف أو تحریـك

   .)2("لعاد الممدود مقصورا 

   :م واحد وهو بنیة المنقوص إال اسولم یرد عنده من

  .)3( من عصى یعصى، منقوص على لفظ فاعلٍعاص

  .)4("  والداعي،القاضي: آخره یا ء قبلها كسرة نحوفي كل اسم وقع " : والمنقوص

  : شتقــاقاال
  :في تعریف  االشتقاق) هـ316(ویقول ابن السراج المتوفى 

   )5(".رتهما في الصیغة ومغای،نزع لفظ من آخر، بشرط مناسبتهما معنى وتركیبا: االشتقاق" 
  :ومن ذلك ،أشار لها البكري في معجمهمن المسائل اللغویة التي هوو
   )6(".َ من األُ وار كأن اشتقاقه.. .)راةاَأ"(

                                                             
، 494، 443، 432 282،339،343،389،  389، 343، ص،معجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع،  البكري)1(

653 ،825. 
 .68، ص3، جالمقتضب المبرد، )2(
 .912 ص معجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع، البكري، )3(
 .3 صاللمع، ابن جني، )4(
 .17 ص رسالة االشتقاق، ابن السراج، )5(
 .91 ص معجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع،كري،  الب)6(
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ُّحـر الـشمس  :اُألواروإشـارة إلـى أنـه غیـر متثبـت مـن حقیقـة ذلـك، ) كـأن اشـتقاقه(وفـي قولـه  َ
وجـاءت فـي لـسان العـرب   .تالي ربما أشتقت مـن األوار وبال،، وكأنه یرید أن المنطقة حارة جداروالنا
  .)1(" ولفح النار ووهجها والعطش،شدة حر الشمس: واألوار" أور" األصل  من

ّحیـــث نــــراه یـــصرح باشــــتقاق االســـم مــــن . )2("علـــى وزن فاعــــل، مـــن أســــا یأســـو): اآلســـي"(و
  األصل أسا

ََّذلك بردیاَكَو"  ْ ََّثال فعلیاِ على م،َ ْ ْشتق من البردُم،لعراقع في اِوضَ م:َ َ")3(.  
َسـخاء"( شتق مــن قـولهم مكــان ُوهــو مـ: قاق قـالِتْ ذكــره أبـو جعفــر فـي االشــ،عِوضـَاســم م.. .):َ

ُّ لین التَخاوي إذا كانَس َ  ،ُ یـا مجیـد: ولهـذا قیـل فـي الـدعاء،جل سخي إذا كان لینا حین یعطيَراب، ورَِّ
ِولم یقل یا سخي َ")4(.   

 نراه في المثال السابق یورد أوجـه اسـتخدام اللفـظ المـشتق، فلفظـة یراده لصور االشتقاقإومع 
 ورجـل سـخي أي یجـرؤ ،سخي ترد في سیاقات متعددة، لكنها تحمل معنى واحدا مشتركا وهو اللیونـة

  . بمعنى أن نفسه ال تریده، ولكنه یتحداها فیعطي وحاش هللا أن یكون كذك،على العطاء
فأمــا :"  فــي معــرض معالجتــه لــبعض األلفــاظ ومــن ذلــك قولــهوقــد أشــار المرزوقــي إلــى هــذه القــضیة

جــل، َّیــد علمــا للرَ لــه كمــا وضــع زًار علمــاَب بــه الوقــت، فــصِّداة، فلقــَغــ: شتق مــن قولــكُدوة فإنــه مــُغــ
ُرف، إذا قلت سیرته غنع الصَُّفلذلك م ُ َدوة، ألنه مَّ باهه، ْمعـة وأشـُعرفة، وجاز فیـه مـا جـاز فـي یـوم الجً

َسـیر:  جهـة التعریف،یقـولٌف مـنَّألنه معـر َدوةَ وان شـئت نـُ بزیـد غـِ  أي )5(".رفَّصبت علـى أصـل الظـٕ
" دوةُغــ"فــي القیـاس؛ فلــو عطفــت علــى صبها نــادرَر، وهـو القیــاس، ونــَالجــ"دوةُغــ"یجــوز فــي " و" َدوة ُغـ

   .)6(" على اللفظ، والجر مراعاة لألصلًصب عطفاَّاز النَج "لدن" المنصوبة بعد
ــسمى ربیــــع األ َخــــو( ولویــ ْول خــــوان والجمــــع أخُهم یقــــُ بعــــض:اءَّ وقــــال الفــــر.مخفــــف) ان َ َّ ة نــــوُ

   : اإلیاديٌ قال لقیط.واناتُوخ

َاننا خَوخ َح من سِار للسََّدَفْفان  ِباعنا       ِتْ في ارٌانَّوَ   )الرجز (       )7(ِوامناِ

                                                             
 .35، ص4جلسان العرب،  ابن منظور، )1(
 .92 ص معجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع، البكري، )2(
 .240 المصدر السابق نفسه، ص )3(
 .727 المصدر السابق نفسه، ص)4(
 .173 صاألزمنة واألمكنة، المرزوقي، )5(
ِشرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالكیل،  ابن عق)6( ْ ٍ ُ ْ  .69، ص3، جَ
 .93 ص، لقیط، دیوان لقیط بن یعمر اإلیادي، اإلیادي)7(
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رب لمعرفــة صــحة  ممــا اضــطر الباحثــة للرجــوع للــسان العــ،لــم یــأت المرزوقــي بالــضبط لكلمــة خــوان
َّفهو خوان  وخوان.اللفظ َُّ   . فهو من الخیانة ألنه قد یخلف فال یكون فیه مطر)1(َ

  :وقال آخر

َان ود عَّوَن خِ مِصفِّفي النَو َّ َ حوت لِعاءْمّأنه في َأِب  ُّدونا   َ ِدى البحرٍ   )الطویل   (      َ

نهم أي ینقصهم ویسمى َّخوَتَر ویشتد فیه فیكثَرب یَ ألن الح،قصَّن وهو النْوَتقاقه من الخْاشَو
َوبص(ربیع األخر  عضهم یجعل الواو َ وب،صانُل بُهم یقوُبعض: اءَّمضموم خفیف وقال الفر) انُ
  :قال. ةصََّصانات وأبُصان فیجزم الباء والجمیع بْبَ و:أصال فیقول

  )الطویل      (      ُواءَ سِسابِحالري في ْعمَ لٌكْرُوب  ه        َتْدَدَ إذا ما عٌصانْبَو ُانَّیِسَو
  

   .)2(صیصَ أو من الب،ریقَبیص وهو البَتقاقه من الوْواش

  : هلهلُ قال الم.ةَّع أحنْوالجم ،)3(ننینَ وبعضهم یقول الح،نینَ الح:مادى األولىُسمى جُیَو
      )4(ِنینَى والحَّ رنَینَوماذا ب      َّ رنى  َلتُقَ فِنینَك في الحُتَْیأت

  

  )5("همِون فیه إلى أوطانُّنین ألن الناس یحنَتقاقه من الحْواش

 قـضیة التخفیـف یـوردبدایـة ال فهـو فـي ،وقيفي المثال السابق كثیر من القضایا جمعها المرز
  . وهي غیر الشهر،ُفالخوان هو المائدة ،دید أو التضعیف لما فیه من داللةفي اللغة وهي ضد التش
نهـا مـن فیقـول إ) وبـصان ( ومـن ثـم یتطـرق الشـتقاق.ن وتعـدد صـورهخـواجمـع كما أنه یأتي ب
 كمــا یــورد اشــتقاق الحنــین، وهنــا نالحــظ انحرافــا عــن المعنــى اللغــوي األصــلي ،الــوبیص أو البــصیص

  " الحنین"إذا حان رضاع صغیرها دعته بصوت هو  هو صوت الناقة  فالحنین أصال،لكلمة حنین

  :اق التي ذكر فیها االشتقومن األمثلة
                                                             

 .146، ص13 جلسان العرب،:   انظر)1(
 208ـ 207، صاألزمنة واألمكنة المرزوقي، )2(
                                      133، ص 13،جلسان العرب: الحننین في اللسان، انظر" لم یرد اللفظ )3(
 . لم تجد الباحثة هذا  البیت في دیوان المهلهل)4(
 .208ـ 207، ص األزمنة واألمكنة المرزوقي، )5(
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   )1(". واشتقاقه من زحل مزحال إذا بعد :زحل"

 :ظـا ویقـالْرى ومنـه اشتـشرى غیَ وشـ شـري:قـالُ وی،ًتطار لمعانـاْ إذا اسـرى البرقَشتري وهو من شُالم" 
َد ومنه سمیت الشراةَّ وتشدَّشرى یشري إذا لج    .)2(" لتشددهم في الدینُّ

ــــْیَوالغ"  ــتالط ظ:لَطـ ــــوَّ اللِلمـــــةُ اخـــ ـــتالط أصـ ـــل واخــ ــــِاتیــ ــــاس واشـ ــــن الغْ النـ ــــَتقاقه مـ ـــــة : لَطـ وهـــــو تغطی
  . ومنه الغیطل .)3("الشيء

  :الممنوع من الصرف

وقــد اهــتم النحویــون  ،حاضــرة فــي كتــب األزمنــة واألمكنــة قــضیة الممنــوع مــن الــصرفومــن القــضایا ال
   .والصرفیون على اختالف أزمانهم بقضیة الممنوع من الصرف

ممنـوع مـن مـن أسـماء األزمنـة واألمكنـة التـي جـاءت علـى صـیغة ال ًاكثیرقد أورد البكري في معجمه و
) ال یـصرف(و) صرف نـال ی( ومـن ذلـك اسـتخدامه عبـارات مثـل   وتنوعت عباراته في بیانـه،الصرف

ــتح األلـــف صـــرفها(و  )لـــم یـــصرفه(و ــن فـ أي أفـــصح ) الـــصرف أمثـــل(و ) رف وال تـــصرفتـــص(و) مـ
  : ذلكوأجود، ومن

   .)4("معرفة ال ینصرف.. .أثیرة" 

ْقال كانف العریمي. اسم واد: بكسر أوله:إحلیل"  ُ:  

ْفلو تس َّنا لنبئت أننا         َألي عَ َِّ ْ ُبإحلیل ال نزوى وال نتخشع  ُِّ َّ َ َ ُ َ  

                                                             
 .237، صاألزمنة واألمكنة المرزوقي، )1(
یقــصد الخـوارج، غیــر أنهــم یقولـون إن اســمهم مــن شــرى . 428،ص14وانظـر اللــسان،ج.237 المـصدر الــسابق نفــسه، ص )2(
 .معنى باع نفسه هللا عزوجلب
 .432 المصدر السابق نفسه، ص)3(
 .106، صمعجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع البكري، )4(
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 وذلـك أن الـوادي یجـري ،جاریـهَ أي م،رعَّالیـل الـضَمي تـشبها بأحُینبغي أن یكون سـ: قال أبو الفتح   
 ومثلـه قـراءة ،قعـةُ ألنـه ذهـب بـه إلـى الب،رفهْ ولـم یـص،الَ  یـدي أي سـىَدَ من و، وكذلك سمي،یلبالسَّ

  .)2("أنیثَّعریف والتَّرفه للتْ، فلم یص)1()وى ُس طَّقدُإنك بالوادي الم ( :من قرأ
 :فــي قولــه تعــالىومثلهــا كــصرف كلمــة حنــین .مؤنثــة) ُبقعــة( ألنهــا علــم صرفٕواحلیــل منعــت مــن الــ

  :وعدم صرفها في قول حسان.  المكانأنه أراد )3()ٍنْیَنُحمَ ْوَوی(

َنصروا نبیهم وشدوا َأزره               ْ ُّ َ َّ َ ِبحنین یوم تواكل األبطال  ََ ِ ُ َ   )بحر الكامل          ()3(َ
   ).اسم البقعة(فصرفها ألنه أراد العلم

ًو طــوى "  ــه اســما لــألرض" ُ ِفــي قــراءة مــن لــم یجــره حمل لكوفــة َّوقــرأ ذلــك عامــة قــراء أهــل ا. ُ
وقـارئو ذلــك كـذلك مختلفــون فــي معنـاه علــى مـا قــد ذكـرت مــن اخــتالف ؛ بــضم الطـاء والتنــوین) ُطـوى

تنوینــه، وأمــا مــن أراد أن یجعلــه  فأمــا مــن أراد بــه المــصدر مــن طویــت، فــال مؤنــة فــي؛ أهــل التأویــل
 ذلـك خفـة فـأجراه اسما للوادي، فإنه إنما ینونه ألنه اسم ذكر ال مؤنث، وأن الم الفعـل منـه یـاء، فـزاده

ٍكما قال اهللا ویوم حنین إذ كان حنین اسم واد، والوادي مذكر َْ ُ ََ ْ َ
)4(.  

وأولـى القــولین عنــدي بالــصواب قـراءة مــن قــرأه بـضم الطــاء والتنــوین، ألنــه : قـال أبــو جعفــر" 
ٕإن یكـــن اســـما للـــوادي فحظـــه التنـــوین لمـــا ذكـــر قبـــل مـــن العلـــة لمـــن قـــال ذلـــك، وان كـــان مـــصدرا أو 

ٕواذ كــان ذلــك كــذلك، فهــو فــي موضــع .  فكــذلك أیــضا حكمــه التنــوین، وهــو عنــدي اســم الــواديمفـسرا،
   .)5(�خفض ردا على الوادي

  . )6("رفهاَ صَفِتح األلَن فَ وم،رفهاْرعات لم یصْ من أذَسر األلفَمن ك..: .أذرعات"

  :جرَ حِ بنِوسول أَ قرأت على األصمعي ق:بو حاتمقال َأَو"

                                                             
 .12 سورة طه، آیة )1(
  .120، ص، معجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع البكري)2(
 25سورة التوبة،اآلیة  . )3(
 196،صابتدیوان حسان بن ث ابن ثابت،حسان، )3(
 .21ـ 20، ص15 لسان العرب، ج)4(
 .187، ص5، جتفسیر الطبري الطبري، )5(
 .131، صمعجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع البكري، )6(
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  )البسیط  (     ُورُرْسَ مَاءَّرَى سَوِلَ فٍلَبْنَحَف  ت بها           ْ أنِاءَلصَلختاج فاْرِفِ بْلكن
ُّ قد تحل بها             ًوباألناعم یوما ُ    )1(یرِ كٌرَظْنَ ومنها مَازَزَلدى خ        َ

هـو  و،لـم یـصرف خـزاز: ال أبـو حـاتمَقـ. وضـعهَحـدد فـي مُ الم،دى خـزازَ أنـه لـٍل أوسْ قوَّودل
   .)2("زازىَ ویروى خ. ألنه أراد التأتیث،بلَاسم ج

 ولــم یكتــف بــذلك، بــل أهــتم ،صرف أن البكــري علــق علــى لفــظ خــزاز بأنــه لــم یــوهنــا یالحــظ
 وهـــي ، المنــع مــن الـــصرف، وهــذه قــضیة مهمـــة ومالحظــة كثیــرا فــي كتـــب األزمنــة واألمكنــةبتعلیــل 

  . ضٕقضیة التفسیر والتعلیل،؛ لكشف المبهم وازالة الغمو
  :ومن أمثلة ما تقدم

  .)3(" ال ینصرف:راقُب" 
   .)4( " فأجروه مجرى ماال ینصرف،وقد قالوا بالدَ .. .الذَب"
  .)5("صیبینَوصل ونُع بین المِ موض:رفَعرفة ال ینصَ م،الدِد البِظ  واحْ على لفٌدَلَب"
َن فعلْ على وز،نونُ غیر م،له وثانیهَّح أوْفتِ بى َوَس"   .)6( صرفْ ال ین،َ
ــــ" ــــُق ــــى اإلضــــةَّرى عربی ــــَ عل ــــى العــــربَّ وعربیــــ،صرفْافة ال تن ــت . )7("ة منــــسوبة إل ــــو حملــ ــین ل فــــي حــ
   .وبالتالي یمكن تنوینها ،فإنها تكون ساعتئذ مصروفةولیست مضافة، على أنها صفة )عربیة(
صرف تنـٕ وان كانـت ألفـه ملحقـة لـم . وهـو إلبـاس الغـیم، هـي فعلـى مـن الغـین:قال أبو الفتح.. .اَنْیَ غ"

  .)8("في التعریف
   

                                                             
  : وفي دیوان أوس بن حجر ورد البیت الثاني على هذا النحو)1(

ْ     وباألنیعم یوما قد تحل به    لدى خزاز ومنها منظر كیر َ ُّ ُ َ  .21ابن حجر، أوس، دیوان أوس بن حجر، ص. ً
 .200 ص معجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع، البكري، )2(
 .236ص. معجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع البكري، )3(
 .271 البكري،  المصدر السابق نفسه، ص)4(
 .273 المصدر السابق نفسه، ص)5(
 .763 المصدر السابق نفسه، ص)6(
 .929 المصدر السابق نفسه، ص )7(
 .1011 المصدر السابق نفسه، ص)8(
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  .)1(" ممدود ال یصرف ألنه مؤنث، بفتح أولهاء،َدَ ك"

   :انوقد ورد في شعر حسَّ

َوها         ََم ترَل ْا إنَنَلْیَا خَنْمِدَع َالنقع ُتثیر  ْ ْ ِموعدها َّ ْ َكداء َ   )الوافر        ()2(َ

  : هما،ن في موضعیالممنوع من الصرفب المرزوقي ویظفر القارئ في أزمنة

ـــظ  ــین لفــ ــق بـــ ـــي فـــــي هـــــذا المثـــــال بـــــضرورة التفریـــ ــتم المرزوقــ ـــى وم) ال یتـــــصرف(واهـــ ال (عنــ
ر بالفتحــة، َجــُن وال یَّنــوُرف ؛ أي ال یمنــوع مــن الــصََّوي تحــت بــاب المفــاألخیر هــو مــا ینــض) ینــصرف

  .  أي جامد غیر مشتق:في حین معنى ال یتصرف

كـرة ـ ُ وأنـي آلتیتـه فـي الب:كـرة نحوهـاُ وب،دوة علـمُصرفان ألن غُ وهما ال ی،كرةُدوة وبُوآتیته غ" 
  . )3(اكرَر ما جاء في أول وقت وكذلك البِّكَبُاكرة ـ والمَدوة بُ وأتاني غ،كراُدوة بُكرا وآتیه غُوآتیه ب

   :انيــــــــــب المكالقلـ

 ومـن سـنن." النطـق وسـهوله للخفـة، طلبـا الكلمـة حـروف ترتیـب فـي تغییر هو المكاني القلب
" و"جــذب، وجبـــذ : "فأمـــا الكلمــة فقــولهم: وذلــك یكــون فـــي الكلمــة، ویكــون فــي القــصة. العــرب القلــب

  .)4("بكل، ولبك

ثیـر إنمـا ُال كَقـ.. .األبـواء"  :وقد أشـار البكـري إلـى هـذه القـضیة فـي مواضـع شـتى كقولـه فـي
  .)5("لبَصح هذا إال على القَ وال ی،هاِوباء الذي بَّواء للْسمیت األب

  

  

  

                                                             
 .1117ص. معجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع البكري، )1(
 .228 صالدیوان،: بن ثابت، حسان .)2(
 .247، ص، معجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع البكري)3(
 .153 ص  فقه اللغة،الصاحبي في ابن فارس، ابي الحسین أحمد، )4(
 .102، ص معجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع البكري، )5(
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  : وأضاف أبو صخر "

ِّ محرق     ِعد آلَرجى بُوماذا ت   ) الطویل(          ِبْحَهاط إلى  رُنهم وادي رِفا مَع       ُ

ْفسمى فأع ً     )1(ِبْه السََّیاع من ذلكْضِ المِقْنُإلى ع         ٌسِسابفجیع  َّاء الرَنُ

 ،)س م ى (لـیس فـي الكـالم تركیـب ) مىُسَفـ( قولـه : قـال أبـو الفـتح.تدانیـةُ مُنِها أماكُّذه كلَه

َ فقــد یمكــن أن یكــون بنــي  مــن ســ،)َ وَ مَس( مــا هــو َّإن َموت اســم علــى فعــُ  تقــدیره ســمو فلمــا َّ فكــأن،لُ

َكن العین، كما یقول في ضربْ ثم إنه أس،ُ فصار سمیاًقلبت یاء،تطرفت الواو وانكسر ما قبلها ُِ  

ْ الیاء بحالها وانَّ أقر    )2(عنىَلتقدیره إیاها م ،ً زالت الكسرة لفظإ

  :قولهزوقي إلى القلب المكاني المرومن إشارات 

  )الرجز(           مي َم الیْوَان أخو الیْروَوان مْرَم    لَّفضُأنشد الم

ــــَ الیــــوم فقَ أراد:یبویهِقــــال ســــ ـــیم وقی ــب وقــــدم المـ ــیم َ بــــل حــــذف العــــ:لِلــ ین تخفیفــــا وأطلــــق المــ

  )3("ًإطالقا

 قــضیة القلـب المكـاني فـي كلمــة :یتین یمكـن االهتمـام بهمـا وهمـانـرى فـي المثـال الـسابق قــض

 فیـورد المرزوقـي رأیـا حـول حـذف ، وقـضیة مـا یحـذف مـن المیـزان الـصرفي،كما قـال سـیبویه) الیمي(

 وهـــو مـــا جـــرت علیـــه كثیـــر مـــن قواعـــد .مـــن بـــاب التخفیـــف والتیـــسیر فـــي النطـــق) یـــوم(عـــین الكلمـــة 

  .السماع في اللغة العربیة
  

                                                             
  :وورد البیت الثاني فقط عنده، بالروایة هذه. 223ص. ، التمام في تفسیر أشعار الهذلیین ابن جني)1(

لقیـسي، شـعراء أمویـون، وانظـر الـنص كـامال، نـوري حمـودي ا. فسمى فأعناء الوجیع فسابس      إلى عنق المصیاغ من ذلك
 .114-113ص

 .679-678، صمعجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع البكري، )2(
 .113، ص األزمنة واألمكنة المرزوقي، )3(
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 مـن أجـل تـرجیح ، العربـي وهذا ما یعرف باالستشهاد في الـشعر،لمفضل أورد روایة اكما أنه
  . ویالحظ االهتمام بآراء القدماء ممن هم حجة في اللغة واألدب مثل سیبویه. رأي على آخر

  :میتُسائي من قول الكِده الكَشْوما أن" 
  )الكامل     (  ل    ِیایَّ اللِكاتِلْحَتْسُها مُ ابنَأضاء   التي        َةَشِ عائُ ابنُرْك والبدْنُلدَو

  

  : قال،الرجوع لدیوان الكمیت تبین أن هناك روایة مختلفة لهوبعد 
  )1(ُلِ اللیائَضاءد َأَ قٍءْوَ ضُّلُله ك  جمعتك والبدر ابن عائشة الذي      

ف  ومثلـه فیمـا ِ صـحای: همـزت كمـا قیـلَت األلـفِاء فلمـا ولیـَ وقدم الی،بَ فقل،یاليَّه أراد اللَّفإن
   )2("يِراقَق واألصل تِرقوة و ترائُقلبوه ت

  :ىَشْ قال األع.هَه أرضِ أراد كان لون سمائ، كان أرضه سماؤه:دال قولهْلب واإلبَمن القَو" 
  يِمَروان أخو الیوم الیَروان مَ م:قال"

قــال فــي ُفــا كمــا یْ صــار ظر ثــم قلــب الــواو حــین،م المــیمَّر الــواو وقــدَّخأوم فــَوم الیــَ الیــَ أراد:الَقــ
 أخـو َ أي هـو،قال فـي الحـرب عنـد التـداعي الیـوم الیـومُ كما یَ الیومَ الیومَ وقیل بل أراد،لِآد: لوَجمع د
   .)3(قالةُهذا الم

  : بة من أمثلة على القلب المكانيومما ورد عند ابن قتی
  )4(" إذا بدأ یجف،وذى یذي] و [،ویقال ذوى العود یذوي" 

  ل وأقسامه وتعدد صور المصدرتصریف الفع
من أبرز خصائص اللغة العربیة وتمیزها ، ذلك الثراء اللفظي الـذي لـم یقتـصر علـى المعجـم 

فثمـة . فقط، بل تعددت روافـده التـي تـصب فـي بحـر اللغـة عاملـة علـى تنمیـة اللغـة واسـتمرار حیویتهـا
: هـــا الـــصرفیة وتعـــددها، مثـــلظـــواهر تثـــري اللغـــة فـــي جانبهـــا الـــصرفي البنـــائي، یظهـــر ذلـــك فـــي أبنیت

تــصریف الفعــل وتعـــدد صــور المـــصدر، وقــد وردت إشـــارات كثیــرة عنـــد البكــري والمرزوقـــي إلــى هـــذه 

                                                             
 .293 ص دیوان الكمیت، الكمیت، )1(
 .115، صاألزمنة واألمكنة المرزوقي، )2(
 .499 المصدر السابق، ص)3(
 .34 ص ، األنواء، ابن قتیبة)4(
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القضایا خالفا البن قتیبة فـي األنـواء، فمـن تـصریف الفعـل عنـد البكـري قولـه فـي معـرض حدیثـه عـن 
  :األمكنة

ِعتر یعتر ، وخطر یخطر : یقال "  َِ َ ََ ََ َ  .ربإذا اهتز واضط. َ
 .َّكأنه مصدر أط الجلد أطیطا... األطیط

  .التنعیم، على لفظ المصدر
  .)1("سیلَال یَ على لفظ المصدر من س،لهَّح أوْبفت" یلالسَّ" 

  :ومن ذلك عند المرزوقي قوله
 ومــن .)2(وبــاُنَب جُجنــَت الــریح تَبــَنَویقــال ج. یح لــشدة الهبــوبِّ أن الــر:ربَعــض العــَكــي عــن بُوح"   
  )5(الْبَوال وقـــُبـــُل قُقبـــَلـــت تَبَوق. )4(باَوا وصـــُبُصبو صـــَبت تـــَوصـــ. )3(والُمُل شـــُلت الـــریح تـــشمَمَمال شـــِّالـــش
مال َّ ویقـال هبـت الـش،ولُمُمیل وشـَل وشـْمَل وشـِامَأل وشـْمَ شـ:مالَّقـال فـي الـشُوی .)6(وراُبـَر دُبْدَت تـَرَبَود

ضـــبط ر بالـــذكر أن المرزوقـــي لـــم  وجـــدی.)7("مالَ شـــٌ، وهبـــت ریـــحمالَّ وهبـــت ریـــح الـــش،ماالَوهبـــت شـــ
  .حركات هذه المفردات

  :وجاء في األزمنة واألمكنة
حكاهمـا حـر ُحـر ویَ وحـرت لیلتنـا وهـو ی،َّ حر یومنا: ویقال.سمَ سام ومٌومَ ی:كى ابن األعرابيَوح"   

ّاني، وقـد  حـررت یـا یـوم وحـررت یـا رجـلجمیعا ابن األعرابي واللحیـ ل  ورجـ.ًرارة وحـرةَ وأنـت تحـر حـ.ّ
 َُّ وقـد قــر یومنـا،.ارىَرَات وحـَّریـَحسوة ِونـ. رارَ وقوم حرتري وحرارى وح.ى من العطشَّ وامرأة حر،انَّحر

ُّ ولغة قلیلة یقر،وهو یقر مرفوعة القاف َ")8(.  
  . )9("یحِ ویوم راح ور، إذا اشتد ریحه:راحَ یومنا ویَ راح:یقالَو" 
  

                                                             
 .771، 107،169،321، ص معجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع البكري، )1(
 .282، ص2ج لسان العرب،  ابن منظور،)2(
 .366، ص11 ج، لسان العرب، ابن منظور)3(
 .451، ص14 ج، لسان العرب، ابن منظور)4(
 .545، ص11، جلسان العرب ابن منظور، )5(
 .272، ص4، ج لسان العرب ابن منظور،)6(
 .315، صاألزمنة واألمكنة المرزوقي، )7(
 .318 المصدر السابق نفسه، ص)8(
 .319 المصدر السابق نفسه، ص)9(
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ُألملم" َ   . )1("زة ْمَدل من الهَ ألن الیاء ب،لقول فیه وكذلك ا،لملمَقال أیضا یُیَو.. .َْ

   .)2("ونُّدل من النَ إال أن الهمزة ب،على مثال لفظه)ئ ِضاب" (

بعـض قـضایا اإلعـالل واإلبـدال ومـن إلـى أما المرزوقي فقد أشار في كتابه األزمنة واألمكنة 
  :)أسماء الدهر وأقطاعه(ذلك قوله في معرض حدیثه عن 

