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مراتب الكالم العربً فً المحكم والمحٌط األعظم
البن سٌده االندلسً الجز آن األول والثانً
المدرس المساعد علً العبٌدي
قد اجلل اللووٌلون مراتلب الكلالم العربلً  ،فقلال ابلن املام الاولراوي (( اعللم انملم ٌسلتعملون
غالبا  ،وكثٌرا  ،ونادرا ،وقلٌال  ،ومطردا ،فالمطرد الذي ال ٌتالف  ،والوالب اكثر االملٌا  ،والكثٌلر
دونه  ،والقلٌل دون الكثٌر  ،والنادر اقل القلٌل ))

(ٔ)

.

ومن االل ما تقدم من كالم ابن امام الاوراوي الذي نقله السٌوطً فلً مزالره تبلدو لنلا عناٌل
اللوللوٌٌن العللرب بمللذه المسللةل  ،ي  :مسللا ل اوجلله الكللالم العربللً ومراتبلله  ،فقللد تنللاولوه فللً جللل
مصنفاتمم  ،واستوفوا وصفه  ،وحده  ،فمذا ابن فارس ٌعقد لمراتب الكالم بابا سماه ( باب مراتلب
الكالم فً وووحه و امكاله )

(ٕ)

.

ثم ان علما العربٌ وقفوا على تلك األلفاظ و ووحوا ما ٌراد بما فلً اللفلظ واالصلطال ،،والذه
التعابٌر ممم جدا فً الدرس اللووي  ،إذ لوال تلك االقٌس والحلدود العملٌل التلً وولعما اللووٌلون
لواعت مٌا كثٌرة من اللو وااتلط الفصٌح اللذي ٌعتلد بله بسلواه  ،وأللتلبس األملر عللى اللدارس
و مكل كثٌرا .
وفً اذا البحث سنحاول ان نةتً على ما جمله اللووٌون من مراتب الكالم العربً  ،ونعوتله ملن
االل ما تقدم له من وصاف وحلدود  ،إذ قلد وصلف علملا العربٌل كملا ملر األلفلاظ اللووٌل بصلفات
ماتلف فاستعملوا مصطلحات من نحو  :غالبا  ،وكثٌلرا ،ونلادرا  ،وقللٌال  ،ومطلرد  ،وقلد اسلتعملوا
فً آثارام مصطلحات اارى ااتلطت مدالٌما لدٌمم  ،وتمعبت اآلرا حولما  ،فقالوا  :الذا لفلظ ملاذ
 ،واذا فصٌح  ،واذا مارد  ،واذا حومً  ،واذا غرٌب  ،واذا نادر

( ٖ)

اوال  :الفصٌح
معنللى الفصللٌح لول واصللطالحا  :الفصللٌح فللً اللول اللو مللن ( تفصللٌح اللللبن وذاللاب اللبللة عنلله ،
صلح فصلاح ) (ٗ)  ،وفلً
صح اللبن تفصٌحا  ،ورجلل فصلٌح  ،ف ُ
وكثرة فصحه  ،وذااب رغوته  ،وف َّ
ساس البالغ ( فصح  :انطلق لسانه وبما الصت لوته ملن اللكنل … وتقلول  :لمحل نصلٌح اٌلر
من كلم فصٌح ) ( ٘)  ،وقال الراغب  ( :الفصح  :الوص الملً مملا ٌملوبه واصلله فلً الللبن ،
)
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ٌقال  :فصلح الللبن  ،و فصلح فملو مفصِ لح  ،وفصلٌح اذا تعلرى ملن
()ٙ

صح الجل اذا جادت لوته  ،و فصح تكلم بالعربٌ )
ف ُ

الرغلوة … ومنله اسلتعٌر

واما فً االصطال : ،فمو الطلق اللسان فلً

القللول الللذي ٌعللرف جٌللد الكللالم  ،والفصللٌح مللن الفصللاح  ،واللً البللٌن  ،ومللدار الفصللاح كثللرة
االستعمال العربً لما  ،والكلالم الفصلٌح عللى الذا ملا اللص ملن تنلافر الحلروف  ،وماالفل القٌلاس
اللووي

( )7

 ،واذا ٌعنً ان الفصٌح ما طابق قٌاس العربٌ وكثر استعماله .

وجا فً طبقات النحوٌٌن البً بكر الزبٌلدي ( قلال  :سلمعت ابلن نوفلل ٌقلول  :سلمعت ابلً ٌقلول
البً عمرو بن العال  :اابرنً عما ووعت مما سمٌت عربٌ ٌ ،دال فٌه كالم العرب كله ؟ فقلال :
ال ،فقلللت  :كٌللف توللبط مللا االفتللك فٌلله العللرب واللم حجل ؟ فقللال  :احمللل علللى األكثللر  ،واسللمً مللا
االفنً لوات )

()8

ومن االل النص فً عاله نجد ان معٌار الفصاح فً الكلم او كثرة االسلتعمال

 ،فوال عن تناسلق بنا ملا  ،كملا نقلل السلٌوطً علن ثعللب قولله ( ومنله ملا فٌله لوتلان او ثلالث  ،او
كثر من ذلك فااترنا فصلحمن  ،ومنله ملا فٌله لوتلان كثرتلا واسلتعملتا  ،فللم تكلن احلدااما كثلر ملن
األارى )

()9

 ،وقد حدد اللووٌون المروط الواجب توفراا فً المفردة حتى تعد فصٌح  ،واً :

ٔ .الوص اللفظ المفرد من تنافر الحروف .
ٕ .الوصه من الوراب .
ٖ .الوصه من ماالف القٌاس اللووي

( ٓٔ)

.

