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 يف األدب العربي القديم صناعة اللغز املنظوم

  قـراءة جـديـدة

 البحث لخصم

يقوم هذا البحث  بدااةثة لاثناعة اللغثز املنظثوم يف ماثادا األدب العربثي        
القديم، وتقديم قراءة جديدة هلذا الفن تربز أهميته يف بيان قثواني  التلبثيا املقاثود    
بوصفه وظيفًة تواصليًة تسري يف االجتاه املعاكا لوظيفة أمن اللبا، كما أنيها الوظيفثة  

ديرة به من االهتمام يف الدااةات العربيثة. ويتملثإ إةثهام هثذا     اليت مل تلَق ما هي ج
 البح  يف: 

 ".  لغز ( حترير املاطلح األةاةي "6)
 ( اقرتاح تانيف جديد للغز خالفًا للتانيف املقرتح عند املتقدم . 2)

 ( الكشف عن التجليات اللسانيية والبالغية لاناعة اللغز املنظوم. 3)

كبريًا من اهتمامه للجوانيب املعرفية يف اللغثز، مسثتعينًا    وقد أوىل البح  جانيبًا
مبنجزات علم النفا املعريف إلضاءة الكيفيات املستخدمة يف صناعة اللغثز، وأنيواعثه،   
وحتديد مواقعها على مدااج الاعوبة، وطرق التهدي إىل حّلها. وميكن إجيثاز اهلثد    

م بوصثفه نيوعثًا أدبيثًا أا أهميثة     األةاةي من البح  يف أنيه إعادة نيظر يف اللغز املنظثو 
 بالغة لعلوم اللسان والعلوم املعرفية وليا جمرد وةيلة للتسلية وإزجاء الفراغ.

 

 هث69/62/6434هث                                                  وُقبإ للنشر يف 26/9/6434واد البح  يف 
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Abstract  

The present study investigates the making of a verse riddle in 

classical Arabic sources of literature. It revisits the riddle as a 

realization of intended ambiguity. This function has been 

disregarded in the Arabic literary studies. The study contributes to 

the following issues:  

(1) redefinening the key term “lughz”,  

(2) suggesting a new classification of the riddles which is different 

from the classical one,  

(3) demonstrating the linguistic and rhetoric manifestations of the 

process of making  a verse riddle.  

A considerable attention is paid to the cognitive aspects of 

making and solving a riddle. To sum up, the main object of the 

study is to reconsider the verse riddle as a literary genre of great 

importance to linguistics and cognitive sciences, not merely a mean 

used for fun and entertainment.       
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 د  ــمتهي

صناعة اللغز واالجتهاد يف طلب حّله فن قديم متجدد، شاع يف مجيع اللقافات 
املعروفة قدميها وحديلها، وتعددت ةياقاته ومستوياته ، واختذت ألوانيه صيغًا خمتلفة 
من الشعر، والنلر، وأدب اجملالا، واملكاتبات. غري أن املالحظ أن هذه املمااةة 

امتداد األزمنة واللقافات يقابلها يف الدااةات نيداة من حي  الواةعة هلذا الفن على 
الكم، وُشّح ظاهر من حي  التنوع. وامبا أعان على ألك أن " فن اإللغاز " قد جرت 

 . (6)واملعاجزة  وإزجاء أوقات الفراغ، وطلب املعاياةحماصرته يف إطاا ضيق من التسلية 

حماولة لتجلية جوانيب من الداس وتعود هذه الدااةة بالنظر إىل هذا الفن يف 
مّلا يتح هلا أن تلقى من العناية ما هي جديرة به، ولتوةعة جمال التناول واملعاجلة، 
واالنيتقال به من ضيق التسلية والتحدي واختبااات الذكاء إىل عدد من القضايا 
ه اللسانيية واملعرفية أات األهمية، تكشف عن دوا جديد هلذا الفن ينبغي التوقف عند

 بالكلري من التأمإ والبح . 

 /  حترير املصطلح   1

 املدونية املاطلحية    6/6

جيد الباح  يف مانفات املتقدم  مدونية ماطلحية تزدحم باملفردات اليت 
ياعب نيعتها باملاطلح؛ إأ يفوتها كلري من قواعد الضبط املفهومي اليت تتحدد بها 

ه التسميات إىل الايغة اليت يراد مواصفات املاطلح العلمي وشروطه. وتنار  هذ
بها االختباا واملساءلة؛ ومنها: اللغز، وامُلعمَّى، واأُلحجّية، واملرموس، واأُللِقّية، 
واأُلْدِعّية، واأُلغلوطة، واملرتَجم، وامُلَؤّول، والَعويص، واملالحن، وأبيات املعانيي. 
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غة املطلوبة: كاإللغاز، ويتفرع من أوصا  العبااة ما ينار  إىل الفعإ املنتج للاي
والتعمية، واملعاياة، واملغالطة، واملالحنة، والتعريض، والتكنية، والتواية، والرمز، 
واإلشااة، والتلميح، والتمليإ، واإلمياء؛ وما إىل ألك. وكلري من هذه املفردات يتخذ 

ي على جهة صيغة املفاعلة الدالة على اشرتاك امللِغز وامللَغز له يف صناعة احلدث اللغز
التحدي والتعجيز من أحدهما، واملعانياة وكّد االةتجابة من اآلخر. وقد أهب بعض 
أهإ العلم إىل ختايص بعض هذه التسميات بأنيواع بعينها؛ ومن ألك أن املالحن 
واملعاايض والكنايات ُجعلت عند بعضهم َعَلمًا على تغطية املقاصد ختلاًا من 

 :  "املالحنبعبااة ابن دايد يف كتاب " –من هذا الضرب املآزق، وافعًا للحرج. والقاد 

" لَيفَزَع إليه اجملرُب املضطهُد على اليم ، املكره عليها، فُيعاِاَض مبا َاَةمناه، 
   . (2)وُيْضِمَر ِخالَ  ما ُيظِهر؛ ليسَلم من عادية الظامل، ويتخلص من َحْيف الغاشم" 

سهيإ اجملاز إىل فن امُلَعّمى وابط الشيخ طاهر اجلزائري صاحب كتاب "ت
، وخّص النويري ))العويص(( مبسائإ (3)واأللغاز" ب  احملاجاة وطلب القافية 

. أما ماطفى صادق الرافعي فقد أهب إىل أن "املعّمى" هو (4)الفروض واملوااي  
األصإ من حي  الانعة، وأن املالحن واأللغاز واألحاجي هي منه، بعضها أعان 

 . (5)أعان عليها  عليه، وبعضها
  (1) " خزانية األدب "والذي يبدو أنيه أوىل باالتباع ما نيقله عبدالقادا البغدادي يف 

يف كتابه " اإلعجاز يف األحاجي واأللغاز "؛  (7)عن أبي املعالي ةعد الوااق احلظريي 
فبعد إيراده ما أطلق على هذا الفن وأشباهه من أمساء بلغت مخا عشرة مفردة، قال 

 ظريي: احل
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املعنى يف اجلميع واحد، وإمنا اختلفت أمساؤه حبسب اختال  وجوه "
" باعتباا احتجابه عن إدااك العقإ،  ُمعّمى . ومقاود احلظريي أنيه "(1)"اعتباااته

و"مرموس" باعتباا اةتتااه؛ كأنيه ُقِبَر وُدِفَن ليخفى مكانُيه على امللَتِما. وباعتباا أيلولة 
مي "مؤواًل". و "عويص" باعتباا صعوبته واعتياص فهمه، وُةمي معناه إىل طالب احلإ ُة

باأُلحجّية باعتباا ُمحاجَّة غريك إياك؛ كأنيه يستخرج مقداا ِحَجاك؛ وهو عقلك. وقا 
 كاملرموسعلى ألك بقية األمساء. وامبا كان بعض التسميات أشيع يف ةياقات بعينها 

 . والفرائضكالنحو والفقه مع العامي الركيك، والعويص مع مسائإ العلوم؛ 

 املاطلح املختاا وعلة االختياا    .2/ 6

على الرغم مما تقدم حتظى تسمية األلغاز واألحاجي بالنايب الوافر يف عناوين 
التاانييف واملدونية املاطلحية إمجااًل، وهو ما يرشح أيًا منهما ليكون عنوانيًا هلذا 

 لغز " دون األحجية واملعمى ألموا: البح . بيد أن االختياا وقع على ماطلح " ال

أوهلا: أن االشتقاق اللغوي ملادة " لغز " يكاد يكون َأَدلَّ املاطلحات على املراد؛ 
" البن فااس: " الالم والغ  والزاء أصإ يدل على معنى مقاييا اللغةفقد جاء يف "

: اللَُّغْيزاء التواء يف شيء وميإ، يقولون: اللَّْغز: ميلك بالشيء عن وجهه، ويقولون
ممدود: أن حيفر الريبوع ثم مييإ يف حفره لُيعمِّي على طالبه. واأَلْلغاز: طرق تلتوي 
على ةالكها، الواحد: َلَغز وُلْغز وألغز فالن يف كالمه. ويف حدي  عمر: نيهى عن 

 .(9)اللَُّغْيزاء يف اليم . " 

املعمى جاء فيه: "إن أن لقطب الدين املكي تفريقًا لطيفا ب  اللغز و :واللانيي
الكالم إأا دل على اةم شيء من األشياء بذكر صفات له متيزه عما عداه كان لغزًا، 
وإأا دّل على اةم خاص مبالحظة كونيه لفظًا بداللة مرموزه ُةمي ألك معمى. 



  قراءة جديدة - صناعة اللغز املنظوم يف األدب العربي القديم 

 جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابهاجملة                                                          662

فالكالم الدال على بعض األمساء يكون معمى من حي  إن مدلوله أات من 
 .(60) الذوات مبالحظة أوصافها"

وخالصة التمييز بينهما أن املعمى ةؤال عن االةم بالتعمية يف حروفه، وأن 
اللغز ةؤال عن الذات باإللغاز يف ما يذكر هلا من صفات. وقد جيتمع النوعان يف 
الكالم فيكون لغزًا باعتباا ومعمى باعتباا آخر. وهذه الدااةة ُتعنى أصالة بالقسم 

وات بذكر أوصافها ومن ثم وقع االختياا على اللانيي؛ أي ما يتضمن ةؤااًل عن الذ
 عبااة " صناعة اللغز " لتكون عنوانيًا للبح . 

 تعريف باملاطلح     .3/ 6

أما وقد وقع االختياا على ماطلح " اللغز " ليكون من مكونيات عنوان هذا 
ك البح  فقد آن أن نيقدم له تعريفًا نيعتمده أةاةًا ملا يأتي من مناقشة. واملشكإ يف أل

أن كلافة املاطلحات املستخدمة وتداخإ مفاهيمها جيعإ من اةتخالص التعريف 
"اإللغاز بالكسر هو أن  :. يقول صاحب "تسهيإ اجملاز"(66)املرتضى أمرًا ليا باليسري

يأتي املتكلم بعبااات يدل ظاهرها على غري ما أضمر وأشاا إليه، ويدل باطنها بعد 
بااات لغزًا. وقد يطلق اللغز على كإ ما فيه إمعان النظر عليه؛ وتسمى تلك الع

 . (62) إغراب يعسر بسببه على غري اللبيب اإلفااح عنه واإلعراب"

كذلك يذكر أن اللغز: " قد يطلق على كإ ما فيه إغراب، وهو املعنى األعم، 
. لذلك مل يكن بدٌّ من اعتماد تعريف (63) فإنيه يدخإ فيه أشياء ال تدخإ حتت حار"

 ن موضوعًا للتوافق ومنطلقًا للبح . إجرائي يكو

لوحظ على القالب اللغزي أنيه يتخذ يف الغالب صواة السؤال واجلواب،  
وهي صواة ممعنة يف القدم؛ إأ تعود بها ماادا األدب إىل ما يروى من لقاء كان ب  
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عبيد بن األبرص وامرئ القيا، وأن عبيدًا قال لااحبه: كيف معرفتك باألوابد؟ 
ق ما أحببت. َفالَغَزه عبيد بطائفة من األةئلة صيغت شعرًا، وتلقى من امرئ فقال: أل

. ويتفق ألك مع ما عزاه (64)القيا إجابات على األةئلة توافق صيغتها وزنيًا وقافية 
الرافعي إىل ابن أبي األصبع يف " حترير التحبري" من أنيه مسى املناحي اليت يقول فيها 

 . (65) ب"الشعراء بباب "السؤال واجلوا

 ؛(61)وزميلته Paul De Palmaكما يلتقي من جهة أخرى بتعريف بول دي باملا 
أي:  ؛RQوخالصة التعريف املقاود أن اللغز "هو مجلة تتألف من ةؤال ُمْلِغز )

Riddle Question)( يتبعها جواب اللغز ،RA :؛ أيRiddle Answer) وحتوي .
تنطبق على أكلر من مسمى، ومن ثم  مجلة السؤال طائفة من الافات اليت ميكن أن

تسمح بأكلر من جواب، ومن هذه اجلوابات ما هو جواب ملِغز، ومنها ما هو جواب 
مباشر. ويااغ ةؤال اللغز على حنو يؤدي مبتلقي اللغز إىل ترجيح اجلواب املباشر 
م على اجلواب امللِغز". ومن ثم يكون اللغز ضربًا من التعبري عماده الَّلقانية والفه

. وعلى أةاس من هذا التعريف (67)وحسن التأتي والفطنة من القائإ واملستمع مجيعًا 
 اإلجرائي ميضي البح  إىل اةتعراض للجهود السابقة يف هذا اجملال الةتكشا  

 ما عسى أن يضا  من جديد إليها. 