  . )3("ذع حكي بالالم والنونِم الجَنْجذع واألزلم الَقالوا األز"" 

یاومـة ومـا أشـبههما فلیـست ُة ومعاومـُشاهرة، فأمـا مُب ال تقـول إال مـرَن العبیدة أُكى أبو عَوح
َ وانمــا هــي قیــاس علــى المــ،مــن كــالم العــرب ام لكــن الــواو َوْ واألصــل أیــ،امَّوم وأیــَ یــ:سموع مــنهم ویقــالٕ

 إال أن یمنـع ،فـي الثـانيقلـب الـواو یـاء ویـدغم األول َكون یاآلخـر بالـسُّوالیاء إذا اجتمعتا فأیهمـا سـبق 
ا فیمــا ت هــذِوْود ومیــْ واألصــل ســی،ت ألنهمــا فیعــل مــن ســاد ومــاتِّد ومیــِّذلــك قــولهم ســیومــن  ع ِمــان

ا ألن األصــل كــوى ولــوى وكــذلك َّ ولویتــه لیــ،اَّه كیــُفیــه یــاء وممــا الــسابق فیــه واو قــالوا كویتــ الــسابق 
 ففــروا ،یــوان ألن أصــله دووانِد: ع احتــراز مــن مثــل قــولهمِبیــة وقــولي إال أن یمنــع مــانِنیــة وأزِأمقــولهم 

غـام للـواو لعـادوا مـن التـضعیف مثـل مـا ْ فلـو طلبـوا اإلد.ن یـاءْضعیف وأبـدلوا مـن إحـدى الـواویَّالت من
و فـــي جمیعهـــا ال  ألن الــوا،إذا خفـــف همزتاهمـــا )4(وى ورویــهویـــع ومثلــه نـــُویر وبُ ومثلــه ســـ،ا منـــهفــرو

  . یلزم، فلم یعتدوا بها واوا

 وفـي رویـه ونـوي مبـدلتان مـن .عِر وبـائِویع منقلبـة عـن األلـف فـي سـائُ وب،ویرُأال ترى أنها س
ِ واذا كان كذلك فحكم الواو،همزة وتلك الهمزة ثابتة في النیة    .)5(" فیها حكم األلف والهمزة ٕ

 ، قـــضیة اإلعـــاللســـهب كثیـــرا فـــي تفـــسیر أویالحـــظ فـــي هـــذا المثـــال الطویـــل أن المرزوقـــي
  . وتطرق لقضیة المسموع في اللغة ومدى حضوره في الدرس اللغوي

  

                                                             
 .187، ص معجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع البكري، )1(
 .111، ص1وقد ورد في اللسان ضابئ وضابن، انظر اللسان،ج. 851 المصدر السابق نفسه، ص )2(
 .214 ص األزمنة واألمكنة،رزوقي،  الم)3(
 . یعني نؤي ورؤیة)4(
 .114 ص األزمنة واألمكنة، المرزوقي، )5(
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  المعرفة والنكرة 

 والمـبهم ، العلـم الخـاص، والمـضمر: مـا دل علـى شـيء بعینـه وهـو خمـسة أضـرب:المعرفة "
 إلــى أحــد هــؤالء المــضافووهــو شــیئان، أســماء اإلشــارة والموصــالت، والــداخل علیــه حــرف التعریــف، 

   )1("إضافة حقیقیة 

  .)2("ركبت فرسا" و " جاءني رجل " : ما شاع في أمته كقولك:النكرة" و

ٕالبكـري قــضیة المعــرف فــي األســماء، وان كانــت أســماء هــتم بهــا شــارات اللغویــة التــي امـن اإل
لثـاني المعـرف  وا. األول مـا عـرف بـأل التعریـف: إال أنه صـنفها إلـى نـوعین،المواضع معرفة بالعلمیة

  :بدون أل التعریف ومن  ذلك قوله

   .)4()ُترابة(وترد بلفظ ."وهو معرفة ال تدخله األلف والالم... )3(َبةَُتر" 

  .، أرض في دیار هذیلال تدخله األلف والالم.. .حفائل" 

  .َدار معرفة ال تدخله األلف والالم" 

   .بزیادة األلف والالم للتعریف... الدبا" 

  .ام والموصلَّع بین الشِموض،لها األلف والالمُعرفة ال تدخَ م،...ومةَد" 

  .)5(، اسم واد معرفة باأللف والالم،...ةَمْوَّالد" 

ال (یالحــظ مـــن األمثلـــة الـــسابقة أن البكـــري میـــز بــین نـــوعین مـــن األمثلـــة باســـتخدامه تعبیـــر 
  ).بزیادة األلف والالم(أو ) تدخله األلف والالم

                                                             
 .341،ص3،جشرح المفصل ابن یعیش، )1(
 .351، ص3 المصدر السابق نفسه، ج)2(
َترابة(  وجاءت في البلدان بلفظ)3(  .20، ص2،ج)َُ
 .194، ص1، قعودیةالمعجم الجغرافي للبالد العربیة الس الجاسر، حمد، )4(
 .564، 563، 532،539، 456، 308، ص معجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع البكري، )5(
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 أل التعریــف قــد تــأتي أحیانــا للتمییــز بــین موضــعین یحمــالن االســم ویالحــظ فــي األمثلــة أن
 وهـذا أمـر بـدهي ؛ ألن ،فوكل ما ورد عند البكري مـن أمثلـة كـان للتعریـ). دومة والدومة( نفسه مثل

 وهـو مـا ینـدرج تحـت العلـم مـن األسـماء وال مجـال لـذكر ،سـماء المواضـع والبلـدانالبكري اهتم بـذكر أ
 .النكرة فیه
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  الفصل الثاني
  القضایا النحویة
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  الفصل الثاني
  القضایا النحویة

مت َحــاء ســِتْبــاب القــول علــى النحــو هــو ان ":یقــول ابــن جنــي فــي الخــصائص فــي بــاب النحــو
سب َّكــسیر واإلضــافة والنــَّحقیــر والتَّع والتْعــراب وغیــره كالتثنیــة والجمــِإ كــالم العــرب فــي تــصرفه مــن

ٕة فینطـق بهـا وان لـم َهـا فـي الفـصاحِلیلحـق مـن لـیس مـن أهـل اللغـة العربیـة بأهل ركیـب وغیـر ذلـكَّوالت
ْوان یكن منهم   : ًوا كقولـكْت نحـْحـوَع أي نِصدر شـائَوهو فـي األصـل مـ  .  شد بعضهم عنها رد به إلیهإ

ــم كمــا أن ًدا ثــم خــص بــهْقــصدت قــص  الفقــه فــي األصــل مــصدر فقهــت َّانتحــاء هــذا القبیــل مــن العل
 وكمـا أن بیـت اهللا خـص بـه الكعبـة ،حـریمَّریعة من التحلیـل والتَّبه علم الش عرفته ثم خصالشيء أي 

 فیالحظ هنا أن ابن جنـي أدخـل بعـض موضـوعات الـصرف فـي جملـة )1(" . كلها هللا ٕوان كانت البیوت
  . ذلك أن الصرف لم یكن بعد تحرر من عقال النحو،موضوعات النحو

فــي اللغــة كـال متكــامال، یكمــل كــل منهــا اآلخــر، فــأوردوا فــي فلقـد كــان العلمــاء القــدماء یــرون 
   .تابةككتبهم أقسام العلوم اللغویة كما یقتضیه المقال، فكانت كلها نحوا وقصدا في ال

 فقـد ،ولـم تكـن كتـب األزمنـة واألمكنـة ـ التـي هـي مجـال بحثـى ـ بمنـأى عـن القـضایا النحویـة
  . اظ الجغرافیة والفلكیةوردت فیها إشارات كثیرة خالل شرح بعض األلف

  ــــــــــدل َالب

ـــ ـــم أن البـــدل یجـــري مجـــرى التوكیـــد فـــي و )2(" بـــال واســـطة ،كمُقـــصود بـــالحَ الم،ابعَّ التـــَهـــو" :دلَالب اعل
: التحقیـق والتـشدید ومجــرى الوصـف فــي اإلیـضاح والتخــصیص، وهـو فــي الكـالم علــى أربعـة أضــرب

  . هو أحد  موضوعات النحوو )3("الغلط والنسیانبدل الكل، وبدل البعض، وبدل االشتمال، وبدل 
رأیــت امـــرأة إیاهــا، أو رأیتــك إیاهـــا، فهــو هنــا غیـــر ظــاهر، بـــل : وقــد یــأتي البـــدل بــدال مــضمرا مثـــل "

   .)4("مضمر

                                                             
 .310-309، 15اللسان، ج: وانظر. 13، صالخصائص ابن جني، )1(
 .488، ص1، جأوضح المسالك إللفیة ابن مالك ابن هشام، )2(
 . 24 صاللمع، ابن جني، )3(
 1وینظر أیضا الكتاب ، سیبویه، ج. ، 3 جأبو العباس محمد المبرد،المقتضب، :  انظر)4(
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إذن فالبـدل یـشرح ویفـصل فـي المكتــوب، فیـصف الكاتـب مـا یریــد وصـفه مـن أسـماء األمكنــة 
  .واألزمنة مستخدما غرض البدل

 وقـد اخـتص بـه المرزوقـي أكثــر ،ي كتـب األزمنـة واألمكنــة مـن بـدل لـم یكـن كثیــراومـا جـاء فـ
   والسبب في عدم تطرق البكري له، هو أنه لم یتطرق بالشرح،من نظیریه البكري وابن قتیبة

. المفصل ألسماء البلدان والمواضع، فقد اكتفى بـبعض الظـواهر اللغویـة التـي تحملهـا اللفظـة
 مــن هنــا كــان ورود اإلشــارات النحویــة طفیفــا ، مفــردات وأســماء ولــیس جمــالوابــن قتیبــة أیــضا تنــاول

  .جدا

لمــا لتلــك الظــرف، أو البــدل،  ، بــذكرها فــي كتابــه المرزوقــيومــن القــضایا اللغویــة التــي اهــتم
  .الزمان أو المكانب القضایا من ارتباط 

كـر مـا فـي ِعلـى ذتمل ْ مـا یـشُّحـد (فمن اإلشارات النحویة ذكره البدل في معرض حدیثه عن 
   :رزدقَوذلك في شرح بیت الف) مان َّ الزِ من حدیثٌرابه نظرْعِإ

ُ لیلى بها التهجر والبِإلى ابن  ها        َلَّقََنها تیِّنَدُ یِمئعاَّ النُلْثِم َُ   )البسیط (        )1(ُرَكَّ
  :حیث قال

البــدل مــن المــضمر هــا علــى َلها وانتــصب تنقدینُل یــِن یكــون فاعــأ علــى ُهجــر والبكــرَّ التَتفــعْار
  .هاینفي ید

" د وقـع فـیهم جـدب فهـو وقـ) ابـن لیلـى( هذاالبیت قاله الفرزدق في مدح عمر بن عبد العزیـز
َیقــول لهــم عــدوا إلیــه عــدو النعــام یقــودهم إلــى ابــن لیلــى أي الخلیفــة، وهــم یجتــازون الهــاجرة أي شــدة  ِ

  ."الحر، فضال عن سیر البكور أي الصباح
   :ورَمید بن ثُ حتوقوله في بی

َتعللت ر ُ َعان الشبْیَّ ِ الزمانَلینْ أهِمسةَخِب  ى      َضَ الذي مِابَّ   )الطویل    (    )2(ُبَذبذُ المَّ

                                                             
  :وقد ورد البیت في دیوانه على النحو اآلتي. 165 دیوان الفرزدق،  ص)1(

ُ      مثل النعائم یزجینا تنقلها           إلى ابن لیلى بنا التهجیر والبكر  َُ ُ َ َُّ ِ ِ  ) البسیط(ِ
 313 ،ص1، جضبط ومعاینة إیلیا الحاوي. شرح دیوان الفرزدق:  الفرزدق )2(
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  : وأورد بیت شعر آلخر،هِقصارا لوقتت وجعله مذبذبا اس،بابَّدل من الشَ ب:مانَّالز " :فقال

َّه برد الشُتردیت  عدما       َ بُكتَسْ أمَیني الیومَفإما تر   )الطویل(           ِرَّجُباب المَ
ریــــد بعــــدما لبــــست بــــرد الــــشتاء ُه، یُدل مــــن المــــضمر فــــي تردیتــــَرد علــــى البــــَصب بــــَتــــْان"فقــــال

   :غیرهِویروى ل )2("عمرو بن معد یكرب"  تعلیقه على قولهومن إشارات .)1("تمتعت بهْاس

ُ أخ مُّوكل   )الوافر     (         دان         َرقِ إال الفَیك أبُرْمَعَل  وه           ُه أخُقِفارِ
 كــل :دل مــن قولــهَصریین علــى أنــه بـَرقــدان عنــد أصــحابنا البـِتفـع الفْار" :فیقـول المرزوقــي فیــه

وهـو هنـا یـصرح بأنـه یــرى رأي  )3(رقــدان أیـضاِ والف:ه قـالَّنـ كأ،معنـى الـواوِفیـون یجعلـون إال بوُأخ والك
  .البصریة

ْ أخ غیــر الفرقــدیُّه قــال  وكـــلَّكأنـــ: "ویعلــق ســیبویه .  إذا وصـــفت بــه كـــال،.)4("فارقـــه أخــوهُن مُ
  أي غیر الفرقدین" إال الفرقدان" بقوله " كل"وشاهده وصف 

  : ونسُسن عن یَأنشد أبو الح"  : أیضا البدلومن 

ُكالمك إال من وراء وراء        ْنُكَم یَن علیك ولِوم ُأْمَإذا أنا ل ُ   )الطویل  (               ُ
َ وقــد جــوز فیــه غیــر.رفــوعَ قــال الــشعر م.مــانَّماء الزْراء مــن أســَو: ویعلــق المرزوقــي مفــصال َّ 

ریـد ُراء یَراء وَا ویكـون الثـاني بـدال مـن األول،  وقـد جعـل غایتـه وجـوز إال مـن ومـم فیهَّوجه منها الض
راء وراء َكــون مــن وَكریــرا ویَو ت وتكــون الثانیــة بـدال أ، وتــرك الكــسرة علیهـا،افةَاء اإلضـى فحــذف یــائـور

  .)5("عریف، وتكون الثانیة تكریراَّرفة فال یصرفها للتأنیث والتعَعلى أن یجعل وراء م

  

  
                                                             

 .497-496، صاألزمنة واألمكنة المرزوقي، )1(
أبـو ثـور عمـر بـن معـدیكرب بـن عبـداهللا بـن عمـرو بـن عـصم بـن عمـرو ) 643-000=هـ 21-000(عمرو بن معدیكرب، ")2(

معجـم ." ان العـرب المـشهورینشاعر فارس، مخضرم،أدرك الجاهلیة واإلسالمجعله محمد بن سالم الجمحي رابـع فرسـ بن زبید،
 338الشعراء المخضرمین ص

 ..     499 صاألزمنة واألمكنة، المرزوقي، )3(
 335، ص2 جالكتاب، سیبویه، )4(
 .503-502 المصدر السابق نفسه، ص)5(
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  ـــال الحــــ

" رداَفـــ"فــــ " فـــردا أذهـــب " نحـــو " اللـــة علـــى هیئـــةِّ للد،نتـــصبُ الم،ضلةَالفـــ ،ُفْصـــَوال :الحـــال" 
  .)1("یهِذكورة فَحال؛ لوجود القیود الم

M  q  : ومـن ذلـك مــا ورد فـي تحلیـل قولـه تعــالى، ذكـره المرزوقـي فـي غیــر موضـعوقـد

  srL)2(  علـى الحـال تـصب ْسخرات انُ ومـ،َّسـخر، وهـو عـلِده بالفعـَب مـر ومـاَتصب القْوانأي بإرادته
  ." روبُلوع والغُّخرت بالسیر والطُأي س

ـــیال :لـــى حدیثـــهبروایـــة األصـــمعي للبرهـــان ع یـــستعین المرزوقـــيفـــي المثـــال التـــالي و  اتیتـــه ل

 .باحْالف اإلصــِیــل خــَّ بالل:فقولــه )M  T    S  R  QL )3  :تعــالى  ویفــسر قولــه.وقلعتــه نهــارا
ظلمـین ُصبحین ومُمـرون علـیهم مـَ ت:ه قـالَّصب علـى الحـال كأنـُوضعه نـَم"  یل َّوبالل ":واعلم أن قوله

ْ وان،یــلَّالم مــن اللَّظــیــل علــى الجــزء الــذي فیــه الَّ فــأوقع الل،أي داخلــین فــي الظــالم  كــان فــي الحقیقــة ٕ
ــومِ ج:یلــــة یقــــالَّم بــــإزاء اللْ والیــــو.نسِللجــــ یال ومــــع َ أتیتــــه ظالمــــا أي لــــ: ویقــــالَ وأجیئــــك اللیلــــةَئتــــك الیــ

  .)4(الظالم
كلمتــا لــیال ونهــارا ظــرفین، لكــن بعــض العلمــاء نــصبوها علــى الحــال، وذلــك بتأویلهــا قــد تبــدو 

ن، فالنحو هنا مفتوح على تفسیرات علماء اللغـة التـي تختلـف معهـا إلى ممسین أو مظلمین أومصبحی
  . موضعها من حیث اإلعراب

ـــْواســـتدل علـــى تعریفـــه بان.  فیـــهً اثنـــین مباركـــاُهـــذا یـــوم: كـــى ســـیبویهَوح" الَقـــَو صاب الحـــال ِت
          .)5(."عدهَب

  :ریرَقال ج
  

                                                             
 .242، ص 2، جشرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك ابن عقیل، )1(
 .12 سورة النحل اآلیة )2(
 137، اآلیة    سورة الصافات)3(
 .113،صاألزمنة واألمكنة المرزوقي، )4(
 .199 المصدر السابق نفسه، ص)5(
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ُتكم        ْرَكرى ما ذكِذَ فًماالَ شْتَّبَه َالى شو إلى الصفا  ُ   )البسیط(           )1(راناْوَي حِرقٕ

  .)2("الَه على الحَ ونصب،فةِماال صَعل قوله شَوج
ــول كیـــف هبـــت الـــریح ؟ فیكـــون الجـــواب شـــماال ــور . الحـــال هنـــا شـــماال، فتقـ ــددت صـ ٕوان تعـ

  .اإلعراب عند العلماء كالصفة وقد یراها المتلقي ظرفا

   .صریف الفعل و تعدد صور المصدرلقد تم ذكر ریح الشمال في معرض حدیثي عن ت

  : قال الكمیت

  )الوافر      (         )3(نیناِامَب ضِرائَ الغِألموال  ا         َنْئِفَ وْأتَرَ ما هَیحِّاري الرَبُن
ب ِ الغرائِئنا ألموال وف:روى وقئنا كأنه قالجعنا ویَئنا رِ ف: ومعنى،فئناِصب ضامنین بَن

  .)4("یةِ والهارَ وقینا السماحة: كما یقول على الحالَوینتصب ضامنین

  :اإلضافة

 مـن نـون :ضافُذف ما في المـُر حَرید إضافة اسم إلى آخإذا ُأ" : في اإلضافةال ابن عقیلق
لیـه؛ ر المـضاف إُ وجـ، وكـذا مـا ألحـق بهمـا أو تنـوین،ون الجمـعُ أو نـ،تلـي اإلعـراب وهـي نـون التثنیـة

  .)5(" بنوه، وهذا صاحبهؤالءَ، وهٍالما زیدُهذان غ " :فتقول

  :تيضافة عند البكري على قلتها اآلومن مالمح اإل

َالربـــ یـــاض ِ فر. الریـــاضوأكثـــر مـــا یـــأتي مـــضافا إلیـــه. فـــي آخـــره بـــضم أولـــه وببـــاء أخـــرى اب ُّ
َّقیــل، ألنهــا تــرب النــَعروفــة لبنــي عَیــاض مِ ر:ُّالربــاب ُّ ُ َرى، واذا ســمعتَدى، فــال یــزال بهــا ثــَ یــاض بنــي ِ رٕ
  .)6(".ُّي ریاض الرباب، فهعقیل

                                                             
  :والبیت في دیوان جریر بروایة. 493دیوان جریر، ص  )1(

َ        هبت شماال فذكرى ما ذكرتكم         عند الصفاة التي شرقي حورانا          ََّ ُ ُ َ 
 .315، ص األزمنة واألمكنة المرزوقي، )2(
 436ص. نباري الریح ما بردت وفئنا  ألموال الغرائب ضامنونا: على النحو اآلتي. في دیوان الكمیت ورد  البیت)3(
 .319 ص األزمنة واألمكنة، المرزوقي، )4(
ٍشرح ابن عقیل لفیة ابن مالك ابن عقیل، )5( ِ  .43، ص3، جُ
 .631، صمعجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع البكري، )6(
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ُرحوب یضاف إلى ال.أنیثَّاء التَ بعدها نون وه، بكسر الجیمنة،ِعاج"    .)1("وبَّ قیقال عاجنة الرح،َّ

ا،  وواو وفـــاء، جعـــال اســـما واحـــد،قـــاف مـــضمومة" قـــوف" مـــضاف إلـــى " ْعقــــر" ََعقــــر قـــوف"
ْ فقالوا عقـر،وربما أعربوه ٍقوفَ ُ")2(.  

   :إضافة قوله ورد عند المرزوقي من ومما

ــه :تاء كلــه  قــالِّمــادى عنــد العــرب الــشُج" :روى المرزوقــي عــن الغنــوي قولــه  ویقــال للحــر كل
   :زء شعراَ وكان ینشد بیت لبید في الج،مادىُ كما یقال للشتاء كله ج،رِهر ناجَش

  )الكامل     (       )3(هاُه وصیامُال صیامَطَءا فْزَج         ًمادى ستةُا جَخَلَحتى إذا س
، ، وهــي أشــهر النــدىهر الــشتاءْراد ســتة أشــإلیهــا وقــال أخفــض ســتة علــى إضــافة جمــادى ِب

مــرو َنــشده أبــو عُ وكــذلك كــان ی)4()ُّاســم الرطــب( أو مــا تأكلــه األبهــام مــن ورق الــشجر،وهــو   ءْزَوالجــ
  )5(."ف بجمادىَّهر فعرْمادى ستة أشُ أراد ج:یباني خفضا ویقولَّوالش

ه اإلضـــافة َّ كـــل مـــا كـــان حقـــَّ إن:لـــة یقـــول فـــي الجم:)6(")المبـــردیقـــصد ( اسَّ وقـــال أبـــو العبـــ"
 قبـل :  فمـن ذلـك،عریف وحقه البنـاءَّهة التِخاطب فإنه معرفة من غیر جُفحذفت منه استغناء بعلم الم

تثناء إذا ْیـر ـ ویـدلك علـى حـذف المـضمر مـا یحذفـه بعـد حـرف االسـَیس ـ وغَعـد ـ وأول ـ ومنـذ ـ ولـَـ وب
ط وهـو لمـا َ قـ:یـدُ ، ومنهـاَ ویـا زٍ مـن عـل: حذفت ما بعـد إال اسـتغناء ومنهـا،ه درهم لیس إال عند:قلت

 ُّ والقـد،ع عرضـاْطـَ والقُّطَ والقـ،هر وحسب وهي لالكتفـاء ومعنـى قـط فیمـا مـضى فـانقطعَّمضى من الد
  .)7( ".ضافةِ فهو معرفة ال یدخله األلف والالم وال اإل،القطع طوال
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برقان بن ُّللز وأنشد ،هما واحد داءً  أوِتْتنافا وابتدأته ابْ إیَتنفت الكالمْ أی:قال ی:قال أبو زید" 
   :بدر

  )الوافر(             راما  ِف الكُم األنُنا هَتَریرَج  نا               ْفِین خِ حَرةُ مَا آلَنْدَجَو
  )1(راماَفا حِؤتنُ علیه مَّكأن  سى         ْهم من حیث أمُارَسرح جَوی

  
 فحـذف ، علیه حرمـة شـهر مؤتنـف حـرامَّن فالمعنى كأ،ؤتنفا حراماُ علیه مَّ كأن:ولهَأما قَف... 

  )2(."المضاف وأقام الصفة مقام الموصوف
ــــر، وهـــــذا یـــــوم عكـــــ:ّكــــةَوالع" ــق الكثی ـــع الـــــسدى واللثـــ ـــریح الـــــشدیدة مــ ــوم ذو َّالــ ة باإلضـــــافة ویـــ

  )3(."یكِكَع
  مقدمة ):الظرف( المفعول فیه 

 . ألنها أوعیة لمـا یجعـل فیهـا، وتسمى األواني ظروفا.الظرف، ماكان وعاء لشيءم أن اعلو"
والظــرف علــى ).  فــصارت كاألوعیــة لهــا، ألن األفعــال توجــد فیهــا،"ظــروف" "وقیــل لألزمنــة واألمكنــة

  .  ، ومكان زمان:ضربین
ــــام:فالزمــــان ـــالي واألی ـــن اللیـ ــــارة عـ ــــك نحــــو... عب ـــت یومــــا:وذل ــــة،قمـ شاء، ِ وعــــ، وســــاعة، ولیل

: وهـي علـى ضـربین. األرضـین  واستقر فیـه مـن أسـماء، فكل ما تصرف علیه: وأما المكان...ًومساء
   .)4("مبهم ومختص

 :ومما ورد عند المرزوقي من إشارة للظرف ما جاء في معرض حدیثه عـن قـول اهللا عزوجـل
 M       z  y  x  w  vL)5(عــل وفـــي تقـــدیره ِ الفتعلــق بمـــا فـــي اإللــه مـــن معنـــىُرف فیـــه مَّ الظـــ: قــال
ماء  وهـو الـذي هـو فـي الـسَّ:ه قـالن العائد إلـى الـذي محـذوف كأنـإ : منها أن یقال:عرابه عدة وجوهِٕوا
 وهــذا ، وفــي األرض إلــهد بطــول، وهــي قولــه فــي الــسماء إلــهِ وســاغ حــذف العائــ،لــه وفــي األرض إلــهإ

استحــسنه إذا طــال الكــالم فهــذا  إنــي : وقــد قــال الخلیــل،كمــا حكــى عــنهم مــا أنــا بالــذي قائــل لــك شــیئا
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ماء وفـي األرض والعائـد إلـى الـذي هـو الـذي بره في السََّرتفع باالبتداء وخُ إنه م: ویجوز أن یقال،وجه
 وقـال مـع ذلـك لـوال ،ذهب أبـي عثمـانَ الذي هو فـي المعنـى والحمـل علـى المعنـى مـَّیعود إلى إله ألن

أنـا الـذي سـمتني : (  وقولـه، الـذي فعلـتَأنـت): طالـبلـي بـن أبـي َع( ومثلـه قـول القائـل ،كثرته لرددته

ــــَأمــــي ح ــــاس فعــــال) درهْی M  K   J  I  HG  F  E  : وســــمته وقولـــــه،والقی   D  C  BL )1(  
 وهــو أن ،د مـا ذكـره لـكَنــي لفظـة اهللا علـى حـد مــا یتعلـق بإلـه إال علـى حــْالظـرف ال یتعلـق باالسـم أع

موات مـسك الـسَُّأن اهللا ی: ٕوابقائهـا بحفـظ صـورها فـي نحـودبیر لألشـیاء َّاالسم لما عـرف منـه معنـى التـ
   على األرض إال بإذنهَ تقعْالسماء أنمسك ُ وی: ونحو،واألرض أن تزوال

ظ فیجـوز ِدبر والحـافُ صـار إذ ذكـر المـ، وجعل خاللها أنهـارا،ًن جعل األرض قراراَمَ أك:ونحو
ماء األعــالم ْخــصوصا وفــي حكــم أســَ مرف بهــذا الــذي هــو االســم العــالم بعــد أن صــارَّأن یتعلــق الظــ

  .)2( "التي ال معنى فعل فیها، فهذا بمعنى االسم، وما كان یدل علیه من قبل من معنى الفعل

لقـد ورد فـي اآلیـة الـسابقة ظـرف مكـان هـو الــسماء وهـو فـي اإلعـراب اسـم مجـرور، وقـد قــال 
 لكــن ســبحانه وتعــالى لــم یطــل وفــي الــرض إلــه،العلمــاء أن تأویــل هــذه اآلیــة هــو أنــه فــي الــسماء إلــه 

