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  ن منظور من منظار آخراب

Ibn Mandhur from another perspective 
                                Assist. Lect. Ali AL-Salimi)١(علي السالمي م.م. 
            Assist. Lect. Ridha Arab AL-Bafrani)٢(رضا عرب البافرانيم.م. 

 الملخص 
ؤلفـــات واملوســـوعات، وهـــو إمـــام مـــن أئمـــة املـــؤلفني لقـــد عـــاش ابـــن منظـــور يف عصـــر يزخـــر بكثـــرة امل

ا، فٍانــه أبــدع حقــا يف  لبنــان يف جمــال اللغــة ومجــع لــدا والشــارحني واملختصــرين، ومــن الــذين يشــار إلــيهم 
الرتتيــب والتنســيق بــني املــواد اللغويــة وغريهــا، والشــرح والتعليــق ملــا يــراه جــديرا اســتعانة بذوقــه الســليم وفكــره 

ــا يف متنــاول العبقــرّي حــىت  ظهــرت مؤلفاتــه بثــوب قشــيب وإن كانــت مجعــا أو شــرحاً؛ ولــذلك نالحــظ أ
ا و تصــنيفها الرائــع، وتبــّني مــن خــالل دراســة القليــل مــن درر أبياتــه  أيــدي البــاحثني؛ ملوســوعيتها و فائــد

لبديع يف شعره،  ويتمّتع شعره املبثوثة يف كتب األدب أنه كمعاصريه من الشعراء يف العصر اململوكي مولع 
رغـم الشـكوك الـواردة يف مذهبـه  یبكثرة املاء، واإلجياز يف أسلوبه والدقـة يف تعبـريه، وقـد أثبـت البحـث علـ

-تشــيَع ابــن منظــور ووالئــه ألهــل البيــت  يف نتاجــه العلمــي بشــکل ملحــوظ،  ك، وقــد انعکــس ذلــ--ت
يّة يف تفسري معانيهـا بکـالم أمـري ، فقد استدّل يف عدد من املواّد اللغو »العرب لسان«خاّصة عند مراجعة 

 .--ني-املؤمنني
درر أبياته اليت تنـاثرت يف طـّي خمتلـف الكتـب  فقّدم البحث خمتصراً عن حياته العلمية، ومجعاً لشتات

األدبيــة ودراســتها علــى حنــو االختصــار، وتســليط الضــوء علــى مذهبــه مــن خــالل مناقشــة مــا يســتند بــه يف 
 لسان العرب خاصة.

                                                        
ا / اجلامعة الرضوية للعلوم اإلسالمية / مشهد املقدسة/ إيران. عضو يف هيئة التدريس -١   / فرع اللغة العربية وآدا

ا / اجلامعة الرضوية للعلوم اإلسالمية / مشهد املقدسة/ إيران./ فرع اللغة ا عضو يف هيئة التدريس -٢  لعربية وآدا

http://abu.edu.iq



 
 

٤٠٠ 

 ٢١ :العدد

Abstract 
Ibn Mandhur lived in an age which abounds with writings and 

enyclopedias, He is aprominent anthor, commentator and compiler. He is 
well-Known in the field of language,and was highly capable of compiling 
and arranging linguistic materials, explaining and commenting on them 
based on good taste and brilliant thought. Either compiling or explaining, 
Ibn Mandhur's work was characterized with a great quality and precision. 

 المقدمة: .١

 أهمية اِّـوضوع وسبب اختياره -أ 
ملصـنّ  فات واملوسـوعات اجلّمـة، وکـان ابـن مبا أن العصر الذي عاش فيه ابن منظور كان عصـراً حـافًال 

منظور أحد الذين قّدم اخلدمات اجلليلة للغة العربية بتصانيفه وعلی اخلصوص عمله اجلّبار يف کتابه لسان 
أصداًء يف األوساط العلميّـة واألدبيـة  وسوعات اللغوية الثريّة الذي تركالعرب الذي يعّد دون شّك أحد امل

ممـا دقيقـة اّد اللغويّة والتمحيص فيها من خـالل مناقشـة معانيهـا بصـورة علميـة بطريقته املثلى يف رصف املو 
جعاً  جعل تناوهلا سهالً  ّن و ً محـل » لسـان العـرب«. ومن هـذا املنطلـق فقـد أثبـت الدراسـة  مل يکـن کتـا

ألحاديـث الشــريفة والســّيما کــال م املفـردات مــن کتــب خمتلفـة فحســب، بــل إنـّـه ظهـر فيــه أثــر االستشــهاد 
ـا الکتـاب املاثـل بـني  --ني -أمري املـؤمنني  الـذي کـان مـن أفصـح الکـالم وأبلغـه، وهـذه ميـزة فريـدة متتّـع 

 أيدينا.
وکـان سـبب اختيـار هـذا البحـث هـو قلّـة الدراســات عـن ابـن منظـور کشخصـّية موسـوعّية جيـب معرفــة 

العلمــاء وأصــحاب الســري،  مجيـع جوانــب حياتــه خاّصــة فيمــا يتعلّــق مبعتقــده الـذي أصــبح حمــّل النقــاش بــني
ألدّلة القاطعة. وقد حاولت الدراسة أن تسّد  حيث إّن األقوال الواردة يف مذهبه مل تکن شافية ومدعومة 

لدراســة العــ هــذا اخللــل املوجــود يف املصــادر فضــال عــن عــدم االهتمــام بشــعره املتبقــي الــذي شــدّ  زم لتناولــه 
 ره وأسلوبه قدر املستطاع. والتحليل ليعطي املتلقي فكرة واضحة عن شع

 منهج الدراسة -ب 
لدراســة امليدانيــة واالستشــهاد مبــا يضــفي علــی -قــد اتّبــع البحــث املــنهج التحليلــي التوصــيفي مســتعيناً 

 الدراسة مسحة من املوضوعية.
 مشاكل الدارسة -ج 

ته العلميّـة قد واجهت الدراسة يف إعداد مواّدها قّلة املصادر اليت تطرّقت إلی ابن منظـور؛ حياتـه وسـري 
واألدبية والدينية، ولکن من خالل مراجعة املصادر املختلفة القدمية واحلديثة منهـا حصـلنا علـی معلومـات 
وّفرت لنا ماّدة الدراسة والبحث؛ إّال أنّنا واجهنا صعوبة يف احلصول علی أبياته الشعرية املتناثرة يف الکتب 
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٤٠١ 

قـة مـن منظومـه، وقـام البحـث املتوّفرة لدينا حيث إّن شعره ضـاع الکثـري منـه  ملتابعـة اجلـاّدة عثـر علـی  و
 لدراسة التحليلية الوجيزة لفهم أسلوبه الشعري وخصائصه الفنّـّية.

 التمهيد .٢
ــل مــن  لقــد عــاش ابــن منظــور يف عصــر يزخــر بكثــرة املؤلفــات واملوســوعات فحظــي منهــا أميــا حظــوة و

ألخري ينتقي الكتب معارفها حتی ارتوی من منريها العذب، فعكف علی  ً تلو كتاب، و املطالعة يقرأ كتا
الـــيت تســـتحق الشـــرح أو االختصـــار أو تلفيـــق بعضـــها بـــبعض (مثـــل لســـان العـــرب) كمـــا هـــو شـــأن العصـــر 
اململــوكي الــذي اهــتّم اهتمامــاً واســعاً بتجميــع كتــب القــدامی حتــت عنــوان واحــد، أو شــرحها نظــراً ألمهيــة 

فهــا، ولعــل الشــرح يكــون بســبب إجيــاز مطالــب الكتــاب فــريی الشــارح مــن مطالبهــا العلميــة، أو شــهرة مؤل
ــال العلمــي لكثــرة  إفــادةً اجلــدير أن يعتــين بشــرحه  للقــاریء أو متهيــداً لتلقــي الطالــب أو توســعاً يف ذلــك ا

ال العلمي.  فروعه وأبوابه، أومضّي الزمان الذي أفضی إلی تطور ذلك ا
 والشارحني واملختصرين فلم يفتـأ يكتـب طـوال حياتـه، حيـث بلغـت من أئمة املؤلفني وابن منظور يعدّ 

مصنفاته وخمتصراته وشروحه إلی مخسمائة جملد، وهذا األمر وإن كان يف نظر بعض احملققني والناقدين من 
ميزات عصور االحنطاط الذي مل ينتج حبثاً دقيقاً وعلمياً يف ساحة العلم واألدب إال بصيصاً، ولكن عندما 

ريخ دمشق  نالحظ ر ابن منظور كمختصر  » التهذيب«لسان العرب الذي مجع فيه ما بني  وأبعض آ
، يظهـر جليـا أنّـه البـن دريـد األزدي» اجلمهرة«و للجوهري» الصحاح«و البن سيدة» احملكم«و لألزهري

رة احلديثة، وأشد أكثر انتشاراً وشياعاً من سائر املصنفات اليت أّلفت يف العصور الذهبية أو العصور املتأخ
 ة كاتبـــه،وعبقريـّــ والفــّينّ  متســكاً وتنـــاوًال عنــد طالبيهـــا، وهـــذا خــري دليـــل علــی قيمـــة كتبـــه ومســتواها العلمـــيّ 

لما  والسيّ  بني سائر الكتـب اللغويـة املشـهورة  أكثر قبوالً  کتابه؛ لسان العرب املاثل بني أيدينا حيث إنّه 
 اليت مجعت يف هذا املضمار.