 تراث األلغاز يف العربية   ./2

للخاصة وأخرى للعامة  يانف حممد اجب النجاا األلغاز ابتداًء إىل ألغاز
األلغاز ، وعلى اآلخر ماطلح األلغاز األدبية، ويطلق على األول ماطلح (61)

. وإأا أخذنيا بهذا التانيف فإن موضوع هذا البح  بطبيعة احلال ةيكون هو الشعبية
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األلغاز األدبية؛ ويقاد بها األلغاز اليت أبدعها شعراء وأدباء معروفون مبستوى اللغة 
 كانيت موضوعًا للمنافسة واملطااحات يف ما بينهم. األدبية، و

 .  األلغاز عند املتقدم 6/ 2

ليا املقام هنا مقام العرض اجلامع املفاإ لرتاث األلغاز األدبية؛ فقد نيهضت 
جهود عدد من الباحل  املعاصرين بهذه املهمة. وحسبنا هنا أن نيواد عددًا من 

 غاز لدى املتقدم ، نيوجزها يف ما يأتي: املالحظات على املعاجلات السابقة لألل

اةتأثر اجلمع والتسجيإ لدى املتقدم  باجلانيب األكرب من هذه اجلهود، ومل يكن  (6
حظ الداس والتحليإ ملحوظًا، ولعإ الغاية الظاهرة من هذا اجلمع كانيت أقرب 
 إىل إطرا  القراء وتوفري املتعة الذهنية منها إىل الفحص والتحليإ، والكشف عن

 خوايف هذا الفن وأةرااه. 

( يف 990اليت قدمها قطب الدين املكي النهروالي )ت  -متلإ احملاولة التانيفية  (2
أول حماولة معروفة أات طابع علمي  –  (69)كتابه " كنثز األمسا يف فن املعمى" 

كما يبدو من  –لتقن  صناعة اللغز، ويالحظ أن عالقة الكتاب بفن التعمية 
أوثق من عالقته باإللغاز. وقد عرضها صاحب " تسهيإ اجملاز إىل  - عنوانيه وحمتواه

إن  –فن املعمى واأللغاز" عرضًا مشبعًا باألمللة املؤلفة واجملموعة، وةنعود لذلك 
 بشيء من التفايإ يف موضعه من هذا البح .  –شاء اهلل 

ملهيمنة كانيت املعاجلة البالغية )مبح  البيان بافة عامة، والبديع خاصة( هي ا (3
على الداس القديم. وظهر أثر ألك واضحًا يف التانيف البيبلوغرايف 
ملخطوطات هذا الفن؛ إأ جاء مجيعها حتت علمي البيان والبديع. ويالحظ أن 
األلغاز قد وجدت هلا مكانيًا متواضعًا يف كلري من مانفات املتقدم  حتت مباح  
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واالدعاء وغري ألك من فنون التواية والكناية والتعريض واإلشااة والتلميح 
ومل َتْعُد املقاابة البالغية نيطاق التعريف بالفن البالغي وضرب امللإ  .(20)البالغة 

 على ما هو معهود يف هذه املانفات. 

آثر بعض املانف  إيراد ألغاز شعرية ماحوبة حبلوهلا شعرًا على طريقة  (4
 .(26)مستقإ يتطلب إفراده ببح  اتهبذ التأليف قائمًااملعااضات، وُيّعدُّ هذا ضربًا من 

احناز نيفر من أهإ العلم بالفقه والفرائض والنحو واحلساب إىل صيغة اإللغاز؛  (5
  .(22)فطوعوا هلا مسائإ العلم، واةتخدموها للتعليم والتدايب واملعاياة 

ودااةتنا هذه ليست معنية بهذا الضرب من األلغاز التعليمية، أو مايسمى 
 ، فهي بضاعة ترد إىل أهلها من املشتغل  بتلك العلوم.  (23)الفنية أحيانيًا باأللغاز 

 أدبيات األلغاز عند احملدث     .2/ 2

 لعإ من أهم األعمال اليت عاجلت األلغاز األدبية عند احملدث : 

( ، 6953 -6933مقال يف جملة " الرةالة " اليت كان ياداها أمحد حسن الزيات ) .6
"، ونيشر على أابعة  األلغاز يف األدب العربيبعنوان " كتبه حممود عزت عرفة  -

. ويف هذه املقالة أَلمَّ الكاتب بعدد من املسائإ (24)من أعداد اجمللة على التوالي 
املتعلقة باملوضوع؛ ملإ اللغز ومرادفاته، ومقاصد اإللغاز، وآااء بعض البالغي  

ن العرب وما ُةمي بفتيا ملإ ابن األثري يف تقسيم أنيواع اللغز، ثم تناول مالح
فقيه العرب، وإةهام احلريري صاحب " املقامات " يف هذا الفن، وألغاز الفقهاء 

واًا منها، لوالنحاة، وأمللة من األلغاز يف اللفظ والرتكيب واإلعراب، وما جاء من
ثم ختم بإشااات ةريعة إىل بعض مانفات امللغزين. ومن الواضح أن هذه 

ابعة كانيت أات طابع تعريفيِّ عام، وإن مل ختإ من بعض اآلااء املقالة بأجزائها األ
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والنظرات اجليدة، ويبقى هلا فضإ إثااة موضوع اللغز يف األدب العربي مبا يشبه 
 أن يكون حبلًا.

" الذي ألفه عبداحلي بن  األحاجي واأللغاز األدبيةأما املانف اللانيي فهو كتاب "  .2
 6312طائف. ظهرت طبعته األوىل عام حسن بن عبداحلي كمال من أدباء ال

للهجرة  6406عام  مهمةللميالد(، وأعيد طبعه مع زيادات  6912للهجرة )
م(. والكتاب مفيد جدًا؛ إأ اقتفى فيه كاتبه أثر املتقدم  يف مجع األلغاز، 6910)

ويف تانيفها تانيفًا حبسب فنون البالغة، وزوده بدليإ ملا حواه من األحاجي 
وياعب أن يانف الكتاب يف عداد األحباث العلمية، بيد أنيه كان واأللغاز. 

 جامعًا جيدًا أفاد من معظم جهود السابق  يف هذا الفن. 

األلغاز الشعبية يف الكويت ثال  هذه التاانييف هو كتاب حممد اجب النجاا "  .3
". ظهرت طبعته اللانيية عن داا أات السالةإ يف الكويت عام واخلليج العربي

وقد حنا فيه صاحبه حبكم اختااصه يف دااةة املأثواات الشعبية منحى  .6919
اجلمع والتانيف من منطلق فولكلواي معاصر لطائفة كبرية من األلغاز  اجلااية 
يف اةتعمال الكويتي  وأهإ اخلليج، واعتمد اجلمع الشفاهي احلي. ومع أن 

جيدة يف هذا الفن  الكتاب خمتص باأللغاز الشعبية فقد قدم له مؤلفه مبقدمة
وتاايخ التانيف فيه. ويبقى للكتاب أنيه جاء فريدًا يف بابه من حي  اجلمع 
والتانيف، وإن التزم يف تانيفه املداخإ املوضوعية باةتخدام وةيلة الرتميز 

 املعتادة يف علم الفولكلوا.   

ح املمتاز من األحاجي واأللغاز من عربي فايالرابع من هذه املانفات كتاب " .4
"، ألفه الكاتب السعودي عبدالعزيز حممد األحيدب. وحيوي الكتاب  وشعيب مليح

قرابة تسع مئة أحجية  ولغز من خمتلف األنيواع. وقد أحلق به مسردًا حبإ األلغاز 
 حبسب أاقام واودها يف الكتاب.
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يتب  من العرض السابق اةتيالء اجلمع والتانيف املوضوعي )والرتتيب 
( على معظم ما ألفه املتقدمون واحملدثون يف باب األلغاز، وأن التانيف اهلجائي أحيانيًا

املعريف الوحيد الذي كان له دوا يف مانفات املتقدم  هو التانيف حبسب فنون 
البالغة. أما دااةة اللغز املنظوم من حي  بنيته وعمإ الذهن يف صناعته وحّله فلم 

 الباب جلديد من القول فيه.يكن له نيايب واضح من اجلهود. وهو ما يفتح 

 /   دراسة اللغز املنظوم: عود على بدء3

 دواعي إعادة النظر   .6/ 3

يوجد حمرض على إعادة النظر بالبح  يف موضوع متداول منذ قديم إال أن  ال
يكون مثة آفاق جديدة ال تزال يف حاجة إىل التعر  والكشف. وقد اتضح من 

إليه أكلر الباحل  من مقاصد هي كما خلاه العرض املتقدم أن قاااى ما توصإ 
عرفة يف حبله الرائد، )وتلخياه هو زبدة ما قيإ يف هذا الشأن(؛ إأ يقول: " اةتعمإ 
الفاحاء من قديم هذا الضرب من التعبري الدقيق، نياظرين إىل فوائد فيه منها: اياضة 

نها إظهاا الرباعة الفكر على تاحيح املعانيي واةتنباط دقائقها من بطون األلفاظ. وم
يف التلبيا والتمويه بتجلية احلق يف معرض الباطإ، وإلباس املمكن ثوب املستحيإ. 
ومنها توليد املعانيي الغريبة والتزيد وابتكاا ما يستلري العجب منها يف غموضه، 
واإلعجاب بعد جتليته وإيضاحه. ومنها صون ما يراد صونيه من معانيي الكالم وحجبه 

غب يف بذله إليه ". ثم يرد بعد ألك غرض آخر يضيفه عرفة "متعلق إال دون من ير
 .(25) بالدين، هو ما يكون من جتنب الكذب الاراح أو اليم  الكاأبة "

مع ما فيه من بسط، ومن خلط ب  اعتبااات  –وأقول: إن هذا االقتباس 
يلغزون؟  ملاأاهو حماولة جواب عن السؤال:  –وأنيواع خمتلفة من التعمية واإللغاز 
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وقد ةاقه كاتبه بالفعإ حتت هذا العنوان، ولكن ألك كله ال ميا السؤال األهم، 
يلغزون؟ فاألول جواب عن العّلة القادية وليا جوابًا عن كيفية إجناز  كيفوهو: 

األلغاز وال عن الكيفية اليت تعاجل به يف الذهن املتلقي هلا، وال عن األبعاد اللسانيية 
ة بهذا الفن الذي يعّد من أدق جتليات الذهن البشري يف تعامله مع واملعرفية املرتبط

اللغة يف كإ ثقافة. وهنا تنفتح لنا طاقة للعمإ؛ لعلنا نيسلط نيواًا كاشفًا على جوانيب 
معتمة من هذه الظاهرة اليت يتنافا فيها التعقيد واملتعة. وخنص من هذه اجلوانيب 

 linguistic taskةة، وهما: الغاية اللسانيية جانيب  ميلالن غايت  من غايات هذه الداا
 . cognitive taskوالغاية املعرفية 

 الغاية اللسانيية        2/ 3

تتعامإ احلقول املعرفية مع إشكال املعنى من جهات خمتلفة وباعتبااات 
وداجات متفاوتة، يستوي يف ألك علم النحو وعلم البيان؛ وهما اافدان ُيْجِريان 

اب واحد ميكن تسميته بعلوم اللسان. وتزدحم املكتبة العربية مسائلهما يف م
مبانفات ُتْعِجز احلار يف هذين العلم . وإأا أادنيا تلخياًا ملوقف كإ منهما من 
جهة إشكال املعنى وجدنيا األصإ الذي يعتّد به يف علم النحو هو " أمن اللبا "؛ حبي  

األخرى. وهكذا قامت نيظرية النحو  إأا أمن اللبا جاز التسامح يف اةتيفاء القرائن
العربي على أن اجتناب اللبا هو الغاية الواجب مراعاتها عند وضع القواعد وتعي  
الواجب، واملمتنع، واجلائز من أمناط القول. وياوغ متام حسان هذه الغاية بأوضح 
اض عبااة فيقول: "إأا ةلمنا بأن اإلفادة هي املطلب األول الةتعمال اللغة يف أغر

.  أما علم البيان (21)االتاال، أداكنا أن أمن اللبا هو أغلى ما حترص عليه اللغة " 
(: " البياُن اةٌم جامٌع لكإِّ 522ت: )فيقول مؤةسه أبو علمان عمرو بن حبر اجلاحظ 

شيٍء َكَشَف لَك عن ِقناع املعنى، وَهَتك احلجاب ُدوَن الضمرِي، حتى ُيْفِضي السامُع 
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هُجَم على حماولِه كائنًا ما كان ألك البيان، ومن أي جنٍا كان إىل حقيقته، وَي
الدليُإ؛ ألن مداَا األمِر على الَفْهِم واإلفهاِم، فبأي شيء بلغت اإلفهام وأوضحت 
عن املعنى فذلك هو البيان يف ألك املوضع ". ويقول أيضًا يف هذا املقام: "كلما كانيت 

  .(27) أبَ  وأنيوَا، كان أنيفع وأجنع " الداللُة أوضَح وأفاَح، وكانيت اإلشااُة

هكذا جيتمع النحو والبيان على أن الغاية هو اجتناب اللبا وبلوغ الغاية من 
الفهم واإلفهام. غري أن حار الغاية من اللغة يف الوضوح والبيان واجتناب اللبا 

ملتباينة كالم فيه نيظر؛ فاللغة هي أيضًا أداة كلريًا ما يراد بها يف مواقف احلياة ا
واملتاادمة تكريُا الغموض واصطناُع املراوغة والتلبيا. ومن ثم فهي نيظام 

 تواصلي قادا على احتمال تعدد الداللة، بإ على احتمال املعنى وضده. 