وقد زٌد على ما تقدم من مروط كون اللفظل ال تالرع علن اسلتعمال العلرب لملا الموثلوق بعلربٌتمم
فقالو ( ثم عالم كون الكلم فصٌح ان ٌكون اسلتعمال العلرب الموثلوق بعلربٌتمم لملا كثٌلرا )

(ٔٔ)

لذا فقد الص السٌوطً إلى ن المراد بالفصٌح او ( ما كثر استعماله فً السن العرب ) .
ومن الالل ملا تقلدم ٌمكلن ان نستملف حقٌقل الملراد بلاللفظ الفصلٌح  ،والحلدود التلً قٌلد بملا ،
وحدد والتً ألجلما سمً فصٌحا  ،كما ذكر غٌره ان ماالف القٌاس ال تتعارض مع كثرة االسلتعمال
 ،إذ قللال المللٌا بمللا الللدٌن السللبكً ( مللا اللالف القٌللاس  ،وكثللر اسللتعماله  ،فللورد فللً القللران فمللو
فصللٌح )

(ٕٔ)

 ،وحللول مسللةل القٌللاس اللوللوي الماللل بالفصللاح فإننللا ( ال نسلللم ان ماالفل القٌللاس

اللووي ٌال بالفصاح وسند اذا المنع بكثرة ما ورد منه فً القران الكرٌم  ،بلل ماالفل القٌلاس ملع
قل االستعمال مجموعمما او المال )

( ٗٔ)

.

)
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وبعد فان النظرة اللووٌ لم تكن وحداا اً التً سممت فً تحدٌلد مفملوم الفصلاح بلل ارتبطلت
ارتباطا وثٌقا وصمٌمٌا بالبالغ التً ترتكز على منطلقات جمالٌل  ،واعتبلارات سلٌاقٌ فلً االاتلدا
الى الفصٌح ومعرفته و اال فان تنافر الحروف ملحوظ فلً اللدرس البالغلً كثلر ملن اللدرس اللولوي
وان كان األاٌر اسبق الن البالغ تنظم عالقات الكللم ملن حقٌقل وجلاز وتركٌلب فٌقلول عبلد القلاار
الجرجانً  (:انه ال ٌكون بسمول األلفاظ وسالمتما مما ٌثقل على اللسان اعتداد حتى ٌكلون قلد اللف
منه الكالم ثم كان ذلك الكالم صحٌحا فً نظمه والورض الذي ارٌج به )

(٘ٔ)

 ،وال نعتقد انه قلد اراد

بـ( سالم األلفاظ ) اال مطابقتما القٌس كالم العرب ومجاراتما له فً سنن تالٌفه  ،وتركٌبه وبنا له ،
وقد ظمر األثر الذي تركه البالغٌون فً تصنٌف الكالم العربلً واولحا عنلد الكثٌلر ملنمم  ،فملذا ابلو
صلح الرجلل ،
االل العسكري من المتقدمٌن والرواد فً الفكر البالغلً العربلً ٌقلول ( انلك اذا قللت ف ُ
فاد ذلك انه صار على حال ٌقٌم فٌما الحروف وٌوفٌما حقما ) (  ، )ٔٙوعند البالغٌٌن ال ٌكون الكالم
فصٌحا ما لم ٌحمل مجموع من الصفات وجمل من النعوت اً ( ووو ،المعنى  ،وسمول االلفلاظ
 ،وجودة السبك غٌر مستكره فلج  ،وال متكللف والم  ،الٌمنعله ملن احلد االسلمٌن ملً لملا فٌله ملن
اٌوا ،المعنى وتقوٌم الحرف ) (  ، )ٔ7وانا نقف قلٌال عند قول ابً االل العسكري ( انه صلار عللى
حللال ٌقللٌم فٌمللا الحللروف ) وال نعتقللد انلله اراد ( بإقاملل الحللروف ) اال حسللن تةلٌفمللا وعللدم قللرب
ماارجما واستوا اا على ساق الفصاح  ،وقربما منما لتكون ومن قولنا ( كلم فصٌح ) .
اما اللووٌون فكانوا اكثر مالحظ واستقرا لكالم العرب إلثبات الفصٌح وتمٌٌلزه علن غٌلره عللى
سس ٌكاد ان ٌكون اغلبما صوتٌا كما او مالحلظ عنلد البالغٌلٌن  ،فملذا الالٌلل بلن احملد ٌقلول علن
تلةلٌف الحلروف ملع بعولما  :وللوال بحل فلً الملا ألملبمت العلٌن فللذلك للم ٌةتلفلا فلً كلمل واحلدة
وكذلك الما  ،وقلال ٌولا  :سلمعنا كلمل ملنعا ( المعالع ) فانكرنلا تةلٌفملا (  )ٔ8والذا ٌلوحً انله ال
ٌحكم على كلم ما بةنما فصٌح ما لم ٌنسجم فٌما تةلٌف الحروف  ،فال تكون متقاربل حلد الفحل

،

و القباح  ،وال متباعدة حد النموز  ،والركاك  ،وقد قال ابن درٌد ( اعلم ان حسن األبنٌ ان ٌبنلوا
بلامتزاع الحلروف المتباعلدة … اال تللرى انلك ال تجلد بنللا رباعٌلا مصلمت الحللروف ال ملزاع لله مللن
حروف الذالق )

