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 تاريخيا   ساهم بمعنى شارك في العربية
 

 د. عّباس علي السوسوة                                                  
 اليمن -كلية التربية، تعز        

اسييتعماا اللعييا مسيياذاق وم،ييتياتم، وليييس ميين  ليييس ميين ذييا ذيي ا الب يي    ييازة    
الصييةة ييي العربيية اللصي    ذمم أيضًا ت ريا استعمالم، با ذميم تتبيو و يود ذي  

منييي  أ يييدا نيييه ورد  يييييم  تييي  عصيييرنا، لنييير  ذيييا  يييا  اللعيييا مسييياذاق بمعنييي  
 م،اركق أا ال؟

والمعليييوا أن اايعييياا تتعيييدد صييييةما الميييحدو ة مييين  ييي ر وا يييد، ادا  معيييان 
صييريية ن وييية ك.يييرة. وبعييص ذيي   الصيييت  ييد تكييون مسييتعملة يييي و يي  دون و يي ، 

ن أدير. ييير أن ال يزا بيحن الصييةة اللمنيية مين الميادة ويي معن  دالليي دون معيا
كيي  معناذيا كي ا ال ييير، أو أن المعني  اللمنيي ذيو للصييةة اللمنيية دون ييرذييا، 
أمييييير م ليييييوأل بالد يييييحا ان  ليييييك يتليييييزا الياةيييييا بحنيييييم  يييييد تيييييابو ذييييي   الصييييييةة ييييييي 
 اسيييتعماالتما ييييي عصييير اال ت يييا ، .يييا ميييا بعيييد ذييي ا العصييير، ليييد  كبيييار ال،يييعرا 
والكتييياو، وليييا ينيييّد عنيييم ،يييي  منميييا. وذييي   دعيييو  عريضييية اسيييتمرأذا  ييياملو عصيييا 

 التص يح اللةوي  ت  و تنا ذ ا.

يك.ييير ميين المصيي  ين ييولييون بييحن اللعييا مسيياذاق د ييح، وأن صييوابم أسييما 
"ب  ييية دليييو المع يييا الييييديا منيييم. ييييير أن ذييي   ال  ييية ت يييري علييي  اللعيييا مأسيييماق 

. والمعنيي  المييرادأل ق1مال سيياذا بمعنيي  الم،يياركة"أيضييا. يليييس يييي المع ييا أسييما، و 
للم،يياركة ذيييو التياسييا ن يييد  يييي أسييياس البمييية للزمد،يييري، يييي ميييادة م س ذيييي اق 

 ولكن بصيةة متساَذَاق.
بعييص البييا .ين أر ييو تيياري  مسيياذاق بمعنيي  م،يياركق  ليي  العصيير ال يياذليا 

                                                 

 .2/07ا  1891مصادر يي اللةة واادو، بةداد: الر،يد للن،ر ق  براذيا السامراةي: مو ال1م



 236 

 وا زذير: ا  يي   ن "ساذَا بمعن  ،ارك"،  :يما ذو المر وا عضيمة ييوا

 يييييييي ال ييييييزا أذلَييييييم سيييييياذم َ أبييييييا .ابيييييي   
 

 يرأيييييييييك م مييييييييود  وعمييييييييدك داةييييييييات 
 

 .ق2مونسو ذ ا البيِ   ل  أبي ااسود الدؤلي، وذو مو ود يي ديوانم أيضًا"

ولا أ د ذ ا البي  يي ديوان زذير بن أبي سيلم ، وال ييي دييوان ابنيم كعيو. 
مما ينسو ليم ولةيير . وان ن  ذيق98م   ق3ملكنم مو ود يي ديوان أبي ااسود الدؤلي

ّ ة  داةمًا  د ورد  يي ،عر من يت تج بلةتم يي  ين لا تيرد  يم   الصيةة التي دت
 اادر  التي تتَلضَّا عليما.

ويييي عصيير اال ت ييا  باللةيية  ييا   بصيييةة متسيياذاق لييد  ال كييا الدضييري 
 المتوي  يي أواةا اليرن ال.اني الم ري يصأل امرأة:

 اليييييييييدر  َرأ َدة   .وباذيييييييييا، يليييييييييي "تسييييييييياذاَ 
 

"  ق4مويييييي الِمييييير  للَييييياوان رديتمميييييا عبيييييات
 

وي،ييييرا عبيييياس أبييييو السييييعود البييييي   يييياةًم:  ن .وبيمييييا ا،ييييتركا وتياسييييما سييييتر 
 سييييمما: ييميصييييما ي يييي  نعومتمييييا، ومر مييييا أدليييي  يديييي يما وع يزتمييييا المتسييييمة 
 بالضدامة. وليد عبير ييي ذي ا البيي  عين الم،ياركة بالتسياذا ييياا تسياذا، وال يير 
يي المعن  بين ساذا وتساذا، ان كّم من ياعَا وتلاعَا موضو  لمعن  الم،اركة 

 بين ا.نين يحك.ر.
                                                 

 22ذي، ه1381ق م مد عبدالدال  عضيمة: يمارس كتاو سيبويم، الياذرة:   السعادة 2م
 مال ا،يةق.