اآلیة الكریمة، وكلمة إله هنا یمكـن أن تعـرب مبتـدأ لكـل مـن الخبـرین فـي الـسماء وفـي األرض، وهـذا 
الـواردة فـي اآلیـة فالـذي هـي فـي المعنـى ) الـذي(الظرف أي الخبر یعود علـى إلـه، ویعـود أیـضا علـى 

ى صــفالته وأســمائه، ولكنهــا تعــود إلیــه، دالــة علــى إلــه، وقــد تــرد بعــض العبــارات دون لفــظ اهللا أو إحــد
  .إذإنه بات معروفا ومقدرا

روف لهــا ُكــان إنمــا تــسمى ظروفــا إذا كانــت محتویــة لمــا هــي ظــَمــان والمَّماء الزْلــم أن أســْاع" 
 ،ر األسـماءِحتویة فلیست بظروف، بل هـي أسـماء تبـین مـا وقعـت علیـه مـن غیـره كـسائُفإن لم تكن م

َلفـــك واســع، وأمامــَ وخ،كم طیــبُكــانَ م:كقولــك ن شــهر هر رمــضاَ وشــ، الجمعــة مبــاركُ یــوم،ك الــصحراءَ
 َ سـرت یـوم: وموضع كونه ظروفـا أن تقـول،ید مباركَوز ،بداهللا كریمَ ع: فإنما هذا كقولك،ٕطاعة وانابة

  )3(". فالیوم مفعول فیه،ربت زیدا یوم السبتَمعة وضُالج
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فعــل، وذلــك بتأدیتهــا وظیفتهــا باحتوائهــا علــى معنــى ق المرزوقــي بــین الظــروف التــي تعــد ظروفــا بالَّفــر
الزمـــان والمكـــان، وبـــین مـــا جـــاءت تفـــسیرا لغیرهـــا فـــي الجملـــة علـــى اعتبـــار أنهـــا جـــاءت اســـما عادیـــا 

  .ولیست ظرفا
منــاط (و) معقــد اإلزار( ویالحــظ أن هنــاك بعــض األلفــاظ التــي قــد تــوحي أنهــا ظــروف مثــل 

ها أصـبحت تـؤدي معنـى القـرب أو البعـد فـي المعنـى، والغـة لم تعد ظرف مكان ألنها فـي سـیاق) الثریا
، أو فعــل آخــر ِّالعربیــة ببحرهــا الواســع ضــمنت قــضیة التــضمین، إذ قــد یتــضمن اســم معنــى اســم آخــر

أو الـذهاب علـى ) الخـروج(وكذلك الحروف، فلفظة الیثوم في حالة النصب تـضمنت معنـى الفعـل أي 
  . أي أنني سأذهب یوم السبت إلى كذا وكذا على سبیل المثالَسبیل المثال، فأنا أقول الیوم السبت، 

ألخص فیمــا یتعلــق ، وبــاأكثــر مــا یمیــز المرزوقــي عــن نظیریــه، طــول الــشرح، واإلیغــال فــي التفــسیرو
 كتــب األزمنــة ، ممــا یــدلل علــى صــحة مــا أقــوم بــه مــن بحــث عــن هــذه القــضایا فــيبــاألمور اللغویــة

 والقــضایا اللغویــة مــن ،لــتالحم بــین القــضایا الجغرافیــة والفلكیــة، األمــر الــذي یخلــق جــوا مــن اواألمكنـة
ومتــى یعتبــر االســم ظرفــا، ویــأتي سابق نالحــظ تفــسیر المرزوقــي للظرف،ففــي المثــال الــ .جهــة أخــرى

  . باألمثلة على الطریقة اللغویة في توضیح المراد
، معـة عتمـةُیلـة الجَو لمعـة عـشیةً ، أوم الجَیر علیه یـِ س:فإذا قلت " :ومن إشاراته أیضا قوله

ثلهمــا إال نكــرات فــي األصــل ِتمــة ومــا كــان مَشیة وال عَ لــم یكــن عــ،یلتــكَوأنــت تریــد ذلــك مــن یومــك ول
نــصوبة بوقــوع َروفــا مُ فلــم تكــن إال ظ،عرفــة ضــعفن وامتــنعن مــن الــصرفَولوصــفك إیــاهن موضــع الم

 ، مـن العـشیاتًشیةَیر علیـه عـِسـ: ت كما كان یجوز فیهن إذا قلـ،عل الفاَقمن مقامَ  ولم ی،الفعل علیها
 َ  وأقمـن مقـام،فعوالت علـى الـسعةَ ألن الظروف إذا قوین في أبوابهن فعلن م،حوة من الضحواتَوض

 .)M  x  w  vL)1  :، كقوله تعالىل، ووضعن موضع الخبر مرفوعاتِلفاعا

 قولــه واألصــل هنــا أألن یــأتي الظــرف نكــرة فینــصب، أمــا إذا جــاء معرفــة فیرفــع، ومــن ذلــك
وذلــك أن یــوم الزینــة معــروف ومــشهور، ســواء كــان تأویلــه المكــان الــذي یقــام بــه ) یــومُ  الزینــة(تعــالى 

  .هذا االحتفال، أو الزمان الذي یحصل فیه
  : وكقول لبید شعرا، وسیر به یوم الجمعة،أقمنا ثالثا ال أذوقهن طعاما وال شرابا: وكقولهم
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َدت كال الفرجین تَغَف َة خَخافَولى المَم      ه  َّ أنُبَسْحِ َلفها وأمامهاِ   ) الكامل(        )1(َ

 ،رفـا لمكـان اإلضـافة إلیـهَ ظَكـونَهـذا قـد خـرج مـن أن ی َّإن: ؤوم الـضحى قلـتَ نـ: وفي قولـه"
  :یسَرئ القْ بیت ام،ب في نؤوم الضحىِ ویقصد الكات)2("ر علیه فاعلمهَودخول حرف الج

  )الطویل   ()3(ِلُّضَفَنطق عن تَم تَحى لُّؤوم الضَن  ها      ِشراِق فْوَ فِكْسِتیت المَضحي فُوت
 هــذا كــان یقولــه الــدلیل :قــولییخنا أبــو علــي َ وكــان شــ:رســخینَكــان منــي فُروف المُن ظــِومــ" 

ُست منــك َ فــإني لــ:ني وأمــري كمــا قــالعنــى مــن شــأَ وم،رســخینَرشــدك فــي فنــي ُأ إ: أي،تهدیهْسَلمــن یــ
ِ أنــت  م:َولــست منــي ویجــوز أن یقــول  بیننــا هــذه : والمعنــى.نْه جعلــه نفــس الفرســخیَّ كأنــ،خانَرســَنــي فَ

نـــاط الثریـــا فإنمــا ســـاغت أن تكـــون َ وم،زار ومقعـــد لـــه لقابلــةِد اإلِعقــَ هـــو منـــي م: فأمـــا قــولهم،المــسافة
 فوضـعت موضـع ،زیلـت عـن مواضـعهإروفا وان كان المحدود من األماكن ال یجعـل ظروفـا ألنهـا ُأُظ

 ، وجعلــت الثــاني هــو األول، الیــوم الجمعــة والیــوم الــسبت: وتقــول، فــدخلها بــذلك اإلبهــام،دالقـرب والبعــ
َ وان نــ،بــراَبتـــدأ أو خُفرفعــت لكونــه م  وتجعــل الثـــاني .َبت والیــوم الجمعــة جـــازَ الیــوم الـــسَّ:صبت فقلـــتٕ

 الیـوم لـم  ولـو قلـت زیـد،حـالِ وغـدا االرت،وم الخـروجَ الیـ: فیصیر كقولك،دث لتضمنه معنى الفعلَكالح
 فــال ، ألنهــا ال تخلــو منهــا علــى كــل حــال، ألن ظــروف األزمنــة ال تتــضمن األشــخاص والجثــث،جــزَی

 ،معــة ظرفــا ال غیــرُ كــان یــوم الج،معــةُ الجَضرت یــومَ حــ: وكــذلك إذا قلــت،یحــصل فــي الكــالم فائــدة

M  v  u  t  :الى ألنه ال یغیب عنـه أحـد وعلـى هـذا قولـه تعـ،دةِألنك إن جعلته مفعوال لم یكن فیه فائ

  zy   x  wL)4(.  

وقد یـرد الظـرف مـصغرا، فـال یبـدو بـشكله المعتـاد وفـي ذلـك دقـة فـي تحدیـد الظـرف المكـاني 
  .أو الزماني

 یریــد الوقــت كلــه فهــو كقولــه نــه فــال یجــوز إال الرفــع أل،یام عــشرة أیــام إال یومــاالــصَّ: ویقــول

 وكـذلك إذا ،صبَّهر واالختیـار النـَّمـن الـشر َوم عشَالی: وتقول )M   xw  v  u  tL)5  :تعالى

                                                             
                          173دیوان لبید بن أبي ربیعة ص : ، وانظر172، صاألزمنة واألمكنة المرزوقي، )1(
 .175 المصدر السابق نفسه، ص)2(
 .116، ص دیوان امرئ القیس  امرؤ القیس،)3(
 .185 سورة البقرة، اآلیة )4(
 .12 سورة سبأ، اآلیة )5(
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َ وان سـ، الیـومَتنـصب شهران  أو سنتان  ُ الیوم:قلت لك هر شـيء ألن االسـم یـستحق منـه َّقط مـن الـشٕ
ر ِ وكـــذلك غـــاب، ذكـــر أخـــرى لیـــصلها بمـــا قـــد مـــضى،یـــاليَّخـــرى اللك ُأُ وتقـــول ال أكلمـــ،علـــى نقـــصانه

ن  هــو منــي قــدر أ:فل ویقــولْقــرب أو أســ أٍكــانَق أي فــي موكــان الــسَُّرآهــا م:  أي باقیــه وقولــه:هرَّالــد
  :صب وعلى هذا قوله شعراَّ وبعضهم یرفعه والوجه الن،ناوله یديَوفوق أن ت ،ديَتناوله ی

  )البسیط(           )1(ه من قبل قبلُتْیِقَل: یقول  عا       َبْصِة إَریمَن خِني مْتَلَعَد جَقَو

بههما مـن األمـاكن ْ خلفـك وقـدامك ومـا أشـ: قـول القائـلَّ علـى أنَریون والبـصَ الكوفیونَفقَّوات"    
روف علــى مـا كانــت ُ هــي ظـ: فقــال البـصریون،ْتلفـوا فیهــا إذا ُأفـردتْ واخ،ضــافةِروف فـي اإلُالعامـة ظــ
  . اإلضافةِفي حال

 وعنـد. رفَصریین ظـَارت اسما فقولـك زیـد خلفـا وقـداما عنـد البـَ صْفردت إذا ُأ:وفیونُ الكَوقال
 نــصبته ً قـام زیــد خلفـا: وكـذلك إذا قلــت،قــدمَتُدام بمعنـى مُ وقــ،تـأخرُالكـوفیین زیـد خلــفٌ  علـى معنــى م

 قــام :ه قــالَّال كأنــَقــدیر االســم الــذي هــو حــَ تقــدیره ت:قولــونَ والكوفیــون ی.علــى الظــرف عنــد البــصریین
  .)2("ً یكون ظرفاً طیباً قام مكانا: وكذلك إذا قلتًمتأخرا

 وهمـا ، من الكـوفیین والبـصریین أنه یأتي بآراء كل،وقي في القضایا اللغویةومن تعمق المرز
 وهنــا نالحــظ أنــه أورد رأیــین ،طائفتــان لغویتــان یستــشهد بآرائهمــا فــي القــضایا الجدلیــة مــن أمــور اللغــة

   . ومتى یعتبران ظرفا ومتى ال) خلفك وقدامك(لكال الطائفتین حول تركیبي 

 علـــى ًصـــیالهم جمعـــوا َأَّ كـــأن: وقـــال بعـــضهم.غیربـــاتُمس ومَّغیربـــان الـــشُ أتیتـــه م:واْ قـــالْدَوقـــ"   
 : فقـالواًُأصـیالن ثـم أبـدلوا مـن النـون المـا: عـران ثـم صـغروا أصـالن فقـالواُعیـر وبَ ب:صالن كما تقـولُأ

   : والتصغیر في األزمان على طریق التقریب على ذلك قولهم،أصیالل

                                                             
 .196-195، صاألزمنة واألمكنة المرزوقي، )1(
 .229 صاألزمنة واألمكنة، المرزوقي، )2(
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ْ دویـــن وفویـــق :رفـــا نحـــوَ یجـــيء فیمـــا یكـــون مـــن األمـــاكن ظ وكـــذلك.عیـــدهماُبیـــل الـــزوال والعـــصر وبُق َ َُ ُ
ْوتحی    )1(."تُ

  : األعرابيُو أنشد ابن" 
ُها إن ذا ظالم   )البسیط(  ینا    ِوانَفي الكْشُه یِتَّرِعلى أس  ا         َئِكَّتُ مِیانَّ الدَّ

) المــسمىحــاتم الطــائي وهــاب و (:نــوین كمــا قــالَّ بــه وتــرك التٌبه ظــالمُ فــشًیان بــن قطــن كــان شــریفاَّالــد
 تصبْ فانٍ أنه صاحب نعمة،رد الشدیدَشفي من البَ ی:شفي الكوانینا أيُ ی:قوله

  )2(.ونُجال بالكانِّشبه الثقیل من الرُدید البرد والعرب تَّت الشْرف، أي في هذا الوقَّ الكوانین على الظ
وعلــى ذلــك )  ظــالم(تنــوین تــرك الال ب وال یــستقیم الــوزن إ،لكـن البیــت الــسابق نظــم علــى البحــر البــسیط

  :وأنشد.  اصحیحن تعلیل بترك التنوین یكون ما أورده المرزوقي م

  )الكامل    (      هاِمائَ سُومُجُوى وله نُّذات الط            ٌعلومةَها مُ أرضُمِارَكَه مَول

   .)3("رفَّعلى الظان وانتصب ذات الطوى َّیَدبة والطوى الجوع، ورجل طَ جٌ سنة:وىُّذات الط"

  .ة شیئا عنه ولم یذكر كل من البكري وابن قتیب،هذا كل ما قاله المرزوقي في الظرف

   :المفاعیل

   : وتعددهفعول بهَالم
  .َت الفرسْ وركب،ًربت زیداَض:  نحو،علِنصوب الذي یقع به الفَو االسم المُهَو

  .)4("ٌ، ومضمرٌ ظاهر:وهو قسمان

أن تطــرق إلــى الحــدیث عــن " األزمنــة واألمكنــة " قــي بــالنحو فــي كتابــه وقــد كــان مــن اهتمــام المرزو 
  : ومن هذا االهتمام قوله،المفعول به وتعدده

                                                             
 .250 صاألزمنة واألمكنة، المرزوقي، )1(
 .265 المصدر السابق نفسه، ص)2(
 .277 ص،األزمنة واألمكنة المرزوقي، )3(
 .83، ص اآلجرومیة الصنهاجي، ابن آجروم،)4(
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كـم َرون ربَ تـ:ارسي فیمـا سـمعته منـه أن قـول النبـي صـلى اهللا علیـه وسـلمَكر أبو علي الفَوذ" 
 البـصر ُؤیـة التـي هـي إدراكأن هـذا لـیس مـن الر" ؤیتـه ُضامون فـي رُمر لیلـة البـدر ال تـَكما ترون الق

ــم وســِمعنــى العِبــل هــي ب هــو  قــد طــال مــا َ الكــالمَّ ألن،فعــول الثــاني الــذي تقــضیه تلــكَاغ حــذف المَل
 ،، وتـشدید للتـیقندر تأكیـدَلـة البـْ لیَمـرَرون القَكما ت :، أال ترى أن قولهفعول الثاني لو أظهرَمعنى المِب

فعـول الثـاني إذا جـرى ذكـره فـي َمنزلـة المِكـان ب ٕ واذا،تعـالىلـم بـه ِبه علـى العَّتـراض الـشْوتبعید عـن اع
سد َ مـا جـرى فـي الـصلتین مـَّتركوا فلما سدُن یاس أَّحسب الن وَأ، منطلقًمت أن زیدالَ ع:الت نحوِّالص

 فعوال ثانیا كان قیاسَوصولین مَالمیضمر في  هَّإن: ومن قال،المفعولین
كــر ســد َ إن مــا ذ: ونحــو ذلــك وأن یقــال،رونــه متیقنــاَه تَّنــفعــوال ثانیــا كأَضمر هنــا مُأن یــ: ولــهق

   .)1("یسْمسد المفعول الثاني، أق
   :بیعةَ ر أبيمر بنُال عَوق

ٍَأما الرحیل فدون بعد غد        َ َ َ َ َ ُ َّ ُفمتى تقول الدار تجمعنا  َّ َ َ ََ ََّ ُ   )الكامل    (             )2(َ
  

  .مه علمهفي االستفهام، أعل) تظن(مجرى ) تقول: (أجرى
ــدْذا كــان كــذلك فانِٕاَو"  عنــى متــى  الم:ٍفعــول ثــانَجمعنــا مَ وت،فعــول األولَ علــى المَارَّتــصاب ال
  : وأنشد سیبویه. لناً جامعةَتظن الدار

ََأكل عام  نعمٌ  تحوونه            َ َ ِ ٍ َیلقحه قوم وتنتجونه         ُّ ُ ُ ُِ ُِْ ٌ   )الرجز    (    َ
َه نعـم مَّكأن: العم قِّفة للنِه صَحوونَ ت:قوله َ ال فیمـا ِفة منـع مـن أن یكـون عـامِ فكونـه صـ،حویـةِ

  :ذليُشد للهْ وأن.بلهَق

ُلیل مَها كَاءَى شَّحت   )3(ُِ لم یتمُیلَّرابا وبات اللِت ظَبان  ل           َمَنا عِوهٌ
  

                                                             
  . 75، صاألزمنة واألمكنة المرزوقي، )1(
 .393، ص عمر، دیوان عمر بن أبي ربیعة ابن أبي ربیعة، )2(
  هكذا وردت روایة البیت في كتاب المرزوقي في طبعة دار الكتب العلمیة وهو هكذا مكسور الوزن)3(
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 ،حویـون كلهـمَّالن وخالفـه جمـع ،فعولـهَارب إلـى مَوهنـا كمـا یتعـدى ضـُیال یتعـدى إلـى ملـَیبویه كِعل سَج
   )1( ".ًوهنا ظرفاُوجعلوا م

  :الَق"
ُیب وازعَّشُح والْصا أَّ ألمُتْقلَف  ِّ على الصبا      َشیبَ المُتَْبعات َعلى حین   )الطویل (      ! ؟ُ

  

  )3("فعوالَل مِشیب  فجعل الفاعَبني المَ وأراد عاتَتح أي في حینَ بناه على الفَعلى حین: ولهَق

ویعـد البیـت الـسابق شـاهدا نحویـا .   بـذلك أنـه عاتـب المـشیب لحلولـه محـل الـصباولعله أراد 
  )2(البناء واإلعراب)  حین( حیث یجوز في كلمة ،عند ابن عقیل في باب اإلضافة

  : المفعول المطلق

ـــه :المفعـــول المطلـــق"  : اال، نحـــوَا وال حـــبـــرَ وعـــدده، ولـــیس خ، ویبـــین نوعـــه،اســـم یؤكـــد عامل
ى َّولـ: (ونحـو" ."ٌرب ألـیمَبك ضـْضـر: "خـالف نحـوِب" ربتینَض" أو،"ب األمیرْرَض " و أ،"ربت ضرباَض"
   )3(".صدراَفعول المطلق مَكثر ما یكون الموأ) دبراُم

  : ومن إشارات ذلك عند المرزوقي قوله یروي عن جریر شعرا
)          الطویل (         (*)براَصه ُلْثِه مَكفیكَوى یَ الهَّفإن  وى      َك الهِ بَّ یلجْ أنًوماَ یَتْفِإذا خ
برا علــى معنـــى َصب صــَ وتــم الكــالم ونــ،رَأي هــوى آخـــ ، الهــوى یكفیــك هــوى مثلــهَّ فــإن:رادَأ

  )5(."برا َصبر صَ أراد یكفیكه أن ت: قال آخر.فاصبر صبرا

                                                             
 . 498-497واألمكنة، ص  المرزوقي، األزمنة )1(
 .498 المصدر السابق نفسه، )2(
 .59، ص3شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك، ج:  انظر)3(
ِأوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك، ابن هشام، )4( ِ  .281، ص1 جُ

  . لم یرد هذا البیت في دیوان جریر(*)
 .500ص األزمنة واألمكنة،  المرزوقي، )5(
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  :المفعول معه

 ،َ والجـیشُمیـراء األَجـ: عل معه الفعل نحو قولكَالمنصوب بیان من فسم اال : المفعول معه"
  )1("واستوى الماء والخشبة

  :قال جریر

   )البسیط(        )2(راَمَ والقِیلَّ اللَك نجومْلیَبكي عَت        ٍفةِكاسِ بْ لیستٌ طالعةُمسَّفالش    
قــدك ضــعیفة النــور َ ألنهــا طلعــت لف، ولیــست بكاســفة نجــوم اللیــل، والقمــرٌمس طالعــةَّ الــشَرادَأ

  لیل َّ الُجومُبكي علیك نَ ت:ويُ ور.ه مفعول معه أراد مع القمرَّ ألنمرَ انتصب الق:وقیل
  )3(".فعول تبكيَأن تكون نجوم اللیل معلى 

  "األنواء" في كتابه من هذا القبیل  نحویةفلم ترد إشارات أما ابن قتیبة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                             
 .     96  ص جروم، اآلجرومیة،،ابن آ الصنهاجي)1(
  :  وفي دیوان جریر جاء البیت على هذا النحو)2(

َفالشمس كاسفة لیست بطالعة      تبكي علیك نجوم اللیل والقمرا، انظر    ُ ٍ ِ ٌ ُ  .235دیوان جریر، ص: َّ
 .501-500، ص األزمنة واألمكنة المرزوقي، )3(
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  الفصل الثالث

  اتفاق أسماء األزمنة واألمكنة وافتراقها
 



 68

  لثالفصل الثا
   وافتراقها أسماء األزمنة واألمكنةاتفاق

 مـا غالبـا التكـرار لعـل العـرب، بـالد مـن مكـان غیـر في والبلدان األماكن أسماء أحیانا تتشابه
 معنـى إلـى المكـان اسـم یعلـل أن البـاحثین بعض ویحاول ،االسم إلیه یشیر الذي المعنى بتعلیل یكون
   .عندهم التشابه سبب یكون هنا ومن.. اللفظة

خــذ بــسبب علــى أل مــع احتمــال تــرجیح ا،تتعــدد أســباب تــسمیة بعــض أســماء المــدن العربیــةو
  .خذ بصفة جغرافیة أو حدث تاریخي یؤكد ذلكأل، ومن ذلك وجود المبررات العلمیة لذلك كاآخر

  .سباب التسمیةأسماء لتشابه ألا ویعزى التشابه في ،بل تتشابه أسماء األماكن في البلد الواحد
 همبعـضفـة مـا تتعلـق بالمكـان، وقـد یـورد سـطورة أو خراع الـبعض تـسمیة مدینـة مـا ألقد یرجو

  . لتندر أو من باب ما درج علیه الناسسطورة من قبیل األا
  .تشكل في نهایتها سبب تسمیة المدینةمدینة قصة أو حكایة قد یحمل اسم ال

ــون اســـم المدینـــة عربیـــا صـــرفا و ودول كثیـــرة عبـــر  وذلـــك لـــسیادة حـــضارات ، معربـــاأوقـــد یكـ
  التاریخ 

ت آثارا علـى مختلـف جوانـب الحیـاة فـي  وخضوعها لسیطرة قوى أجنبیة خلف،الطویل للمنطقة
  الوطن العربي 

 وقــد ظهــر هــذا مــن خــالل ،اكن ظــاهرة منتــشرة فــي بــالد العــربأســماء األمــإذن فالتعــدد فــي 
نمــاذج مــن هــذا  وســأورد ،یبــةاإلطــالع علــى كتــب األزمنــة واألمكنــة، عنــد البكــري والمرزوقــي وابــن قت

  .عندهم
  تعدد أسماء األزمنة واألمكنة عند البكري 

 وهـو فـي .وهُ تـاب:ابوتَقـول فـي تـَغة من یُ على ل،ةَهم یقول ُأثافُ وبعض: قال الهمذاني،تِأثاف" 
  )1(".مدان َالد هِب

                                                             
 .105، ص المواضعمعجم ما استعجم من أسماء البالد و البكري، )1(
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ــه مــاد ِ العِرم ذاتِإ"   ،ود مــن حجــارةمــَمئــة ألــف عربعٕ وان بهــا َأ،مــشقِویقــال إنهــا د[َّبكــسر أول
 ،منَن مـن الـیَ ویقال إرم ذات العماد بتیه أبـی.یرونِ فسمیت باسمه ج،عد بن عادَیرونُ  بن سِونزلها ج

ٕوارم .. .)M  =  <  ;L )1 وهـو الـذي فـي التنزیـل فسمیت به ، إرم بن سام بن نوحوبهذا التیه سكن
  .)2("ُ بظاهر السَّحول،أیضا بالیمن

  )الوافر     (      )3(الءَلها خِنزَ مَذراءَإلى ع  واء        ِج فالِعِ األصابُ ذاتْتَفَع

 موضع آخر :واءِ والج.سانيَر الغَّنزل الحارث بن أبي شمِ وهو م،واء أیضا بالشامِوالج          
   )4(".د َفي دیار بني أس

 .أذكرهـا هنـارقـة ُشرین بِوعـ مـسَ هي نحو خ،ها في دیار العربُ البرق التي بلغنا ذكر،َُالبرق" 
ّرقـــة نعمـــىُمنهــا ب ِ ْ رقـــة ُ وب،عـــىْ وبرقـــة اف،قــذْوبرقـــة أن ،یـــراتِ وبرقــة الع،وحـــانَّالر وبرقـــة ، وبرقــة صـــادر،ُ
َّقــة جلیــتْ وبر،مــادْ وبرقــة األث وبرقــة إرمــام،،أحجــار َّهمــد، وبرقــة الجــوالَنــشد، وبرقــة ثُ وبرقــة م،ِ رقــة ُ وب،َ

 وهمـا رملتــان، فــي  ،وبرقـة الحــسنین  بــالیمن...  اجَقـة حــ وبر،، وبرقــة مكروثــاءَّالمتلـثم، وبرقــة الـصفاح
ُ وأبــرق ختــرب،أقــصاهما برقــة تنــسب إلیهمــا َك، وبرقــة عــیهم كلهــا مــذكورة فــي رســومهاِ وبرقــة ضــاح،ُ ْ َ. 

َوبرقة كب َّوان، وأبرق الحنانَ َرق ذي جددْ وأب،یىرق دأْ وأب،َ ُ .  