الايب أن اللغة اليت مل ُتخلق إال للبيان والوضوح واةتقامة الفهم واإلفهام إمنا 
ق  واألخياا واملخَلا  من العباد، وأنيَّى هي لغة ال تالح إال جملتمع من الادِّي

للبشرية مبجتمع خالٍص مانوع على هذه الشاكلة؟! أما احلقيقة اليت ينبغي تقريرها 
فهي أّن اللغة خادٌم ويفٌّ مبراد اإلنيسان يف كإ أحواله. والذين قاروا وظيفَة اللغة على 

طن اخلفي والظاهر املعلن إمنا اإلفهام واإليضاح وإبالغ املراد على وجه يتطابق فيه البا
 اقتاروا من األمر على جانيب واحد، وامبا كان مظهر الوضوح والبيان واإلفهام 

دون املظهر  –إأا اعتربنيا تعقد العالقات واملواقف وصراع اإلاادات يف حياة البشر  –
 النقيض أهميًة وشيوعًا. 

مكنونيات النفوس وإأا كان مبنى " اإللغاز" على املراوغة والتلبيا وةرت 
كان  –بوةائإ ُتطوِّع طاقات اللغة وإمكانياتها وفنون التعبري فيها لتحقيق هذه الغاية 

علينا أن نيعطي فن "اإللغاز" حقه من الداس والتمحيص حبكم كونيه ضربًا من 
االةتعمال يسري يف االجتاه املعاكا لعلمي النحو والبيان، وأن دااةته ميكن أن 

ت واإلمكانيات اليت تيسر لإلنيسان املتكلم مراوغة ةامعه، تكشف عن تلك الطاقا
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واخلروج من األزمات واملضايق، وامتحان فطنته وقدااته. إن "اإللغاز" هو فن يكشف 
عن اجلانيب اآلخر واملهم من طبيعة اللغة ووظيفتها. وبذلك يكون فحص "اإللغاز" من 

هو ما دعونياه الغاية اللسانيية هذه الوجهة اةتكمااًل للغاية من العلم اللسانيي، وألك 
 اليت يهد  إليها هذا البح  من دااةة " اللغز املنظوم" يف األدب العربي القديم. 

 الغاية املعرفيثة  .3/ 3

واملتقاطعة،  يرتبط اللغز صناعة وحالًّ بعدد من االختااصات املتجاأبة
باحلها يف الكناية فدااةته ال تقف عند املعاجلة البالغية املداةية كما أايد هلا مب

والتواية واالةتخدام والتعريض واجلناس وغريها من الفنون، وإمنا يتجاوز ألك إىل 
اللسانييات ومباحلها يف الار  والنحو واملعجم والداللة، ثم إىل علم النفا املعريف 
مبباحله يف اةتقبال املعلومات وترميزها وختزينها والربط بينها واةرتجاعها، وبتجااب 

لماء مع بنية الذاكرة وظاهرة النسيان والعمليات املااحبة حلإ املشكالت. كإ الع
من حي  الاناعة واحلإ.  –كما ةبق أكره  –أولئك مما يستلريه ويستدعيه فن اللغز 

 ودااةة فن اللغز من هذه الوجهة متلإ الغاية املعرفية من هذا البح . 

املعرفية وجتاوز مضيق التسلية ومن هنا فإنينا باةتشرا  الغايت : اللسانيية و
وتزجية أوقات الفراغ نيفتح لدااةة اللغز يف األدب العربي القديم أفقًا من البح  

 النيزال حباجة معه إىل مزيد تعر  واةتكشا . 

 .  أنيواع األلغاز ومادة البح    4/ 3

من األلغاز ما جاء يف األدب العربي القديم نيلرًا وما جاء شعرًا. ولن يعدم 
تتبع لتاايخ هذا الفن بأطيافه املختلفة أمللة دالة على بدايات هذا الفن وبواكريه، امل

ومنها يف الشعر أوابد عبيد بن األبرص وامرئ القيا، تلك اليت ةبقت اإلشااة 
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. وقد اةتمر التالزم ب  الشعر (29)، ومن النلر ما ُةمي ُفتيا فقيه العرب (21)إليها
لغاز طوال مسرية اإلبداع العربي. ومن الباحل  من والنلر يف صياغة األحاجي واأل

يذهب إىل أن مزامحة  النلر للشعر يف هذا املضماا جاءت يف العاوا املتأخرة. ومن 
الطريف أن جيعإ بعضهم من هذه املزامحة ومن انيارا  الشعراء والكتاب إىل صناعة 

الشعر والنلر األحجية واللغز مظهرًا من مظاهر الضعف واالحنطاط الذي أصاب 
مجيعًا يف تلك العاوا. وخيلص صاحب هذا الرأي إىل أن النلر "اقتحم على الشعر 
حرمه وقد زايلته قداةته، وشااكه ةائَر فنونِيه وأغراِضه، ومل يبق إال أن جيوس معه 

.  والذي (30) خالل جماهإ األلغاز اليت حال ألكلر الشعراء املتأخرين أن يلتاثوا فيها"
على ِحدَّته واشتماله على تقويم غري مناف لفن األلغاز  –القول  نيراه أن هذا
يقرا حقيقة ظاهرة، وهي أن الشعر أهب يف هذا املقام بالنايب  -واألحاجي 

األوفى، كما أن قيود الفن الشعري من وزن وقافية تكلف أعباًء إضافية تزيد من متعة 
عند حلِّه، ومتعة الكد التحليلي الكد الفين عند صناعة اللغز، ومن متعة الكد الذهين 

عند مقاابة هذا الضرب من العالقات املعقدة ب  عمإ الطرف  من جهة، وعالقتهما 
بالانعة اللغوية من جهة أخرى. لذلك كان إخالص هذا البح  ملقاابة اللغز املنظوم 

 دون املنلوا. 

التفت هذا  –لألةباب السابق أكرها  –وباإلضافة إىل اةتبعاد اللغز النلري 
البح  أيضًا عن ضروب من األلغاز الشتماهلا على خاائص تنأى بها عن اهلد  
احملدد والغاية املطلوبة منه، ونيعين بها معاجلة صناعة اللغز وحلِّه من منظوا لسانيي 

 معريف، ومن ألك: 

، وهو املاطلح الذي يطلق عادة على األلغاز املتعلقة بفن من األلغاز الفنية (6
ملال ألك األلغاز النحوية والفقهية، واأللغاز اليت تتخذ من مسائإ الفنون؛ و
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املوااي  وأحكام العبادات واملعامالت موضوعًا هلا. وحنن واجدون يف مقامات 
احلريري بدايات هلذه األلغاز اليت اعتمد يف صياغتها على اشرتاك الداللة، مما هو 

نفون يف فن األلغاز على . وقد اتفق املا(36)أقرب يف طبيعته إىل املالحن 
" الينبغي أن ُيسأل  :"تسهيإ اجملازخاوصية هذه األنيواع، وفيها يقول صاحب "

عنها إال من كان له وقو  تام على قضايا ألك الفن، وال ينبغي أن ُتلقى على 
. وأحلق الرافعي بها (32)املبتدئ فإنيها تشوش منه الذهن، وهي كلرية ال ُتحاى" 

يف باب احلكمة والفلسفة، ويرى أن "أكلرها مشهوا، وال  ما يقع من هذا الفن
" فقد تسهيإ اجملاز. أما صاحب "(33)حاجة إىل البح  فيها؛ ألن الفن أغلب عليها." 

أطلق على هذا الانف اآلخر ماطلح "األلغاز احِلَكِميَّة"، وجعله من املضنون به 
وصوله إىل غري على غري أهله مما ينبغي أن يكون يف أوفى حرز؛ خوفًا من 

 . (34)مستحقه ممن ال يرجى أن يرعاه ويقوم حبقه 

تلك اليت يكون حتايإ االةم أو بعض حروفه موقوفًا األلغاز احلسابية املنظومة؛  (2
بدوا  –أي القيم العددية للحرو   –على مالحظة العدد، ويقوم حساب اجُلمَّإ 

" هلا تسهيإ اجملازائري يف "أصيإ يف صناعة ملإ هذه األلغاز وحلِّها. وقد أواد اجلز
 . (35)عددًا من األمللة املوضحة حتت عنوان " العمإ احلسابي " 

وخالصة القول؛ إن هذه الدااةة تستبعد من دائرة النظر األلغاز النلرية، 
والفنية "أو التعليمية"، واحلسابية، ليكون موضوع النظر هو اللغز املنظوم الذي يتحقق 

ات وطلب تسمية املوصو ، أو يكون إلغازًا خالاًا بطلب اإللغاز فيه بذكر الاف
 تسمية لشيء، أو جامعًا ب  اإللغاز بذكر الافات والتعمية يف اةم املوصو . 
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 سر صناعة اإللغاز     ./4

لدى املنشئ تبدأ صناعة اللغز، وإىل املتلقي تنتهي الرحلة لتبدأ معها معضلة 
ما احلإ فعمليات أهنية معرفية يعاجل بها احلإ. واللغز يف جوهره صناعة لغوية، أ

الذهن واادات الكالم. من هنا تأتي أهمية الكشف عن عمإ اللغز يف اةتكناه ما 
تنطوي عليه اللغة من إمكانيات خفية ومعقدة يلتفت بها مستعمإ اللغة عن غاية 
ت اإلفااح والبيان إىل املرواغة والتلبيا، كما تأتي كذلك أهميته يف اصد العمليا

 املعرفية اليت يقوم بها أهن املتلقي يف حماولة التوصإ إىل احلإ. 

وينطلق هذا املبح  من تانيف املتقدم  األلغاز إىل قسم : معنوية ولفظية، 
": " اعلم أن تسهيإ اجملازومن ميلهم الظاهر إىل إيلاا األول على اللانيي. يقول صاحب "

ر ، وهي تدل على طول الباع، واقة الطباع، األلغاز املعنوية أاقُّ وألطف، وأعّز وأش
وةعة االطالع، وِعَظم االضطالع، واملهااة يف البيان، وحّدة اجلنان. وقد كانيت 

(31)مستعملة يف زمان اجلاهلية" 
 . 

غري أن اختااص األلغاز املعنوية برتبة الفضإ مل حيرم اللغز اللفظي ما له من 
ااًل، وأقرب منااَل، وأةهإ صنعة على الاانيع، املزية؛ فاأللغاز اللفظية " أكلر اةتعم

وأحلى َمطاِلع على امُلطاِلع. وهي وإن كانيت منحطة عند أوي الروية عن األلغاز 
املعنوية، إاّل إّن البااع  فيها واحلّذاق جعلوها بسبب التواية وغريها من أنيواع البديع 

 . (37)عالية الطباق" 

حلادة يف حاجة إىل إعادة النظر؛ إأ هي ال ويبدو لنا أن هذه القسمة اللنائية ا
تتمتع بالكفاية الالزمة لتكون أةاةًا للتانيف. وعّلة ألك أن إدااج التواية حتت 
االعتباا اللفظي احملض ال جيوز؛ فالنكتة يف التواية تتأتى من جهة وحدة اللفظ 
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جامعًا ب   واالشرتاك يف املعنى، كما أن قداًا كبريًا من األلغاز يكون يف العادة
االعتبااين: املعنوي واللفظي مما ال يسّوغ االحنياز به إىل أحد الطرف  على حنو 

 حاةم. لذلك تقرتح هذه الدااةة اعتباا ثالثة أضرب من األلغاز هي: 

اللغز ألغاز تواد أوصافًا ويكون املطلوب هو تسمية املوصو ؛ ويطلق عليه  (6
 الساأج أو الوصفي. 

شيء بعد التعمية على امسه، حبي  يكون االةم هو مناط ألغاز تطلب تسمية  (2
 .اللغز االمسياإللغاز. وقد ُأطلق عليه يف أدبياتهم 

ألغاز جامعة ب  الضرب  السابق ؛ فهي تواد أوصافًا، ويأتي طلب التسمية فيها  (3
تارحيًا أو تلميحًا، وياحب ألك يف العادة ألوان من التعمية على االةم. وقد 

املانف  بهذا الضرب إىل اللغز الوصفي تااة وإىل اللفظي أخرى.  احناز بعض
 . اللغز املَركَّبونيؤثر أن جنعله ضربًا قائمًا بذاته، ونيقرتح له ماطلح 

كاشف  –على تفاوت  –وح  نيستعرض هذه األضرب اللالثة جند أن مجيعها 
النحو العربي عن طاقة اللغة يف تأدية مهمة التلبيا اليت هي مقاد مناقض لنظرية 

وعلم البيان، اهلادَفْيِن إىل تقييد الرتاكيب "بأمن اللبا" و "الفهم واإلفهام"، وأن الطريق 
إىل حتقيق التلبيا متهده إمكانيات من اللغة ال حتّدها حدود، وقداات من مستعملها 

 على تطويعها لذلك. 

