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وخفيّة بتطور دالالت طائفة من أاللفاظ، بّهثا 
يسوق  من غري ٔان" مقاييس اللغة"يف معجمه 
واملقال عبارة عن حتقيق يف ّحصة . بيّنة علهيا

ُحمكني من ت} أالحاكم منوطني بلفظَيت 
، �الستناد ٕاىل مرجعني "اال>َسل"و" الَكبْش"

: ٔاقوال العلامء الثقات، واالٓخر: اثنني، ٔاحدهام
الشواهد الصحيحة الفصيحة؛ فأحّق أالقوال 
�لقبول ؤاحراها �لتصديق ما اكن عليه ٔاكرث 

  .اللغويني وصّدقته الشواهد الوثقى
  
  
  
  

  

: Résumé 
"Ibn Fares" a des jugements 

explicites et implicites qui 

affirment le changement 

sémantique d'une ensemble des 

mots qui a été introduit dans son 

dictionnaire "Makais Alougha" 

sans avoir des preuves. L'article a 

pour but la confirmation 

investigation a propos la 

confirmation de deux jugements, 

qui ont relation avec deux mots 

"Al kabch" et "Al asal" en basant 

sur deux références, le premier est 

les propos des célèbres savants et 

le deuxième les citations précises 

et éloquentes. Alors que le propos 

la plus logique et acceptable est 

celle de la plupart des savants qui 

est affirmé avec les citations 

authentiques. 
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ٕان ٔاحصاهبا مل يولوا : يتبني� �لنظر يف املعجامت العربية القدمية ٔان قول كثري من ا�ارسني
حفل  - وهو واحد من ٔاوالئك-فابن فارس . اه�ما بتطور دالالت أاللفاظ، جمانب للصواب

برصد ما اكن قدميا من التطورات ا�اللية، لكنه مل يسق ٔاد#� " مقاييس اللغة"يف معجمه 
. ، فال يُدرى ٔاحصيح ذ� التطور ٔام غري حصيح، ٔاو عىل أالقل ٔاراحجٌ ٔام مرجوحعىل ذ�

والسبيل ٕاىل ذ� تتبªع شواهد اللفظ ومسريه عرب الزمن، مع اعتبار آراء العلامء؛ ٔالن 
ُفقدت فَ الشواهد وحدها قد ال تكفي للوصول ٕاىل املرام، ٕاذ ٔاتت السـنون عىل كثري مهنا 

  .بفقدان نصوصها
  :""""الَكْبـشالَكْبـشالَكْبـشالَكْبـش""""ر دال# ر دال# ر دال# ر دال# تطوّ تطوّ تطوّ تطوّ     - - - - 1111

الاكف والباء والشني لكمة واحدة ويه الَكبْش، وهو ) كبش(«: قال ابن فارس
  :وكبش الكتيبة عظميها ورئيسها، قال. معروف

  .)1(»كبش غارات ٕاذا الىق نطحْ ... مث ما هابوا ولكن قّدموا 
        ::::رشح القولرشح القولرشح القولرشح القول

وف، لعظمي الكتيبة من احليوان املعر " الكبش"لّوح ابن فارس �سـتعارة العرب لفظة 
ورئيسها، حني جعل ٔاصل هذه املادة لكمة واحدة بدال# واحدة، مث ذكر لها دال# ٔاخرى، 
ٕاشارة منه ٕاىل ٔاهنا راجعة ٕالهيا، ومحمو# علهيا، ويه من طرائقه لتبيان التطور ا�اليل يف 

  .)2("مقاييس اللغة"معجمه 
ذهب؛ فاخلليل وابن دريد يف معجمهيام ويبدو ٔان ابن فارس اكن متابعا ملن قب¿ يف هذا امل

" الكتيبة"ٕاىل " الكبش"الرئيسة ٔاشارا ٕاىل ذ� ٕ�ضافة " املقاييس"الÂين هام من مصادر 
مجمل "، كام فعل ذ� ابن فارس نفسه يف معجمه االٓخر )3(بُعيد ذكر دال# احليوان

  .ردا Æنيا بيّناهٔان رّده ٕاىل دال# احليوان " املقاييس"، ٕاال ٔانه زاد يف )4("اللغة
Çاز«: ؤاما الزخمرشي فرصح بذ� ترصحيا بقوËهو كبش كتيبة، ومه كباش : ومن ا

مع ٔان ٕابراهمي ٔانيس يزّهد يف ٔاحاكم الزخمرشي �Ëازية عىل دالالت أاللفاظ، . )5(»الكتائب
ىل وال يكون احلمك حصيحا عىل احلقيقة واËاز يف أاللفاظ ٕاال ٕاذا اقترص ع«: حيث يقول

بيئة معينة وجيل خاص، فاËاز القدمي مصريه ٕاىل احلقيقة، واحلقيقة القدمية قد يكون 
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ت} يه الظاهرة اليت Öلها ٔاو جتاهلها الزخمرشي حني (...) مصريها ٕاىل الزوال وÔندÆر 
  .)6(»"ٔاساس البالغة"عرض للحقيقة واËاز يف معجمه 

وٕامنا توّسع يف التعبري فقط، مع ٔانه قد قصد  واÛي نراه ٔان الزخمرشي مل جيهل هذا أالمر
يف -ßرة ملا اكن " اËاز"اكن يسـتعمل لفظة . )7(ٕاىل التفريق بني احلقيقة واËاز يف معجمه

هذا . جمازا حيا مث صار حقيقة، وßرة ٔاخرى ملا هو جماز á يف بيئته وعند جي¿ -نظره
  .)8(اÛي اãِخَذ عليه وعُد� اضطرا� منه

ل عىل النوع أالول وجداننا لبعض ما نَص� عىل ٔانه جماز، يف معجامت سابقة مل وا�لي
، وا�ليل عىل النوع الثاين قوÇ يف مقدمة )9(يشرتط ٔاحصاهبا ذكر ا�الالت اËازية فهيا

