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  عبد الرزاق الكاشاين

  وإسهامه يف تطوير املعجمية العربية

  علي القامسي. د

  :تقدميـ ١٠٠

  :جمالني معرفيني  احلديثة على)املصطلحية(تشتمل   

الذي يعىن بدراسة العالقة Terminology  أوهلما، علم املصطلح  
 اليت تعبر عنها، Terms  واملصطلحات Concepts  بني املفاهيم

اليت دف إىل وTerminography ، صناعة املصطلح وثانيهما  
مجع املصطلحات، وترتيبها، وتوثيقها، وإخراجها يف معاجم ورقية أو 

 .إلكترونية

اليت ، و وهذا ما اتفق عليه الباحثون يف ميدان املصطلحية احلديثة
أخذت مالحمها تتبلور يف أوربا منذ اية القرن التاسع عشر وبداية القرن 

  . امليالدينيالعشرين

تويف عام (وقد حدد املهندس واللغوي النمساوي يوجني فوستر   
 بعنوان ١٩٣٠، يف أطروحته اليت قدمها إىل جامعة برلني عام )م١٩٧٧

، طبيعة املصطلحية احلديثة بوصفها علما )التنميط الدويل للغة العلمية(
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ها، انطالقا موضوعيا يدرس العالقة بني املفاهيم واملصطلحات اليت تعبر عن
وهلذا فإن البحث املصطلحي ال يتقيد بلغة طبيعية معينة وإمنا . من املفاهيم

 .  لغوي- يتم عرب اللغات أو ما ميكن تسميته ببحث بني

 Standardizationعى املصطلحية احلديثة إىل تنميط املصطلحات سوت  
صطلح  حبيث يعبر امل،أي وضعها على منط واحد ذي معايري وقواعد حمددة

الواحد عن مفهوم واحد وال يعبر عن املفهوم الواحد بأكثر من مصطلح 
أو شبه ( وهذا يستلزم التخلص من االشتراك اللفظي ومن الترادف . واحد

ة، بشرط أن يراعى الشيوع ياللذين حتفل ما اللغة العام) الترادف
وفر وبذلك تت. واالستعمال الفعلي للمصطلحات من قبل أهل االختصاص

  . )١(لدينا لغة علمية خاصة تتسم بالدقة واألمانة

إما بتحديد املفهوم بالنص : ويتم تعريف املفاهيم بطريقتني أساسيتني  
، وإما )اجلنس والفصل، املعروفني يف علم املنطق( على خصائصه اجلوهرية 

بتحديد موقعه يف جمموعة املفاهيم اليت تنتمي إىل علم واحد من العلوم، 
 بني أفرادها اسم  ، على هذه اموعة من املفاهيم والعالقات القائمةويطلق

وهكذا يسهل علينا  . System of Concepts ))املنظومة املفهومية((
  .إدراك املفهوم عن طريق معرفة املفاهيم ااورة له والعالقات اليت تربطه ا

وينسى كثري من الذين يؤرخون لعلم املصطلح أن هذه األسس   
 وتطبيقاا ،العلمية والطرائق املوضوعية اليت تقوم عليها املصطلحية احلديثة

 كانت معروفة شائعة يف املصطلحية العربية منذ القرن ،يف املعاجم املختصة
فقد كان اللغويون العرب األوائل يرحتلون . الثامن امليالدي /الثاين اهلجري
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 ويصنفون مفرداا حسب إىل البادية ويشافهون األعراب ويسجلون لغتهم،
من (أجناسها أو موضوعاا يف معاجم خمتصة تتناول اإلنسان، واحليوان 

، والنبات، وأدوات احلرب، وما إىل )خيل وإبل وطري وحشرات وغريها
، )هـ٢٠٠ت ( واضطلع ذا العمل كثري من أئمة اللغة كالكسائي . ذلك

ت (أيب عبيدة ، و)هـ٢٠٦ت (، وقطرب ) هـ٢٠٤ت (والنضر بن مشيل 
  .)٢(، وكثري غريهم) هـ٢١٦ت (، واألصمعي ) هـ٢١٠

وقد حققت املصطلحية العربية تقدما كبريا يف الفترات التارخيية   
 يعود الفضل فيه إىل عدد من الرواد خنص اليوم بالذكر منهم عبد ،الالحقة

الرزاق الكاشاين الذي صنف ثالثة معاجم خمتصة يف اصطالحات الصوفية 
  .بع ثالث طرائق متباينة يف ترتيب املصطلحات وتعريفهاوات

  عبد الرزاق الكاشاينـ ٢٠٠

  :ـ امسه٢١٠

يعترينا اخلجل حني نضطر إىل االعتراف بعدم معرفتنا حىت الشيء   
القليل عن حياة هذا الرجل الذي أغىن املكتبة العربية بعدد من األعمال 

امسه بالضبط، وال نعرف فنحن ال نعرف . املصطلحية واملعجمية الرائعة
تاريخ والدته وال مكاا، وال نعرف تاريخ وفاته على وجه الدقة، وال نلم 

  .بشيء يشفي الغليل من أخباره
له أو  كل ما اتفق عليه الباحثون الذين نسخوا كتبه أو ترمجوا  

حققوا بعض مؤلفاته أن امسه عبد الرزاق وأن شهرته الكاشي أو الكاشاين 
اليت ينتسب إليها، هي مدينة يف وسط ) أو قاشان(وكاشان . أو القاشاين

  . إيران وتقع جنوب غريب طهران
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ومما يزيد الطني بلّة أن الناس يف تلك الفترة اليت عاش فيها عبد الرزاق 
وهكذا تذكر بعض . الكاشاين كانوا حيملون لقبا وكنية إضافة إىل االسم

 وأن اسم أبيه أمحد ))أبو الغنائم(( وكنيته ))كمال الدين((املصادر أن لقبه 
، يف حني أن مصادر أخرى تقول ))أبو الفضائل(( وكنيته ))مجال الدين((ولقبه 

