
  

١٠٥٩  

  االستشهاد بشعر المولدين والمعاصرين
   في المعجم الكبير
  أحمد بن محمد الضبيب. د

- ١ -  
  يد  تمه

ري له  ر الذي بدأ جممع اللغة العربية يف القاهرة بالتحض يعد املعجم الكبي
م أهم عمل ١٩٧٠يف اخلمسينيات امليالدية، مث صدر أول أجزائه سنة 

ومنذ ذلك . ة يف البالد العربيةمعجمي لغوي شامل تقوم به مؤسسة علمي
احلني صدرت من املعجم مخسة أجزاء آخرها ضم حرف احلاء الذي نشره 

مع سنة    .م٢٠٠٠/   ه١٤٢١ا

 إىل تلبية حاجة – من الناحية اللغوية –لقد هدف هذا املعجم 
ال للغة يف مجيع  اإلنسان املعاصر من حيث الشمول اللغوي، ففسح ا

ا احلاجة يف  يعاب املفردات واالستعماالت اليت متس إليها، وحاول است عصوره
ا إىل عصور اللغة مجيعها منذ عصور  ذا امتدت النظرة فيه ذا العصر، وهل ه

ًاالحتجاج اللغوي إىل عصرنا احلاضر، متجاوزا بذلك ما مسع عن العرب إىل 
مع  ا يقول  كم–ما ورد يف كتابات املولدين بله املعاصرين، فقد استقر رأي ا

على أن اللغة العربية ليست مقصورة على ما (( -رئيسه يف مقدمة اجلزء األول 
جاء يف املعجمات وحدها، بل هلا مظان أخرى جيب تتبعها واألخذ عنها، ويف 
مقدمتها كتب األدب والعلم، ومن اخلطأ أن يرفض لفظ ال لسبب إال أنه مل 

))يرد يف معجم لغوي
كل متصل األجزاء يرتبط حاضره أن اللغة ((: ، كما رأى)١(
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ا عند حدود معينة، وينبغي أن يعرب املعجم ... مباضيه ومن الظلم أن نقف 
احلديث عن عصور اللغة مجيعها، وأن يستشهد فيه بالقدمي واحلديث على 

))السواء
)٢(.  

إن هذا املوقف اللغوي يتماشى مع التطور اللغوي الذي متر به اللغة، 
ظ لكل عصر بالسمات اليت أدخلها على املفردات أو وهو منطقي إذا احتف

ً دون أن حتملها عبئا ال – من حيث الصوتيات والبنية والداللة –الرتاكيب 
. تستطيع محله بنقلها من سياقها املعريف أو الزماين إىل سياق آخر ال حتمله

ٍولتحقيق ذلك أكثر املعجم الكبري من االستشهاد بأشعار لشعراء جاؤوا بعد 

ذه األشعار، ع صر االحتجاج اللغوي، وتناقش هذه الورقة طريقة االستشهاد 
ًوهل حققت هدفا معينا يتوخاه املعجم أو يتوقع منه، حبيث دلت على  ً
استعمال جديد لأللفاظ، أو تطور ملعىن من املعاين على أيدي من استعملها 

  !من الشعراء

تصر على اجلزء ميكن أن تعد هذه الدراسة دراسة استطالعية إذ تق
، وهو يشتمل على املادة اللغوية اخلاصة حبرف ))املعجم الكبري((األول من 

 تعطي يف – أي الدراسة – صفحة، ولكنها ٧٠٠اهلمزة، ويقع هذا اجلزء يف 
كما قد تفيد يف . ًالوقت نفسه، مؤشرا على القيمة املعجمية هلذه الشواهد

والذي ميثل . يؤمل منه نفع كبريتسديد ما تبقى من هذا العمل اجلبار الذي 
ًجهدا كبريا مشكورا تنهض به منذ عقود من السنني مؤسسة لغوية عريقة ً ً.  

كان موضوع الشواهد اللغوية والنحوية من املوضوعات املهمة اليت 
ًتدارسها علماؤنا القدماء ومرت مبراحل عديدة وفقا لتصور كل عامل منهم، 

ا ما وكان اهلدف من هذه الدراسات احلف اظ على نقاء اللغة من أن يشو
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ا عن املنبع سواء يف الصوت أو البناء أو  ميكن أن يغري معاملها أو يبتعد 
ولذلك فقد تشدد الرواد القدماء يف االستشهاد بالشعر املعاصر هلم . الداللة

أو القريب من عصرهم، فنجد علماء الطبقة األوىل من اللغويني كأيب عمرو 
عبد اهللا بن إسحاق احلضرمي، واحلسن البصري، وعبد اهللا بن ابن العالء، و

م ّشربمة يلحنون الفرزدق والكميت وذا الرمة وأضرا ّ
، ويروى عن األصمعي )٣(

قوله املشهور الذي ذكر فيه أنه جلس إىل أيب عمرو بن العالء عشر حجج 
ًويال، غري أن هذه النظرة املتشددة مل تسد ط. )٤(فما مسعه حيتج ببيت إسالمي

إذ وجدنا بعض العلماء جييـز االستشهاد بشعر اإلسالميني، ومينع االستشهاد 
َبشعر املولدين أو احملدثني كبشار وأيب نواس وابن املعتز وغريهم، حىت يأيت 
الزخمشري، يف القرن السادس اهلجري، فيخرق القاعدة باالستشهاد بشعر أيب 

ُوإذا أظلم عليهم قاموا: متام، عند الكالم على تفسري قوله تعاىل َ ْ ََ َ َ َ ِ) البقرة :
ً، حمتجا بورود الفعل أظلم متعديا يف شعر حبيب ابن أوس، معقبا على )٢٠ ًً

ًوهو وإن كان حمدثا ال يستشهد بشعره يف اللغة فهو من علماء ((: ذلك بقوله
ليه الدليل ع: العلماءالعربية، فاجعل ما يقوله مبنـزلة ما يرويه، أال ترى إىل قول 

))بيت احلماسة، فيقتنعون بذلك لوثوقهم بروايته وإتقانه
، ومع ذلك فقد اعرتض )٥(

قبول الرواية مبين على الضبط والوثوق، واعتبار القول ((عليه العلماء بأن 
واالستشهاد به مبين على معرفة األوضاع اللغوية، واإلحاطة بقوانينها، ومن البني 

ن الدراية، فال يلزم من تصديق العلماء إياه فيما أن إتقان الرواية ال يستلزم إتقا
مجعه من احلماسة من أشعار من يستشهد بأقواهلم أن يكون مجيع ما يف شعره 

م ًمسموعا منهم أو مستنبطا من القوانني املأخوذة من استعماال ً((
)٦(.  
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 من أكثر اللغويني الذين استشهدوا بشعر )هـ٥٨٢ت سنة (ولعل ابن بري 
فقد ورد شعر أليب . من استشهاد بشعره) اللسان(يعزى إليه ما ورد يف املتنيب، و

سبعة منها نقلها عن حواشي ابن بري على ) اللسان(الطيب يف مثانية مواضع يف 
  :الصحاح، وواحد مل يبني مصدره فيه وهو استشهاده بقول أيب الطيب

م فخر كل من نطق الضــا  د وعوذ اجلاين وغوث الطريد   و

وال يبعد أن يكون يف نسخة من . أن الضاد للعرب خاصةعلى 
حواشي ابن بري مل تصل إلينا، إذ إن املادة املتعلقة به غري موجودة يف النسخة 