 حتت وانطوى املبدعني، عبارات يف وقع ما ختري الكتاب هذا خصائص ومن«: معجمه
  .)10(»املفلقني اسـتعامالت

من احليوان املعروف ٕاىل عظمي " الَكبْش"يه فهذا تطّور داليل انتقلت فيه دال# وعل 
  :الكتيبة ورئيسها، وهذه صياغته الرëضية

    احليوان املعروف= الكبش : ا�ال# القدمية
  عظمي الكتيبة= الكبش : ا�ال# اجلديدة

 ال يزال حمتاجا ٕاىل دال# عىل ٔانه جماز á" الكبش"مضافا ٕالهيا " الكتيبة"وليس يف ورود 
قرينة صارفة وليس بتطور داليل، وٕامنا يرجع ذكرمه ٕاëها ٕاىل كرثة لزوðا لها يف Ôسـتعامل، 

للزبيدي " ßج العروس"، ويف )11(لكراع" املنّجد يف اللغة"وقد وردت بغري ٕاضافة يف 
  .)12(»سـّيد القوم وقائدمه ورئيسهم: الكبش: ومن اËاز«: حيث قال

جاءت غري مضافة ٕاىل امس ظاهر، وفõ مجعه املفّضل الضيب يف ويف الشعر 
شاهد عىل ذ�، وهذا عرض ما وجدù، مستندين ٕاىل تأرخي خري ا�ين " مفّضلياِته"

  :)13(الزرلكي لوفيات ٔاحصاب أالبيات
  )ق هـ 70ت : ()14(قال أالْخنَُس بن ِشهَاٍب 

  ماء سـبائُب عىل وÖِه من ا�ِّ ...  ُمه يرضبون الكبَش يُربق بيُضه
  .رئيس القوم وحامهيم، كذا يف الرشح �لهامش: ٔاي
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  )ق هـ 20ت : ()15(وقال علقمة بن َعَبَدة
  وقد حان من مشس الهنار غروب...  فقاتلَْهتم حّىت اتقوك بكبشهم

  .مبَلكهم ورٔاسهم، كذا يف الرشح �لهامش: ٔاي
ار ُد بن ِرضَ   )هـ 10ت : ()16(وقال املَُزّرِ

  ؤارِجع رحمي وْهو رëّن ùهلُ ...  والكبُش جامحؤاين ٔاردª الكبش 
  .بطلهم وسـيدمه، كذا يف الرشح �لهامش: كبش القوم

وضعت ل�ال# عىل احليوان، وظلت كذ� " الكبش: "فاملتبادر ٕاىل اÛهن ٔان لفظة
حينا من ا�هر حىت زحزح داللَهتا الوضعية مبدع تعّمدها �سـتعارة بالغية حسـنة، مث 

ت بداللهتا اجلديدة حىت اسـتغنت عن القرائن ٕاال �لقدر اÛي خيلّصها من اشـهترت وانترش 
Ôشرتاك، ؤاما ٕان ذكرت منفردة فٕان ا�اللتني تتبادران ٕاىل ذهن السامع مع سـبق �ال# 

  .احليوان كام سـيتبني
عىل احليوان ٔاقدم من داللته عىل حامية " الكبش"ومما يرحج ٔاو يقطع بكون دال# 

ها بدال# احليوان فقط، يف لغات سامية ٔاخرى؛ يه العربية والرسëنية القوم، ورود
  .)17(واالٓشورية

وعىل القول بقدم دال# اللفظ عىل احليوان ؤاهنا ٔاصل دالالت املشرتك اللفظي ا�ال 
التوسع ا�اليل يف اسـتخدام : (عليه وعىل غريه، بىن ا�كتور سامل سلõن امخلاش مقالتيه

راسة داللية معجمية يف حقول البدن وأالوجاع والسلوك وأالشاكل ٔاسامء احليوان، د
  ).ٔاسامء احليوان املسـتعم� يف حقول امجلاد(و) وأالعالم

واسـتدل عىل ذ� اسـتدالال ٔانرثوبولوجيا، وبيانه ٔان مزن# احليوان عند إالنسان القدمي 
بض �حلياة وقادر فهو ٔاقرب املوجودات ٕاليه؛ ٔالنه خملوق ذو حلم ودم، ù«مزن# جلي�، 

واكن يسـتدل ٔاحياù مبا اسـتدللنا به يف لفظة . )18(»عىل التفاعل معه، فيه كثري من صفاته
  .)19("الكبش"

ونظن ٔان اجلامع بني احليوان وعظمي الكتيبة، الباعَث عىل اسـتعارته Ç، شدة الرضب 
لنطح، والنطح وامحلايُة والرشف والسـيادة، ٔاما شدة رضبه وحاميته فٔالنه موصوف بكرثة ا
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وكبش نّطاح، وقد (...) للكباش وحنوها : النطح«": لسان العرب"فيه ِجسي�ة، جاء يف 
تناطحت أالمواج والسـيول والرجال يف : انتطح الكبشان وتناطحا، ويقتاس من ذ�

  .)20(»"الليل داج والكباش تنتطح: "احلرب، ؤانشد
، "النطح"ترشـيح لالسـتعارة بـ )ريض هللا عنه( )21(ويف هذا الرجز اÛي ينسب لعيلٍّ 

  )هـ 7ت : ()22(وÇ نظائر يف الشعر مهنا قول ٔاعىش قيس
ُموا    كبش غاراٍت ٕاذا الىق نطحْ ... مث ما اكُءوا ولكْن قد�

وقد . ، كذا يف الرشح)23(»قّدموا فارسا ٔ�نه الكبش، لكام التقى خبصم نطحه فأرداه«: ٔاي
  ".مقاييس اللغة"تقدم نق¿ برواية ٔاخرى من 

  :)24(وقول صاحل بن خمراٍق الَعْبِدّي اخلاِر�ّ 
  وَصاحلٌ يف احلَْرِب كبٌش ùِطحُ 

حفاميته . )25(»ينَطح فيعِقر ويقُتل، من غري أن هياج ويعبث به والكبش«: وقال اجلاحظ
  .لنفسه وملا حبوزته ٔاوىل ؤاحرى