( )ٔ9

ثانٌا  :مفموم النادر فً اللو واالصطال،

)
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النوادر  :جمع نادر  ،او نادرة  ،إذ جا فلً الصلحا ( ،نلدر الملً ٌ ،نلدر  :سلقط  ،وملذ  ،ومنله
النوادر )

( ٕٓ)

 ،واً ٌوا  :من نلدر الملً ٌ ،نلدر نلدورا  ،ونلوادر الكلالم تنلدر  ،والً ملا ملذ ،

وارع عن الجممور ( ٕٔ)  ،و ما النادر فً االصلطال ،فٌلراد بله ( تعبٌلر لولوي ٌلرد فلً كتلب اللول ،
ومعجماتما كثٌرا بمعنى االف الفصٌح المعروف على األغلب  ،والنادر قرٌب المعنى ملن الحوملً ،
والورا ب  ،والمواذ فً اللو  ،اال ان النادر بمعناه العام ٌممل اذه االلفاظ جمٌعا على الرغم من انه
بمعناه الااص اقرب اذه االلفاظ من الفصٌح ) ( ٕٕ) .
وقد ورد السٌوطً قاعدة جلٌل ٌعرف بما النادر فقال  ( :والنلادر اقلل ملن القلٌلل  ،فالعملرون
بالنسب الى ثالث وعمرٌن غالبما  ،والامس عمر بالنسب إلٌملا كثرالا ال غاللب  ،والثالثل قلٌلل ،
والواحد نادر ) ( ٖٕ)  .ووما تجدر اإلملارة إلٌله امنلا ان النظرٌل التلً تقلدم ابلن املام بملا و وردالا
السٌوطً اً نظرٌ ( قا م على ساس ماالف القٌلاس اللولوي والروع اللفلظ عنله  ،والً نظرٌل
صحٌح ثابت تؤكد األمثل الكثٌرة المبثوث فً كتب اللو  ،ولكنما ال تحل ممكل النادر ٌولا )

( ٕٗ)

مع ما تقدم من صحتما  ،وذلك الننا نجد كثٌرا من األلفاظ ماالف للقٌاس  ،واً مع ذلك فصٌح .
والحقٌقل ان معٌللار الحكللم علللى األلفللاظ اللو االسللتعمال ( فعالمل كللون اللفظل فصللٌح ان ٌكللون
استعمال العرب الموثوق بعربٌتمم لما كثٌرا … اذاً فالمراد بالفصٌح كما مر او ما كثر استعماله فلً
السن العرب )

( ٕ٘)

 ،والمراد بالنادر اذاً ما قل استعماله فً السن العرب ( ، ، )ٕٙللذلك فلان ( كثلرة

االسللتعمال  ،وقلتلله اللً المعٌللار الصللحٌح الثابللت الللذي ٌلله ٌمكللن لنللا ان نحكللم ان اللذا اللفللظ فصللٌح
معروف وان ذاك اللفظ نادر مجمول ) ( . )ٕٙ
ثالثا :كمف بتراث النادر فً العربٌ
ومن باب اسلتكمال الفا لدة وإتملام النفلع ر ٌلت ان تقصلى تلراث التلةلٌف فلً مجلال النلوادر  ،النله
حقٌق ل تللراث وللام ٌسللتوجب ان تجللرى حوللله دراس ل لووٌ ل مللامل تمللدف الللى اظمللار مللدى تللاثٌر
النوادر فً اللو وفً النحلو وفلً الصلرف عللى نحلو ملا صلنعت سلتاذتنا اللدكتورة نملاد العلانً فلً
بحثمللا ( النللادر فللً األبنٌل الصللرفٌ ) وٌبللدو لللً ان افللق النللادر ال ٌقتصللر علللى الصللرف فحسللب بللل
ٌتعللداه الللى النحللو والللى الداللل كللذلك  ،ومللا االللق باحثللا لووٌللا لللو وجلله جمللده فللً مووللو النللوادر
ودرسما دراس لووٌ مامل  ،وتتبع معاٌٌراا  ،و سباب نمو ما  ،وتةثٌر اللمجات فً ذلك .

)
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ومن تراث العربٌ فً النوادر  ،إلٌك مسردا بةسما من لفوا فٌما  ،وام حسب الترتٌب الزمنلً
:
ٔ.

بو عمر ابن العال البصري ( ٗ٘ٔاـ) .

ٕ.

ٌونس بن حبٌب الوبً البصري ( ٖٔ8اـ) له كتاب النوادر الكبٌر  ،والنوادر الصوٌر

.
ٖ.

علً بن حمزة الكسا ً ( ٔ89الـ) لله كتلاب النلوادر الكبٌلر والصلوٌر واالوسلط  ،ولله

كتاب نوادر األعراب .
ٗ.

عبد هللا بن سعٌد األموي .

٘.

القاسم بن معن المسعودي قاوً الكوف ( ٔ88اـ)

.ٙ

سحٌم بن حفص النساب .

.7

عمر بن سلٌمان بن كركرة النحوي .

.8

ٌزٌد بن عبد هللا الكالبً … وكتابه كبٌر فٌه فوا د كثٌرة .

.9

ابو مبلً العقٌلً .

ٓٔ.

دامج بن محرز البصري .

ٔٔ.

ابو المورحً .

ٕٔ.

دالمز البملول .

ٖٔ.

ٌحللً بللن المبللارك الٌزٌللدي ( ٕٕٓاللـ) للله كتللاب النللوادر  ،الفلله علللى غللرار نلللوادر

()ٕ7

االصلمعً  ،وقلد االذت رسلال ماجسلتٌر فلً قرا تله علام ( ٕٔٓٓم ) فلً كلٌل آداب الجامعل
المستنصرٌ تقدمت بما الطالب انا كاظم الحسٌناوي .
ٗٔ.