عن  وقد لقي تعريف ابن جين للغة بقوله: " هي أصوات يعرب بها كإ قوم
إعجابًا من كلري من احملدث  بسبب تضمنه نياًا على أن "اللغة أصوات"،   (31)أغراضهم" 

وأنيه بذلك قد قّدم املظهر الاوتي على املظهر التدويين. وهي مقولة تتبناها أكلر 
االجتاهات اللسانيية املعاصرة. غري أن اإلعجاب بتعريف ابن جين جيب أن يتجاوز هذا 

التعريف من أن الغاية من اللغة هي التعبري عن أغراض املتكلم   األمر إىل ما يتضمنه
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بها، فهو ال حيّدها بالغرض التواصلي املبين على تبادل األفكاا والتعبري عن املشاعر 
والعواطف على مقتضى الوضوح والبيان، واةوم الفهم واإلفهام، ولكنه اةتبدل 

 ااء ألك، بإ ملا هو نيقيض ألك. بذلك كله "األغراض" اليت تتسع لذلك كله، وملا و
وحناول اآلن اةتكشا  ةر صناعة األلغاز بفرز ما يؤول بطرق اإللغاز إىل 
 الفرد املتكلم خالاًا له، وما يكون فيه العمإ للغة بإمكانياتها. ويف ما يأتي بيان ألك.

 .  اللغز الوصفي  6/  4

ة والتمويه، اللغز الوصفي يتحقق بإيراد أوصا  لشيء على ةبيإ املالحن
 ويتملإ حّله يف التوصإ إىل تسمية املوصو . 

 وإيضاحًا خلاائص هذا الضرب نيواد قول أبي املظفر أةامة بن منقذ 
 هث( ملغزًا يف "الضِّْرس":   514)ت. 

 وَصاِحٍب ال َأَمثإُّ الثدَّْهَر ُصْحَبَتثُه
 

 َيْشثثثَقى ِلَنْفِعثثي وَيْسثثَعى َةثثْعَي ُمْجَتِهثثثدِ    
 ثُه ُمْذ َتَااَحْبَنثثا، َفُمثثْذ َوَقَعثتْ   َلْم َأْلَق 

 
 َعْيثثثين َعَلْيثثِه اْفَتثثثَرْقَنا ُفثثثْرَقَة اأَلَبثثثدِ   

"فما هذا حاله من الكالم ليا فيه  :" فيقولالطرازيعلق علي بن محزة العلوي يف " 
داللة على "الِضرس"؛ ال من جهة حقيقته وال من جهة جمازه. وإمنا هو شيء ُيعَر  

اء وجودة الفطنة. ومن أجإ هذا ختتلف القرائح يف السرعة واإلبطاء يف بدقة الذك
 . (39)فهمه"

ويؤخذ من كالم العلوي أن صياغة اللغز الوصفي أمرها آيإ بالكلية إىل 
ُمنشىء اللغز، والدوا الذاتي يف الاياغة أظهر من دوا اللغة بإمكانياتها وطاقاتها، 

مإ صدقها ظاهرًا على أكلر من شيء، وقد وهو يتشكإ لغويًا بإيراد األوصا  احملت
تكون ماحوبة بقرينة خفية متيإ بها إىل واحد من االحتماالت، وتكون مهمة املتلقي 
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تنثزيإ األوصا  بهداية القرينة على االحتمال املراد. ومن ثم فإن هذا الضرب من 
ام إمكانيات األلغاز ال خيتص دون ةائر أحداث الكالم املعتاد مبا مييزه من جهة اةتخد

اللغة، وهو مدين مبا يتضمنه من الغرابة والطرافة والرباعة والبعد عن املباشرة ملهااة 
صائغه، ومَقيٌَّد يف التوصإ إىل حّله بذكاء املتلقي وما يتمتع به من لقانية وفطانية ودقة 
مالحظة. لذلك ليا عجبًا أن خيتلف املتلقون من جهة ةرعة الوقوع على اجلواب، 

 ليا عجبًا أن تتعدد احللول املمكنة على اللغز الواحد. فاللغز الوصفي  كما أنيه
ال يقدم الاواة املللى ملا عليه اللغز، ومن ثم فال وجه للقول بأنيه أشر  ضروب 

"، تسهيإ اجملازاأللغاز اتبة، وال إليلااه على األلغاز اللفظية حبسب تانيف صاحب "
 لة إىل باب املالحن أو التعريض. بإ إن األوىل إخراجه من باب اإللغاز مج

وال عجب أن حيتإ هذا الضرب أعلى مدااج الاعوبة عند طلب احلإ. 
 وةنعود إىل ألك مبزيد من البيان يف موضعه من البح .

 اللغز االمسي    2/ 4

ميلإ اللغز االمسي جانيبًا كبريًا من تراث األلغاز املنظومة يف األدب القديم. 
بأكلر من معتمده  verbal gameاألةاس على اللعبة اللفظية  ومعتمد هذا الضرب يف

 على املعنى. 

أي الذي  ؛وجيدا بنا االلتفات إىل مالحظة مهمة خالصتها أّن اللغز االمسي
يستبعد املعنى تتحد ماهيته بفن التعمية. وقد تعددت مانفات املتقدم  يف هذا الفن، 

ينار  إىل طرق الكشف عن املعمى، ةواء ما يتعلق منها باناعة التعمية أو ما 
وهما على أي حال جهتان متالزمتان. وخالصة األمر أن التعمية إأا وضعت يف 
ةياق السؤال والتعجيز واملعاياة بطلب اجلواب ُعّدت من قبيإ اإللغاز وإال فهي 
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تعمية حمضة. ولعإ من أهم ما خلفه تراث التعمية يف ااتباطه باإللغاز ألك الكتيب 
كنثز الذي صنفه أحد أعالم هذا الفن؛ وهو أمحد املكي النهروالي بعنوان " النفيا

"، وقد ةبقت اإلشااة إليه. وينسب املانِّف لنفسه أنيه: " أوُل األمسا يف كشف املعمى
من نَيَقإ هذه الاناعَة من لساٍن إىل لسان، وَأفرَغها يف قالِب اللساِن العربيِّ ببديِع 

الُعْجَمِة ُحَلَإ براعة العرب. وقدَّم ألأواقهم أطباق  البيان، وكساها بعد أمساِل
 . ومن ألك يتب  أن جّإ (40)الذهب، عليها من فواكه الَعَجِم ُكإَّ باكواٍة ُمنَتَخب." 

ما تضمنه كتاب النهروالي داخٌإ من هذا الباب يف صناعة اللغز االمسي ، كما أنيه 
اجلامع ب  صفيت االمسية والوصفية،  يدخإ أيضًا يف صناعة ما مسيناه اللغز املرّكب

وهو موضوع البح  اآلتي. ومن بعد النهروالي جاء الشيخ طاهر اجلزائري فجعإ 
" شرحًا وتفاياًل ومتلياًل ملا تضمنه كتاُب ةاِبِقه، مع بعض تسهيإ اجملازمن كتاب "

 املخالفة يف ترتيب األنيواع وزيادة تنبيهات، وفاإ يف األلغاز املعنوية.  

ن اجلنوح إىل تفايإ القول يف اللغز االمسي امبا يفضي إىل اخلوض يف وأل
خضم طرق التعمية على اللفظ ووةائلها املعقدة، ومن ثم إىل اةتبعاد املكون املعنوي 

لذلك نيكتفي هنا بأن نيشري إشااة إمجالية إىل تانيف النهروالي لطرق  –اةتبعادًا تامًا 
    :(46)من العمإ التعمية؛ إأ جعلها على ثالثة أضرب

وهو ما تتحاإ به حرو  الكلمة املطلوبة، ويتنوع إىل  العمإ التحايلي: -األول 
 مثانيية أقسام هي: 

 الرتاد  واالشرتاك.  (3   التسمية.  (2 التنايص والتخايص.  (6

 التلميح.  (1  التاحيف. (5    الكناية.  (4

 احلساب.  (1    .التشبيه (7
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وهو ما تكتمإ به احلرو  احلاصلة وترتتب. ويتنوع إىل  ميلي:العمإ التك -اللانيي 
 ثالثة أقسام:  

 التأليف.  (3  اإلةقاط.  (2    القلب.    (6

: وهو ما يسهإ ألحد العمل  السابق  ويوضحه. قال العمإ التسهيلي -اللال  
 ب اللالثة، وأقسامه أابعة: اصاحب "تسهيإ اجملاز": "وهو ألطف األبو

 ( التبديإ." 4           ( الرتكيب.  3            ( التحليإ.  2       تقاد.   ( االني6

ويضا  إىل األنيواع اللالثة نيوع من العمإ هو من كماالت الفن، وقد اصطلح 
عليه بالعمإ "التذييلي". وُيعرَُّ  بأنيه من حمسنات هذا الفن ال من ضرواياته. وهو أن 

ةم املطلوب وةكناته وما حتتاج إليه من مدٍّ يؤتى بعبااة تدل على حركات اال
 .(42)وتشديد وحنو ألك" 

وإأا كانيت مجيع هذه األعمال تنار  إىل التعمية وطرق حتقيقها فإنيها يف 
الوقت نيفسه وةائإ معتمدة يف صناعة األلغاز من جهة املكوِّن االمسي يف اللغز 

من البح . وميكن  املركب. وةنعرض لبعضها حبسب ما يقتضيه املقام يف موضعه
القول إن اجلانيب االمسي يف صناعة األلغاز هو جمال حواا وجمادلة ب  َمَلكة الشاعر 
واإلمكانيات اليت تتيحها اللغة لفظًا وامسًا مع اةتدعاء املعنى يف كلري من األحيان، 
واحلق أن جتليات هذا الضرب ياعب حارها. وهذه أمللة دالة على عدد من 

 ري بها اةتدخال التعمية اللفظية يف صناعة اللغز: الكيفيات اليت جي

: ويقاد به تغيري صواة اللفظ. وحرو  العربية كلها تقبإ التاحيف التاحيف  (6
، ومن ألك (43)إال ثالثة أحر ؛ وهي األلف واهلاء وامليم، وجيمعهاكلمة )هام( 

  :(44) (بلبإ)قول من ألغز يف 
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 وَمثثثثثا َطاِئثثثثثٌر نيْاُفثثثثثُه ُكلُّثثثثثُه
 

 وُلْبث ُ  الثثدَّْوِح َةْيثثرٌ   ُأَاى فثثي  ثُهَل 
 َاَأْينثثثثثثا َثثالَثثثثثثثَة َأْاَبثاِعثثثثثثهِ  

 
 (   ُثْلثثثثُ إأا َصحَُّفثثثثوها َغثثثَدْت وْهثثثثَي ) 

: )ويقال له أيضًا: النقص(، ويكون حبذ  حر  من حرو  االةم، احلذ  (2 
 حبي  ينشأ عن احلذ  كلمة أات معنى جديد يتحقق بها اإللغاز. ومنه قول ابن

 :(45)حراز ملغزًا يف اةم )علمان( 

 ُحثُروُفثثثثُه َمْعثثثثُدوَدةس َخْمَسثثثثة  
 

 (   َثَمثثثاِنإأا َمَضثثثى َحثثْرٌ  تَبقَّثثثى )   
 :(41) كذلك قول ابن نُباتة ملغزاً يف )القطائف(و  

 ُأَحاجيثَك: َما ُحْلُو اللَِّسثاِن وِإنيَّثثهُ  
 

 أَلْبَكثثثُم إْأ ُتْعثثثَزى ِإَلْيثثثِه امَلَعثثثاِاُ        
 ُيَرى َجاِلسًا يف الاَّْدِا ماَداَم َكاِماًل 

 
 (َطثثثاِئُفَفْهثثَو يف احَلْلثثِق ) َفثثإْن نيَقُاثثثوُه 

: )ويقال له أيضًا: العكا(: ويكون بقراءة الكلمة عكسًا إلنيتاج االةم القلب (3 
 : (47)املراد اإللغاز فيه. وملاله قول من ألغز يف )ِمْلح( 

 يَمُتثثهُ ما اْةثٌم ِلَشيٍء َلثُه نَيْفثثٌع وقِ  
 

 َحِقْيثثثَرةس، َوهثثَو َمْعثثثُدوٌد ِمثثَن النَِّعثثثْم      
 َتراُه يف َيْقَظٍة ِبالَعثْيِن ِمْنثَك، َكثثما   

 
 (ُحُلثثثْمَتثثَراُه ِبالَقْلثثِب ِإْن َأْمَسثثْيَت يف ) 

 : (41)ونظريه قول علي بن اخلباز ملغزاً يف )جوز(  
 َما اْةثُم َشْيٍء ُيوِلْيَك نَيْفَعثًا إأا َمثا 

 
 َأنْيثثثَت َأْوَلْيَتثثثُه ِفَعثثثااًل َعُسثوفثثثا   

 ُهَو َفْرُد احُلثروِ  إْن َجثاَء َطثثْرداً   
 

 ( إأا َعَكْسثثَت احُلروَفثثثا َزْوٌجَوْهثثَو ) 
: )ويقال له أيضًا: التحليإ(: ويكون بتجزئة اللفظ امُللَغز فيه إىل أجزاء، التفريق (4 

ا الفن، وبه تظهر مراتب ولكإ جزء معنى. وقد عّده اجلزائري " ألطف أعمال هذ
 :      (49)الفكر الدقيق"، ومنه قول امُللِغز يف )نيوا( 

 وال َتْجثَزْع ِلَدْهثثِرَك َوهثَو َقثثاسٍ   
 

 َفثثثثإنَّ الدَّْهثثثثَر ُعْقَبثثثثاُه َتِلْيثثثثنُ   
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فتأويإ اللغز هو أن: ُعقبى لفظ  ؛وقد تلطف امُللِغز للتفريق بأكلر من حيلة
اء(، وهذه )الراء( تلي لفظ )نيو( من )تلُ (، وحاصإ )الدهر(؛ أي نيهايته هي )الر

 ألك كلمة )نيوا(. 