ملنام سـيدا العابرون الكبش يف ا لَ ؤاما رشفه وسـيادته مفعروفان عند العرب؛ �Û ٔاو� 
َمْرييّ  ªيف الكبش«: رشيفا، قال كامل ا�ين ا� ëٔارشف ٔالنه القدر؛ رشيف رجل الرؤ 

قاموس تفسري "وجاء يف . )26(»السالم عليه السامعيل فداء اكن ٔالنه آدم؛ ابن بعد ا�واّب 
ووجه اسـتداللنا بتأويل الرؤë ٔان بعضها . )27(»الرجل املنيع املتبوع: والكبش«": أالحالم

 من كبش فالن ٕامنا": السائر واملثل«: قال اجلاحظ. ، وهذا مهنا)28(ؤول �ٔالمثال السائرةي
  .)29(»"التيوس من تيس هو ٕامنا": قالوا جهوه وٕاذا ".الكباش

ٔالنه مذموم عند العرب  -مع ٔان يف التيس نطحا-ومل يوصف عظمي الكتيبة �لتيس 
 شأن يف عليه املعرتض اجلُهينِّ  خللشـي العاص بن معرو وقال«: ُمتَنق�ص، قال اجلاحظ

 مدح الكبش ٔالن Öينة؛ كبش ë يقل ومل !Öُينة؟ تيس ë وال%مَ  ٔانت وما: احلََمكني
  .ومذمة العرب Ç مشـهترة يف ٔاشعارمه وخطهبم. )30(»ذم والتيَس 

لفظة متطورة ا�ال#، مع ٔان داللهتا " الكبش"ها ٔانمت ٔاوالء عددمت : وقد يقول قائل
- " اللكب"و" امحلار"و" الثعلب"و" النعامة"و" أالسد"از فهيا، فمل ال تعدون احلادثة جم
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ٕان هذه أالسامء : من مثل ذ� ٔايضا؟ واجلواب ٔان يقال -)31(ولكها مما اسـتعري لٕالنسان
وٕان اكنت شهرية يف دالالهتا اËازية فٕان شهرهتا يف دالالهتا . اليت مسيمتوها مل متت جمازيهتا

ما «هو : ل تاكد تكون نصوصا يف دالالهتا أالوىل، وقيل يف تعريف النصاحلقيقية أكرب، ب
ولفظ الفرس ال حيمتل امحلار (...) ال يتطرق ٕاليه اح�ل ٔاصال؛ ال عىل قرب وال عىل بعد 

  .)32(»والبعري وغريه
وتفسري ذ� ٔان Ôشـهتار املميت للمجاز اجلاعَل ٕاëه حقيقة، هو اشـهتار ٔاكرب من 

" أالسد"عن لفظَيت " وأالمصعيات" املفضليات"وقد نق�بنا يف . لته الوضعيةشهرة اللفظ بدال
؛ لرنى ٔاي دالالهتام ٔاشـيع يف Ôسـتعامل من أالخرى، واخرتù هذين املصدرين "الكبش"و

واخرتù . ؛ فرارا من املشكوك فيه، حذر املنحول)33(ٔالهنام من ٔاوثق مصادر الشعر القدمي
نه من احليواùت اليت حتتفي هبا العرب كثريا، فيلزم منه كرثة أالسد دون سائر احليوان؛ الٔ 

  :)34(وهذا عرض ما وجدù. دوران امسه يف ٔاشعارمه
شعراء جاهليون 

وخمرضمون 
  وٕاسالميون

املفضليات 
  وأالمصعيات

  إالنسان  احليوان

  % 60  3/5  %40  2/5  الكبش
  % 14  1/7  % 86  6/7  أالسد

  
        ::::ااااحملحملحملحملصولصولصولصول            

يف دال# احليوان من نسـبة اسـتعامÇ يف " الكبش"قارب نسـبة اسـتعامل يظهر هنا جليا ت
مشرتاك لفظيا، مع ٔاننا نظن أن " الكبش"دال# قائد الكتيبة وعظميها، هذا ما جعل لفظة 

  .توسـيع العينّة سـين5 عن غلب يسري لنسـبة اسـتعامÇ يف احليوان يف ت} احلقبة
احليوان عىل نسـبة اسـتعامÇ يف الشجاع يف " أالسد"ويظهر ٔايضا غلب نسـبة اسـتعامل 

وٕاذا اكنت هذه النتيجة . البطل، وهذا ما ينفي كون أالسد مشرتاك لفظيا جيمع ا�اللتني
  .ظنية النبناهئا عىل اسـتقراء ùقص، فٕاهنا مع ذ� مؤنسة
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بدال# احليوان، " أالسد"وجدير �Ûكر أن ثالثة من سـبعة مواضع وردت فهيا لفظة 
ه إالن  ّبِ ، ولكننا مل نعّده مما جاء بدال# إالنسان؛ السـتعامل الشعراء يف )35(سان به فهياشـُ

� ال اسـتعارهتم ٔادوات  ، وال جرم ٔان اسـتعاملها يف Ôسـتعارة البالغية )الاكف ٔاو ٔ�ن(شبيه ت
ئ تطور دال# اللفظة ارة عىل أاللسن و� فٕان استبدل هبا قرائن ٔاخرى منفص�، واكنت د. يبّطِ

  .من، ٔامست داللهتا للتطور ٔاقبل ؤايرسمع طول الز 
ٕاعراض ٔاهل اللغة عن ذكر داللهتا " أالسد"وما يرحج هذا اÛي ذكرùه يف لفظة 

اËازية، البطل الشجاع، يف معجامهتم، ومهنم الزخمرشي اÛي اكن معتنيا ببيان ا�الالت 
  .ضعية عند إالطالق؛ ٔالهنم علموا ٔان أالذهان ال تنرصف ٕاىل غري دالالهتا الو )36(اËازية