ف لــه أّن ابـــن منظــور علــی رغـــم عطائــه الثـــّر وجهــوده الكثــرية ال يوجـــد حلياتــه وســـريته ولكــن ممــا يؤســـ
ن الطالب من اإلصغاء إليـه، كمـا ونشاطاته العلمية إال القليل الذي ال يسمن وال يغين من جوع، وال ميكّ 

ين أيب الفضل مل يرتك لنا املؤرخون ترمجًة وافية جلمال الد« ُصرّح بذلك يف مقدمة ابن منظور حيث ذكر: 
بـن منظـور، ومل تـرد يف كتـب اللغـة الكثـرية أخبـار عنـه إمنـا وصـلنا نتـف وردت ال تغـين الباحـث  ،املعروف 

عـن  ولذلك جيب على الباحثني واحملققني أن يشّمروا )٣(».وال تضع بني يديه مادة كافية للدرس والتحليل
ره ومؤلفاته ليضيفو  ا من خالله شيئا ملموسا إىل سرية حياته وأفكاره ساعد اجلّد يف دراسة ما تبّقى من آ

و سلوكه تسـاعد املتلقـّي علـى معرفتـه واإلملـام جبوانـب شخصـيته العلميـة والعقديـة، ومـن هـذا املنطلـق هـذه 
الدراســة الــوجيزة حتــاول أن تســّد بعــض الفــراغ املوجــود، وتفــتح جمــاال أرحــب لســائر الدارســني إن شــاء هللا، 

لــذكر  دراســـة القليــل مــن شـــعره املبثــوث يف مطــاوي كتـــب األدب  ن مل يتطـــرق أحــد إلــیحتــی اآلوحــرّي 
معتقد ابن ليعطي للمتلقي صورة واضحة عن شعره وخصائصه الفنية، وكذلك ال توجد دراسة جادة تبّني 

                                                        
 .٦ :١الناشر  مقدمة -٣
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 ٢١ :العدد

ــا حيــث ال توجــد دراســة منظــور مــن خــالل مــا كتبــه  جلــّدة شــيئا ّم بصــورة حتليلــة عميقــة فالبحــث يتمتــع 
لــذ  و هــذا املقــال ميــارس إثبــات مــا يعتقــده موافقــاً للمــنهج الوصــفي كر تطرّقــت إىل هــذا املوضــوع،جــديرة 

التحليلـــي حيـــث يـــتّم اســـتقراء الشـــواهد والنصـــوص املبثوثــــة يف مطـــاوي كتـــاب لســـان العـــرب الدالـــة علــــى 
 معتقده،وأخذها بنظر االعتبار يف التحليل واالستنتاج والوصول إىل الغاية املنشودة.

 ور، اسمه، وعائلتهظابن من -أ 
هو حممد بن جالل الدين مكرم بن جنيب الدين أبواحلسن علي بن أمحد األنصاري الرويفعي اإلفريقي 

بن منظور األديب اللغوي، ولد يف مصر، وقيـل: يف طـرابلس سـنة   ٦٣٠مجال الدين أبوالفضل املعروف 
 )٤(يف آخر عمره.ه، وترك خبطّه حنو مخسمائة جملد، وعمي  ٧١١ه. وتويف مبصر سنة 

بــت هــذا جـــّد «عــن نســبه بقولــه » اللســـان«وقــد عــّرب ابــن منظــور عــن نفســه يف كتابــه  رويفــع بــن 
 ».األعلی من األنصار، كما رأيته خبط جّدي جنيب الدين والد املكرم

ه. فغـــزا  ٤٧ه، وخـــرج ســـنة  ٤٦ه معاويـــة طـــرابلس، وأّمـــره عليهـــا ســـنة ورويفـــع هـــذا نزيـــل مصـــر، وّال 
 )٥(وعاد من سنته.إفريقيا 

لـت مـن معـني حـب الرسـول وآلــه  فـإّن ابـن منظـور عـريب النسـب شـريف احملتـد مــن األنصـار فجـذوره 
-الكرام، حيث إّن األنصار مواقفهم جتاه النـيب وعلـي وذريتـه مشـهورة، وإّن حمبّـتهم يف مـواالة أهـل البيـت 

 مشهودة. -
يف ربوع طرابلس الغرب، مث كـان لـه أعقـاب فيهـا،  أن ابن منظور من أسرة ليبية قدمية، وأنه نشأقيل:و 

ل ابن مكّرم، انقرضوا قبل قرن من الزمن تقريباً. جوراء التابعة هلا يعرفون   )٦(ويف 
و لكن هذا القول ينايف ما زعمه ابن املنظور يف نسبه نقال عن جّده جنيب الدين على أن جّده رويفع 

بت من األنصار كما مـّر آنفـا، و لثـا ال يعـّول بن  نـه مـن أسـرة ليبيـة ال دليـل علـى ذلك،و نيـا مـا قيـل 
ا مل تكن موثوقة ورمبا دّس فيها ما هو موضوع و منحول.  على النصوص املتأخرة يف توثيق األنساب؛أل

 
 أساتذته ومشايخه -ب 

 ويوســـف ابـــن )٩(وعبـــد الـــرحيم بـــن الطفيـــل )٨(ومرتضـــی بـــن حـــامت )٧(ومســـع ابـــن منظـــور مـــن ابـــن املقـــري
 .)١١(وغريهم )١٠(املخيلي

                                                        
 .٦٢ :٤، الدرر الكامنة ١٠٨ :٧، األعالم للزركلي ٤٢ هدية العارفني: أنظر -٤
 .٨ – ٧ :١لسان العرب  مقدمة -٥
مع العلمي العريب  جملة -٦  .١٠٨ :٧لزركلي ، نقال عن هامش األعالم ا٤٦٦ :٣ا
املســند الصــالح رحلــة الوقــت أبواحلســن علــي بــن أيب عبــد هللا احلســني بــن علــي بــن منصــور ابــن املقــري البغــدادي  هــو الشــيخ -٧

وأجـاز لـه نصـر بـن نصـر العكـربي، وأبـو بكـر  .ولد ليلة الفطر سـنة مخـس وأربعـني ومخسـمائة .األزجي املقري احلنبلي النجار نزيل مصر
صــر، وســعيد بــن البنــاء، وأبــو الكــرم بــن الشــهروزي، وأبــو جعفــر العباســي، وعــّدةبــن الزاغــوين، و  قــال احلــافظ تقــي الــدين  .احلــافظ بــن 

كـان مــن عبــاد هللا «  :وقــال احلـافظ احلســيين ،»كــان شـيخاَ صــاحلاَ كثـري التهّجــد والعبـادة والــتالوة، صــابراَ علـی أهــل احلـديث«  :عبيـد
 .١١٩ :٣أنظر سري أعالم النبالء  .بنفسه، مات يف نصف ذي القعدة سنة ثالث وأربعني وستمائةالصاحلني، كثري التالوة مشتغالَ 
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 ابن منظور من منظار آخر 