  .املطبوعة من كتاب ابن بري وهي على كل حال نسخة ناقصة

وقد أورد ابن بري شواهد يف كتابه ملولدين آخرين كأيب اهلندي 
 وأيب علي )هـ٢١٠ت( وبشر بن املعتمر )هـ٢٠٨ت( والعتايب )هـ١٨٨ت(

  . وغريهم)هـ٤٤٩ت( وأيب العالء املعري )هـ٢٥٥ت(ابن البصري 

ًوجند االستشهاد بشعر املولدين ومن أتى بعدهم من الشعراء واضحا 
  .)٧()تاج العروس(عند السيد حممد مرتضى الزبيدي يف 

ت املولدين يف غري أن من املالحظ أن علماءنا القدماء، وإن ذكروا أبيا
ا على صحة اللغة بقدر ما يفسرون ما جاء فيها  م ال يستدلون  كتبهم، فإ
ًعلى ما مسع عن العرب، أو ما أورده العلماء القدماء، ولذلك فإننا كثريا ما 

وعليه قول ((: نرى ابن بري يقدم هلذه الشواهد بعد إيراد الرأي اللغوي بقوله
ستعمال أيب الطيب يتوافق مع املسموع، لكنه ، فا)٨( أو حنو ذلك))..املتنيب

  .ًليس دليال على صحته
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وعنصر آخر ميكن أن يالحظه الدارس الستشهادات القدماء بأشعار 
احملدثني وهو إيراد أبيات العلماء من الشعراء، وقد نص الزخمشري يف تسويغه 

لالستشهاد بشعر أيب متام بكونه عاملا باللغة وبعدالته وذلك بقوله
ً

وهو وإن ((: 
ًكان حمدثا ال يستشهد بشعره يف اللغة فهو من علماء العربية، فاجعل ما يقوله 

))...مبنـزلة ما يرويه
وجند إشارات متعددة إىل علم هؤالء الشعراء باللغة، . )٩(

ِكم لنا من اجلموع على وزن فعلى؟ فيقول : فاملتنيب يسأله أبو علي الفارسي

َحجلى وظرىب: ًاملتنيب سريعا ِ َ ففتشت كتب اللغة ثالث ليال ((: ، قال الفارسيِ
))ًفلم أجد هلما ثالثا

َْفعيول((ويذاكره أبو علي فيما جاء على . )١٠(  فيذكر أبو ))ِ
َكسيون((علي ما يعرفه منها فيقول املتنيب و ْ من :  وهو موضع فقال أبو علي))ِ

 :والناس يقولون((): سفر السعادة(حكاه؟ فسكت أبو الطيب، قال يف 
ُكسيون(( ْ )) بكسر الكاف وضم الياء؛ والذي قال أبو الطيب أصوب))ِ

)١١( .
ويسجل ابن بري سعة علم أيب العالء املعري مبصادر اللغة، فبعد أن ينتقد 
: ًاجلوهري لعدم ذكره شيئا يف فصل الياء من باب احلاء يستدرك عليه مادة

 وهو تصحيف -لباءبا–ُهو بوح : وكان ابن األنباري يقول: ُيوح الشمس، قال
 عن املربد بالياء املعجمة باثنتني، ))احللبيات((منه، وذكره أبو علي الفارسي يف 

  :يف شعره فقال) املعري(وكذلك ذكره أبو العالء أمحد ابن سليمان 
ًويوشع رد يوحا بعض يوم َوأنت مىت سفرت رددت يوحا   ُ َ 

صحفته، وإمنا : ُوملا دخل بغداد اعرتض عليه يف هذا البيت، وقيل له
ِّالبن السكيت، فقال هلم) األلفاظ(ُهو بوح بالباء واحتجوا عليه بكتاب  ِّ :

َهذه النسخ اليت بأيديكم غريها شيوخكم، ولكن أخرجوا النسخ العتيقة،  َّ
))فأخرجوا النسخ العتيقة فوجدوها كما ذكر أبو العالء

)١٢(.  
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أي (مل يذكر ((: )برأ(وينتصر ابن بري لبشار بن برد فيقول يف مادة 
 وقد ذكره سيبويه، وأبو عثمان – بالضم يف املستقبل –ُبرأت أبرؤ ) اجلوهري

َّاملازين وغريمها من البصريني، وإمنا ذكرت هذا ألن بعضهم حلن بشار ابن برد 
  :يف قوله

 ُوفز بصرب لعل عينك ترب   نفر احلي من بكائي فقالوا
))فبنات الفؤاد ما تستقر   من صدود عبدة ضرّمسه 

)١٣(. 

وهكذا كان االستشهاد على صحة اللغة عند علمائنا القدماء ال يتم 
إال بإيراد أشعار القدماء من املنتمني إىل الطبقات الثالث املتقدمة، وهي طبقة 

أما املولدون واحملدثون فهم، وإن استأنسوا . اجلاهليني واملخضرمني واإلسالميني
م ال جيعلو وال شك أن مسلكهم يف ذلك . ا عمدة يف ذلكبأشعارهم، إال أ

يدل على التزام مبنهج سليم، ينم عن إدراك ملا يعتور اللغة أثناء مسريها من 
تغري أو تبدل سواء يف األصوات أو البنية أو الداللة، فكيف يستدلون على 
شرح بيت جاهلي بقول شاعر حمدث، قد يكون أصاب الرتكيب أو اللفظ 

 مرور الزمن؟ وكيف يفسرون القرآن بناء على معطيات لغوية لديه تغيري بفعل
  متأخرة عن وقت نزوله بأكثر من مئيت عام؟

ذلك موقف ميكن أن نفهم دواعيه، لكنهم حبفاظهم على نقاء اللغة 
ْاستبعدوا كثريا من األلفاظ اليت استجدت بفعل التطور اللغوي، واستعملها  َّ ً

هلم الفكرية، ولو سجلوها ألضافوا إىل اللغة العلماء والشعراء والكتاب يف أعما
غري أننا نالحظ أن املتأخرين منهم كالفريوزابادي يف . إضافات جلى

ًقد سجلوا كثريا من ) تاج العروس(والسيد حممد مرتضى الزبيدي يف ) القاموس(
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األلفاظ املستعملة يف غري عصور االحتجاج، ولكن ذلك جاء يف زمن متأخر، 
  .فكري بتأليف معجم لغوي تأرخييمما استوجب الت

- ٢ -  
  :الدراسة

أن يسد مسد املعجم التارخيي ) املعجم الكبري(مل يكن من أهداف 
العريب الذي يتطلع إليه اجلميع، لكن املعجم، وهو يعرب عن عصور اللغة 

مع يف مقدمته ً نراه يقرتب كثريا من -)١٤(مجيعها، كما نص على ذلك رئيس ا
:  أشار منهج املعجم إىل ذلك من طرف خفي فجاء فيههذه املهمة، وقد

ًواستشهد بالشعر القدمي واحلديث تأكيدا لوحدة اللغة وتكاملها، وغرسا لنواة (( ً
))يف سبيل معجم تارخيي

)١٥(.  