 ذ� يشـيع مث جمازي جمال ٕاىل احلقيقي جماÇ من ينحرف اللفظ«: قال ٕابراهمي ٔانيس
 للفظ مالزمة القدمية ا�ال# ت} وتظل احلقيقة، من حينئذ ويعد مألوفا، يصبح حىت اËاز

 ٕاحدى ٔان غري احلقيقة، من و9هام اسـتعامالن، ٔاو داللتان للفظ ويكون ضيقة، حدود يف
 القدمية ا�ال# تصبح ٔان ٕاىل أالمر يصل قد بل أالخرى، من شـيوعا ٔاكرث تكون ا�اللتني

 تقارن حني اËاز مبثابة تعدّ  وتاكد Ôنتباه، تسرتعي حبيث عاملتÔسـ  وق� الندرة من
  .)37(»املألوفة الشائعة اجلديدة ��ال#

  .فال" أالسد"تدانت داللتاه شـيوعا حىت صارß حقيقتني، ؤاما " الكبش"فـ
  :""""اال>َسـلاال>َسـلاال>َسـلاال>َسـل""""تطّور دال# تطّور دال# تطّور دال# تطّور دال#     - - - - 2222

اهلمزة والسني والالم تدّل عىل حّدة اليشء وطوÇ يف دقّة، ) ٔاسل(«: قال ابن فارس
ومسيت بذ� تشبهيا لها بأسل النبات، ولك نبت Ç : قال. أالسل الرماح: وقال اخلليل

  .)38(»شوك طويل فشوكه ٔاسل
  :رشح القولرشح القولرشح القولرشح القول

يف تعليل تسميهتم الرماح �ٔالسل؛ شوِك النبات ذي نقل ابن فارس قول ابن ٔامحد 
: املنسوب للخليل، وٕامنا وجدù" العني"ومل جند هذا القيل يف معجم . الشوك الطويل

والضمري يعود عىل النبات ال عىل . )39(»ويسمى القنا ٔاسال تشبهيا بطوÇ واسـتوائه«
  .الشوك
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وعين «: ريه، قال حسني نّصارمشحون بأقوال اخلليل يف التأصيل وغ" مقاييس اللغة"و
ولكن عنايته (...) ٔاقوال اخلليل وابن دريد خاصة، ٕاىل جانب غريهام من اللغويني  ٕ�يراد

  .)40(»�خلليل ٔاكرث
فابن فارس يرى رٔاي اخلليل، ولو ٔانه يرى بطالنه ٔالعرض عن ذكره مج�، ٔاو ذكَره 

ال جيوز تأخري البيان عن وقت ٕاذ . )41(وعقّب �لتخطئة ٔاو التضعيف والقوِل خبالفه، كدٔابه
" مجمل اللغة"وما يؤكد ذ� ٔانه ذكر قريبا منه يف معجمه أالول . احلاجة، والسكوت تقرير

الرماح، : أالسل«: ومل يرش ٕاىل ٔانه للخليل ٔاو غريه، مما جيع¿ ٔ�نه قوÇ هو، ففيه جاء
  .)42(»ٔاخذت من ٔاسل النبات

ن ا�قة وÔسـتطا# واحلّدة، حفىت لو مل وأالصل اÛي ٔاّص¿ مشـمتل عىل صفة الرماح م
ٕاىل النبات لبقي القياس حصيحا فهيا، وٕامنا فعل ذ� لعنايته ببيان  -بلسان اخلليل- يّردها 

Çي عّرب عنه هنا بقوÛٔاي ٔانه انتقال داليل )ومسيت بذ� تشبهيا: (التطور ا�اليل، ا ،
َبُه فيه شلكي@    .اسـتعاري، والشـ�

  :يةوهذه عبارته الرëض 
 .شوك النبات ذي الشوك الطويل= أالسل : ا�ال# القدمية

  .الرماح= أالسل : ا�ال# اجلديدة
ٔاما الرتادف فبني أالسل والرماح، . وحتّصل من هذا التطور ا�اليل ترادف واشرتاك

ؤاما Ôشرتاك فأمست . )43(»اال>َسل: ويقال للرماح«": أالسل وشـهبه"قال كراع يف �ب 
  .تدل عىل النبات والرماح معا" أالسل"لفظة 

واÛين رصحوا بأنه . ومل جند من ّرصح بأن املسـتعار شوك النبات غَري ابن فارس
Çنبات :أالسل« :النبات ذو الشوك، اخلليل يف قو Ç ورق ال دقاق، كثرية ٔاغصان ،Ç 

  .)44(»راكد ماء ٔاص¿ ويف ٔابدا ٕاال يكون وال
: وَحَىك عن ِمشٍر عن ابن أالعرايب. )45(الليثوأالزهري، اÛي نسب هذا القول ٕاىل  

واجلوهرّي كذ�، اÛي ذكر . )46(»أالسـنّة ٔاطراف من فهيا ُركِّب ِلام ٔاَسل، :للقنا وقيل«
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ف االٓخر، ٕاذ قال  فشوكه طويل شوك جشر Ç لك: ويقال. جشر: أالسل«: القولني وضع�
  .)47(»ٔاَسال الرماح وتسمى. ٔاسل

ّهبت الرماح،: أالسلو «: وابن دريد ٔايضا، ٕاذ قال  يف املعروف أالسل بنبات شـُ
 ٔاس�، خترج واحدته :أالسل«: وابن سـيدة كذ�، اÛي حىك قول ٔايب حنيفة. )48(»االٓجام
ùخشب  وال ُشَعب لها وليس حمّددة ٔاطرافها أن ٕاال شوك وال ورق لها ليس دقاقا قضبا
: والزخمرشي يف قوÇ. )49(»طرافهأ  ودقّة واسـتوائه طوÇ يف به تشبهيا القنا ُمسي وبه(...) 