٤٠٣ 

والغريب أن ابن منظور مل يعـرض لواحـد مـنهم بتعريـف أو إشـارة، وهـو يسـتطرد يف ثنـا املـواد اللغويـة،  
ـا  ً يف مقدمتــه الـيت قــّدم  ، والــيت كانـت تتسـع هلــذا دون غريهـا مــن »اللسـان«كمـا أنـه مل يفســح هلـم مكـا

ا كتباً اختصرها  ةمقدمات أخری كثري   .)١٢(قّدم 
 آثاره ومؤلفاته -ج 

عاش ابن منظور يف فرتة تزخر بكثرة املؤلفات واملختصرات، يف عصر تدوين املوسوعات املطولة، وكان 
لغــــا يف ترتيــــب املــــواد وتنسيقها،وشــــرح املتــــون أو  لصــــاحبنا القســــم األوفــــر منها،فقــــد كــــان يــــويل اهتمامــــا 

تــه، الــدين: أنــه تــرك خبطــه مخســمائة جملــد،  قــال ولــده قطــبفقــد  اختصــارها،وهذه الظــاهرة ســائدة يف كتا
ختصـار كتـب األدب املطولـة«وقال عنه ابـن حجـر:  ال أعـرف يف  «، وقـال الصـفدي: )١٣(»كـان مغـری 

 )١٤(».كتب األدب شيئاً إال وقد اختصره
ره الكثــرية إال قلــيًال منهـا، فإمــا مل تصــل بـني أيــدينا واضــمحلت تُ  أن يــد التـاريخ ملويبـدو  بــق لنــا مـن آ

 بصورة خمطوطة.جمهولة مّر السنني، وإما بقيت إلی يومنا هذا يف املتاحف علی 
ره ومؤلفاته وخمتصراته الكثرية عددا غري قليل تنّم عـن فضـله  وقد ترك ابن منظور من مجلة تبّقى من آ

 يلي: و خربته و تضّلعه مبختلف العلوم والفنون كاللغة واألدب والشعر والتاريخ والعلوم الدينية،وهي كما 
 .ذيب اخلواص من درة الغواص للحريري - ١
 .اجلمع بني صحاح اجلوهري واحملكم البن سيدة -٢
ريخ ابن النجار -٣  .ذيل علی 
 ، خمطوط.عشر جملدات يف سرور النفس يف خمتصر فصل اخلطاب، -٤
 .عشرين جملداً مطبوع مبصريف لسان العرب يف اللغة العربية  -٥
 ، اختصر به ذخرية ابن بّسام، خمطوط.حماسن أهل اجلزيرةلطائف الذخرية يف  -٦

                                                                                                                                            
حلـوف  هو -٨ أبو اجلود حامت بن مسلم بن أيب العرب، الشيخ اإلمام املقریء احملّدث أبو احلسن املـارثي املصـري احلـويف، مولـده 

ارا، حّدث بدمشق، وكان عنده فقه ومعرفة كان علی طريق«  :سنة تسع وأربعني ومخسمائة، قال املنذري ة حسنة، كثري التالوة ليال و
لشارع يف التاسع والعشرين من شوال سنة أربع وثالثـني وسـتمائة، وكـان شـافعياَ  أنظـر سـري أعـالم ». ونباهة، كتب خبطه الكثري، تويف 

 .١١ :٢٣النبالء 
حملــدث يوسـف ابــن هبـة هللا بــن حممـود بــن الطفيـل الدمشــقي مث املصــري، املسـند الثقــة أبوالقاسـم عبــد الـرحيم ابــن ا هـو الشــيخ -٩

ن املكبس الصويف، قال ابن مسدي يف معجمه مل تكن حاله مرضية لكن مساعـه صـحيح، وهـو أخـر مـن مسـع مـن الفلكـي، «  :عرف 
 :٣أنظـر ســري أعـالم النــبالء .ولـد يف عاشــر صـفر ســنة مخـس ومخســني ومخسـمائة وتــويف يف رابـع ذي احلجــة سـنة ســبع وثالثـني وســتمائة

٤٣. 
مجــال الــدين أبوالفضــل يوســف بــن املعطــي بــن منصــور بــن جنــا بــن منصــور بــن الغّســاين اإلســكندراين ابــن  هــو الشــيخ الفقيــه -١٠

نتـني املخيلي املالكي، من كرباء أهل الشعر، وخميل من بالد برقة، ولد سنة مخسمائة ومثان وستني وتويف يف سابع مجادی اآلخـرة سـنة اث
 .وأربعني وستمائة

ـــة ٤٦ :١٢، ومعجـــم املـــؤلفني ٢٦ :٦ شـــذرات الـــذهب -١١ ـــدرر الكامن ـــان يف نكـــت العميـــان٢٦٣ :٤، و ال  :، ونكـــت اهلمي
٢٧٩. 

 .٨ :١ابن منظور  مقدمة -١٢
 .٥٨ :١٠، وأعيان الشيعة ٢٧٦ :، ونكت اهلميان يف نكت العميان٢٦٣ :٤ الدرر الكامنة -١٣
 .٣٨ :٥لوفيات  الوايف -١٤
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٤٠٤ 

 ٢١ :العدد

 ، مطبوع.خمتار األغاين يف األخبار والتهاين -٧
ريخ دمشق البن عساكر يف ثالثني جملداً  -٨  ،خمطوط.خمتصر 
 ، مطبوع.نثار األزهار يف الليل والنهار -٩
 .نوادر احملاضرات -١٠
 ،خمطوط.خمتصر مفردات ابن بيطار -١١
 ، خمطوط.اخلطاب يف مدارك احلواس اخلمس ألويل األلباب ألمحد بن يوسف التيفاشيفصل  -١٢
ريخ بغداد للسمعاين -١٣  ، خمطوط.خمتصر 
 ، خمطوط.اختصار كتاب احليوان للجاحظ -١٤
 مطبوع.أخبار أيب نواس جزآن صغريان،  -١٥
 ، خمطوط.املنتخب واملختار من نوادر واألشعار -١٦
 ، خمطوط.ذاكرة ونشوار احملاضرةخمتصر أخبار امل -١٧
 .خمتصر صفوة الصفوة -١٨
 .يتيمة الدهر يف شعراء أهل العصر للثعاليبخمتصر  -١٩
 .خمتصر عقد الفريد البن عبد ربه – ٢٠
 )١٥(ديوان ابن منظور أو شعره. -٢١

 ة أشهرها:، وإنه قد طبع غري مر »لسان العرب « ومن أشهر كتبه وأكثرها انتشاراً، كتابه املعروف بـ 
لقاهرة  سم مطبعة بوالق١٨٨٢ –ه  ١٣٠٠طبعته املطبعة األمريية   م، وهذه الطبعة مشهورة 

 م.١٩٥٥ –ه ١٣٧٤بريوت  –طبعته دار الصادر 
 بريوت طبعة مصورة عن طبعة بوالق علی احلروف اهلجائية. -طبعته دار لسان العرب

 .)١٦(يةمصر القاهرة علی احلروف اهلجائ -طبعته دار املعارف
مجـــع ابــن منظـــور فيــه بـــني التهــذيب واحملكـــم والصــحاح واجلمهـــرة، جــّوده مـــا شــاء، ورتبـــه ترتيـــب ه وفيــ

 )١٧(الصحاح.
 :مهّمني أمرين كن معرفةمي» اللسان « ومن خالل مقدمة ابن منظور لكتابه 

 .نه ال يقتصر علی اللغة بشكلها احلريفإاألول: 
تتعلـــق بصـــميم اللغـــة الـــيت انتشـــرت مـــع اإلســـالم، ومـــع تـــواتر الثـــاين: أنـــه ينبغـــي علينـــا أن نـــذكر أشـــياء 

خاصــة فيمـــا  -- هللا -األحاديــث الشـــريفة، فلغــة العـــرب مل تســتقم إال بلغـــة أفصــحها حممـــد بــن عبـــد هللا 
لقراءات السبع.  يتعلق 

                                                        
 :، ونكــــت اهلميــــان يف نكــــت العميــــان٢٦٤ :٤، والــــدرر الكامنــــة ١٠٨ :٧و األعــــالم للزركلــــي  ،٤٢ :٢ هديــــة العــــارفني -١٥
 .٢٥٥ :١، ومعجم املطبوعات العربية ١١ :١، ومقدمة اللسان ٣٠ :٩، والذريعة ٥٨ :١٠، وأعيان الشيعة ٢٧٦