 ، وإن كنية أبيه ))كمال الدين(( وإن لقب أبيه ))مجال الدين((إن لقبه هو 
وتقول بعض املصادر األخرى أن الرجل كان يعرف باسم . ))أبو الغنائم((
 شيئا جديدا، فكل ما ))مال((وال تضيف كلمة . )) الكاشاينمال عبد الرزاق((

  . تعنيه باللغة الفارسية هو اشتغال حامل هذا اللقب بالفقه

ولعلنا نطمئن للتسمية اليت ركّبها أحد الذين حققوا مؤلفاته آخذاً   
هو أبو الغنائم، كمال الدين، عبد الرزاق ((: بالكثرة الغالبة من املصادر فقال

 الفضائل، مجال الدين حممد، الكاشاين، املعروف مبال عبد الرزاق بن أيبا
))الكاشاين

)٣(.  

. وكما اختلف الباحثون يف امسه فقد اختلفوا كذلك يف تاريخ وفاته  
 ، ٧٣٠ هـ، وقال بعضهم اآلخر عام ٧٢٠فقد ذكر بعضهم أنه تويف عام 

 أنه ولكن نسخا من كتبه املخطوطة تشري إىل. ٧٣٥ورجح بعضهم عام 
 هو التاريخ ١٣٣٥ /٧٣٦، وهلذا أصبح عام ٧٣٥انتهى من تأليفها سنة 

وأكدت بعض املصادر أنه تويف ودفن يف مدينة شرياز . املفترض لوفاته
   .)٤( م١٣٣٥/ هـ٧٣٦اإليرانية يف عام 

ويبدو أن علة هذا االرتباك يف تسمية الكاشاين نابعة من أن الرجل مل 
. به وال يف خواتيمها، تواضعا منه على األرجحكر امسه يف مقدمة كتذيكن ي
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وعلى الرغم من إدراكنا ـ حنن املشتغلني يف جمال املعاجم واملصطلحات ـ 
أمهية األمساء ودقتها، فإننا ندرك كذلك أن ما هو أهم من االسم استفادتنا 
من املعلومات اليت خلّفها لنا الرجل ومن الطرائق اليت ابتكرها وطورها يف 

  .األمساء واملصطلحاتتعريف 

  :حياته وعصرهـ ٢٢٠

فقد كان . نستطيع أن نستخلص بعض املعلومات مما تبقى من مؤلفاته
 .من شيوخ الصوفية، ومن كبار اللغويني واملصطلحيني، ومن أعيان املفسرين

وعاش بني القرنني السابع والثامن اهلجريني يف عصر السلطان أيب سعيد بن 
ونفترض أنه أمضى معظم حياته يف .  هـ٧٣٦سنة  درخان املغويل املتوىف

. إيران، مع العلم أن املتصوفني يف زمانه كانوا مولعني بالرحلة يف طلب العلم
وكان مريدا للشيخ نور . وقد تتلمذ الكاشاين على كتب الشيخ ابن عريب

، وصحب الشيخ نور الدين )هـ٦٩٩ت (زي نـالدين عبد الصمد القط
له هو  وقد جرت بني الكاشاين ومتصوف معاصر. ينعبد الرمحن اإلسفرايي

مراسالت حول مذهب )  هـ كذلك٧٣٦ت (الشيخ عالء الدين السمناين 
  .)٥(وحدة الوجود الذي يؤمن به الكاشاين وينكره السمناين

وكان عصره يتسم باالضطراب السياسي واالجتماعي، والتوترات   
ن الصليبيون األوربيون قد شنوا إذ كا. االقتصادية، واحلروب العاملية الشاملة

محالم املتتالية على العامل اإلسالمي من الغرب واستولوا على بيت املقدس 
، وذحبوا املسلمني، واملسيحيني من غري مذهبهم، يف بيت ٤٩٣/١٠٩٩سنة 

وكان املغول التتر قد . املقدس، وأقاموا هلم ممالك يف مدن الشام الساحلية
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مي من الشرق فسيطروا على إيران كلها عام اجتاحوا العامل اإلسال
، مث زحف قائد املغول هوالكو جبيشه إىل بغداد، عاصمة ٦٢٨/١٢٣١

، ودمر أحياءها، وأحرق ٦٥٦/١٢٥٨اخلالفة اإلسالمية واحتلها سنة 
معاملها، وقتل كثريا من أهلها، وذبح اخلليفة وعياله، وألقى اجلنود التتر جبثث 

جلة حىت اصطبغت مياهه، كما قيل، واستمر القتل القتلى والكتب يف ر د
يف أهايل بغداد أربعة وثالثني يوما، حىت بلغ عدد القتلى، يف تقدير بعض 

  .)٦(مئة ألف نسمة ثاملؤرخني، ألف ألف وثال

وقد خلّف سقوط بغداد شعورا لدى مجيع املسلمني بالفاجعة   
انعكست مشاعر احلزن و. واخلسارة، ملكانتها الروحية والسياسية واحلضارية

يف قصائد الشعراء الذين مل يرثوا هذه املرة شخصا من األشخاص وإمنا رثوا 
ومن أولئك الشعراء تقي الدين إمساعيل . مدينة بكاملها بل حضارة برمتها

  :التنوخي الذي رثى بغداد بقصيدة مطلعها

واألحباب قد  لسائل الدمع عن بغداد أخـبار ساروا؟ فما وقوفك 
 فما بـذاك احلـمى والداِر ديار  زائرين إىل الزوراء ال تِفدوا اي

ويف هذا اجلو السياسي االجتماعي املضطرب، انتشرت االجتاهات   
زعات الدينية املختلفة، وانتعش التصوف، وكثرت لنـالفكرية املتباينة، وا