واهد َّ وأنـــشدت الـــش،عرفـــت بهـــاَ وت، إلیهـــارق قـــد ذكرتهـــا فـــي مواضـــعها التـــي أضـــیفتُه البـــِهـــذَو
حــرف  وقــد تقــدم منهــا خمــس بــرق فــي حرفهــا،ِجــدها مــضبوطة مقیــدة بَمها، تعلیهــا، فانظرهــا فــي رســو

ُومنهــا بــرق غیــر منــسوبه وال مــ. األلــف ٌَ  : إحــداها،عِ محــددة المواضــةوفــعرَ لكنهــا م،ضافة إلــى شــيءُ
   :قولهِراد جریر بَإٔ وایاها ،ة قتل بسطام بن قیسرقُ وبهذه الب،ومینَ طولها مسیرة ی،هناءَّ، بالدشقیقة

َّم تكلف    َ لَةَرقُ بَومَك یَّكأن   )الطویل  (          )5(مانىَوى یَ هَّنُهَادَ قُنِعائَظ    ُ
  

                                                             
 7 سورة الفجر، اآلیة )1(
 140، صمعجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع البكري، )2(
 17، صدیوان حسان بن ثابت ابن ثابت، حسان، )3(
 161، ص معجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع البكري، )4(
 465 صالدیوان، جریر، )5(
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  :ٕ وایاه عنى القفسي بقوله،رودَ شقیق ز:قیقَّرقة أخرى بالشُبَو
  )الرجز(         )1("ارُ َصِّ القَةَرقُلي بیاَ لْتَادَع           ُدارْقِ المُعِرجَمني یَّالتِو بَل

  

 :ة وقـال الخلیـلَّبـل فـي بـالد بنـي ضـبَ وقیـل هـو ج.مـیمَع فـي بـالد بنـي تِهـو موضـَو... تعـشار"       
   )2("دْجَ لبني ضبة بنٌماء

نـسب إلیـه ُ وهـو الـذي ی،دینـةَر بالمَوحاء آخـ.. . موضع بالشام:حاء على لفظ حرف الهجاء" 
   )3(".اء َئر حِب

عن ،دینـةَیـال مـن المْمانیـة أمَي علـى ث وهـ،دَضافة إلـى األسـُمـ و،حمر تأنیث َأ،مراء األسدَح" 
ٕ والیهـا انتهـى رسـول اهللا ،قیـعَّحددة بأتم من هذا فـي رسـم النُ، وهي ملیفةُیسار الطریق إذا أردت ذا الح

 إلـى  المدینـة، فأقـام نـصرفینُشا مریـُ قَّ لمـا بلغـه أن،حـد ُأِصلى اهللا علیه وسلم في الیوم الثاني من یوم
   .َتمرت إلى مكةْ قریشا اسَّد یومین حتى علم أنَحمراء األسِب

   )4(". مدینة بحضرموت من الیمن :والحمراء أیضا
ــیمن مـــن  ا)5("البلــدان"ویــاقوت فــي ویالحــظ أن البكــري  عتبـــر حمــراء األســد، والحمــراء فــي ال

 فـاألولى معرفـة بــأل التعریـف ومــضافة ،ظـان مختلفــان فـي حــین همـا لف،اسـما المختلــف صـقعا المتفـق
  .مضافة ، والثانیة نكرة غیر)األسد(إلى 

  :دقزرَام، قال الفَّ الملك بالشِ عبدُشام بنِافة هَ رص: بضم أوله"صافة َّالر

  )الوافر    (    )6(يِامَوَّر الدَبَّ والدِهجیرَّمن الت       ریحي   َستَ تَافةَصُّدي الرِرَتى تَم
  

                                                             
 242-241، ص سماء البالد والمواضعمعجم ما استعجم من أ البكري، )1(
 314 المصدر السابق،ص )2(
 413 المصدر السابق نفسه، ص )3(
 468 المصدر السابق نفسه، ص )4(
 .لقد أوردها یاقوت في البلدان وأغفلها في المشترك وضعا والمفترق صقعا. 301ص ،2 جمعجم البلدان، الحموي، یاقوت، )5(
 البكـري، 292، صدیـوان الفـرزدق: انظر. ي الرصافة تستریحي  من التهجیر والدبر الدواميمتى تأت:  وفي دیوان الفرزدق)6(

 654معجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع، ص 
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   )1(". معروفة :ورصافة أخرى ببغداد

وعقـدة الجــوف، ... رملـة مـذكروة فـي رسـم عـوق:  الـرابط:عقـدة، بـضم أولـه علـى لفـظ عقـدة" 

  ."في سماوة كلب بین الشام والعراق" )2(".آخر موضع :والجیم بعدها الواو والفاء

عمــرو بـــن ُعقیــق بنــي عقیـــل، ومــن أودیتــه قــو، وفیــه دفـــن صــخر بــن : عقیقــان.. .العقیــق" 

دینــة قــد تقــدم ذكــره فــي رســم َقیــق المَدینــة، وعَقیــق المَقربــة مــن عَوهــو علــى م... الــشرید أخــو خنــساء

 بلــدان فــي دیــار بنــي عــامر، ممــا یلــي الــیمن، وهمــا عقیــق تمــرة، وعقیــق :العقیقــان:النقیـع وقــال الخلیــل

  :العقیق واد لبني كالب، فأما قول جریر: وقال عمار بن عقیل...البیاض

َوحرة    ها      َیني وبینَ بَّيِّ السُعلتَ ما جإذا   )الطویل    (     )3(یاِمانَ الیَقیقَیلي والعَ لَّ

.  وأرض غطفــان ممــا یلــي الــشام، ألن أرض هــوازن فــي نجــد ممــا یلــي الــیمن،فإنمــا نــسبة إلــى الــیمن

صـغر فیـه بئــر  األكبـر واألصــغر، فاأل: وهمـا عقیقـان. ألنـه عـق فـي الحــرة،ٕوانمـا سـمي عقیـق المدینــة

  ذلـك وفـي )4(". واألكبـر فیـه بئـر عـروة التـي قالـت فیهـا الـشعراء،رومة التي اشتراها عثمان رحمـه اهللا

  :قال السري بن عبدالرحمن االنصاري

  )الخفیف(       ائي َ مَروةُ عِئرِن بِقوا لي مَتْواس  روى          رع َأِ في دُّتِ مْوني إنُنِّفَك
  )5(لماءَّ الظِیلةَّ في اللٌراجِ، سِـف  یـ           الصَُّدةِتاء، بارِّ في الشٌةَنْخُس

   -ؤنثـه والُصرفه، ومـنهم مـن یَعال، من العـرب مـن یـذكره ویـُله، على وزن فَّضم أوِقباء، ب" 

   )6("دینةَوقباء آخر بالم.صرةَكة من البَع في طریق مِموض: وضعانَصرفه، وهما مَی

                                                             
 .949، صدیوان الفرزدقالفرزدق،  )1(
 .135، ص4 جالبلدان، الحموي، یاقوت، )2(
 .499 دیوان جریر، ص )3(
 .953-952، ص ء البالد والمواضعمعجم ما استعجم من أسما البكري، )4(
  .255، صآثار المدینة المنورة األنصاري، عبد القدوس، )5(
 .                                       1045 ص، معجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع، البكري)6(
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 واخــتالف ،َ والقمــرَمر الــسََّ ال أكلمــك:وقــولهم"مكنــة عنــد المرزوقــي تعــدد أســماء األزمنــة واأل
 وتــسمیتهم بــالحر ،شبُتــاج أو عــِنــسب إلیهــا مــن نُبیــع ومــا یَّتاء والرِّریــف والــشَیف والخاألزمنــة كالــصَّ

   .)1("ِاح وقماحَُر، والشهرین الموصوفین بالبرد شهري قـمِشهري ناج

 فیقــال إنــه قمــاح بـــضم ،الف فـــي تــسمیة شــهري البــردوفــي المثــال نبــه المرزوقــي إلــى االخــت
  :ومن أمثلة التعدد عنده أیضا .األول أو قماح بكسر األول

باقــب للعــام َل وقِ وجمعــه قوابــ،ل للثــاني ألنــه یــستقبلكِ وقابــ،ام لمــا أنــت فیــهَ العــ:طــربُال قَقــ" 
  .)2("قبقب للعام الرابعُ وم،الثالث

نـــة ِخوِیقـــول خـــوان والجمـــع َأهم ُ بعـــض:اءَّ وقـــال الفـــر.مخفـــف) ان َوَخـــ(بیـــع اآلخـــر َیـــسمى رَو" 
ـــاتُوخ ـــول بــــُبعــــض: یـــف وقــــال الفـــراءضموم خفَمــــ) ُوبـــصان(ویــــسمى ربیـــع األخــــر ... وان صان، ُهم یق

  . صانات وأبصةُصان فیجزم الباء والجمیع بْوب:وبعضهم یجعل الواو أصال فیقول

  )3(."والجمع أحنة  ،ننینَ وبعضهم یقول الح،نینَ الح:مادى األولىُویسمى ج

  .  ولقد ذكرت األمثلة السابقة في سیاق حدیثي عن الجموع في أسماء األمكنة واألزمنة

فاهـة َ والرغد قـد أرغـدوا وهـم فـي ر،غدَّ والناس في الر،بیع رابعَ ونحن في ر،بیعَّبع الرَ ر:ویقال"
َ ورخــاخ مــن العــ،َُفهفیــة، وبلهنیــةُفاهیــة ورَور ضف ْدفل وأغــَ وغــ،غفــلَعــیش د َخــاء ورفاغــة وفــيَ ور،یشَ

  )5(".یجوج َیجور ودَ ود، مظلمة:دلهمةُلة مْلی"  وهذا مما اختلف لفظه واتفق معناه )4(".وغاضف

ِالدبران"ثم  ":ومن تعدد أسماء األزمنة واألمكنة عند ابن قتیبة ما نجده في قوله وكـب َوهـو ك" َّ
ِوباســتدباره الثریــا ســمي دبرانــا ویــسمى " تــالي الــنجم  و،"ابع الــنجم َتــ"  ویــسمى .ریــاُّنیــر یتلــو الثُمــر مْأح َ

َالمجدح "أیضا  ِ.")6(  

                                                             
 .  102 صاألزمنة واألمكنة، المرزوقي، )1(
 .184 المصدر السابق نفسه، ص)2(
 .208 المصدر السابق نفسه، ص)3(
 .352، ص، األزمنة واألمكنة المرزوقي)4(
 .430 المصدر السابق نفسه، ص)5(
 .41، ص ، األنواء ابن قتیبة)6(
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ْالــضیقة  " :وقـال أبــو زیــاد"  -  وســماهما . صــغیران بــین الــنجم والــدبران. كالملتـصقین،كوكبــان" َّ
   ."غیره الكلبین

 فیهـا كوكبـان صـغیران یكـادان یتماسـان لقـرب مـا .وبین یدي الدبران كواكب  كثیرة مجتمعة"  -
   .)1(" غنمه: ویقال. هي قالصه: ویقال للبواقي. هما كلباه:ینهما، تقول األعرابب

   .)2( "مصح الدلو " ، رقیب الدلو،"ذو السالح "  وهو ،فأخبرك أن السماك الرامح"  -

ْویسمى رمضیا وشمسیا. أیضا صیفا) یقصد فصل القیظ(وقد یسمى مطر هذا الزمان " - َ")3(.   
  
  

                                                             
 .43، ص ، األنواء ابن قتیبة)1(
 .114 المصدر السابق نفسه، ص )2(
 .118 المصدر السابق نفسه، ص )3(
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  الفصل الرابع
  الشواهد اللغویة

  )1( الحاضر:الشاهد لغة
 ،هــو جملــة مــن كــالم العــرب أو مــا جــرى مجـــراه: "الح اللغــويویقــصد بالــشاهد فــي االصــط   

وتقـوم دلـیال علـى اسـتخدام العـرب لفظـا لمعنـاه أو نـسقا فـي ... كـالقرآن الكـریم تتـسم بمواصـفات معینـة
وع شــيء إذا اقتـرن بغیــره أو علــى عالقـة بــین لفــظ أو معنـى وغیــره، وتقــدیم  أو علـى وقــ.نظـم أو كــالم

سوب فـــي منـــاحي كـــالم أوتـــأخیر، واشـــتقاق أو بنـــاء، ونحـــو ذلـــك ممـــا یـــصعب حـــصره وممـــا هـــو محـــ
 ففـي ،رالنثـ ثـم الـشعر، علیهـا الغالـب أن یجـد اللغویـة عامـة، الـشواهد في المتأملو  العرب الفصحاء

مـن  فـشيء الكـریم القـرآن مـن فآیـات ،األكثـر هـي الـشعریة الـشواهد دنحـوى أو لغـوي نجـ كتـاب أي
 النحاة منه استقى الذي المنبع هو فالشعر ،العرب من كالم ونبذ األمثال، من وقلیل ،النبوي الحدیث

  .)2("وأزمانهم وأماكنهم مذاهبهم اختالف واللغویون على
ــتالف ولـــم تكـــن كتـــب اللغـــة و النحـــو هـــي الوحیـــدة التـــي  اختـــصت بـــذك ر الـــشواهد علـــى اخـ

قـد حفلـت بكثیـر زمنـة واألمكنـة أنواعها، توضیحا وتفسیرا لقضایاها، بل نجد كتـب التفـسیر والفكـر واأل
 معـززة موضـوعها الجغرافـي ،من الشواهد الشعریة، والقرآنیة، والسنة النبویة، وأحادیث العرب وأمثـالهم

 جمود موضـوعها إلـى الـشمولیة، فهـي تجعـل  أخرجت، مما أضفى علیها تنوعا لطیفا ومریحا،والفلكي
  . القارئ یطلع على أنواع شتى من المعلومات في فقرة واحدة

وجــاءت الــشواهد دلــیال علــى قــدم المكــان وتاریخیتــه، أو علــى معرفــة العــرب بعلــم الفلــك منــذ 
  . القدم، مما یقوم دلیال على امتالك العرب لكثیر من المعارف

ي وابــن قتیبــة مهتمــا بــإیراد الــشواهد، علــى اخــتالف أنواعهــا، وكــان كــل مــن البكــري والمرزوقــ
  . في كتبهم محط بحثي، وسأورد نماذج من هذه الشواهد تدلیال على ذلك االهتمام

  
  
  

                                                             
 254،ص8، جتاج العروس الزبیدي، )1(
 1992المجلد الثاني، العدد السادس، ، مجلة أبحاث النجاح،الشاهد اللغوير، یحیى عبد الرؤوف،  جب)2(
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  الشواهد الشعریة 
ــدل علیـــه، إیـــراده  فمـــن اهتمـــام البكـــري بـــذكر الـــشواهد الـــشعریة التـــي تثبـــت قـــدم المكـــان أو تـ

فنــراه یستــشهد علـى قــدم موضــع .   الجـاهلیین وصــدر اإلسـالمنـصوصا لــشعراء عـصر االحتجــاج مــن
ِّأجنادین في الشام بشعر كثیر حیث یقول ُ:  

ُ إذ ضفر القِلْوَعلى اله  ج     ِبْنَ مِرض َأْنِ مَادینَنْج َأِلْإلى أه ُ ْ ُوى متالحمَ ِ َ ُ َ
)1(

  )الطویل(    
  

  :وفي حدیثه عن موضع أذرعات  یستشهد بقول امرئ القیس   

ٍورتها من أذرعاتََتـن ِ ُ َ وأهلهَّ ِبیثرب أدنى دارها نظر عال       ا  ُ ٌ ِ َِ َ )   الطویل   (      )2(َ
  

   :وقول عنترة حول موضع اُألنان
َإني أن َا عنترة الهّ َُ َ َفج األُنان ق  ُین            ِجَ ِ َ   )الرجز(         ال األنین        َ عْدَّ

ْتح َد فیه الكف والوَصُ    )3("نین َقط الجَیفي سَ سِعْقَن وِم    تین ُّ
  

    :ةَلمَ فأورد شعرا لعبداهللا بن س،َرْجَ یقال له ث، لباهلةًماءومن ذكر 
َم أر مثل بیت أبي وفَول ََ ِ ْ َ ُداة براق ثجر وال أحوب َغ  اء       َ ُ ََ ْ َ ِ   )الوافر  (            َ
ٍم أر مثلها بُأنیف فرع      َول َْ ِ ْ َ َ ُا مدرعة خضیبً إذَّيعل      َ َِ َ ٌ َّ ُ

)4(    
  )5(. وهدة من األرض منخفضة:الثجرة

  :وفي ذكر الجواء وهو جبل، یورد قول زهیر

ِعفا من آل فاطمةَ  الجواء   َ ِ َ َ ِفیمن فالقوادم فالحساء         َ ُِ ََ ٌ ْ ُ
)6(  

  
                                                             

 .148، وانظر دیوان كثیر، ص 114 ص معجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع، البكري، )1(
 .124، ص دیوان امرئ القیس )2(
 327، وانظر دیوان عنترة بن شداد،ص 197 ص معجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع، البكري، )3(
 .260-259،ص1وانظر ابن میمون، منتهى الطلب من أشعار العرب، مجلد. 337 المصدر السابق، ص )4(
 .   101، ص 4 ج لسان العرب،:  انظر)5(
                                     .                            13دیوان زهیر بن أبي سلمى، ص : وانظر. 401 المصدر السابق نفسه، ص )6(
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  :یأتي بقول حسانوعلى ذكر موضع حومل     

ْأسَألت رس َ َّم الدْ ِ أم لم تسَأل    ِارَ ْ ِین الجوابَب      َ َ ِ فالبضیع فحومل           يَ َ ْ َ َ َُ ِ   )الكامل(ْ
فرین فجاسم       ٍفالمرج مرج الصُّ ِ َ َ ْ َ َ ََّ ِ ِْ ِفدیار تبنى درسا لم تحلل    ْ َ ْ ُْ ًُ َّ ُ َ ِ)1(  

  : في دیار بني تمیم،وقول العجاج عن الدبل وهي أرض معروفة

ِاك أم   مولع    موشَأذ َّْ َ ُ ٌْ َ ِ له بالدبل الوسمَجاد             ٌّيَ ْ َ ِ ُ   )الرجز     (             ُّيُّ
ِوبالحجور، وثنى الول َ ََ ِ ُ   ُّيمن باكر األشراط أشراط               ُّيَ

ــــرنداد له أإمط ْوبالفـــــ ِ َِ ْ   )2(ُيِ

 ویقال اسم رملة،وقیل رملة مـشرفة علـى بـالد بنـي تمـیم ویزعمـون أن قبـر ،موضع:" والفرنداد
  )3("روتهاذي الرمة في ذ

 )4("نفرشَمل یمتد ویَّبات الرَرب من نَوقیل ض،تدادهْسمي به الم،ؤكلُغ یْمَص:"واإلمطى

 فاكتفــت الباحثــة بــإیراد القلیــل منهــا ،والجــدیر بالــذكر أن الــشواهد الــشعریة عنــد البكــري كثیــرة
  .للتمثیل ولیس للحصر

 ،دیثـه دعمـا لح منهـااكثیـرورد شواهد الشعریة، فهو اآلخـر أ بالولم یكن المرزوقي أقل اهتماما
   : ما ورد في قولهومن هذه الشواهد الشعریة

ـــار َّیــــل والنَّعتــــدل واللُممــــان َّل والزَمــــَلــــق الخلــــق والــــشمس بــــرأس الحَ اهللا تعــــالى خَّ إن:قــــالُی" هـ
  رسُبیـــع ومنـــه ابتـــداء ســـنة الفـــَّیف، وهـــو الـــذي یـــدعوه النـــاس الر الـــصَُّمنـــة فـــصلْل األزَّوستویان، فـــأُمـــ
 ولـــذلك قــال أبـــو : قــال ابـــن قتیبــة،ل فقــد مـــضت للعــالم ســنة عنـــدهمَمـــَس الحمس بــرأَّت الـــشَّحلــلمــا فك

  :نواس

  )المنسرح         (     ال َدَتْ فاعِمانَّ الزُنْزَ وَامَوق  ال       َمَ الحْتَّلَ حَمسَّرى الشَا تَمَأ

                                                             
 .183دیوان حسان بن ثابت، ص: وانظر. 477، ص4 ج لسان العرب،:  انظر)1(
        505دیوان العجاج،ص :  وانظر541، صمعجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع البكري، )2(
                                                                         334، ص 3 جن العرب،لسا ابن منظور، )3(
                                                                 .287ص ،15، ج ، لسان العرب ابن منظور)4(
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ُها كمالَلْوَ حُمرَ الخْتَوفَتْواس  ها           ِجمتُعد عَ بُیرَّ الطْتَّنَوغ َ
)1(  

 مــن الــسنة الكبیــسة زیــرانحویتحــدث عــن یــوم النیــروز عنــد الفــرس وهــو الحــادي عــشر مــن 
  قول الشاعر  ورد فی

  )مجزوء الرمل (      ر           َّأخَتَ  ال یٌدِواح    ٌومَ یَكُیروزَ نُومَیـ
َ في َأحد عشرًأبدا    وافيُ یَرانْیَزُ حْنِم َ)2(  

     
ثه عن األنواء، وسقوط النجم، یعبر عن هذا السقوط أصدق تعبیر فیورد قول وخالل حدی

   :الشاعر

ًوأبصر الناظر الشعرى مبینة    ّ ّ ُ ََ َلما د          َ   )البسیط (    ِنصرفَبح ی الصُِّةْالَنا من صّ

ّمرة ال بیاض الصبح أغرقها      ُفي ح َ ُوقد عال اللیل عنها فهو منكشف   ٍ ِ َ ُ ّ  

َتهلهل ــــل لم یلحق بظلمتــه   ْ ِ اللی ِ ِفوت النهار قلیال فهي تزدلف          ُ ً َّ ُ ْ َ  

ــــل منها حین تتبعـه         ُال یبأس اللیــ َُ ُوال النهار بها للیل یعترف  ُ ِ)3(      

 ،وهــو أحــد أربعــة ســعودات تــشكل خمــسینیة الــشتاء" ســعد الــسعود"  علــى وجــود ومــن شــواهده
  :میت شعراُقال الك ،ة الشتاءوتكون بعد أربعینی

اَرورَیثا دَي غِت أرضّقَّبَط           السُّعود   ُعدَ سَكِمْجَنِن بِكَول
  )المتقارب    (     )4(

  :عراِقال شَعلى حلول الشمس بأعلى منازلها فو
َّإذا طلعت شمس الن ُ َْ َ ْ ْتحل بأع  َّ فإنها      ِهارََ ُّ ُنزل وتقومَلى مَ ٍ)5(  

  

                                                             
 313صدیوان أبو نواس، : ، وانظر120، ص األزمنة واألمكنة المرزوقي، )1(
 .129 المرزوقي، المصدر السابق نفسه، ص )2(
 .133 ص األزمنة واألمكنة، المرزوقي، )3(
 .175دیوان الكمیت، ص :  وانظر144 المصدر السابق نفسه، ص )4(
 .150 المصدر السابق نفسه، ص)5(
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   :ط شرا في شهر عاذل وهو شوال قالورده من شعر تأبومن استشهاده بالشعر ما أ         
ـــذا عــاذ  جري     َعد حَ عاذلي بُصلَ الوَبعََّش ِحب   )الخفیف    (      هر َ شَیرَتى خأ ُلَّ

   )1(ريْبَنك صِوى مَّرب والنُعلى الق       َیـلِقد عَي فِودُري جِامَة العَنْیا اب
یر بالـــذكر أن هنـــاك بعــض الـــشواهد لـــم تــرد فـــي دواویـــن مــن نـــسبت إلـــیهم، أو بروایـــات وجــد

  . مختلفة، وقد أشارت الباحثة لبعض هذه األبیات في سیاق حدیثها عن الشواهد اللغویة

  : ومن ذلك أیضا عند ابن قتیبة قول ذي الرمة یذكر أیدي الثریا

ٌّت ميَقَرَأال ط ِیوما  بَ هْ َریا جنح في المُّدي الثْوأی  ها       ِرْكِذً ٌ َّ   )الطویل (      )2(ِبِارَغُ
  . أن طیفها أتاه آخر اللیل،ومعنى البیت السابق

ذكر عبیـد بــن بعـضهم یـ  یـورد قـولوهـو أحـد منــازل القمـر، ، حدیثـه عـن الـدبرانمعـرضوفـي 
  :فقتله. اهن تعرض للملك في یوم بؤسه یرید حباألبرص حی

َ الحبا       ُسِمَیلت َكْلُى المَّوخَ تَداةَغ   )الطویل(         )3(رانِبَّا كان كالدَسْحَ نَفَادَصَف  ِ
عـــدي بـــن تـــشهد بقـــول ساوحدیثـــه عـــن نـــسبة العـــرب النـــوء إلـــى الـــسماك وهـــو یریـــد األعـــزل، 

  : الرقاع

  )الكامل(     )4(لَزْ األعِماكِّ السِرَطَن مِ مِضْفي األر     ها    َنْفَادَ صٍةَّیِقَ بَّ كلَنْربَوش

  :وفي حدیثه عن أوقات تبدي العرب، ورجوعها إلى محاضرها یورد قول ذو الرمة
ِّإذا عارض الش ْوجوزاءها استغنی  ة      َمْهَجِل بْهیُ سىعرَ   )الطویل(      )5(لَهْنَ مِّلُن كَن عَ

  

      
  

  

                                                             
 .ًلم أجده في دیوان تأبط شرا. 209 صاألزمنة واألمكنة، المرزوقي، )1(
 31،وانظر دیوان ذي الرمة،ص38ص نواء، األ ابن قتیبة، )2(
 .، بیت الشعر لعبید بن األبرص غیر موجود في دیوانه42 المصدر السابق نفسه، ص)3(
 64ابن الرقاع، عدي، دیوان عدي بن الرقاع،ص : وانظر. 67 المصدر السابق نفسه، ص)4(
                           230ذا الرمة، دیوان ذي الرمة، ص: وانظر. 101 المصدر السابق نفسه، ص)5(
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  القرآن الكریم والسنة الشریفة االستشهاد ب
 فـــي المحـــل النبـــي صـــلى اهللا علیـــه وســـلم،  وأحادیـــث الكـــریمنالقـــرآ االستـــشهاد بآیـــاتویـــأتي 

إضــافة  ،یــات واألحادیــث اآلویــة التــي نجــدها مبثوثــة فــيألنهمــا تــضمنا كثیــرا مــن القــضایا النح،الثاني
 ناهیـــك عـــن كثیـــر مـــن المواقـــع الجغرافیـــة ،رد فیهـــا مـــن معلومـــات تتـــصل بالزمـــان والمكـــانإلـــى مـــا یـــ
 تــدلیال علــى صــحة مــا ینــسب  بكثیــر مــن هــذه الــشواهد واألمكنــة كتــب األزمنــةوقــد ظفــرت ،والبلــدان

  .ن من مسمیات أو صفاتللمكان والزما

ــور،ومــــن هــــذه الــــشواهد M  G  F          E          D  C  :تعــــالى لقــــو ی، شــــاهد علــــى موضــــع الطــ

HL )1( سـبحانه قـال ،وهو طـور سـیناء:  M  A   @  ?  >L)2( .مـن وقـال فـي موضـع آخـر        

  .)M    %  $    "  ! L)3  :بهكتا

M    v  u  t :فیـورد قولـه تعـالىوأنها اثنـا عـشر شـهرا  على عدة شهور السنة ویستشهد

  ~  }  |  {   z  y  x   wL)4(.   

 أن )M  E  D  CL)5 :ه تعــالىیـورد قولــ" فـي أســماء اهللا وصـفاته وأحكامــه "وفـي بــاب 
"  م اهللاَظـــْاســـم اهللا األع " : وجـــاء فـــي الحـــدیث أن،ةَّنـــَجل الَخـــَن أحـــصاها دَ مـــًماْن اســـ وتـــسعیةلـــه تـــسع

حـصاها دخـل ن َأَ مـٍة اسم غیـر واحـدَائِ هللا م:وروى أبو هریرة عن رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم قال
  )6("الجنة

 وكــذلك مــا ،وقــتُینــا فهـو مِدرت لــه حَمــان وكــل شـيء قــَّقـدار مــن الزِقــت مَ الو:لیــلَال الخَقـ" و

ــ ــةَق        الوقــت قــال مــصیر والمیقــات  )M   R  Q  P  OL )7  :، قــال تعــالىوقــتُ فهــو مدرت لــه غای

                                                             
 46 سورة القصص، اآلیة )1(
 20 سورة المؤمنون، اآلیة )2(
 897، ص معجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع البكري، 1 سورة التین، االیة )3(
 36، وانظر سورة التوبة، اآلیة 66، ص األزمنة واألمكنة المرزوقي، )4(
 ،180:  سورة األعراف، اآلیة)5(
 1235صحیح مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، ص : وانظر. 93 صاألزمنة واألمكنة، المرزوقي، )6(
 38:  سورة الحجر، اآلیة)7(
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ج َواقیـــت الحـــَرام مْع اإلحـــِلـــق ومواضـــَیقـــات الخِرة مِ واآلخـــ)M  qp  o  n  m  lL)1  :تعـــالى

     )M    ¨§  ¦  ¥  ¤  £  ¢¡  �   ~  L)2 :وفي التنزیل

   )M  I      H  G      E  D  CL)3  :هاردیم اهللا تعالى اللیل على النوشاهد آخر على تق

ــه تعــالىاء منــازل القمــر وهیئاتهــا یستــشهد بوفــي ذكــر أســم ¾  ¿   M   Â   Á   À :قول

 Ä          ÃL)4(.     

