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 يف الرتاث العريب: ابن األجدايب منوذجا الدرس اللغوي التطبيقي
 

  حممد احممد بن طاهرأ.د.                                                                       
 جامعة مصراتة                                                                             

 ملخص
، وىو يف أساسو العام التطبيقي من بُت أىم رلاالت الدرس اللغوي الدرس اللغوييعد 

وعلى الرغم من يمها، واستعماالهتا، دراسة علمية زبتص دبا يتعلق باكتساب اللغة وتعلمها وتعل
خة بُت معطياتو واذلدف من دراستو ن العالقة الراسفإ علم لغوي -يف أساسو-أن ىذا العلم 

ذلذا كان تقاطع العديد من العلوم، مع ىذا العلم  ؛بكل ما للغة دخل فيو تتصل اتصاال مباشرا
 صناعةالالتطبيقي "باشر دبكونات علم اللغة من بُت العلوم ادلهمة اليت ذلا اتصال مو أمرا طبيعيا. 

، "علم االجتماع"و، "علم النفس"و ،"غويةالسياسة الل  "و دبختلف أنواعها، "ادلعجمية
 . وسلتلف علوم الًتبية ...، "التخطيط اللغوي"و ،"غرافيااجل"و

: تطوير مواد الدراسات اللغوية، خباصة ما -أيضا-ومن ضمن ما يهتم بو ىذا العلم 
اليت تعًتض متعلم اللغة،  كالتعمومها، وكذلك يهتم بتتبع ادلش يتعلق بدرس قواعد اللغة يف

مبٍت على االستفادة  -يف أساسو-والعمل على وضع احللول الناجعة، مستفيدا من أن ىذا العلم 
 من معطيات الدرس اللغوي العام، ومن ذبارب اآلخرين مع لغاهتم.

ماما خاصا بقضايا الًتمجة إىل جانب ما تقدم، فإن درس علم اللغة التطبيقي يهتم اىت
على سلتلف أنواعها، وفوق ذلك كلو، فعلم اللغة التطبيقي ليس تطبيقا للغة فحسب، وإمنا 

 تواصل بُت سلتلف العلوم ذات العالقة اللصيقة باللغة يف رلاالهتا التطبيقية.
 

 قدمة:امل .1
، ودبا -بعامة-اىتمام مجيع األمم بالدرس اللغوي  دت الدراسات التارخيية ادلتعاقبةأفا

خَت دليل على تلك العناية،  إالّ  نشأة اللغة يف، وما اختالف العلماء -خباصة-يتعلق بلغاهتا 
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اجلراحُت ادلصريُت كانوا على درجة عظيمة من االىتمام واإلجابة عن أسئلة طبية، فقد  وثبت أن  
حلالة عجز لغوي،  ما يفيد وصفاً  "ق.م0:11"بتاريخ  داً على أوراق الربدي وزلد وجد مكتوباً 

 جراء إصابة مباشرة للدماغ.
 ن فيما كتبنشأهتا، فأفالطو  يفوكذلك ناقش فالسفة اليونان شأن اللغة، وزباصموا 

خصص جزءا من حواره للدرس اللغوي، للفًتة الزمنية اليت كان  "ق.م;87و :72"بُت 
باللغة من جانبها البياين، إىل جانب اىتمامو ببعدىا  يعيشها، وأرسطاطاليس كان مهتماً 

 الفلسفي.

على ادلصريُت، أو اليونان، فقد درست مجيع األمم  صوراً مقوالدرس اللغوي مل يكن 
لغاهتا، واىتمت بًتاثها، فاذلنود درسوا لغتهم، وأكدوا قواعدىا، وكذلك فعل الرومان، الذين 

، حىت ظهور نفسو ناقشوا أمهية الدرس الصويت، ونظام اجلمل وتركيبها، واستمر احلال على ادلنوال
 بوادر النهضة احلديثة يف أوروبا.

اليت  ، فقد حرصوا على خدمة اللغةغَتىممن  لعرب ادلسلمون مل يكونوا بدعاً وا
وآمن اجلمع  خلقو، فمنذ أن نزل القرآن الكرمياختصها هللا بأن تكون لغة كتابو ادلنزل على خَت 

الغفَت من العرب وغَتىم، توالت اىتمامات ادلسلمُت عربا وعجما بلغة الذكر احلكيم، وتفانوا يف 
ح بو صدَ حن، ويُ الل   وُ س من أن يعًتيَ ادلقدّ  على النصّ  يف تعلمها وتعليمها، وحفاظاً  رغبةً خدمتها، 

بأمر اللغة العربية،  -على السواء- ومن ىنا كان اىتمام ادلسلمُت ؛على غَت وجهو الصحيح
بفعل  ))ود عن حياضها، فكان ذلم ما أرادوا. وقد استطاعت اللغة العربية ووجوب حفظها والذ  

، ومن ، إىل اخلليج العريب وحدود إيران شرقاً من احمليط األطلسي غرباً  د وسبتد  اإلسالم أن تتوح  
 .(1)(( جنوباً    ساحل البحر األبيض ادلتوسط إىل خط االستواء والسودان 

                                                 

 ،األردن – عمان ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،ىادي هنر ،األساس يف فقو اللغة العربية وأرومتها -0
 .91ص  م،2112
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احلرص على تقديرىا ووضعها يف  والعرب كانوا شديدي االعتزاز بلغتهم، حريصُت كل  
أكرم منزلة وأحسن صورة، يتجلى ىذا احلرص واالعتزاز يف عنايتهم جبودة اإللقاء وحسن 

 ه التعبَت.احلديث، ويف نفورىم من كل عيب يشوب النطق، أو يشوِّ 
، ، وصرفياً ، ومعجمياً ر صوتياً وفيما يتعلق بالنظام العام للدرس اللغوي العريب فقد تأط  

  .، وداللياً ياً وضلو 
، على ادلعجمي ومن بُت ما حظي باىتمام خاص من قبل علماء اللغة العربية، الدرسُ 

ولذا  ؛بو كذلك من صرب ودقة متناىيُتديثلو من مواصفات خاصة يف صانعو، وما يتطل   االرغم شل
 و عبءٌ ة. إن  و الدقّ ، إن  إىل أقصى حدّ  مضجرٌ  عمل ادلعاجم عملٌ  إن   ))(: Gleasonيقول )
 . (1)(( ال ديكن تصديقو عظيمٌ 

