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محسن تيموري ،*1محمد حسن معصومي

 .1مدرس اللغة العربية يف وزارة التربية والتعليم
 .2عضو اهليئة التعليمية جبامعة آزاد اإلسالمية ،فرع قم
(تاريخ االستالم 2015/6/8 :؛ تاريخ القبول)2015/10/4 :

امللخّص
حظيت الدراسات اللغوية أو ما تطلق عليه «اللغويات» على اهتمام العلماء املختصني قدميا وحديثا ،نظراً النطواء
املادة اللغوية على أهم خواص الظاهرة اللسانية؛ أال وهي التواصل والترابط بني أبناء البشر .فثمّة مؤلفات عديدة
مت تدوينها يف اآلداب العربية ويف غريها من اآلداب تناولت شتّى جوانب اللغة وعاجلت خمتلف مناحيها وقلّبت
وجوهها وأشكاهلا .أمّا الذي دفع الباحثني إى االشتغال على هذه الورقة فهو سؤال مفاده :هل ساهم أئمة أهل
يف هذا احلقل كما يف غريها من احلقول املعرفية والعلمية املعروفة يف عصرهم؟ ال غرو أنّ أئمة أهل
البيت
كانوا أصحاب اليد الطوى ـ كما يرى الشيعة وكما اعترف بذلك املختصون ـ يف معارف الشريعة وما
البيت
يتصل هبا من علوم ومعارف أخرى؛ منها اللغويات ،من و وبالغة ومباحث لفظية و ...على أنّ اشتغاهلم على هذه
العلوم األخرية مل تكن يف أكثر األحيان مقصودا بذاهتا وإمنا كانت اهتماما عرضياً لصلة املادة مببادئ العقيدة
والشّريعة ،وذلك مثالً إليضاح رأي ديين أو بيان مقصد شرعي أو للرّد على زعم خاطئ أو لتصحيح انطباع فكري
غري سليم .عموماً فإن اجملاالت اللغوية اليت عرضوا ملعاجلتها ـ حسب ما متّ االستقصاء فيها ـ فهي الفروق اللغوية،
وشرح وإيضاح األلفاظ ،وشرح مفردات القرآن ،وتوليد املعىن أو إنتاج الداللة اللغوية .فيما يتعلق باملنهج فهو ـ
حسب ما تتطلبه طبيعة مثل هذه الدراسات ـ منهج وصفي ـ حتليلى أمّا بالنسبة بالنتائج أو باألحرى النتيجة اليت
قاموا بدور نشط يف حقل اللغويات ،حبيث أصبحت نتاجاهتم يف هذا
توصلنا إليها ،فهي أنّ أئمة أهل البيت
احلقل غنية ارتوى مبنهلها املختصون يف العلوم اللغة قدمياً وحديثاً .هذا ونرجو أن يكون هذا العمل املتواضع
مسامهاً يف إثراء املكتبة األدبية والدينية ولو بقدر ضئيل ،واهلل ويل التوفيق.

الكلمات الرئيسة
أئمة أهل البيت

 ،املادة اللغوية (املفردات -التراكيب) ،اإلبداع الفنّي.

ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* الكاتب املسؤول

Email: Teymoori.Mohsen@yahoo.com
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مقدمة
ـ وهي لو تعلمون حافلة
لو راجعنا النصوص الروائية املأثورة عن األئمة أهل البيت
بعلوم وحقائق مجة وغنية مبعارف متنوعة ـ لو راجعناها ألدهشنا ما فيها من أساسيات
لغوية طاملا شغلت فكر اللغويني؛ من قبيل الكشف عن فروق لغوية سعياً إلزالة شبهات تكتنف
قضايا عقدية ،أو مقاصد شرعية ،وكذلك شرح وإيضاح دالالت بعض الفاظ غامضة الدّاللة
للغرض نفسه وأغراض أخرى متصلة هبا ،وأيضا تفسري مفردات قرآنية بعينها وإيضاحها
إلعطاء صورة أوضح للمعىن تقربه إى األذهان ،وأخريا توليد معان جديدة من خالل ما
يُطلق عليه يف املصطلح املعاصر «تفجري اللغة» وهو يعين إضفاء دالالت جديدة على األلفاظ
اليت أصبحت بفعل الزمن ومتغرياته وتطوراته مستهلك املعىن باهتة الداللة.
فهذه الركائز أو ا اور األربعة ،هي ما ركّزنا عليها وافترضنا أهنا أغنت ـ من خالل ما
من بديع وجديد يف اللغة ـ املكتبة اللغوية العربية؛ لدرجة ما
جاء به أئمة أهل البيت
فتئ الالحقون من أهل االختصاص يستثمروهنا فيوطفوهنا يف نتاجاهتم.
أمّا فيما خيتصّ بالروايات نفسها ،فإن مصنفي املوسوعات الروائية مل يكن من ضمن
مهماهتم تبويب الروايات حسب ما تنطوي على اإلبداعات اللغوية ،لذلك مل تنتظم تلك
الروايات منهج معني ،بل جاءت مبعثرة يف ثنايا املوسوعات املذكورة وهذا كان أحد دوافعنا
ملراجعة تلك اجلوانب اللغوية الالفتة يف الروايات لكي نرتّبها حتت العناوين املذكورة مثّ
نتعهد درسها استعراضاً هلا وتعريفاً هبا.
على العموم تصدّى الباحثان يف هذه املقالة ـ كما قلنا ـ مهمة استخراج ورصف ترتيب
تلك األساسيات اللغوية ومن مثّ حتليلها ومناقشتها مستعيناً يف ذلك باملناهج العلمية واألدبية
املتعمدة واملعروفة يف مثل هذه الدراسات ،ذلك حسب املستطاع وبقدر ما نتوفّر عليه من
الزاد املعرفـي.
يف هذا
أمّا الغاية اليت تصبو إليها الدراسة هي التعريف مبا أبدعه أئمة أهل البيت
اجملال ،كما ترمي إى اإلجابة عن سؤالني مفادمها:
باملعارف اللغوية األربعة (الفروق
 .1هل كان هنالك اهتمام من جانب أهل البيت
اللغوية ،شرح األلفاظ ،ايضاح مفردات قرآنية ،وتوليد املعىن)؟
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يف إغناء البحث اللغوي؟ إن افترضنا يقتصر على
 .2إى أي مدى ساهم األئمة
ا اولة لإلجابة عن هذين السؤالني اجلوهريني.
وفيما يتعلق خبلفية البحث ،فمن املعروف أنّ هنالك كثرياً من األعمال اللغوية متّ انتاجها
أو تأليفها من قبل املختصني بعلم اللغة ،خاصة يف مرحلة ازدهار احلضارة اإلسالمية يف
العصر العباسي وفترات تلته ،حيث ظهر معظم النتاجات اللغوية يف تلك احلقب التارخيية؛
منها الفروق اللغوية أليب هالل العسكري ،واخلصائص البن جين وفقه اللغة للثعاليب وبعض
ما أُثر عن العاملني اجلليلني جار اهلل الزخمشري وعبدالقاهر اجلرجاين ،وغريها الكثري
الكثري من مؤلفات السلف اللغوية اليت كانت وال تزال موضع اهتمام املختصني واملتعلمني
وحملّ استفادهتم جلدّهتا وطالوهتا ورونقها .كما ميكن اإلشارة بوجه خاص إى مؤلفات
بعض املعاصرين ومنهم الدكتور حممود البستاين وخنتصّ بالذكر كتابه« :تاريخ األدب يف
ضوء املنهج اإلسالمي» حيث عاجل بشكل متفرق بعض العناوين اللغوية اليت صدرت عن أئمة
 .ولعلّ أهمّ معطيات هذه املقالة مقارنة بسابقاهتا تتمثل يف أهنا تفرقت
أهل البيت
إلسهامات لغوية ظلت مغمورة أو خافية على السابقني ،كما نزعم أنّ هذا البحث عرض
املوضوع عرضاً جديداً فأعاد انتاجه رصفاً وترتيباً وكشفاً.
ومن خالل مراجعتنا للنصوص الواردة جند مأثورات كثرية فيها ما ميكن مناقشتها يف
حقل اللغويات ،شرط التزام الباحث يف دراساهتا مبنهج موضوعي حمدّد ،وشرط أن حيدّد
غاية معينة لبحثه .أمّا فيما يتعلق باملنهج املتّبع يف هذه املقالة ،فهو يقوم أوالً على استقراء
املادة املتاحة واستقصاءها لتجميعها فرصفها ،مث مناقشتها على أساس منهج وصفي -حتليلي،
حىت نستطيع من خالله اخلروج بنتائج تكشف عن مزايا نتاجات أئمة أهل البيت اللغوية،
وذلك لعرضها على الدارسني اللغويني ممن يريدون اإلملام جبديد اإلبداع واالستزادة منه يف
سياق إثراء احلقل اللغوي الذي يعدّ أحد أهم احلقول العلوم اللسانية.
أما العناوين اليت نتناوهلا يف هذه املعاجلة اللغوية فهي مبا يلي:

الفروق اللغوية
ناقش العلماء قدمياً وحديثاً موضوع الفروق اللغوية اليت تتصل إى حدّ بعيد مبوضوع
«الترادف» يف اللغة العربية الذي «هو تواى األلفاظ املفردة الدالة على شيء واحد باعتبار
واحد» (الشريف اجلرجاين1983 ،م)17 :؛ فهنالك من اللغويني من أقرّ بوجود الترادف يف اللغة
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وهناك من أنكر ذلك ،وقد شفع كل فريق مدّعاه مبا لديه من احلجج والرباهني .على أ ّن
االعتقاد السائد أو املشهور لدى اللغويني من أهل البحث هو عدم وجود الترادف يف
النصوص الرّاقية على األقلّ.
وفيما يتعلق مبوضوعنا هذا ،بني أيدينا روايات نقلت عن أئمة أهل البيت ،أوضحت بعض
الفروق اللغوية لرفع التباس مفاهيم بعينها أو دفع غموضها .ويف هذه العجالة نستعرض
بعض إسهاماهتم يف هذا احلقل وهي ـ كما يقولون ـ غيض من فيضهم:
الفرق بني «املودّة» و«ا بة»
املودّة مصدر لفعل وَد يَوُدىل؛ تقول :وَددْتُ لو تفعل ذاك ،ووَددْتُ لو أنك تفعل ذاك ،أوَدىل وَدًّا ووُدًّا
ووَدادَةً ،ووشداداً أي متنيت (اجلوهري1990 ،م :ج .)271 ،2وا بّة مصدر لفعل حَب يَحبىل ،وحَبه
يَحبىله بالكسر فهو حمبوب .وتقول :ما كنتَ حَبيباً ،ولقد حَبشبْتَ بالكسر ،أي صرت حَبيباً
(اجلوهري1990 ،م :ج.)110 ،1
وعلى رأي أيب هالل العسكري« :ا بة ال تقع إال على املستقبل ،ولكن املودة قد تكون
مبعىن التمين الذي قد يقع على املاضي واملستقبل؛ كقولك :أود لو قدم زيد ،مبعىن :أمتىن
قدومه ،وال جيوز أحب لو قدم زيد» (العسكري1985 ،م :رقم .)553
موضحاً الفرق بني هاتني الكلمتني« :إنّ املودة يُعبّر عنها اللِّسان ،وعَنش
وقال عليّ
ا بة العينان» (غرر احلكم ودرر الكلم ،احلكمة .)95 :للتحقق من أصالة ما بيّنه اإلمام
وللتأكيد من سالمة رؤيته ،ميكننا اعتماد منهجني علميني مها :املنهج اللغوي واملنهج النفسي.
أمّا املنهج النفسي فنعتمده من خالل الواقع النفسي الذي يعيشه األفراد واجملتمعات ،إذ العني
هي منشأ ا بّة ومصدرها لديهم .فقد قالوا قدمياً« :بَعيدٌ عَنش العَني بَعيدٌ عَنش القَلب» ممّا يدلّ
أن ا بة تتالشى إى حدّ كثري لدى بعد احلبيب ،وقالوا أيضا« :ألجل عَني ألفُ عَني تُكرَم».
كشف عمّا هو واقع يف السلوك احلركي اإلنساين،
والالفت يف ما قاله اإلمام أنّه
وما يعكسه واقع التجربة اليت يعيشه اإلنسان ،فال يتضمن كالمه ـ إذن ـ حكماً إرشاداً
معيناً ،وبتعبري آخر ال يوصى يف هذا املقام بلزوم ا بة أو املودة أو عدم لزومهما بل ليس
بصدد ذلك وإمنا يريد تبيني الفرق بينهما ،فمنهجه يف التعريف ـ هنا ـ منهج علمي حبت.
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الفرق بني «الشحّ» و«البخل»
الشىلحىل والشحىل البُخْلُ والضم أَعلى وقيل هو البخل مع حرْصٍ ويف احلديث إٍياكم والشىلح الشىلحىل
أَشدىل البخل وهو أَبلغ يف املنع من البخل وقيل البخل يف أَفراد األُمور وآحادها والشح عام
وقيل البخل باملال والشح باملال واملعروف (ابن منظور1987 ،م :ج.)495 ،2
يف الكشف عن هذا الفرق ،ورد حديث عن اإلمام الصادق  ،وذلك حني خاطب أحد
أصحابه بقوله« :أتدري من الشحيح ؟ قال :هو البخيل .فقال :الشحيح أشد من البخيل ،إن
البخيل يبخل مبا يف يديه ،وإن الشحيح يَشحىل مبا يف أيدي الناس وعلى ما يف يديه ،حىت ال
يرى يف أيدي الناس شيئا إال متىن أن يكون له باحلل واحلرام ،وال يشبع وال يقنع مبا رزقه
اهلل تعاى» (الصدوق1418 ،ق.)245 :
وال خيلو من الفائدة القول بأنّ اإليقاع الصويتّ للفظة «الشحيح» يدلّ هو اآلخر على أنّ
احلالة املرضية لديه أشدّ وأمرّ من احلالة نفسها لدى «البخيل» ،وهذه الداللة نستوحيها من
خاصية حرف «احلاء» وتكرارها يف لفظة «الشحيح» دون «البخيل» ،فحرف «احلاء» كما يقول
أهل الفن :صوت حلقي احتكاكي مهموس ،وعند النطق به يضيق اجملرى اهلوائي يف الفراغ
احللقي حبيث حيدث مرور اهلواء احتكاكاً ،وال تتذبذب األوتار الصوتية حال النطق به.
الفرق بني «اإلسالم» و«اإلميان»
جاء يف احلديث أنّ أحدهم قال :قلت أليب عبد اهلل  :أخربين عن اإلسالم واإلميان ،أمها
خمتلفان؟ فقال« :إن اإلميان يشارك اإلسالم ،واإلسالم ال يشارك اإلميان؛ فقلت :فصفهما
 ،به حقنت الدماء
يل ،فقال :اإلسالم ،شهادة أن ال إله إال اهلل ،والتصديق برسول اهلل
وعليه جرت املناكح واملواريث وعلى ظاهره مجاعة الناس ،واإلميان اهلدى ،وما يثبت يف القلوب
من صفة اإلسالم ،وما ظهر من العمل به .واإلميان أرفع من اإلسالم بدرجة إن اإلميان
يشارك اإلسالم يف الظاهر ،واإلسالم ال يشارك اإلميان يف الباطن ،وإن اجتمعا يف القول»
(اجمللسي1403 ،ق :ج.)248 ،65
لتوثيق صحة هذا الفرق والتأكيد منه أكثر ،ميكننا االستشهاد بقوله تعاى﴿ :قالت
األعراب آمنا قل لم ت ؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل اإليمان في ق لوبكم﴾ (احلجرات.)14 /
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الفرق بني «الرسول» و«النيبّ» و«اإلمام»
الفرق بني النيب والرسول :قيل :ال فرق بينهما ،وقيل :الرسول أخص من النيب ألنّ كل رسول
نيب من غري عكس .وقيل :الرسول الذي معه كتاب األنبياء ،والنيب الذي ينبئ عن اهلل وإن
مل يكن معه كتاب؛ فأمّا اإلمام الذي يُؤتَمّ به أي يقتدي به (العسكري1985 ،م :رقم .)2138
هذه املفاهيم الثالثة هي من املفاهيم الدينية األساسية اليت جيدر شرحها وإيضاحها
إلزالة اللبس عنها ،لذلك بيّن األئمة هذا الفرق .عن إمساعيل بن مرّار قال« :كتب احلسن
ـ جعلت فداك ـ أخربين ما الفرق بني الرسول
بن العباس بن املعروف إى الرضا
والنيب واإلمام؟ قال :فكتب أو قال :الفرق بني الرسول والنيب واإلمام هو أن الرسول الذي
يزنل عليه جربئيل فرياه ويسمع كالمه ويزنل عليه الوحى ورمبا رأى يف منامه و رؤيا
إبراهيم ،والنيب رمبا مسع الكالم ورمبا رأى الشخص ومل يسمع الكالم ،واإلمام هو الذي
يسمع الكالم ،وال يرى الشخص» (الكليين1413 ،ق :ج.)177 ،1
مكانة كلّ واحد من هذه الشخصيات الثالثة دفعاً ألي لبس
عموماً حيدّد اإلمام
يوجب اخللط بني مفاهيمها ،إذ كثري من اخلالفات الفكرية داخل اخلطاب الديين ينجم عن
عدم التفكيك بني دالالت األلفاظ وعدم التفريق بني معانيها ،فإيضاح هذه الدالالت واملعاين
من خالل اإلشارة إى الفروق املوجودة بينها ضرورة ملحة ،خاصة فيما يتعلق باملفاهيم ذات
احلساسية البالغة يف الفكر الديين.
الفرق بني «الفضل» و«العلم»
هاتان اللفظتان من األلفاظ الشائعة االستعمال بل كثرية التداول خاصة يف األوساط الثقافية
والدينية ،فقد يقال أن فالنا عامل جليل أو فاضل رير ،لكن ما حقيقة املعىن لكل منهما؟ إيضاحاً
قال« :دخل رسول اهلل
هلذه احلقيقة وردت رواية تقول :إنّ اإلمام موسى الكاظم
املسجد ،قال :فإذا مجاعة قد أحاطوا برجل ،فقال :ما هذا؟ فقيل :عالمة ،فقال :وما العالمة؟
:
فقالوا :أعلم الناس بأنساب العرب ووقائعها وأيام اجلاهلية واألشعار العربية ،فقال النيب
 :إمنا العلم ثالثة :آية
ذاك علم ال يضر من جهله وال ينفع من علمه ،مث قال النيب
حمكمة ،أو فريضة عادلة ،أو سنة قائمة وما خالهنّ فهو فضل» (اجمللسي1403 ،ق :ج.)407 ،69
إنّ اختاذ مثل هذه املواقف من أصحاب الشعر واألنساب والتاريخ ،خاصة يف ذاك الظرف
التارخيي قد يعود إى أسباب سياسية معينة ففي تلك الفترة اليت مل تكن شجرة اإلسالم
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تغلظ ومل تستو على سوقها بعد ،ظهر أناس حاولوا عمداً منهم أو جهالً نشر بعض التوجهات
القدمية من خالل إحياء ثقافتها واالهتمام هبا ،وكان مثل هذه ا اوالت تأيت ـ بطبيعة احلال
ـ على حساب تعاليم الدين اجلديد ويُضعف بالتايل املفاهيم اليت سعى هذا الدين إى
ترسيخها يف النفوس واألذهان.