امات الربط اليت يسكنها املتصوفة، وشاعت القصص اليت تتحدث عن املن
والكرامات، خاصة أن ثالثة من أقطاب التصوف كانوا قد برزوا يف العراق 

ت (الشيخ عبد القادر اجليالين : يف الفترة اليت سبقت حياة الكاشاين، وهم
، والشيخ عمر )٥٧٨/١١٨٢ت (، والشيخ أمحد الرفاعي )٥٦١/١١٦٥
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ي الدين بن ي، إضافة إىل ظهور الشيخ حم)٦٣٢/١٢٤٣ت (السهروردي 
يف املغرب األقصى وارحتاله إىل املشرق ووفاته يف ) ٦٣٨/١٢٤٠ت (ريب ع

ويعد الكاشاين ابن عريب شيخه على الرغم من أنه مل يتتلمذ عليه . دمشق
  .ئة عام تقريبامببن عريب قبل وفاة الكاشاين امباشرة فقد تويف 

وانتفت يف ذلك اجلو املضطرب ظروف البحث العلمي األصيل،   
كة الثقافية، ومخدت جذوة اإلبداع، ألن االبتكار والثقافة وتدنت احلر

وهلذا جند أن . يتطلبان قدراً من األمن واالستقرار وشيئاً من يسر احلال
الباحثني املبدعني كانوا قلة نادرة، وأن أغلب املؤلفني اقتصروا على شرح 

دة أو تدوين اهلوامش عليها، أو اختصارها، أو إعا أمهات الكتب السابقة،
ترتيبها، أو فهرستها، أو إضافة ذيل هلا، أو نظمها شعرا لتيسري حفظها على 

  .التالميذ

وقد عاش عبد الرزاق الكاشاين يف ذلك العصر املضطرب، ولكنه   
واعتىن بدراسات التصوف اليت كانت تلقى . كان من مجلة املبدعني النادرين

ر باملصطلحات اليت رواجا وإقباال، وهلا رصيد من أمهات الكتب اليت تزخ
فانربى الكاشاين هلذه . حتتاج إىل من يشرحها وييسر فهمها على الدارسني

  .املهمة الكأداء

  :مؤلفاتهـ ٢٣٠

وكما وقع االختالف يف امسه وتاريخ وفاته، وقع كذلك يف   
 أو بسبب اخللط بينه ،مؤلفاته، فنسبت إليه بعض الكتب عن طريق اخلطأ

 ونسبت بعض كتبه إىل غريه، فقد .)٨٨٧ت  (وبني الكاشاين السمرقندي
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  .)٧(أحد كتب الكاشاين إىل سعد الدين الفرغاين) كشف الظنون(نسب يف 

  :وندرج فيما يلي قائمة مبؤلفات الكاشاين املعروفة حىت اآلن  

  )مطبوع(ـ شرح كتاب منازل السائرين للهروي احلنبلي  ١

 هـ، ٧٢٠ة ـ شرح كتاب فصوص احلكم البن عريب، وأمته سن٢
  ).وقد طبع يف مصر، ويف  إيران(

  .ـ تأويالت القرآن ، يف التفسري الصويف للقرآن الكرمي٣

ـ اصطالحات الصوفية، وهو معجم لشرح املصطلحات الصوفية ٤
وله شرح لعبد . مطبوع عدة مرات. اليت وردت يف الكتب الثالثة األوىل

  .الرحيم بن مشس الدين التربيزي األقطايب

الوجوه الغر يف معاين نظم الدر ، يف شرح تائية ابن ـ كشف ٥
  )مطبوع. (الفارض

  .ـ السراج الوهاج، يف تفسري القرآن الكرمي باللغة الفارسية٦

ـ رشح الزالل يف شرح األلفاظ املتداولة بني أرباب األذواق ٧
  )مطبوع. (واألحوال، وهو معجم لشرح املصطلحات الصوفية

  St Guyardقدر ، ترمجها إىل الفرنسية ـ رسالة يف القضاء وال ٨
   .JAS VIII: tونشرها يف جملة 

ـ لطائف اإلعالم يف إشارات أهل اإلهلام، وهو معجم موسوعي ٩
  . لشرح املصطلحات الصوفية
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وحيتمل أن يكون هذا عنوانا . زيلنــ حقائق التأويل ودقائق الت١٠
  ).تأويالت القرآن(آخر لكتاب 

  . حول مصطلح اخللودـ الرسالة السرمدية١١

  .ـ حلية األبدال، رسالة يف التصوف١٢

  .وهلا نظري باللغة الفارسية.. ـ رسالة يف الفتوة١٣

  .ـ رسالة يف بيان احلقيقة، مع شرحها١٤

  ".الرسالة الكميلية" ـ شرح رسالة كميل بن زيادة ١٥

  . ـ شرح كتاب مواقع النجوم البن عريب١٦

  ـ التذكرة الصاحبية١٧

  ة يف احلبـ رسال١٨

  ـ الشجرة الطيبة١٩

  ـ قصيدة شعر٢٠

ت (، مع حاشية للقصريي )بسم اهللا الرمحن الرحيم(ـ تأويالت ٢١
٧٥١/١٣٥٠.(  

  .ـ تذكية األرواح عن مواقع اإلفالح٢٢

على ج ) اهللا نور السماوات(ـ الرسالة النورية، يف تأويل آية ٢٣
  .التصوف
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  . اآلنحىتعثر عليه ذكره الكاشاين ومل ي. ـ الدرر الفريدة٢٤

خمطوط، رمبا مجعه ( ـ مسائل ميتافيزيقية من مجيع أعماله ٢٥
  .)أحدهم

غري . (انظر يف كتبنا الكالمية: ـ كتب كالمية أشار إليها بقوله٢٦
  ).معروفة

  :الكاشاين املصطلحيـ ٣٠٠

. وبإلقاء نظرة على قائمة مؤلفات الكاشاين، نستطيع حتديد جمال ختصصه
فقد صنف ثالثة معاجم متخصصة . سـر، مصطلحي، معجميفهو صويفّ، مف