ــــه تعـــــالى ـــورد قول ــــشعرى یــ ـــة ال ــك أنهـــــم كـــــانوا   )M    9   8  7  6L )5  :وعــــن مجموعــ ذلــ
  .ء العبور الیمانیة والغمیصا:یعبدونها وهما شعریان

M  N  M  :وعــن تقــدیر اوقــات التهجــد التــي ذكرهــا اهللا تعــالى یــورد المرزوقــي قولــه تعــالى

  X  W  V   U  T  S  R  Q   P  OL)6(.    
ه َّبـي صـلى اهللا علیـه وسـلم أنـَّوي عن النُر" فمن ذلك قوله  من الحدیث الشریف الشواهد أما 

     .)7("اهةَعت العَتفْریا ارُّلعت الثَإذا ط:" قال
ْم یـامرني لـ" :لیـه وسـلم فـي حدیثـه عـن األبطـح من السنه یورد قول رسـول اهللا عالشواهدومن  ُ

َأن أنزل األبطح، ولكن ضربت قبته فنزله َ َُّ ُ َ")8(.     
ون ُدینــة دَلقــاء المِبــل تَ ج،دُحــُأ":ى اهللا علیــه وســلم وقــد طلــع لــهَّ صــلقــال رســول اهللاومــن ذلــك 

ُُأحد:ى اهللا علیه وسلم وقد طلع لهَّسول اهللا صلَل ر، قاقناة إلیها ُ هذا جبل یحبنا ونحُ ُّ ُ       )9("ُّبهٌَ
 َّأن":وفي حدیث البكري عن وادي األزرق أورد حدیث ابـن عبـاس عـن الرسـول علیـه الـسالم 

ي ِّكـأن: قـالَ ف.رقْ وادي األز:ا ؟ فقـالواٍ واد هـذ أيُّ:ٍى اهللا علیـه وسـلم أتـى علـى واد فقـالَّسول اهللا صلَر
 ثنیـة هـذه؟  أيُّ: فقـال،نیـةَ ثم أتـى علـى ث.لبیةَّؤار بالتُ له ج،نیةَّط في هذه الثِر إلى موسى وهو هابأنظ

                                                             
 142:  سورة األعراف، اآلیة)1(
 103، ص األزمنة واألمكنةالمرزوقي، : ، وانظر189:  سورة البقرة، اآلیة)2(
 122، ص األزمنة واألمكنةالمرزوقي، : وانظر، 11-10:  سورة النبأ اآلیة)3(
 21-20، ص  األنواءابن قتیبة،: وانظر. 39 سورة یس، اآلیة )4(
 50 ص األنواء،ابن قتیبة، :  وانظر49اآلیة "  سورة النجم)5(
 154 صاألزمنة واألمكنة،المرزوقي، . 79: سورة اإلسراء، اآلیة)6(
 128، ص المسندأبا حنیفة،: انظرو. 147 صاألزمنة واألمكنة، المرزوقي، )7(
 594صحیح مسلم، كتاب الحج،ص : وانظر. 97، ص، معجم ما استعجم من أسماء البلدان والمواضع البكري، )8(
 625، كتاب الحج، صصحیح مسلم: وانظر. 117 المصدر السابق، ص)9(
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ـــالوا ثنیــــة ه ـــىَقـ ـــى : فقــــال،رشـ ــــ كــــأني أنظــــر إلـ ــــُی ــــى ناقــــةَّونس بــــن مت ـــراء جَ حٍى عل طامهــــا ُ، خعــــدةَمـ
  )2(".نیة َّلبي على هذه الثُ، وهو ی)1()الحلقة من اللیف(:بةْلُخ

واه عبــد َ ر،دیثَیهـا الحـِرد فَ هـي التــي و:وبئــر بـضاعة" یثـه عــن بئـر بـضاعة وشـاهد عـن حد
 مــن وضـأَتَ أن: علیـه وسـلمى اهللاَّ صـلاهللا أنــه قیـل لرسـول ،حـدثُمع أبـا سـعید الخـدري یَ سـ،عِرافـاهللا بـن 

هــور َاء طَالمـ " :المه الـسَّْ علیــَتن ؟ فقـالَّ والنـ،البِحــم الكـَ ول،حـیضَطــرح فیهـا المُ وهـي ی،ضاعةُئـر بـِب
 ،ضاْهیعـة أیـَسـول اهللا مَماها رَوقـد سـ" :یقـول البكـري" الجحفـة  "وفي حـدیث عـن )3(".يء َنجسه شُال ی

 والطریــق إلــى المدینــة ، والمهیــع الطریــق)4(".هیعــة َدینــة إلــى مَبــاء المَم انقــل وُاللهــ:" المقــال علیــه الــسَّ
  . فأطلق على الجحفة المهیع ألنها في طریق المدینة،من هناك

  )5(".إن أمامكم حوضي كما بین جرباء وأذرح:" وشاهد من الحدیث على موضع جرباء
عــن فــي َّاهلیــة الطَر الجْ مــن أمــٌالثَثــ: " الَه قــَّى اهللا علیــه وســلم أنــَّســول اهللا صــلَوي عــن رُر" ویــروي 

   )6(".واءْتسقاء باألنْ واالس،یاحةِّ والن،سابْاألن
یض أمــر العبــاد لألنــواء أورد قــول النبــي صــلى اهللا وفــي إطــار حدیثــه عــن اإلفــراط  فــي تفــو

فـة بهــا ِطائ له ألصـبحتَ سـنین ثـم أرسـَاس سـبعَّطـر عـن النــَبس المُلـو أن اهللا عزوجـل حـ" :علیـه وسـلم
  )7(".جدحِنوء المِطرنا بُرین یقولون مِكاف

بي َأس صـَده علـى رَسح یـَى اهللا علیه وسلم مَّأن النبي صل" ائة سنة ِوالدلیل على القرن أنه م
ى ثـم الـذین اس قرنـَّ النـُیـرَخ" :المولـه علیـه الـسَّوا بقُتجـْ وقـد اح.ائـة سـنةِ مَفعـاش" رنـا َش قِع:" ال لهَوق
  )8(".عینَالثون إلى أربَرن ثَ القَّذا دلیل على أنَوه". لونهم َلونهم، ثم الذین یَی

                                                             
 365ص ،1،جلسان العرب ابن منظور، )1(
 301انظر صحیح البخاري، كتاب الحج،ص .146لبالد والمواضع،ص  البكري، معجم ما استعجم من أسماء ا)2(
 32، كتاب الطهارة، صمسند الترمذي: انظر.369 المصدر السابق نفسه، ص )3(
                            239، ص2السیرة النبویة البن هشام،ج: وانظر. 369 المصدر السابق نفسه، ص)4(
   1258صحیح البخاري، كتاب الرقاق،ص: روانظ. 255 المصدر السابق نفسه، ص)5(
 415صحیح مسلم،كتاب الجنائز،ص : وانظر. 69، ص األزمنة واألمكنة المرزوقي، )6(
 49صحیح مسلم، كتاب اإلیمان،ص : وانظر. 71 المصدر السابق نفسه، ص)7(
 697صحیح البخاري، كتاب فضائل الصحابة،ص: وانظر. 177، صاألزمنة واألمكنة المرزوقي، )8(
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ــ  رســول اهللا لمرزوقــي بقــولاد تــشهْ یس،"عبــةَقــدس إلــى الكَ المِ مــن بیــتبلــةِرف القَفــي صــ" صل َوفــي ف
   )1(".رهاْهود إلى غیَبلة الیِني عن قَ صرف جاللهَّ ربي جلَّددت أنَو" :برائیلِصلى اهللا علیه وسلم لج

مـا  ومـن أمثلتـه ،سـتدالل علـى األنـواءولم یكن ابـن قتیبـة أقـل مـن سـابقیه استـشهادا بـالقرآن والـسنة لال
  :في هالل شعبان ورمضان) صلى اهللا علیه وسلم(أورد من قول النبي 

إذا غــم " :ومعنــى قــول رســول اهللا صــلى اهللا علیــه وســلم فــي هــالل شــعبان وهــالل  رمــضان" 
أي حــال بیــنكم وبــین رؤیــة : المقــصود بغــم علــیكم )2("ٕعلــیكم فاقــدروا لــه واذا غــم علــیكم فــأكملوا العــدة

 فــإذا ،صد بهــا هــالل شــوال وفــي غــم الثانیــة یقــ،الهــالل غــیم أو مــا شــابه، فــأتموا شــعبان ثالثــین یومــا
  .تعسر على الناس رؤیته فعلیهم أن یكملوا الصیام ثالثین یوما

  .)3("وة ُولي القصبة ُأُنوء بالعَفاتحه لتَ مْما إن" :واحتج على نوء النجم بقوله تعالى

إن اهللا عـــز :" ي بطـــالن االعتقـــاد بالكواكـــب ورد قـــول الرســـول صـــلى اهللا علیـــه وســـلمِوقـــال فـــ
نــوء ِطرنـا بُ م: یقولــون،رینِفـة مــنهم بهـا كـافِت طائَعمـة إال أصــبحِبـادي نِعمـت علــى عْ أنوجـل یقـول مــا

  .)4("بِفر بالكواكَ وكن بيَ فذلك الذي آم،قیايُمدني على سَ وح /فأما من آمن بي : كذا وكذا

رزوقــي أنهــا كثیــرة ولكنهــا ویالحــظ النــاظر لــشواهد القــرآن والــسنة عنــد كــل مــن ابــن قتیبــة والم
  .لذا أوردت الباحثة بعض األمثلة غیر المتشابهة عند االثنین تالفیا للتكرار ،بهةمتشا

  الشواهد من األمثال

 ، یلیـه المرزوقـي،ولكنهـا عنـد البكـري أكثـر.یلـة عنـد ثالثـتهمأما الشواهد من األمثال فكانـت قل
  .فابن قتیبة

  :البكريعند ومن شواهد األمثال 

  

                                                             
 97صحیح البخاري، كتاب الصالة،ص : وانظر. 513، صاألزمنة واألمكنة المرزوقي، )1(
 482صحیح مسلم، كتاب الصیام، ص : انظر. 9، صاألنواء ابن قتیبة،)2(
 76سورة القصص،اآلیة : وانظر. 11 صاألزمنة واألمكنة، المرزوقي، )3(
 206 كتاب االستسقاء، ص صحیح البخاري،: وانظر. 18 المصدر السابق نفسه، ص )4(
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   .)1("نزة حتى یعود قارظ ع " :تقول العرب" 

صانة َل فــي الحـــَبــه المثــرب َالعــضرب َالـــذي تــ.. .ِحــصن الــسموءل بــن عادیــاء.. .األبلــق" و
  .)2(" األبلق َّ وعز،د ماردَّمرَ ت: فتقول،نعةَوالم

  .)3("جفىُ عٌ على بلدح قومَّلكن" :لدح ورد المثلَوفي ب" 

 ألن ، مـن غـراب عقـدة آلـف: فیقـال، یضرب بهـا المثـل،أرض معروفة كثیرة النخل.. .قدةُع" 
  .أللفه بالناس ووفرة الطعام )4("غرابها ال یطیر

  :نخص بالذكرمن  أمثال  المرزوقي هوردأومما 

علــى  بـه وقـد استــشهد )5(".دیدَّالــش احَّم والـرْیَنبــت بـالغَروق، ألنـه یُ مـن البــُرَكْ أشــ:وفـي المثـل" 
 المرزوقـي فـي سـیاق حدیثـه وقد استـشهد بـه )6("عويَ ما ینهي وال ی:وفي المثل" ذكر البوارح واألمطار

  لالنعطاف وااللتواءالذي فیها "العواء" عن أسماء المنازل والبروج وهي خمسة كواكب تسمى 

ومــا  فـهِیـل وطوائَّ اللِ وجـيء بـه ضـمن الحـدیث عـن أقطـاع)7("وفـي المثـل تـبلج الـصبح لـذي عینـین" -
  .جراهَجري مَصل به ویَّیت

  )8()طرَب المِد من غَرْأب( ن حكى المثل السائر رد بعد أَدة البِ ش"وفي 

ّ حرة تحت قرة:مثل العرب"  - َّ")9(  

                                                             
 65المیداني مجمع األمثال،ص: وانظر. 20 ص معجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع، البكري، )1(
 110المیداني مجمع األمثال، ص: وانظر. 97 المصدر السابق نفسه، ص )2(
 273 المصدر السابق نفسه، ص)3(
 75جمع األمثال، صالمیداني م: وانظر. 949 المصدر السابق نفسه، ص)4(
 78، صالمستقصي في أمثال العربالزمخشري، : وانظر. 163 ص األزمنة واألمكنة، المرزوقي، )5(
 230 المصدر السابق نفسه، ص )6(
 243 المصدر السابق نفسه، ص )7(
 7الزمخشري، المستقصي في أمثال العرب،ص: وانظر. 267 المصدر السابق نفسه، ص )8(
 288جمهرة أمثال العرب،ص العسكري،: وانظر. 274فسه، ص  المصدر السابق ن)9(
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ـــا وصــــَ علقــــ:وفــــي المثــــل"  ـــالهم  ومــــن أ،دةِّ للــــش،نــــدبُر الجَت معالفهـ   مــــا:نــــدبُ قیــــل للج:مثـ
  )1("ع فیهَقَ یْخاف ما لمَن یضرب لمُ ی.ٍر غدَصرك؟ فقال أصر من حَی

وس َالـذي یـسمى قـ:احَّوالـد. یضَفرة البـُصـ: المـاح " احَّح من الـداَعرف المَ ال ی:همِن أمثالِوم" 
  وسمي بالفعل للمعانه )3(" إنما انت یلمع: ویلمع اسم السراب، وفي المثل)2("زحُق

  )4(". ال یبغ علیك القمر،إن یبغ علیك قومك: "أما ابن قتیبة فقد أورد مثال واحدا هو
  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 53العسكري،جمهرة أمثال العرب،ص: وانظر. 274 ص األزمنة واألمكنة، المرزوقي، )1(
 342 المصدر السابق نفسه، ص )2(
 29المیداني، مجمع األمثال،ص : وانظر. 442 المصدر السابق نفسه، ص )3(
 124المفضل الضبي،أمثال العرب،ص: ظروان. 138، صاألنواء ابن قتیبة، )4(
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  الفصل الخامس

   البالغیةالقضایا
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  الفصل الخامس

  القضایا البالغیة

 فـي إطـار الحـدیث عـن كتـب ،أن نتطـرق إلـى علـم البالغـةللوهلة األولـى، ،من الغرابة بمكان   
ى  علـــ فإنمـــا یـــدل،ٕ، وان كـــان ذلـــكة فلكیـــةاألزمنـــة واألمكنـــة التـــي هـــي فـــي صـــلب موضـــوعها جغرافیـــ

الـذي مـن ى هـذا البحـث جـدویـه تأكیـدا علـى ي هذه الكتـب، كمـا أن فاالهتمام اللغوي العظیم من مؤلف
  .زمنة واألمكنةمدى حضور الدرس اللغوي في كتب األشأنه أن یكشف عن 

بعـض الموضـوعات البالغیـة وجـود إشـارة إلـى وبعد البحـث فـي طیـات هـذه الكتـب، الحظـت 
  . وسأورد بعض األمثلة علیها،التشبیه والسجع والكنایة، بتفاوت عندهم: مثل

 لــم یتطــرق للتــشبیه والــسجع أبــداً ؛ وذلــك ألنــه أورد ره أن البكــري فــي معجمــهمــن الجــدیر ذكــ
 ومـا سـأورده هـو .  ما یعني أنه لم یكن بحاجة لفنون المعاني والبیـان،وذكر أحیانا مواضعهااألسماء 

  .للمرزوقي وابن قتیبة فقط

 كقولــه كتابــهالبالغــي نجــده مبثوثــا هنــا وهنــاك فــي وقــد عــرض المرزوقــي جانبــا مــن الــدرس 
  :االستعارة على التشبیه

  )1("شبیهَّتعیرت على التْ فاس،صونُ الحغةُّروج في اللُل البْوأص" 

ٕ وانمـا ،وكـبَس فیـه ك لـیٍع خـالِ وهـو موضـ،ابحَّعد الـذِ سَینوب عایم ـَّجة بین النُْلدة وهي فرَالب" 
  )2("رونینقَاجبین اللذین هما غیر مَلدة تشبها بالفرجة التي تكون بین الحَمیت بُس
 لـةِفواء المائ والـصَّ،قینَّد الـشَول  فـي أحـْن األحـْفي إطار حدیثـه عـن طلـوع الجـوزاء مـشبها إیاهـا بعـی" 

    :قال للمغیب

  )الرجز      (      )3(ِلَعْفَا تَّ ولمْتَ كادُواءْفَص  ل        َوْ األحِنْعیَ كِقُ على األفيهَف
 

                                                             
 .39، ص األزمنة واألمكنة المرزوقي، )1(
 .232 المصدر السابق، ص )2(
 .259 المصدر السابق، ص )3(
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:  M  : تعالى في إطار حدیثه عـن أعمـال المنـافقینقولهكر ذ ،الكریمومن التشبیه في القرآن       

      F  E  D  C  B  A  @   ?     >  =  <     ;L)1(  ـــــصی: ولــــــهَق ــــَّأو كـ ــد َب تــ شبیه بعــــ
ؤمنین فــي ُخادعــة المــُمــن متقــدوه ْتــرارهم بمــا اعْنــافقین واغُمــال المْه أعَّ اهللا تعــالى شــبَّشبیه وذلــك أنَتــ

ْهم وابِقتَهار موافْإظ   )2("خالفتهمُان مطٕ

  :رابُّحت التَقعة من تُاعي في ظهور الفَّال الرَوق" 
َبتن شاكما        ه   َاعَنِ فیها قُعْقُ الفِبنَ یٍأرضِب ُفاعة اجلح    ِ من رٌیخَّ   )الطویل (   َ

  :وفي دیوان الراعي

  )3(ُحَفاعة اجلِ من رٍیخَبیض شاكما   ه          َناعِقع فیها قُ الفُزُبَ یٌالدِب
جــوع إلــى ُّدو والرَعــن عــن البــَّلظاجع أیــضا فــي ا وقــال الــسَّ.رأس الــشیخ لتجردهــاِقعــة بــُه الفَّشــب

  . وهي مبارك اإلبل بعد الشرب)4(انَطْضرت األعُطان خِرَّإذا طلعت الش: ضرَالح

بـي ذؤیـب الهـذلي وشـاعر آخـر وذي الرمـة  ألاأبیاتـیـراد المرزوقـي إنالحظ في األمثلة التالیـة 
   : وهو یذكر امرأةحیث یقول األول النجوم بالوحوش بهین مش

درثل ِ مَنْقَتنع     ا        ُومُجُّالنا م منها إذا َبأطیب َهوادي الصَّ َ َ
     )الكامل (     )5(

  :وقال آخر

  )الطویل (      )6(باِ رائَبرینَ یِملَن رِ مْلتَ عٌهاةَم      ها  َّ كأنِجومُّ النُ وأردافْتَدَرَو
َتكشف عن ك            ٍماء لیلَهن سَ بالدَّكأن ُیومُها الغِبِواكَّ

  )الوافر  (           )7(
  

                                                             
 .19 سورة البقرة، اآلیة )1(
 .336 ص األزمنة واألمكنة، المرزوقي، )2(
 .36 دیوان الراعي النمیري، ص)3(
 . 353 ص األزمنة واألمكنة، المرزوقي، )4(
 .149، ص1، جشعر أبو ذؤیب الهذلي دیوان الهذلیین، )5(
ِإذا أمست الشعرى العبور كأنها   مهاة علت من رمل یبرین رابیا : وجاء البیت بروایة. 291 ذو الرمة، الدیوان،ص)6( َ َ َّ ِّ  

 .وقال ذو الرمة یشبه الوحش بالكوكب  شعرا
 .262، ص دیوان ذي الرمة ذو الرمة، )7(



 89

  :وقال آخر

  )البسیط    (     ه   ُبِاقَرَ أقناؤه وهٌقرَبها ب           ها   َّ كأنِماء السَُّ وآفاقْتَدَرَو

  )1("غار باألقناء والصَّ،ان  شبه الكبار بالهراقبَسِ الم:بِراقَاله

  :   وقال
َواطردت د  اال      َذْص األجَخْتشْراب اسإذا السَّ   )الرجز(            سماالقا َأِیاسَّ

   والتالالَج اآلرامَسَْنواست                           
  

ـــو الـــــسَّ:)َّواطـــــردت دیاســـــقه(  أصـــــول الـــــشجر،: ذالْجـــــاَأل بهه بأســـــمال َراب األبـــــیض وشـــــ وهــ
   )2(".بیاِّالث

  :نفطویه عن أبي العباس ثعلبإنشاد التشبیه بما یتضمن من  ى التأریخمجروما یجري " 
  )الطویل  (ِرْهَّط الشَسَیض في وِشرقات البَمن الم       ٍ صیفَیلةَ لُتْنُ كً لیالُتْنُفلو ك

  ِجرَلف اَریسةْعَ تُوما كنتَو كنت نَلَو       مامة  َ غَّلِ ظُال كنتِ ظُتْنُو كَلَو
  )3("ِرْطَ بالقُهضبَزن یُمسه والمَرى شَت       ٍ سعادةَ یومُتْنُ كً یوماُتْنُو كَلَو

  

  :كما لجؤوا إلى السجع
  : ومن مظاهر الدرس البالغي ما نجده عندهم من سجع أخذوه عن الناس

  راب  السَّ، وترقرقعاعُّق الشْناع، وأشعلت في األفِسرت الشمس القَراع حِّعت الذَا طلذِٕوا" 
وقـد َّع غایـة فـي التَم تـدَهـا لـَّعنـى أنوالم ،لَإنما هو مثـ" ناعِمس القَّسرت الشَح "قوله". اعَقبكل 

   )3("كوُّالذو

                                                             
 .423 ص األزمنة واألمكنة،وقي،  المرز)1(
 .444 المصدر السابق نفسه، ص )2(
 .205العسكري، أبو أحمد، المصون في األدب، ص:  وانظر471، صاألزمنة واألمكنة المرزوقي، )3(
 .141، صاألزمنة واألنواء ابن األجدابي، )4(
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َّعرى نشف الثَّعت الشَذا طلِٕاَو َ َّ وَأجن،رىَ   )1(".رىَب النخل یِعل صاحَ وج، الصَّرىِ
جعــل صــاحب "  و)2(لــشدة الحــرتغیــر : وأجــن. المــاء المتجمــع فــي الغــدران والمنــافع: الــصرى

   ."أي یتبین ثمرة نخله، ألنها حینئذ تكبر: النخل یرى

 یریـــد أن البـــرد قـــد )3("اشـــیة هوانـــاَبابا، ولكـــل مَیـــال شـــِبـــانى أحـــدثت لكـــل ذي عَّ الزَذا طلـــعِٕوا" 
ـــذل صـــاحب الماشـــیة نفـــسه فـــي  تتبــــع هجـــم، فـــشغل صـــاحب العیـــال باتخـــاذ مـــا یـــصلح للـــشتاء، وابت

 )4("مصالحها
مبــارك اإلبــل حــول الحــوض المــاء (ٕ واذا طلــع الــشرطان اســتوى الزمــان وحــضرت األعطــان "

ــــشرب ــت األســــَ وت)5(بعــــد ال ــــات الفقیــــر بكــــلِهــــادت الجَنان وتْوافــ ــتِّیــــران وب ـــي ْ مكــــان، وألقیــ  األوتــــاد فـ
ِّ فهو هنا ینعت ظـواهر طبیعیـة، ویلحـق بـه مـا یحـسن الحیـاة فـي نظـره)6("طانْاألب َ ُ ، "نتهـادت الجیـرا: "ُِ

ُوهو مرتبط بواقعهم؛ ألن أحوالهم حینئذ تحسن، فیمكنهم التهادي َّ. 
 :ومما ورد عند ابن قتیبة من تشبیه وسجع اآلتي

  :قال الشاعر یصف وحشیة في عدوها ویشبهها بكوكب منقض" 

  )الكامل    (                                  ها            ُأوَد شُقْرَ یِذْخ اَألِمْجَنَ كْتَذَفَن

 فقد أصاب ،یشبهها من یستنكف شهابا فان كانت نجوم األخذ هي التي یرمى بها مسترق السمع
  .)7("هذا الشاعر في التشبیه

   :قال ذو الرمة یشبه بیض النعام بالنجوم" 
  )الطویل  (      )8(حائب السََّینَ بَحریا الُّم الثْجَنَك         ٍرةْفَقِا بَیضِى بَحْده في اَألِعالیَت

  

                                                             
 .396ص .  األزمنة واألمكنة المرزوقي، )1(
 .205 ص_ 643، صالصحاح الجوهري، )2(
 .397  ص .األزمنة واألمكنة المرزوقي، )3(
 .123، صاألزمنة واألنواء ابن األجدابي، )4(
 .286،ص13، جلسان العرب ابن منظور، )5(
 .398 ص ، األزمنة واألمكنة، المرزوقي)6(
 .9 صاألنواء، ابن قتیبة، )7(
 .35بادر مكان تعالیه، انظر دیوان ذي الرمة، صوجاء البیت في دیوان ذي الرمة بلفظ ت.28، صاألنواء ابن قتیبة، )8(
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  : رئ القیسْل امْوفي تشبیه الثریا یورد قو

  )الطویل  (   )1(ِلفصَُّ المِاحَشِ أثناء الوَضُّعرَت     ْتَضَّعرَ تِماءا في السََّّیَرُّذا ما الثِإ

 فـإذا . بأنفهـا إذا طلعـت تـستقبل النـاظر إلیهـا وهي. وعند ذلك تتعرض،أراد وقت مغیب الثریا
   )2(لقىي الوشاح إذا أنت كأنها جانحة كتحرف ث أي تحرف،غربت تعرضت
  :ر األسديوقال ابن الزبی

  )الطویل     (ِعنَّ للطُضِخفَ تُ بیضاءٌبه رایة       ها   َّا كأنَّریُّ الثُبْرَ الغَمِرَ خْدَقَو
  )3(شبهها حین تدلت للمغیب برایة خفضت بیضاء

  :ر حمیراقال أبو ذؤیب یذك"

ُ والعیوقَنْردَوَف َقعَ مُّ َالضرباء خ        ئِ رابَدْ   )الكامل    ()4(ُعَّلََت ال یتِجمَّ النَلفُّ
  

   )5(شبه العیوق وراء الثریا بالرقیب وراء الضاربین بالقداح...    

بـدائرة مـن دوائـر الفـرس یقـال ها یو إنمـا سـمیت هقعـة تـشب" قـالوفي حدیثـه عـن منـازل القمـر 
   ."لهقعةلها ا

  :وقال الكمیت"

   )الطویل(      )6( ِلُصُ الفِبِ كالكاعِرْجَها في الفُتَّرَصو  ح       ِ صابُلَّوأ َزاءْوَا رأى الجَّفلم

                                                             
 .114، ص دیوان امرئ القیس )1(
 .29-28ص األنواء،  ابن قتیبة، )2(
 .29 المصدر السابق نفسه، ص )3(
  . والبیت في دیوان الهذلیین جاء بروایة فوق مكان خلف6 دیوان الهذلیین، ص )4(
 .40-39ص  األنواء،  ابن قتیبة،)5(
 254 وانظر دیوان الكمیت، ص.45سابق نفسه، ص  المصدر ال)6(
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ــب" ضـــرتها ــب ألن الجـــوزاء فـــي مثـــل إنـــسان.جماعـــة الكواكـ ــب   )1(" وشـــبهها بالكاعـ وفـــي ذكـــر كواكـ
 ألنهـا فـي .تـشبیها لهـا بالملـك" َّالجبـار" هـي تـسمى و. الجـوزاء تعـد فـي الكواكـب الیمانیـة" الجـوزاء قـال

   ."صورة رجل على كرسي علیه تاج
  :ومن ذلك قوله

رون ایریـدون یـا شـبه هـ" سـوء بـوك امـرأیـا أخـت هـارون مـا كـان أ: "كما قالت بنو إسـرائیل لمـریم"  -
   .)2("في الصالح

 ویفــسر مــا اه یحلــل بــل نــر،نالحــظ فــي المثــال التــالي أن الكاتــب لــم یتطــرق للتــشبیه وحــسبو
    :قال . الشتاء بالكلب سبب تشبیهجاء علیه التشبیه فیعلل

حــل إال ذات َن الفَّمكــُیب ولـم ْوادي فــي كــرَل البـْار أهــَ وصـ،لــبَتاء كالكِّ جـاء الــش،لــبَلـع القَذا طِٕاَو" -
ّوتشبیههم الشتاء بالكلب دلیل على أنهما سمیا الهرارین لهریر"  ربَث    .)3("الشتاءعند طلوعهما ّ

وكــان لــه حــضور عنــدهم ال  ،مــن أنــواع المحــسنات البدیعیــةوهــو ومـن فنــون البالغــة الــسجع 
 ولعلهــم ، وهــو ممــا یتداولــه عامــة النــاس،أمثلــة علــى الــسجع أكثــر الثالثــة إیــرادفكــان بــن قتیبــة اســیما 

  : ومن أمثلة ما ورد عنده،فعلوا ذلك لتسهیل حفظه وسرعة تداوله

َّلع البطین، اقتضى الدین، وظهر الزین، واقتفى بالعطار والقینا ط إذ:یقول ساجع العرب"  - َّ ُ")4(.   