والفريوزآ�دي، . )50(»التشبيه عىل أالسل للرماح وقيل(...) أالغصان  دقيق نبات وهو«
هباء، والرماُح والنبل وشوك النخل، وعيدان : نبات، الواحدة: حمركةً  أالسل،«: فٕانه قال

  .)51(»تنبت بال ورق
 من أالطراف شائكة كثرية نٔاغصا ذو نبات :)أالسل(«": املعجم الوسـيط"وجاء يف 

: وأالسل. واحلبال احلُُرص  منه وتُصنع الرطبة، أالرض ويف املاء يف ينبت أالَسلية، الفصي�
ق : وأالسل .النبل: وأالسل. )التشبيه عىل(الرماح : وأالسل. الشوك الطويل لك ما ُرقِّ

  .)52(»وُحّد من احلديد، من سـيف ٔاو سكني ٔاو سـنان
نبات، وقد جاء يف ٔاوصافه ما جاء، وٕاذا " أالسل"كثري ٕاىل ٔان فتبّني مما سـيق ذهاب 

تأملهتا مجيعا علمت ٔان ال منافاة بني رٔاهيم ورٔاي ابن فارس؛ فٕان هذا النبات ٔاشواك لكّه، 
ùوآخر قضبا ùطوي� جممتعة، سامها ٔاحدمه ٔاغصا.  

ح هبا معظم من سقنا من النبات ٕاىل الرماح، رصّ " أالسل"ويتبّني ٔايضا ٔان اسـتعارة 
Çَيْت  فُرنَى ٔان الرماح ٕامنا«: ٔاقواهلم، ومن املرصحني هبا ٔايضا ٔابو عبيد يف قو  أالسلَ  ُمسِّ

ِدها ª53(»لتََحد(.  
ريض (هبا، حيث قال يف قول معر بن اخلطاب " أالسل"ولكنه ùزع يف اختصاص 

 الرماحُ  أالسل ٕان: يقول من قول دª ير  فهذا": والنْبل الّرِماحُ  أالسُل، ِلُيَذّكِ لمك"«): هللا عنه
  .)54(»الرماح مع النبلَ  جع¿ قد تراه ٔاال خاصة،

، فقد نقل أالزهري قوÇ يف حديث )55(وهو نزاع يظهر ٔانه تبع فيه شـيخه ٔا� عبيدة
ق اÛي السالح سائر من غريها دون الرماحَ  �ال>سل يُرد مل«: معر السالف د ُرقِّ : قال .وُحّدِ
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Çوالنبل الرماح": وقو"،  ªمع النبل جعل قد ٔالنّه خاّصة؛ الرماح :أالسل: قال من قول يرد 
يف الرماح، حيث " أالسل"ومع ذ� شهد ٔابو عبيد بغلب اسـتعامل . )56(»ٔاسال الرماح

  .)57(»الرماح يف ؤافشاه ذ� ٔاكرث ٔان ٕاال الرماح، غري يف أالسل وجدù وقد«: قال
 عليه( عيلّ  عند فأالسل �ٔالسل، ٕاال قََود ال«: عاما، قول عيلّ " أالسل"ومما جاء فيه 

د احلديد من ٔارق�  ما لكّ  )الّسالم نان ا>و سكني ا>و سـيف من وُحّدِ   .)58(»سـِ
النباَت هو املسـتعار من أالسل الرماحِ، " أالسل"ويذكر ٔابو عبيد ٔان بعضهم يرى ٔان 

) السالم عليه(ب ٔاليو  فيه تعاىل هللا قال اÛي النبات هذا يف يقول وبعضهم«: حيث قال
نَْث﴾ ه ٔالنه أالسُل؛ :Ç قيل ٕامنا: ]44ص من [ ﴿َوُخْذ ِبَيِدَك ِضْغثًا فَاْرضِْب ِبِه َوَال َحتْ ّبِ  شـُ

  .وما ٔانباùٔ ٔابو عبيد بأسامء هؤالء. )59(»�لرماح
  ::::الشواهد الشعريةالشواهد الشعريةالشواهد الشعريةالشواهد الشعرية

مجهرة ٔاشعار "و" املفضليات"و" أالمصعيات"يف " أالسالت"و" أالسل"حبثنا عن 
، وبعض دواوين شعراء قدماء جاهليني وٕاسالميني، واعمتدù تأرخي خري ا�ين "العرب

  :، وهذا موجودù)60(الزرلكي لوفياهتم
  )ق هـ 80ت ( :)61(القيس قال امرؤ

ِملْننا   النواِهال وأالَسلَ  َحيْ
  .، كذا يف الرشح)62(»الرماح: أالسل«و

  )ق هـ 22ت حنو ( :)63(وقال عنرتة بن شداد
  اِحلرارا اال>سلَ  ِيبْ  دانَيَت  ٕاذا...  ٔادىن وتللم ٔايّنا سـتعمل

هنا عىل " أالسل"وليس محل . يه أالسـنّة، كذا ُرشح: ٔاطراف الرماح، ويقال: ٔاي
  .ٔاطراف الرماح ٔاو أالسـن�ة بأوىل من مح¿ عىل الرماح

  :)64(وقال ٔايضا
  وأالسلِ  �لِبيض نرثْت  جاممجٌ ...  فتعرثه مييش فَريس يب وعاد
  .رماح، كذا يف الرشح �لهامشالسـيوف وال: ٔاي

  )هـ 15حنو : ()65(وقال ابن الّزِبَْعَرى
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  أالَسلْ  وْقعِ  �ى ملتاٍث  غريِ ...�رعٍ  قَْرمٍ  الن�جدة صادقِ 
  .الرماح، كذا يف الرشح �لهامش: ٔاي

ª  مْقُرومٍ  بن وقال ربيعة ّيبِ   )هـ 16ت بعد : ()66(الض�
  ٔاعضبا قرنُ  لنا ميُررْ  ملو يزيدَ ...  ٔاسالتُنا اسـتلحمْت  ُجَرادَ  ويوم
  .القنا، الواحدة ٔاس�، كذا يف الرشح �لهامش: ٔاي