 تعد   -عموماً -اللغة  استدعتو ضرورات قائمة، ذلك أن   واالىتمام باللغة العربية، أمرٌ 
ا لغة الدستور اإلذلي إىل جانب أهن  -ا يف بناء الفرد واجملتمع، واللغة العربية مهم   عنصراً 

ة هنضتهم يوذلذا اىتم والة أمر ادلسلمُت بدا ؛ىي عنوان اذلوى واذلوية للعرب مجيعاً  -للمسلمُت
الدين والدولة، واستمروا ينسجون على  بالدرس اللغوي، وحرصوا على أن تكون اللغة العربية لغةَ 

ق ذلم ما أملوا، فكتبت الكتب، وألفت ادلؤلفات، ودونت الدواوين، ونال ىذا ادلنوال؛ وربق  
 وافربل ضربوا بسهم  ؛ادلسلمون بنوع معُت من أفانُت العلومالتقييد كل علم، ومل يكتف العلماء 

 يف كل علم، حىت أصبحت عواصم بالدىم منارات ىدى.
يهتم أساسا بتعلم اللغة وتعليمها، والبحث يف  فإنووخبصوص الدرس اللغوي التطبيقي 

كما مل  ))ن رلاالهتا التطبيقية، وىو ما مل حيظ دبزيد اىتمام من قبل الباحثُت العرب ادلعاصري
يوفوه حقو من البحث والدراسة. على الرغم من أن ىذا العلم ضارب اجلذور عند العرب منذ 

ابن  . ويعد(2)(( أيام اخلليل  بن أمحد رمحو هللا، وسيبويو، والكسائي، واجلاحظ، وغَتىم
                                                 

 .090ص م،;;>0 نالقاىرة ،عامل الكتب ،أمحد سلتار عمر ،البحث اللغوي عند العرب -1
دراسات العلوم اإلنسانية  ،جاسم على جاسم ،اجلاجظ منوذجا ،علم اللغة التطبيقي يف الًتاث العريب -2

 .8>2ص م،2108 ،2 :ع ،71 :مج ،واالجتماعية
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إلينا من   يصل وإن مل-من بُت العلماء العرب الرواد يف ىذا ادليدان. وىو  ى"7:1ت " األجدايب
فإن ما حواه بُت دفتيو كفيل بأن يضع النقاط على  -إال السفر قيد الدرس كتاباتو ادلتنوعة

كان من بُت أولويات الدرس اللغوي الًتاثي، وأن علماء   ىذا العلم احلروف، ويدلل على أن
تأطَتا وإن مل يؤطر -وىو  ،أجالء أناروا دروبو، ومهدوا سبلو، قبل أن ينتبو إليو علماء الغرب

 عربية بامتياز.  كانت  بداياتوفإن  -علميا شلنهجا
 أمهية الدراسة: .2

       تنبع أمهية ادلوضوع من أمهية اللغة، الوسيلة واألداة يف إيصال ادلعلومة، وبتعبَت
(Wagner ) بقدرة اإلنسان  مفهوم اخللق يف عملية اإلبداع اإلنشائي مرتبطٌ  أن   ))الذي يرى

ا تراكم عليها من ضبابية على زبليص الكم من القيود اليت يكبلها االستعمال، وتطهَتىا شل  
فاإلبداع إحياء للكلمة بعد نضوهبا، ويف إحياء الكلمة بعث جديد للتجربة ادلعاشة يف  ،ادلمارسة

 .(1)(( الذات والزمن
كفاية "يف كتابو  ى"7:1 ت" ، التزمت احلديث عن ابن األجدايبويف ىذا العمل

ىناك حاجة  للدور الريادي للكلمة، وأن   أن ابن األجدايب كان مدركاً ويقيٍت  ،"ادلتحفظ يف اللغة
اإلدراك التام لداللة اللفظ يف ىذه اللغة، يعُت على  مٍت أن   إىل مثل ما قام بو من عمل، إدياناً 

 الوعي الكامل ألمهيتو، والفهم الدقيق لقواعدىا يعزز قدرة الدارس، ويوقظ احلس اإلبداعي لديو. 

اإلنس، وىم من يدرك خفايا األمور، ومن  علماء اللغة ىم جن   ن  إ ))وديكن القول: 
النصوص، يستطيع تصريف القول، وفهم ما انغلق من من كنوز ادلعرفة، ومن  إيطلع على ادلخب

يف تسمية األشياء دبسمياهتا، ويف التأثَت احلاضر والفاعل يف مجيع  ودلا للكلمة من دور بارز
ا يعتور مسَتهتا يعد حجر الزاوية، وما جيب أن يوليو أىل الدراية احلديث عم   مناحي احلياة، فإن  

 .(2)(( اىتمامهم

                                                 

 .008ص ،تونس ،الدار العربية للكتاب ،عبد السالم ادلسدي ،األسلوبية واألسلوب -1
 أكادديية الدراسات ،ادلؤسبر الثاين للًتمجة عرب الثقافات، زلمد بن طاىر ،ظاىرة اللفظية يف اللغة العربية -2

 .8ص م،2119 ،ليبيا - بنغازي ،العليا
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العربية، وجهابذهتا أدركوا بوعي أمهية الكلمة، وزبصيص داللتها، فهذا وأساطُت علماء 
اليت هبا يعرف، ودياز عن غَته.  ، يوجب أن يكون لكل علم مصطلحاتوعبد القاىر اجلرجاين

مل يكن الناس يرضون من أنفسهم يف شيء من العلوم أن يلموا بقواعده ويتدارسوا مادتو ))يقول: 
      فيعرفوا هبا حدودىا وما دييزىا عن رلانسها أو  ،لفاظو وعباراتوإال بعد أن يقفوا على أ

 .(1)(( رديفها
 د:: اهل .3

 ىو: عد   "كفاية ادلتحفظ يف اللغة"اذلدف ادلبتغى من وراء عرض كتاب ابن األجدايب 
 ،"علم اللغة التطبيقي" ى حديثاً ، يقع يف إطار ما يسم  علمياً  ما احتواه ىذا الكتاب عمالً 

وكذلك إبراز أمهية ىذا الكتاب، وتأكيد  ،"معجمية ادلعاين أو ادلوضوعات"فيما يسمى:  وربديداً 
 و معجم لغوي.أىليتو يف أن  

-    "كفاية ادلتحفظ يف اللغة"كتاب   ومن بُت ما هتدف إليو ىذه الدراسة، ربقيق أن  
ثرا،  كتاب احتوى مادة علمية، ال تزال معيناً   فإنو -"تسعة قرون"ف قبل ما ذباوز لِّ وإن كتب وأُ 

يرجع إليو من حُت إىل آخر يف سهولة ويسر؛ وذلك راجع إىل حسن اختيار ادلادة العلمية، وإىل 
 ادلنهجية اليت اقتفاىا ادلؤلف فيما كتب.