. يف املصطلحات الصوفية، وكان جييد اللغتني العربية والفارسية ويكتب ما
ملاذا ألّف الكاشاين ثالثة معاجم يف : ولكن السؤال الذي يتبادر إىل الذهن هو

 املصطلحات الصوفية، ومل يكتِف مبعجم واحد؟ هل يكمن الفرق بني هذه
املعاجم يف عدد املصطلحات اليت يشتمل عليها كل واحد منها؟ أم ألن كل 
واحد منها يتناول جانبا خمتلفا من جوانب التصوف أو مدرسة من مدارسه؟ أم 

هل الفرق : ألنه يوجد اختالف يف املنهجية املتبعة يف كل منها؟ وبعبارة أخرى
  بني هذه املعاجم الثالثة كمي أم نوعي أم منهجي؟ 

وتتضح لنا اإلجابة عن هذه األسئلة عند إلقاء نظرة على املعاجم   
  .الثالثة واحدا واحدا

  :اصطالحات الصوفية: املعجم األولـ ٣١٠

حاز هذا املعجم إعجاب الباحثني يف التصوف، فكثرت طبعاته، فقد 
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حققه عدد من الباحثني، كل على حدة، وأصدروه يف نشرات متعددة، 
ر عبد اخلالق حممود، والدكتور حممد كمال جعفر، سربجنر، والدكتو: وهم

وكان احملققون . والدكتور عبد العال شاهني، واألستاذ موفق فوزي اجلر
الثالثة األوائل قد نشروا القسم األول منه فقط ، إما لعدم اهتدائهم للقسم 

 من االثاين من الكتاب وإما ألسباب أخرى، أما احملققان األخريان فقد متكن
  .)٨( الكتاب كامالإصدار

وحيدد الكاشاين يف مقدمة هذا املعجم الغرض من تأليفه كما حيدد   
  :مصادره فيقول

فإين ملا فرغت من تسويد شرح كتاب منازل السائرين، وكان ... ((  
الكالم فيه، ويف شرح فصوص احلكم، وتأويالت القرآن احلكيم، مبنيا على 

علوم املنقولة واملعقولة، ومل تشتهر اصطالحات الصوفية، ومل يتعارفها أهل ال
))فتصديت لإلسعاف بسؤاهلم... بينهم، سألوين أن أشرحها هلم

) ٩(.  

ومن ذلك يتضح أن هذا املعجم يتناول جمموعة حمددة من   
ويبلغ عدد مصطلحات . املصطلحات اليت وردت يف الكتب الثالثة املذكورة

 يف اجلزء ١٠٠  وه، يف اجلزء األول من٥١٠( مصطلحا ٦١٠هذا املعجم 
  ).الثاين منه

  :ـ ترتيب املعجم٣١١

نظراً ألن هذا املعجم هو األول الذي ألّفه الكاشاين، فإنه اختار أن   
. يرتب أوائل  املصطلحات على حروف اهلجاء لييسر استعماله على القارئ

ولكنه أدرك، من ناحية أخرى، أن بعض املصطلحات الصوفية تتعدد 
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سب املقامات، فاضطر أن يعاجل تلك الطائفة من مفاهيمها وتتنوع حب
وهكذا أصبح هذا . املصطلحات مبنهجية موضوعية ويرتبها بطريقة رياضية

  :املعجم يشتمل على نوعني من الترتيب، أو كما قال الكاشاين

قسم يف بيان املصطلحات : فكسرت هذه الرسالة على قسمني... ((  
. نت الكتاب مشروحة يف مجيع األبوابما عدا املقامات، فإا مذكورة يف م

  .وقسم يف بيان التفاريع املذكورة بأسرها واإلشارة إىل ترتيبها وحصرها

 أما القسم األول فمبوب تبويبا مبنيا على ترتيب حروف أيب جاد 
الثاين وأما القسم . تسهيال ملن يتفحص عنها، وتطلب واحدا واحدا منها

)) كل قسم تفاريع كل باب بابفمرتب على ترتيب الكتاب، مبني يف
) ١٠(.  

ولكي تتضح صورة الترتيبني املذكورين، نورد بعض األمثلة من 
األول الذي رتبت فيه املصطلحات ترتيبا أجبديا على األوائل ) اجلزء(القسم 

وهكذا جند ). أو على ترتيب حروف أيب جاد، على حد تعبري الكاشاين(
االحتاد، االتصال، : ا أجبديا مثلاملصطلحات يف باب األلف مرتبة ترتيب

: مث يأيت باب الباء، وفيه املصطلحات. األحدية، األحوال، اإلحسان، إخل
  .، مث يأيت باب اجليم، وهكذا دواليك.األبواب، البارقة، الباطل، البدالء، إخل

وهذا هو الترتيب الذي تستخدمه معظم املعاجم املتخصصة اليوم، 
لفبائي للحروف بدال من الترتيب اهلجائي الذي فيما عدا شيوع الترتيب األ

  . كان أكثر شيوعا أيام الكاشاين

الثاين من املعجم فيحتوي على عشرة أقسام، ) اجلزء(أما القسم   
وكل قسم يشتمل على عشرة مقامات، وكل مقام ينطوي على عشرة 
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ـ املعامالت ٣ـ األبواب ٢ـ البدايات ١: فاألقسام العشرة هي. منازل
ـ ٩ـ الواليات ٨ـ األحوال ٧ـ األودية ٦ـ األصول ٥خالق ـ األ٤

وهكذا نستنتج أن الكاشاين يقصد باألقسام هنا . ـ النهايات١٠احلقائق 
  .ااالت املختلفة يف التصوف، أو املوضوعات املختلفة، إذا شئت