ًوتأسيسا على هذا الكالم فإن من املتوقع أن تكون الشواهد الشعرية 
صور من قالوها، فهل هي ممثلة للغة يف ع) املعجم الكبري(اليت وردت يف 

ًكذلك؟ وبعبارة أخرى هل كان املنهج واضحا يف أذهان مؤلفي املعجم حبيث 
اختريت الشواهد لتعطي دالئل توثيقية للكلمات أو االستعماالت اللغوية؟ 
ا كانت ذات  وهل كانت هلذه الشواهد إضافات معجمية حقيقية أم إ

  . يف هذه الورقةإضافات حمدودة؟ ذلك ما حناول أن جنيب عليه

ًاستشهد يف اجلزء األول من هذا املعجم خبمسني شاعرا من املولدين 
ً شاهدا، وتبني ١٨٧واملعاصرين، بلغ عدد الشواهد اليت نسبت إليهم فيه 

  :القائمة اآلتية أمساء هؤالء الشعراء وعدد مرات االستشهاد لكل منهم
  عدد مرات االستشهاد      الشاعر
  ٢٩        أبو متام
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  ٢٢        نيباملت
  ٢٠        البحرتي

  ٢٠      أبو العالء املعري
  ١٦      ابن الرومي

  ١٢      أبو فراس احلمداين
  ٦      البهاء زهري

  ٥    حممود سامي البارودي
  ٤        ابن املعتز

  ٣      بشار بن برد
  ٣      مهيار الديلمي

  ٣    احلسني بن الضحاك
  ٢      أمحد بن املعذل

  ٢      أبو العباس الصفري
  ٢      الشريف الرضي

  ٢      ني الدارميمسك
  ٢      مسلم بن الوليد

  ٢      أمحد شوقي
  ٢      حافظ إبراهيم

  :واستشهد لكل واحد من الشعراء اآلتية أمساؤهم بشاهد واحد

دعبل اخلزاعي، سديف، القناين، ابن أيب أمية الكاتب، صاحل بن عبد 
القدوس، حممد بن عبد امللك الزيات، طريح الثقفي، املعتضد، مربمان 

د موىل العباس بن حممد، إبراهيم بن املهدي، حيىي بن الفضل، النحوي، خلي
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أسامة بن منقذ، الطغرائي، أبو حممد الفقعسي، ابن أيب اخلرحني، حممد بن 
الفضل اجلرجرائي، عبد اهللا املياجني، ابن صارة الشنرتينـي، أبو احلسن بن نزار، 

أبو . فتح البسيتابن الفارض، سليمان بن داود القضاعي، ابن عبد ربه، أبو ال
يعلى عبد الباقي بن أيب حصن، صردر، ابن اجلوزي، علي بن نصر، عبد 

  .اجلليل بن وهبون، أبو الغريب النصري، البوصريي

ًكان من هدف املعجم أال يكون ممحضا لالستعماالت اللغوية، وإمنا 
يضم بني دفتيه معلومات حضارية وموسوعية، فهو إىل جانب مادته اللغوية 

ّدائرة معارف تعرف بعض املظاهر والظواهر واألعالم والبلدان واملواقع ميثل 
ًوغري ذلك، وقد مشل االستشهاد بالشعر كثريا من املواد املوسوعية اليت سطرت 

  .يف املعجم

لن يكون مبقدورنا أن نستعرض كل ما استشهد به من شعر يف هذا 
ذه الورقة، لكن اجلزء من املعجم، فذلك خيرج عن نطاق الزمن املخصص هل

اية البحث إىل  ًيكفي أن نعطي مناذج من الشواهد أمال يف أن خنلص يف 
مالحظات عامة وتوصيات مبا نراه لتحقيق اهلدف، وقد آثرنا أن نقسم ما 

  :اخرتناه من مناذج شعرية ثالثة أقسام

  . األلفاظ العربية-١

  . األلفاظ الدخيلة-٢

ازية-٣   . التعبريات والرتاكيب ا
  : األلفاظ العربية- ١



  

لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة  ١٠٦٨  )٤(اجلزء ) ٧٨( ا

الدائم، والدهر، وقيل الدهر ((: بأنه) ٢٧/ ١(ّعرفه املعجم : األبد
يبيـن ) التعريفات(ً، كما ذكر كالما للجرجاين يف ))الطويل الذي ليس مبحدود

األبد استمرار الوجود يف أزمنة مقدرة غري ((الفرق بني األزل واألبد هو أن 
 استمرار الوجود يف أزمنة مقدرة غري متناهية يف جانب املستقبل، واألزل

، واستشهد على تعريف األبد وتنكريه حبديث شريف، ))متناهية يف زمن املاضي
، يضرب لكل ما قدم، مث استشهد ببيت أيب متام ))طال األبد على لبد((وباملثل 

  :يف مدحه أبا سعيد الثغري وإشادته بانتصاره
 ًبأسرها واكتسى فخرا به األبد   أخذ اإلسالم زينتهيوم به 

االستشهاد ببيت أيب متام يوحي بعدم وروده عند من هم أقدم : قلت
منه من الشعراء، مع أنه ورد يف الشعر اجلاهلي يف مطلع قصيدة النابغة الذبياين 

  :املشهورة
  )١٦(بدأقوت وطال عليها سالف األ   يا دار مية بالعلياء فالسند

 – عند العرب – يدل على أن األبد – إىل جانب سبقه –وبيت النابغة 
زمن غري متناه يف املاضي، على عكس ما ذكره اجلرجاين، ويعطي املثل الذي 
ًذكره املعجم هذه الداللة أيضا، وحبذا لو أشار املعجم إىل ذلك، إذ يكون يف 
ًتعريف اجلرجاين ختصيص للمعىن بوصفه مصطلحا من مصطلحات املناطقة 

  .وعلماء الكالم

ّل به املعجم يف هذه املادة الكنايات اليت استعملها الشعراء على ومما أخ
  :سبيل التأبيد، وأكثروا منها، مثل قول زهري بن أيب سلمى

 ّحلوا إليه إىل أن ينقضي األبد   رحب الفناء لو أن الناس كلهم



  

١٠٦٩  أمحد بن حممد الضبيب. د – االستشهاد بشعر املولدين واملعاصرين

  :وقول حسان
 ويف مسية حىت ينفد األبد   ْفاللؤم فيك ويف مسراء ما بقيت

ال أفعله (( أو ))حىت ينقضي األبد(( أو ))حىت ينفد األبد((عرب إن قول ال
، أو غري ذلك من تعبريات جندها يف أشعار الشعراء ))آخر األبد((، أو ))طول األبد

  .العرب وخباصة يف العصر العباسي هي تعبريات من املفيد أن يضمها املعجم

ازي، من املعروف أن املعىن احلسي يسبق امل: ّاألخية واألواخي عىن ا
وأن من شروط جودة التأليف املعجمي أن تبدأ املادة باملعىن احلسي مث يذكر 

 –ً أحيانا –يبدأ ) املعجم الكبري(بعد ذلك ما طرأ على املعىن من جماز، لكن 
ازي، دون أن يؤسسه على معىن حسي يسبقه ) أخ ي (ففي مادة . باملعىن ا

ًاصطنع معه معروفا، وأسداه :  فالن آخيةآخى يف((: يبدأ املعجم املادة هكذا
ّأخى فالن ((: مث يقول بعده. ))آخى فالن يف فالن آخية فكفرها: ويقال. إليه

