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  :المقدمة

احلمد هللا وحده، والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وعلى آله وصحبه 

  :أما بعد. ومن وااله

لقد سطع الدرس املعجمي بآفاق داللية جديدة ومستويات معنوية رائدة 

للهجرة، وذلك على حنو متطور عما كانت عليه املعجمات يف القرون األوىل 

حينما أفاد من البحث البالغي يف بعض روافده األسلوبية األصيلة، وإحاالته 

السياقية املتعددة، وحتليالته البيانية املصورة، إذ اعتمد هذا الدرس يف إفادته على 

موارد متفردة وعالية وسديدة بدءا باملوارد القرآنية نصوصا وشواهد، مث احلديث 

  .إىل منتخبات من كالم العرب شعرا ونثرا النبوي الشريف وصوال

جتمع بني األصالة وهم بذلك قد جعلوا من هذه املعجمات ذخرية تراثية فذة، 

وقد متثل ذلك جليا عند علماء نبغوا يف .الداللية املوثقة، والسمو األسلويب املتميز

  ".أساس البالغة"الزخمشري صاحب معجم : القرآن ومن هؤالء اجلهابذة

ملقالة عبارة عن أنوار ساطعة تكشف عن لبنات متينة وضعها القدامى وهذه ا

يف تأسيس قواعد علم الداللة، وتتخذ املقالة معجم أساس البالغة للزخمشري 

  .حمورا هلذه الدراسة

  :وستسري خطوات املقالة يف مطالب ثالثة على النحو التايل
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  :التعريف بصاحب المعجم: الـمـطلب األول

جم هو أبو القاسم حممود بن عمر بن حممد اخلوارزمي، صاحب هذا املع

ه بزخمشر، وهي من قرى خوارزم وإليها ٤٦٧الزخمشري، ولد يف رجب عام 

نسب، وقد ورد بغداد غري مرة وأخذ األدب عن أيب احلسن بن املظفر 

النيسابوري وأيب مضر حممود بن جرير الضيب األصبهاين، ومسع من أيب سعد 

.)١(سالم أيب منصور نصر احلارثي وغريهمالشقاين، وشيخ اإل

Ǿǳ�ǲȈǬǧ�ƢǻƢǷ±�Ƣđ�°ÂƢƳÂ�ƨǰǷ�ń¤�ÄǂǌűǄǳ¦�ǂǧƢǇ: جار اهللا، وكانت إحدى

رجليه مقطوعة وميشي يف رجل من خشب، وكان إذا مشى ألقي عليها ثيابه 

.)٢(ه٥٣٨الطوال فيظن من يراه أنه أعرج وتويف سنة 

كان الزخمشري شديد الذكاء متوقد الذهن جيد القرحية، إماما كبريا يف 

التفسري واحلديث والنحو واللغة وعلم البيان، يف عصره وما بعد عصره، فقد ترك 

تصانيف كثرية يف العلوم الدينية، واللغة واألدب والنحو والعروض وغريها يربو 

قرآن، وهو كتاب مل يصنف يف تفسري ال" الكشاف: "عددها على الثالثني منها

الذي حليته على ذقنه ال على  –لوال الكوسج : قبله مثله، وعليه قالوا نقال عنه

أطواق الذهب يف املواعظ "ومنها . األعرج لبقي القرآن بكرا–العارضني 

القسطاس يف "، و"األمنوذج يف النحو"، و"الرائض يف علم الفرائض"، و"واألدب

؛ املعجم اللغوي الذي سيكون حمور هذه "البالغةأساس "، ومنها )٣("العروض

  .املقالة  على حنو من اإلجياز والبيان

وال شك أن الزخمشري يف دائرته املعرفية هذه وهو األديب املتذوق والعامل 

�¾ƢĐ¦�Ŀ�ƢǠǧ¦®�Â¢�ƢŨ±�ǾƸǼǷ�ƢǷ�¿Ȑǰǳ¦Â�ǪǘǼŭ¦Â�̈ ƾȈǬǠǳƢƥ�ǞǴǔƬŭ¦Â�ǂǈǨŭ¦

ليت سبقته أو اليت عاصرته والسيما فكره املعجمي فضال عن أحاطته باملصادر ا
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االعتزايل املتوقد الذي يؤدي إىل إنضاج سريع للفكر ملا فيها من أصول كالمية 