وكل قسم من هذه األقسام يشتمل على عشرة مقامات، كما   
: ق، مثال، يشتمل على عشرة مقامات هيـ األخال٤ذكرنا، فالقسم رقم 

ـ اإليثار ٦ـ الصدق ٥ـ احلياء ٤ـ الشكر ٣ـ الرضا ٢ـ الصرب ١
وكل مصطلح من .  ـ االنبساط١٠ـ الفتوة ٩ـ التواضع ٨ـ اخللق ٧

هذه املصطلحات يعرف عشر مرات يف ضوء كل قسم من األقسام 
عشر صور طبقا فمصطلح الشكر، مثال، له تعريف عام و. املذكورة سابقا

  :لكل قسم من األقسام

الشكر على املكاره كالشكر على : وأصله يف هذا القسم: الشكر((
  .احملاب

  .الثناء على املنعم باللسان واجلوارح: وصورته يف البدايات

  .معرفة الِنعم، ورؤيتها من املُنعم: ويف األبواب

  ...رؤيتها نعما ومننا من اهللا تعاىل، : ويف املعامالت

رعاية أدب احلضور والشكر على نعمة القصد : رجته يف األصولود
  . والعزم والفقر والغىن

  . سلوك سلك الِعلم: ويف األودية
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  . ..."استحالء البالء: ويف األحوال

وهكذا، فكل مصطلح يعرف عشر مرات حسب مفهومه يف كل   
وذا يشتمل اجلزء الثاين من الكتاب مئة . قسم من األقسام العشرة

  . مصطلح، وكل مصطلح يعرف عشر مرات، مرة يف كل قسم من األقسام

وخالصة القول إن الكاشاين يف هذا املعجم قسم مصطلحاته على   
  :نوعني

  ـ نوع عام له تعريف واحد فرتب مفرداته ترتيبا أجبديا، 

ـ ونوع خاص يتغري مفهومه شيئا ما من موضوع إىل موضوع، 
  .اضيةفرتبه موضوعيا وبطريقة ري

  :ـ منهجية املعجم٣١٢

وتقوم منهجية الكاشاين يف تعريف املصطلحات يف هذا املعجم على   
شرح : إعطاء تعريف خمتصر ملفهوم املصطلح كما استعمل يف كتبه الثالثة
وعند . منازل السائرين، وشرح فصوص اِحلكم، وتأويالت القرآن احلكيم

قرآن الكرمي أو احلديث االقتضاء يلحق التعريف بشرح أو شاهد من ال
وهو يف األغلبية الغالبة من هذه .  ونثراًالشريف، أو من كالم العرب شعراً

املصطلحات يقدم تعريفه الذي قد خيتلف من حيث لفظه مع من سبقوه من 
  :ومن األمثلة على ذلك. أعالم التصوف، ولكنه يتفق معهم يف املفهوم 

الحات الصوفية البن معجم اصط(ولو رجعنا لتعريف اخللوة يف 
  :، لوجدنا التعريف التايل)١١()عريب
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  .))حمادثة السر مع احلق حيث ال ملك وال أحد سواه: اخللوة((

  : فهو) معجم اصطالحات الصوفية للكاشاين(أما تعريفها يف 

هذا حقيقة اخللوة .. حمادثة السر مع احلق حبيث ال يرى غريه: اخللوة((
 ما يتوسل به إىل هذا املعىن من التبتل إىل اهللا وأما صورا فهي. ومعناها

  .))واالنقطاع عن الغري

  ):الذوق ( ومثال آخر تعريف 

يف معجم اصطالحات ( . ))أول التجليات اإلهلية: الذوق((: ابن عريب
  )الصوفية البن عريب 

هو أول درجات شهود احلق باحلق يف أثناء : الذوق(( :الكاشاين
 أدىن لبث من التجلي الربقي، فإذا زاد وبلغ أوسط مقام البوارق املتوالية عند

رياً، وذلك حبسب صفاء : مشربا، فإذا بلغ النهاية سمي: الشهود سمي 
  ). يف معجم اصطالحات الصوفية للكاشاين(  ))السر عن حلوظ الغري

رشح الزالل يف األلفاظ املتداولة بني أرباب : ـ املعجم الثاين٣٢٠
   :الذوق واألحوال

، وقد ألّفه بعد معجمه  صوفياً مصطلحا٢٦٩ًويضم هذا املعجم   
ويفصح الكاشاين عن غرض هذا املعجم ). اصطالحات الصوفية(األول 

أجبتك أيها السائل اللحوح، يف ختصيصك ذا (( :يف مقدمته حني يقول
))املسموح

ويفهم من هذا الكالم أن الكاشاين يزود الدارسني مبجموعة . )١٢ (
  .ية من املصطلحات أو من املعلومات الصوفيةإضاف
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  :عن هذا املعجم) رشح الزالل(ويقول حمقق   

كتابه  من ناحية املنهج ـ عن  ـوهو ال خيتلف كثرياً((  
إال فيما ذكرت من قبل أنه توسع يف عرض ... اصطالحات الصوفية 

وشرح بعض املصطلحات عما يف كتابه السابق، وكذلك العكس، فأصبح 
أحدمها ان هلما، ضرورة واحدة، يكمل أحدمها اآلخر، وال يستغىن عن الكتاب

))دون اآلخر، كما أنه أتى ببعض املصطلحات اليت خيلو منها اآلخر
) ١٣(.  