ذي 1394ق ديوان أبي ااسود الدؤلي، تح م مد  سن آا ياسين، بةداد: النمضة العربية 3م
 يرا عم. 1/99ن سم  الآللي ابي عبيد البكري  ، وأ،ار الم ي   ل  أنم أد   م133ه

ق أبو تماا ال اةي: كتاو ال ماسة، تح م مد عبدالر يا عسيمنا الرياص:  امعة م مد بن 4م
، وعباس أبو السعود: 4193، وانظر: لسان العرو ممر ق ه2/02ا  1891سعود 

 .29ه ،1807أزاذير اللص   يي د اة  اللةة، الياذرة: دار المعارأل 
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وميييو  ليييك ن يييد با .يييًا ييييريص التسييياذا بمعنييي  الت،يييارك، انيييم ورد ييييي ،يييرا 
 ق1مالتبريزي بمعن  التياسا!

وبعيييد عصييير اال ت يييا  باللةييية ن يييد مسييياذاق ييييي دييييوان  بيييراذيا بييين العبييياس 
 ذيق:294الصولي م  

 "أال  ّن عبداللييييييييم لَميييييييييا  ييييييييو  الةنييييييييي 
لّيييييييييييييييًة مييييييييييييييينما تتَسيييييييييييييييد  بماليييييييييييييييم  رأ  دت

 

 وصييييييار لييييييم ميييييين بييييييين  دوانييييييم مييييييياات 
"يسيياذمما   ق9م تيي  اسييتو  بمييا ال يياات

 
 وال ،ك أن عبداللم ،ارك  دوانم يي مالم  ت  أصب وا سوا  يي الةن .

ييوا: ذييق، ي393ون د مالمساذمينق بمعني  مالم،ياركينق عنيد الديوارزمي م 
"وال بد لمن ،ارك ربيبم ييي أيياا الرديا  والمواذيو، مين أن ي،ياركم ييي أيياا الةميوا 
والمصاةو، ليكون  د ددمم يي النوبتين، وتصّرأل معيم ييي ال يالتين، وأ.بيَ  اسيمم 

 .ق0ممرتين" ال،ركا  المساذمينيي  ريدة 

ذييي تييويي ابيين ابييي  سيي ا  الصييابي، يحرسييا صييدييم ال،ييريأل 397ويييي عيياا 
لييم يييي ت مييا النازليية،  المسيياذات ضييي برسييالة يعزيييما وممييا  ييا  يييي رسييالتم: "وأنييا الر 

 .ق9مواآلد  معم بحوير اا ساا من الناةبة"
ذييق ييي وصيأل كتابيم 382م يساذاق بمعني  ميت،ياركق عنيد ابين  نيون د ميت

 وو النظيير ميين المتكلمييين والليمييا  والمتللسييلين  يتسيياذامالدصيياةهق، يمييو "كتيياو 

                                                 

 -متموز  31ق يوزي  سن ال،ايو: و لة مو اللةة، م لة م مو اللةة العربية ااردني، العدد 1م
 اق.1899كانون ال.اني 

ق ديوان  براذيا بن العباس الصولي مضمن ال راةأل اادبيةق تح عبدالعزيز الميمني، الياذرة 9م
 .130-139ا، ه1830

 .09ا، ه1807ياة ق رساةا أبي بكر الدوارزمي، بيرو : مكتبة ال 0م

ق رساةا الصابي وال،ريأل الرضي، تح م مد يوسأل ن ا، داةرة الم بوعا  بالكوي  9م
 .93ا، ه1891
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 .ق8مالكتتّاو والمتحدبين التحما لم"والن اة و 

 وسياذمتكذيق: "وأعرتيك سيمعي،  477.ا ن د مساذاق عند التو يدي م  ا 
َتمت يي أ ني بال ز  والتو و"  .ق17ميي  ميو ما وَ ر 