  .ومنطقية جعلته أداة خصبة للنتاج املتألق

  :معجم أساس البالغة موضوعه ومنهجه:المطلب  الثاني 

ل يف معجمات يعد احللقة املهمة من احللقات اُألوَ " أساس البالغة"ومعجم

�Ǧ ǴƬź�ȂǿÂ��ƢēƢǸǴǯ�ǲǈǴǈƫ�Ŀ�ňƢưǳ¦Â�¾Âȋ¦�» ǂū¦�ƨǬȇǂǗ�ȄǴǟ�¿ȂǬƫ�Ŗǳ¦�ƨǤǴǳ¦

عن غريه من املعجمات إذ مل يقصد واضعه إىل مجع واستيعاب األلفاظ العربية 

ليبني معانيها وإمنا قصد إىل بيان ما يف جديد اللغة من البالغة، ومدلول البالغة 

 –حي املعروف لعلم البالغة من بيان وبديع ومعان عنده ليس املعىن االصطال

فاختار له هذا العنوان املناسب لغرضه وقد  –اليت مل تتبلور آنذاك بشكل جلي 

  . صرح بذلك يف مقدمته القصرية

وانفرد الزخمشري يف منهج كتابه حيث مل يورد األلفاظ املفردة وما يقابلها من 

اُألَخر، وإمنا كان يورد األلفاظ املعاين كما كان يفعل أصحاب املعجمات 

وحماسنها من خالل العبارات اجلميلة البليغة ليوفر على القارئ اقتناص الشواهد 

وإيراد األمثلة، فهو بذلك معين باأللفاظ املركبة ال اللفظة املنفردة وهلذا السبب مل 

Ƣēȏȏ®�±¦ǂƥȍ�©ƢǫƢȈǈǳ¦�Ŀ�· ƢǨǳȋ¦�ǾǳƢǸǠƬǇȏ�ƢǸƴǠǷ�śưƷƢƦǳ¦�ǒ Ǡƥ�ǽƾǠȇ

املختلفة بل جعلوه على نطاق األسلوب والنظم؛إذ هو إىل علم الداللة أقرب منه 

�Ŀ�ǺǰŻ�̄¤�Ƣēȏȏ®Â�· ƢǨǳȋ¦�¾ƢǸǠƬǇ¦�Ŀ�ƾȇǂǧ�ȄƸǼǷ�¦ǀǿÂ��ǶƳƢǠŭ¦�ƨǟƢǼǏ�ń¤

ÄȂȈǼƦǳ¦�̧ȂǸĐ¦�ǲƻ¦®�̈®ǂǨŭ¦�ƨǜǨǴǳ¦�ǲȈǠǨƫ)٣(.
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  الدراسة التطبيقية التحليلية: المطلب الثالث