اسحق بن مرار المٌبانً ( ٕٓٙاـ) له كتاب النوادر المعروف ب ( الجٌم ) كما ٌقول

الدكتور عزة حسن  ،وله النوادر الكبٌر والصوٌر واألوسط  ،ولم ٌلذكر ان الجلٌم الو ملن كتلب
النوادر عند تحقٌقه .
٘ٔ.

محمد بن المستنٌر قطرب ( ٕٓٙاـ) .

.ٔٙ

علً بن حازم اللحٌانً  ،له كتاب النوادر  ،مرٌف كان الفرا دا ما ٌثنً علٌه .

.ٔ7

ٌحً بن زٌاد الفرا ( ٕٓ7اـ)
)

( 60

مجلة ديالى 2007 /

العدد السادس والعشرون
.ٔ8

المٌثم بن عدي الثعلً ( ٕٓ7اـ) .

.ٔ9

معمر بن المثنى التٌمً ( ٕٓٔاـ) .

ٕٓ.

سعٌد بن اوس االنصاري ( ٕ٘ٔاـ) .

ٕٔ.

عبد الملك بن قرٌب األصمعً ( ٕٔٙاـ) .

ٕٕ.

علً بن محمد المدا نً ( ٕ٘ٔاـ) .

ٖٕ.

محمد بن ٌحً بن المبارك الٌزٌدي ( ٕٕ7اـ)

)ٕ8( .

األوسط ( ٕٕٔاـ) .

ٕٗ.

االاف

ٕ٘.

علً بن الموٌرة االثرم ( ٖٕٓاـ) .

.ٕٙ

عبد هللا بن محمد بن اارون التوزي ( ٖٕٓاـ) .

.ٕ7

محمد بن زٌاد األعرابً ( ٖٕٔاـ) له كتاب النوادر  ،و نوادر بنً فقعس .

.ٕ8

عمرو بن ابً عمرو المٌبانً ( ٖٕٔاـ)
 ،ابو مسحل األعرابً .

.ٕ9

عبد الوااب بن حرٌ

ٖٓ.

عٌٌن بن عبد الرحمن تلمٌذ الالٌل بن احمد.

ٖٔ.

ابو الواز محمد بن عبد الاالق  ،له كتاب فً النوادر .

ٕٖ.

محمللد بللن اللانً النٌسللابوري اللوللوي  ،للله كتللاب كبٌللر فللً نللوادر اإلعللراب وغرا للب

الفاظما وفً المعانً واألمثال.
ٖٖ.

عبد الرحمن بن برزع اللووي  ،له كتاب فً النوادر اثنى علٌه االزاري .

ٖٗ.

ٌعقوب بن اسحق السكٌت ( ٕٗٗاـ) .

ٖ٘.

إبرااٌم بن سلٌمان بن حبان النممً .

.ٖٙ

سمل بن محمد السجستانً ( ٕ٘٘اـ) .

.ٖ7

احمد بن بً عبدهللا الرقً .

.ٖ8

الحسن بن علٌل العنزي ( ٕٓ9اـ)  ،له كتاب النوادر عن العرب .

.ٖ9

محمد بن العباس الٌزٌدي ( ٖٓٔاـ) .

ٓٗ.

إبرااٌم بن محمد بن السري بن سمل الزجاع ( ٖٔٔاـ) .

ٔٗ.

محمد بن الحسن بن درٌد االزدي ( ٕٖٔاـ) .
)
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ٕٗ.

محمد بن عبد الواحد الزااد غالم ثعلب ( ٖ٘ٗاـ) (..)ٕ9

ٖٗ.

إسلماعٌل بلن القاسلم القلالً البولدادي ( ٖ٘ٙاللـ) لله كتلاب االملالً والنلوادر فلً اللول

والورٌب  ،وقد املى كتابله فلً جلامع الزالرا بقرطبل  ،وقلد ملرحه اللوزٌر ابلو عبٌلد هللا بلن
العزٌز البكري االندلسً ( ٗ87اـ) وسماه ( مر ،الأللى  ،وااتصره احملد بلن عبلد الملؤمن
المرٌمً ( ٙٔ9اـ) .
ٗٗ.

عثمان بن جنً ( ٕٖ9اـ) له كتاب النوادر الممتع فً العربٌ .

٘ٗ.

الحسن بن عبد هللا العسكري  ،ابو االل ( ٖ٘9اـ) .

.ٗٙ

صاعد بن الحسن االندلسً ( ٓٔٗاـ) له كتاب الفصوص فً النوادر والورٌلب واالدب

واألمعار على غرار نوادر ابً علً القالً ( ٖٓ ) .
ومن نتا ج اذا اإلحصا ٌتبٌن لنا ان جل كتب النوادر لم ٌصل الٌنا وان التالٌف فٌه انقطع فلً
القللرن الرابللع المجللري  ،وبداٌ ل القللرن الاللامس المجللري  ،فللوار مللن الللف فٌلله تللوفً عللام (
ٓٔٗاـ) .
رابعا  :مثل النادر
ٔ.

قال ( وعظعظ السمم عظعظ و َع ْظعاظا  ،األاٌرة عن كرا  ،واً نادرة ) (ٖٔ) .

ٕ.

قلللال  ( :عِنلللان اللجلللام  :السلللٌر اللللذي تمسلللك بللله الدابللل  ،والجملللع عِنللل  ،و ُعللل ُنن

نادر )

(ٕٖ)

ٖ.