 -ذييق: " ياريتني  421ون دذا بصيةة المبنيي للم ميوا عنيد المرزو يي م  
ةي وميييا يييييم مييين عيييويه أمييير ،يييعر أبيييي تمييياا  بييييو بييين أوس ال يييا -أييييدك الليييم 

، يتسييياَذااابييييا  وبيييديو المعييياني وااللييياظ،  لييي  ييييير  ليييك مّميييا يسيييتبد بيييم ين يييم وال 
م يم يتياَسا"  .ق11مويدته بم نم ت

ذيييق يييي ،ييرا 499ون ييد مالمسيياذمةق بمعنيي  مالم،يياركةق عنييد الوا ييدي م  
كمما يييي ديييوان المتنبييي: "وال ت ييري التمنةييا  بييين أعضييا  اهنسييان وأ زاةييم ال،ييترا

والكليا ة ميو المميدو ين ييي ك.يير  المسياذمةبدن وا د. وذ ا  ري  المتنبي، ييّدعي 
 .ق12ممن المواضو"

يييي  المسيياذمةذيييق: "يمعنيي  اادييوة 171ون ييدذا عنييد أبييي  امييد الةزالييي م  
 .ق13مالسرا  والضّرا "

ون دذا أيضًا يي موضو آدر من اه يا : "و د يةضيو رييياؤ  يي تيا   لي  

                                                 

ا، 1819-12ق ابن  ني: الدصاةه، تح م مد علي الن ار، الياذرة: دار الكتو المصرية 8م
 1/90. 

زينا بيرو : مكتبة ق أبو  يان التو يدي: كتاو اهمتا  والمؤانسة، تح أ مد أمين وأ مد ال17م
 .1/4ال ياة  

ق المرزو ي، أبو علي، أ مد بن م مد: ،را م،كا أبيا  أبي تماا الملردة، تح دلأل ر،يد 11م
 .83ا، ه1890نعمان، بيرو : عالا الكتو 

م،رأل الدين، المبارك بن أ مد اهربليق: النظاا يي ،را ،عر المتنبي  يق ابن المستوي12م
 .1/441ا،  1898مان، بةداد: دار ال،ةون ال.يايية وأبي تماا، تح دلأل ر،يد نع

ق أبو  امد م مد بن م مد الةزالي:   يا  علوا الدين، بعناية بدوي  بانة، الياذرة:   13م
 .2/109ا  1810عيس  ال لبي 
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 .ق14ميي السرا  والضرا " للمساذمةلةضبما،  ظمارًا  أن يةضو

 ذيق:111ون د متساذَاق بمعن  مت،اركق يي ،عر ال ةراةي م  

 ييييييييم ال ييييييود والبييييييحس والِ  ييييييا تسيييييياذاَ 
 

يييييرت المعيييييالي والبييييييانت المتَصيييييرَّ ت" وزتذ 
 ق11م

 

ال،ييييياعر ااندلسيييييي ابييييين دلا ييييية ون يييييد المسييييياذمة بمعنييييي  الم،ييييياركة عنيييييد 
،عر ، با يي ميدمية ن.ريية كتبميا ال،ياعر ليصييدة  ميو ييميا  يق. ليس ييذي133م 

بييين الر.ييا  والمييداا يمييو يعلييا لميي ا ال مييو بيولييم: "لّمييا كييان بييين المييادا والممييدوا 
لّية بعيص الِ لّية، َأيتيتحت ال،يعر  ا،تراك يي معن  الر.ا  وا،تباك، وال تماعمما ييي دت

بالميدا علي  ن يو مين التيحنيس  والتعزيية، .يا أتردألت  المسياذمةبالر.ا  عل   مية مين 
 .ق19موالتسلية"

 ذيق:149.ا ن د ساذا بمعن  ،ارك يي ،عر أ مد بن منير ال رابلسي م  

يييييرَّ َعيِ،يييييَك  اعيييييداً  سييييياذم َ "  ِعيَسيييييَك مت
 

 ق10مأيييييييم َيَليييييييَ  بمييييييّن ناصيييييييَة اللييييييم"
 

ذييق يييي  دي.يم عين ال يا ظ: "ميا ِمّنييا 189ون يدذا عنيد الياضيي اللاضيا م 
 .ق19م"دار ِبَدَر  وأب وساذممم دار ،  اّل من أددل

                                                 

"و د :  8/98. ويي ،را نمج البمية البن أبي ال ديد  3/44ق   يا  علوا الدين  14م
 يةضو ريياؤ  من أمر".