ويف الوقت الذي نتفق مع احملقق الفاضل يف ما قاله بشكل عام،   
  :فإننا نود أن نثري نقطيت اختالف بني املعجمني

صطلحات؛ ففي حني اعتمد معجم األوىل، تتعلق بترتيب امل
رشح (الترتيبني األجبدي واملوضوعي، تبىن معجم ) اصطالحات الصوفية(

فقد رتب الكاشاين مصطلحات هذا املعجم حسب . الترتيب اايل) الزالل
فرتب . انتمائها إىل ااالت املفهومية اليت تشكّل املنظومة املفهومية للتصوف

 لكي يساعد ، جمال مفهومي واحد قرب بعضهااملصطلحات اليت تنتمي إىل
القارئ على فهم القاسم املشترك بينها وكذلك الفروق اجلوهرية املوجودة 

  : اآليتنحوفمثال رتب املؤلف املصطلحات التالية على ال. بينها

  ـ اهلاجس ، اخلاطر ، اإلرادة ، اهلم ، القصد ، النية 

  حلال ـ الطريق ، الوقت ، األدب ، املقام ، ا

  ـ التجلي ، احملاضرة ، املكاشفة ، املشاهدة ، احملادثة ، املسامرة

ـ العنقاء ، الورقاء ، العقاب ، الغراب ، الشجرة ، السمسمة ، 
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  الدرة البيضاء ، الزمردة

فمصطلحات كل جمموعة ليست مرتبة على حروف املعجم، وقد   
ومي واحد أو ال تنتمي إىل موضوع واحد، ولكنها تنتمي إىل جمال مفه
وحتديد موقع . جماالت مفهومية متجاورة يف منظومة مفاهيم التصوف

املفهوم يف اال املفهومي ومعرفة املفهوم الذي قبله وبعده يساعدنا على 
  .التعرف عليه بطريقة أيسر وأسرع

غ تعاريفه يف معجم ووالثانية، يف حني أن الكاشاين كان يص  
 يعتمد اعتماداً) رشح الزالل(نه يف معجم بنفسه، فإ) اصطالحات الصوفية(

 ، على املصطلحات اليت استعملها ابن عريب يف كتبه املختلفةيكاد يكون كلياً
 ومعجم اصطالحات الصوفية ، ، وفصوص احلكم،مثل الفتوحات املكية

فيذكر الكاشاين سطراً أو سطرين من كالم ابن عريب يف بداية تعريف 
 حىت يصل باملدخل إىل صفحة أو صفحتني أو املصطلح مث يكمل هو ما بقي
  .)١٤(يزيد، كما الحظ حمقق املعجم

) املقام(ي ابن عريب والكاشاين ملصطلح  ومن األمثلة على ذلك تعريفَ
زلة من املنازل أو درجة من ـالذي يعين لدى الصوفية، بصورة عامة، من

  :دة النفس ال يبلغها إال من كابد يف طريق جماه، واليتالدرجات العليا

وأما املقام، فعبارة عن استيفاء حقوق املراسم على ((: ابن عريب
  )يف معجم اصطالحات الصوفية. ( ))التمام

عبارة عن استيفاء حقوق املراسم الشرعية مما : املقام(( : الكاشاين
تعني عليه بأمر الشارع من املعامالت، وصنوف العبادات على التمام 
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يف . ())شرط من شروطها وال الزم من لوازمهاوالكمال، حبيث ال يفوته 
  .)معجم رشح الزالل

واعتماد الكاشاين يف هذا املعجم على املصطلحات اليت كان   
يستعملها ابن عريب ذو دالالت كثرية أمهها أن مصطلحات ابن عريب 

 وأصبحت هلا الغلبة على غريه من ،صارت آنذاك شائعة يف األدب الصويف
اشاين يريد أن ينطلق يف معجمه هذا من االستعمال  وأن الك.املصطلحات

  .الشائع املكتوب، ألن املصطلحية تتعامل ، عادة ، مع اللغة املكتوبة

وهذا ال يعين أن الكاشاين اقتصر يف مصادره على كتابات ابن   
عريب، بل استخدم كتب التصوف األخرى كذلك، ولكن مؤلفات ابن 

ر من الرجوع إليها واجتهد يف تعريف عريب كانت أكثر شيوعا، وهلذا أكْثَ
  :ومن األمثلة على رجوعه إىل املصادر األخرى هذان املدخالن. مصطلحاا

املريد : قال قدس سره يف الفتح املكي. هو ارد عن اإلرادة: املريد((
وقال أبو ... من انقطع إىل اهللا تعاىل عن نظر، واستبصار، وجترد عن إرادته

  .))و الذي صحت له األمساءه: حامد الغزايل 

وعنده، قدس ... االستهالك بالكلية يف اهللا: عند البعض: مجع اجلمع((
  . ))أن جيمع ماله ومالك عليه فريجع األمر كله إليه]: أي ابن عريب[سره 

ومن ناحية أخرى، فإن الكاشاين مل يتقيد متاما بطريقة ابن عريب يف   
  ):السالك( ن األمثلة على ذلك تعريف وم. تعريف املصطلحات وال بعباراته

هو الذي مشى على املقامات كلها حباله ال : السالك((: ابن عريب(



  

   علي القامسي-كاشاين وإسهامه يف تطوير املعجمية عبد الرزاق ال

 

733 

 

  ) يف معجم اصطالحات الصوفية البن عريب ))بعلمه، فكان العلم له عينا

هو السائر إىل اهللا، املتوسط بني املريد واملنتهي، : السالك((: الكاشاين
  )م اصطالحات الصوفية للكاشاينيف معج ())ما دام يف السري

هو الذي مشى على املقامات حباله، ال بعلمه : السالك((: الكاشاين
له عن طريق اخلرب واالستدالل يف مسافة عينا،  وتصوره، فكان العلم احلاصل

  )يف معجم رشح الزالل للكاشاين.())يأىب عن ورود الشبه املضلة عليه

  يف إشارات أهل اإلهلاملطائف اإلعالم : ـ املعجم الثالث٣٣٠

صنف الكاشاين معجمه الثالث يف أواخر حياته، وهو آخر كتبه   
على اإلطالق، بعد أن نضجت جتربته الصوفية واكتملت خربته املعجمية 