  )هـ 41ت ( :)67(وقال لبيد بن ربيعة
موا موا :قَيٌس  قالَ  ٕاذْ  قَد�   أالَسلْ  بأطَراِف  املَْجدَ  واحَفظوا...  قَّدِ

  .الرماح كام هو ظاهر، ؤاطرافها أالسـنّة: ٔاي
  )هـ 54ت ( :)Æ)68بت بن وقال حسان

امءُ  أالسل ٔاكتافها عىل... ُمصِعدات  أالعنّة رينيُبا   الّظِ
  .الرماح، كذا يف الرشح �لهامش: ٔاي

  :ااااحملحملحملحملصولصولصولصول
ليس فõ سقناه من شواهد ذكٌر لٔالسل بدال# النبات بتة، وحىت ٔاحصاب املعجامت 

 "أالسل"ؤاقدم من عرفنا ٔانه يف شعره ذكَر . اÛين ذكروا هذه ا�ال# مل يوردوا شاهدا علهيا
" أالسل"الرماح، امرؤ القيس بن جحر، وهو شاعر قدمي، ويف بيته ما يُشعر ٔان اسـتعارة 

بغري دال# الرماح، وما " أالسل"ومل يرد يف الشواهد املذكورة مجيعا . ليست قريبة العهد
يف الصحيحني، ولكّن ٔا� عبيد ثقة مأمون ) ريض هللا عهنام(وجدù قوَيل معر وعيل 

  .يف غري الرماح فقد وجده، فٕانه لُغوي@ مبني" أالسل"وجدت : ال، ٕان ق)69(�ٕالجامع
مسـتعار من النبات للرماح، فليس لنا ٔان " أالسل"ومع ذهاب ٔاكرث اللغويني ٕاىل ٔان 

ولو نظرù ٕاىل املسأ# . نقطع بذ�، فقد خالفهم من نقل ٔابو عبيد مذههبم وٕان اكنوا جماهيل
ٕان معرفة العرب للنبات سابقة ملعرفهتم : ٕاال ٔان يقالنظرة ßرخيية مل جند كذ� ما يسعفنا، 

السالح، من حيث اكنت الطبيعيات ٔاسـبق وجودا وعرفاù من املصنوعات، ومع هذا ال 
جيوز اجلزم؛ فكذ� ٔامة العرب شهرية �حلروب مذ اكنت؛ و�Û اكنت مهنا العرب 

  .البائدة
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        ::::اااامتمتمتمتةةةةــــــــــــــــــــخـخـخـخـ
من احليوان ٕاىل إالنسان �جلامع املذكور، " بشالك "مل يرد خالف يف القول بتطور دال# 

فأكرث اللغويني عىل هذا الرٔاي بترصحي ٔاو بتلوحي، مع ما جاء يف الشواهد من عاضد، ؤاما 
فرحجان القول بتطور داللته من النبات ٕاىل الرماح ٔاقل؛ خللو الشواهد من " أالسل"

  .عبيد، وٕان مل يّرصح بأسامهئموروده بدال# النبات، ولوجود قائلني خبالفه كام ذكر ٔابو 
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 و املراجـــــــعو املراجـــــــعو املراجـــــــعو املراجـــــــع    ششششــــــــــــــــــــــــالهوامالهوامالهوامالهوام
                                                                        

عبد السالم : ، معجم مقاييس اللغة، حتقيق)ـه395ٔابو احلسني ٔامحد، ت(ابن فارس  )1(
  .154، ص5، ج1979، 2محمد هارون، دار الفكر، ط

  .1/324،325) بيت(، 1/361) تيه(، 1/206) خبص: (ينظر مثال )2(
�با عىل حروف )هـ170ابن ٔامحد الفراهيدي، ت(اخلليل : ينظر )3( ، كتاب العني مرت

، بريوت، لبنان، 1، دار الكتب العلمية، طعبد امحليد هنداوي: املعجم، ترتيب وحتقيق
، )هـ321ٔابو بكر محمد بن احلسن، ت(، وابن دريد 7، ص4ج ،)كبش(مادة  ،2003

، بريوت، 1رمزي منري بعلبيك، دار العمل للماليني، ط: كتاب مجهرة اللغة، حتقيق وتقدمي
 .345، ص1ج) كبش(، مادة 1987لبنان، 

زهري عبد احملسن سلطان، مؤسسة : راسة وحتقيقابن فارس، مجمل اللغة، د :ينظر )4(
  .776ص ،3، ج)كبش(، مادة 1986، بريوت، 2الرسا#، ط

 �سل محمد: حتقيق البالغة، ، ٔاساس)هـ538ت معر، بن محمود هللا جار(الزخمرشي  )5(
، 2ج) كبش(، مادة 1998 لبنان، بريوت، ،1ط العلمية، الكتب دار السود، عيون

 .120ص
  .131،132، ص)ت.د( املرصية، أالجنلو مكتبة أاللفاظ، نيس، دال#ٕابراهمي أ  )6(
 .1/16أالساس : ينظر )7(
، 1968 ،2ط للطباعة، مرص دار وتطوره، نشأته العريب حسني نصار، املعجم: ينظر )8(
 .709، ص2ج
 حامد، بن ٕاسامعيل( ، واجلوهري1/20) ٔاثف(أالساس " تأثّفوه: "ينظر مثال )9(

 العمل دار عطار، الغفور عبد ٔامحد: حتقيق العربية، وحصاح اللغة ßج ، الصحاح)هـ393ت
أالساس " جوش. "1330، ص4، ج)ٔاثف(، مادة 1990 لبنان، بريوت، ،4ط للماليني،

، 1/468) سلخ(أالساس " انسلخ. "1/273) جوش(، والعني 1/156) جوش(
 العلمي عبد ٔامحد: حتقيق اللغة، ، هتذيب)هـ370ت ٔامحد، بن محمد منصور ٔابو(وأالزهري 
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، )ت.د( القاهرة، والرتمجة، للتأليف املرصية ا�ار محمد البجاوي، عيل: ومراجعة الربدوين،
  .170، ص7، ج)سلخ(مادة 