   .)5( "مَطَ والعشب في ح،مَر في حدَجم، فالحَّع النَذا طلِإ:" وتقول العرب
اس َّ النــَضَّتقــو )6()ثالثــة كواكــب مثفــاة وتــسمى األثــافي ( إذا طلعــت الهقعــة : وقــال الــساجع

ْ ورجعوا عن النج،ةَعَُللقـل َ وأردفتها الهنع،عةُّ  .)8(طلب الكأل في موضعه:ُّ النجعة.)7("ةَْ

                                                             
 .مكان" الفضل"مكان ضرتها و" صرتها"وانظر بیت الشعر في دیوان الكمیت، وقد جاء بروایة . 48، صاألنواء ابن قتیبة، )1(
 .28سورة مریم، اآلیة : وانظر. 49 ص األنواء، ابن قتیبة، )2(
 . 75 المصدر السابق نفسه، ص )3(
 .25ابق نفسه، ص  المصدر الس)4(
 .29 صاألنواء، ابن قتیبة، )5(
 .12، ص9ج، المخصص، ه ابن سید)6(
 .45 ص األنواء، ابن قتیبة، )7(
 .1119 الجوهري، الصحاح، ص)8(
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  .ردفتها، جاءت بعدهاأ
ـــاء، ْلَت العَبــــاء، وعرقــــِّت الظَ وكنــــس،عــــزاءَ توقــــدت الم،وزاءَعــــت الجــــَذا طلِإ: وتقــــول العــــرب"  بـ

 )3(.عصب العنق: ِ العلباء)2(المعزاء، األرض الصلبة )1("باءِالخوطاب 
 وهانـــت ، وكثــرت الطرفـــة،)ُّالرطـــب(،بكــرت الخرفـــة ،ت الطرفـــة إذا طلعـــ:یقــول ســـاجع العــرب

 . فأصبح إطعام الضیف هین غیر مكلف،ي ان التمر كثر "للضیف الكلفة
 وامتیـز ،طفـةُفـر كـل ذي نَ وج،رفـةِ احتـال كـل ذي ح،رفةإذا طلعت الصَّ: قال ساجع العرب" 

  )5(ب ویحتال فیما یعده للشتاء یرید أن الشتاء قد اقبل فكل ذي حرفة یضطر)4("لفهُعن المیاه ز
 )6(یولُوتخوفت السُّ ت الذیول،رَّحول وشمُت الفَهاجلیل،ْع اإلكَذا طلِإ :قول ساجع العربی"

م، وتالقـت ِهـائم، وخلـص البـرد إلـى كـل نـائَّفت التّوسـت ،عـائمَّإذا طلعت الن: یقول ساجع العرب
  . )7("عاء بالنمائمُّالر

ــذابحإذا طلــع ســع: یقــول ســاجع العــرب" ــه النــابح،د ال  وتــصبح ، ونفــع أهلــه الــرائح، حمــى أهل
كـرش الحمـل أو الجـدي مـا لـم یأكـل، فـإذا أكـل :  مفردهـا اإلنفحـة)8("السارح، وظهر فـي الحـي األنـافح

  )9(."فهو كرش
 فقـد تطـرق لهـا كـل مـن المرزوقـي ، الكنایـة،ومن القـضایا البالغیـة التـي وقفـت علیهـا الباحثـة

ــم  یــرد ذكرهــا عنــد البكــري، ومـــن هــذه الكنایــات قــول أبــي نــواس شــعرا فــي حـــدیث وابــن قتیبــة، فیمــا ل
المرزوقــي عــن االعتــدال، وتجــدر اإلشــارة إلــى أن هــذین البیتــین مــن الــشعر استــشهد بهمــا ابــن قتیبــة 

  : فهو یأخذ منه، وبذات التعلیق وهذا عائد إلى أن ابن قتیبة أقدم من المرزوقي،للغرض ذاته

  )المنسرح(     ال      َدَتْ فاعِانَمَّ الزُنْزَ وَوقام  ال       َمَت الحَّ حلَسْمَّى الشَرَا تَمَأ

                                                             
 .47 ص األنواء، ابن قتیبة، )1(
 .1087 صالصحاح، الجوهري، )2(
 .802 المصدر السابق نفسه، ص)3(
 .60-59 ص األنواء، ابن قتیبة، )4(
 .147 صاألزمنة و األنواء، عید محمد، )5(
 .74، ص األنواء ابن قتیبة،)6(
 .79-78 المصدر السابق نفسه، ص)7(
   .81-80صاألنواء،  ابن قتیبة، )8(
 .624، ص2 جلسان العرب، ابن منظور، )9(
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  الُمَها كَولَ حُمرَ الخْفتْوَواست  ها           ِتَمْجُ عَعدَ بُرْیَّوغنت الط

 .)1("مسَّنایـة عـن الـشِولهـا كَ ح:مال فالهاء في قولهَمس كَّول الشَمر حَتوفت الخْراده اسُ مَّألن
  .حتمل أن یكون أراد عام تعتیق الخمروی
  :رابيْ األعُشد ابنْنوَأ"

ِ الدیانُ ذا ظالمَّها إن َرته یِعلى أس    ا       َئِكَّتُ مّ   )البسیط(        ا    َوانینَفي الكْشّ

  .)2("ونُقیل من الرجال بالكانَّشبه العرب الثُرد تَدید البَّقت الشَذا الوَ في هْأي... 
  :بوال البغال قال شعرالسراب بأوقد كني عن ا" 

َسدیت وهنا ذلك البَت          ني   َّأنِ بِالَغِ البِوالْب َأُمیرَحَو       )الكامل(             )3(ناْیً

  :ابن قتیبة فمن أمثلتها قول أبي نواسة عند أما الكنای

  )المنسرح(         ال     َدَتْاع فِانَمَّ الزُنْزَ وَوقام  ال       َمَت الحَّ حلَسْمَّى الشَرَا تَمَأ
  الُمَها كَولَ حُمرَ الخْفتْوَواست  ها           ِتَمْجُ عَعدَ بُرْیَّوغنت الط

   وقال الكمیت" 
  )الطویل  (      )5(ا َرَغْ أفُجمَّاقي إذا النه والسَُّمیرَأ          ٍةَوْتَ شِّ في كلِكبَّ الرِادَ زُ ابنَتْوأن

 ألن مـن ینظـر . أي فـتح فـاهُر فـاهَظر إلیها ففغَثم  ن ،ماءط السََّریا في وسُّرت الثاَذا صِ إُیرید
   .فوق رأسه محوریا یضطر لفتح فمه

  : القطامي في مثل ذلكومن ذلك قول
َإذا كبد َر الكَ هِینِعلى ح          ٍةَوْتَشِ بَماء السَُّمْجَّ النّ   )الطویل(   )6(ُفِاشَ خُلجَّ والثُلبَّ

                                                             
       .                                                  120، صاألزمنة واألمكنة المرزوقي، )1(
 .265 المصدر السابق نفسه، ص )2(
 .442 المصدر السابق نفسه، ص)3(
  .بروایة أمیة مكان أمیرة. 175، ص دیوان الكمیت الكمیت، )5(
 .54، صدیوان القطامي القطامي، )6(
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) ّكبـد الـنجم الـسماء( معنـى )1("ده ال یقدر على النباح من شدة البریرید أن" َّلى حین هر الكلبع"قوله 
  .وهذا أوان البرد ،لدى طلوعهاأي توسطت الثریا السماء 

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 .32- 31، ص ، األنواء ابن قتیبة)1(
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  الفصل السادس

  ما یذكر ویؤنث من أسماء الزمان والمكان
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  الفصل السادس
  نما یذكر ویؤنث من أسماء الزمان والمكا

والیمن أو ،أن تأتي أسماء األزمنة واألمكنة في الـبالد العربیـة فـي صـیغة المـذكر مثـل العـراق
  . ومكة، ومؤتة،مؤنثة، مثل

ولكــن أثنــاء البحــث فــي مــصادر الدراســة، وجــدت كثیــرا مــن هــذه األســماء، صــنفها أصــحاب 
  . فجاز لك الوجهان، تذكیرها و تأنیثها،الكتب بأنها مذكرة ومؤنثة

 من البكري والمرزوقـي وابـن قتیبـة بـذكر أسـماء األزمنـة واألمكنـة المـذكرة والمؤنثـة، واهتم كل
جملـة مـن القـول "ویأتي البكـري فـي المقـام األول فـي هـذا الموضـوع، فقـد خـصص مـساحة لهـا أسـماء 

 وقـــد اســـتخدموا . وفـــي ختـــامهم ابـــن قتیبـــة، ویلیـــه المرزوقـــي،فـــي آخـــر معجمـــه" ممـــا یـــذكر ویؤنـــث 
تـــذكر "أو "یـــذكر ویؤنـــث"الباحثـــة علـــى ســـبیل المثـــال منهـــا  تـــذكر ،ة فـــي هـــذا المجـــالعبـــارات مختلفـــ

   )4(.اءَبِ ق)3(.دادْغَ ب)2(". بدر اسم ماء)1(على نحو ما نجده عند البكري في حدیثه عن أجأ" وتؤنث
ْوهجر و حجر الیمامة" ََ ومـن .  یـذكر ویؤنـث:یذكران  ودابـق: َوقباء وُأضاخ... یذكر ویؤنث: َ

َهــو اســم للنهــر، ومــن أنــث قــال: الذكــر قــ َوحــراء  الغالــب علیــه التــذكیر، وربمــا .. . هــو اســم للمدینــة:َّ ِ

   )5("أنثوه
  :  ومما جاء عند المرزوقي مما یذكر ویؤنث من أسماء الزمان والمكان ما نجده في قوله

َّثــة وتــصغیره ســـمیةَّؤنُماء مالــسَّ: طــربُ قَالَقــ"  ؤنـــث، ُذكر ویُیــماء البیــت َونس أن ســُعــم یــَ وز.ُ
   :مةُّي الرِنشد لذُذكر ویُ یِقف البیتَماء سالسَّ: الء یقولَمرو بن العَبو ع َأَوكان

  )الطویل (     )6(هُبِارَ شَاءَروي له المَ یٍوكبَإلى ك    ه      َماء سَُّتْقَرَ خٍهواةَمِ بٍتْیَوب
  

                                                             
 .109 ص معجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع، البكري، )1(
 .231المصدر السابق نفسه، ص  )2(
 .261 المصدر السابق نفسه، ص)3(
 .1045 المصدر السابق نفسه، ص )4(
 .1406 المصدر السابق نفسه، ص )5(
وانظر ذا الرمة،دیوان ذي الرمة، بروایة هتكت مكـان خرقـت، ویـزوي مكـان یـروي، .255، ص األزمنة واألمكنة المرزوقي، )6(

 .28والوجه مكان الماء، ص 
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 )M  Û       Ú  Ù  ØL)1  :عــالى قــال ت،ؤنــثُذكر ویُ یــ،فینةلــك الــسَُّلــك أصــله الــدوران والفُالف" 

   )4(َّفذكر )3( M      Z  Y  XL : وقال في موضع آخر.َّ فأنث)M  Í  ÌL)2 :ثم قال تعالى

فـــي المثـــال األول جـــاء مؤنثـــا بـــدلیل االحتجـــاج ) الفلـــك(نالحـــظ فـــي اآلیـــات الـــسابقة أن لفـــظ 
 علـى الفلــك فـي اآلیــة الــسابقة فــي فیهـا تعــود) هـا(فـــ ) فاســلك فیهـا (بالـضمیر العائــد علیهـا فــي جملـة 

، والـصفة )مـشحون (  بدلیل تـذكیر الـصفة في المثال الثاني مذكر) الفلك(ظ لها، في حین نرى أن لف
  .تتبع الموصوف في التذكیر والتأنیث، فلو كانت مؤنثة لصارت مشحونة

  :إال في موضع واحد هوالموضوع هذا أما ابن قتیبة فلم یذكر 

   )5(". والعلباء یذكر ویؤنث. یرید العلباوین في العنق،"اء عرقت العلب" وقوله " 
  
  
 

                                                             
 .37:  سورة هود، اآلیة)1(
 .27:  سورة المؤمنون، اآلیة)2(
 .119:  سورة الشعراء، اآلیة)3(
 .258، صاألزمنة واألمكنة المرزوقي، )4(
 .47صاألنواء،  ابن قتیبة، )5(
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  الفصل السابع

  القضایا الداللیة



 100

  الفصل السابع

  ةی الداللایاقضال

 مـــن ، والمقـــصود بهــذه المفـــردة أو تلـــك،كثیــرا مـــا لجـــأ مــصنفو الكتـــب الثالثـــة لقــضیة الداللـــة
ي ثنایــا كتـبهم تمكنــت الباحثـة مــن رصـد عــدد فـ ومــن القـضایا التــي وردت ،مفـردات الزمــان أو المكـان

  : في ما یلياأجملهمنها غیر قلیل 

  :الترادف

 .نكرُثبت ومُرادف في اللغة بین مَّجود التُ حول حقیقة وً وحدیثاًغویون قدیماُّلف اللَتْاخ

  :رادفَّثبتون للتُالم

اعلـم أن مـن ): "لمعـانيفـظ لَّالل(ّبـین فـي بـاب . ثبتین لهـذه الظـاهرةُهر المْوهو من أش: یبویهِس
ــین والمعنـــى واحـــد، واتَتالف اللفظـــین الخـــتالف المْكالمهـــم اخـــ ــتالف اللفظـ ــین، واخـ فظـــین َّفـــاق اللِّعنیـ

ــو نحــــو.. .عنیــــینَواخـــتالف الم ــتالف َلــــس وذَج: فــــاختالف اللفظــــین الخــــتالف المعنیــــین هــ ــب، واخــ هــ
جـدت علیـه َو: ختلف نحـو قولـكُى ملق، واتفاق اللفظین والمعنَطْهب وانَذ: اللفظین والمعنى واحد نحو

ْدة، ووجــــدت إذا أردت وجـــدان الـــضالة، وأشــــَوجـــَمـــن الم تالف اللفظــــین ْاخـــ: "فقولــــه )1(."باه هـــذا كثیـــرّ
  .رادفَّینصرف إلى الت" قَهب وانطلَذ: احد نحوَوالمعنى و

  .عناهَ مَتلفْه واخُ لفظَما اتفق: نوانهُ عًف فیه كتاباَّ أل:جريَّ الشُابن
مان إلــى ْسلوف فیمــا لــه اســَوض المــَّالــر: رادف بعنــوانَّ فــي التــًف كتابــاَّالــذي ألــ يِآبــادیروزَوالف

  .لوفُأ
لكــن فــي نفــس الوقــت یقــول الكثیــر مــن علمــاء اللغــة أن هــذه لیــست مترادفــات تمامــا، حیــث 

  . مما یجعلهم یظنون أن معناها واحد،توجد فروق دقیقة بین الكلمات ال یعرفها الكثیر من الناس
 :من العلماء قدیما  المنكرون للترادفومن

                                                             
 .24، ص1جالكتاب، سیبویه، )1(
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َالذي یقول في هذا: ابن فارس َ َومـا ب" یفالسَّ"م واحد وهو ْإن االس: ِ َ فات، ِ صـِابَعـده مـن األلقـَ
  )1(.عنى األخرىَفة منها معناها غیر مِ صَّنا أن كلُومذهب

تـضي إن كل اسمین یجریان على معنـى مـن المعـاني فـي لغـة واحـدة یق": أبو هالل العسكري
وقــد ألــف كتــاب . ٕكــل واحــد منهمــا خــالف مــا یقتــضیه اآلخــر، واال كــان الثــاني فــضلة ال یحتــاج إلیــه

  )2(.ٕالفروق اللغویة لنقض فكرة الترادف وابراز االختالف بین هذه الكلمات

ــدیث عــــن أســــما  ـــارات والحــ ـــن إشـ ـــل مـ ــم یخـ ـــرادف واء الزمــــان والمكــــان لــ ـــن التـ  ،ألضــــدادعـ
  .الحدیث عن الزمان، لما ألقسام الزمان وتعدداته من تنوعواالشتراك اللفظي، وال سیما 

   :نده إال في موضع واحد حیث قالوقد كان البكري مقال في االهتمام بالترادف فلم یرد ع
 وهنــاك مــن یطلــق جلــس علــى )3("س واحــدَلــَاز وجَجــِعنــى حَ وم،ور واحــدَهامــة والغــُومعنــى ت" 

   :نجد أیضا والدلیل قول العرجي
  )السریع   (       )4(ِدِجْنُ المِالسَ الجِسارَ  یْنَعَو             ًماِهْتُه مِ بَّرَن مَ مُینِمَی

وكان المرزوقي أكثر الثالثة حدیثا عن التـرادف، واألضـداد، وتـدرج المعـاني، وسـأورد نمـاذج 
  :   لهذه القضایا على التوالي

با وأُنـ" :ى اهللا علیـه وسـلمَّبي صلَّال النَوق" ُاد بالـدبورَهلكـت عـصرت بالـصَّ ب مـن ُهـَوالتـي ت )5("َّ
مالي َّطــب الــشُ القِعــامي وهــي تهــب مــن جهــةَّ والن.یــبِنــوب وتــسمى األزَي هــي الجِطــب الجنــوبُهــة القِج

          .)6("حوةَ وم،ریباءُ وهي الج،مالَّوتسمى الش

بران َّوقیـل للـد... ردَسران ألنهمـا إذا طلعـا فـي المـشرق فهـو نهایـة البـَّراران النـَعلب الهـَال ثَوق" 
   .)7("الحادي والدابر والتابع

                                                             
 .59، صالصاحبي في فقه اللغة ابن فارس، )1(
 .22 ص،، الفروق اللغویة ابو هالل العسكري)2(
 .7 صمعجم ما استعجم من أسماء البلدان والمواضع، البكري، )3(
 .214 صدیوان العرجي، العرجي، )4(
 .616 ص ، كتاب بدء الخلق، صحیح البخاري)5(
 .162 صاألزمنة واألمكنة، المرزوقي، )6(
 .192 المصدر السابق، ص )7(
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شرق إلـى ُمس فإذا طلعت فانـت مـَّفجر حتى تطلع الشُجر فأنت مَلع الفَذا طِ إ:عيَمْقال األص

 ،ت طلــــوع الــــشمسقــــفــــي و )M  á  àL )1  :وفــــي القــــرآن. ٍضحُ ثــــم أنــــت مــــ،هــــارَّارتفــــاع الن
 َذا زالـت فأنـتِ فـإ،مسَّضح حتـى تـزول الـشُنت مأ ثم . والشروق طلوعها،شریق انبساطهاَّواإلشراق والت

َّوصـل إلـى أن تحمـر الـشُقـصر ومُعـصر ومُ ثـم أنـت م،ي العصرِّظهر إلى أن تصلُهجر ومُم َّ َ ْ  ثـم ،مسَ
ف، فــإذا غــاب ِسدُق ومــِشفُب ومــِوجــُمغــرب وُغیــب ومُ فــإذا غابــت فأنــت م،غیــبَ تْل إلــى أنِفــْطُأنــت م
  .)2("مِمفحُم وِظلُ فأنت مالشفق

  .ما وأزمانهذا المثال التدرج في أقسام اللیل والنهارنالحظ في ه

ــَ الب:ویقــال للــصقیع"   وألن الــصقیع ،ألن األصــل بــات تعنــي أقــام لــیال". لوقوعــه باللیــل ،وتُی
  .)3(یوتِیحدث في اللیل فقد جاء من أسمائه الب

ُّوالـــصن ــنبرا ( وســـمي .ردَ البـــِّ َّصــ ــودُرة فـــي الجالـــصُّرد كَیاء مــــن البـــْألنـــه یتـــرك األشـــ) ِ ألن ".مــ
األشــیاء عنــدما تجمــد تجتمــع إلــى بعــضها وتتماســـك بقــوة، كمــا الــصرة عنــدما تــربط فتجمــع محتواهـــا 

  .)4(متالصقا متداخال  معا

  .)5( "آمرَآمیر ومَوالجمع م) ؤتمرُالم(حرم ُرب من یسمي مَ ومن الع:وذكر المفضل"

.. . والجمــع عــواذل،یـسمى شــوال عـاذالو... والجمـع نواتــق) نــاتق) (یــسمى رمـضان (ال وَقـ" 
  .)6("ٕ وان شئت هواعات ، والجمع أهوعة، هواعا:ویسمى ذوالقعدة

 ومنـــه ، وعـــوض، والمـــسند،األزلـــم واألزنـــم" ویـــورد المرزوقـــي أســـماء للـــدهر وأقطاعـــه فیـــذكر 
 وهمــا ونالحــظ هنــا التــرادف فــي أبــد وأبیــد )7(". الطیــل والطــول، والمنــون :األبــد واألبیــد، ومــن أســمائه

  .وطیل وطول مفترقا بحرف العلة فقط) أبد(متفقا األصل 

                                                             
 .60 سورة الشعراء، اآلیة)1(
 .193، ص كنةاألزمنة واألم المرزوقي، )2(
 .194 المصدر السابق نفسه، ص )3(
 .202 المصدر السابق نفسه، ص )4(
 .207 المصدر السابق نفسه، ص )5(
 .209 المصدر السابق نفسه، ص )6(
 .216-214 المصدر السابق نفسه، ص )7(
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ًبة ِـَةً وهـَبـْقِة وحَقـْرُةً وطَقـْرَةً وطَنـْمُةً وزَهـْرَهـره وبَن دِمـًة َهـْرُر بغیـ:  یقـال:هُیرَمعي وغْألصال اَق" 
  .)1("ًة أي زمان َّبَوس

ع مـن ْضِدوء، ومـضى بـُ همع َوالجء ْدَضى هَ وم،الءْیل والجمع أمَّلي من اللَضى مَ م:یقال" 
  .)2(" قطعة:يء من اللیلِنَ، وهیلَّالل

  .)3()ومن أسماء السماء الالهة... ( وسمیت خلفاء:قال.. .)الرقیع: (ومن أسماء السماء" 

  .)4("ترةُجهه لیس بینهما سَلت وَافحته أي قابَ وك:فحتهْوأل" 

َدب ـ وَأزب َّــ وهْوأهـف ـ َل ـ وأوطـَزل ـ وأرغـْضف ـ وأغـْیش أغـَهـو فـي عـ: قـالُوی"  عنـي َلـوف یَ
  )5(".فضَلوة وخَمانه زمان سَواسعا وز

  .)6("حابة السوداءماء وهي السََّ ومنها الغ.زنةُزن والواحدة مُ الم:قالُوی" 

  :و من تدرج المعاني التي وردت عنده

ل مــن َّول مــن أَّأووس،ْل مــن أمــَّمــس وأوولــى وَأارحــة األَیلــة والبَّوم واللَالیــ: مــانَّماء الزْمــن أســَف"
  .)7("أمس

ــوكبي الــــذوَأ"  ــورعرى العََّّ وهــــي تقابــــل الــــش،صاءْمیــــُعرى الغَّقبوضــــة هــــي الــــشَراع المِّحــــد كــ  ،بــ
  .)8( "صاءْمَقال الغُجرة بینهما وقد تكبر یَوالم

فيء ـ َّتيء ـ والـدَّلي ـ والـشَسـمي ـ والـوَ وهـي الو،یـة أصـنافطـار الـسنة ثمانْ أمَ جمیـعَّأعلم أن" 
  .)9("ریفيَمضي ـ والخَّمیم ـ والرَیف ـ والحصَّوال

                                                             
 .221 صاألزمنة واألمكنة، المرزوقي، )1(
 .240 المصدر السابق نفسه، ص)2(
 .258-257فسه، ص مصدر السابق ن)3(
 .273 المصدر السابق نفسه، ص)4(
 .278-277 المصدر السابق نفسه، ص)5(
 .329 المصدر السابق نفسه، ص)6(
 .101 ص، المصدر السابق نفسه)7(
 .140 المصدر السابق نفسه، ص)8(
 .  160 المصدر السابق نفسه، ص)9(
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والــسبت مــن الــدهر ... ســنةواألشــد ثالثــون .. .البرهــة عــشر ســنین " :وقــال فــي تــدرج الــزمن
  )1(".والقرن من الثمانین إلى المائة ...والحقبة من الستین إلى الثمانین...ة سنةثالث مائ

  :األضداد) المشترك اللفظي(

ـــى االشـــتراك " :فقـــه اللغـــة قـــائالوقـــد عرفـــه ابـــن فـــارس فـــي  أن تكـــون اللفظـــة محتملـــة : معن
ــتهــــو مــــن  )2("لمعنیــــین أو أكثــــر ــب األزمنــــة واألمكنــــةالقــــضایا الداللیــــة التــــي عولجــ  وكــــان ، فــــي كتــ

ابــن قتیبــة لهـــذه البكـــري و فـــي حــین لــم یتطــرق ،اهتمامــا بــذكر األضــداده الــذي أبـــدى وحــدالمرزوقــي 
  .القضیة

  :أمثلة األضداد قولهمن المرزوقي  ومما أورده

ِ هجــد وهجدوتهجـد إ:قـالُ ی،ضــداده مـن اَألَّهجـد فإنــَّالت"  َّ ِ َ َّى بالنهـار،و هجــد وهجدوتهجــد َّذا صــلََ ِ َ ََ
  )3("داِما وقاعِیل قائَّى باللَّذا صلِإ

   )4("وعسعس اللیل عسعسة إذا أظلم" فهذا من األضدادعسعس ولى :" وقال أیضا

ِفیــه قــوالن ")M   b  a    c  L )5  :وفــي القــرآن الكــریم َْ َ ِ ََأحــدهما " ِ ِإقبالــه بظالمــه قــال مجاهــد " َ ِ َِ َُ َ َ َ َ ِ ِْ
َّأظلم وقال سعید بن جبیر إذا نشَأ وقال الحـسن البـصري إذا غـشي النـاس وكـذا قـال عطیـة العـوفي ِ ِ ِْ ََ َ َْ ْ َّْ ِ ِ َِ َ َ َ َُ َ َ َ َ َ ََ َ َ ََ َ َ ََّ َ َ ّ ِْ َ ْ ْ ْ)6( 

َ علي بن َأبي طلحةوقال ََْ ِ ْ ّ ْ والعو)7(ِ َّفي عن ابن عباس َ ّ َإذا عسعس " ِ َ ْ َ ََإذا َأدبر وكذا قـال" ِ ْ َ ِ مجاهـِ َ َد وقتـادة ُ َ َ َ
َّوالضحاك وكذا قال زید بن َأسلم وابنه عبد الرحم َّ َّ َإذا عسعس " ن َ َ ْ َ َ َِأي إ" ِ َّذا ذهب فتولىْ ََ َ َ َ َ َ")8(.  