شرح األلفاظ وتفسريها
شرح أئمة أهل البيت بعض األلفاظ فأوضحوا بعض دالالهتا وذلك يف سياق طرح ومناقشة
قضايا عقائدية عرضوا هلا يف مناسبات ،فمنها على سبيل املثال وال احلصر:
حُسن اخللق
فيما خيصّ هذا املفهوم الذي هو من أكثر املفاهيم اإلسالمية شيوعاً ،روي عن ابن حمبوب أنّ
ما حد حسن اخللق؟ قال :تلني جانبك ،وتطيب كالمك،
بعضهم قال« :قلت أليب عبداهلل
وتلقى أخاك بالبشر» (الصدوق1413 ،ق.)253 :
إنّ لفظة «حسن اخللق» من األلفاظ اليت تتنوع االنطباعات عنها نظراً لقابليتها لالتساع
وهو لزوم املواجهة اللطيفة اللينة،
الداليل ،إلّا أنّ أهم معانيها هو ما جلّاها اإلمام
وتوجيه الكالم الناعم والطيب إى الناس ،ومواجهة اآلخرين بوجه منبسط بشوش؛ فاملؤمن
بشره يف وجهه وحزنه يف قلبه ـ كما ورد يف احلديث ـ.
ومثة لطيفة يف شرح هذه اللفظة وهي أنّ «لني اجلانب» حالة انفعالية ،بينما مواجهة
اآلخرين بالبشر واالنبساط حالة فاعلة ،أمّا الكالم الطيب فهو جيمع بني لني اجلانب واللقاء
املرن أي بني كلتا احلالتني.
اهلل أكرب
خبصوص لفظة «اهلل أاكرب» هناك ما روي عن أيب عبداهلل عليه االسالم أنّه قال لرجل عندما
قال« :اهلل أكرب»« :اهلل أكرب من أي شيء؟ فقال :من كل شيء ،فقال أبو عبد اهلل  :حدّدته،
فقال الرجل :كيف أقول؟ قال :قل :اهلل أكرب من أن يوصف» (الريشهري1375 ،هـ :ج.)133 ،3
يتصل هذا التعبري باملبادئ العقائدية وحتديدا مببدأ التوحيد ،لذلك يأيت شرحه
وتفسريه يف نفس السياق ،تصحيحاً النطباع خاطئ قد يتمكن يف ذهن املتلقي الذي ال ميلك
تصوراً سليماً عنه .أما نفسياً فمثل هذا التوجيه يقتضي من املتلقي أن يفتح وعيه على