 مث يأيت ))ِّأخ يل آخية أربط إليها مهري: للدابة، عمل هلا آخية، قال أعرايب
عود يعرض يف احلائط، ويصري : ّتعريف اآلخية بعد أكثر من عشرة أسطر وهي

ًهو حبل يدفن يف األرض متينا (( أو ))لعروة، أو كاحللقة تشد به الدابةوسطه كا
  .))الطنب(( أو هو ))ويربز منه شبه حلقة تشد إليه الدابة

  : ببيت أيب فراس احلمداين))األواخي((: وقد استشهد املعجم على مجع اآلخية
 ُّأواخي من آرائه وأواصر   يت ملنالهَّ عدٍوأسعى ألمر

 ببيت أيب فراس جيد، وخباصة أن املعجم أورده للتدليل واالستشهاد 
على معىن احلرمة والذمة اليت ترعى، لكن قد يوحي االستشهاد به بعدم وجود 

  :اجلمع يف الشعر العريب قبل أيب فراس، وقد ورد عند الفرزدق يف قوله



  

لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة  ١٠٧٠  )٤(اجلزء ) ٧٨( ا

 )١٧(عاّز نَّأواخي جمد ثابت أن ي   هو األقرع اخلري الذي كان يبتنـي

  :ددت الكلمة عند البحرتي يف عدة أبيات منها قولهوتر
 )١٨(منهم بكل رحيب الباع والبلد   وما تزال أواخي امللك ثابتة

ّإبان كل شيء وقته وحينه الذي ((): ٥٦/ ١(جاء يف املعجم : ّإبان
) األساس(وآخر من ) اللسان( واستشهد على ذلك برجز من ))يكون فيه

  :ببيت نسبه إىل املتنيب هوجمهويل القائل، مث استشهد 
 ّللناس ما مل يأت يف إبانه   واعلم بأن الغيث ليس بنافع

 نسبة البيت إىل املتنيب غري صحيحة، فالبيت للبحرتي من :قلت
ا احلسن بن وهب مطلعها   :قصيدة ميدح 

 )١٩(والطرف جار يف امتداد عنانه   البيت مبين على أركانه

يف نسبة هذا البيت لعدم دقتهم يف النقل من وإمنا أخطأ مؤلفو املعجم 
، إذ إن فيشر ذكر - فيما يبدو –الذي اعتمدوا عليه ) معجم فيشر التارخيي(

ًمنسوبا للبحرتي، نقال عن شرح ديوان املتنيب للواحدي يف ) ٢٧: ص(البيت  ً
  .، فظن مؤلفو املعجم أن البيت للمتنيب٦٢١الصفحة املرقمة 

أتبيـن اهلدف من إيراد هذا الشاهد يف هذا املوضع، أنين مل : األمر الثاين
فإن كان القصد توضيح االستعمال للكلمة فقد وضحه الرجز الذي استشهد 
ا كانت  ّبه قبل، وإن كان القصد إثبات استعماهلا عند املتنيب فقد تبني لك أ
  :يف االستعمال قبله بل قبل البحرتي صاحب البيت، إذ وجدت عند أيب نواس

ُذهبا يثمر درا  ّبان وحنيكل إ   ً

  وقد ذكره فيشر يف معجمه فلم مل يستفد منه؟



  

١٠٧١  أمحد بن حممد الضبيب. د – االستشهاد بشعر املولدين واملعاصرين

حزن أشد : أسف أسفا وأسافة((): ٢٨٦(جاء يف املعجم : أسف
ِّإنه ألسيف بـني األسافة: احلزن، ويقال   :قال البهاء زهري. َ

ّال تأسفن لشيء بعد   ورأس مالك وهي الروح قد سلمت  ))ا ذهباهَ

:  باآلية الكرمية))أسف على ما فاته((: ذلك على قوهلمواستشهد بعد 
َوتـوىل عنهم وقال يا أسفى على يوسف ُ َ َ َ َ ُ َ َّ َ َ َ ) وأتبع ذلك بشاهد ) ٨٤يوسف

  :للنابغة الشيباين هو قوله
ٍَومعشر أكلوا حلمي بال ترة
 ًولو ضربت أنوفا منهم رعفوا   ِ

م أسفوا   عذبت ألسنهمال يأسفون وقد أ  َولو يظنون أن أعىن 

  :ًمث أورد شاهدا للمتنيب يهجو به إسحاق بن كيغلغ
 أو عاش عاش بال خلق وال خلق   إن مات مات بال فقد وال أسف

الكلمة مألوفة مستعملة يف مجيع العصور والبيئات العربية، وكان : قلت
يكفي فيها االستشهاد باآلية الكرمية وبيت النابغة الشيباين، أما االستشهاد 
ًببيتـي املتنبـي والبهاء زهري فلست أرامها يزيدان املعىن وضوحا، وال يضيفان معىن 
ًحقيقيا أو جمازيا للكلمة، ولو اتبعنا هذا املنهج يف حشد الشواهد لكل كلمة  ً

  .مألوفة المتألت معجماتنا بالشواهد بال طائل

أساة وإساة : مجوع آس وهي) ٣٠٥/ ١( ذكر املعجم :اآلسون
  :ستشهد على األخري بقول إبراهيم بن املهديوآسون، وا

 اك املنون رقيبرعليها ألش   ًومل ميلك اآلسون دفعا ملهجة

 إن كان املقصود من االستشهاد بالبيت االستدالل على ورود اجلمع :قلت
  :يف استعماالت الشعراء فإن لذلك شواهد تسبق ابن املهدي، منها قول احلطيئة



  

لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة  ١٠٧٢  )٤(اجلزء ) ٧٨( ا

 )٢٠(ءّتواكلها األطبة واإلسا   َّهم اآلسون أم الرأس ملا

كما ورد مجع املذكر . وقد استشهد به املعجم يف موضع آخر من املادة
  :السامل عند الفرزدق يف قوله

ا الثعل   ْإذا نظر اآلسون فيها تقلبت  )٢١(محاليقهم من هول أنيا

َّألـه ًأله فالنا اختذه إالها و((): ٤٤١/ ١(جاء يف املعجم : َ ً ، ))مهّ عظ- ّ
  :ًواستشهد على املعىن األخري بقول حافظ إبراهيم يف عمريته يذكر عمر وعليا

ُِّأعاظما أهلوا يف الكون تأليها   فاذكرمها وترحم كلما ذكروا ً 

 مل جند هذا املعىن يف املعجمات العربية وال يف شعر العرب قبل :قلت
 العبادة، فهو يقول حافظ، وأظن املعىن الذي قصد إليه حافظ ال خيرج عن معىن

ًإذا رأيت بشرا يصرف هلم نوع من أنواع العبادة، وهو ضالل بال شك، فاذكر 
  .ًهذين وترحم عليهما، فلو أن بشرا يعبد لكان هذان أحق بالعبادة

أما إن ثبت استعمال التأليه مبعىن التعظيم من قبل حافظ أو غريه من الشعراء، 
  .عمال خاص بالشاعر الذي ورد يف شعرهفإن من الواجب اإلشارة إىل أنه است