                                                             
 .177-176 صاألزمنة واألمكنة، المرزوقي، )1(
 .207، صالصاحبي في فقه اللغة  ابن فارس،)2(
 .154 ص األزمنة واألمكنة، لمرزوقي، )3(
 .241 المصدر السابق، ص )4(
 .17 سورة التكویر، اآلیة )5(
َعطیة بن یعید بن جنادة العوفي الجدلي القیسي الكوفي ) 729 –=... 111 -ـ(...  عطیة العوفي)6( ََ ِمن رجال :  أبو الحسن–َّ

ُّكان یعد . َالحدیث ُمن شیعة أهل الكوفةُ ِ  .237،ص4وانظر الزركلي، االعالم، ج. ) توفي في الكوفة... ِ
علــي بــن أبــي طلحــة بــن المخــارق، واســم أبیــه ســالم بــن المخــارق، مــن مفــسري القــرآن الكــریم ورواتــه، والباحــث فــي حیاتــه ال )7(

مـزي والـذهبي وابـن حجـر العـسقالني نقـال عـن ذكـر ال: یستطیع أن یقف على سنة میالده، وال حتى الزمن الذي ولد فیـه، وفاتـه
 .16-14انظر تفسیر ابن عباس، ص"  هـ143أبي بكر بن عیسى أن وفاته كانت سنة 

 .337، ص تفسیر القرآن العظیم ابن كثیر، )8(
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ربمــا جــاء هــذا التأویــل ألن  و)1("دادْ ألنــه مــن األضــًره جمیعــاِیــل وآخــَّل اللَّأو" ریمالــصَّ"وكلمــة 
: الـصریم"  فمن هنـا اعتبـر القـدماء الـصریم بدایـة أو نهایـة اللیـل، و،نهایة كل شيء بدایة لشيء آخر

  .)2("اللیل النقطاعه عن النهار: الصبح النقطاعه عن اللیل، والصریم
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 .243 صاألزمنة واألمكنة، المرزوقي، )1(
 .336، ص 13 جلسان العرب، ابن منظور، )2(
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  الفصل الثامن

  الروایة والتفسیر
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  لثامناالفصل 
  فسیرالروایة والت

َاویـــة كـــذلك إذا كِوروایـــة ُر: الروایـــة لغـــة ِ ٌ ُوایتـــه، والهـــاء للمرثـــرتِ ِ . ِّفته بالروایـــةِبالغـــة فـــي صـــُ
ُروى فــ: ویقــال َالنــا شــعرا إذا رُالن فَّ ِ ً ِّواه لــه حتــى حفظــه للروایــة عنــهً ِ َرویــت الحــ: وهريَقــال الجــ. َ ُ ْ َ دیث َ

َوالـــشعر روایـــة فَأنـــا راو، فـــي المـــ ٍ ِ َورویتـــه الـــشعر ترویـــة َأي ح. ُم رواةِّاء والـــشعر، مـــن قـــوِّ ً َْ ُِّ ْ َّ ـــى َ ملتـــه عل
ـــه َأیــــضا ًروایتــــه، وَأرویتـ ُ ْ َ ْ ِ ــا إال َأن: قــــولَوت. ِ ــذا، وال تقــــل اروهــ َْأنــــشد القــــصیدة یــــا هــ ِ ِ ْ ــــأمره بروایتهــــا َأي َ ْ ت

  )1(."هاِظهارِتْباس

  )2(. یهمجمع المادة اللغویة من الناطقین العرب، بالذهاب إلیهم أو تلق: والروایة اصطالحا

لطالما كان النقل وحفظ ما یقال من شعر في التـاریخ العربـي القـدیم یعتمـد بدرجـة أولـى علـى 
 فالـشعر الجـاهلي كـان یتـداول ،ٕ إال أن الثاني كان قلیال وان وجد، وبعض الكتابات هنا وهناك،الذاكرة

 الـذي كـان یحفـظ فـي  واستمر األمر كذلك في أنـواع األدب كافـة، إلـى أن نـزل القـرآن الكـریم،مشافهة
 إلـى أن حـدثت مـشكلة مـوت كثیـر مـن حفـاظ القـرآن، ودخـول ، وعلى بعـض الرقـاع،صدور الصحابة

 فــأمر عثمــان بكتابــة القــرآن فــي ، ووقــوع بعــض الغلــط فــي القــراءة،كثیــر مــن غیــر العــرب فــي اإلســالم
،  مایقـال ویـروىي التـدلیل علـى صـواب فكان منارة للمـؤرخین واألدبـاء لالحتـذاء بـه فـ،صحف معتمدة

 وســـار ،وكـــان الحـــدیث الـــشریف بـــسنده ودقـــة توثیقـــه مـــن أبـــدع النـــصوص التـــي عرفهـــا العـــالم أجمـــع
 لمـا فیهـا مـن تقویـة للـرأي وتواصـل ،الكتاب فیمـا بعـد علـى هـذه الـوتیرة مـن االهتمـام بـالتوثیق والروایـة

  .وتصویب الخطأ إن وجد.بین الماضي والحاضر

ــم ت كــن بعیــدة عــن الروایــة والنقــل، بــل كانــت الروایــة وتوثیــق كــالم وكتــب األزمنــة واألمكنــة ل
 ألن هــذا الموضـوع مــرتبط بالدرجــة األولــى بمــا ،الـسابقین مــن أساســیات الحــدیث عـن الزمــان والمكــان

  .وما تم تداوله على ألسنة الناس. یعرفه العرب من علم الزمان والمكان
ویجــد المطــالع فــي كتــبهم موضــوع البحــث  ،وقــد اهــتم المرزوقــي والبكــري وابــن قتیبــة بالروایــة

  . ویأتي البكري في مقدمة الثالثة،نماذج كثیرة تعكس ذلك

                                                             
 .348، ص14ج ، لسان العرب، ابن منظور)1(
 .11، صاالستشهاد واالحتجاج باللغة عید، محمد، )2(
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   )1(.. "..ونقل ابن درید قال"       : استخدامه عبارات مثلومن مالمح هذا االهتمام

ــم .. :. قـــال: ویـــذكره بقولـــه، ال یـــذكر اســـمهویـــورد أحیانـــا نقـــال عمـــن دون التطـــرق لبیـــان اسـ
  .المنقول عنه

   )2(". قال الكلبي :قال هشام". "  حدثني الكلبي : قال هشام:ومن روایته قوله

ونـرى فـي المثــال الـسابق روایـة واحــد عـن آخـر، وهــذا مـن بـاب توثیــق المعلومـة الــصحیحة ؛ 
 ومــرة ،داللــة علــى المباشــرة فــي النقــل" حــدثني"ونــراه مــرة یــستخدم لفــظ . لتــصل للقــارئ علــى صــوابها

  : ومن أسالیبه في ذلك ما یتجلى في قوله. قول عنه، لبعد المن"قال"

م، ِبــي حــات عــن أ،اءَلحــتــاب اِابــن األنبــاري،في ك)  رواه( و،القــالي فــي البــارع) نقــل(هكــذا " و
  )3("مرَّدرة من التَ الف:َُّّ األبلة:عقوبَی) قال(عن األصمعي، و

صـول إلـى المنبـع الـذي  حتـى الو،نالحظ في المثال السابق أن الروایة متواترة عن غیر واحـد
   .فاضت منه المعلومة

  )4(..:.وقال أبو علي القالي فیما نقله عن رجاله" و

   )5(".بیدة البصريُ عن أبي ع،مرو عن أبیهَونس بن عُوایة یِ ومن ر:قال عتبي" و

  )6(..".:قال األصمعي" و

ـــال هـــ:بةَمـــر بـــن شــــُال عَوقـــ" و ـــن عَ قـــ:لبــــيَشام بـــن الكِ ق ـــداهللا بــــن ال لـــي داود بـــن علــــي ب ب
 :)7("اسَّعب

   )8(.":.قال أبو بكر" و

                                                             
 .11 ص معجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع، البكري، )1(
 .89 المصدر السابق نفسه ص)2(
 .98 المصدر السابق نفسه، ص )3(
 .110 المصدر السابق نفسه، ص )4(
 .115 المصدر السابق نفسه، ص )5(
 .135نفسه، ص  المصدر السابق )6(
 .204 المصدر السابق نفسه، ص )7(
 .221 المصدر السابق نفسه، ص )8(



 109

ه یستـشهد  وبالتـالي نـرا،فـیهما جـاءت كثـرة األمثلـة ألنـه المتـأخر  وربمـ،واألمثلة كثیرة جـدا عنـد البكـري
  . وتأییدا لما یقوله في األزمنة واألمكنة،، احتجاجا بهبروایة من سبقوه

  )1(. "..:قال أبو حنیفة" :قوله األمثلة عند المرزوقي ومن

  )2(:.. ".قال الشیخ" و

لــذي یعنیــه؟ إنــه  فمــن هــو الــشیخ ا،وهنـا نالحــظ أنــه أورد كلمــة الــشیخ دون التعریــف بــه أكثــر
  )3( ".:قال أبو علي الفارسي" : وأحیانا یصرح باسم شیخه فیقول،أستاذه أبو علي الفارسي

  )4(..."،وحكي مثل ذلك عن الغنوي" 

  )5(".وقال أحمد بن یحیى .. " ....".:معي حكى األص:وقال هشام بن معاویة" 

   .عنهمن أخذ  دون ذكر م، ویقال،وقال، قالوا،نماط الروایة قولهومن أ

 وهـذا ظـاهر مـن خـالل تنـوع األسـماء ،إذن لقد كان المرزوقـي مكثـرا  فـي األخـذ عمـن سـبقوه
  .التي أخذ منها ونقل عنها

 وهــذا عائـد لقدمــه فــي تــألیف ،مـن ســبقوهأمـا أقــدمهم، وهــو ابـن قتیبــة فقــد كـان قلیــل الروایــة ع
ــم أظفــر إال بالقلیــل ، ویــشمل هــذا الحــدیث كتابــه فــي  األنــواء،المــصنفات علــى اخــتالف أنواعهــا  إذ ل

  .مالمح الروایة ومن ذلك ما أورده ابن قتیبة منقوال عن األصمعي جدا من

   )6(:"قال األصمعي " : قوله،ومثال ذلك

  )7(... ":وقال أبو زیاد" 

                                                             
 .130، ص األزمنة واألمكنة المرزوقي، )1(
 .134 المصدر السابق نفسه، ص )2(
 .174 المصدر السابق نفسه، ص )3(
 .141 المصدر السابق نفسه، ص )4(
 .168 المصدر السابق نفسه، ص )5(
 .39 صواء،األن ابن قتیبة،)6(
 .43 المصدر السابق نفسه، ص)7(
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  )1(...".:ال أیوب بن موسى بن طلحةق" 

 أو تقـــول ،...:أو قـــالوا.. . وكـــانوا یقولـــون:فإمـــا أن یقـــول عـــن مجهـــول لـــم یـــذكرهویـــورد نقـــال 
لـسنتهم، وهـذا كثیـر فـي المـأثور مـن أقـوال ظـم نقلـه عـن العـرب أو مـا جـاء علـى أفكـان مع.. :.العرب

  .العرب وما درجوا علیه من سجع في األحوال الجویة

 وقـد ورد فـي كتـب ،لتفسیر فإن من تبعاته الشرح والتفصیل وا،ا قد تحدثنا عن التوثیقٕواذا كن
طلحات الجغرافیـة والفلكیـة ٕالفهـم وادراك المـصتـسهیل ل وذلك ، كثیرمن مواطن الشرح والتفسیرالثالثة 
   . في التخصیصالممعنة

 فهــم ،ذا الجانــبهــعــض مــا ورد ذكــره مــن تفــسیر لبیــان اهتمــام الثالثــة بوقــد جمعــت الباحثــة ب
   . حافزا لي لالهتمام بهذا الجانب كانت،قاموسیة ومعنویة دقیقةیفسرون  ویحللون بطریقة لغویة 

إنمـا سـمي حجـازا ألنـه حجـز بـین " ومما فسره البكري قولـه عـن سـبب تـسمیة الحجـاز حجـازا 
  )2(".نجد والسراة 

، فِائَّحــصنوا الطــَقیــف، فَثــرت ثَ حتــى ك،همِهــرَمانــا مــن دَذلك زِبــ) أي عــامر وثقیــف( فلبثــوا " 
   )3(".ف ِمیت الطائُ فس،طیف بهاَطا یِنوا علیها حائَوب

  :ومما فسر عند البكري أبیات من الشعر، فكان یورد البیت ویفسر مبینا معناه، ومن هذا
  )الطویل  (       كِواتَ بِالَقِّ الصِدیثاتَ حٍبیضِب          ٍقِارَ بَةَّیِشَ عٍسْیَا على قَنْمَقَأ

ْخلیتَوا وَّولَتى تَم حُناهْبَرَض ْ حیزتُلِنازَم           ُِّ   ِكِمالِاك لَ ذَومَ یِ

ور َطـراف الغـحـازت إلـى َأْ فان،ل مـنهمِ إال قبائـ،جدَالعین إلى نَهامة طُیس من تَظعنت قَف: الَق
   )4(".هامةَمن ت

                                                             
 .69 ص األنواء، ابن قتیبة، )1(
 .11، ص معجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع البكري، )2(
 .78 المصدر السابق نفسه، ص)3(
 .87 المصدر السابق نفسه، ص )4(
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ح ْبـو الفـتال َأَقـ:" ت شـعر حیـث قـالفـي بیـ) آل( معنـى لكلمـة ویورد البكري قوال ألبي الفـتح موضـحا" 
َّ وان،لْفي هذا االسم معنى أه) آل(عنى َ مَلیس سمك ِأي جـ" ا اهللا آلـكَّحیـ " :ما آل هنـا التـي فـي قـولهمٕ
 الــسراب، وهـــو مــا یرفــع الـــشخوص : شخــصه، واآلل،ل فـــالن الــشخص، رأیــت آ:اآلل"  و،خــصكَوش

 ومنــه قولــه ، أعــواد الخیمــة،ى صــنعته، واآللمــا یقــوم بــه علــ:  وآلــة الــصانع\فــي أول النهــار وآخــره 
   .)ألبي دؤاد  اإلیادي (

)             المتقارب    ()1(" آالَحملنَ یِاءَوآال على الم            ًساِارَ دًالِزْنَا مَ لهُتْرفَع

و مـــن ُ وهـــ:تحَقـــال أبـــو الفـــ. ضْولــه مـــن األرَ مـــا ح:راسُ فقـــال آل قـــ،عيَمْر األصـــذلك فـــسََّوكــ
   :ومن ذلك قول أبي ذؤیب )2(". إلیه َتمعْ أي اج،آل إلیهولهم َق

ِظ مأبَلها مجنى  أَةَّمانیَی   )الطویل       (  ِحلُك ٍیةسقوب أَراس صُ قِوآل         ٍدَّ
  

ــیة" ــو صـــیغة متنهـــى الجمـــوع ( وقیـــل األنـــابیر بالفارسـ راء، ْ األهـــ:)غیـــر أن المبنـــى عربـــي فهـ
   )3(".جالهِرزق رَ ومنها كان ی،ت فیهالك كانَراء المْذلك ألن أهِمیت بُس

   )4(".در َهینة اسمه بُجل من جَدرا ألنه كان لرَمیت بُ س:الَق"   

  :وفي شرح بعض معاني بیتي  الشعر هذین

ِ خطمَینَ بُسیرَی ِ اللوذَ َارتین إلى برام      َ القُفلوذ    مرو      َ عَّ   )الوافر  ( َْ
َفصح حبونن ف ٍ َ ِ صبحُخلیفَ َخل إلى رنین إلى بشام  َفن          ُ َ َ َ  

َ وحبــونن، مــاء هاهنـــا:اللـــوذ: " یقــول البكــري ْ َ الطریــق خلـــف رمــل أو غلـــظ  :  والخلیـــف، جبــل:َ
   )5("تقاربة ُع هناك مِمواض: امَشَبح و رینن وبُوص

  :وأحیانا یفسر بیت الشعر ومعناه كشرحه بیت  جمیل العذري

                                                             
 .190، صسلیمان، اتفاق المباني وافتراق المعاني ابن بنین، )1(
 .92، ص، معجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع البكري)2(
 .197 المصدر السابق نفسه، ص)3(
 .231 المصدر السابق نفسه، ص)4(
 .238 المصدر السابق نفسه، ص)5(
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  )الطویل  (       )6(ُهیدَ شَّال عليَ ذي ضُقاءْرَبَف       ري   َمتَة یَثینُبي بُ في حَ كانْنَمَف
  )1(".عنى قولهَهو مَ ف،كىَان إذا رآها بَك: الَق

 )2(". فتصبه في الفرات، ثم تحمله األودیة، مقنع ماء األمطار:حوبَّوالر" 

  : ومن أمثلته،كان وافرا هو اآلخروالتفسیر عند المرزوقي 

  )4(".لهْمن الذي قبَّالب الزِقْ وان،ردَر من البَحصال الِصال النفَمي فُوس" 

لــة فـــي ْ كـــل لیاهِذْ ألخــ،ذْألخــجـــوم اُمیت نُ وســ،مــرَنـــازل القَ م:ذْجــوم األخــُ ن:بیـــدةُبــو عال َأَقــ" 
   :وأنشد )4(. وألن العرب یأخذون منها عالمات".نزلَم

  )الطویل(       )5(ثريُها یُقاطر َ لیسٍ غیثَةَّضَأن        ًةَّضَ إال أنِذْخ اَألُومُجُ نْتَوْخوَأ

ْنحرون البدن َسمي به ألنهم كانوا ی: حرَّویوم الن " :وفي یوم عرفة یقول ُ  

ستقرون َاس یــَّمي بــذلك ألن النــُ وســ،ؤوسُّوم الــرَامــة یــَمیه العسُیــذي  وهــو الــ،عــدهَ ب:ِّرَویــوم القــ
  .برحونهاَفیه بمنى ال ی

  .)6( "لینِّتعجُفرون فیه منَاس یَّمي به ألن النُس: فرَّویوم الن
 .)7("مسَّطلع الشَ أي لت:بیرَ ثَرقْولهم أشَو من قُه"و

 .هــار علـــى اللیــل أن یلحـــق أحــدهما بـــاآلخرَّهـــار والنَّیـــل علــى النَّكــویر اللَ ت:صرَقــال أبــو نـــ" 
   .)8( "هما في اآلخرِدَل أحو دخ، واللیل في النهار،ٕوایالج النهار في اللیل

                                                             
 .18 جمیل بثینة، الدیوان، ص)6(
 .243 صمعجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع، البكري، )1(
 .252 المصدر السابق نفسه، ص )2(
 .130، ص، األزمنة واألمكنة المرزوقي)4(
 .137 المصدر السابق نفسه، ص)4(
 .9، ص9، ج المخصص،ه ابن سید)5(
 .167 صاألزمنة واألمكنة، المرزوقي،)6(
 .168 المصدر السابق نفسه، ص )7(
 .193 المصدر السابق نفسه، ص )8(
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 )1(".رفــاتَفاضــة مــن عِنــى بعــد اإلِاس إلــى مَّمیت بهــذا االســم القتــراب النـُســ: زدلفــةُلما: لیــلَوقـال الخ" 
 )2(".ستعان بـه علـى الحیـاةُیاة، ولكن ما یـَیش لیسا بالحَیشة والعَعاني أن العَعض أصحاب المَكر بَوذ"

  .یاة أنها من المجاز المرسل الذي عالقته السببیةَویالحظ في كلمة الح

   )3(".ربةَورها فهي في األیام كالحُیاضها ونَمیت بذلك لبُربة أیضا، سَح) معة ُسمى الجُوت" (

حـــاریم َحـــرم ومحرمـــان ومُم: رونه یقـــالِشهُاس ینظـــرون إلـــى الهـــالل فیـــَّهر أن النـــَّعنـــى الـــشَم" 
ُحرمات وانما سـُوم فرا َمي صـُفران وأصـفار وسـَفر وصـَحرمـون القتـال فیـه وصـُحرمـا ألنهـم كـانوا یُمي مٕ

   )4(".عام منهاَّمتارون الطَع كانوا یِفریة  وهي مواض كانوا یغزون الصَّألنهم

   )5(".المكان الذي انخفض وسطه وارتفع جوانبه ) عْنُالق" (

  : ومن إشارات التفسیر عند ابن قتیبة ما أورده في األنواء مثل
ــنجم منهــــا فـــي المْوَّمعنـــى النــــ" - ــقوط الــ ه فــــي ِاعتَلــــه مـــن ســــقابُلــــوع آخـــر یُ وط،جــــرَغــــرب مـــع الفَء سـ
  .  ویسمى هذا الطالع الرقیب)6(".شرقَالم

یریــد أنــه ینــزل كــل ". " دیمَرجون القــُنــازل حتــى عــاد كــالعَرناه مَّمــر قــدَوالق" :ولــه تعــالىَویفـسر ق
 دق ،والعـذق إذا قـدم. َلیلة منزال منها، حتى یصیر في آخر لیلة من الثمـاني والعـشرین كالعـذق القـدیم

  )7(".واستقوس

                                                             
 .193 ص األزمنة واألمكنة، المرزوقي، )1(
 .194نفسه، ص المصدر السابق )2(
 .201 المصدر السابق نفسه، ص )3(
 .205 المصدر السابق نفسه، ص )4(
 .212 المصدر السابق نفسه، ص )5(
 .10 صاألنواء، ابن قتیبة، )6(
 .21 المصدر السابق نفسه، ص)7(
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عنـد [رَراف الحـِرفة النـصَسـمي صـ: "  الـصرفة بهـذا یقـول ابـن قتیبـة تفـسیر سـبب تـسمیةوفـي
وطلوعهــا لتــسع لیــال تخلــو مــن أیلــول وســقوطها ] دوة ُرد عنــد ســقوطها غــَدوة وانــصراف البــُلوعهــا غــُط

  .)1("لتسع تخلو من آذار
والعكـاك  " ."اك َكـُّلكـاك، وقـل علـى المـاء الُ ذهبـت الع،ماكِّلـع الـسَذا طِإ"ویورد سجعا ویفـسره 

  .)2("زدحام علیه، یرید اال"وقل على الماء اللكاك . " یرید أنه ال یبقى منه شيء عند طلوعه. الحر
وسـمیت نفـزات الظبـاء ألن كـل كـوكبین منهـا فـي : " وعن تسمیتة القرائن بنفزات الظباء یقـول

  .)3(" الظبي في مقافز الظباءثر ظلفيیئة أه
ألنــه كــان بلــع اآلخــر الخفــي " بالعــا"ویــسمى " :ع واألخبیــة یقــولَلــَي بعدَوعـن تفــسیر تــسمیة ســ

  .)4("وأخذ ضوءه
َّلع في قبل الدْطَویقال بل سمي سعد األخبیة ألنه ی    .)5("ختبئاُوام ما كان مَخرج من الهَفاء فیُُ

. وارْاألنــ وتـأتي فیـه ،بیــعَّاس الرَّسمیه النـُیف ؛ وهــو الـذي یـتاء فـصل الـصََّّكـون بعـد الــشَ یَّثـم" 
َوانما س   .)6("هیجَأل یَ والك،یهِ فُّیفا ألن المیاه عندهم تقلَموه صٕ

  :ویفسر قول الراجز
ْشرَب   )الرجز   (          بَوكَ كِّ كلُ أنواءْتْفَلْذا أخِإ         ِبَرْقَ العِوءَنِ بٍلْجِني عَ بّ

َ زغرٍماءِید بِادَعلى األخ ْ   ِبَ

   .)7(" ثم أتاهم المطر في آخر الربیع بنوء العقرب .م یمطروا فل،یرید أن النجوم أخلفت كلها

                                                             
 .63، ص األنواء ابن قتیبة، )1(
 .69 المصدر السابق نفسه، ص )2(
 .70 المصدر السابق نفسه، ص )3(
 .82 المصدر السابق نفسه، ص )4(
 .84 المصدر السابق نفسه، ص )5(
 .108 المصدر السابق نفسه، ص)6(
 .117 المصدر السابق نفسه، ص )7(
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  تاسعالفصل ال

  التصحیف والتحریف

حـدث فـي َورة الخـط، كالـذي یُقـاء صـَركاتهـا مـع بَروف أو حُقط الحَغییر في نَصحیف هو تَّالت
َ، نمــیــبَغیــب الَاش، العَّاس وعیــَّعبــ: لمــات مثــلَك َت نمــت، العــَ ذل، حمــزة حمــرة وغیرهــا ممــا هــو َدل العــِ

 .على هذه الشاكلة

 ســمهاَروف ورُكل الحــَاص بتغییــر شــَوهــو خــ. يء عــن جهتــهِّدول بالــشُحریــف فهــو العــَّا التَّأمــ
، إلـى آخـر افَ أو المـیم والقـايَّال والـالم أو النـون والـزَّال والراء أو الـدَّ، كالدسمَّلعالقة المشابهة في الر

صحیف  َغــوي لكلمــة تــُّروف أو رســم الحــروف، واألصــل اللَور التــي تتــصل بتغییــر شــكل الحــ الــصُّهــذه
: عنــى قــولهمَفأمــا م: "شایخ، یقــول العــسكريَلقــي مــن أفـواه المــَّحف دون التثّخــذ عــن الــصیرجـع إلــى اَأل

حف بأشــباه الــصُّ ِطــأ عــن قــراءةَروي الخَحفي الــذي یــ الــصََّّإن: لیــلَال الخَصحیف، فقــد قــَّحفي والتــالــصَّ
لقــوا فیــه َومــا كــانوا قــد أخـذوا العلــم عــن الــصحف مـن غیــر أن یَ قَّأصــل هـذا أن: هُیــرَروف، وقــال غُالحـ
حف ددوه عــن الــصَُّفوا، أي رَّحَقــد صــ: بــدیل، فیقــال عنــدهَّغییــر والتَّروونــه التَقــع فیمــا یَلمــاء، فكــان یُالع

  .)1("صحیفَّصدر التَفون، والمِّحَصُوهم م

ـــى ُلمـــاء یـــُ رأینـــا الع،ذاَن هـــِا مـــًطالقـــْوان شافهة، وعـــدم ُلقـــي والمـــَّخـــذ والترورة اَألُضـــشددون عل
ن یأخـذه َمـوا مـَ وذ،لماءُاه العَلم من أفوِذ العُدحوا من یأخَلقي العلم، وقد مَحف في تتماد على الصُّْاالع

  .صحیفَّظنة الوقوع في التَحف؛ لممن الصَّ

 من إشــكال، للــنص المكتــوب؛ لمــا أدخــلا داء قــدیموقــد اعتبــر البكــري التــصحیف والتحریــف
مـا اسـتعجم معجـم  لـذا ففـي معجمـه ،ولبس وتضلیل على الباحث المتلقي علمه مـن الـصحف والكتـب

  . أورد حدیثا عن التصحیف في مقدمته؛ لیطلعنا على خطورة األمر
فـــة واللهجـــة وعنـــدما یتعلـــق األمـــر باألمكنـــة واألزمنـــة فـــإن األمـــر یـــزداد تعقیـــدا، لـــدخول الثقا

  .في مسمیات األماكن واألزمنة واآلراء الفردیة

                                                             
 .13 ص ،  شرح ما یقع فیه التصحیف والتحریف، العسكري،أبو هالل)1(
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 والمؤتلـــف والمختلـــف مـــن ، مـــن اهـــتم بقـــضیة التـــصحیف والتحریـــف، مـــن بـــین الثالثـــةه البكـــريَُّدْحـــَو
الحــدیث عــن التـــصحیف والتحریــف داخــل الـــنص :  ویظهــر هــذا االهتمـــام علــى صــور منهـــا،ظاأللفــا

المكـان أو الزمـان إلـى وجـود تـصحیف أو تحریـف للفـظ  كـأن یـشیر فـي سـیاق الحـدیث عـن ،المكتوب
  .أو أن یورد كالم العلماء األقدمین وأمثلتهم على القضیة.عن أصله

 وقـد أورد ، قولـه منهـا، التـصحیف والتحریـفإلى بعـض مظـاهروقد أشار البكري في معجمه 
  : قرات على األصمعي في شعر الراعي:وقال أبو حاتم ": ي حاتمكالما ألب

  )الطویل (   )1(ِرِاصَنَتُ المَةَظْیَي القِافَ سَیدِسا البَك  ما     َعدَیر بِمادي اَألَ في وَنْعَرْوأف
  

فــي وادي  " :بیــدةُ إنهـا فــي كتــاب أبـي ع:قلــتَ ف: قــال.یـرِادي األمَف وِرْأعــ  ال:رابــيْقـال األعَف
  .المَّلیم من اِصلت الجُفَ ف،المیدَولعلها ج .ذاَف هِ وال أعر: فقال،"المیدَد

ِ وادي األم:بلةَ جِوفي روایة ابن: مِال أبو حاتَق    )2(". بالالم،یلُّ

ــونَحــــدثین یُماعــــة المَوج"  َالحــــزورة ":قولــ َّ ــــِب" َ ــــزاي وت ـــتح ال ـــواوَفـ ــتِ لموضــــ،شدید الـ ــــي البیــ  َع یل
  )3(" وال یجوز غیره ،خفیفَّبالت" الحزورة "ٕوانما هي .. .رامَالح

 :یـینِّكَعـض المَوقـال ب". خیطـى" ولم یعـرف : قال."یطىَخ" ان كَم" ص ْیَخ" :ةَّ شبُوقال ابن" 
   :بیعةَ أبي رِشد البنْ وأن،"ش ْیَخ"هو 

  )المدید  (            ِدِجْنُسار المَن یَا عَسومَیَو  هم         ِعلى إیمان" ا َشْیَخ"وا ُكَرَت
ٌخیص"وابه َ صْقلت ْ    .)4("ینِّاد ال بالشبالصَّ" َ

                                                             
 .112  ص وقد جاء بروایة ضبا مكان كسا دیوان الراعي، )1(
 .3- 2 ص تعجم من أسماء البالد والمواضع،معجم ما اس البكري، )2(
 .4 المصدر السابق نفسه، ص )3(
 .8 المصدر السابق نفسه، ص)4(
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ى اهللا َّســول اهللا صــلَ رَّأن(:ن زیــدِسـامة بــروة عــن ُأُیهــا الزهـري عــن عــِوى فَي رُأبنـى وهــي التــ" 
ْم حــرق ِبا حــاثَ فقـال أئتهــا صــ،عثــه إلــى ُأبنــىَم بَّلیـه وســلَع ِّ بــالالم " ُأبلــى" ومـن روى فــي هــذا الحــدیث .)َ