500



مجلة اللغة العربية وآدابها ،السنة الحادية عشر ،العدد الثالث ،خريف 1436

املفردات واملفاهيم الدينية اجلوهرية حىت يعي متاماً دالالت ما يتفوه به من األلفاظ ويدرك
مغزى ما يقولون له.
العربية
املنرب يوم فتح مكة ،مث قال :أيها الناس
قال« :صعد رسول اهلل
عن أيب جعفر
إن اهلل تبارك وتعاى قد ذهب عنكم بنخوة اجلاهلية وتفاخرها بآبائها ،أال إنكم من آدم
وآدم من طني ،وخري عباد اهلل عنده أتقاهم .إنّ العربية ليست بأب والد ،ولكنها لسان
ناطق ،فمن قصر به عمله فلم يبلغه رضوان اهلل حسبه ،أال إنّ كلّ دم كان يف اجلاهلية أو
إحنة ،فهو حتت قدمي هاتني إى يوم القيامة» (العياشي1355 ،ق :ج.)43 ،1
ليصلح من خالل ذلك
لتفسري لفظة «العربية» وجه اجتماعي ،أوضحه الرسول
فكرة خاطئة ترسبت يف بعض األذهان ،أال وهي الفكرة الطائفية والفئوية اليت قد نشأ
بسببها كثري من نزاعات اجتماعية؛ فقد كان كثري من العرب يشعرون باالنتماء إليها رغم
دخوهلم اإلسالم ألنّ هذا الشعور كان متغلغالً يف أغوار نفوسهم بفعل العصبيات القدمية.
فإيضاح مفهوم «العربية» يأخذ شكل الرسالة االجتماعية اليت تصدها الرسول
ورعاها باعتباره رمحة للعاملني .وقد تتمثل هذه الرمحة هنا يف إنقاذ الفكر االجتماعي من
التورط يف هوّة تصورات مغلوطة تضر بكيانه وتأيت على حساب نزاهته.
احلمية
قال اإلمام الرضا

« :ليس احلمية من الشيء تركه ،إمنا احلمية من الشيء االقالل منه»
(عطاردي1406 ،ق :ج.)470 ،3
هنالك من يتصور أن احلمية هي التخلص من أمر تعوّد عليه؛ مثلما يطعمه من مأكول أو
مشروب ،وقد استحوذ عليهم هذا التصور فعالً ومتكّن فيهم ،لذلك يبادر اإلمام ـ من منطلق
مسؤليته ـ إى قلب الفكر اخلاطئ لدى هؤالء ،فيعرّف غري باخل مغزى هذا املفهوم ملن يريد
أن يعرف وجه احلقيقة فيه.
الفىت
أحيانا يف تفسريه للفظة ما إى القرآن الكرمي باعتباره املرجع األساس
قد يستند اإلمام
يف فهم اللغة والتعامل معها .من مناذج ذلك ما نلحظه يف ما روي عن اإلمام الصادق أنّه
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قال لسليمان بن جعفر اهلذيل « :يا سليمان مَن الفىت؟ قال :قلت :جعلت فداك الفىت عندنا
الشاب ،قال يل :أما علمت أن أصحاب الكهف كانوا كلهم كهوال فسماهم اهلل فتية بإمياهنم! يا
يف رواية أخرى أنّه قال لرجل« :ما الفىت
سليمان من آمن باهلل واتّقى فهو الفىت» .وعنه
عندكم؟ فقال له :الشاب ،فقال :ال ،الفىت ،املؤمن إنّ أصحاب الكهف كانوا شيوخا فسماهم
اهلل عز وجل فتية بإمياهنم» (الريشهري1375 ،هـ :ج.)4 ،5
إنّ القرآن الكرمي ـ كما أشرنا ـ يعدّ أهمّ معيار يف الدراسات اللغوية والنحوية والبالغية،
لذلك اعتمد اإلمام القرآن يف تعريفه للفظة «الفىت» باعتبار أنّ احلجة القرآنية ،حجة
مقبولة معتمدة ال تشوهبا أي شائبة وال يعتورها أي شكوك .وإذا كان هنالك خالف فإنّه يعود
إى تأويالت العلماء واجتهاداهتم.