ً بيتا ))األمل((ًشاهدا على لفظة ) ٤٨٢/ ١( أورد املعجم :األمل
  : للبارودي هو

 تقطع رجائي فقد أشفقت من حرجي   مل يبق يل أمل  إال إليك فال

  .ًوأورد قبله آية قرآنية وبيتا لقطري بن الفجاءة

 اجلاهلية، وإيراد بيت  الكلمة مألوفة يف الرتاث اللغوي منذ:قلت
ًالبارودي ال يضيف إىل املعىن شيئا جديدا، فإن كان القصد من إيراده متثيل  ً



  

١٠٧٣  أمحد بن حممد الضبيب. د – االستشهاد بشعر املولدين واملعاصرين

العصور اليت وردت يف نصوصها هذه الكلمة فقد كان األوىل البدء بالعصر 
  :اجلاهلي فقد جاءت يف شعر عبيد بن األبرص

 )٢٢(وكل ذي أمل مكذوب   فكل ذي نعمة خملوسها

  :لراعي يف العصر اإلسالمي يف قولهووردت عند ا
 )٢٣(فاآلن قصر عن تلقائك األمل   أملت خريك هل تأيت مواعده

وقد تعدد ورود الكلمة عند الشعراء العباسييـن أيب متام وأيب العتاهية 
والبحرتي وابن املعتز، فشاعت يف أشعارهم كما شاعت عند أيب العالء 

لشعر العريب فإن املنتظر من املعجم أن املعري، فإن كان القصد متثيل عصور ا
يورد شواهد من هذه العصور، أما االستشهاد ببييت قطري والبارودي فإن ذلك 
. يوحي بعدم ورود الكلمة يف الشعر العريب قبل قطري، أو بينه وبني البارودي

والواقع أن الكلمة مألوفة، وال تستحق االستشهاد عليها إذ ليس فيها غموض 
تشهاد، وال استعمال غريب تفرد به أحد الشعراء، وال تطور يف يوضحه االس

  .الداللة حلق الكلمة عرب العصور

ذه الكلمة فعل األمر   فقد استشهد عليه املعجم ببيت ))ّتأمل((ويلحق 
  :للبارودي

ًتأمل هل ترى أثرا فإين  أرى اآلثار تذهب كالرماد   ّ

  :واستشهد قبله ببيت زهري) ٤٨١/ ١ ())تثبت يف األمر والنظر((على معىن 
 ُِمثرُحتملن بالعلياء من فوق ج   ّتأمل خليلي هل ترى من ظعائن



  

لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة  ١٠٧٤  )٤(اجلزء ) ٧٨( ا

 مل أجد فائدة أو وظيفة معجمية لبيت البارودي ختتلف عما :قلت
ًيدل عليه بيت زهري، فإن كان القصد تارخييا فإن الشعر العريب على امتداد 

  .تار منها ما ميثل تلك العصورعصوره ممتلئ باألمثلة اليت كان جيب أن خي

  :على لفظة األنني ببيت عمر بن أيب ربيعة) ٥٧٠/ ١( استشهد املعجم :أنين
ِ فارقت بلدا خٍأنني مكاك   وجملس أصحايب كأن أنينهم  صباً

  :وقول البارودي
 يدل عليه السمع من كل جانب   ُوكيف تواريه وهذا أنينه

ضافة إىل العمل املعجمي، إال  ليس يف بيت البارودي ما يعد إ:قلت
  .أن يكون من قبيل الزخرف الذي يثقل املعجم

على هذه الكلمة باآلية الكرمية ) ٥٩٩/ ١(استشهد املعجم : يؤوده
ِوسع كرسيه السموات واألرض وال يؤوده حفظهما ُّ ،)٢٥٥: البقرة( ،

  :ًوبأبيات للحارث بن خالد املخزومي، مث أورد بيتا للبارودي هو قوله
 يؤازره يف كل خطب يؤوده   وحسب الفىت من رأيه خري صاحب

 الكلمة مألوفة يف الشعر العريب وال أرى مزية لالستشهاد ببيت :قلت
البارودي عليها مادامت ال متثل عصره، ومل تأت يف سياق خمتلف عما أتت 

  :فيه عند الشعراء قبله، كما يف قول عمر بن أيب ربيعة
ا ُبهر الضعيف يؤوده الىشمم   وتنو فتصرعها عجيز

)٢٤( 

  :وقول بشار
 )٢٥(إن اجلواد يؤوده تعبه   خذ من صديقك غري متعبه



  

١٠٧٥  أمحد بن حممد الضبيب. د – االستشهاد بشعر املولدين واملعاصرين

َأوليات َأوليات(على ) أوىل(استشهد املعجم على مجع : ُ بقول حافظ ) ُ
  :إبراهيم

 من له مثل أوليايت وجمدي   إن جمدي يف األوليات عظيم

ذ يبدو أن استعمال مجع املؤنث  هذا االستشهاد ال غبار عليه، إ:قلت
ً قليل جدا يف الشعر العريب القدمي، ومل – وهو قياسي –) األوىل(السامل لكلمة 

  : يف قوله)هـ٤٧٣سنة (ّ سوى عند ابن حيوس – قبل حافظ –أجده 
 )٢٦(مآثر أعيت كل كهل ويافع   ُمهام حوى يف أوليات شبابه

  : األلفاظ الدخيلة- ٢

  :بقول أيب متام) ١٢/ ١(ليه شجر، استشهد ع: اآلس
ْنـور العرارة نوره ونسيمه  نشر اخلزامى يف اخضرار اآلس   َ

: ورد اللفظ يف الشعر احملتج به قبل أيب متام، قال ابن دريد يف اجلمهرة: قلت
))ًأحسبه دخيال، على أن العرب قد تكلمت به، وجاء يف الشعر الفصيح((

، ومل )٢٧(
  : من الشعر، وقد ورد يف شعر رؤبةًيورد ابن دريد عليه شاهدا

 )٢٨( واآلسءخيضر ما اخضر األال   ًتراه منصورا عليه األرغاس

  :الذهب اخلالص، استشهد املعجم عليه ببيت الطغرائي: اإلبريز
 يف األرض إذ صار إكليال على ملك   ّبينا ترى الذهب اإلبريز مطرحا

ء القرن السادس  وهو من شعرا–االستشهاد ببيت للطغرائي : قلت
 على هذه اللفظة يوحي بعدم ورودها يف الشعر القدمي قبله، وهو –اهلجري 

ًأمر يتناىف مع كون املعجم شامال للغة يف مجيع عصورها، فقد وردت يف شعر 
  :أليب متام يف قوله



  

لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة  ١٠٧٦  )٤(اجلزء ) ٧٨( ا

 )٢٩(ـريز فينا واألروع الغرنيق   باألسيل الغطريف والذهب اإلبـ

  :ويف شعر البحرتي
 )٣٠(َّذهب اإلبريز قبلك بالسبكصفا ال   وقد هذبتك النائبات ورمبا

 وشعر صفي الدين )هـ٤٠٦سنة (كما وردت يف شعر الشريف الرضي 
  .)هـ٧٥٠ت (احللي 

  :بقول ابن املعتز) ٧٣/ ١(استشهد املعجم عليه : ُاألترج
 ْحتدث يف النفس الطرب   ّيا حبذا أترجة
ا كافورة  ْهلا غشاء من ذهب   كأ