قال  ( :والعرق  :الزبٌب  ،نادر )

ٗ.

قال  ( :وكعب الثدي ٌ ،ك ُعب  ،وثدي مك ِّعب  ،ومك َّعب  ،األاٌرة نادرة ) ( ٖٗ) .

٘.

جز  ،وال َم ْع َجز  ،والكسر نلادر )
قال  ( :ال َم ْع َج ُز  :ال َع ْجز  ،قال سٌبوٌه  :او  :ال َم ْع ِ

.
( ٖٖ) .

(ٖ٘)

.

.ٙ

قللال  ( :وبعكوك ل المللر  :وس ل ُطه  ،وحكللى اللحٌللانً الفللتح فللً وا للل اللذه الحللروف ،

وجعلمللا نللوادر ؛ ألن الحكللم فللً ( فُ ْعلُللول ) ان ٌكللون موللموم األول اال مللٌا نللوادر جللا ت
بالوللم والفللتح  ،فمنمللا ُبعكوكلل  ،قللال  :مللبمت بالمصللادر نحللو  :سللار  ،سللٌرورة  ،وحللاد
حٌدودة ) ( . )ٖٙ
.7

عمرنت المً  :جعلته عمرٌنا  ،نادر للفرق بٌنه  ،وبٌن عمرت عمرة (. )ٖ7
)
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راعً  :نسب الى رجل كان ٌعمل األسن  ،كةن اسمه كان ُ
ُ
مراعا  ،فٌكلون الذا عللى
م
ّ

قٌاس النسب  ،او كان اسمه غٌر ذلك ملن ابنٌل ( ملٌن ،را  ،علٌن ) فملو ملن نلادر معلدول
النسب ( . )ٖ8
.9

وعصل المً عصال  ،وعصِ ل  ،اعوع وصلُب  ،قال  :وقد كسلر عللى عصلال  ،والو

نادر( . )ٖ9
ٓٔ .األِص َبع  ،و األِصبِع  ،واأل ُص ُبع  ،واألص َبع  ،واألُصبِع  ،واألَص َبع  ،واألِصل ُبع نلادر

( ٓٗ)

.
ٔٔ .ال ُمس ُعط  :ما ٌجعل منه السعوط  ،وٌصب منه فً االنف  ،نادر ( ٔٗ) .
ٕٔ .ال ُعرس  ،وال ُع ُرس  :ممن األفالك  ،والبنا  ،وقٌل  :طعامه ااص  ،انثلى وقلد تلذكر ،
وتصوٌراا بوٌر اا  ،واو نادر ( ٕٗ) .
ٖٔ .وبنو َع ِبٌ َدة  :حً  ،النسب إلٌه ُ ،ع َبدِي  ،واو من نادر معدول النسب ( ٖٗ) .
ٗٔ .فاما قوله فً المثل ( تسمع بالمعٌدي ال ان تراه ) فمافف علن القٌلاس اللالزم فلً الذا
فالمعلدي عللى القٌلاس
الورب  ،ولمذا النادر فً حد التحقٌر ذكرت اإلواف الٌه مكبرا  ،واال
ّ
( ٗٗ)

.

٘ٔ .ال ُّتب ٌَع  :الفحل من ولد البقر النه ٌتبع امه  ،وقٌل  :او تبٌع اول سلن  ،والجملع تبعل
 ،و تابع  ،واتابٌع كالاما جمع الجمع  ،و األاٌرة نادرة ( ٘ٗ) .
 .ٔٙال ُع ْرب وال َع َرب  :االف العجم  ،مؤنث  ،وتصوٌره بوٌر اا نادر ( . ) ٗٙ
ري من السدر  :ما نبت على عبر النمر  ،منسوب الٌه  ،نادر ( . ) ٗ7
 .ٔ7وال ُع ْب ّ
 .ٔ8و انعلوا  ،وام ناعلون  ،نادر  ،اذا كثرت نعالمم عن اللحٌانً ( . ) ٗ8
 .ٔ9وجمل ملو  ،وملٌع  :سرٌع  ،واالنثى مللو  ،وملٌلع  ،وملٌال نلادر  ،فلٌمن جعلله (
فٌعاال ) وذلك الاتصاص المصدر بمذا البنا ( . ) ٗ9
َٕٓ .عث ًَِ فً االرض ُعث ٌّا  ،و ُعثٌانا  ،وعٌثا ٌ ،عثى  :نادر ( ٓ٘ ) .
وترعً  ،بوٌر اا نادر ( ٔ٘ ) .
ٕٔ .ورجل  ،ترع ٌّ ٌ ،
ٌّ
والرٌع  :المكان المرتفع  ،ومٌل الرٌع  :مسٌل الوادي من كلل مكلان
والرٌع ،
الرٌ َع ُ ،
َّ
ِّ
َّٕٕ .
ور ٌُو  ،واالاٌرة نادرة ( ٕ٘ ) .
مرتفع  ،والجمع ارٌا ِ ،
)
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مٌمِ ٌات  ،و ُع َ
مٌمِ ٌَ  ،و ُع َ
ٖٕ .لقٌته ُع َ
م ٌْم ٌّانات  ،كل ذلك نادر

( ٖ٘)

.

ٕٗ .عماهُ ع ْ
موا  ،وعم ٌّا  ،كالاما اطعمه العما  ،واالاٌرة نادرة ( ٗ٘ ) .
َاوي  ،واو نادر
ٕ٘ .بنو َعدِي  :حً من بنً ُم َزٌ َن  ،والنسب الٌه َ ،عد ُّ

( ٘٘ )

.