 .١٤ :١مقدمة اللسان  -١٦
 ٢٧٦ :ان يف نكت العمياننكت اهلمي ،٢٦٣ :٤ الدرر الكامنة -١٧
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 ابن منظور من منظار آخر 

٤٠٥ 

لنقل املباشر من الكتب اللغوية اليت اعتمد عليها، بل علق عليهـا وأضـاف غـري قليـل  فهو ال يكتفي 
لشــواهد الشــعرية مــن الشــعراء القــدامى توضــيحا وتفســريا للمــواد اللغويــة، مــن امل علومــات الناجعــة، وجــاء 

و أهم ما يف املوضـوع أن ابـن منظـور مل يقـف مكتـوف األيـدي يف " وذكر ما خيّص بلغات القبائل العربية،
ريـد إيصـاهلا علـى أقــل أحيـان كثـرية حـول مـا يطرحـه مـن معلومـات، وإمنـا كـان يـرجح و يـربز املعلومـة الـيت ي

 .)١٨(التقدير"
الرتتيـــب فبلـــغ يف عملـــه مرتبـــة عليـــا، فكـــان معجمـــه  ی ابـــن منظـــور يف جهـــده أمـــرين: التقصـــي ووتــوخّ 

ت وغريهـا، فاسـتحقّ  بصـدق  جمموعة من املعجمات: معجم املفردات وآخر للمعـاين، ولألحاديـث والـروا
عرفــة جبهــد فــردي فــّذ اقــرتب فيــه مــن املوســوعات الصــفة املوســوعية حيــث جــاء شــامًال تنــاول فيــه فــروع امل

 )١٩(احلديثة ذات اجلهد اجلماعي.
ومن هذا املنطلق البّد أن نعّد هذه املوسوعة اللغوية و العلمية واألدبية يف عداد الكتب الثمينـة، فهـي 

سلوبه الشائق ح يث إنه دائرة معارف قّدمت خدمة كبرية إىل الرتاث العريب فقد سعی جلمع شتات اللغة 
ا عـن مـاّدة مـن املـواد  ا إفادًة ملن يبحث يف صفحا ما ترك شاردة أو واردة ختّص بصميم العربية إال أتى 

 الّلغويّة.
سـلوبه  قـًال للمعلومـة بـل كـان لـه حضـور  "والناظر يف هذه املوسوعة جيد أن صاحبها مل يكـن رتيبـاً و

ســـقيم،وبني الغـــّث والســـمني، و هـــذا مـــا يـــدّل علـــى اللغـــوي البـــارع القـــادر علـــى التميـــز بـــني الصـــحيح وال
إحساسه العميق بضرورة محاية اللغة العربية يف عصر سيطر عليه الضـعف األديب حيـث إنـه نشـأ يف عصـر 

 )٢٠(شهد صراعات مريرة يف فرتة احلروب الصليبية".
 ابن منظور شاعرًا :المبحث األول .١

ً اضــــمحلّ  ً شــــعر ــــوا ــــن منظــــور دي ــــرك اب ح، فلــــم وراح أ وقــــد ت ــــر ــــدينا إال نتــــف تدراج ال صــــل بــــني أي
ا مطاوي الكتب األدبية واملوسوعات ، ذكرت يف)٢١(شعرية يف غاية الرقة والعذوبة  ، وعلى رغم قّلتها إال أ

 )٢٢(كما صرّح بذلك صاحب األعالم حيث قال: "وله شعر رقيق".
جلماليات اللفظية و البالغية فمن األوىل أن ُتشرح شرحا لغو وبالغيا،  و مبا أن أبياته القليلة تتمتع 

لكي يتبّني للمتلقي مدى تبّحره يف الصياغة الشـعرية، ومـدى مقدرتـه يف توليـد املعـاين الـيت تطـّرق إليهـا يف 
 شعره.

 [البحر اخلفيف]:قوله يصف كتا أرسله إىل ممدوحه قائالفمن شعره 
ــــــــــــــ َك إل ــــــــــــــايب إذا أ كت ِض وقلِّْبــــــــــــــــــُه يف يــــــــــــــــــديَك ِملامــــــــــــــــــا األر یَضــــــــــــــع ْ

                                                        
 .٢البن منظور مصدرا عن إسرتاتيجية الرسول ص العسكرية: معجم لسان العرب -١٨
 .١٤ – ١٣ :١ مقدمة اللسان -١٩
 .٣٨العني ولسان العرب: انظر بني معجم -٢٠
 مـا قـد استشـهد شعرية من خالل البحث والتنقيب عن شعر ابن منظور يف الکتب الـيت بـني أيـدينا إّال  مل نعثر علی أبيات -٢١

 به يف هذه املقالة.
 .٥٨ :١٠أعيان الشيعة  ،٢٦٣: ٤الدرر الكامنة  -٢٢
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٤٠٦ 

 ٢١ :العدد

بيــــــــــــــــــــهِ َختِمــــــــــــــــــــِه ويف جانِ  یَفعلــــــــــــــــــــ
ــــــــــا مباشــــــــــرَة األر كــــــــــاَن قصــــــــــدي 

 

ـــــــــــٌل قـــــــــــد َوَضـــــــــــْعتُهنَّ  َب )٢٣(تـَُؤامـــــــــــاقـُ

لِتثــــــــــــــــامي إذا مــــــــــــــــا ِض وكفَّيـــــــــــــــَك 
 

فيخاطـــب ممدوحـــه قـــائال إجعـــل رســـاليت إذا مـــا وصـــلتك أرضـــا، و أمعـــن النظـــر فيهـــا ملّيا،فتجـــد علـــى 
ر قبالت الشـوق قـد تركتهـا مثـ ىن مثىن،وكنـت أقصـد بتلـك القـبالت أن تباشـر األرض ختمها و طرفيها آ

لتقبيل إذا ما تسّلمتها.  أي موضع قدميك و يديك 
حيــث إنـــه مل يقبّــل قبلـــة واحــدة بـــل  )٢٤(فقوله:"وضــعتهّن ُتؤامــا" مـــن أروع متّممــات البالغـــة الشــعريّة،

ا توضع ُتؤاما.  قبالته ترتى من شّدة اللهفة والشوق وكأ
يوجــد فــّن االكتفــاء، و هــو أن حيــذف الشــاعر مــن البيــت شــيئاً ُيســتغىن عــن ذكــره، ويف قولــه:"إذا مــا" 

 بداللة العقل عليه كقول الشاعر:[ البحر املتقارب]
ـــــــــــــــــها ـــــــــــــــــْن خيَش ـــــــــــــــــَة م فـــــــــــــــــإّن املنيَّ

 

فســـــــــــــــــــــوَف ُتصـــــــــــــــــــــادُمُه أينمـــــــــــــــــــــا 
 

 .)٢٥(أي أينما توجه
 وعليه قول ابن منظور أي إذا ما تسّلمها.

 [البحر البسيط]:قائالمتغّزال وخماطبا حبيبته  وقال
ــــــــــا ِبظــــــــــنُِّهمُ  ــــــــــوا فين ألنــــــــــاُس قــــــــــْد أِمث
مــــــــــاذا يضــــــــــرُِّك يف َتصــــــــــديِق قــــــــــوِهلمُ 
َمحلــــــــي ومحُلــــــــِك ذنبــــــــاً واحــــــــداً ثقــــــــةً 

 

لــــــــــــذي أدري وتَــــــــــــدرينا  وَصــــــــــــدَّقوا 
ـــــــــــــــَق مـــــــــــــــا فينـــــــــــــــا يظنُّـــــــــــــــو ْن ُحنقِّ

ــــأَ  لعفــــوِ  )٢٦(الــــوری فينــــا ن إمثِ مجــــُل ِم
 

ألسلوب احلكيمهذا األسلوب يف احملاورة يسّمى يف ا  هو تلقي املخاطب بغري ما يرتقّبهُ ، و )٢٧(لبديع 
 [البحر الطويل]:متغزال أيضاوقال 

تــــــوّهَم فينــــــا النــــــاُس أمــــــراً وَصــــــمَّمتْ 
ـــــــــوا وبعـــــــــُض الظـــــــــنِّ إمثٌ وكلُُّهـــــــــمْ  وظنَّ
ــــــــــــــريِهمُ  ــــــــــــــْق ظــــــــــــــنـَُّهم لُِن َتعــــــــــــــايل ُحنقِّ