 اللغز املَركَّب      3/  4

أعلى  –يف ما نيذهب إليه  –هذا الضرب اللال  من أضرب اإللغاز ميلإ 
مراتب الاناعة، وهو ينتمي إىل اللغز االمسي من جهة أنيه ُيبقي على طلب االةم 

تفي بإعمال وةائإ التعمية على االةم؛ تلك اليت أةلفنا صراحة أو ضمنًا، كما أنيه حي
أكرها من تاحيف وقلب وحذ  وجتميع وتفريق، ومن إيراد اللفظ مع اإليهام 
بإاادة املعنى. أما انيتماؤه إىل اللغز الوصفي فيأتي من جهة التوةع يف ةرد أوصا  

ا؛ فهو من جهٍة الشيء. ويعمإ هذا املزج ب  الضرب  على اجلمع ب  املزية فيهم
خيفف من ُغَلواء اللغز الوصفي الذي يكاد خيرج من دائرة األلغاز إىل املالحنة، كما 
أنيه يتيح من جهة أخرى الفرصة إلظهاا الرباعة يف طرق التعمية على االةم من غري 
تواط يف التالعب اللفظي الار . ومن أبرز ميزات هذا الضرب أنيه ميلإ ملتقى 

اانيع اللغز واإلمكانيات التعبريية للغة مجيعًا. وامللال اآلتي يوضح هذه الرباعة الذاتية ل
اخلاائص، وهو قول الشريف فتح الدين علي بن حممد بن جعفر القنائي ملغزًا يف 

 : (50))الَكمُّون( 
 يثثثا أيَّهثثثا الَعطَّثثثاُا َأْعثثثِرْب لَنثثثا 

 
 َعثثْن اْةثثِم َشثثيٍء َقثثإَّ يف َةثثْوِمك    

 ُتْبِاثثثثثُرُه ِبثثثثثالَعْيِن يف َيْقَظثثثثثةٍ  
 

 َكمثثثا ُيثثثرى ِبالَقْلثثثِب يف نيوِمثثثك 
ففي اللغز ةؤاٌل صريٌح عن اةم شيٍء، وتعيٌ  للموصو  بأنيه من بضاعة  

العطاا، وأنيه زهيد اللمن. وتضم  االةم يف الكالم مع التعمية عليه باملقابلة ب  
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ُيرى بالقلب(، واةتخدام )القلب(  الرؤية البارية والرؤية القلبية )تباره الع /
مبعنى اجلااحة مع الرتشيح هلذا املعنى بذكر )الع (، يف ح  أن املراد هو )القلب( 
مبعنى )عكا الكالم(، وإيراد )نيومك( موهمًا إاادة املعنى وهو يريد امللفوظ، 

يفضي والرتشيح لذلك بقوله )يف يقظة( على ةبيإ املقابلة ب  )النوم( و )اليقظة(، و
 ألك كله إىل مقلوب )نيومك( وهو )كمُّون(. 

واللغز املركب جامع ملميزات اإللغاز الوصفي واالمسي، فهو حبق ميلإ جممَع 
هذين البحرين، هذا ما يرشحه ليكون موضع العناية عندما نيأتي إىل معاجلة اللغز من 

 املنظوا املعريف. 

الوجهة اللسانيية والبالغية ومما تقدم يتب  أن وةائإ صناعة اللغز تتحاإ من 
 يف أموا أهمها ما يأتي: 

ميلإ اجلانيب الوصفي يف اللغز فرصة لظهوا قداة الشاعر على االبتكاا والتفنن  (6
يف التاوير، ومن ثم فإن اهليمنة فيه تكون مللكة الذاتية اليت تطوع فنون االةتعااة 

 واملقاود خالفه.  وهم بشيءواجملاز مبا تتيحه له قداته على إيراد الوصف املوالتشبيه 

يتيح املشرتك اللفظي لاناع األلغاز إمكانيات متميزة، حيتإ بها موقعًا بينيًا متميزًا  (2
ب  جدلية اللفظ واملعنى، وب  الوصفي واالمسي من األلغاز. وقد جعله ابن 
حجة احلموي عمود اإللغاز، وأةند لواء اإلجادة يف هذا الفن ملن جييدون فن 

ومنع غريهم اإلجادة؛ فقرا بعبااة حامسة "أن أحسن التعمية ما أةفر التواية، 
 . (56)بعد احلّإ عن تواية بديعة يف بابها" 

ويعلق ابن حجة على لغزين ألبي العالء وللقاضي حميي الدين بن عبد الظاهر 
. (52)بقوله: إن اللغزين " مل تسفر فيهما الوجوه احلسان إال من وااء ةتوا التواية" 

، كما أن (53)التواية أقام احلريري قايدته اللغزية املطولة يف املقامة الشتوية  وعلى
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"، وحممد بن احلسن املالحنالتواية معتمدة يف عامة ما أواده ابن دايد يف كتاب "
 ." املخااج يف احليإالشيبانيي يف كتاب "

وجود ومرد التواية يف األلغاز هو إىل االشرتاك اللفظي. غري أن ألك أدى إىل 
عالقة ملتبسة ب  اإللغاز وما أطلق عليه املغالطة املعنوية؛ حي  يقع االشرتاك وال 

   ُيقاد به إىل اإللغاز. وميللون له بقول املتنيب يف وصف الرمح: 
 ُيغثثثثاِدُا ُكثثثإَّ ُملّتِفثثثثٍت إليثثثثهِ   

 
 وَلثبَّتثثثثثُثُه ِلَلْعثَلِبثثثثثثِه ِوَجثثثثثثااُ  

 
 علب وحنوهما، واللعلب هنا هو فالوجاا هو بيت الوحش من الضبع والل

ما دخإ من الرمح يف السنان. ويقول الربقوقي شااح الديوان: " ولقد أبدع يف هذه 
 .(54)التواية واالةتعااة بذكر الوجاا واللعلب" 

وجدير بالذكر أن هذه العالقة قد أشكلت على ابن األثري فخلط املغالطة 
. أما حييى (55)ة أو حقيقية ومغالطة نيقيضية املعنوية باأللغاز، وقسمها إىل مغالطة مللي

" إىل التمييز ب  اإللغاز واملغالطة املعنوية باأللفاظ الطرازبن محزة العلوي فقد أهب يف "ا
املشرتكة؛ فذكر أن املغالطة املعنوية "إمنا تكون باأللفاظ املشرتكة، وهي دالة على 

بالقاد والنية، خبال  اإللغاز فإنيه أحدهما على جهة البدلية وضعًا، وقد يرادان مجيعًا 
ليا دااًل على معني  بطريق االشرتاك، ولكنه دال على معنى من جهة لفظه، وعلى 

 . (51)املعنى اآلخر من جهة احلدس ال بطريق اللفظ، فافرتقا مبا أكرنياه" 

والذي منيإ إليه هو أن األلفاظ املشرتكة مادة متاحة للمغالطة واإللغاز مجيعًا، 
اإللغاز منوط بالقاد إىل املغالطة ووضعها صراحًة وضمنًا يف ةياق ةؤال يطلب وأن 

حاًل؛ ألك ألن املعاياة واحملاجاة وإاادة االختباا والتعجيز بالسؤال، وطلب اجلواب 
 هو جوهر هذا الفن، وإليه يرد اإللغاز جبميع أضربه وتنوعاته. 
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 اللغز املنظوم من منظور التلقي          0/ 5

هذا املطلب من البح  نياإ بالنظر يف اللغز الشعري إىل طوا التلقي  يف
وطلب احلإ. ونيعود اآلن إىل التذكري بأضرب األلغاز اليت اختذت يف هذه الدااةة 

 موضوعًا للنظر، وهي: 

 اللغز الوصفي  (6

 اللغز االمسي  (2

 اللغز املركَّب  (3

ابلية للحإ، واهلد  هنا توزيع هذه األضرب على مدااج الاعوبة ومدى الق
 ونيوع العمليات الذهنية املطلوبة حلإ كإ ضرب منها. 

 احلإ ومدااج الاعوبة    6/ 5

يوصي اخلرباء بهذا الفن بضرواة ةلوك طريق وةط من غري جنوح إىل املبالغة 
ال ينبغي "": تسهيإ اجملازيف الاعوبة والسهولة عند صياغة اللغز؛ فيقول اجلزائري يف "

 التعمية واإللغاز؛ حبي  ال ياري للوصول إىل حقيقة األمر َمجاز، لألديب أن يبالغ يف
فإن ألك مما ينفر الطالب، وُيْفِتر ِهمم الراغب، كما ال ينبغي أن يبالغ يف اإليضاح، 
وياري ِحماه لكإ من أااده مباح، حبي  يتساوى يف اةتخراجه الذكي والبليد، 

  .(57)واألخفش ومن باره حديد" 

ةلَّمًا متداجًا ب  الاعوبة والسهولة، وال ترجع أةباب ألك  وحتتإ األلغاز
إىل اختال  الانعة عند امللِغز فحسب، بإ إىل طبيعة اللغز ومكانيه من التقسيم 

 اللالثي السابق أكره، وهو ما ةيأتي بيانيه. 
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 اللغز الوصفي  ومعضلة احلإ:     2/ 5

بالكلية إىل براعة امللِغز يف ةبق أن بّينا طبيعة اللغز الوصفي من حي  إنيه آيإ 
التماس األوصا  املشرتكة اليت تقع على أكلر من شيء، كما أن دوا اللغة بإمكانياتها 
وطاقتها يف صناعته يكاد يكون حماواًا يف تقديم املادة الُغفإ املتاحة للتشكيإ. ومن 

ها صحيح ثم ليا عجبًا عند التعرض مللإ هذه األلغاز أن تتعدد احللول املمكنة، وكل
 مقبول. 

"حكى حممد بن أمحد اليزيدي قال: كنت يف ليلة مقمرة أتعشى على شاطئ 
دجلة، إأ حملت قنفذًا، فألقيت إليه بعض الطعام فأكله، ثم قربت له بعض الشراب 
فشربه، وحضرتين األبيات اآلتية يف وصفه. ويف اليوم التالي أنيشدتها أحد األدباء، 

 وهي: 
 اَءنيثثا َبْعثثَد َهْجَعثثٍةَوَطثثاِاِق َلْيثثٍإ َج

 
 ِمَن الَلْيثِإ إال مثا َتَحثدََّث َةاِمثثرُ     

 َقَرْيناُه َصْفَو الثرَّاِح إأ جثاَء َطاِاقثاً    
 

 على الزَّاِد َلثْم َيْشثُعر ِبنثا وهثَو َةثاِداُ      
 َجمِيَإ امُلَحيَّثا يف الرِّضثا َفثإأا أَبثى     

 
 َحَمْتثثُه ِمثثَن الضَّثثْيِم الرَِّمثثاُح الشَّثثواِجُر 

 َتثثَراُه َواِضثثعًا ِلِسثثالِحهِ   وَلْسثثَت 
 

 َمثثَدى الثثدَّْهِر َموُتثثواًا وال هثثَو َواِتثثرُ  
فقال له صاحبه: واهلل إنيه ليعجبين الفتى مجياًل مبتسمًا حذاًا دائمًا ومتسلحا.  
  .(51)فضحك اليزيدي وقال: إمنا هي يف وصف قنفذ"  

 الم على احلقيقة هكذا أااد امللِغُز شيئًا وأجاب امللَغز له بغريه، حبمإ الك
ال على إاادة اإللغاز. فال عجب أن يفوته مراد امُللِغز، فإن السياق يف هذه احلال ينبغي 
أن يتع  صراحة لإللغاز حتى تتحقق شروط الفن. لذلك يواد اجلزائري يف بعض 
 تنبيهاته ما يفيد أنيه "إأا كان اللغز ينطبق على شيئ  فأكلر، فللمجيب أن يذكر مجيع 
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نطبق عليه اللغز على طريق التخيري، وليا للملِغز حينئذ أن يقول: مل أقاد هذا، ما ي
فإن ألك تعنت حبت؛ إأ كإ ما انيطبق عليه اللغز ياح أن يكون جوابًا، ةواٌء طابق 

 .(59)مقاود امللِغز أم ال." 

لذلك صَح مما تقدم أن قداًا كبريًا من ملإ هذا الضرب ليا صريح النسبة إىل 
ويشهد لذلك أن ابن حجة احلموي يواد بعض أمللة من هذا الضرب  األلغاز.

كذا دون أن  ...".ويعزوها إىل األلغاز بايغة التمريض، فيقول: " ومما أحلقوه باأللغاز
 .(10)يقطع بنسبته إىل هذا الفن 

 اللغز االمسي وعامإ االنيتباه الباري     3/ 5

وهو أخّص من اللغز؛ إأ يقوم يقع هذا الضرب جبملته خالاًا يف باب املعمى، 
على فنون من التعمية لالةم امللَغز فيه بالتاحيف والتحريف، وبالقلب أوالعكا، 
وباحلذ  والزيادة، والتجميع والتفريق، وبالتلميح واإلشااة، وبالتشبيه والكناية، كما 
 يكون يف أكلر األحيان باجلمع ب  أكلر من واحد من الوةائإ السالف أكرها. كذلك

السابقة  يكلر مع اللغز االمسي توظيف تعدد معانيي ما يقبإ التعدد يف بعض املاطلحات
 ملزيد من التعمية على ما ةيظهر من حتليإ بعض األمللة الدالة من منظوا التلقي. 