ليس بُت أعضاء رلتمع واحد بعينو، وإمنا  ))من بُت أقوى الروابط  اللغة تعد   ودلا كانت
   هبذه  امل مهم للًتابط بُت جيل وجيل، وانتقال الثقافات عرب العصور ال يتأتى إال  ىي ع
وتناولو على ما  "كفاية ادلتحفظ يف اللغة"، فقد ارتأيت عرض كتاب ابن األجدايب: (2)(( الوسيلة

يف رلملها أقرب إىل الدرس اللغوي التطبيقي بعامة،  ىيزلتواه من مادة علمية،  ةيتناسب وقيم
 .من غَتمها -خباصة-وإىل الدرس ادلعجمي 

 
                                                 

مكتبة اخلاصلي للنشر والتوزيع  ،8 :ط ،تعليق: زلمود شاكر ،عبد القاىر اجلرجاين ،دالئل اإلعجاز -1
 .9>2ص م،2>>0 ،القاىرة

 .078. صم0;>0 ،بَتوت ،دار األندلس ،إبراىيم السامرائي ،لتطور اللغوي التارخييا -2
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 دواعي العمل: .4
الدواعي اليت كانت وراء تأليف مثل ىذا الكتاب وما على شاكلتو بادئ األمر،  لعل  

ال يعيد  -بالطبع-ىي نفسها وراء ما دعاين إىل الكتابة عنو، وتبيان بعض ما فيو، فالتاريخ 
 األحداث تتشابو.  نفسو، لكن  

وما يعانيو الوسط اللغوي من ضعف يف ادللكة اللسانية، وما نشأ وينشأ عن اجلهل 
يف بناء الشخصية ادلسلمة  د لدور اللغة العربيةبقراءة القرآن واحلديث، وما نراه من هتميش متعم  
من سوء  -خباصة-والدرس النحوي  -بعامة-والوطنية، وما يرزأ ربتو الدرس اللغوي العريب 

كل ىذه األمور وغَتىا تدعو إىل إعادة قراءة التاريخ اللغوي قراءة   ،عرض، ولفظية مربكة ومقلقة
 و.لُ دبا صلح بو أو   إال   آخره ىذا األمر لن يصلح متأنية، وتأكيد أن  

اللغوية، سار على هنج علماء اللغة السابقُت، الذين كتبوا الرسائل  وابن األجدايب
خدمة للقرآن الكرمي وللحديث الشريف، وقد نبهوا بدورىم إىل أمهية تلك الرسائل اللغوية 

 ادلختلفة.
 إبراهيم بن األجدايب: .5 

إحدى  "طرابلس"يف مدينة  "إبراىيم بن األجدايب الطرابلسي"ق اللغوي ولد احملقِّ 
د من معينها البادي والغادي، وينيخ هبا احلادي، ويتزوّ  هامنارات العامل اإلسالمي، اليت كان يؤم  

 اج بيت هللا احلرام.، ويستظل بفيئها حجّ قاصي والداينال
 "كتاب كفاية ادلتحفظ يف اللغة"على حد ما ذكر يف إحدى نسخ - وابن األجدايب

والدتو، وكذلك تاريخ الوفاة، وقد جاء أنو ولد ومات يف الفًتة بُت  تاريخُ  معلومٍ  غَتُ  -ةاحملققّ 
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و ورد أن وفاتو  غَت أن  ، (1)(( ومل يفارقها طيلة حياتو ،بطرابلس الغرب )) ى"::7و ى"777"
  .(2)ى"7:1"كانت سنة 

يف البقاء بتو  كل من كتب عن ابن األجدايب، السبب وراء تشب  مل يبُتِّ  ويف ىذا الصددّ 
شلا يفاخر بو العلماء، ويذكرونو يف  -تزالوال -الرحلة يف طلب العلم كانت  بأن   طرابلس، علماً 

مل  -ام والسنُتاألي وعلى مرِّ - اإلسالم ثنايا أعماذلم العلمية، وأكاد أجزم أن أساطُت علماء
ادلعلومة، واألمثلة على ع يف اكتساب التجربة، ويف تنوّ  الذي كانوا يرونو مهماً  يغفلوا ىذا اجلانب

دون آخر، فرحلة علماء اللغة يف طلب األوابد من األلفاظ،  جبانبٍ  تص  صى، وال زبَ ذلك ال ربُ 
 ، وسفر علماء احلديث، واجتياهبم القفار وصوالً واحلرص على تسجيلها وتسديدىا غَت خافٍ 

 ين عديد األسفار.إىل حيث ادلراد ال ينكره عامل، ولو أردت دعم الرأي دبا ورد دلا أغنا
إىل اكتفائو دبا  راجعٌ  األجدايب بطرابلس وعدم مغادرهتا ولعل السبب وراء بقاء ابن

خالل  قاء مع العلماء، واالستماع إليهمربصل عليو من علم، وما اكتسبو من ذبربة، عن طريق الل
إىل بغيتهم يف  صوالً وىم يف طريقهم إىل بيت هللا احلرام، أو و  ما تطول إقامتهم، واليت كانت غالباً 

 التزود من العلم يف شىت أصقاع العامل اإلسالمي.
، الرجل كان عصامياً  فإن   -ق بابن األجدايبورد، وتعل   اوحسبما يفهم شل-وباجلملة 

ة ا لديهم من علم، تدفعو مه  ين ببالده، واجتهد يف االستفادة شل  اقتنص فرصة اللقاء بالعلماء ادلارِّ 
صادق، وإديان حباجة البالد اليت يعيش هبا إىل مثل ما قام بو من عمل علمي، وما عالية، ويقُت 

من أين لك ىذا العلم ومل تفارق طرابلس؟ فقال: أخذتو  ))ه على السائل الذي سألو جوابو ورد  

                                                 

 " د. ت" ،طرابلس ،دار اقرأ ،السائح على حسُت :تح ،إبراىيم بن األجدايب ،كفاية ادلتحفظ يف اللغة -1
 .7-8ص
منشورات كلية الدعوة  ،محدان حسُت زلمد ،التفكَت اللغوي الداليل عند علماء العربية ادلتقدمُت -2

 .0:0ص م،2112 ،طرابلس، اإلسالمية
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 للدور الذي جيب على العامل الرجل كان واعياً  خَت دليل على أن   إال   ،(1)(( ةاتمن بايب ىوارة وزنَ 
 القيام بو ذباه بٍت وطنو، ومن يشاركهم ادلثوى وادلأوى. 