 

ـــــــــوبُ  یعلـــــــــ  ـــــــــنهْم أنفـــــــــٌس وقُل ذاَك ِم
ــــــــــــــِه فينــــــــــــــا َعليــــــــــــــه ُذنــــــــــــــوبُ  ألقواِل
مـــــــــــــَن اإلِمث فينـــــــــــــا ُمـــــــــــــرَُّه ونَتــــــــــــــوبُ 

 

م علـى نشـر أخبـار بـني  هم و قلـو فقد حسب الناس أننـا علـى صـلة وداد وعالقـة مريبـة فعزمـت نـوا
قــواهلم فينــا، فتعــايل أن نصــّدق ظــنهم، و  النــاس ظنــا، واحلــال أن الظــن ال يغــين مــن احلــق شــيئا فقــد أمثــوا 

 بعد ذلك ملا اجرتحنا من إمث. جنعلهم يرون مرارة اإلمث فينا، و نتوب

                                                        
 (لسان العرب). ًتؤام:مجع التَوأم -٢٣
دة اعتبــار تــرت  مبــا أّن البيــان ال ينفصــل -٢٤ لغــاً وذلــک مــن خــالل وجــود املفارقــات اللغويــة  كعــن املعــاين إّال بــز يف الــّنّص أثــراً 

ابـن أمحـد حمّمـد بـن حمّمـد بـن حممـود الـيت تضـفي إلـی الـّنّص مسـحة مجاليـة تثـري انتبـاه القـارئ. انظـر شـرح التلخـيص، والصنائع البديعية 
م،املنشـأة العاّمـة للنشـر والتوزيـع واإلعـالن، طـرابلس: ١٩٨٣-هــ١٣٩٢البابريت، حتقيق حمّمد مصطفی رمضان صـوفيه، الطبعـة األولـی، 

٤٦٣. 
 .٣٣٥:جواهر البالغة -٢٥
دة وهو قوله الصفدي:قال  -٢٦ لعفو « هو معنی مطروق للقدماء لكن زاد فيه ز  من أحسن متممات البالغة.» ثقة 
واالجابـة عـن سـؤال مل يسـأله.وإما حبمـل كـالم املـتكلم علـى غـري مـا كـان يقصـد  :إمـا بـرتك ُسـؤله :علـى حنـوين وهو يستعمل -٢٧
 .٣١٩أو يقصد هذا املعىن.انظر جواهر البالغة: ؤال،تنبيهاً على أنه كان ينبغي له أن يسأل هذا الس ويريد،
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 ابن منظور من منظار آخر 

٤٠٧ 

 )٢٨(فقوله:"وبعض الظّن إمث" فيه اقتباس من قوله تعاىل:"اجتنبوا كثريا من الظنِّ إنَّ بعَض الظنِّ إمث"
املــتكلم علــى صــحَّة  يــوردويف هــذه األبيــات الثالثــة أيضــا نشــاهد صــناعة املــذهب الكالمــي، وهــو أن 

ن  تكـون املقـدمات بعـد تسـليمها مسـتلزمة للمطلـوب كقولـه دعواه ُحجَّة قاطعة مسلمة عنـد املخاطـب، 
.(   )٢٩(تعاىل (لو كان فيهما آهلة إال هللا لفسد

" مبنزلـة حجـة قاطعـة مسـّلمة عنـد املخاطـب. ويف هـذا القـول  تـوبُ فينا ُمرَُّه ونَ  اإلمثِ  منَ  همُ ير نُ لِ  فقوله:"
عتبــار ن ينظــر نظــراً يشــتمل علــی  أيضــاً حســن تعليــل، وهــو أن يــّدعي لوصــف عّلــًة مناســبة لــه  لطيــف 

 . )٣٠(لطف ودّقة غري حقيقّي، أي ال يکون ما اعُترب عّلة له يف الواقع
ل حتّقـق اإلمث مـن خـالل ظـّن النـاس فيهمـا بسـبب العالقـات احملّرمـة؛ فـالواقع الشـعري فالشاعر هنا يعلّـ

رتکابه حّقاً واملفروض أن ارتکاب احملرم مل ق بعُد، ولکن قد التجأ الشاعر  يتحقّ هو أّن حتّقق اإلمث منوط 
 إلی هذا التعليل توّسعاً يف املعنی وإضفاء لوٍن جديد علی شعرية البيت. 

 [جمزوء الرمل]وقد أخذه ابن منظور من قول القائل إذ يقول:
قُـــــــــــــــــْم بنـــــــــــــــــا َتفـــــــــــــــــديَك نفســـــــــــــــــي

ــــــــــــــــــــــــــيب  یفــــــــــــــــــــــــــإل كــــــــــــــــــــــــــْم  حبي
 

ــــــــــــــــــــــــــا  جنعــــــــــــــــــــــــــِل الشــــــــــــــــــــــــــكَّ يقين
مثُ القائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُل فينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 

 [البحر املنسرح]ول األّول:وأخذه هذا من ق
یً مــــــــــا أنــــــــــَس ال أنــــــــــَس قوَهلــــــــــا مبنــــــــــ

ومنَّ واٍش بنـــــــــــــــــــــا فقلـــــــــــــــــــــُت هلـــــــــــــــــــــا
ــــــــــر  ــــــــــاذا ُت ــــــــــْت مل ــــــــــُت هلــــــــــا یقال فقل

 

ـــــــــــد عِلمـــــــــــوا  ـــــــــــَك إنَّ الوشـــــــــــاَة ق وَحي
هــــــل لــــــِك  هنــــــُد يف الــــــذي َزَعمــــــوا
كــــــــــــيال تضــــــــــــيَع الظنــــــــــــوُن والــــــــــــتـَُّهمُ 

 

حيلـة يف االنعتـاق مـن هـذه األزمـة  فقوله:"هل لك  هند يف الـذي زعمـوا" أي هـل لـك مـن فكـرة أو
 حيث إن النّمام راح ينشر بني الناس أخبار عالقاتنا.

.  وقوله:"ترى" على تقدير حرف النداء أي  فال
ننــا علــى صــلة وعالقــة وطيدة،ويوجــد يف قولــه:"   ويف قولــه:"يف الــذي زعمــوا" فــّن االكتفــاء أي زعمــوا 

ا بغري ما ترتقّبه. وفضًال عن ذلك فيه حسن  " األسلوبكيال تضيَع الظنوُن والتـَُّهمُ  احلكيم حيث إنه أجا
؛ حيث إنه يرى وجه الـتخلص مـن وشـاية النـاس هـو »کي ال تضيع الظنون والّتهم«التعليل حيث يقول: 

ما الودية، ولكن الواقع خيتلف عن الوجه املذكور فـالواقع هـو إزاحـة الشـبهة عمـا  حتقيق ما ظنوا يف عالقا
عالقتهمــا، ولــيس التأكيــد عليهــا فالشــاعر قــد عمــد إىل هــذا التعليــل ملــا فيــه مــن وجــه بالغــي يثــري ظنــوا يف 

 انتباه القارئ.
 [البحر السريع]:أيضا قال متغزالو 

ــــــــــــــــــــوادي األراكْ  ــــــــــــــــــــزَت ب ِ إْن ُج
ــــــــ اململــــــــوِك مــــــــْن بعِضــــــــهِ  یابعــــــــْث إل

وقبّـَلـــــــــــْت أغصـــــــــــانُُه اُخلضـــــــــــُر فـــــــــــاكْ  
ـــــــــــــــ ين وهللاِ فـــــــــــــــإنَّ  ـــــــــــــــا يل ِس )٣١(واكْ م

                                                        
 .١٢:احلجرات -٢٨
 .٣٠٥البالغة: جواهر -٢٩
 .٢٨١:خمتصر املعاين -٣٠
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٤٠٨ 

 ٢١ :العدد

  

نشدتك  إن قطعت البوادي اليت تكثر فيها شجر األراك،فإذا دنوت مـن فروعهـا اخلضـر الناضـرة، 
تين بسواك منه. ا قد قّبلت فمك، فأرسل إّيل من بعض فروع ذلك األراك، فإين وهللا ما يل غريك   وكأ