 وردت لفظة األترجة يف الشعر اجلاهلي يف بيت لعلقمة بن عبدة :قلت
  :هو قوله

ا ا يف األنف مشموم   ّحيملن أترجة نضخ العبري   )٣١(َكأن تطيا

ضمن ما يهمز من األمساء اليت ) أدب الكاتب(وذكره ابن قتيبة يف 
ا أو تسقطها   .مومل يشر إىل ذلك يف املعج. )٣٢(يبدل العوام مهز

  : التعبيرات والتراكيب المجازية- ٣

من حماسن هذا املعجم اشتماله على عدد غري قليل من التعبريات 
ازية اليت وردت يف النثر أو الشعر، غري أن مما يالحظ أن معظم  والرتاكيب ا
ًهذه النماذج قد بـثت يف املعجم دون مراعاة لسياقها التارخيي، وأحيانا دون  ُّ

ازية وسنعرض لبعض هذه النماذج مما يتصل منها تنبيه على وظيفته ا ا
  .مبوضوع االستشهاد بشعر املولدين أو املعاصرين



  

١٠٧٧  أمحد بن حممد الضبيب. د – االستشهاد بشعر املولدين واملعاصرين

واألدمي من كل ((): ١٥٣/ ١( قال يف املعجم الكبري :أديم األرض
  : مث أورد بيت األعشى))شيء ظاهره، يقال أدمي األرض

 ـس ويوما أدميها نغال   يوما تراها كأردية اخلمــ

  :أورد بيت املعريكما 
 رض إال من هذه األجسادأ   خفف الوطء ما أظن أدمي الـ

 القول بأن األدمي من كل شيء ظاهره مل أجد له سنداً  يف :قلت
استعمل ) أدمي األرض(معجماتنا العربية، وقد صرح علماؤنا القدماء بأن تعبري 

از، جاء يف  از األدمي من ((): التاج(على سبيل ا الضحى أوله، حكى ومن ا
از األدمي من : اللحياين جئتك أدمي الضحى، أي عند ارتفاع الضحى، ومن ا

ورمبا مسي وجه األرض ) الصحاح(السماء واألرض ما ظهر منهما، ويف 
))ًأدميا((

  .، مث أورد بيت األعشى السابق)٣٣(

يدخل من باب ) أدمي األرض(((): املضاف واملنسوب(وقال الثعاليب يف 
 وذكر بيت ))تعارة، كما يقال أدمي السماء، وأدمي األرض ملا حسناالس

كثرة : ويف استعارة األدمي لغري األرض يقول بعض الكتاب((: األعشى مث قال
))العتاب تنغل أدمي املودة

)٣٤(.  

ترى أن إطالق القول بأن أدمي كل شيء ظاهره ليس  فأنت: قلت
ًصحيحا، وأن ورود األدمي مضافا إىل األرض  أو السماء هو استعمال جمازي ً

از واسع ومما ال شك فيه أن  ذا املعىن، فباب ا أدمي (قد ال يرد يف غريمها 
يف قول الكاتب ال يعين ) أدمي املودة(ليس ظاهره وإمنا هو أوله و) الضحى

  .ظاهر املودة بقدر ما يعين وجودها



  

لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة  ١٠٧٨  )٤(اجلزء ) ٧٨( ا

 الصناعة  أن االستشهاد ببيت أيب العالء مل يضف إىل:واألمر الثاني
ًاملعجمية شيئا، فالرتكيب ليس من ابتكارات املعري، فإىل جانب سبق األعشى 

  :ًله جند االستعمال أيضا عند الشعراء العباسييـن كأيب نواس يف قوله
 )٣٥(حىت له يف أدمي األرض أخدود   قد أسحب الزق يأباين وأكرهه

ليك عين يف ويقال إ((): ٤٥٢/ ١(جاء يف املعجم الكبري : إليك عني
ً وذكر حديثا يف استعماهلا، مث أورد شاهدا للمتنيب هو قوله))ِّطلب التنحي ً:  

 عضاض األفاعي نام فوق العقارب   إليك فإين لست ممن إذا اتقى

 استعمال اسم الفعل هذا مألوف يف عصور الشعر العريب :قلت
 –التارخيية  من الناحية –املختلفة، واالقتصار على شاهد للمتنيب قد يوحي 

  :وقد ورد االستعمال يف شعر اجلاهلية يف قول النابغة. بعدم وروده عند غريه
 )٣٦(ينإليك ع.. سأهديه إليك   ألكين يا عيني إليك قوال

نون   :ويف شعر ا

 )٣٧(أما ترى اجلسم قد أودى به العطب   هائم وصب) إين(إليك عين 

طريقة االستعمال، فإن ما ورد يف وإن كان القصد من إيراده التمثيل على 
بيت املتنيب ميثل صورة واحدة من صور استعمال هذا التعبري يف الشعر العريب، فقد 
تفنن الشعراء يف صياغته، فتارة يأتون به كما ورد يف األبيات السابقة، وتارة 

  :، كقول العباس ابن األحنف))عين(( و))إليك((يدخلون كلمة بني 
 )٣٨(اشتغالفإين عن هواك لذو     عين– هواك –فقلت هلا إليك 

  : كما يف قول أيب متام))عين((وتارة يقدمون 
 )٣٩(ي مهجيت وغدِّكَبُ يـٌيل منه يوم   عين إليك فإين عنك يف شغل



  

١٠٧٩  أمحد بن حممد الضبيب. د – االستشهاد بشعر املولدين واملعاصرين

 كما يف قول أيب العتاهية يف أرجوزته ذات ))إليك((ًوأحيانا يكررون كلمة 
  :األمثال

 )٤٠(ي مينَّماذا تريدين، ختل   إليك يا دنيا إليك عين

ويقال مشخ فالن (() ٥٥٧/ ١( جاء يف املعجم الكبري :شامخ األنف
 مث استشهد ))مرتفع معتز بنفسه: ًرفع رأسه متكربا، وهو شامخ األنف: بأنفه

  :ببيت للبهاء زهري
 ْهَُّشامخ األنف أمش   كامل الظرف أديب

يه قبل البهاء زهري  التعبري مألوف يف الشعر العريب، وقد ورد ف:قلت
  :بقرون، يف شعر عبيد بن األبرص
ْيف روايب عدملي شامخ  )٤١(ٍأنف فيه إرث جمد ومجال   ْ الـُ

ًوحبذا لو كان التمثيل من شعر البهاء ميثل استعماال نادرا أو متصال  ً ً
  .بلغة عصره فذلك أجدر بالتمثيل

د أوله وأشده، وأنف الرب) ٥٥٩/ ١(جاء يف املعجم الكبري : أنف البرد
  :قال أبو العالء املعري

 عقيب التنائي كان عوقب باجلدع   ّمىت ذن أنف الربد سرمت فليته

ّمراعاة للجانب التارخيي الستعمال هذا الرتكيب نشري إىل أن أبا : قلت
  :العالء مل يكن أول من استعمله فقد سبقه إليه ذو الرمة يف قوله

 )٤٢(مراس األوايب وامتحان الكوامت   إذا شم أنف الربد أحلق بطنه

 يف هذا الصدد أن األنف قد ورد عند ))املعجم((ومما يستدرك على 
العرب يف استعارات كثرية، كان من املستحسن تضمني معظمها يف هذا 



  

لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة  ١٠٨٠  )٤(اجلزء ) ٧٨( ا

جدع احلالل أنف ((: املعجم املوسوعي الكبري، من ذلك قول الرسول 
أن استعارة األنف للكرم من ابتكارات ) مثار القلوب(، وذكر الثعاليب يف ))الغرية

  :بشار بن برد يف قوله
 ليخربين أنا أنف الكرم   ًأال أيها السائلي جاهال

  :وقوله أليب عمرو بن العالء
 عطس اجلود بأنف مصطلم   أنت أنف اجلود إن زايلته

  :مث تبعه ابن الرومي وزاد عليه وأحسن يف قوله((: قال الثعاليب
د كنت سوادها  ))جلود كنت املارناأو كنت أنف ا   لو كنت عني ا

ًوقد أورد الثعاليب مجلة من هذه االستعارات، مشريا إىل أن الناس قد 
  .)٤٣(..تصرفوا يف استعارة األنف بني اإلصابة واملقاربة

- ٣ -  
  نتائج البحث

يتضح من دراستنا لشواهد شعر املولدين واملعاصرين يف املعجم الكبري 
  :يتما يأ

 مل يوضح املعجم املعايري اليت ارتضاها مؤلفوه الختيار الشواهد -١
  واحلدود اليت التزموها يف ذلك،. بصفة عامة، والغرض من إيرادها يف املعجم

 ورد معظم هذه الشواهد للتدليل على ألفاظ أو تراكيب كانت قد -٢
اد اللغوية وذلك قد يوحي بعدم ورود املو. وردت عند الشعراء احملتج بشعرهم

املستشهد هلا عند أولئك الشعراء القدماء، مما يتعارض مع اهلدف التارخيي 
  .للمعجم



  

١٠٨١  أمحد بن حممد الضبيب. د – االستشهاد بشعر املولدين واملعاصرين

 ال متثل معظم الشواهد املنسوبة إىل الشعراء املولدين واملعاصرين -٣
عصورهم، فليس يف هذه الشواهد ما يعرب عن ألفاظ أو تراكيب تنتمي إىل 

ذا ميكن أن يقال إن املعجم تلك العصور، أو ابتكارات هلؤالء الشعراء ، و
ًفيما خيص الشواهد كان حمافظا إىل حد بعيد على الرغم من أنه أورد شواهد 

وهذا يتعارض مع قول رئيس جممع اللغة العربية يف . كثرية للمولدين واملعاصرين
ًوينبغي أن يعرب املعجم احلديث عن عصور اللغة مجيعا، ((: مقدمته للمعجم

ًمن ذلك مثال أن املعجم . ))بالقدمي واحلديث على السواءوأن يستشهد فيه 
ًأورد كلمة األزل ذاكرا قول ابن فارس يف عدم قياسيتها وقول الزخمشري إن 

م نظروا يف ذلك إىل لفظ  ، )مل أزل(اللفظ مصنوع، ليس من كالم العرب وكأ
ًلكن املعجم مل يورد شاهدا عليها، سواء من النثر أو الشعر، منسوبا  إىل من ً

استعملها من العلماء أو األدباء وقد وردت النسبة إليها عند أيب العالء يف 
  :شعره وذلك يف قوله

 )٤٤(سنفعشنا وعدنا راجعني إىل الق   لقد فرعتنا قدرة أزلية

  :وقوله
 )٤٥(ومل تدركي بالقول أن تصفيها   وصفت لقوم رمحة أزلية

ببيت للمتنيب، ) األستاذ(وقد وفق املعجم يف االستشهاد على لفظة 
  :ولكن الكلمة وردت يف الشعر املنسوب لإلمام الشافعي يف قوله

 سأنبيك عن تفصيلها ببيان   أخي لن تنال العلم إال بستة
 )٤٦(وصحبة أستاذ وطول زمان   ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة



  

لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة  ١٠٨٢  )٤(اجلزء ) ٧٨( ا

وهنالك استعماالت كثرية للشعراء املولدين وتصرف يف بعض األلفاظ 
لتعبريات قد ال تكون مسعت من العرب، ولكنهم قاسوها على كالم العرب أو ا

 ))اإلطار((فلم يضمها املعجم، فمن استعماالت بشار وابتكاراته إطالقه كلمة 
  :على حوض املاء يف قوله

 )٤٧(شركت الكلب يف ذاك اإلطار   وكنت إذا ظمئت إىل قراح

يب بالقدر الكايف، فقد  مل خيدم اجلانب التارخيي لأللفاظ والرتاك-٤
استفاد مؤلفو املعجم من القطعة اليت صنعت من جذاذات معجم فيشر، لكن 
مل تبذل جهود واضحة للتقدم خطوات حنو هذا اهلدف، على الرغم من أن 

  .الوسائل املتاحة اآلن خري منها عندما كتب فيشر جذاذاته

 على ألفاظ  أكثر املعجم من االستشهاد بالشعر املولد أو املعاصر-٥
ا، فهي  مألوفة يف مجيع عصور العربية، دون فائدة حقيقية لألبيات املستشهد 
ال تؤرخ للفظة وال توضح استعماهلا يف سياق معني، وال تدل على تغري حقيقي 
أو جمازي طرأ عليها، مما يوحي بأن الشاهد مقصود لذاته، مع أن املفرتض أن 

  .يكون للشاهد وظيفة معجمية حمددة

ض به و  جممع –ً مشكورا –ًأخريا فإن املعجم الكبري عمل ضخم 
اللغة العربية يف القاهرة، وأحرى مبثل هذا العمل الكبري أن يردد النظر فيه بني 
حني وآخر، وأن يستفاد يف إعداده من املعطيات احلديثة، وخباصة ما يعني 

ة، بعد أن أصبح منها على توثيق األلفاظ والرتاكيب وربطها بعصورها التارخيي
  .واهللا ويل التوفيق. الوصول إىل ذلك أسهل من ذي قبل

  



  

١٠٨٣  أمحد بن حممد الضبيب. د – االستشهاد بشعر املولدين واملعاصرين

  الهوامش

  .)و/ ١ (،م١٩٧٠مطبعة دار الكتاب : ، القاهرةالمعجم الكبيرجممع اللغة العربية، ) ١
  .نفسه) ٢
، حتقيق عبد السالم حممد خزانة األدب ولب لباب لسان العربالبغدادي، عبد القادر، ) ٣

  .)٦/ ١(، م١٩٦٧/ ه١٣٨٧/ ١دار الكاتب العريب للطباعة والنشر، : هارون، القاهرة
  نفسه) ٤
مصطفى البايب احلليب وأوالده سنة . مط: ، القاهرةالكشافالزخمشري، جار اهللا، ) ٥

  .)٢٢١ – ٢٢٠/ ١(م، ١٩٦٦/  ه١٣٨٥
اجلرجاين، السيد علي بن حممد، حاشية على الكشاف، على هامش الطبعة السابقة ) ٦

  ).٢٢١/ ١(شاف، من الك
هاشم طه شالش، .  تأليف د))الزبيدي في كتابه تاج العروس(( :انظر يف ذلك كتاب) ٧

  . وما بعدها٤٤٢م، ص ١٩٨١/  ه١٤٠١، بغداد، دار الكتاب للطباعة سنة ١ط
  ).رأى(و) قوم(و) قرط (اللسانعلى سبيل املثال : انظر) ٨
  .٢٢الكشاف، مصدر سابق ص ) ٩