 الرسائل واملعاجم اللغوية: .6
 أة:أس النش. 6.1

مالك عمرو بن   أيب"يف حياة العامل اللغوي  يف زمن مبكر، وربديداً شعر علماء اللغة 
 ،بأمهية التأليف يف اجملال اللغوي "خلق اإلنسان واخليل"الذي كتب عن  ى"088ت ". "كركرة

إىل الكتابة حول ما يعٌت  ائل اللغوية، وتسابق علماء اللغةومنذ ذلك احلُت تواىل تأليف الرس
جهده وطاقتو،  حسبَ  بتوضيح غريب األلفاظ، ومجع تلك األلفاظ اللغوية الغريبة، وتفسَتىا كل  

فألفت الرسائل اللغوية عن: اإلنسان، والنبات، والشجر، واإلبل، واخليل، وعن كل ما تدعو إليو 
احلاجة، ويف كتاباهتم ىذه قربوا ادلفاىيم، وحددوا األقاليم، وكانوا يف دراساهتم ىذه موضوعيُت 

ادلطلع على تلك بل كانت موسوعات علمية، و  ؛ومشوليُت، فلم يقتصروا فيها على فن واحد
 الرسائل جيد ما يثَت اإلعجاب، ويبعث على الفخر.

       وفوق ىذا وذاك كانوا يف تأليف رسائلهم اللغوية شديدي االىتمام باجلزئيات،
 . (2)(( هبا ، وأوصافها اليت زبتص  فتناولوا منها اخلصائص اليت تدق   ))

رغم ظهور معاجم األلفاظ،  تو يف إنشاء الرسائل اللغوية،ئواستمر احلال على ىي
 . وعاتضات لغوية تتعلق بادلعاين أو ادلو وظهور موسوع

امن ادلعاجم، أم  تعد  تصنيف ىذه الرسائل اللغوية، أَ  يفولقد اختلف العلماء  يف  أهن 
، سواء و ديكن القول: إن الدرس اللغوي بدأ مبكراً أن   حقيقتها إرىاص لظهور ادلعجم العريب؟ إالّ 

ىذه الرسائل  ))أو أن  ،و بدأ بعد نشأهتاادلعجم العريب، أو أن   ىذه الرسائل اللغوية بادرةَ ت عد  
أو أهنا زبتلف عن ادلعاجم يف  ،(3)(( الصغَتة أسهمت يف وضع اللبنة األوىل للمعاجم العربية

                                                 

 .;ص "مرجع سابق" ،التفكَت اللغوي الداليل عند علماء العربية ادلتقدمُت -1
 .08ص  "مرجع سابق" ،التفكَت اللغوي الداليل عند علماء العربية ادلتقدمُت -2
 .;22ص م،1;>0 ،القاىرة ،مكتبة األصللو ادلصرية ،دالالت األلفاظ. إبراىيم أنيس -3
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-، فالدرس اللغوي العريب  من األمر شيئاً ال يغَتِّ  -يف نظري- اذلدف وادلنهج. كل ىذا وذاك
  .و مبكراً كلَ آتى أُ  -بعامةٍ 

ب، يف ما ألف فيها من كت بأن   نهج العام ذلذه الرسائل اللغويةوديكن تلخيص ادل
أغلبها ال تبويب فيها، أما اليت  ))وأوائل القرن الثالث اذلجري  منتصف القرن الثاين اذلجري

ي وما بعده، فيظهر عليها طابع الًتتيب والتقسيم ألفت يف النصف الثاين من القرن الثالث اذلجر 
 .(1)(( والتبويب

وإن كانت بدايتو على ىيئة - الدرس اللغوي ومن ادلمكن أن أخلص إىل ما مفاده أن  
اخلليل بن أمحد " يعلى يد ظهر مبكراً  الدرس ادلعجمي ادلوسوعي فإن -ا وكيفاً زبتلف كم   رسائل

 الذي أربف الدرس اللغوي العريب دبا مل يسبق إليو.  ،ى"0:8ت " "الفراىيدي
إىل نظام مل يكن  أللفاظ اللغة العربية الفصحى يف مجعو اخلليل بن أمحد وقد اىتدى

 وُ ، ومل يكن لو وجود من قبل، وىو بالتحديد من بدأ عصر معاجم األلفاظ، وقد كان عملُ متبعاً 
 يف جودة الًتتيب، وإحسان التنظيم. غايةً 

 أنواع املعاجم اللغوية:. 6.2
 بحثوليس يف ىذا ال وسلتلفة األشكال واألغراض وادلناىج، ادلعاجم العربية متنوعة،

احلديث عن طرق أو مناىج ترتيب األلفاظ يف سلتلف معاجم اللغة العربية قدديها  متسع لتفصيل
أو  عرض احلديث عن صناعة ادلعجم العريب، -أن أشرت كما سبق-وحديثها، فليس غرضي 

اإلدالء دبا من  وأخَتاً  تقدمي عمل نقدي، أو دراسة تارخيية عن ادلعاجم العربية؛ وإمنا الغرض أوالً 
 ىو يف ا البحثذىزلور  ن  ألبُت أيدينا، واحلديث عن ادلعجم العريب،  الذيوضوع ادلشأنو إثراء 

 معجمي. عملٌ  -حسب زعمي-أساسو 
ة اللغة، لكن الكلمة قد تطلق حاديّ األما يطلق على ادلعاجم  عادةً  "معجم"ومصطلح 

معجم ، جم مصطلحاتذات اجملال احملدود، فيقال: مع على ما يسمى بادلعاجم اخلاصة ))
اللغة،  "تعددةادلأو "ثنائية الخل، كما تطلق على ادلعاجم إمعجم ألفاظ القرآن الكرمي...  ،مفردات
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بتقدمي ادلعلومات عن اللغة  ادلدخل، وهتتم  وىي ادلعاجم اليت زبتلف فيها لغة الشرح عن لغة 
  .(1)(( ... باللغة الشارحة ادلشروحة أكثر شلا هتتم  