الوعِل  ،والُوعِل  :تٌس الجبل  ،االاٌرة نادرة ( . ) ٘ٙ
َ .ٕٙ
وعو ٌَّ ً كالاما نادر ( . ) ٘7
وعو ًة ،
 .ٕ7عوى الذ ب والكلب ٌ ،عوي ع ٌّا  ،وعِوا ً ،
َّ
ِ
وبح ْح ُ
َ .ٕ8ب َّح َ ٌَ ،ب ُّح  ،وٌ ُب ُّح  ،اطلقله ابلن السلكٌت فقلال  :بح ِْح ُ
لت َ ،تلبِ ُّح  ،و ُرى
لت َ ،تل َب ُّح َ ،
اللحٌانً حكى َ :بح ِْح َت َ ،ت َب ُّح  ،واً نادرة

( )٘8

.

اامسا  :امثل الماذ .
ٔ.

لااً  ،فللان كللان
لوي  ،وعو ل ِم ًّ  ،فامللا قوللله ُ :عول ّ
ول ّ
والنسللب الللى عولله َ ،ع َ

منسوبا الى عوه  ،فمو من مواذ النسب
ٕ.
ٖ.
ٗ.

( ) ٘9

.

رجل ِعزااةٌ  ،وعزاًى  :ل ٌم  ،واذه االاٌرة ماذة ( ٓ. ) ٙ
م َعال  ،و ُ
معل َ ،
م ْعل  ،األاٌرة ماذة  ،وكذلك إمعال
قال االاف

( ٔ)ٙ

.

 :حرك الحرف الذي بٌن التةسٌس والروي المطلق بقوله :

المحاجم
علً
روى بٌن عٌنٌه
ٌزٌد ٌوض الطرف دونً كةنما
ّ
ِ
فكسرة الجٌم اً اإلمبا  ،وقد لتزمتما العرب فً كثٌر من معاراا  ،وال ٌجلوز ان فلتح
مع كسر وال وم وال مع كسر وم ؛ ألن ذلك لم ٌقل اال قلٌال  ،قال  :وقد كان الالٌل ٌجٌلز
ذلك  ،وال ٌجٌز التوجٌه  ،والتوجٌه قد جمعته العرب  ،و كثرت ممن جمعه  ،واذا للم ٌقلل
اال ماذا
٘.

(ٕ) ٙ

.

اعصةلّت المجرة  ،كثرت غصانما  ،وامتد التفافما  ،امز على قولمم  :د بل ،

واً اذلٌ ماذة ( ٖ. )ٙ
.ٙ

قال اللحٌانً  :وجمع سعٌد على سعٌدون  ،و سلاعد ،وال ادري عنلى بله االسلم

ام الصف  ،غٌر ان جمع سعٌد على ساعد ماذ (ٗ. ) ٙ
.7

س ُحل  ،وقر بعومم َ و ِبلال ُن ُج ِم اُل ْم ٌَ ْم َتلدُونَ
س ْح ٍل  ،و ُ
ال ُّن ُجم على انه جمع َن ْجم ك َ

 )ٙ٘ ( واً قرا ة ماذة ( . ) ٙٙ

)
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ت الدجاجل  ،وحللألت السللوٌق  ،ورثللة ِ
وحكللى بعوللمم  :قوقللة ِ
ت المللر ة زوجمللا ،

ول ّبة الرجل بالحج  ،واو كله ماذ النه ال اصل له بالممز ( . ) ٙ7
.9

وطرٌق ممٌع  :واوح بٌن  ،وبلد ممٌع  :واسع  ،مذ عن القٌاس

ص َّح
ف ُ

( . ) ٙ8
ٓٔ .وسللعٌا  :مقصللور اسللم مووللع  ،قللال ابللن جنللً  ،وسللعٌا مللن المللاذ عنللدي عللن
قٌاس نظا ره  ،وقٌاسه  :سعوى  ،وذلك ان ( َف ْعلَى ) اذا كانت اسما مما المه ٌلا فلان
ٌا ه تقللب واوا للفلرق بلٌن االسلم والصلف  ،وذللك نحلو ال ّ
م ْلروى  ،والتقلوى  ،فسلعٌا
صوى
ماذة فً حروفما على األصل كما مذت القُ ْ

و ُحزوى ( . )ٙ9

نجع ( ٓ. ) 7
ٔٔ .وعنى فً األكل ٌعنًِ ماذة  ،بمعنى َ :
ٕٔ .والوقِع كالمٌ َق َع  ،ماذ ألنما آل  ،واآلل إنما تةتً على ِم ْف َعل
( ٕ. )7
ٖٔ .وحلل الٌمٌن تحلٌال  ،و َت ِ
حلّ  ،و َتحِال  ،األاٌرة ماذة  :ك ّفراا

( ٔ. ) 7

ٗٔ.
سادسا  :مثل الفصٌح واألفصح
ٔ .ودا َع َقام  ،و ُعقام  :ال ٌبر ،والوم فصح ( ٖ. )7
ٕ .وال ِع ْنك  ،وال َع ْنك  :سدف من اللٌل ٌكون من وله الى ثلثه  ،وقٌل  :قطع منه مظلمل حكلاه ثعللب
 ،والكسر فصح ( ٗ. ) 7
م َمع  ،وال َّ
م ْمع ،وقد غلط ؛ الن ال َّ
ٖ .قال ٌعقوب  :والمولَدون ٌقولون َ :
م ْمع لوتان فصلٌحتان