 .1/15أالساس  )10(
د)هـ310ت الُهنَاّيئ، احلسن بن عيل احلسن ٔابو(المنل  ُكَراع: ينظر )11(  اللغة، يف ، املُنَج�

د 1988 القاهرة، ،2ط الكتب، عامل البايق، عبد áوضا معر خمتار ٔامحد: حتقيق  يف املُنَج�
، 1988 القاهرة، ،2ط الكتب، عامل البايق، عبد وضاá معر خمتار ٔامحد: حتقيق اللغة،

  .73ص
ِبيِديّ  )12(  من العروس ، ßج)هـ1205ت احلُسيين، مرتىض محمد السـيد الفيض ٔابو( الز�

 مطبعة فراج، ٔامحد السـتار عبد: ومراجعة ي،الرتز ٕابراهمي: حتقيق القاموس، جواهر
 .345، ص17، ج)كبش(، مادة 1972 الكويت، الكويت، حكومة

 لبنان، بريوت، ،15ط للماليني، العمل خري ا�ين الزرلكي، أالعالم، دار: ينظر )13(
2002 ،1/277 ،4/247 ،7/211.  

 ٔامحد: ورشح يقحتق  ، املفضليات،)هـ178ت يَعىل، بن محمد ابن(املفّضل الضيب  )14(
 .207، ص)ت.د( القاهرة، ،6ط املعارف، دار هارون، محمد السالم وعبد شاكر محمد

  .395نفسه، ص )15(
   .95نفسه، ص )16(
 مكتبة العربية، اللغة يف السايمّ  املشرتك مفردات حازم عيل كامل ا�ين، معجم: ينظر )17(

 .323، ص2008 القاهرة، ،1ط االٓداب،
 ا�راسات ش، ٔاسامء احليوان املسـتعم� يف حقول امجلاد، جم�سامل سلõن امخلا )18(

 العربية اململكة الرëض، إالسالمية، وا�راسات للبحوث فيصل امل} مركز اللغوية،
 .105، ص3مج ،1العدد ،2001 السعودية،

سامل سلõن امخلاش، التوّسع ا�اليل يف اسـتخدام ٔاسامء احليوان دراسة داللية : ينظر )19(
 العلوم، دار لكية مية يف حقول البدن وأالوجاع والسلوك وأالشاكل وأالعالم، جم�معج 
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، 195ص" القنفذ"، و194ص" الريبوع"، 1ج ،18العدد ،2007 الفيوم، العمل، دار مكتبة
  .234ص" الَيَفن"و
م، بن محمد الفضل ٔابو(منظور  ابن )20(  هللا عبد: ، لسان العرب، حتقيق)هـ711ت مكر�

، )ت.د( القاهرة، املعارف، دار الشاذيل، محمد وهامش هللا حسب ٔامحد ومحمد الكبري عيل
 .4459، ص6، ج)نطح(مادة 

  :متام الرَجز )21(
  نطاَح اãْسٍد ما ٔاراها تصطلحْ ... الليُل داجٍ والكباش تنتَِطْح 

  مهنا نياٌم وفريٌق منبطحْ ... اãْسُد عريٍن يف اللقاء قد مرْح 
  مفن جنا برٔاسه فقد َرحبْ 

، ديوان إالمام عيل بن ٔايب )هـ40ٔابو احلسن القريش، ت(عيل بن ٔايب طالب : ينظر
عبد الرحامن الطويل، دار اËدد، سطيف، : طالب ريض هللا عنه وكرم وÖه، حتقيق

 .38، ص)ت.د(
 بن مميون الكبري أالعىش ، ديوان)هـ7ت قيس بن جندل، بن مميون(أالعىش  )22(

 .239، ص1950إالسكندرية،  ،حسني محمد: ورشح حتقيق قيس،
 .238نفسه، ص )23(
، 1974، بريوت، لبنان، 2ٕاحسان عباس، شعر اخلوارج، دار الثقافة، ط )24(

  .124،125ص
 عبد: ورشح حتقيق احليوان، ، كتاب)هـ255ت حبر، بن معرو عZن ٔابو( اجلاحظ )25(

مرص،  ،2ط ،ؤاوالده احلليب البايب مصطفى ومطبعة مكتبة رشكة هارون، محمد السالم
  .127، ص2، ج1965

َمْريِّي  )26( ªحياة احليوان الكربى، حتقيق)هـ808كامل ا�ين محمد بن موىس، ت(ا� ، :
  .328، ص4، ج2، مج2005محمد عبد القادر الفاضيل، املكتبة العرصية، بريوت، 

خا� بن عيل بن محمد العنربي، قاموس تفسري أالحالم ٔاصول التعبري وطرقه  )27(
  .74، ص2003ه، دار إالمام ما� للكتاب، اجلزائر، وقواعد
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 .80نفسه، ص )28(
  .456،457، ص5ج ،1943 ،1ط احليوان، كتاب )29(
  .462نفسه، ص )30(
اسـتعري أالسد للرجل الشجاع البطل، والنعامة للجبان الرعديد، والثعلب للخب  )31(

سيس، جند لك هذا يف 9م ا\ادع، وامحلار للصبور ٔاو البليد، واللكب لليقظ ٔاو اللئمي اخل 
  .العرب

، املسـتصفى من عمل أالصول، حتقيق )هـ505ٔابو حامد محمد بن محمد، ت(الغزايل  )32(
 .48، ص2، ج1997، بريوت، 1محمد سلõن أالشقر، مؤسسة الرسا#، ط: وتعليق

ùرص ا�ين أالسد، مصادر الشعر اجلاهيل وقميهتا التارخيية، دار اجليل، : ينظر )33(
 .510،511، ص1988بريوت، لبنان،  ،7ط
؛ 33،95،144،207،212،285،395،416املفّضل الضّيب، املفضليات، ص: ينظر )34(