ا على ادلعٌت، وهبذا  ا على اللفظ، وإم  بوا معامجهم إم  رت   وعلى اجلملة فعلماء اللغة العربية
 :ُتكانت ادلعاجم العربية نوع

لفاظ: وىي اليت تفيدنا يف بيان معٌت لفظ من األلفاظ يصادفنا وال نعرف األمعاجم  .أ
ا خيتص ببيان معٌت الكلمة ادلعينة واشتقاقها، شل   ))معناه، وأكثر ادلعاجم العربية من ىذا النوع، 

 .(2)(( ق هباوما يتعل  
فمن ترتيب ق هبذا النوع من ادلعاجم، فقد تعددت الطرق وتنوعت ادلناىج، وفيما يتعل  

 وإن مل يستخدم العرب يف ترتيب معامجهم الًتتيب األجبدي. ،صويت إىل ألفبائي إىل أجبدي
من  اليت تفيدنا يف إجياد لفظ دلعٌت ))وضوعات: وىي ادلعاجم ادلأو  عاينادلمعاجم  .ب

بة ذلذا ، وال نعرف الكلمة ادلناسدقيقاً  ادلعاين يدور يف أذىاننا وال نعرف كيف نعرب عنو تعبَتاً 
 .(3)(( ادلعٌت

م  هن  إوقد نال ىذا النوع من التأليف اللغوي عناية كبَتة من علماء اللغة العربية، حىت  
 عددا.أحصوىا  إال   أو واردةً  كتبوا يف كل شيء وعن كل شيء، ومل يًتكوا شاردةً 

  ومعاجم ادلعاين أو ادلوضوعات ال زبتلف يف منهجها العام، فهي متجانسة، ال زبتلف
يف قلة توزيع  )) بينها إال   من حيث الًتتيب والتبويب والتقسيم، وليس ىناك من خالف كثَتاً 

 .(4)(( منها فنا ردبا يتفق أو خيتلف لكلٍّ  ألن   ؛ادلفردات وكثرهتا، وااللتفات اللغوي
ويف ىذا ادلقام ليس من الضروري الوقوف عند الزمن الذي ظهرت فيو ىذه ادلعاجم، 

 فريقاً  أن   )) ما ديكن فهمو ىو  أن   عقب ظهور الرسائل اللغوية أو متزامنة معها؟ إال  كان ذلك أ
                                                 

 .098ص "،مرجع سابق" أمحد سلتار عمر ،البحث اللغوي عند العرب -1
 .0:7ص "،مرجع سابق" ،ومتها. ىادي هنراألساس يف فقو اللغة العربية وأر  -2
 السابق. -3
 .092ص "،مرجع سابق" ،محدان حسُت زلمد ،اللغوي الداليلالتفكَت  -4
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من ادلفردات اللغوية يف شكل رسائل  من علماء العربية األوائل وجدوا أنفسهم أمام حبر خضمّ 
يف مرحلة جديدة     صغَتة، فجمعوا ىذه الرسائل حبسب مدلوالهتا يف تنظيم وترتيب أكثر دقة،

 .(1)(( ا كانت عليو تلك الرسائل، ومسيت فيما بعد: معاجم ادلوضوعاتتطورة، شل  م
أليب عبيد القاسم بن  "ادلصنفالغريب "وأشهرىا:  ،وقد تعددت معاجم ادلعاين ىذه

       ،ى"821ت "لعبد الرمحن بن عيسى اذلمداين  "األلفاظ الكتابية"و ،ى"227ت " سالم
أليب  "فقو اللغة"و ،ى"721ت "أليب عبد هللا زلمد بن عبد هللا اإلسكايف  "مبادئ اللغة"و

 "كفاية ادلتحفظ يف اللغة"و ،ى">72ت "منصور عبد ادللك بن زلمد بن إمساعيل النيسابوري 
ت " "أليب إسحاق إبراىيم بن إمساعيل بن أمحد بن عبد هللا اللوايت ابن األجدايب اإلفريقي

 .ى"7:1
إال على يدي رجلُت من  ))وتأخذ الشكل العلمي  مل تكتمل صورهتاوىذه ادلعاجم 

، وأبو احلسن علي بن ى"2;8ت " س ومها: أبو القاسم أمحد بن أبانعلماء اللغة باألندل أجلِّ 
 .(2)(( ى";78ت " د ادلرسيإمساعيل بن سيِّ 

ق هبا ال يهتم فيو بذكر اللفظ واشتقاقاتو، وما يتعل   ذا النوع من معاجم اللغة العربيةوى
ا زبتص بإيراد ادلعٌت، وتذكر األلفاظ اليت وأوجو استعماالهتا، شأن معاجم األلفاظ؛ وإمن   من معان

دبعٌت من ادلعاين  كل باب خيتصّ   بتنوع أبواهبا، وأن   تازيعرب هبا العرب عادة عنو، وىذه ادلعاجم سب
 .ضوعاتأو ادلو 

بطريقة واحدة، وإن اختلفوا،  مؤلفي معاجم ادلعاين مل يظفروا إال   لظاىر أن  وا
هم كانوا سيكتفون هبذه وما أظن   ))، ويف استيفاء ادلعلومة، وتبياهنا. فاختالفهم اضلصر يف الكمِّ 

 .(3)(( االىتداء إىل طريقة أخرى الطريقة الواحدة لو أمكن عقالً 
 

                                                 

 .;28ص م،:;>0 ،القاىرة ،مكتبة اخلاصلي ،رمضان عبد التواب ،فصول يف فقو اللغة العربية -1
 .2:ص م،7;>0 ،الرباط ،مكتبة ادلعارف ،عبد العلي الودغَتي ،ادلعجم العريب -2
 .0:8ص "مرجع سابق" ،عمر أمحد سلتار ،البحث اللغوي عند العرب -3



 الدرس اللغوي التطبيقي يف الرتاث العريب: ابن األجدايب منوذجا العدد  الثاين        -جملة كلية  اآلداب
___________________________________________________________ 

<9 

 

 : "كفاية املتحفظ"يف حمراب  .7
، واقتصر على يف االختصار غَت ادلخلِّ  أدرك ابن األجدايب ما أراده، وجاء كتابو غايةً 