وح  يكون اإللغاز خالاًا لطلب معرفة اةم شيء ما فإن منطوق اللغز مبا 
ه بضروب من التعمية يستلري يف املتلقي يعكسه من تالعب بأحر  االةم ومعاجلت

. وتذكر visual attentionجهازه املعريف املتاإ اتاااًل قويًا باالنيتباه الباري  
ماادا علم النفا املعريف أن اجملال الباري ميتاز بقدا حمدد ميكن تسجيله؛ ألنينا 

 حالة اختياا نيوجه بارنيا إىل مكان بعينه من العامل احمليط بنا، وحنن يف ألك نيكون يف
 نيقوم من خالهلا بتنقية وتافية لبعض املعلومات الكامنة يف ما نيسدد نيظرنيا إليه. 



  قراءة جديدة - صناعة اللغز املنظوم يف األدب العربي القديم 

 جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابهاجملة                                                          631

والواقع إن االةم املطلوب ال يتملإ أمام املتلقي يف صواة وجود مادي، بإ يف 
، ويقتضي ألك أن يستخدم املخ جانيبًا من  mental imageحالة صواة عقلية  

املتاواة أو املتخيلة مع آلياته املستخدمة يف تشغيإ آلياته يف تشغيإ املعلومات 
 spotlightاملعلومات املداكة، ويتحد هذا العمإ بتوظيف اةتعااة بقعة الضوء 

metaphor   يف التوصإ إىل املراد. يقول جون أنيداةون أحد املختا  يف علم
ستطيع حتريك النفا املعريف يف عرض هذا املفهوم: إن نيظرية بقعة الضوء " ترى أنينا ني

انيتباهنا هنا وهناك للرتكيز على أماكن متعددة من اجملال الباري لدينا. وأن الشخص 
إأا أااد معاجلة مادة بارية يف أجزاء أخرى من هذا اجملال من الضرواي أن يقوم 

 .(16)بتحريك البقعة الضوئية، وهذا يستغرق وقتًا"  

بقعة الضوء على اهلد  املراد وخالصة عمإ املخ طبقًا هلذه النظرية هي تركيز 
 إدااكه باختياا مكان التلبت وإعطائه احلد األقاى من موااد تشغيإ الرؤية مع
إضعا  املاادا األخرى. ويكتمإ عمإ املخ يف معاجلة اهلد  بتشغيإ آلية اجلمع 

 والربط من مالمح ومعطيات خمتلفة يتحدد به هوية املدَاك. 
    :(12)لغزًا لافي الدين احللِّي؛ يقولولنحاول اآلن أن نيفحص من قريب 

 ومثثثا َشثثثيٌء َحَشثثثثاُه فيثثثِه َداءٌ   
 

 َوَأوَّلثثثثثُه وآِخثثثثثثُرُه َةثثثثثثواءُ   
 إأا مثثثثثا َزاَل آِخثثثثثُرُه َفَجمثثثثثٌع 

 
 َيكثثثثوُن احَلثثثثدُّ فيثثثثِه وامّلَضثثثثاُء 

 وإْن َأْهَملثثثثثَت َأوََّلثثثثثُه َفِفْعثثثثثٌإ 
 

 َلثثثُه بثثثالرَّْفِع والنَّْاثثثِب اْعِتَنثثثاءُ   
اللغز بقوله: "وما شيء؟!"؛ فهإ هو اةتفهام عن " الشيء " أم عن يبدأ السؤال يف  

تشري إىل أن املسؤول عنه  clues"اةم الشيء"؟. يف الايغة ما ميكن أن ُيسمى: هاديات 
هو "االةم". نيفهم ألك إأا ما انيتقلنا ببقعة الضوء إىل البيت اللال ؛ فإهمال األول 

عإ من املسؤول عنه لفظًا هو "فعإ". مقاود به: احلر  األول، وهذا اإلهمال جي



 د. إهلام عبدالوهاب املفيت 

 311                                       م  1031نوفمرب   –هـ 3415 حمرم – احلادي عشرالعدد 

وبااتدادنيا بهذه املعلومة إىل البيت األول يرشح أن املقاود بقوله "حشاه" هو وةط 
االةم، وأن الداء الذي يف حشاه إما أن يكون "حر  علة"، وإما أن يكون منطوق كلمة 

لاله لغز "داء". واالحتمال األول؛ أي قاد حر  العلة شائع يف األلغاز العربية، وم
    :(13)صالح الدين الافدي الذي حياجي يف اةم )عيد(، فيقول

 َعلْيثثثثثٌإ َقْلُبثثثثثهُ مثثثثثا اْةثثثثثٌم  
 

 َوَفْضثثثثثثثثثُلُه ال ُيْجَحثثثثثثثثثثدُ  
 لثثثثثيَا َلثثثثثُه ِجْسثثثثثٌم ُيثثثثثرى 

 
 َوفْيثثثثثثثثِه َعثثثثثثثْيٌن َوَيثثثثثثثثدُ   

 
و)عليإ قلبه( يف هذا اللغز هو الاياغة امُللِغزة لعبااة الارفي  )معتإ 

بعاد هذا االحتمال من لغز احللِّي يرجحه ما يتضمنه البيت الوةط(. غري أن اةت
اللال  الذي يفيد أن حذ  أوله ينتج فعاًل اافعًا نياصبًا. وإأن، فهو فعإ نياةخ، 
واألفعال الناةخة تنار  إىل قائمة مغلقة هي " كان وأخواتها ". وعلى طالب احلإ أن 

يف أوله حر  من جنا آخره كما يبح  يف هذه القائمة املغلقة عن فعإ يقبإ أن يزاد 
يقول البيت األول:  "وأوله وآخره ةواء" لينتج امسًا لشيء. وال ايب أن من يقوم 

لن جيد  بالرتكيز الباري على أي من األفعال الناةخة اللالثة عشر )كان وأخواتها(
( الذي ميكن بعد زيادة امليم أن ينتج (دام)من بينها من يقبإ ألك إال الفعإ )

( وةطًا، وحبذ  اآلخر تنتج كلمة (دا)ام((. هنا يظهر معطى باري متخيإ هو )))مد
( ]اليت تتحد لفظًا ال خّطًا مع "ُمدى"، مبعنى ةكاك [؛ ويكون ألك تأويإ (ُمدا))

 البيت اللانيي:   
 إأا مثثثثثا َزاَل آِخثثثثثُرُه َفَجمثثثثثٌع

 
 َيكثثثثوُن احَلثثثثدُّ فيثثثثِه وامّلَضثثثثاء 

 
ب هو " ُمدام "، وأن التوصإ إليه ممكن وحاصإ ما تقدم أن االةم املطلو

 باةتخدام اةتعااة "بقعة الضوء" اليت تقرتحها نيظرية "االنيتباه الباري". 
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  :.  اللغز املركَّب من منظوا معريف4/ 5

وعلم النفا املعريف  semanticsبالنسبة للغز املركب يزودنيا علم الداللة 
cognitive psychology إلجراءات اليت ميكن االةتعانية بها يف مبنظومة من املفاهيم وا

تفسري العمليات الذهنية املتعلقة بطلب احلإ وإنيتاجه. وةنتوقف عند أابعة من 
 املفاهيم أات الالة مبشكلة البح ، وهي: 

   الشبكات الدالليةsemantic networks         
 السمات الداللية            semantic features  
 العالقات الداللية          semantic relations  
   التنشيط املنتشر        spreading activation  

أهب أصحاب منوأج "الشبكة الداللية" إىل أن الذاكرة إمنا تقوم برتميز املعرفة 
املفهومية عن املداكات يف بناء تشكيلي أي وظيفة هرمية يف مستويات ثالثة. وعلى 

تخذ فيه الكلمة موقعًا نيسبيًا هلا ب  منظومات ألك جيري تنظيم الذاكرة على حنو ت
الكلمات األخرى أات العالقة بها يف بناء افرتاضي، ميكن أن يفسِّر لنا الطريقة اليت 
ُتسرتجع بها الكلمة ومدى ةرعة االةرتجاع. إن االةتدالل على الشيء من خواصه 

ن اتااهلا بالشيء يتوقف على مكان اختزانيها ب  ةلسلة اخلواص األخرى، وما إأا كا
  (14)مباشرًا أو غري مباشر. 

فإأا افرتضنا أن موضوع ةؤال اللغز هو )البلبإ(، وأن اإللغاز يتطلب التعر  
إليه بذكر صفاته اليت متيزه، فإن هذه الافات تتخذ يف عالقة بعضها ببعض بنية هرمية 

، وختتلف تبعًا يف تداج الذاكرة، وبناًء على هذا التداج تتفاوت داجة صعوبة اللغز
لذلك ةرعة التوصإ إىل احلإ. إن الربط ب  )البلبإ( وِصَفة الغناء أةرع من الربط 
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بينه وب  ِصفة الطريان؛ ألن ِصفة الغناء حتتإ املستوى األول من التجريد، على ح  
حتتإ ِصفة الطريان املستوى اللانيي. كذلك فإن ااتباط هات  الافت  بالبلبإ أةرع إىل 

كر من صفات أخرى كاحلركة أو األكإ أو التنفا؛ إأ إن ملإ هذه الافات التذ
مشرتكة ب  البلبإ وةائر جنا احليوان فهي واقعة يف مستويات ممعنة يف التجريد. 

من السؤال االةتفتاحي، ثم   (15)ويبدأ اإلاهاص بداجة الاعوبة يف اللغز املركب 
الاعوبة كلما ااتفعت الافات يف تتواىل الافات على التداج السابق حبي  تزيد 

 ةلم التجريد. 

وهذه أمللة متلإ مراتب متفاوتة يف صعوبة احلإ على املتلقي تتضح بها 
 القاعدة. 

  :(11): وميلله لغز يف "البجع" املستوى األول
 ِهيف َقْلِبثثثثثثث  مثثثثثثثا َطثثثثثثثاِئرٌ 

 
 يلثثثثثثوُح للنثثثثثثاِس َعَجثثثثثثب  

 ِمْنقثثثثثثثثثثثاُاُه يف َبْطِنثثثثثثثثثثثهِ  
 

 نَيبوالَعثثثثثْيُن ِمْنثثثثثُه يف الثثثثثذَّ   
وةؤال االةتفتاح يف اللغز: ما طائٌر؟، فهو ةؤال باجلنا القريب. ثم يستب   

املتمرس بلعبة األلغاز أن كلمة )قلب( كلريًا ما تعين عكا الكلمة، ومن ثم قد 
يتوصإ إىل أن مقلوب )عجب( هو )جبع(. وكون الع  أنيبًا يشري إىل أن )الع ( هو 

لطائر بأن منقااه يف بطنه ُيقّرب احلإ؛ فهذه هيئة آخر أحر  االةم، كما إّن وصف ا
 خاصة ومعروفة عن طائر البجع.

  :(17): ميلله لغز البن ُعَن  الدمشقي يف )العقرب( املستوى اللانيي
 َيْحثثَذُا النَّثثاُس َشثثرَُّه ومثثا َحَيثثواٌن

 
 الثثَبطِش واِهثثي الُقثثوى َواِهثثُنعلثى أنيَّثثُه   

 َطاِئرًا إأا َضعَّفوا نيْاَف اْةِمِه َكاَن 
 

 وإْن َضعَّفوا باِقيثِه َكثاَن ِمثَن الثَوحشِ     
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 ميلإ هذا اللغز داجة أعلى يف ةلم الاعوبة؛ فالسؤال االةتفتاحي: 
؟! وهو وصف باجلنا البعيد، ثم إن وصفه بأن الناس حيذاون شّره يذهب ما حيوان

ح  يااد   باملتلقي يف التاوا بعيدًا إىل أن يستعيد بعض قدااته يف تضييق الدائرة
وصفه بأنيه " واهي القوى واهن البطش"؛ إأ ُيستبعد بهذا الوصف كإ ما هو واقع حتت 
نيوع الوحش املفرتس، والزواحف القاتلة. ويقرتب مبوضوع اللغز من نيوع احلشرات. 
ويف تركيب االةم إحياء بأنيه اةم اباعي يقبإ كإ نياف منه التضعيف. وهكذا ميكن 

 املطلوب وهو )عقرب(؛ فتضعيف نيافه ُينتج لفظ مقاابة احلإ، والتوصإ إىل
)عقعق(، وهو طائر، وتضعيف اللانيي ُينتج لفظ )ابرب( وهو من جنا الوحش 

 النافر.

  :(11): ميلله لغز ابن هريرة أمحد بن عبداهلل يف )األةد( املستوى اللال 
 َلثثدى السَّثثمواِت ُيلَفثثى أيُّ َشثثيٍء

 
 وهثثو يف األاِض بثثاجَلَراَءِة َيْسثثعى 

 ُأو ّثثثثالٍث وأْاَبثثثٍع إْن َعَدْدنيثثثثا   
 

 وَتثثثثثراُه إأا َتَحقَّقثثثثثَت َةْبعثثثثثا 
، وهو ما يعم (؟!شيء)يزيد من صعوبة هذا اللغز أن السؤال االةتفتاحي عن  

اجلمادات واحليوان بأنيواعه، ثم اإلتيان بالافات البعيدة؛ فهو من أبراج السماء وهو 
ٍث من حي  ِعّدة أحر  االةم، وأو أابع يسعى جريئًا على األاض، ثم إنيه أو ثال

 يدّب عليها، وأخريًا تأتي التواية بث )َةْبع( يف ةياق األعداد.