سـتعارة التشخيصـية، اجلمالية الشعرية تظهر واضـحة يف قولـه:"قّبلت أغصـانه فـاك" حيـث اسـتخدم اال
حلركـة  فأعطى لألغصان صفة من الصفات اإلنسانية، وأودع خبيالـه فيهـا روح احليـاة لكـي يتمتّـع تصـويره 

 واحليوية.
كما يف قوله:"سواك" وهي تورية مرشحة حيث ذكر ما يالئم املعىن القريب )٣٢(وأيضا استعمل التورية 

 راد منه املعىن البعيد وهو"غريك"."بوادي األراك "فالسواك يّتخذ من أغصانه، وامل
ومن خالل دراسة هذه األبيات املتنـاثرة يف بطـون الكتـب ميكـن أن نسـتنتج أن ابـن منظـور كـان يـنظم 
علــى شــاكلة شــعراء عصــره، فجـــاءت ألفاظــه ســهلة عذبــة تنســاب انســـيا وتقــرتب مــن لغــة عامــة النـــاس 

ا تناسب املعاين اليت ختتلج يف صدره ف صّبها يف قوالب شعرية معهـودة علـى وفـق مقتضـيات وأذواقهم، وإ
لبديع، ويكثر من صـنائعه اللفظيـة واملعنويـة، فهـي تعـّد مـن خصائصـه  عصره، ومن جهة أخرى إنه مولع 
الشـــعرية مثـــل كـــل شـــاعر عـــاش يف العصـــر اململـــوكي واالحنطـــاط،إال أن كثـــرة املـــاء يف شـــعره، و اإلجيـــاز يف 

ـام بسـبب االسـتخدام املفـرط أسلوبه و الدقة يف تعبريه ما م ّيزته عن كثري من الشـعراء الـذين أوغلـوا يف اإل
حملاسن املعنوية والبالغة الشعرية.   للصنائع اللفظية دون االهتمام 

 المبحث الثاني .٢

 :أثر الّتشّيع عند ابن منظور -أ 
ال الـدين، القاضي املنشـیء، مجـ« يف مذهب ابن منظور، فقال عنه ابن العماد:  العلماء فقد اختلف

ريخ ابن عساكر، وله نظم وشعر، وفيه شائبة التشيع   .)٣٣(» حّدث مبصر ودمشق، واختصر 
ريـخ دمشـق « ، روی [ابن منظور] حديث الوالية يف »نفحات األزهار « وقال صاحب  » خمتصـر 

-- هللا -قال بريدة: غزوت مع علي إلی مين فرأيـت منـه جفـوة، فقـدمت علـی رسـول هللا « حيث قال: 
-كرت علياً فتنقصته، فرأيت وجه رسول هللا فذ  ملـؤمنني مـن  --هللا يتغري، فقال:  بريدة، ألسُت أولی 

 )٣٥(.)٣٤(» من كنت مواله فعلي مواله«أنفسهم؟ فقلت: بلی  رسول هللا، قال: 

                                                                                                                                            
لوفيــات ٢٧٦ :، ونكــت اهلميــان يف نكــت العميــان٢٦٤ :٤،والــدرر الكامنــة ٤٠- ٣٩ :٤ فــوات الوفيــات -٣١  :٥، والــوايف 

٣٨ – ٣٧. 
ن األوىل جمـردة وهـي اإليهام أيضا،و هو أن يطلق لف وتسمى -٣٢ ظ له معنيان قريب وبعيد اعتمادا على قرينة خفيـة، وهـي ضـر

ســتوى ى علـى العــرش اســتوى  الــرمحنحنـحنـوحنـوالتوريـة الــيت ال جتـامع شــيئا ممــا يالئـم املعــىن القريــب حنـ معنــاه البعيـد، وهــو اســتوىل ومل  فإنـه أراد 
السـماء حنـوحنـو لثانية مرشـحة وهـي الـيت جتـامع شـيئا ممـا يالئـم املعـىن القريـبيقرن به شـيء ممـا يالئـم املعـىن القريـب الـذي هـو االسـتقرار،وا

يد أليدي معناه البعيد، وهو القدرة، وقد قرن هلا ما يالئم املعىن القريب الذي هو اجلارية املخصوصة وهو قولـه بنيناهـا  يدبنيناها  أراد 
 .٢٧١انظر خمتصر املعاين:.إذ البناء يالئم اليد

 .٢٦ :٦ بشذرات الذه -٣٣
 .٩٠ :١٦ نفحات األزهار -٣٤
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٤٠٩ 

ويف مقدمة اللسان نقًال عن املقريزي، يقول: ان ابن منظور كان شافعياً، وكان هذا يعين أن يـرتجم لـه 
ج الـــدين الســـبكي يف طبقاتـــه، وابـــن منظـــور أســـتاذ والـــده، ولكنّـــا مل جنـــد البـــن منظـــور ذكـــراً يف صـــفات 

 )٣٦(الشافعية لتاج الدين السبكي.
أن ابــن منظــور شــيعي كمــا صــرح بــه يف مــادة وصــي وشــهد بــه الســيوطي » الذريعــة « وقــال صــاحب 

السـيوطي: [ كـان عنـده تشـيع ، )٣٧(ضالصفدي:كان فاضال وعنده تشّيع بال رفـوحممد بن الشاكر. قال 
 .)٣٨(بال رفض وخمتصراته مخسمائة جملد...]

، ولكنـه هأهـل بيتـعلـي و السيوطي "تشيع بال رفض " يدل علـى أنـه يتشـّيع يف حبـه ل الصفدي و قولف
شـأ ومنزلـة،كما  --ي -ال يرفض خالفة الثالثة،بل يقبل خالفتهم وجيعلهم يف رتبة أقل من اإلمام علي 

علـى سـائر اخللفاء،كمـا  --ي -تزلة مثل ابن أيب احلديد املعتزيل حيث كـان يعتقـد بتفيضـل علـي عند املع
 .)٣٩(ل املفضول على الفاضل حلكمة اقتضاها التكليف"يف قوله:"احلمد هللا الذي فضّ 

 وقال أيضا مبد عن معتقده يف قصيدته العينية العصماء:[البحر الكامل]
ورأيــــــــــــُت ديــــــــــــَن االعتــــــــــــزاِل وإنّــــــــــــين

 

)٤٠(ألجلـــــَك أهـــــوى كـــــلَّ مـــــْن يَتَشـــــيَّعُ  
 

ــه  اّختــذ التشــيع مــذهبا، حلّب فإنــه يــرى مــذهب املعتزلــة مــذهب احلــق، و يف نفــس الوقــت ال يــبغض مــن
 . --ي -ومواالته لعلي 

ــا مبعتقــده؛ ولــذلك تضــاربت اآلراء  ومهمــا يكــن مــن أمــر فــإن ابــن منظــور مل يصــرّح يف كتبــه علــى كثر
ظهــار مــا يعتنــق مــن مــذهب بســبب األغلبيــة مــن أبنــاء العامــة، أو فيــه،ورمبا الظــروف آنــذاك مل  تســمح لــه 

نواع األذى وما إىل ذلك مـا جعلتـه أن يكـتم  بسبب السلطة السنية احلاكمة اليت كانت تنال من الشيعة 
 مذهبه صو من الضرر تقية.

 »:لسان العرب«أدّلة على تشّيعه من خالل كتابه  -ب 
لغـا من حبث يف مطاوي كتـاب لسـ ان العـرب وتصـّفح صـفحاته يواجـه أن ابـن منظـور عنـده اهتمامـا 

ت النبوية الشريفة واألئمة عليهم السالم،وهي ظاهرة حمسوسة يف أغلـب أبوابـه اللغويـة، فهـو حيـاول  لروا
ـا مبنزلـة األمثلـة والشـواهد علـى مـا يـذكر مـ ت أن يبـّني معـىن املفـردة،ويف احلقيقـة أ ن من خالل ذكر الروا

ا املختلفـة عنـد  مواد لغوية تساعد القـارئ علـى الفهـم الـدقيق للمفـردة، وتعطيـه صـورة واضـحة السـتعماال
 أهل البيت الذين يعّدون من بلغاء العرب األقحاح.