ق لو ، ليتمكن الكثَت من حفظو عن ظهر قلب، وقد ربق  ادلهم، وقصد إىل أن يكون عملو سلتصراً 
وإن كان ابن األجدايب  )) ،ما أراد، وذاع صيت الكتاب ووصل إىل كل أصقاع الناطقُت بالعربية

ب يف العامل اإلسالمي، كما ق وغر  قد لزم طرابلس، ومل يفارقها طوال حياتو؛ فإن كتابو قد شر  
   ا يؤكد اىتمام الناس بو على مرِّ احتل مكانو يف مكتبات العامل ومتاحف ادلخطوطات، شل  

وذلك راجع إىل ادلستوى اللغوي، الذي عومل بو اللفظ ادلراد إيضاحو؛ فامتالك  ،(1)(( العصور
زمام اللغة أصل التعامل، وابن األجدايب امتلك زمام لغتو، وأدرك احلاجة إىل مثل ما بو كانت 

 عنايتو، وهبذا كان التوافق واالتفاق بُت الغاية واحلاجة.
أكيد أصل الوضع لأللفاظ اليت وابن األجدايب يف كل أبواب كتابو حرص على ت

طريق التحول اجملازي يف االستعمال، حيث  ناختارىا، وإن استعملت يف غَت ما وضعت لو ع
يف غَت ما وضع لو، وىو أمر معروف يعززه الكالم ذاتو،  ى أصل الوضع ويصبح اللفظ شائعاً نسَ يُ 

ع لو تعارة اللفظ يف أصل ما وضفيو اس تتمّ  داللياً  ، وىو ليس ربوالً ه االستعمالُ د مسارَ وحيدِّ 
وعند ذكره - فعلى سبيل ادلثال مع وجود عالقة بُت السابق والالحق.، داللة جديدة صلحةدل

على  -ما تشي بو الصفاتالداللة و  إىل جانب ذكر-أكد  -لصفات ادلرأة ادلستحسنة
 عمل.بالفصيح ادلستاالستشهاد 

 لق.ة اخلَ ادلرأة احلسن :دُ اخلوْ  *
 ىَت:بن زُ داش قال خُ 

 .ما يبدو من اجليب والنحر يلةُ أسِ     د كالوديلة بادنوإذ ىي خوْ 

 الناعمة. :الغادة *
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 قال احلطيئة:
 .درَ سقيت إذ أوىل العصافَت صُ    وى س وال واىن القِ ال نكِ  يدُ وأغْ 

*  
َ
 ق.لْ ادلطوية اخلَ  :كورةمْ ادل

 ذراعُت والساقُت.الادلمتلئة  :جلةُ دَ اخلَ  *
    معاوية: وقال يزيد بن

 .(1)رسلوس الوشاح كمثل البق   الساق شلكورة  جلةُ دَ خَ 
استطاع أن  وبو؛ من أوصاف و يف كل أبوابو، ويف كل ما تعرض لووقد كان ىذا ديدنَ 

رى األلفاظ اليت اختارىا، ونأى عن ربميلها ما ال يتناسب مع أصل ما وضعت لو كم عُ حيُ 
وفيما ذكره من ألفاظ، ربقق قول أيب حامد الغزايل، يف معرض حديثو عن معيار  .عورف عليووتُ 

وادلعيار يف ربول الداللة ىو االستعمال، واحلكم الفاصل بُت داللة  ))ربول الداللة، حيث قال: 
يف غَت  حبيث يصَت ادلصطلح شائعاً  ،الكالم ذاتو الوضع األول وداللة الوضع الطارئ ال يفرزه إال  

 .(2)(( إىل الفهم بعرف االستعمال واجملاز معروف سابقاً  فيصَت أصل الوضع منسياً  ،ضع لوما وُ 
حول الداليل، راعى أصول قاعدة الت   "كفاية ادلتحفظ يف اللغة"وابن األجدايب يف 

 يّ االستعمال ادلقنن، الذي ال يتيح أل إىل أم ،االستعمال مطلقاً إىل  ادلرجع يف التحولأيكمن 
من معناه األصلي إىل معٌت جديد يريده، دون النظر إىل قواعد ادلصطلح  باحث أن ينقل لفظاً 

ا ينتج عنو إشكالية حقيقية، تتجسد يف تناول ادلصطلحات وتقدديها دون وعي العلمي، وىذا شل  
زلاولة الدخول من خالل ادلصطلح إىل  تولذلك كان )) "غويةاللفظية الل  "ا يوقع يف وفهم، شل  

                                                 

 . >8ص "مرجع سابق" ،كفاية ادلتحفظ  -1

دار الكتب العلمية.  ،صححو: عبد السالم عبد الشايف ،حامد الغزايل وأب ،ادلستصفي يف علم األصول -2
 .079ص م،2111 ،بَتوت، لبنان



 الدرس اللغوي التطبيقي يف الرتاث العريب: ابن األجدايب منوذجا العدد  الثاين        -جملة كلية  اآلداب
___________________________________________________________ 

<; 

 

الثقافة تتجلى خطورهتا فيما ديكن أن حيدثو ادلصطلح من بلبلة فكرية وخلط يف ادلفاىيم واىتزاز 
 . (1)(( يف الشخصية واضطراب يف الثقافة وتبديل للقيم الضابطة دلسَتة األمة

أن يكون  ان حريصاً بالتطبيق اللغوي، خاصة التطبيق الداليل، وك -إمجاالً -وقد اىتم 
 علميا يف منهجو الداعي إىل التيسَت، وتسهيل احلصول على ادلادة العلمية.