وعلى الرغم من أن الكاشاين استعار عنوان هذا املعجم من . واملصطلحية
. رق بني العملني شاسعبن عريب، تيمناً واعتزازاً به، فإن الفاكتاب للشيخ 

ففي حني يعد كتاب ابن عريب جمرد رسالة صغرية يف بعض إشارات الصوفية 
قسمها إىل موضوعات كالسماع وغريه، فإن كتاب الكاشاين معجم 

 على حد قول حاجي خليفة يف كشف ))ال نظري له((موسوعي خمتص  كبري  
بتحقيق جيد اضطلع وقد نشر معجم الكاشاين هذا يف جملدين . )١٥(الظنون

  .)١٦(به األستاذ سعيد عبد الفتاح

  :ـ نطاق املعجم٣٣١

فهو مل . خيتلف هذا املعجم من حيث نطاقه عن املعجمني السابقني  
. يستِق مادته من عدد حمدود من الكتب، كما هو احلال يف املعجم األول
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ومل يستمد مصطلحاته من عدد حمدود من املتصوفة، كما هو احلال يف 
وإمنا اشتملت مداخله على مجيع املصطلحات اليت يستعملها . عجم الثاينامل

  موسوعياًوهلذا جاء هذا العمل معجماً. كبار املتصوفة يف مؤلفام املختلفة
، وهو أكرب معجم متخصص يف التصوف حىت  مصطلحا١٦٥٧ً يضم شامالً
  :ويقول الكاشاين يف مقدمته. اآلن

لماء الرسوم، رمبا استعصى عليهم فهم ما  من عفإين ملا رأيت كثرياً((  
تتضمنه كتبنا وكتب غرينا من النكت واألسرار، اليت يشري إليها احملققون 

أحببت أن أمجع هذا الكتاب مشتمال ... العاملون باهللا من أكابر الصوفية
))...على شرح ما هو األهم من مصطلحام

) ١٧(.  

  :ـ ترتيب املعجم٣٣٢

 للترتيب األجبدي الذي اخل هذا املعجم طبقاًمل يرتب الكاشاين مد  
 للترتيب ، وال طبقاً)اصطالحات الصوفية(اتبعه يف القسم األول من معجمه 

 للترتيب املفهومي الذي املوضوعي الذي تبناه يف القسم الثاين منه، وال طبقاً
 ، وإمنا رتب مجيع مداخله ترتيباً)رشح الزالل(اعتمده يف معجمه الثاين 

فقد قسم .  ، وهو الترتيب املالئم للمعاجم املوسوعية)وليس أجبدياً (ياًألفبائ
باب األلف، باب الباء، باب : الكتاب حسب حروف املعجم إىل أبواب

  .مث قسم املداخل يف كل باب حسب احلرف الثاين على التوايل. إخل...التاء، 

  :ـ منهجية املعجم٣٣٣

املعجم، فقد استخدم الكاشاين  لضخامة املادة اليت يضمها هذا نظراً  
 من املترادفات وشبه املترادفات، كما استخدم اإلحاالت يف تعاريفه كثرياً
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ومن .  للتكرار لالختصار وجتنباًعلى املداخل األخرى بكثرة، وذلك توخياً
  :األمثلة على ذلك

وسيأيت تعريفه يف باب ... يعنون به العارف الرباين، : األديب ((  
  .))العني

من أشهده احلق نفسه، وظهرت عليه األحوال، واملعرفة : العارف((  
  .))...وقد يعىن بالعارف من عرف نفسه فعرف ربه... حالة

: توحد الذات، ويسمى: ويقال : احتاد الذات باألمساء والصفات((
  .  )) بالوحدانية، وسيأيت يف باب الواوتاحتاد الذا
  .))إىل الواجب واملمكنعىن به عدم انقسامه ي: وحدة الوجود((

  :ـ املعجم ، واملوسوعة، واملعجم املوسوعي٣٣٤
 من  قد يسبب وصفنا هلذا املعجم بأنه معجم موسوعي خمتص شيئاً  

فالفرق بني املعجم واملوسوعة من حيث اختيار . اللبس حيتم علينا التوضيح
املداخل ينحصر يف اشتمال املوسوعة على أمساء األعالم من أشخاص 

 .)١٨(كن وأعمال أدبية وغريها يف حني خيلو املعجم اللغوي من أمساء األعالموأما
ومن حيث املعاجلة، تعمل املوسوعة على معاجلة احلقائق معاجلة شاملة يف 

ومن . حني أن املعجم يعمل عادة على تعريف املداخل دون التوسع فيها
 املعجم مداخله حيث اال تغطي املوسوعة مجيع فروع املعرفة يف حني خيتار

ولكن ظهرت موسوعات متخصصة يف فرع من فروع . من اللغة العامة
  .)١٩(املعرفة كموسوعة العلوم الطبية ، أو موسوعة العلوم اللغوية مثال

. ويتحتم علينا بعد ذلك التفريق بني املوسوعة واملعجم املوسوعي
ا الترتيب فعلى الرغم من أن املوسوعة واملعجم املوسوعي قد يتبعان كالمه
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األلفبائي، فإما خيتلفان من حيث معاجلة املواد، فاملعلومات تتجمع يف 
املوسوعة حتت موضوعات عامة يف حني جندها موزعة حتت عدد كبري من 

  .)٢٠(املداخل املتصلة ا يف املعجم املوسوعي
لطائف اإلعالم يف إشارات أهل (ويف ضوء ذلك ميكن القول إن معجم   
كاشاين هو معجم موسوعي خمتص يف التصوف اإلسالمي وال يقتصر لل) اإلهلام

على تعريف املصطلحات فقط وإمنا يشتمل كذلك على األمساء مثل أمساء اهللا 
  .احلسىن، ويعاجل مادته بصورة أعمق وأمشل من املعجم غري املوسوعي
  :ـ اخلالصة٤٠٠