( ٘) 7

.
سل َر َعان  ،واذا كلان فلً غٌللر
س َلر َعان  ،وصلفا فللً النلاس  :قٌلل ُ
ٗ .قلال ابلو العبلاس  (( :اذا كلان ال َّ
س َر َعان ( . ) 7ٙ
الناس قٌل َ :
قحاطً  ،وكالاما عربً فصٌح
انً  ،وعلى غٌر القٌاس
ّ
٘ .وقحطان ابو الٌمن  ،والنسب إلٌه َق ْح َط ّ
( . ) 77
سابعا  :مثل القلٌل
 .1نال ع ٌّم  ،ما ان تكون ( فُ ْعال ) واً اقل ( . )78
)
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وفً نماٌ البحث ومن الالل الوقلوف عللى بعلض المسلا ل التلً علرض لملا البحلث ٌمكلن ان
نستمف جمل من النتا ج والحقا ق التلً تلواى البحلث إثباتملا  ،وتقصلٌما حتلى تكلون الذه الااتمل
وفللى باإلابللار عمللا توصللل البحللث الٌلله فللً عجالتلله اللذه  ،واصللدق فللً اٌوللا ،مللدى الفا للدة منلله ،
واقوى فً الحث على دراس المعجمات العربٌ دراس حدٌث فً وو معطٌات علم اللو الحلدٌث ،
واذا ما حاول ان ٌفعله البحث مال ان تسنح الفرص بدراس على اذا المنوال ؛ الن اذا المنحى فلً
الدرس اللووي ٌعطً مسلاح تةملٌل اكبلر للباحلث فلً ملادة البحلث ونتا جله التلً ٌمكلن ان تلتماض
عنه .
وعلى اٌ حال فان بحثنا المتواوع اذا قد توصل الى :
ٔ.

ن مثلل النللادر الللواردة فللً جللز ي المحكللم والمحللٌط األعظللم األول والثللانً اللً كثللر

نللوا األمثلل الللواردة فٌممللا  ،اذ بلوللت (  ) ٕ8مثللاال ممللا ٌللدل علللى مللدة تقصللً ابللن سللٌده ،
وكثرة وبطه  ،ودق اذه وطول باعه  ،وسع افقه فً اذا المٌدان.
ٕ.

ان عدد مثل الماذ بلغ ( ٖٔ) مثاال مما ٌدل على انه كان ذا علم واسع بمذااب القول

 ،ومسالك األبنٌ عند العرب  ،وانه كان ذا درب فً معرفل اللوان كلالم العلرب والسلٌما الملاذ
منما  ،وتمٌٌزه عن سواه .
ٖ.

دل التتبع على ان ابن سٌده كان امه تقصً األمثل النادرة والماذة بمكل ملفت للنظر

.
ٗ.

ن تسمٌات مراتب الكالم العربً تعددت  ،وااتلفت حلدوداا تبعلا الالتالف جمل النظلر

الى كل واحدة منما  ،فملن اللولوٌٌن ملن للم ٌقلم بلٌن تللك المراتلب اٌل حلدود وجعلملا واحلدة ،
ومنمم من قام بٌنما تفرٌقا واوحا جدا .
٘.

وجد البحث ان من ٌنقل عن ابن سلٌده كصلاحب اللسلان ملثال ٌنقلل نلص ملا ٌقولله ابلن

سٌده نفسه دون الرجو الى التثبت من صح ما قاله ابن سٌده او عدمه  ،والذا ٌلدل عللى ان
جمده  ،ي  :ابن سٌده كان را دا مامال دقٌقا األمر الذي ٌدفع العلما الى ان ٌجعللوه ثبتلا ثقل
مرجعا فً مدوناتمم اللووٌ الالحق له .

)
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ومن انا ٌدعو البحلث اللى مجلال التاصلص بدراسل المعجلم العربلً اللذي ملا تلزال فلً كثٌلرا ملن
االعالق النفٌس التً تجدر بالباحثٌن العراقٌٌن دراسلتما ألننلا للو تفحصلنا المعجلم العربلً لوجلدنا
الكثٌللر مللن األسللرار فللً علللوم مللتى الن اللو ل كمللا قللالوا تللارٌا  ،والمعجللم حللوى اللو ل اذن اللو
بالورورة تارٌا  ،بل ربما ٌكون اصدق من التارٌا نفسه فً إٌراد الكثٌر ملن المعلوملات المممل
عن حٌاة األمم والمعوب الٌومٌ  ،الااص والعام .
وهلل الحمد وال وآارا.