، إىل السؤال الطائرهكذا يتواىل تداج األلغاز يف ةلم الاعوبة من ةؤال عن 
، مع أن املوضوعات اللالثة تنتمي يف النهاية إىل الشيء، إىل السؤال عن احليوانعن 

يوان. وبانيتقال السؤال من اخلاص إىل العام إىل األعم تتاعَّد داجات فايلة احل
الاعوبة مبا يتوقع معه زيادة زمن االةرتجاع والربط للتوصإ إىل احلإ. غري أن 
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تبلغ مدى بعيدًا عندما تتعزز براعة اإللغاز بتوظيف  –مقرونية باملتعة غالبًا  -الاعوبة 
 semantic، والعالقات الداللية semantic featuresالسمات الداللية الةم امُللَغز فيه 

relations  اليت تربطه بغريه من الكلمات أوات الالة؛ ألك أن صناعة اللغز تنثزع
بتوظيف السمات الداللية إىل اإليهام بغري ما هو ظاهر، والتحول إىل اجملاز والتشبيه 

ة، وتشمإ: املشرتك اللفظي والكناية، ثم يأتي إىل ألك دوا العالقات الداللية املتنوع
homonymy  واملعنى املتعدد ،polysemey واحلقإ الداللي ،semantic field (19) .

وبتفعيإ دوا العالقات الداللية يتولد اجلناس والتواية واالةتخدام وغريها من 
حمسنات الكالم.  ويتداخإ السَّدى واللُّحمة يف نيسيج اللغز تداخاًل حمكمًا. وإيضاحًا 

 - فيما نيرى - بالتحليإ لغزًا البن عبد الظاهر يف )الكوز(، ميلإحناول أن نيقااب  لذلك
منوأجًا الةتلماا ألوان التواية واجملاز يف توليفة طريفة، تقوم دلياًل نياطقاًً على ما تتمتع 

  :(70)به اللغة من طاقات واةعة على املراوغة واخلداع الفين اجلميإ، وألك قوله
 َةثثثثثثثثثمٍعَوأي ُأأٍن ِبثثثثثثثثثال 

 
 َلثثثثثُه َقْلثثثثثثٌب ِبثثثثثال َقلثثثثثثبِ  

 إأا اْةثثثثثَتوىل َعلثثثثثى ِحثثثثثبٍّ   
 

 َفُقثثثإ مثثثا َشثثثْئَت يف الاَّثثثبِّ    
 

ُصدِّا اللغز السابق بسؤال ضمين عن امُللَغز فيه، وهو موصو  حمذو  جرى 
نيعته بعبااة )أي أأن( مسبوقة بواو )ُابَّ(، وبأنيه )له قلب(. ويرشح هذان الوصفان 

كائنًا حيًا. غري أن امللِغز يشفع ألك بوصف  ينفيان عن املوصو  أن يكون امللَغز فيه 
صفة احلياة، ويقربانيه من حقإ اجلمادات؛ إأ إنيه )أو أأن بال مسع( و )له قلب بال 

تربز إاادة اجملاز باةتعمال األأن والقلب يف غري  cluesقلب(، وبهذين اهلادي  
مجاد يستولي على )ِحّب(، اةتدعى  معانييهما املباشرة. وإأا صحَّ لطالب احلإ أنيه

، وملا كان لكلمة )الَاب(،  (76)للحب معني  يف اللغة هما: احملبوب، واجلّرة الضخمة
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بدواها معنيان: املتيم املشتاق، ومادا الفعإ )َصبَّ( مبعنى )ةكب(، فإنينا نيفرتض 
داًا إىل أن الربط ب  اجلماد )أي األأن(، والاب مبعنى السكب و )اجلرة(، أةرع تبا

 الذهن من اةتدعاء احملب واملتيم املشتاق. 

ويزداد أمد االةرتجاع عن طلب احلإ بإاها  الانعة، وتعقيد الشبكة 
الداللية ب  دالالت الكلمات. وألك ما نيراه واضحًا يف قول أبي العالء، وهو قول 

  :(72)يف حكم اللغز وإن مل يارح بذلك 
 ْم َيُكثن وَحْرٍ  َكُنوٍن َتْحَت َااٍء وَل

 
 ِبثثَداٍل َيثثثؤُّم الرَّْةثثَم َغيَّثثَرُه الثثنَّْقطُ  

والذي يبدو من توالي احلر  والنون والراء والدال والرةم والنقط أن مجيعها  
ألفاظ تنتمي إىل حقإ داللي واحد، هو اخلط والكتابة. غري أن املتلقي إأا أداك أن مثة 

دا عالقة احلقإ الواحد، وأن يفرق قادًا إىل اإللغاز  كان عليه مع طلب احلإ أن يه
ب  األلفاظ يف االنيتماء الداللي فيظهر لكإ منها معنى غري املعنى املتبادا واملستمد من 
وحدة احلقإ. حينئذ ةيظهر أن املراد باحلر : الناقة املهزولة الضامرة، والنون: 

السري، احلوت، والرائي: ااكب يستحلها بضرب ائتيها، والدالي: الرفيق بها يف 
 والرةم: أثر الدياا، والنقط: املطر. 

وهكذا مير طلب احلإ مبنظومة معقدة من العمليات اليت تلتما إضاءتها من 
إةهامات علم النفا املعريف؛ فباإلضافة إىل االنيتقال التداجيي االةتداللي أو احلدةي 

الذاكرة  خالل spreading activationب  مستويات التجريد يقوم التنشيط املنتشر 
the fan  effect الداللية يف ما يسميه أنيداةون بتأثري املروحةبتحفيز عمإ الشبكات 

(73)، 
وحيدث ألك ح  تقوم إحدى الكلمات املفاتيح أو اهلاديات بدوا املنبه أو امللري 

stimulus فينتشر التنشيط فيها إىل ما يرتبط بها من كلمات وتداعيات، مع ضرواة ،



 د. إهلام عبدالوهاب املفيت 

 341                                       م  1031نوفمرب   –هـ 3415 حمرم – احلادي عشرالعدد 

مثة حّدًا لكمية التنشيط اليت ميكن أن تنتشر من هذا املادا. وهنا يربز  التنبيه إىل أن
الرتابط احلادث ب  املفردات، وتفعيإ التداخإ واالةتدعاء ب  العالقات الداللية 
احلاكمة على جمموعة الكلمات؛ وكإ ألك مما يع  على تسريع القداة على 

 ملطلوب.     االةرتجاع والتذكر، ومن ثم التوصإ إىل احلّإ ا
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 / خامتة البحث  6

يف خامتة البح  ميكن إجياز إةهاماته مبا نيّبه إىل أهميته من مسائإ، وما انيتهى 
 إليه من نيتائج فيما يأتي: 

إن فن اإللغاز صناعًة وحاًل من أقدم املنتجات اإلبداعية وأكلرها انيتشااًا يف مجيع   -6
نيي دااةة هذا الفن نيداة يف اللقافات املعروفة قدميها وحديلها، ومع ألك تعا

 الكم وشّحًا ظاهرًا يف التنوع. 

جاء البح  إةهامًا يف إبراز ما يتمتع به فن اإللغاز من أهمية علمية ومعرفية مل   -2
 الفراغ.  تقدا حّق قداها ح  جرى حاااه وحتجيمه يف إطاا التسلية وإزجاء أوقات

لتقي فيه كلري من علوم أبرز البح  أهمية دااةة فن األلغاز بوصفه جممعًا ي  -3
 العربية على تنوعها من حنو وبالغة وصر  وثروة معجمية.  

كشف البح  عن أهمية اللغز، من حي  كونيه حتقيقًا للتلبيا؛ الذي هو   -4
الوظيفة املقابلة ألمن اللبا، وبهما مجيعًا تتحقق فاعلية اللغة بوصفها الوةيلة 

وانيه. فال يستقيم الفهم األملإ للغة األوىل للتواصإ ب  البشر جبميع داجاته وأل
بنية ووظيفة حبار مقاصد التواصإ يف أمن اللبا، ويف ضمان الفهم واإلفهام، 
وتنحية مجيع أنيواع الغموض واإلبهام؛ إأ إن أمن اللبا والتلبيا وظيفتان 

 متكاملتان ومتفاعلتان يف مواقف التواصإ اللغوي احلي. 

م  واحملدث  يف جمال دااةة األلغاز. وتب  من تضمن البح  تقوميًا جلهود املتقد  -5
ألك التقويم هيمنة اجلمع والتانيف املوضوعي على تلك اجلهود، على حساب 

 التشخيص والتحليإ. 

أبرز البح  أهمية التحول بالفحص من السؤال: ملاأا يلغزون؟ إىل التماس   -1
 واملقاانية.  اسجواب للسؤال: كيف يلغزون؟ وجعإ من السؤال اللانيي حمواًا للد
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قّدم البح  تاواًا لتانيف األلغاز خمتلفًا عما جاء به املتقدمون، وألك باقرتاح   -7
تانيفها إىل وصفية وامسية ومركبة، وقام بتطويع التانيف املقرتح لدااةة 

 األلغاز لسانييًا ومعرفّيًا. 

 اشتمإ البح  على حتليإ آلليات التلبيا اليت تتمتع بها اللغة كشفًا عن ةر  -1
 الكتابي.  صناعة اإللغاز على مستوى الرتكيب النحوي واالحتمال الداللي والرةم

اجته البح  إىل البعد التأويلي يف تلقي اللغز وحماوالت احلإ من منظوا معريف   -9
يعاجل آليات تلقي األلغاز بأنيواعها، وحيدد موقعها من ةلم مدااج الاعوبة 

 ية التجريد. حبسب املعطيات الواصفة، ومكانيها من تراتب

ابط البح  ب  حإ اللغز االمسي وخاصية االنيتباه الباري باةتخدام   -60
 اةتعااة بقعة الضوء اليت اقرتحها املشتغلون بعلم النفا املعريف.

كشف البح  عن الالة ب  اللغز املركب وما جيري حتفيزه من وظائف أهنية   -66
ة، والتنشيط عند طلب حله، ومنها الشبكات والسمات والعالقات الداللي

املنتشر الذي متااةه هذه الوظائف، وأثر ألك يف حتديد زمن االةرتجاع 
 والتوصإ إىل احلإ. 

ح  تسلط الضوء على هذا الفن الذي يكاد يكون  –ولعإ هذه الدااةة 
أن تكون فاحتة ملزيد من التأمإ جملاالت من  –مستبعدًا من دائرة االهتمام البحلي 

خباائص اللغة ووظائفها من جهة، وباملخ البشري ووظائفه  اإلبداع أات صلة وثيقة
 الذهنية واملعرفية من جهة أخرى. 



  قراءة جديدة - صناعة اللغز املنظوم يف األدب العربي القديم 

 جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابهاجملة                                                          641

 ات:ـش والتعليقـاهلوام

ىل موجات من انيطالق بفن اللغز ومسابقاته إ يشهده اإلعالم املعاصر( بلغ هذا األمر غايته يف ما 6)
، وما صحب ألك من يف املواةم واألعياد الدينية والوطنية اإلاةال اإلأاعي والفضائيات

 . املعتربةتداخإ مستويات االةتعمال اللغوي وفنون التمليإ، واصد للجوائز واملكافآت املالية 
املخااج الشيبانيي، حممد بن احلسن، : وقريب من ألك ما واد يف كتاب. 2ابن دايد، املالحن، (2)

بغداد، واعتنى بتاحيحه: يوةف  –، أعاد طبعه قاةم اجب 6930يف احليإ، ليبسيك 
 شخت، ]ب. ت.[.

 .626 – 620 اجلزائري، ص ( 3)
 .              676/ 3، ( النويري4)
 . 409/ 3الرافعي، (  5)
 .462/ 3. وانيظر أيضًا: الرافعي، تاايخ آداب العرب: 453-452/ 1 البغدادي،(  1)
(، 511احلظريي هو: أبو املعالي ةعد بن علي بن القاةم األنياااي اخلزاجي احلظريي )ت.  ( 7)

من أهإ بغداد، نيسبته إىل "حظرية" من قراها، وكان وااقًا ُيعر  بداّلل الكتب. انيظر ترمجته يف: 
 .11/ 3الزاكلي، 

ن اةتباحه أدباء العجم، ، يف تعريف امُلعمى: " هو ف454 /1، قال البغدادي يف: خزانية األدب (1)
وأةسوا له قواعد، وعقدوا له معاقد حتى صاا فنًا متميزًا من ةائر الفنون". ونيسب البغدادي 

للهجرة. وانيظر ملزيد  310تدوينه باللغة الفااةية إىل املوىل شر  الدين اليزدي املتوفى عام 
عمية واجلهود املبذولة من التعريف بهذا العلم: الطّيان، حممد حسن، "اكتشا  خمطوطات الت

فيها" )النت: موقع "أاض احلضااات"(، وانيظر أيضًا: مراياتي، ومري علم والطيان،  علم التعمية 
 ج(. 2واةتخراج املعمى عند العرب )

وانيظر أيضًا: الفراهيدي، باب "الغ  والزاي (، مادة "لغز". 2062ابن فااس، مقاييا اللغة، ) (9)
 .313/ 4والالم معها"، 
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 .462/ 3. وانيظر: الرافعي، 453/ 1البغدادي،  (60)

 .45، و "األحاجي" ص 340-329انيظر: مطلوب، مادة: "اللغز"، ص  (66)

 .57تسهيإ اجملاز، ص  اجلزائري، (62)

 . 210كمال، (63)

 .65 -63األزدي، ص . 72، ديوان عبيد بن األبرص (64)

 .401/ 3الرافعي،   (65)

(61 )De Palma, & Weiner, “Riddle Accessibility..”, Nantes 23 – 28, 1992.  