 أالمصعي، اختيار ، أالمصعيات)هـ216ت قَُريب، بن امل} عبد سعيد ٔابو(وأالمصعي 
، )ت.د( لبنان، بريوت، ،5ط هارون، وعبد السالم شاكر محمد ٔامحد: ورشح حتقيق

  .81،158،187،207ص
، املفضليات، ص: ينظر )35( ل الضّيبِ ، أالمصعيات، ص33،285املفض� ª207، وأالمصعي.  
 .1/27) ٔاسد(، وأالساس 1/106) ٔاسد(، واملقاييس 1/68) ٔاسد(العني : ينظر )36(
 .132،133دال# أاللفاظ، ص )37(
  .1/104املقاييس  )38(
  .1/70) أسل( )39(
 .463ص، 2املعجم العريب نشأته وتطوره، ج )40(
محمود عبد هللا جفّال، مهنج ٔامحد بن فارس يف النقد اللغوي يف معجمه : ينظر )41(

، 4، ج78مقاييس اللغة نقد اخلليل وابن دريد منوذجا، جم� مجمع اللغة العربية بدمشق، مج
، www.mohamedrabeea.com/books/book1_789.pdf: ، الرابط1110ص

  .15:19: ، الساعةß :17/90/2013رخي الزëرة
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 .1/95) أسل( )42(
، املنتخب من غريب )هـ310ٔابو احلسن عيل بن احلسن الُهنَاّيئ، ت( ُكَراع المنل  )43(

مصطفى عبد احلفيظ سامل، : محمد بن ٔامحد الُعَمرّي، وفهرسة اللغة: 9م العرب، حتقيق
  .493، ص2، ج1989، 1القرى، ط جامعة ٔام

 .1/70) ٔاسل(العني  )44(
 .13/74) أسل(الهتذيب : ينظر )45(
  .13/75نفسه،  )46(
  .4/1622) ٔاسل(الصحاح  )47(
عبد : ، Ôشـتقاق، حتقيق ورشح)هـ321ٔابو بكر محمد بن احلسن، ت(ابن دريد  )48(

 .468، ص1991، بريوت، 1السالم محمد هارون، دار اجليل، ط
 الكربى املطبعة ، ا\صص،)هـ458ت ٕاسامعيل، بن عيل احلسن ٔابو(سـيدة  ابن )49(

  .167، ص11، ج1898 مرص، ،1ط ببوالق، أالمريية
  .1/27) ٔاسل(أالساس  )50(
: حتقيق احمليط، ، القاموس)هـ817ت يعقوب، بن محمد ا�ين جمد(الفريوزآ�دي  )51(

 مؤسسة العرقسويس، نعمي محمد: ٕ�رشاف الرسا# مؤسسة يف الرتاث حتقيق مكتب
  .961، ص)اال>َسل(، 2005 لبنان، بريوت، ،8ط الرسا#،

 مرص، القاهرة، ،4ط ا�ولية، الرشوق مكتبة الوسـيط، مجمع اللغة العربية، املعجم )52(
  .من املنت 18، ص)ا>ُسل(، 2004

: حتقيق احلديث، غريب ، كتاب)هـ224ت البغدادي، سّالم بن القامس(عبيد  ٔابو )53(
 أالمريية، املطابع لشـئون العامة الهيئة جحازي، مصطفى: ومراجعة رشف، محمد محمد حسني

  .201، ص5، ج1994القاهرة، 
  .209، ص1993، 4نفسه، ج )54(
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القامس بن سّالم البغدادي، (ٔابو عبيد : ينظر. اكن ٔابو عبيدة من شـيوخ ٔايب عبيد )55(
َ◌ف، حتقيق وتقدمي وصنع الفهارس)هـ224ت رمضان عبد التواب، : ، الغريب املصن�

 .20، ص1، ج1989، القاهرة، 1مكتبة الثقافة ا�ينية، ط
  .13/75) ٔاسل(الهتذيب  )56(
  .209، ص4كتاب غريب احلديث، ج )57(
 .13/75) ٔاسل(الهتذيب  )58(
 .210، ص4كتاب غريب احلديث، ج )59(
  .2/175، 4/87، 5/240، 3/17، 5/91، 2/11أالعالم، : ينظر )60(
، ديوان امرئ القيس )ق هـ 80ابن ُحْجر بن احلارث الكندّي، ت ( امرؤ القيس )61(

ك�رّي  ªٔانور عليان ٔابو سويمل : ، دراسة وحتقيق)هـ275ت(وملحقاته برشح ٔايب سعيد الس
، العني، إالمارات العربية املتحدة، 1ومحمد عيل الشوابكة، مركز زايد للرتاث والتارخي، ط

 .554، ص2، ج2000
 .555نفسه، ص )62(
 ديوان ، رشح)هـ ق 22 حنو ت العبيس، معاوية بن معرو ابن(عنرتة بن شداد  )63(

 دار طراد، جميد: والفهارس الهوامش تقدمي ووضع ،)هـ502ت( التربيزي للخطيب عنرتة
 .70، ص1992 لبنان، بريوت، ،1ط العريب، الكتاب

  .136نفسه، ص )64(
ان بن Æبت  )65( ، ديوان حسان بن )هـ54، تٔابو الوليد ابن املنذر اخلزر�(حس�

، بريوت، 2عبد ٔا ðَن�ا، دار الكتب العلمية، ط: Æبت، رشح وكتابة الهوامش وتقدمي
 .180، ص1994لبنان، 

، املفضليات، ص )66( ل الضّيبِ   .378املفض�
، رشح ديوان لبيد بن ربيعة )هـ41ٔابو عقيل ابن ما� العامري، ت(لبيد بن ربيعة  )67(

ٕاحسان عباس، مطبعة حكومة الكويت، الكويت، : حتقيق وتقدمي العامرّي للطوّيس،
 .192، ص1962
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 .19ديوان حسان بن Æبت، ص )68(
عبد : حسني محمد محمد رشف، ومراجعة: ٔابو عبيد، كتاب غريب احلديث، حتقيق )69(

  .27، ص1، ج1984السالم محمد هارون، 