 . الندرة والغرابة:7.1
، فقد اعتمد على من سبقو من العلماء، ابن األجدايب يف ترتيب معجمو مل يكن بدعاً 

ألفت يف ادلعجم ن كانت ذلم قدم راسخة يف مضمار العمل ادلعجمي، وىناك رسائل كثَتة وشل  
  .(2)اللغوي، منها ما اختص خبلق اإلنسان، واليت أحصي منها ما يفوق األربعُت كتاباً 

 ى"219ت "قطرب لق اإلنسان، فقد كتب ومل يكتف علماء العربية بالكتابة عن خَ 
ت "عن العقارب، وكتب أبو عبيدة  ى"201ت "عن خلق اخليل، وكتب معمر بن ادلثٌت 

عن اإلبل واخليل والشاء والوحوش، وكتب  ى"209ت " ألصمعياعن احلمام، وكتب  ى"201
   .عن احليات ى"288ت "عن احلشرات، وكتب اذلروي  ى"277ت "ابن السكيت 

كفاية ادلتحفظ يف "ومن غَت الغريب وجود بعض اخللط يف معجم ابن األجدايب،  
مث الشيزى  ))سم اآلنية، ويف آخره قال: وذلك يف بعض ما عنون لو، فقد ذكر عنوانا با ،"اللغة

 . (3)(( شجر تعمل منو اجلفان
 

                                                 

 ،;: :ع ،21 :السنة  ،2111 ،سلسلة كتاب األمة ،شبارزلمد  ،ادلصطلح خيار لغوي ومسة حضارية -1
 .81ص

دار  ،أمحد الشرقاوي إقبال ،تعريف بنحو ألف ونصف ألف من ادلعاجم العربية الًتاثية ،معجم ادلعاجم -2
 .89-28ص م،:>>0 ،بَتوت ،الغرب اإلسالمي
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وقارب  إىل تسمية الزىر إذا اصفر   ض فيو إال  بالزىر، مل يتعر   خاصاً  وعند عقده فصالً 
و أن يذكر ربت النضج، وذكر لفظ العروة وىو الشجر الذي ال يسقط ورقو يف الشتاء، وكان حق  

  .(1)عنوان باب الشجر
اليت ال خيلو منها عادة  هنا من اذلنات اخلفيفةفإ ه وإن عدت رلانبة يف التنسيقوىذ

أبو زيد األنصاري  من سبقو من أعالم ىذا الفن، فهذاعمل علمي، فقد وجد ىذا يف كتابات 
وعناوين كثَتة، صلده  متعددة الذي احتوى أبواباً  "النوادر يف اللغة"يف معجمو  ى"208ت "

: تعاقب األبواب عنده، دون تنسيق أو تبويب، فقد يأيت باب شعر، مث نظر مثالً ا ؛أبدى وأعاد
 يأيت باب رجز، وقد يأيت باب شعر، فباب نوادر، أو باب رجز فباب رجز مثلو.

دلوضوعات، اعلى غرار ما ألف من معاجم  "كفاية ادلتحفظ يف اللغة"وقد جاء كتاب 
حسب ادلخارج، أو على سب موضوعاهتا، وليس أو معاجم ادلعاين، حيث ترتب ىذه ادلعاجم ح

 ، أو ادلعاين وتصاقبها.ضوعاتحسب تشابو ادلو على احلروف اذلجائية، وإمنا 
ينطلق منو، واكتفى بوضع عناوين،  أصالً  "ادلادة"وابن األجدايب يف كتابو ىذا مل يعتمد 

 لف ىذا النهج إال  أللفاظ جيمعها حقل داليل واحد، وىو مل خياا من ينضوي ربت لوائها مجعٌ 
 ، كما سبق وأن أشرت.نادراً 

مع ما   شياً اسب "وضوعاتادلجم امع" يصن ف مع ىذا الكتاب ن  إوعليو ديكن القول: 
إشارة  ،"معجم تعريفات"أن نطلق عليو:  يف التأليف ادلعجمي، ومن ادلمكن أيضاً  كان سائداً 

كتاب  "ت ىذه التسمية، وعد سلتارة، وإذا صح   موضوعاتإىل ما يقدمو من معلومات حول 
الشرطان  ق فيو أوالً من معاجم ادلعاين، أو ادلوضوعات، فهل ربق   معجماً  "كفاية ادلتحفظ يف اللغة

عمل معجمي، ومها: الشمول والًتتيب؟ وىل قدم  األساسيان، اللذان جيب أن يتحققا يف كلِّ 
 فيو ما يستحق تقدديو من معلومات، حول ادلواد اليت مجعها؟
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عند االطالع على ما احتواه الكتاب احملقق، وعرض مادتو على ادلقاييس ادلعجمية، 
  التايل: تبُت  

 من أجل أن يسهل قصد بو أن يكون سلتصراً  الذيبطبيعة تأليفو، -ادلعجم  ن  إ ،
 .ديكن أن يكون حاضراً  ، غَت أن مشولو دلا عنون لوضوعات، لكل ادلو مل يكن شامالً  -حفظو

  فيما يتعلق بالًتتيب فقد وفق ابن االجدايب فيما قصد إليو، ورتب ادلعاين بطريقة
 متتالية، األول فاألول، وىو عمل حيمد لو.

  عربيةً  ، ويصف بيئةً معينةً  زمنيةً  ل حقبةً ديثّ  "كفاية ادلتحفظ يف اللغة"كل ما يف 
 لغرض خاص.ألف  خاصاً  ، وإمنا كان كتاباً عاماً  ، فالكتاب ليس كتاباً سلصصةً 

  ّمؤلفو كان يهدف إىل خدمة اللغة  أن   اً ح الكتاب يظهر جليّ من خالل تصف
 العربية، وذلك من خالل تقريب ادلعاين، ووضعها ربت عناوين مالئمة، تتوافق وتتصاقب معها.

  ابن األجدايبأن  على الرغم من وفرة معاجم األلفاظ، واشتهار الكثَت منها، وجدنا 
 اللغوية وادلعاين ادلختلفة.  ضوعاتضلو الكتابة عن ادلو  قد اختار أن ينحو

 ظهرمل يشر ابن األجدايب يف كفايتو إىل ادلصادر اليت أخذ عنها مادتو العلمية، وي 
 .ةمصادر سلتلف ا طالتو يداه منو استقاىا شلأن  

  ّاحلاجة ادلاسة إىل معرفة الكثَت عن اجلزيرة العربية، موطن اللغة العربية  اً يظهر جلي
 و العلماء ذلذه األرض.ن  كِ األول، وكذلك مدى التقدير الذي يُ 

 يعٍت -وىو مقيم يف بالده  أجزاء الوطن الواحد، فالطرابلسي الًتابط واللحمة بُت
 .ىاوغَت يكتب عن نبات وجغرافية اجلزيرة العربية...  -نفسو

   وجدنا ابن األجدايب قد اقتفى  "كتاب كفاية ادلتحفظ يف اللغة"ا ورد يف يف كثَت شل
ن فإح دبا من شأنو إنكار الًتادف يف اللغة، وإن مل يصرِّ  فهوأثر أيب ىالل العسكري يف الفروق، 