 وخالصة القول إن معاجم الكاشاين الثالثة ال تدلنا على سعة  
معرفته يف التصوف فحسب وإمنا كذلك على إسهامه الكبري يف تطوير 

فقد أعطى يف هذه املعاجم الثالثة املثل الواضح على . املعجمية واملصطلحية
املنهجية املصطلحية املوضوعية القائمة على جتميع املصطلحات الصوفية من 

.   يف االستعمالمظاا أي من املؤلفات املختصة الواسعة االنتشار واملعتمدة
وبعبارة أخرى االعتماد على استعمال أهل االختصاص يف التوصل إىل 

ومن ناحية ثانية، استخدم . املفاهيم اليت تعبر عنها تلك املصطلحات
اهلجائي واملوضوعي : الكاشاين يف معامجه الثالثة ثالثة أنواع من الترتيب

ا يدل املصطلحية احلديثة، ممواملفهومي، وهي األنواع املستعملة حىت اليوم يف 
  .على بعد نظره يف علم املصطلح وصناعته
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  اهلوامش
(1) Helmut Felber, Terminology Manual ( Paris: UNESCO, 

1948) pp. 1-3 
  :ولالطالع على مصطلحات علم املصطلح انظر

: مشقد( ـ مصطفى الشهايب، املصطلحات العلمية يف اللغة العربية يف القدمي واحلديث 
  :وكذلك)  طبعة ثانية١٩٦٥امع العلمي العريب، 

وطبعة ) ١٩٨٥املوسوعة الصغرية، : بغداد( ـ علي القامسي ، مقدمة يف علم املصطلح 
  .)١٩٨٧مكتبة النهضة، : القاهرة: ( ثانية

دار الغرب اإلسالمي، : بريوت( أمحد الشرقاوي إقبال، معجم املعاجم ) ٢(
١٤٠٧/١٩٨٧(.  

: القاهرة( عبد اخلالق حممود . د: زاق الكاشاين، مصطلحات الصوفية، حتقيقعبد الر) ٣(
 . ٣٢-٣١ص ) ١٩٨٤: ٢دار املعارف، ط 

عبد الرزاق الكاشاين، لطائف اإلعالم يف إشارات أهل اإلهلام، حتقيق سعيد عبد ) ٤(
  .17: ١) ١٩٩٦دار الكتب املصرية، : القاهرة(الفتاح 

  املرجع السابق) ٥(
حممد صادق نشأت، وحممد : هللا اهلمداين، جامع التواريخ، نقله إىل العربيةفضل ا) ٦(

دار إحياء الكتب : القاهرة( موسى هنداوي وفؤاد عبد املعطي الصياد
  : ، وكذلك٢٧٥ ص ١ج ٢مج ) العربية،ب ت

مطبعة دائرة املعارف : حيدر آباد الدكن( ، دول اإلسالم مشس الدين الذهيب
   .١٢١ص٢ج )  هـ١٣٦٥-١٣٦٤: ٢العثمانية، ط

 : ٢) ١٤٠٢/١٩٨٢دار الفكر، : بريوت( حاجي خليفة، كشف الظنون ) ٧(
١٥٥٢. 

: القاهرة( حممد كمال جعفر . د: عبد الرزاق الكاشاين، مصطلحات الصوفية، حتقيق) ٨(
 وكذلك) ١٩٨١اهليئة املصرية العامة للكتاب، 
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توفيق فوزي اجلر : ق عليهـ عبد الرزاق الكاشاين، اصطالحات الصوفية، ضبطه وعلّ
  .)١٩٩٥احلكمة، : دمشق( 

 عبد العال شاهني. د: عبد الرزاق الكاشاين، معجم اصطالحات الصوفية، حتقيق) ٩(
  .٤٦ص ) ١٤١٣/١٩٩٢دار املنار، : رةالقاه(

 .٤٧املرجع السابق، ص ) ١٠(
 الدين بن عريب، معجم مصطلحات الصوفية، حققه بسام عبد الوهاب يحمي) ١١(

  : وكذلك)١٩٩٠دار اإلمام مسلم، : دمشق(اجلايب 
عبد احلميد صاحل محدان . د: داد الدين بن عريب، اصطالحات الصوفية، إعي        حمي
 .)١٩٩٩مكتبة مدبويل، : القاهرة (
عبد الرزاق الكاشاين، رشح الزالل يف شرح األلفاظ املتداولة بني أرباب األذواق ) ١٢(

 .٣٤ص) املكتبة األزهرية للتراث: القاهرة( عبد الفتاح سعيد : واألحوال، حتقيق
 .٢٣املرجع السابق، ص ) ١٣(
 .٢٢املرجع السابق، ص ) ١٤(
 .١٥٥٢: ٢حاجي خليفة، كشف الظنون، ) ١٥(
عبد الرزاق الكاشاين، لطائف اإلعالم يف إشارات أهل اإلهلام، حتقيق سعيد عبد ) ١٦(

  ).١٩٩٦، دار الكتب املصرية: القاهرة (الفتاح  
 .١٠٥: ١املرجع السابق، ) ١٧(
ولكن املعجم الوسيط مع . تشتمل املعاجم العربية التراثية على أمساء األعالم) ١٨(

  .اللغة العربية اتبع املنهج العلمي احلديث من حيث خلوه من أمساء األعالم
تتناول على املوسوعة اليت ) دائرة املعارف(يفضل بعض الباحثني إطالق اسم ) ١٩ (

 .على املوسوعة املختصة يف فرع واحد) املوسوعة(مجيع فروع املعرفة، واسم 
) ١٩٩١: ٢جامعة الرياض، ط: الرياض(علي القامسي، علم اللغة وصناعة املعجم ) ٢٠(

 .٤٦-٤٣ص 