ختري ما وقع يف عبارات املبدعني وانطوى : الكتابإن من خصائص هذا 

حتت استعماالت املفلقني، أو ما جاز وقوعه فيها وانطواؤه حتتها من الرتاكيب 

  اليت متلح وحتسن ـ

ومن اخلصائص أنه يعرض أسلوبه بعد االستقراء الكلي فليس هناك حوشي 

نتخاب يقف أو غريب وإمنا ما تأنسه الطباع وتستلطفه األمساع ويف هذا اال

  .موقف الناقد املتبصر يف دروب اللغة وآفاقها

ومن هذه اخلصائص التوقيف على مناهج الرتكيب والتأليف وتعريف مدارج 

الرتتيب والتصنيف بسوق الكلمات متناسقة ال مرسلة بددا ومتناظمة ال طرائق 

إذن مصادره ختتلف عن مصادر معجمات اللغة، فهي مستمدة من كل .. قددا

وبليغ يف اللغة وما مسع من األعراب يف البوادي ومن اخلطباء يف النوادي  فصيح

�Ŀ�ƢǷ�ǞǷ�ǶȀǴƟƢƦǫ�śƥ� ¦ǂǠǌǳ¦�ǽƾǋƢǼƫ�ƢǷÂ�ƨǏƢŬ¦�ǶēƢƠȈƥ�Ŀ�² ƢǼǳ¦�Ǿƥ�ª ƾŢ�ƢǷÂ

  .بطون الكتب من روائع األلفاظ وجوامع الكلمات

  )عبأ(فعند التحليل مثال يالحظ ما أورده يف مادة 

وعبأ اخليل وعبأها وكذلك كل . ه وهيأته، وعبأتهإذا عملت: عبأت الطيب

:احلمل الثقيل، قال تأبط شرا:شيء وهو محال أعباء، والعبء

  أنا بالعبء له مستقل*  قذف العبء علي وويل 

  ). ٧٧:سورة الفرقان( )٥(﴾قل ما يعبؤ بكم ريب لوال دعاؤكم﴿: وما أعبأ به

اخلطاب والكالم  ومن هذه اخلصائص اليت ذكرها تأسيس قوانني فصل

ƶȇǂǐƬǳ¦�Ǻǟ�ƨƥƢǼǰǳ¦Â�ƨǬȈǬū¦�Ǻǟ�±ƢĐ¦�®¦ǂǧƜƥ�ƶȈǐǨǳ¦ .. من ذلك قوله يف مادة

  ).أبد(
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رزقك اهللا عمرا طويل : ال أفعله أبد اآلباد، وأبد األبيد، وأبد اآلبدين، وتقول

توحشت، وهي أوابد ومتأبدات، : وأبدت الدواب وتأبدت. اآلباد بعيد اآلماد

سكنته األوابد، وتأبد : وهي نفر الوحوش وقد تأبد املنزل وفرس قيد األوابد

.توحش، وطيور أوابد خالف القواطع: فالن

±ƢĐ¦�ǺǷÂ: فالن مولع بأوابد الشعر وهي غرائبه، وبأوابد الشعر وهي اليت ال

:تشاكل جودة، قال الفرزدق

)٦(وأوابدي بتنخل األشعار* لن تدركوا كرمي بلؤم أبيكم 

  )ترس: ( بابأو كقوله يف

ال يستوي الراجل والفارس واألكشف : ذو ترس، تقول: رجل تارس وتراس

تسْرتُت بك من احملدثان وترتْسُت من نبال الزمان، وهو :ƢĐ¦�ǺǷÂ±.. والتارس

مرتسة لك، وأخذْت إبلي سالحها وترتسْت برتستها إذا مسنْت وحسنْت، ومنعْت 

وواجْهنا ترًسا من األرض وهو بذلك صاحبها من العقر، وغاب ترس الشمس،

:القاع األملس املستدير، قال ابن ميادة

)٧(وواجهن ترسا من متون صحاري  *سفني تراب األرض حىت أبدنه   

�©Ƣũ�ƢĔ¤�ƢȀǼǟ�¾ȂǬǳ¦�ǺǰŻ�ƨȈǳȏ®Â�ƨȈǸƴǠǷ�©Ƣũ�ƢǼǳ�ƪ Ǵš �ƾǬǧ��¿ƾǬƫ�ƢŲÂ

تسقت هذه يف نظامية لتعالقها مع األصول البنائية والظواهر السياقية، وقد ا

املقارنات واالستدالالت اللغوية والبيانية ويف إيراد شواهد ونصوص منتقاة 

�ǪƟƢǬū¦�µ ǂǠǯ�ƢȀǴŰ�Ŀ�ƪ ǠǫÂ�Ŗǳ¦�ǾƫƢǨȇǂǠƫ�ĿÂ��ƢȀȈǴǟ�Śǈǳ¦Â�Ƣđ� ¦ƾƬǫȐǳ

�ȆưƷƢƥÂ�©ƢǸƴǠŭ¦�§ ƢƸǏ¢�ƾǼǟ�®°¦Â�Śǣ�ƾƷ�ń¤�¾ƢǸǠƬǇȏ¦Â�©¦±ƢĐ¦Â

Ƿ�°Ȃǘƫ�ȂǿÂ��±ƢĐ¦�±ƢƴŠ�ǾǳȂǬǯ��§ȂǴǇȋ¦�̈®ƢǷ�Ŀ�ǾǳȂǫ�Ǯ ǳ̄�ǺǷ��®ǂǨƬ)قسو:(  
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قسا قلبه على، وفيه :ƢĐ¦�ǺǷÂ±.. صلب وهو أقسى من الصخر: حجر قاس