)
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الـــــــــــــــــهـــــــــــــــــــوامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش
ٌ .1نظر  :المزهر .342 /1 :
ٌ .3نظر  :المصدر نفسه .322 /1 :
ٌ .2نظر  :النادر اللغوي فً االبنٌة الصةرفٌ  ،122 :مجلة للٌة االدا ، ،الجام ة المسرنصةرٌ ،
ع ،14سن .1891 ،
 .4ال ٌن ( فصح ) .131 /2 :
 .2اساس البالغ ( فصح ) .215 :
ٌ .1نظر  :مفردات الفاظ القران ( فصح )  ،125 :والمزهر .194 /1 :
ٌ .5نظر  :لسان ال ر ( ،فصح ) .442 /3 :
 .9المزهر .192 /1 :
ٌ .8نظر  :المصدر نفسه .192 /1 :
ٌ .11نظر  :المصدر نفسه .192 /1 :
ٌ .11نظر  :المصدر نفسه .195 /1 :
ٌ .13نظر  :المصدر نفسه .199 /1 :
ٌ .12نظر  :المصدر نفسه .199 /1 :
ٌ .14نظر  :دالئل االعجاز 422 :ـ .421
ٌ .12نظر  :لرا ،الصناعرٌن .14 :
ٌ .11نظر  :المصدر نفسه .14 :
ٌ .15نظر  :ال ٌن .24 /1 :
ٌ .19نظر  :المصدر نفسه .24 /1 :
)
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 .18المزهر .184 /1 :
 .31الصحاح ( ندر ) .514 /3 :
ٌ .31نظر  :لسان ال ر ( ،ندر ) 188 /2 :ـ .311
 .33النوادر  ،البً مسحل االعرابً .18 /1 :
ٌ .32نظر  :المزهر .324 /1 :
ٌ .34نظر  :النوادر .31 /1 :
 .32المصدر نفسه .31 /1 :
 .31المصدر نفسه .31 /1 :
 .35المصدر نفسه .31 /1 :
 .39المصدر نفسه .35 /1 :
 .38المصدر نفسه .39 /1 :
 .21المصدر نفسه .38 /1 :
 .21المصدر نفسه .21 /1 :
 .23المحلم والمحٌط االعظم  ،41/1:واللسان ( عظظ) .445 /5 :
 .22المصدر نفسه  ،49 /1 :واللسان ( عنن) .318 /12 :
 .24المصدر نفسه ،113 /1 :والسان ( عرق ) .118 /11
 .22المصدر نفسه .151 /1 :
 .21المصدر نفسه .158 /1 :
 .25المصدر نفسه .151 /1 :
 .29المصدر نفسه .318 /1 :
 .28المصدر نفسه .339 /1 :
 .41المصدر نفسه .393 /1 :
 .41المصدر نفسه .392 /1 :
 .43المصدر نفسه .399 /1 :
 .42المصدر نفسه .385 /1 :
)
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 .44المصدر نفسه .33 /3 :
 .42المصدر نفسه .21 /3 :
 .41المصدر نفسه .42 /3 :
 .45المصدر نفسه .81 /3 :
 .49المصدر نفسه .82 /3 :
 .48المحلم والمحٌط االعظم .114 /3 :
 .21المصدر نفسه .121 /3 :
 .21المصدر نفسه .112 /3 :
 .23المصدر نفسه .153 /3 :
 .22المصدر نفسه .154 /3 :
 .24المصدر نفسه .311 /3 :
 .22المصدر نفسه.315 /3 :
 .21المصدر نفسه .321 /3 :
 .25المصدر نفسه .315 /3 :
 .29المصدر نفسه .311 /3 :
 .28المصدر نفسه .352 /3 :
 .11المصدر نفسه .29 /1 :
 .11المصدر نفسه .11 /1 :
 .13المصدر نفسه  .338 /1 :واللسان ( ش ل ) .222 /11 :
 .12المصدر نفسه .329 /1 :
 .14المصدر نفسه  .323 /1 :واللسان ( عصل ) .422 /11 :
 .12المصدر نفسه  ،383 /1 :واللسان ( س د ) .315 /2 :
 .11من سورة النحل  ،االٌ .11 :
 .15المصدر نفسه .211 /1 :
 .19المصدر نفسه  .135 /3 :واللسان ( قوقى ) .312 /14 :
)
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 .18المصدر نفسه  ،121 /3 :واللسان ( هٌع ) .298 /9 :
 .51المصدر نفسه 128 /3 :ـ  ،111واللسان ( س ى ) .295 /4 :
 .51المصدر نفسه  ،159 /3 :واللسان ( عنى ) .111 /12 :
 .53المصدر نفسه  ،188 /3 :واللسان ( وقع ) .412 /9 :
 .52المصدر نفسه  ،218 /3 :واللسان ( حلل) .312 /11 :
 .54المصدر نفسه  ،148 /1 :واللسان ( عقم ) .225 /11 :

 .52المصدر نفسه  ،111 /1 :واللسان ( عنك )  ،219 /11 :وفٌه مثلث .
 .51المصدر نفسه  ،328 /1 :واللسان ( شمع ) .124 /9 :
 .55المصدر نفسه  ،221 /1 :واللسان ( سرع ) .151 /5 :
 .59المصدر نفسه  ،282 /3 :و اللسان ( قحط) .254 /5 :
 .58المصدر نفسه  ،22 /1 :واللسان ( عمم) .391 /11 :

)
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المصادر
 .1دالئل االعجاز  ،عبد القاهر الجرجاني  ،ط ،3دار احياء التراث العربي .1891 ،
 .2الصحاح  ،المسماعيل ب حماد الجههر  ،ط ،1دار احياء الترراث العربري  ،بيرره

ب لبنرا ،

.1888
 .3الصناعتي  ،البي هالل العمسكر  ،الحمس ب مسهل  ،تحقير  :محمرد ابري الل رل ابرراهي ،
همحمد علي البجاه  ،مطبعة عيمسى البابي الحلبي  ،مصر ب القاهرة  ،د. .
 .4العي  ،للخليل ب احمد اللراهيد  ،تحقير المرحرهمي  ،د .مهرد المحزهمري  ،د .ابرراهي
المسامرائي  ،دار الرشيد للطباعة هالنشر  ،بغداد ب العرا .1891 ،
 .5المحكر هالمحرريط االع ر  ،البر مسرريد  ،تحقير  :مجمهعررة مر االمسررات ة  ،ط ،1مطبعررة دار
المعارف  ،مصر  ،القاهرة .1859 ،

)
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