 .23، هيذي1377ستانبوا:   ال واةو ل سين بن علي ال ةراةي: ديوانم، ق مؤيد الدين، ا11م

ا، 1897 ق ديوان ابن دلا ة، تح السيد مص ل  يازي، اهسكندرية: من،حة المعارأل19م
 .273ه

باعتنا  م مد يوسأل ن ا، ييسبادون: يرانز  9ق صما الدين الصلدي: الوايي بالوييا ،  10م
 .183ها، 1801،تاينر 

ق صما الدين الصلدي: الةي  المس ا ،را المّية الع ا، بيرو : دار الكتو العلمية 19م
 .1/2ا،  1801
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ذيييييق أ ييييد ن يييياة اليييييمن يييييي اليييييرن 188ون ييييد علييييي بيييين سييييليمان ال يييييدرة م 
 .ق18مذي الم،اركة بين ال،يةين" والمساذمةالسادس يعّرأل المساذمة بيولم: "

ويييييي مر.ييييية ابيييين ااّبييييار ال،يييياعر ااندلسييييي يييييي ،ييييمدا  و عيييية بلنسييييية عيييياا 
 م،ارك:، ن د المساذا بمعن  اليذي934

 "وذيييييي ي المرا.ييييييي  ييييييد ويييييييي ت برسييييييمما
 

َسييييييمََّمة ،  مييييييدت الييييييويّي   ق27م"المسيييييياذاِ مت
 

ذييييييق متعّريَيييييًة: "ولييييييكن ال.مييييير 909ون يييييد صييييييةة االيتعييييياا عنيييييد النيييييووي م  
 .ق21م"يعني باالستماا: اال،تراكمدصوصًا بمما، م،رو ًا عل  االستماا. 

"ياسيتدر ت الليم  :لكتابيم ون د يتساَذات المبنية للم موا ييي ميدمية ابين منظيور
سييييب انم وتعييييال  يييييي  مييييو ذيييي ا الكتيييياو المبييييارك، اليييي ي ال يتسيييياَذات يييييي يضييييلم وال 

 .ق22مي،اَرك"

والمعلوا أن م مو اللةة العربية يي الياذرة  د أ از استعماا مساذَاق بمعني  
 ق24م. لكييين بعيييص البيييا .ينق23م،يييارك مستحنسيييًا بميييا ورد ييييي ميدمييية ملسيييان العيييروق

يريص  لكا ب  ة أن الواو تيتضي المةايرة بين المعنيين، وأن لةويًا كيابن منظيور 
 ال يمكن أن يكرر معن  كلمة وا دة يي  ملة وا دة.

                                                 

ق علي بن سليمان ال يدرة: ك،أل الم،كا يي الن و والتصريأل وما يي ال،عر عليم 18م
 .2/412ا،  1891-94المعّوا، تح ذادي ع ية م ر المملي، بةداد: وزارة ااو األ 

تح   سان  ،لك المراك،ي: ال يا والتكملة لكتابي الموصوا والصلة، السلر الرابوق عبدالم27م
 .87ه ،ا1894عباس. بيرو : دار ال.ياية 

 .110ه ،2  1ق النووي: تم يو ااسما  واللةا ، الياذرة:   المنيرية  21م

اللم ق م مد بن منظور اهيرييي: لسان العرو، تح عبداللم علي الكبير وم مد أ مد  سو 22م
 .12ا، الميدمة ه1891-09وذا،ا م مد ال،ا لي، الياذرة: دار المعارأل 

 .0/190ا،  1813ق م لة م مو اللةة العربية، الياذرة 23م

 31العدد  -ق يوزي ال،ايو: و لة مو اللةة، عّمان: م لة م مو اللةة العربية ااردني 24م
 .04ه ،ق1899كانون ال.اني  -متموز 



 241 

و يييد يييياو عييين البا ييي  أن عصييير ابييين منظيييور ييييي أسيييلوو الكتابييية عصييير 
سيي و، والسيي و يو ييو صييا بم ييمييا ال ي ييو، أضييأل  ليي   لييك أن ع ييأل المتيييارو 

يي المعن ، وع أل المرادأل عل  المرادأل ظاذرة ليس  باليليلة ييي عل  المتيارو 
 اللص   يي مدتلأل عصورذا.