ومن جماز اجلاز، قول الشعيب ...عاجلُت شدته:قسوة وقساوة، وقاسْيُت األمر

ƨƳ±ƢǗ�ƢǼǷ�ƢǿǀƻƘƫÂ�ƨȈǈǫ�Ʈ: "أليب الزناد ȇ®ƢƷȋ¦�ǽǀđ�ƢǼȈƫƘƫ "  وهذا كالم قسي

Ȇǈǫ�ǲȈǳÂ�Ȇǈǫ�¿ȂȇÂ��«ǂđÂ�Ǧكالم : كما يقال Ɵ¦± : شديد برد أو شدة ظلمة

.)٨(أو شر

ومن هذه السمات امللحوظة عند الزخمشري أنه كان وثيق الصلة باملؤشر 

اإلشارة (الداليل أي أن اإلشارة واضحة وبأصبع الظاهر إىل صاحبها، وهي هنا 

فيها الداللة عامة  ، كما أن اإلشارة الثانية وهي اإلشارة العبارية تكون)الذاتية

حيث تنقل املعاين أوعيتها من األلفاظ على حنو يتناسب مع األسلوب اخلاص 

باملؤلف، وهاتان اإلشارتان الدالليتان واألسلوبيتان تستمدان من النص وتقعان 

ضمن إشارته، لذا يالحظ استمداده القرآين بينا، فضال عن األحاديث النبوية 

ته وختصصه باألساليب الراقية املبدعة واألمناط الشريفة، وهذا يشري إىل خرب 

الداللية األصيلة، 

) ٢: الزلزلة( ﴾وأخرجت األرض أثقاهلا﴿: قوله تعاىل): ثقل(كقوله يف مادة 

.)٩(أي ما يف بطنها من كنوز وأموات

..والشمس جتري، والريح جتري، وجرت اخليل): جري(أو كقوله يف مادة 

�ǂƴƬǈƫ�ƢĔȋ�ƨȇ°ƢŪ¦�ƪ ȈũÂوال يستجرينكم حىت : ((ويف احلديث.. ي يف اخلدمة

.)١٠())ال تكونوا منه مبنزلة الوكالء من املوكل

ونطالع يف مقدمة ابن خلدون تقوميا لعمل الزخمشري املعجمي واألسلويب إذ 

ومن الكتب :"يتميز هذا التقومي بأنه ينفذ إىل جوهر أصيل يقول ابن خلدون

بني فيه ) أساس البالغة(¦�ǽƢũÂ�±ƢĐ¦�Ŀ�ÄǂǌűǄǳاملوضوعة أيضا يف اللغة كتاب 
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كل ما جتوزت به العرب من األلفاظ وما جتوزت به من املدلوالت وهو كتاب 

، ويرى الدكتور الداية أن جهد الزخمشري مرشح ليكون ركيزة )١١(شريف اإلفادة

يف مشروع املصنف الداليل العريب الذي جيمع تعليقات اللغويني واألدباء 

فالسفة واملتكلمني والفقهاء حول دالالت األلفاظ، وأنه جمال صاحل للتطبيق وال

ǲưŭ¦Â�ƨȇƢǼǰǳ¦�Ǻǟ�ÄǂǌűǄǳ¦�ǽǂǯ̄ �ƢǸǟ�Ȑǔǧ�̈°ƢǠƬǇȏ¦Â�±ƢĐ¦�©ƢǫȐǟ�ȄǴǟ...

): أذن(ويطبق رؤيته هذه على بعض شواهد الزخمشري يف أساسه، فيورد مادة 

�ǺǷ�À̄¢�±ƢĐ¦�ǺǷÂ�À̄¢�ȆǿÂ��ƨǠũ�ÀƢǯ�¦̄¤�À¦̄ȉ¦: "اليت يقول الزخمشري فيها

ومها أذن، وخذ بأذن الكوز وهي عروته واألكواب كيزان ال آذان هلا، ومضت فيه 

: أي" جاء البسا أذنيه"طامعا، و: أي" وجاء فالن ناشرا أذنيه"أذنا السهم، 

أعرفه وال :أي " أنا أعرف فالنا كما أعرف األرنب وأذنيها: "متغافال، ويف املثل

  . ا ال ختفي علي األرنبخيفي علي كم

  : ويقف الدكتور حملال ما جاء يف هذا النص على وفق أربع مالحظ

�ƨǠũ�À̄¢��ǞǇȂƬǳƢƥ�ǲǰǳ¦�ń¤�ƨǳȂƸƬŭ¦�ƨȈƟǄŪ¦�ǲǇǂŭ¦�±ƢĐ¦�ƨǫȐǟ:األولى

عندما تدل على من " العني"وهي متاثل ما يدرج عادة يف املشرتك اللفظي مع 

  . جيمع األخبار ويطلع على أحوال اخلصوم واألعداء متجسسا

  . االستعارة املعرفية وهي أذن الكوز وكذلك أذنا السهم: والثانية

مصادفة استعارة متحولة إىل قيمة معرفية مث قيامها بدور الكنابة يف : والثالثة

  . جاء فالن ناشرا أذنيه والبسا: الداللة غري املباشرة لقوله

ما وجده يف املثال من صفة يف أذن األرنب إذا عممت لتدل على  : والرابعة

 وحيوية كل ظاهر بارز وإن كان صاحبه يظنه خفيا، وذلك بالتطور الداليل



  