                                                                                                                                            
ت أخــر قــد ذكرهــا ابــن منظــور يف خمتصــره مــا يــنّم عــن تشــيعه فراجعهــا يف نفحــات األزهــار  :أقــول -٣٥  – ٩١ :١٦وهنــاك روا

٩٧. 
 .٨ :١ مقدمة اللسان -٣٦
 .٣٧:٥لوفيات الوايف -٣٧
 .٣٠٨ :١٨ الذريعة -٣٨
 .٩:١ايب احلديد  شرح ابن -٣٩
ت السبع):(الروضة املختارة -٤٠  .١٤٤شرح القصائد العلو
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٤١٠ 

 ٢١ :العدد

ت أهل البيت قوله: ت اليت توّكد تشيعه، واهتمامه بروا ، يقول: »أهل«يف مادة ومن مجلة تلك الروا
نـاس بــه، وأهــل بيــت النـيب صــلی هللا عليــه [و آلــه] وسـّلم: أزواجــه وبناتــه وصــهره، وأهـل الرجــل: أخــّص ال"

-وأعين علياً   )٤١(."--اايًا
ن أل هل العامة،أي أي الشيعة وينفي ر أيساند ر  تعليقه على لغة "أهل" نإف هل الرجل أم يعتقدون 

 يشمل أزواجه فحسب،وما ذكره ابن منظور على خالف معتقدهم.
 )٤٢(وقيل: عرتته: األقربون، وهم أوالده وعلّي وأوالده.، »عرت«ويف مادة 

لتعريـف املصـطلح عنـد العـرتة الشـيعة حيـث عـّرف "مـا ذهـب إليـه وهذا أيضا يؤيّد  ،ومل يـذكر أن هم"
 .--ني -أوالده املعصومني وعلي و  يف فاطمة من عرتته، فحصرهمأو عشريته أزواجه 

من  : «--قوله -التابع احملب، وقال أبوالعباس يف قوله  ، ينقل عن ابن األعرايب: الويلّ »ويل«ويف مادة 
 )٤٣(».كنت مواله فعلي مواله، أي من أحبين وتوّالين فليتوّله

 .--ي -ذكر حديث الغدير واالستشهاد به دليل واضح على مواالته لعلي  نّ إف
-، قوٌم يهوون هوی عرتة النيب »شيع«ويف مادة  يبيبنيب م. --ننل  )٤٤(ويوالو

تاح عاشور بعد استعراض هذا املقطع األخري: "وإذا كان الشيعة هم الـذين قال الدكتور سعيد عبد الف
م فمن من املسلمني يرفض أن يكون شيعياً".  )٤٥(يهوون هوی عرتة النيب ويوالو

مــر امليــت، وقيــل لعلــي »وصــي « ويف مــادة  -، والوصــية: مــا أوصــت بــه، ومسّيــت وصــية التصــاهلا 
وسـببه وَمستـه، قلـت: كـّرم هللا  -- هللا -نسـب سـيد رسـول هللا وصّي التصال نسبه وسببه وَمسته ب -

وجهه أمري املؤمنني علي وسلم عليه، هذه صفاته عند السلف الصاحل رضي هللا عنهم، ويقول فيـه غـريهم: 
 )٤٦(لوال دعابة فيه.

بعـد التعـريض ملـن  مامية،والسـيمامن معتقـدات الشـيعة اإل --ي -عتقاد بوصاية علي وال ريب أن اال
ابـن منظـور مـن  امهفعـدّ عمرو بن العاص حيث أخذه من عمر بن اخلطـاب وهو قول  وال دعابة فيه،قال:ل

 فضمري "هم" يرجع اىل السلف الصاحل. غري السلف الصاحل حيث قال:"ويقول فيه غريهم"
ــج البالغــة حيــث قــال أمــري املؤمنني:"عجبــا البــن النابغــة! يــزعم ألهــل  والــدليل علــى ذلــك مــا ورد يف 

.." وعمرو ابن العاص إمنا أخذها عـن عمـر بـن )٤٧(أّن ّيف دعابة، وأين امرؤ تلعابة، أعافس وأمارس الشام
 . )٤٨(اخلطاب لقوله ملاّ عزم على استخالفه:  أبوك لوال دعابة فيك

                                                        
 .٢٩ :١١ لسان العرب -٤١
 .٥٣٨ :٤ نفس املصدر -٤٢
 .٤١١ :١٥ نفس املصدر -٤٣
 .١١٨ :٨ نفس املصدر -٤٤
 .١٩ :أهل السنة الشيعة هم -٤٥
 .٣٩٤ :١٥ لسان العرب -٤٦
 ة:مالعبة النساء.املالعبة أيضا،واملمارس:التاء وكسرها:الكثري اللعب واملرح، واملعافسة التلعابة، فتح -٤٧
ج -٤٨  .٢٥:١البالغة  شرح 
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٤١١ 

وقــد ذكــر ابــن منظــور يف موضــع آخــر كــالم عمــر يف مــادة (د ع ب) حيــث قــال:"ويف حــديث عمــر، 
 .)٤٩(ال: لوال دعابة فيهوذكر له علي للخالفة، فق

مسي بذلك ألنه كان يعلم مـن جيحـد بعـده  --فر -، والكاظم: موسی بن جعفر »كظم « ويف مادة 
إمامته، ويكظم غيظه عليهم، وقد ّمسي السم يف سبع مترات، مات يف حبس سندي بن شاهك من عّمال 

 .)٥٠(هارون الرشيد
لقبه و صفته وموطن  --فر -موسى بن جعفر مام و دليل على أنه يعرف اإل وهذه الرواية خري شاهد

 مام واالعتقاد بواليته. عه ألخبار ما جيري على اإلعن تتبّ  ينمّ ما شهادته وهذا 
البــن األثــري روايــة » النهايــة « مــن كتــاب  --ق -، يــروي عــن جعفــر الصــادق »ذعــذع « ويف مــادة 

 .)٥١(»الزال حيّبنا أهل البيت املذعذع، قالوا: وما املذعذع؟ قال: ولد «وهي: 
حاديث أهل البيت  -وهذا ما يدّل علی اهتمامه  يرويها عـن  ثل هذه الرواية اليتم، وال سيما --ت

-تؤكـــد علـــی حّبـــه ألهـــل البيـــت و  رئـــيس املـــذهب الشـــيعي، ـــا ، --ت طهـــارة املولـــد عّمـــن  يتنفـــحيـــث إ
 يبغضهم.

َكــــــع وال :ال حيّبنــــــا اللُّ --ت-حيــــــث يقــــــول:"و يف حــــــديث أهــــــل البيــــــت »حــــــيس«ومثلــــــه يف مــــــادة 
 .)٥٢(احمليوس،ابن األثري:احمليوس الذي أبوه عبد و أّمه أمة،كأنه مأخوذ من احليس

-فـــاللَُّكع هـــو األمحـــق اللئـــيم، ومـــن املفـــروض مـــن يكـــون علـــى هـــذه الصـــفة أن ال حيـــّب آل الرســـول 
 ، و يكون من أسفل السافلني نسبا وحسبا،و در الشاعر حيث يقول:-

لــــــــــــذي فيــــــــــــ   ٍء  ه يَنضــــــــــــحُ وكــــــــــــلُّ إ
 

ت أهـل البيـت  -وهذه الرواية كأختها السـابقة تـدّل علـى تتّبعـه لـروا يف مظـان الكتـب الروائيـة، --ت
ءة  لـــد ت الـــيت فحواهـــا يـــنّم عـــن والء وحـــّب صـــادق،و بغـــض مـــن يعـــاديهم واتصـــافهم  والســـيما الـــروا

 واحلقارة.
 الخاتمة .٣

ل ء واللغويني الذين يشار إليهم  لباحثني أن يدرسوا نتاجه العلمـي  بنان،ابن منظور من األد وحرّي 
واألديب دراسة متأنية خدمة للرتاث العريب، وتقديرا البن املنظور الذي قضى عمـره يف سـبيل إحيـاء العربيـة 

ى حاولـت هـذه الدراسـة بعـد تسـليط الضـوء علـحرصا عليها من التلف والضياع، و من هـذا املنطلـق فقـد 
موسوعته لسان العرب أن تكشـف اللثـام عـن بعـض اخلفـا واجلوانـب املبهمـة  سرية حياته وشعره القليل و

من شخصيته األدبية والدينية، و توّصلت هذه الدراسة إىل نتائج مهمة هي: أنه مل يكن يف نتاجه العلمي 
ء فحسب بل كان حمّققاً، وق قال ملعلومات من سبقه من العلماء واألد د واألديب وال سيما لسان العرب 