دار الكتب : ، بريوتشذرات الذهب في أخبار من ذهببلي، ابن العماد احلن) ١٠
  .)هـ٣٥٤حوادث سنة  (١/ ١٤ت، . العلمية، د

حممد أمحد . ، حتقيق دسفر السعادة وسفير اإلفادةالسخاوي، علي بن حممد، ) ١١
  .)٤٣٣/ ٢(م، ١٩٩٥/  ه١٤١٥دار صادر : ، بريوت٢الدايل، ط

، حتقيق مصطفى عما وقع في الصحاحالتنبيه واإليضاح ابن بري، عبد اهللا، ) ١٢
اهليئة املصرية العامة للكتاب . جممع اللغة العربية، مصر:  القاهرة١حجازي، ط

  .)٢٨٠/ ١(م، ١٩٨٠
  .)٧/ ١(نفسه، ) ١٣
  .و: ، املقدمة، صالمعجم الكبير) ١٤



  

لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة  ١٠٨٤  )٤(اجلزء ) ٧٨( ا

  .ص: ، صالمعجم الكبير) ١٥
دار :  فيصل، دمشقشكري.  صنعة ابن السكيت، حتقيق دديوان النابغة الذبياني،) ١٦

  .٢، ص ]م١٩٦٨[الفكر 
/  ه١٤١٢دار الكتاب العريب :  بريوت١، شرح جميد طراد، طديوان الفرزدق) ١٧

  .)٢٥/ ٢(م، ١٩٩٢
/ ٢(ت، . دار املعارف د: ، القاهرة٣حتقيق حسن كامل الصرييف، طوان البحتري، ـدي) ١٨

٦٦٠(.  
  .)٢٢٦٢/ ٤(ديوانه السابق ) ١٩
 ،م١٩٨٧/  ه١٤٠٧مكتبة اخلاجني : ، القاهرة١نعمان طه، ط. حتقيق د، ديوان الحطيئة) ٢٠

  .٨٧ص 
  .٢٠٨ديوانه السابق، ص ) ٢١
مكتب مصطفى البايب : حسني نصار، القاهرة. د، حتقيق ديوان عبيد بن األبرص) ٢٢

  .١٣ ص ،م١٩٥٧/  ه١٤٧٧ي سنة  احللب
  .١٩٨م، ص ١٩٨٠ / ه١٤٠١: فايربت، بريوت. ، حتقيق رديوان الراعي النميري) ٢٣
املكتبة :  الدين عبد احلميد، القاهرةيحممد حمي:  نشر أبي ربيعة، بنديوان عمر) ٢٤

  .١٥٠ص . م١٩٥٢/  ه١٣٧١التجارية الكربى سنة 
الشركة التونسية : ، حتقيق حممد الطاهر بن عاشور، تونسديوان بشار بن برد) ٢٥

  .)٢٧٦/ ١(م، ١٩٧٦للتوزيع، سنة 
/ ١(م، ١٩٨٤/  ه١٤٠٤دار صادر، : وس، حتقيق خليل مردم بك، بريوتَُّديـوان ابن حي) ٢٦

٣٢٩.(  
  .)١٧/ ١(ت، . مكتبة املثىن، د: ، ط مصورة، بغدادالجمهرة في اللغةابن دريد، ) ٢٧
، حتقيق وليم بن الورد )ضمن جمموع أشعار العرب (ديوان رؤبة بن العجاج) ٢٨

  .م١٩٠٣زج، بالربوسي، لي



  

١٠٨٥  أمحد بن حممد الضبيب. د – االستشهاد بشعر املولدين واملعاصرين

  دار املعارف،: ، القاهرة٤، حتقيق حممد عبده عزام، طاممـوان أبي تـدي) ٢٩
  .)٤٣٣/ ٢(ت، . د
  ت،. دار املعارف، د: ، القاهرة٣١، حتقيق حسن كامل الصرييف وان البحتريـدي) ٣٠

)١٥٦٤/ ٣(.  
دار الكتاب : ، حتقيق لطفي الصقال ودرية اخلطيب، حلبديوان علقمة الفحل) ٣١

  .٥١م، ص ١٩٦٩/  ه١٣٨٩سنة . العريب
 حممد حميي الدين عبد : حتقيقأدب الكاتب،ابن قتيبة، عبد اهللا بن مسلم، ) ٣٢

  .٢٨٥ص . م١٩٦٣/  ه١٣٨٢، القاهرة، مط السعادة سنة ٤احلميد، ط
  ).أدم(، تاج العروس من جواهر القاموسالزبيدي، حممد مرتضى، ) ٣٣
 حممد أبو :، حتقيقثمار القلوب في المضاف والمنسوبالثعاليب، عبد امللك، ) ٣٤

ضة مصر : الفضل إبراهيم، القاهرة   .٥١٥ص . م١٩٦٥/  ه١٣٨٤دار 
، حتقيق إيفالد فاجنر، النشرات ديوان أبي نواس الحسن بن هانئ الحكمي) ٣٥

  .)١١٨/ ٣(م، ١٩٨٨/  ه١٤٠٨يسبادن سنة ڤاإلسالمية، 
  .١٩٧ديوان النابغة، مرجع سابق، ص ) ٣٦
. ة مصر، دـمكتب: عبد الستار أمحد فراج، القاهرةمجع وحتقيق ديوان مجنون ليلى، ) ٣٧

ًفبدا مكسورا، وقد أضفناها كي يستقيم ) إين(ورد البيت بدون كلمة . ٤١ت، ص 
  .الوزن

، ص  ه١٩٨٢/  ه١٤٠٢دار بريوت للطباعة والنشر، :  بريوتديوان العباس بن األحنف،) ٣٨
٢٤٥.  

  .)٧٥/ ٤( مرجع سابق، ديوان أبي تمام،) ٣٩
مكتبة دار : شكري فيصل، دمشق.  د: حتقيقأشعاره وأخباره،: العتاهيةأبو ) ٤٠

  .٤٥٥ص . ت. املالح، د
مكتبة مصطفى البايب : حسني نصار، القاهرة.  د:حتقيقديوان عبيد بن األبرص، ) ٤١

  .١١٨م ص ١٩٥٧/  ه١٣٧٧  سنةاحلليب،



  

لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة  ١٠٨٦  )٤(اجلزء ) ٧٨( ا

غة العربية سنة جممع الل: عبد القدوس أبو صاحل، دمشق.  حتقيق دديوان ذي الرمة،) ٤٢
  .)٧٦٦/ ٢(م، ١٩٧٢/  ه١٣٩٢

  .٣٣٠ مرجع سابق ص ثمار القلوب في المضاف والمنسوب،) ٤٣
. ت. دار األرقم، د: ريوتـعمر الطباع، ب. ، حتقيق داللـزومياتاملعري، أبو العالء، ) ٤٤

)٢٨/ ٢(.  
  .)٤٣٥/ ٢(نفسه ) ٤٥
دار العلم سنة : ، جدةمكتبة املعرفة: ديوانه، مجع حممد عفيف الزعيب، محص) ٤٦

  .٨١م، ص ١٩٧٢/  ه١٣٩٢
  .)٢٠٩/ ٣(ديوانه، مرجع سابق ) ٤٧