 د  ما عُ  لكل لفظ داللة خاصة، وأن   و يرى أن  غالب ما ذكر يف أبواب كتابو، يدل داللة صرحية أن  
 دلسميات. ال يعدو أن يكون أوصافاً  أمساءً 
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  كثر يف معجمو التفسَت بادلصاحبة، وىو: ما يصحب الكلمة من كلمات ىي جزء
شيء جيتمع فوق لنب اإلبل خاصة،  ))بقولو:  "اجلباب": يفسر من معناىا األساسي. صلده مثالً 

 .(1)(( فيصَت كأنو زبد.  وليس للنب اإلبل زبد
  ًغة العربيةحلرص علماء الل شاىداً  جاء مثاالً  "كفاية ادلتحفظ يف اللغة" فإن   ،إمجاال 

على الكتابة اذلادفة، اليت زبدم وتربط الناشئة بًتاثهم، وتعينهم على فهم لغتهم، حىت يتسٌت ذلم 
 فة.ة ادلشر  إدراك معاين الكتاب العزيز، والسن  

  ّجاء أمنوذجاً  "ادلتحفظ يف اللغة كتاب كفاية" أن  بد أستطيع احلكم دومنا ترد 
  صائباً  ، وتطبيقاً صحيحاً 

َ
 فروعمن  فرعاً  عد  ى معجم ادلوضوعات، أو ادلعاين، وىو ما يُ ا يسم  دل

 علم اللغة التطبيقي.

 اً ثرّ  على تأليف ىذا الكتاب، فهو ال يزال منبعاً  على الرغم من تطاول الزمن ،
 ربقيقو بالصورة اليت عليها اآلن. ت   اصة بعد أنخب، رائداً  معلوماتياً  ومصدراً 

 اخلامتة: .8

ا سبيزت شل   اً ، أن أمجع كمّ بحثمت من معلومات يف ىذا الحاولت من خالل ما قد   
اللغة اليت شرفها هللا بأن تكون لغة تلك بو حقبة من حقب العطاء ادلعريف ادلشرف للغة العربية، 

 وال من خلفو.الكتاب الذي ال يأتيو الباطل من بُت يديو 
وقد اخًتت أن يكون حديثي عن جانب من جوانب ادلعرفة العلمية، اليت حازهتا 

وبالتحديد عن جانب التطبيق اللغوي  ،"إبراىيم بن األجدايب الطرابلسي"شخصية العامل اللغوي 
للمعجم  الكتاب الذي جاء منوذجاً  ،"كتاب كفاية ادلتحفظ يف اللغة"يف كتابو ادلوسوم 

 إليها بصلة. معينة، وما ديت   ضوعاتادلوضوعي، الذي ت فيو ذكر مو 
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د باحلديث عن ظاىرة الرسائل اللغوية، وقد اقتضاين البحث يف ىذا ادلنحى أن أمهِّ 
كتاب  " إىل الغاية اليت من أجلها كان ىذا العمل، وىو عد   بظهور ادلعاجم وتنوعها، وصوالً  مروراً 

 من معاجم ادلعاين أو ادلوضوعات. أو معجماً  رسالةً  "اللغةكفاية ادلتحفظ يف 
وقد كان من ادلهم اإلشارة إىل قيمة الكتاب قيد الدرس، وإىل معرفة ما أحاط 

عن تقدمي ما من شأنو  -كما أعاقت غَتي- ما يتعلق بادلؤلف أعاقتٍت ح  بصاحبو، غَت أن شُ 
أو تالميذه، أو إىل كثَت  نو أن يشَت إىل معلميومل تسعفنا ادلراجع دبا من شأ شفاء الغليل، فمثالً 

ق بالنسخ بشخصيتو، ومن ىنا فقد اكتفيت دبا ذكر غَتي، وكذلك األمر فيما يتعل   ا أمل  شل  
ر ا توف  ادلخطوطة للكتاب قيد الدرس، فلم أشأ اإلشارة إليها، واكتفيت بإحدى النسخ احملققة، وشل  

الدرس اللغوي التطبيقي، الذي يعد الدرس ادلعجمي من بُت فيها من مادة حاولت إيضاح معامل 
عمل ابن األجدايب يف كفايتو كان هل  فأبرز أفرعو، وىنا كانت الوقفة ادلرادة من العمل برمتو، 

 بالتحديد. موضوعياً  ، ومعجمياً معجمياً  عمالً 
تعمدت ذبنب اجلرح والتعديل،  بحثىو أنٍت يف ىذا ال ا ذبدر اإلشارة إليووشل  

اإلسهام يف نشر الثقافة بُت أبناء  واكتفيت باإلشارة إىل ما توافر عليو العمل قيد الدرس، زلاوالً 
 على إحياء الدور الريادي الذي قام بو أحد رواد الكلمة يف ىذه األرض الطيبة. البلد، حريصاً 

ا، اهنِّ ظاة يف تتبع األلفاظ يف موعلى الرغم من صعوبة العمل ادلعجمي ودقتو، وادلعان
فقد وجدنا اجلمع الغفَت من علماء العربية الذين آلوا على أنفسهم اإلسهام يف حفظ تراث ىذه 

على عظم أولئك  اللغة، وتتبعوا شواردىا، وقيدوا أوابدىا يف دواوين، أراد هللا أن تبقى دليالً 
 بأمساءدبكان، حىت يستحيل اإلحاطة  العلماء الذين تفانوا يف خدمة لغتهم، وىم من الكثرة

 أعماذلم، ناىيك بالغوص يف تلك األعمال.
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م ويعان مرارة الغربة، وشظف وإن مل يغادر مسقط الرأس، ومل يتجش  -وابن األجدايب 
ل قصارى اجلهد يف أن يستعيض عن مجيع ذلك باحلرص وادلثابرة يف ذب -العيش، وفراق األحبة

لو أن يكون مثاًل حيتذى بو يف احلرص على أخذ العلم كل ما سنحت وبذلك صح   القول والعمل،
  بارقة. 

ديدن طالب العلم اذلجرة واالغًتاب، والسفر إىل احلواضر، بعدت  وعلى الرغم من أن  
من  طرابلس كانت حاضرةً  يف حقيقتو على أن   أو قربت، فالذي كان مع ابن األجدايب يدل  

وىذا ليس دبستغرب، فعبد القاىر اجلرجاين، وعلى عظيم ما نال  حواضر العلم، وقبلة لطالبو،
 و غادر جرجان مسقط رأسو.من شهرة، مل يصلنا أن  
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