                                                        
 .٣٧٦:١العرب  لسان -٤٩
 .٥٢٠ :١٢ نفس املصدر -٥٠
 .٩٨:٨نفس املصدر -٥١
 .٦١:٦املصدر نفس -٥٢
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 ٢١ :العدد

ـــــــار و األنســـــــاب  ـــــــوادر، واألخب ـــــــل، والقـــــــراءات والغريـــــــب، والن ـــــــري مـــــــن هلجـــــــات القبائ ـــــــى الكث وقـــــــف عل
النتفـاع، و مـن خـالل دراسـة مـا تبّقـى مـن  والرتاجم،فأصبح كتابـه بـذلك مكتمـل البنـاء موسـوعيا حقيقـا 

لصـنائع البديعيـ ة إال أن شـعره شعره على رغم قلته اّتضح أنه كان ينسج على منوال شعراء عصـره مهتّمـا 
لرّقة وكثرة املاء، و اإلجياز يف األسلوب و الدقة يف التعبـري، وأخـرياً أن ابـن منظـور شـيعّي علـى رغـم  يتمّيز 
تضــارب اآلراء يف مذهبــه، فقــد أثبتــت الدراســة تشــيـَُّعه مــن خــالل مناقشــة تعليقاتــه علــى املــواد اللغويــة أو 

ا بعض الشواهد الروائية اليت تنّم عـن والئـه ألهـل البيـت شرحها يف كتابه "لسان العرب"حيث يذكر أثناءه
، فإنّــه ينظــر إلــی القضــا اللغويــة نظــرة علميّــة حبتــة بعيــدة عــن روح التعّصــب والطائفيــة؛ فلــذلك ---

أصبح عمله يف متناول أيدي کاّفة املسلمني، ومل يكونوا يف غنًی عن کتابه حيث مل نَر أحداً قـد استشـکل 
 صّيته.عليه أو انتقد شخ

 المصادر والمراجع .٤
لبنــان، الطبعــة اخلامســة، ســنة  –خــري الــدين الزركلــي، الناشــر: دار العلــم للماليــني، بــريوت  األعــالم، -

ر   م. ١٩٨٠مايو  –الطبع: أ
أعيــــــان الشــــــيعة، الســــــيد حمســــــن األمــــــني، حتقيــــــق وختــــــريج: حســــــن األمــــــني، الناشــــــر: دار التعــــــارف  -

 م. ١٩٨٣ – ١٤٠٣ لبنان، سنة الطبع –للمطبوعات، بريوت 
بـــني معجـــم العــــني ولســـان العــــرب، الـــدكتور زهــــري حممـــد العــــرود، جملـــة اجلامعــــة اإلســـالمية للبحــــوث  -

لد احلادي والعشرون، العدد الثاين،يونيو-اإلنسانية جامعة عجلون الوطنية   .٢٠١٣األردن، ا
قيق و توثيـــق: الـــدكتور جـــواهر البالغـــة يف املعـــاين والبيـــان والبـــديع، الســـيد أمحـــد اهلـــامشي، ضـــبط وتـــد -

 م.١٩٩٩يوسف الصميلي، بريوت: املكتبة العصرية، سنة الطبع 
بــن حجــر العســقالين،  - الــدرر الكامنــة يف أعيــان املائــة الثامنــة، شــهاب الــدين أمحــد بــن علــي الشــهري 

 لبنان. –الناشر: دار إحياء الرتاث العريب، بريوت 
طهران، الطبعة األولی،  –، املطبعة: چاپخانه جملس الطهراين كلذريعة إلی تصانيف الشيعة، آغا بزر ا -

 م. ١٩٥٣ – ١٣٧٤سنة الطبع 
ت الســـــبع)، ابـــــن أيب احلديـــــد املعتـــــزيل، مؤسســـــة األعلمـــــي  - الروضـــــة املختـــــارة (شـــــرح قصـــــائد العلـــــو

 لبنان.-للمطبوعات، بريوت
عرقسوســـي، ســـري أعـــالم النـــبالء، الـــذهيب، حتقيـــق وختـــريج وتعليـــق: شـــعيب األرنـــؤوط، حممـــد نعـــيم ال -

 م. ١٩٩٣ – ١٤١٣لبنان، الطبعة التاسعة، سنة الطبع  –الناشر: مؤسسة الرسالة، بريوت 
شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، أبو الفالح عبد احلّي بن العماد احلنبلـي، الناشـر: دار الكتـب  -

 لبنان. –العلمية، بريوت 
رمضـان صـوفيه،  یحمّمد مصـطف :قيقبن أمحد البابريت، حتحمّمد بن حمّمد بن حممود  ،شرح التلخيص -

 .م۱۹۸۳-هـ۱۳۹۲ سنة الطبع ،یالطبعة األول ،املنشأة العاّمة للنشر والتوزيع واإلعالن، طرابلس

http://abu.edu.iq



 

 ابن منظور من منظار آخر 

٤١٣ 

ج البالغة - ، ابن أيب احلديد املعتزيل، حتقيق: حممد أبوالفضل إبراهيم، الناشر:دار إحياء الكتب شرح 
 م.١٩٥٩-ش١٣٧٨األوىل، سنة الطبع عيسى البايب احلليب وشركاه، الطبعة –العربية 

ن للطباعة والنشر، قم  -  إيران. –الشيعة هم أهل السنة، الدكتور التيجاين، الناشر: مؤسسة أنصار
فــوات الوفيــات، ابــن شــاكر الكتــيب، حتقيــق: علــي حممــد بــن يعــوض هللا/ عــادل أمحــد عبــد املوجــود،  -

 م. ٢٠٠٠لمية، سنة الطبع لبنان، الطبعة األولی، الناشر: دار الكتب الع –بريوت 
لسان العرب، ابن منظور، نّسقه وعّلق عليـه علـي شـريي، الطبعـة األولـی، الناشـر: دار إحيـاء الـرتاث  -

 لبنان. –العريب، بريوت 
خمتصــــــر املعاين،ســـــــعد الـــــــدين التفتازاين،الطبعـــــــة األوىل، الناشــــــر دار الفكـــــــر، قم:قدس،ســـــــنة الطبـــــــع  -

 ق.١٤١١
قــم املقدســة،  –ان ســركيس، الناشــر: مكتبــة آيــة هللا املرعشــي النجفــي معجــم املطبوعــات العربيــة، إليــ -

من   .١٤١٠قم، سنة الطبع  –املطبعة: 
لبنـان ودار إحيـاء الـرتاث العـريب،  –معجم املؤلفني، عمر رضا كحالة، الناشر: مكتبة املثنی، بـريوت  -

 لبنان. –بريوت 
-ول معجم لسان العـرب البـن منظـور مصـدرا عـن إسـرتاتيجية الرسـ - العسـكرية،الدكتور محيـد  --ــول سـ

 سراج جابر،جامعة البصرة،كلية الرتبية، قسم التاريخ،الت.
ران، الطبعــة األولــی، ســنة الطبــع  - نفحــات األزهــار، الســيد علــي املــيالين، الناشــر: املؤلــف، املطبعــة: 

 ش. ١٣٧٨ – ١٤٢٠
لشريف الرضي، الطبعة نكت اهلميان يف نكت الُعميان، صالح الدين الصفدي، الناشر: انتشارات ا -

 – ١٣٧٢قـــم، وقـــف علـــی طبعـــه األســـتاذ أمحـــد زكـــي بـــك، ســـنة الطبـــع  –األولـــی، مطبعـــة: أمـــري 
 ه.١٤١٣

شــا البغــدادي، الناشــر: دار إحيــاء الــرتاث العــريب، بــريوت  - لبنــان، طبــع  –هديــة العــارفني، إمساعيــل 
 م. ١٩٥٥بعناية وكالة املعارف اجلليلة يف مطبعتها البهية إستانبول سنة 

لوفيــات، الصــفدي، حتقيــق: أمحــد األ لبنــان، الناشــر: دار  –ؤوط وتركــي مصــطفی، بــريوت ر الــوايف 
 م. ٢٠٠٠ – ١٤٢٠إحياء الرتاث، سنة الطبع 

 

http://abu.edu.iq