١٨٢

االستعمال والقيمة األساسية يف هذا العرض هي أن املساحة الداللية ليست 

.)١٢(حمصورة يف النصوص األدبية وإمنا تتسع لكل وجوه احلياة وألبناء اللغة عامة

وهذا اجلانب الذي أشار إليه الدكتور الداية هو جانب كامن يف نصوص 

ولكن اختلف بينهما االستخدام الزخمشري وضحه يف مقدمته وطبقه يف أمثلته 

الذايت لألساسي الداليل، أو مبعىن أعمق كان التأطري العام للرتكيب الكلي الناتج 

من املفاعلة واملمازجة بني املعطيات البنيوية على صلة وثيقة بالتأصيل واملنابع 

عندمها، وإن املداخلة الذاتية يف استخدام معطيات اللغة هي اليت أفرزت بينهما 

نبة أسلوبية خمتلفة، لذا قال الزخمشري بعد ذكره ما جاء به كتابه من ج

والتوقيف على مناهج الرتكيب .. كتخري ما وقع يف عبارات املبدعني.. خصائص

  . وتأسيس قوانني فصل اخلطاب.. واالستكثار من نوابغ الكلم... والتأليف

أوضاع فمن حصل هذه اخلصائص كان له حظ من اإلعراب الذي هو ميزان 

وأصاب ِذْروا من علم املعاين، وحظي برش من علم البيان، ... العربية ومقياسها

وكانت له قبل ذلك كله قرحية صحيحة وسليقة سليمة فحل نثره وجزل 

.)١٣(شعره

  :الخاتمة

إن مثل هذه اخلطى الرائدة تعد حبق رافدا لغويا أصيال، ومعينا دالليا ثراًء، 

اللغة احلديث ملا هلا من أسس راسخة يف التدليل، ومزايا للدارس واملتأمل يف علم 

نافذة يف التأويل، أخذت أبعادها من عقلية الزخمشري الفذة وذهنيته املتوقدة، إذ 

�ń¤�ƨǬȈǔǳ¦�ƨȇŚǈǨƬǳ¦�ǾƬƷƢǇ�ǺǷ�ȆǸƴǠŭ¦�² °ƾǳƢƥ�ǪǴŹ�À¢�ƢǸđ�¸ƢǘƬǇ¦

  . قضاءات معنوية ممتدة يف الكشف واإلحالة والتصوير
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  :اجعالهوامش والمر 

- بريوت ٢،الطبعة مقدمة أساس البالغةمشكور العوادي، الدكتور، )١(

  ٦:ص١٩٩٣لبنان،

  ٧:املرجع السابق، ص)٢(

   ٧:املرجع السابق، ص)٣(

  ٤:عند الزخمشري، صألسلوبيةا):الدكتور(مشكور العوادي )٤(

، مادة أساس البالغةالزخمشري،أبو القاسم حممود بن عمر اخلوارزمي،)٥(

  ٤٠٦:ص)عبأ(

  ٩:ص)أبد(، مادة املصدر السبقالزخمشري )٦(

  ٦٢:ص) ترس(، مادة املصدر السابقالزخمشري،)٧(

  ٥٠٧:ص)قسو(، مادة املصدر السبقالزخمشري، )٨(

  ٧٤:ص)ثقل(، مادة املصدر السابقالزخمشري، )٩(

  ٩١:ص)جرى(، مادة ، املصدر السابقالزخمشري)١٠(

  ٣٥٤:ص١ج٣الطبعة  مقدمة ابن خلدون،ابن خلدون،- ١١)١١(

-٢٢٨:بريوت لبنان، ص٢،الطبعة لداللة العريبعلم االدكتورالداية،- ١٢)١٢(

٢٢٩ 

  .٨:، صاملصدر السابقالزخمشري، )١٣(