شرح مفردات القرآن
باع طويل يف «شرح املفردات القرآن» فاملوسوعات الروائية حتفل
ألئمة أهل البيت
بشروح دقيقة لتلك املفردات .ال شكّ يف أنّ النص القرآين باعتباره أفضل نص عرفته اللغة
العربية يتطلب شرحاً وتوضيحاً ال يف اآليات فحسب ،وإنّما يف املفرادات ،حيث يلف بعض
هذه املفردات غموض ،حيمل اإلمام ـ وهو مفسر القرآن ومؤوّله ـ أن يوضح ما أهبم أو
يشرح ما غَمُض من التراكيب واملفردات .وأمّا التوضيحات والشروح والتأويالت تأيت عادةً
بعد أن يطرح سائل ما أهبم عليه من األلفاظ ،فيقوم اإلمام بوظيفته ويطلعه على املعىن وقد
يكون الشرح والتوضيح من طرف اإلمام ابتداءً ،إذ يتحدث يف جملس من اجملالس عن
األلفاظ واملفردات وكذلك اآليات مفسراً إيّاها للحاضرين.
وهذا إسهام له قيمة أدبية ودينية كربى ،مل نكد نستغين عنه طاملا تقصر عقولنا عن
فهم مجيع ما ورد يف القرآن من املفاهيم .ويف هذه العجالة نورد طرفاً من هذه الشروح:
الصرب
يف قوله تعاى﴿ :واستعينوا بالصبر والصالة﴾ (البقرة)45 /
روي عن أيب احلسن
1418ق.)207 :

 :استعينوا بالصرب والصالة ،يعين بالصرب :الصوم (الصدوق،
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األمانة
يف قوله تعاى﴿ :إنّا عرضنا األمانة ( ﴾...األحزاب)72 /

قال الرّضا

« :األمانة ،الوالية ومن أدّاها بغري حق فقد كفر» (الصدوق1405 ،ق.)209 :

ألدّ
يف قوله تعاى﴿ :وهو أل ُّد الخصام﴾ (البقرة)204 /
عن أيب جعفر

قال« :اللدّ ،اخلصومة» (اجمللسي1403 ،ق :ج.)190 ،9

خائنة األعني
يف قوله تعاى﴿ :ي علم خائنة األعين﴾ (الغافر)19 /
عن اآلية ،فقال« :أمل تر الرجل ينظر إى الشيء وكأنّه ال ينظر
سئل أبو عبد اهلل
إليه ،فذلك خائنة األعني» (الصدوق1418 ،ق.)147 :
الصّمد
يف قوله تعاى﴿ :اهلل الصمد﴾ (التوحيد)2 /
عن حممد بن علي ،عن علي بن احلسني ،عن حسني بن علي  :الصمد ،الذي ال جوف
له ،والصمد الذي قد انتهى سؤدده ،والصمد الذي ال يأكل وال يشرب ،والصمد الذي الينام،
والصمد الدائم الذي مل يزل وال يَزال (اجمللسي1403 ،ق :ج.)223 ،3
العدل واإلحسان
يف قوله تعاى﴿ :إن اللّه يأمر بالعدل واإلحسان﴾ (النحل)90 /
قال اإلمام عليّ « :العدل اإلنصاف ،واإلحسان التفضل .اإلنصاف بأن ينصف اإلنسان
فيما له أو عليه والتفضل بأن يتفضل اإلنسان على سائر الناس زيادة على استحقاقهم»
(احلكمة.)231 :
الصفح اجلميل
يف قوله تعاى﴿ :فاصفح الصفح الجميل﴾ (احلجر)85 :
قال عليّ بن احلسني