       وتك.يييير الصيييييت اللعلييييية واالسييييمية الداليييية عليييي  اال،ييييتراك عنييييد ابيييين دلييييدون 
كما  لنا  -ذيقا ييد  ا  يي ميدمتم: "اعلا أّن صا و الدولة  نما يتا أمر  979م 
 .ق21م... ومساذمو  يي ساةر ممماتم"بيومما يما عصابتم وظمراؤ  -

ييي أمير  معين بين م ياعن مين ييزارة وزيير  مسياذممو ا  يي تاريديم: "وكيان 
 .ق29مأبيم"

 المسياذمة"وبيي اآلدران، وكانا يي ظا ظليا مين النعمية و يظ كبيير مين  -
 .ق20ميي ال ا "

يي  ساذموذاويي  دي.م عن  بيلة زناتة ييوا: "ولما ددا بنو مرين للمةرو 
 .ق29متساا أعمالم"ا 

ذيييق: "ولكنييي أ مييد اللييم تعييال  عليي  921ون ييد ميسيياذاق عنييد اليلي،ييندي م 
روا  سيييو  تيييحليلي ونليييا  سيييلعتم...  تييي   ن َ َلميييي التيييحليأل والنسييي  يتسيييابيان ييييي 

ييييي ارتيابيييم،  ويسييياذمانمييييدان ال يييرس  لييي  اكتتابيييم، ومرتييييو ن ييياز  لمستنسيييا ، 

                                                 

ون: ميدمة ابن دلدون، تح علي عبدالوا د وايي، الياذرة: مكتبة نمضة ق عبدالر من بن دلد21م
 .190ا، ه1891-08مصر 

ق تاري  ابن دلدونا المعروأل بكتاو العبر وديوان المبتدأ والدبر، الياذرة: دار ال باعة 29م
 .9/00ذي  1294الدديوية 

 .9/338  المر و الساب ق 20م

 470، 379، 191، 3، 9/2در  يي  . وانظر أم.لة أ0/48  المر و الساب ق 29م
 .439، 314، 128، 0/92و 
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 .ق28ميضًم من اللم ونعمة"

ذيييق نيييًم عيين يييير : " ييد وّسييو اللييم 1741لمسيياذمة عنييد الميّييري م .ييا ن ييد ا
عليييك، يح ييو أن تييديو لييي ضييياعًا ميين ضييياعك أعّمرذييا بيييدي، وأؤدي  ليييك ال يي  

، بيا أذيو بالمسياذمةمنما، وآد  اللضا لي  يبًا أتعّيش منم. يياا: ال أرضي  ليك 
 .ق37ملك ذبة مسّوية"

ذيق يي تر مة  د  ال سن 1111.ا ن د صيةة اسا اللاعا عند ال يمي م 
ابيين أ مييد: "يلييو رضييي ميين الييدنيا بزينيية، او يير  ركاةبتييم باا ميياا الرزينيية، ولن.يير 

 .ق31م"مساذاالَلَلك يو م الن وا دراذا، والبدور دنانير لا يكن لم ييما 

ون ييد مالمسيياذمةق يييي الميدميية التييي كتبمييا م مييد ر،يييد رضييا لل بعيية ال.انييية 
ذيييي، يييييوا: "واّدعيييوا م اكاتيييم ييييي 1349از الييييرآنق عييياا مييين كتييياو الرايعيييي م ع ييي

 .ق32مبإنباةم عن اامور الةاةبة المستيبلة" ومساذمتم ع از  بمدايتم، 

***  ***  *** 
 

وبعد ال،واذد التي  دمناذا، ن د أن اللعا مساذاق بمعن  م،اركق وم،تياتم، 
يييييون والمؤردييييون  يييد اسييييتعملما ييييي  ميييييو عصييييور العربيييية ال،ييييعرا  واادبيييا  واللةو 

وعلما  الدين والبمييون. أما صيةة مأسماق الم ببة عند بعص اللةويين الم د.ين 
                                                 

ق أبو العباس، أ مد بن علي اليلي،ندي: صبح ااع،  يي صناعة اهن،ا، الياذرة:   28م
 .14/473ا  1813ااميرية 

ق المّيري: نلح ال يو من يصن ااندلس الر يو، تح   سان عباس، بيرو : دار صادر 37م
 .1/299ا  99-1802

د بن م مد ال يمي:  يو السمر يي أو ا  الس ر، تح عبداللم م مد ال ،ي، ق أ م31م
 .89ا، ه1887صنعا : مكتبة اهر،اد 

، الياذرة، مكتبة اآلداو... 9ق مص ل  صاد  الرايعي:  ع از اليرآن والبمية النبوية  32م
 مالميدمةق.
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ومين كيان عنيد  منيهق يةنينيا بيم عين  - سو علمنا  -يلا ن دذا استعمل   ديمًا 
 اال تماد يليح  بم م،كورًا.

 

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين،،،
 