   .)1("جدَاحیة نَف، ألن أبلى في نَّحَفقد ص
  .)2("، بالقرب من الرملة اسم قریة في فلسطین":"یبنى"د هنا والمقصو

  :ومن أمثلة التحریف التي أوردها البكري  في متن الكتاب

  . اجَرقة حُوب" 

َویناه عنه، وانمـا هـو خـَكذا رَیم ؛ وهِاء والجَ بالح:د بن الحسینِاعَكرها صَكذا ذَه اءین َ بخـ،اخٕ
  .)3("عجمتینُم

 :المؤتلف والمختلف
ؤتلـف ُالم" سـماه الف في اللغة، فقد ألف اآلمـدي كتابـختاهتم القدماء بمعرفة المؤتلف والملقد 

ــماء الــــشختلــــف فــــي َأُوالم ــــف ُالم" ذكــــر فیــــه " عرهمِعــــض شــــَبهم وباسْلقــــابهم وأنــــنــــاهم و َأُعراء وكُّســ ؤتل
ماء ْعراء وأســُّماء الــشْتــشابه الحــروف فــي الكتابــة مــن أســُعنــى والمَتقــارب فــي اللفــظ والمُختلــف والمُوالم
 وأفــرد لــه الــسیوطي فــي )4("یــةِنْتالف األبْقط واخــَّكل والــنَّهم ممــا یفــصل بینــه الــشِألقــابهم وِهم وأمهــاتِآبــائ

احبي فــي الــصَّس فــي كتابــه ِ فــارُ وكتــب فیــه ابــن)5("بــاب معرفــة مختلــف اللغــة " بابــا ســماه " المزهــر "
 مــن وجــوه  ذاكــرا أحــد عـشر وجهــا،)6("غــات العـربُتالف لْ القــول فـي اخــُبــاب" غــة تحــت عنـوان ُّقـه اللِف

  .لغات العربفي االختالف 

وفـي سـیاق حــدیثنا عـن التـصحیف والتحریــف أورد مـا كتبـه البكــري حـول المؤتلـف والمختلــف 
صوله ُعجـم فـُلـم لـم تِب عُ ر:ك الحـضرميِبو مالـ قال َأ " :من األلفاظ وقد جاء ذلك في موضعین هما

ومــا أكثــر  . كمــا یلحــق ســائر األســماء،كاءَّطنــة والــذِدرك بالفُحة هــذا ال تــِ صــَّ فــإن.حــصولهَتعجم مْفاســ

                                                             
 .101، ص معجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع البكري، )1(
 .224 صیحیى، معجم البلدان األردنیة والفلسطینیة، عبد الرؤوف جبر، )2(
 .242، ص اء البالد والمواضعمعجم ما استعجم من أسم البكري، )3(
 .7 اآلمدي، المؤتلف والمختلف، ص )4(
 .255، ص المزهر في علوم اللغة السیوطي، )5(
 .25، صالصاحبي في فقه اللغة ابن فارس، )6(
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 ،حلـــةَخلـــة ونَ ون،َْاعجـــة، ونبتـــل وثیتـــلَاعجـــة وبَ مثـــل ن،عِختلـــف فـــي أســـماء هـــذه المواضـــُؤتلـــف والمُالم
َ والنقــرة والنقــرة،ایة وشــابةَوســ َْ ُّ َ وجنــد وجنــد، وجــسان وحــسَّان،َِّ ُ َ َُ َ َوجبجب وحبحــب،ْ َ ُ ُْ ْ وســنام وشــبام، وســلع ،ْ َ ََ ِ َ

َوب والحـوءب، وقـرن وقـرنَ والح،ََوسلع َ َْ َ ْ َ، وجفـاف وحفـاف، وحـت وخـت، وتـریم وتـریمَْ ُ ُْ َ َِ َّ َُّ َ  وتهامـة ونهامـة، ،َِ
َوخـــزاز وجـــرار وحراز،وكـــذلك مـــا اشـــتبه أكثـــر حروفـــه ــمن ،َ ٍ نحـــو سـ ْ ــاء(وســـمي ) بـــالنون(ُ ـــمام ،)بالیـ  َش

وخملـــى ) بالقـــاف(ملـــى وق) بــالنون(ونملـــى ) بـــالمیم(وشـــامة ) بالبــاء(وشـــابة ) بالقـــاف(وســـقام ) بــالمیم(
ــاء( ـــة )بالـــذال(ِوجـــرذان ) بـــالزاي(ُوجـــرزان )  بالخـ  والقاعـــة ،)بتقـــدیم الهـــاء علـــى الـــالم(ٕ، وأالهـــة واهال

   )1("والقاحة

َعمــران َعمــران.. (.موضــع مــذكور فــي رســم غیقــة.. .ُ ُ  ، مــع الــذي قبلــهمؤتلــف الحــروف.. .)َ
   )2("مختلف الضبط

هنـاك موضـعان یحمـالن هـذین االسـمین المتـشابهین إن مرد هذا كله إما إلى أن یكـون فعـال 
ـــذین نجمـــا جـــراء ضـــعف الكـــاتبین،رســـما ــن بـــاب التـــصحیف والتحریـــف الل ــوادي ، أو أن یكـــون مـ  وعـ
  . وجراء ما كانت علیه حال الخط العربي في مراحل تطوره األولى،الزمن

  
  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 .2-1، ص معجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع البكري، )1(
 .967 المصدر السابق نفسه، ص )2(
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 الخاتمة

كنـة بوصـفها كتبـا جغرافیـة وفلكیـة وفي ختام هذا البحـث یتـضح لنـا أهمیـة كتـب األزمنـة واألم

فـــي المقـــام األول، وبوصـــفها كتبـــا لغویـــة فـــي المقـــام الثـــاني، وقـــد اســـتطاعت الباحثـــة أن تكـــشف هـــذه 

القیمــة اللغویــة لهــذه الكتــب، ومــدى حــضور الــدرس اللغــوي عنــد مؤلفیهــا، وقــد خلــصت الباحثــة إلــى 

 : نتائج وهي

  .األول، بل هم موسوعیونأن مؤلفي الكتب الثالثة هم لغویون من الطراز 

تفــاوت الثالثــة فــي ضــبط األلفــاظ مــع العلــم أن طبیعــة الموضــوعات تقتــضي ضــبطها، فنجــد البكــري 

 . كان أعالهم اهتماما بالضبط

 .ضمن معاجم المعاني) األزمنة واألمكنة( یمكن أن ندخل كتب الهیئة 

 . ذات الدالالت االصطالحیةیالحظ من خالل الدراسة اهتمام الثالثة بإیراد األلفاظ اللغویة 

ــق مـــن الناحیـــة اللغویـــة  ــوي دقیـ ــیس مـــن المعـــاجم العامـــة للبلـــدان إنمـــا هـــو معجـــم لغـ معجـــم البكـــري لـ

 وقــد ألفــه البكــري، بــسبب كثــرة أســماء األمــاكن التــي تــرد فــي األحادیــث واألشــعار والنحویــة والــصرفیة

  .والسیر والتواریخ التي تعرضت للتحریف

ــم  والبكــــري فــــي معجمــــه یــــض ــوال ذلــــك الختــــل المعجــ ـــات ولــ ـــارة ال بالحركـ بط الكلمــــات بالعبـ

  .وضاعت قیمته

 ولكـن یؤخـذ علیـه، ، لقد ظهرت قدرة المرزوقي اللغویة في غیر موضع مـن كتابـه األزمنـة واألمكنـة-

 الــذي أوقعنــا فــي بعــض اللــبس، وكــان ،وهــو رجــل لغــة، أنــه لــم یحــسن ضــبط الكلمــات الــضبط الــسلیم

  .لك، لما فیه إیصال المعنى إلى غایتهحري به االهتمام بذ
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ــــة العظیمــــة- ـــة، صــــاحب التــــصانیف اللغوی ـــى ، أمــــا ابــــن قتیبـ ـــض القــــضایا اللغویــــة علـ ـــد أورد بعـ  فقـ

ـــن رجــــل لغــــة مــــن الطــــراز األول ــشفت عـ  ســــواء مــــن خــــالل .اســــتحیاء، كالقــــضایا النحویــــة ولكنهــــا كــ

  .رفیة والبالغیة أو ببیان بعض القضایا الص،استشهاده بكالم من سبقوه شعرا ونثرا

ــب القـــول - ـــه أن یخـــرج منهـــا بكثیـــر مـــن المعـــارف إ وفـــي النهایـــة یجـ ـــد ل ــؤالء الب ــارئ لكتـــب هـ ن القـ

ٕالجغرافیة والفلكیة المعشقة بتلك القیمة اللغویة الرائعة التي بال شـك أضـفت رونقـا وجمـاال واثـراء لتلـك 

  .الكتب
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  قائمة المصادر والمراجع

  .القرآن الكریم -

المحقـق، حـایف النبهـان، ، اآلجرومیـة، ابن آجروم، أبو عبداهللا محمـد بـن محمـد بـن داود الـصنهاجي
 .2011، دار الظاهریة للنشر والتوزیع، الكویت، 2محمد حسان الطیان، ط. تقدیم، د

ــابهم اآلمــدي، أبــو القاســم الحــسن ابــن بــشر،  ــاهم وألق المؤتلــف والمختلــف فــي أســماء الــشعراء وكن
، دار الجیـــل، بیـــروت، 1كرنكـــو، ط. د ف.وبعـــض شـــعرهم، صـــححه وعلـــق عیـــه أ وأنـــسابهم،

1991. 

 1998دار صادر، بیروت، ،1 شرح وتحقیق الدكتور، محمد التونجي،طالدیوان،اإلیادي، لقیط، 

ــدیوان، عمــر، ،ابــن أبــي ربیعــة ، دار 2 قــدم لــه ووضــه هوامــشه وفهارســه، الــدكتور فــایز محمــد، طال
 .1996بیروت،  ،الكتاب العربي

ــن أبـــي ســـلمى ـــدیوان زهیـــر،ابـ ـــه علـــي حـــسن فـــاعور، ط،، ال  ،، دار الكتـــب العلمیـــة1 شـــرحه وقـــدم ل
 .1988بیروت، 

، دار الكتـب 1ط  إعـداد حـسن جعفـر نـور الـدین،اته وشعره،یح ،ابن أبي ربیعة، لبید، ابن أبي ربیعة
 .1990 بیروت، ،العلمیة

، دار أبـي 2 تحقیـق عـزة حـسن، ط،ءزمنة واألنـوااأل ابن األجدابي، أبو إسحاق إبراهیم بن إسـماعیل،
 .2006رقراق للطباعة والنشر، الرباط، 

 .1973، المكتبة السلفیة، المدینة المنورة، 3، ط، آثار المدینة المنورةاألنصاري، عبد القدوس

، دار الكتــب العلمیـــة، 5، ضــبطه وصــححه األســـتاذ مــصطفى عبــد الـــشافي،طالـــدیوانامــرؤ القــیس، 
 .2004بیروت، 
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 ، بیــت األفكــار الدولیــة للنــشر والتوزیــع،صــحیح البخــاري ،البخــاري، أبــو عبــداهللا محمــد بــن إســماعیل
 .1998الریاض، 

 معجم ما استعجم من أسماء الـبالد والمواضـع، البكري، عبد اهللا بن عبد العزیز األندلسي أبو عبید،
 1993 بیروت، ، علم الكتب3المحقق، مصطفى السقا،ط

یحیـى عبـد الـرؤوف .  تحقیـق د،اتفـاق المبـاني وافتـراق المعـانيمان الـدقیقي النحـوي،  سـلی،ابن بنـین
 .1985َّ، دار عمار للنشر والتوزیع، عمان، 1جبر، ط

 دار الكتـــب ،8 شـــرحه وكتــب هوامـــشه وقـــدم لـــه األســتاذ عبـــدا مهنـــا، طالـــدیوان،ابــن ثابـــت، حـــسان، 
 .1994،العالمیة، بیروت

ــد، ،الجاســـر ـــ حمـ ـــسعودیةالمعجـــم الجغراف ـــبالد العربیـــة ال ، دار الیمامـــة للبحـــث والترجمـــة 1 ط،ي لل
 .1977والنشر، الریاض، 

منــشوران الــدار  ،التكــون التــاریخي الصــطالحات البیئــة الطبیعــة والفلــك ، یحیــى عبــد الــرؤوف،جبــر
  .1996،والنشر والتوزیع، نابلس الوطنیة للترجمة والطباعة

، ألردنیة والفلـسطینیة حتـى نهایـة القـرن الهجـري الـسابع معجم البلدان ا،جبر، یحیى عبد الـرؤوف
 .1988َّدار اللوتس للنشر والتوزیع، عمان، 

  .، نابلس6 العدد 2 المجلد مجلة النجاح لألبحاث،، الشاهد اللغوي ،جبر، یحیى عبد الرؤوف

  أبـــو الفـــتح عثمـــان بـــن جنـــي الموصـــلي، اللمـــع فـــي العربیـــة، تحقیـــق محمـــد علـــي النجـــار،،ابـــن جنـــي
 .2000 القاهرة، ،المكتبة العلمیة

 .1986 دار بیروت للطباعة والنشر، بیروت، ، كرم البستاني، قدم لهالدیوان،جریر، 

  .1982 بیروت، ،، دار بیروت للطباعة والنشردیوان جمیل بثینةجمیل بثینة، 
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 المحقـق ،يالتمام في تفسیر أشعار هذیل مما أغفلـه أبـو سـعید الـسكر ،ابن جني، أبو الفتح عثمـان
، بغــداد، 1 ط، أحمــد مطلــوب– خدیجــة عبــد الــرازق الحــدیثي -والمقــدم له،أحمــد نــاجي القیــسي

1962. 

، عــالم الكتـب للطباعــة 1، المحقــق، محمـد علــي النجـار، ط الخـصائصابـن جنـي، أبــو الفـتح عثمــان،
  .2006بغداد،  والنشر والتوزیع،

، راجعــه واعتنــى بــه لغــة وصــحاح العربیــةالــصحاح تــاج ال ،الجـوهري، أبــو نــصر إســماعیل بــن حمــاد
 . القاهرة، زكریا جابر أحمد، دار الحدیث– أنس محمد الشامي –محمد محمد تامر 

 .1980بیروت،   المحقق، محمد یوسف نجم، دار بیروت،،الدیوانابن حجر، أوس، 

شر دار الكیــان للطباعــة والنــ ،شــذا العــرف فــي فــن الــصرفأحمــد بــن محمــد بــن أحمــد،  الحمــالوي،
 . السعودیةوالتوزیع، الریاض،

المـشترك وضــعا والمفتــرق الحمـوي، شـهاب الــدین أبـي عبــداهللا یـاقوت بـن عبــداهللا الرومـي البغــدادي، 
 .1986، عالم الكتب، بیروت، 2ط ،صقعا

 ،دار صـادر البلـدان، معجـم الحموي، شهاب الدین أبي عبداهللا یـاقوت بـن عبـداهللا الرومـي البغـدادي،
 .1977بیروت، 

، المحقـق، عبـد دیـوان حمیـد بـن ثـور الهاللـي وفیـه بائیـة أبـي دؤاد اإلیـاديمید بن ثور الهاللـي، ح
 .1951 القاهرة، ،العزیز المیمني، الدار القومیة للطباعة والنشر

، 1، تحقیـق، أبـو محمـد األسـیوطي، طمسند أبي حنیفة ،النعمان بن ثابت التیمي الكـوفي أبو حنیفة،
 .2008یروت، دار الكتب العلمیة، ب

 .1995 بیروت، ،، دار الكتب العلمیة1قدم له وشرحه، أحمد حسن بسج، ط ،الدیوان ذو الرمة،
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ـــدیوانالراعـــي النمیـــري،  ، جمعـــه وحققـــه، راینهـــرت فـــایبرت، دار النـــشر فـــرانتس شـــتاینر بفیـــسبادن، ال
 .1980بیروت، 

 الــضامن، مطبعــة المجمــع  حــاتم صــالح– تحقیــق نــوري محمــود القیــسي ،، الــدیوانابـن الرقــاع، عــدي
 .1987العلمي العراقي، 

، المحقــق، محمــد أبــو طبقــات النحــویین واللغــویینالزبیــدي، ابــو بكــر محمــد بــن الحــسن األندلــسي، 
 .1973، دار المعارف،القاهرة، 2الفضل إبراهیم، ط

، المحقــق الــدتور عبــدالعزیز تــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس ،الزبیـدي، محمــد مرتــضى الحــسیني
 .1994، مطبعة حكومة الكویت، 2مطر، راجعه، عبد الستار أحمد فراج، ط

 .2002 بیروت، ،  دار العلم للمالیین15ط ،األعالمالزركلي، خیر الدین، 

، دار الكتـب العلمیـة، العـرب أمثـال فـي المستقـصى ،عمـر بـن محمـود القاسـم  أبـو،الزمخـشري
 . 1977بیروت،

 . 2001/4 - 509الكویت العدد ، مجلة العربي ،تاریخ واشخاص و تراث ،زیتون، عادل

 –، المحققــان، محمــد علــي الــدرویش رســالة فــي االشــتقاقابــن ســراج، أبــو بكــر محمــد بــن الــسري، 
 .1972مصطفى الحدري، دمشق، 

، مكتبــة 3، المحقــق، عبــد الــسالم هــارون، طالكتــاب ،ســیبویه، أبــو بــشر عمــرو بــن عثمــان بــن قنبــر
 .1988 القاهرة، ،الخانجي

، دارالطباعـــة الكبـــرى 1 طالمخـــصص، أبـــو الحـــسن علـــي بـــن اســـماعیل النحـــوي اللغـــوي، ،هابـــن ســـید
  19-األمیریة، بوالق مصر، 

 المحقـق، محمـد أبـو بغیة الوعاة في طبقات اللغـویین والنحـاة،السیوطي، جالل الدین عبد الـرحمن، 
 .1979، دار الفكر، القاهرة، 2الفضل إبراهیم، ط
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شــرحه وضــبطه وصــححه  ،المزهــر فــي علــوم اللغــة وأنواعهــاین عبــد الــرحمن، الــسیوطي، جــالل الــد
 محمــد أبــو الفــضل - علــي محمــد البجــاوي–وعنــون موضــوعاته محمــد أحمــد جــاد المــولى بــك 

  .1992، مكتبة دار التراث، القاهرة،3إبراهیم، ط

دالعال  المحقــق، عبــ،همــع الهوامــع فــي شــرح جمــع الجوامــع ، جــالل الــدین عبــد الــرحمن،الــسیوطي
 .1992 ،سالم مكرم، مؤسسة الرسالة، بیروت

 .1992، دار الجیل، بیروت، 1یوسف عید، ط.  شرح ددیوان عنترة بن شداد،ابن شداد، عنترة، 

 ، محمـود أبـو الوفـا، دار الكتـب المـصریة– المحقـق، أحمـد الـزین دیـوان الهـذلیین،الشعراء الهـذلیین، 
1965. 

ــدكتور إحــسان عبــاس، طلعــربأمثــال ا ،الــضبي، المفــضل بــن محمــد ، دار 1، قــدم لــه وعلــق علیــه ال
 .1081 بیروت، ،الرائد العربي

، هذبــه وحققــه وضــبط نـــصه تفــسیرالطبري، محمــد بــن جریــر بــن یزیــد بــن كثیــر بــن غالــب ،الطبــري
،  مؤســسة الرســالة، 1ط  عـصام فــارس الحرسـاتي،-وعلـق علیــه، الـدكتور بــشار عـواد معــروف

  .1994بیروت، 

تفسیر ابن عبـاس المـسمى صـحیفة علـي بـن أبـي طلحـة عـن ابـن عبـاس فـي تفـسیر ، ابن عبـاس
َّ اعنتـــى بهـــا وحققهـــا وخرجهـــا راشـــد عبـــد المـــنعم الرجـــالالفـــرآن الكـــریم،  مؤســـسة الكتـــب ،1 ط،َّ
  .1991 ،الثقافیة، بیروت

  .1969، تحقیق عبد الحفیظ السطلي، مكتبة الدكتور مروان العطیة، دمشق، ، الدیوانالعجاج

 دار صــادر، بیــروت، ،1 جمعــه وحققــه وشــرحه الــدكتور ســجیع جمیــل الجبیلــي، ط،، الــدیوانالعرجــي
1998. 



 127

، 2ط،، تحقیـــق عبـــد الـــسالم هـــارونالمـــصون فـــي األدب ، أبـــو أحمـــد الحـــسن بـــن عبـــداهللا،العـــسكري
  .1984مطبعة حكومة الكویت، الكویت، 

 ضــبطه وكتــب هوامــشه ونــسقه ،مثــالجمهــرة األالعــسكري، أبــو هــالل الحــسن بــن عبــداهللا  بــن ســهل، 
دار . 1الدكتور أحمد عبدالسالم  وخـرج أحادیثـه أو هـاجر محمـد سـعید بـن بـسیوني زغلـول، ط

 .1988 بیروت، ،الكتب العلمیة

، تحقیـق،  شرح مـا یقـع فیـه التـصحیف والتحریـفالعسكري، أبو هالل الحسن بن عبداهللا  بن سهل،
 .1963البابي الحلبي وأوالده، مصر، ، مكتبة ومطبعة 1عبد العزیز أحمد، ط

، حققـه وعلـق علیـه محمـد إبـراهیم الفروق اللغویـةالعسكري، أبو هالل الحسن بن عبداهللا  بن سهل، 
 .1997 القاهرة، ،سلیم، دار العلم والثقافة

، شـرح ابـن عقیـل علـى ألفیـة ابـن مالـكابن عقیل، بهاء الدین عبداهللا العقیلین المـصري، الهمـداني، 
 .1980 مكتبة دار التراث، القاهرة، ،20ط

، االستـــشهاد واالحتجـــاج باللغـــة روایـــة اللغـــة واالحتجـــاج بهـــا فـــي ضـــوء علـــم اللغـــة  محمـــد،عیـــد
    .1988 ، القاهرة،، عالم الكتب3 طالحدیث،

 1993، المكتبة العصریة، صیدا، بیروت، 28ط، جامع الدروس العربیةالغالییني، مصطفى، 

، علـق علیـه ووضـع الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كالمهاأحمـد، ابن فارس، أبو الحسین 
 .1997دار الكتب العلمیة، بیروت،. 1ط هوامشه، أحمد حسن نسج،

 بیــروت، ،، دار الكتـب العلمیـة1 شـرحه وضــبطه وقـدم لـه األسـتاذ علــي فـاعور، طالـدیوان، الفـرزدق،
1987. 

فلـــك والعلـــوم البحریـــة وعلـــم النبـــات وعلـــم موســـوعة عبـــارة اإلســـالم فـــي ال ، محمـــد أمـــین،فرشـــوخ
 .1995 بیروت، ،دا ر الفكر العربي. 1ط المیكانیكا،
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 دار الــشؤون الثقافیــة العامــة، ، األنــواء فــي مواســم العــرب،ابــن قتیبــة، أبــو محمــد عبــداهللا بــن مــسلم
 .1988بغداد، 

ــدیوان،القطــامي،   بیــروت، ،ار الثقافــة، د1 أحمــد مطلــوب، ط– تحقیــق الــدكتور إبــراهیم الــسامرائي ال
1060. 

 .1985 بیروت،،، دار النهضة العربیة1ط ،شعراء أمویونالقیسي، نوري حمودي، 

، تحقیـق سـامي بـن تفـسیر القـرآن العظـیمابن كثیر، أبو الفداء إسماعیل بـن عمـر القرشـي الدمـشقي، 
 1997 الریاض، ،، دار طیبة للتوزیع والنشر1محمد السالمة، ط

 .1971ه وشرحه، الدكتور إحسان عباس، دار الثقافة، بیروت،  جمع،الدیوان ،كثیر

نقلـه إلـى العربیـة صـالح  تـاریخ األدب الجغرافـي عنـد العـرب، ،كراتشوفـسكي، أغنـاطیوس یولیـانوفتش
 .1963 ،الدین عثمان هاشم،اختارته اإلدارة الثقافیة في جامعة الدول العربیة، القاهرة

 ،، دار صــادر1محمــد نبیــل طریفــي،ط. مــع وشــرح وتحقیــق، د، ج الــدیوانالكمیــت، بــن زیــد األســدي،
 .2000بیروت، 

ــد،  ـــضب،المبـــرد، أبـــو العبـــاس محمـــد بـــن یزیـ  المحقـــق، محمـــد عبـــد الخـــالق عـــضیمة، القـــاهرة، المقت
1994. 

 ،1 ضــبطه، خلیــل منــصور، ط، األزمنــة واألمكنــة، أبــو علــي أحمــد بــن محمــد بــن الحــسن،المرزوقــي
 .1996  بیروت،،دار الكتب العلمیة

 1995 ،، تحقیق، عزة حسن، دار الشرق العربي، بیروتدیوان ابن مقبلابن مقبل، 

 الریـــاض، ،، بیـــت األفكـــار الدویـــة للنـــشر والتوزیـــعصـــحیح مـــسلممـــسلم، أبـــو الحـــسین بـــن الحجـــاج، 
1998. 



 129

 . شرح وتقدیم، طالل حرب، الدار العالمیةالدیوان، المهلهل، ابن ربیعة، 

 . بیروت، دار صادر،لسان العرب جمال الدین محمد بن مكرم،ابن منظور، أبو الفضل 

ــالالمیــداني، أبــو الفــضل أحمــد بــن محمــد بــن إبــراهیم،   تحقیــق محمــد علــي ســلیم، دار ،مجمــع األمث
 .1986المعارف، بیروت، 

،  تحقیـق وشـرح، الـدكتور الطلـب مـن أشـعار العـرب  منتهـى،ارك بن محمـدبابن میمون، محمد بن م
 .1999 بیروت، ،، دار صادر1ط في،محمد نبیل طری

ــو نــــواس،  ، المطبعــــة العمومیــــة، مــــصر، 1 شــــرحه وصــــححه محمــــود افنـــدي واصــــف، ط،الــــدیوانأبـ
1898. 

 إبــراهیم – مــصطفى الــسقا :، حققهــا وضــبطها وشــرحها ووضــع فهارســهاالــسیرة النبویــةابــن هــشام، 
 . بیروت،عبد الحفیظ شلبي، دار إحیاء التراث العربي–اإلبیاري 

أوضــح المــسالك إلــى  هــشام، جمــال الــدین عبــداهللا بــن یوســف بــن أحمــد بــن عبــداهللا األنــصاري، ابــن
 .1997 بیروت، ، دار الكتب العلمیةألفیة ابن مالك،

،  قـدم لـه شـرح المفـصل للزمخـشريموفـق الـسدین أبـي البقـاء یعـیش بـن علـي الموصـلي، ابن یعـیش،
ـــوب، ـــدیع یعقــــ ـــل بـــــ ــــــدكتور، إمیـــــ ــــــه، الـ ـــشه وفهارســ ـــــع هوامـــــ ــــــة، 1 طووضــ ــب العلمیــ ، دار الكتــــــ

  .2001بیروت،
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The Linguistics Issues in Book of Places and Time. The Text Book 
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Wal- Amkena-Al Marzouki)  
Prepreed by  
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Abstract 

This is study titled (Lesson language in the books of the times and 

places) (Mo’jam Mast’jam –Al Bakry Al-Azmena Wal Amakena-

Almarzouki Al-Anwa’ Ben Qotaiba  Modal) aims to focus the light on the 

interests  of geography and astronomy writers in  linguistic science, and the 

extent of the presence of linguistic issues in geographical and astronomical 

writings. 

The study is divided into nine chapters; the first chapter discusses 

morphological issues in the three books such as: morphological balances, 

language settings, combination and others. 

The second chapter discusses about grammatical issues such as 

adverbs, apposition, object and others. 

  The third chapter about similarities and differences in times and 

places, it discusses the differences and agreement, in which the researcher 

discussing similar countries names in the Arab world. 

  The fourth chapter discusses the linguistic evidence, in which the 

researcher divided this chapter into three sections: evidence from poetry, 

Holly Quran, Sunnah, and proverbs. 



 C

The fifth chapter which is about rhetorical issues, in this chapter the 

researcher discussed rhetorical issues such as simile, metaphor and rhyme. 

Chapter six, discussed gender in words in names of time and place, 

researcher gave examples of some places that were feminized and 

reminiscent at the same time.  

Chapter seven discussed semantic issues; in this chapter the 

researcher discussed synonymy and antonyms and the controversial 

opinions about them. 

The eighth Chapter is about narration and interpretation. 

In the last chapter the researcher discussed Altsahev, Interpolating, 

recombinant, and different. 

Finally, the researcher concluded the results of the study and the 

conclusion. 
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