يف اآلية تعين« :العفو من غري عتاب» (الصدوق1400 ،ق.)276 :
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توليد املعىن (إنتاج الداللة)
مع بعض األلفاظ والتراكيب اللغوية تعامالً خمتلفاً ،حيث وسعوا
لقد تعامل أئمة أهل البيت
دالالهتا عرب تقدمي تعريفات جديدة عنها ،أو عن طريق وضعها يف سياقات غري مألوفة .هذه
العملية يطلق أحياناً عليها يف مصطلح املعاصرين «تفجري اللغة» ،يقول أحد النّقاد ...« :ذلك ألنّ
كلّ لفظة من ألفاظ اللغة هلا معىن معجمياً هو تارخيها الطويل ،هو اجلانب العامّ منها ،وعندما
يعمد الشاعر إى التعبري عن تفرّده ،وعن خصوصية رؤيته فإنّه ال جيد إمامه إلّا تلك ألفاظ
مبعانيها املعجمة اليت أبالها فرط االستعمال .إن تلك اللغة حتاصره ،وهو ال يستطيع أن
يتجاوزها أو ينفكّ عنها ،عند ذلك يداورها مداورة فنية ويلجأ إى وسائل شتّى إلغنائها» (الدقاق،
1413ق .)150-149 :ويُعد كتاب «هنج البالغة» أحد أهمّ املصادر الدينية اليت نلحظ فيه تفجرياً
ينفث فيها
واسعاً لأللفاظ والتراكيب اليت أبالها فرط االستعمال ،حيث راح اإلمام عليّ
روحاً جديدةً وجعلها يف صورة غري منطية وكأنّها جلدّهتا تطرق مسع املخاطب ألوّل مرّة .وهكذا
أزال عن تلك األلفاظ صدأها وأخرجها يف صورة برّاقة جلية تبهر العيون وتوسّع األذهان.
هنا نسجّل جمموعة من املفردات واأللفاظ اليت استلّ اإلمام منها دالالت جديدة ،مولّدا
فيها معىن خمتلفاً مل يعهده املخاطب:
االستغفار
أورد الشريف الرضي يف هنج البالغة ،أنّ أحدهم قال حبضرة اإلمام عليّ « :استغفر
له« :ثكلتك أمك أ تدري ما حد االستغفار؟ االستغفار درجة العليني
اهلل» فقال اإلمام
وهو اسم واقع على ستة معان :أوهلا الندم على ما مضى ،والثاين العزم على ترك العود إليه
أبدا ،والثالث أن تؤدي إى املخلوقني حقوقهم حىت يلقى اهلل أملس ،والرابع أن تعمد إى كل
فريضة ضيعتها فتؤدي حقها ،واخلامس أن تعمد إى اللحم الذي نبت على السحت واملعاصي
فتذيبه باألعحزان حتَى تلصق اجللد بالعظم وينشأ بينهما حلم جديد ،والسادس أن تذيق
اجلسم أمل الطاعة كما أذقته حالوة املعصية فعند ذلك تقول أستغفر اهلل» (احلكمة.)417 :
ال شكّ أنّ هنالك ألفاظ حتتاج إى إيضاح فحواها والكشف عن دالالهتا الكامنة وراء
ظاهرها الذي يبدو بسيط الدّاللة سهل املعىن؛ منها لفظة «االستغفار» اليت تكررها كثري من
فيكشف عن تلك الدالالت بل
األلسن من دون أن تعرف دالالهتا املعمّقة ،فيأيت اإلمام
يعطي للفظة معان جديدة مل يلتفت إليها أحد ،وبذلك يغين املعجم اللغوي ويثريه.
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ال حول وال قوّة إلّا باهلل
لعلّ من أجلّ التعريفات اليت قدّمت هلذا التركيب اللفظي الديينّ ،ما قاله اإلمام عليّ
حينما سئل عن معناها ،فأجاب قائال« :إنَا ال منلك مع اللّه شيئاً ،وال منلك إال ما ملّكنا،
فمىت ملّكنا ما هو أملك به منّا كلّفنا ،ومىت أخذه منّا وضع تكليفه عنّا» (احلكمة.)396 :
من املالحظ أنّ العبارة مع إجي ازها وقلّة ألفاظها ،مكثفة الداللة إذ تنطوي على حكمة
بالغة تكشف عن أحد أهمّ التراكيب العقائدية اليت يرددها املسلمون كثرياً ،شأهنا شأن
تعبري «اهلل أكرب» من دون أن ينتبهوا ملعانيها العميقة الكامنة وراء اللفظة أو التركيب .وال
الفكرة
تفوتنا اإلشارة يف هذا املقام إى ا جلمالية البيانية اليت صاغ اإلمام
باالستعانة منها.
الغىن والفقر
يف حكمة له« :الغىن والفقر بعد العرض على اهلل» (احلكمة)452 :
قال عليّ
إنّ التعريف اجلديد لكلّ لفظة معروفة ،خيرجها عن وجهها البايل ويظهرها يف مظهر
جديد يبعث على الدهشة والعجب ،وهذا ما نالحظه يف لفظيت «الفقر» و«الغىن» حيث أنتج
اإلمام هلما دالالت روحية وثقافية جديدة .فالتصور املوجود عنهما تصور مبسط ناجم ـ
عادة ـ عن ضيق الفكر وقصر النظر وعدم االلتفات إى دالالت روحية متكن وراء «الفقر»
و«الغىن»؛ فمن املعروف لديهم هو أن من ال ميلك ماالً فهو فقري أو من يكدّس ذهباً وفضةً
وما شاكلها من مقتنيات الدنيا فهو هو أغىن األغنياء.
أمّا اإلمام وانطالقاً من رؤيته العرفانية املتعالية ،فال يرى يف اللفظتني هاتني ما يراه
اآلخرون ،أمّا وجه توليد املعىن هنا فيتمثل ـ كما قلنا ـ يف طريقة النظر إى الدّنيا وإى
غريها من الظواهر؛ طريقة تتسم بالزناهة واإلميان باملثل العليا .فقد أخذ اإلمام
واقع اللغة مبدأً لتعليله ،حيث إنّ اإلنسان املتورط يف حبائل الدنيا الدنية ال يتشبع منها
مهما مجع وكدّس وقد جيمع من املال دوهنا حاجة فعلية إليه ،إذن فهو فقري طاملا يشعر
باحلاجة .ألنّ الفقر لغة هو احلاجة ،أمّا الغىن فهو يقابل الفقر ،إذ هنالك من أصحاب
الرشد واإلميان من ال ميلك من حطام الدنيا شيئا ،ومع ذلك ال يُحس حباجة إى شيء،
وكأنّما هو أغىن أهل الدنيا ،ومن هنا جيد توليد املعىن مصداقيتة وخترج اللفظة من
شرنقة الركود.
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العقل واجلهل
قال اإلمام عليّ
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يف مقام آخر« :ال غىن كالعقل وال فقر كاجلهل» (احلكمة)56 :

يقول الناقد واألديب إيليا حاوي موضحاً الدالالت العميقة هلذه احلكمة يف سياق حتليل
له عنها« :الغىن هنا مبعىن السعادة والنجاح ،واملرء يسعد بعقله ويشقى به ،فمن أحسن
التفكري استقامت سريته وأعماله وقدّر األشياء أقدارها احلقيقية ،ومل تغرر به وال تتعاظم
عليه ،أمّا إذا كان جاهالً ،فإنّه فقري ،كأنّه ميلك مادّة للسعادة بل يكون تاعساً وامها تقوى
عليه املادة وهو ال يقوى عليها» (احلاوي1979 ،م :ج.)121 ،2
أمّا من الوجهة األسلوبية الكالمية ،فإنّ هذا التعبري مع كلّ إجيازه ينطوي على دالالت
فكرية وإنسانية معمقة قد ال توىف حبقها إلّا مقالة مستقلة .ويصدق عليه حقّاً بأنّه خري كالم
يف هذا الشأن.
اخلري
موسّعاً معاين لفظة «اخلري» ودالالته بقوله« :ليس اخلري أن يكثر
قال أمري املؤمنني
مالك وولدك ولكنّ اخلري أن يكثر علمك ويعظم حلمك وأن تباهي الناس بعبادة ربّك؛ فإن
أحسنتَ محدتَ اهلل ،وإن أسأتَ استغفرتَ اهلل وال خري يف الدنيا لرجلني :رجل أذنب ذنوباً
فهو يتداركها بالتوبة ،ورجل يسارع يف اخلريات» (احلكمة.)94 :
وقر ظنّ يف أخالد كثريين أن «اخلري» هو ما ينحصر يف ما يتمتع به الناس من مال أو ولد
أو ضياع وما شابه ذلك من مظاهر الدنيا وملذاهتا ،على أنّ اإلمام يكسر هذا املألوف الفكريّ
أو باألحرى هذا التصور اخلاطئ ،وذلك من خالل إعطاء مفهوم «اخلري» معان روحية نابعة
من تعاليم القرآن ودستور اإلسالم ،فيوسّع من خالهلا دائرة املعىن هلذا املفهوم.
يُذكَر أن هذا التوسيع ملعىن «اخلري» أو هذا التفجري املعنوي ـ حسب مصطلح املعاصرين
ـ ال تنجم عن سليقة فردية أو مزاج آحادي أو حسّ شخصي ،وإنّما هي تأيت على أساس ما
أثبتته التجارب اليت عاشها املؤمنون وما ملسه أهل التقوى واملغفرة طوال حياهتم الروحية،
ـ تتمثل يف التحليّ باحللم ،ولزوم الطاعة وكثرة
إذ اخلريات كلّها ـ كما أكّد اإلمام
االستغفار واإلمكان يف العبادة واملباهاة يف عبودية الرّبّ ـ جلّ وعال ـ.
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النتائج
قاموا
نستنتج من كل ما طرحناه يف هذه املقالة من القضايا اللغوية ،أنّ أئمة أهل البيت
بدور نشط وفعّال يف حقل اللغويات كشفاً وشرحاً وتصحيحاً ،على أن هذا النشاط مل يكن سوى
لتوضيح قضية شرعية ،أو للرّدّ عن تصور عقائدي خاطئ ،أو لإلجابة عن سؤال وجّهه أحدهم
إليهم حول موضوع لغوي .وكانوا يف ذلك كلّه يستندون إمّا إى القرآن وإمّا إى احلديث النبويّ
وكما استندوا يف هذا السياق إى املنطق القائم على الواقع االجتماعي والنفسي.
وبشكل عام جاءت مداخالهتم الذكية يف هذا املضمار لتكريس فهم صحيح ودقيق عن
اللغة العربية اليت هي األساس لفهم النصّ الديين ،أمّا نتاجاهتم يف هذا احلقل يف هذا
احلقل فكانت ثرية حافلة استقى منها اللغويون وشربوا من مَعينها بعد أن اعترفوا بعمقها
وغنائها ،كما عاجلوا على أساسها بعض ما استعصت عليهم من اإلهبامات أو التعقيدات
اللغوية املتعلقة بالعناوين األربعة اليت طرحناها يف نصّ املقالة وهي( :الفروق اللغوية ،شرح
األلفاظ ،شرح مفردات القرآن ،توليد املعىن).
أمّا التوصية اليت يقدّمها الباحثان هنا فهي ضرورة مراجعة التراث الشيعي احلافل
املتمثل يف الروايات ذات الطابع اللغوي ،الستخراج املادة اللغوية منها وطرحها من جديد
ومناقشها وحتليلها من خالل استخدام املناهج والطرائق التحليلة اللغوية املقصودة اليت
توصّل إليها الباحثون اللغويون وعلماء اللسانيات يف العصر املعاصر.
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