 .319 (" ، ص6ة، " األلغاز )( عرف67)

 .66 ، ص(  النجاا61)

قطب الدين النهروالي، حممد بن عالء الدين بن أمحد بن حممد بن حممود، كنثز األمسا يف (  69)
 –(، ماواة من: مكتبة جامعة امللك ةعود 6615كشف املعمى )خمطوطة/ الرقم: 

 ية. السعود
. ابن وهب الكاتب، 517ابن أبي اإلصبع املاري، حترير التحبري ، ص (  يرجع يف ألك إىل: 20)

. 1-5، ص األحاجي و األلغاز األدبية ،كمال. وانيظر أيضًا: 649 -647الربهان ، ص 
 .1-5األلغاز الشعبية، ص ،النجاا

ه حس  بن حممد احمللي )ت. من أمللة ألك: كتاب "ُحسن اجلهاز يف مجع األلغاز" الذي صنف(  26)
 . 216/ 2؛ وانيظر ترمجته يف: الزاكلي، .هث( 6670

(، 120(، واحلريري )ت531الزخمشري )تهم:  (  أةهم يف ألك غري قليإ من األعالم من22)
(، 716(، وابن هشام األنياااي )ت179بكر األابلي )ت  و(، وأب143والسخاوي )ت 

(. وانيظر قائمة من النحاة الذين 966يوطي )ت( والس713وبدا الدين بن الدماميين )ت
عبدالعزيز:  ،أتقنوا التانيف يف هذا الفن يف: ةفر

"
اإللغاز النحوي وأمن اللبا
"

 ، حوليات
 .2000 -6999اآلداب والعلوم االجتماعية، جامعة الكويت، احلولية العشرون، 
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 .73(  تسهيإ اجملاز، 23)

( يف: جملة الرةالة، األعداد من: 4-6ربي"، نيشر مسلساًل )عرفة، حممود، " األلغاز يف األدب الع( 24)
 . 6944/ 1/ 5 – 6944/ 5/ 1، أةبوعيًا من تاايخ: 570 – 511

 463("، الرةالة، ص 2عرفة، "األلغاز )( 25)

. ويادق باح  آخر مقولة حسان بقوله: إن النحوي  داجوا " على أن تكون 72/ 2حسان، ( 21)
ح والشمول حبي  ُينسج بالتعويإ عليها كالم عربي مب ، قواعدهم على حنو من الوضو

مفهوم املراد، ال خيإ مبعنى وال يفضي إىل وهم وإبهام. من أجإ هذا املرام قّيدوا قواعدهم 
. وانيظر أيضًا عددًا من الدااةات 207بأمن اللبا، واشرتطوه لاحتها". انيظر: عبداهلل، ص 

وما بعدها. عراا، يف الفاإ اللانيي من "  661 والرةائإ العلمية، من بينها: خواشيد، ص
ومابعدها؛ حي : "يعّرج الباح  على هذا املطلب متلاًل لتجليات  317املطلب اللال " ص 

 اللبا يف مظان متنوعة"؛ وهو يوادها أاكرًا إياها من غري معاجلة هلا بالتحليإ. 

 . 71/ 6اجلاحظ،  (27)

 .65 – 63. بدائع البدائه، 74 – 72ديوان عبيد / حتقيق نيااا،   (21)

؛ وبه إحالة إىل املقامة اللانيية واللالث  من مقامات أبي القاةم 137 – 122/ 6السيوطي،   (29)
 احلريري.

 .475 ("، جملة الرةالة، 4"األلغاز.. )( عرفة، 30)

/ النحوية، 24، النايبية، 69/ الفرضية، 65/ املعرية، 1الشريشي، وهذه املقامات هي: ( 36)
 / الشتوية أو اللغزية.44/ النجرانيية، 42/ امللطية، 31/ الشريازية، 35

 .73اجلزائري، (  32)

 .407-401/ 3الرافعي، (  33)

 . 607تسهيإ اجملاز، (  34)
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 . 34 - 30السابق، (  35)

 .51السابق،  (31)

 .13السابق،   (37)

 .33/ 6ابن جين،  (31)

 .430ص العلوي اليمين،  (39)

 . 2/ لوحة 6األمسا، واقة  النهروالي، كنثز (40)

 .  44، 34، 66، 3تسهيإ اجملاز،  (46)

 . 44تسهيإ اجملاز ، ص  (42)

 . 20تسهيإ اجملاز، ص  (43)

 . وانيظر أيضًا: الدمريي، حياة احليوان، 436، جملة الرةالة،  ص (3)عرفة، األلغاز..  (44)
6 /225 . 

 . 342/ 2ابن حجة احلموي،  (45)

. 330. وانيظر أيضًا: ابن نيباتة املاري، الديوان، 436("، جملة الرةالة، 3عرفة، "األلغاز.. ) (41)
، وجوابه: ?what makes oil boilونيظري ألك لغز شائع يف اإلجنليزية وهو قوهلم: 

 (.b)احلر : 

. ] يالحظ يف هذا اللغز اعتماده التواية بلفظ )القلب( 671كمال، األحاجي واأللغاز، ص  (47)
على اجلااحة، وعلى عكا اللفظ )ُحلم(، لياري إىل )ملح( [. وانيظر  ليشمإ به الداللة
 . 14أيضًا: تسهيإ اجملاز، 

 .14. تسهيإ اجملاز، 671كمال، ص  (41)

 .31تسهيإ اجملاز،  (49)

 .391اإلدفوي،  (50)
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 .316/ 2، احلموي ابن حجة (56)

 .342/ 2، احلموي ابن حجة (52)

 .341 -364/ 3شرح مقامات احلريري،  (53)

 .201/ 2الربقوقي، شرح ديوان املتنيب،  (54)

 .225 - 224/ 2ابن األثري، امللإ السائر،  (55)

 .421العلوي، الطراز،  (51)

 . 45، تسهيإ اجملاز  (57)

: "ومما 359/ 2ابن حجة احلموي، . ومن ألك قول 611كمال، األحاجي واأللغاز، ص ( 51)
 :، وهمات  البن بائع باجالءيف معرض اةتشهاده ببي أحلقوه باأللغاز.."؛ وألك

 ابثثُن الثثذي ال َتْنثثِزُل األْاَض ِقثثْدُاهُ أنيثثا 
 

وُد  ثنيَزَلثثثْت َيْومثثثثًا َفَسثثثوَ  َتُعثثثث   وإْن 
 

 النَّثثاَس أْفَواَجثثًا علثثى َبثثاِب َداِاهِ  َتثثرى 
 

 وُدثُه وُقُعثثثثثِقيثثثثاٌم َحْوَلثثثث  وِمْنُهثثثثثْم 
 . 615/ 60وانيظر نيص األبيات يف: النويري، نيهاية األاب،  

 . 76، تسهيإ اجملاز  (59)

 . 359/ 2(  ابن حجة احلموي، 10)

 . 669 جون ا.، ص نيداةون،أ( 16)

 .341/ 2احلموي،  ابن حجة(  12)

 . 11، تسهيإ اجملاز(  13)

يف اةتخدام فرضية الشبكات  Cuillianوكويليان  Collinsانيظر عرضًا وافيًا لنظرية كولينز ( 14)
. 334 – 332. ةولسو، ص 266 – 201يف: أنيداةون، الداللية لتفسري التمليالت املعرفية 

 . 205 – 202الَزغُّول، و الزغول، ص 
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 – 209. الزغول و الزغول، 334 - 332. ةولسو، ص 266 – 209أنيداةون، ص ( 15)
266 . 

 . 611/ 6وانيظر أيضًا: الدمريي، حياة احليوان، . 241 األحاجي واأللغاز، ص ،كمال(  11)

 . 613 – 612 ص ،كمال(  17)

 .615 – 614. كمال، األحاجي واأللغاز، ص 2/343ابن حجة احلموي، ( 11)

 – 611ص عمر،   يف: هذه املاطلحات معايري التمييز ب  يفالعلماء  أقوال( انيظر تفايإ 19)
677 . 

 . 343/ 2(  ابن حجة احلموي، 70)

ضخمة بكسر احلاء عند انيظر: الفريوزأبادي، مادة "حب". تنطق )احِلّب( على معنى اجلّرة ال(  76)
العامة، والاواب أن ُتنطق بضم احلاء. وقد غّلب ابن عبدالظاهر النطق العامي إلحداث 

  مزيد من التلبيا بتوحيد صواة الكلمة على املعني .

 . 191املعري، ص (  72)

 . 214 – 212أنيداةون، ص (  73)
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 قائمـة املصـادر واملـراجع   

 بو الفتح نصر اهلل بن حممد، املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر،  ابن األثري، ضياء الدين أ
 . 2191مصر،  –تح. حممد حميي الدين عبد احلميد، مصطفى البابي احلليب 

  ،اإلحيدب، عبد العزيز حممد، املمتاز من األحاجي واأللغاز من عربي فصيح وشعيب مليح
 . 2191بريوت،  –مطبعة اإلنصاف 

 تح. سعد  لسعيد اجلامع أمساء جنباء الصعيد،الطالع ال جعفر بن ثعلب، اإلدفوي، أبو الفض
 .1002مصر،  –، اهليئة املصرية العامة للكتاب 1حممد حسن، ط

  ،تح. حممد أبو الفضل إبراهيم، املكتبة العصرية  بدائع البدائه،علي بن ظافر، األزدي– 
 . 2111بريوت، 

 صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن، تح. حفين  ابن أبي اإلصبع املصري، حترير التحبري يف
 .2199مصر،  –شرف، اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية 

 تر. حممد صربي سليط ورضا مسعد  ،أندرسون، جون ر.، علم النفس املعريف وتطبيقاته
 .  1002عّمان،  –اجلمال، دار الفكر 

  ،تح. عبدالسالم حممد  لسان العرب، انة األدب ولّب لبابخزالبغدادي، عبدالقادر بن عمر
 . 2119مصر،  –هارون، مكتبة اخلاجني 

 تح. عبدالسالم هارون، )طبعة مصورة( دار  ن عمرو بن حبر، البيان والتبيني،اجلاحظ، أبو عثما
 بريوت، ]ب. ت.[.  –اجليل 

  ،هـ. 2909ة، إىل فن امُلعمى واأللغاز، مطبعة والية سورية اجلليل تسهيل اجملازاجلزائري، طاهر 

  بريوت،  –مجال الدين ابن نباتة املصري، ديوان ابن نباتة املصري، دار إحياء الرتاث العربي
 ]ب.ت.[. 
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 بريوت،  –تح. حممد علي النجاا، داا اهلدى  ،ابن جين، أبو الفتح علمان، اخلاائص 
 ]ب. ت.[. 

 شرح: عاام شعيتو،  كر علي، خزانية األدب وغاية األاب،ابن حجة احلموي، تقي الدين أبو ب
 . 6996بريوت،  –، داا ومكتبة اهلالل 2ط

  ،2002مار،  –البيان يف اوائع القرآن، اهليئة املارية العامة للكتاب  حسان، متام. 

  ،أمن اللبا يف النحو العربي: دااةة يف القرائن، أطروحة دكتوااه،  خواشيد، بكر عبد اهلل
 . 2001جامعة املوصإ، 

 تح. هوينرخ ثوابيكه، هيلديلبريغ  حلسن، كتاب املالحن،ر حممد بن اابن دايد، أبو بك-  
 . 6112أملانييا، 

  أمحد حسن  هث(، حياة احليوان الكربى، 101)الدمريي، كمال الدين حممد بن موةى بن عيسى
 .  6994بريوت،  –بسج، داا الكتب العلمية 

   ،6974بريوت،  –اب العربي ، داا الكت4، ط. تاايخ آداب العربالرافعي، ماطفى صادق . 

  .6979بريوت،  -، داا العلم للمالي  4الزاكلي، خري الدين، األعالم، ط . 

  ،عّمان،  –اافع الناري والَزغُّول، عماد عبدالرحيم، علم النفا املعريف، داا الشروق الزغول
2003 . 

  ،االجتماعية، جامعة  اآلداب والعلوم ، حوليات"اإللغاز النحوي وأمن اللبا"عبدالعزيز: ةفر
 .2000 -6999الكويت، احلولية العشرون، 

  ،تر: حممد جنيب الابوة وماطفى حممد كامإ وحممد  اوبرت، علم النفا املعريف،ةولسو
 . 6991الكويت،  –احلساني  الدق، داا الفكر احلدي  

  ،ح. حممد أمحد ت املزهر يف علوم اللغة وأنيواعها،جالل الدين عبدالرمحن بن أبي بكر، السيوطي
 بريوت، ]ب. ت.[.  –، داا الفكر رينوآخ جاد املوىل..
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  ،تح.  ،أبو العباس أمحد بن عبداملؤمن بن موةى القيسي، شرح مقامات احلريريالشريشي
 م. 6991هث/  6469بريوت،  –إبراهيم مشا الدين، داا الكتب العلمية 

  ،أعاد طبعه قاةم اجب 6930حممد بن احلسن، املخااج يف احليإ، ليبسيك  الشيبانيي ،– 
 بغداد، واعتنى بتاحيحه: يوةف شخت، ]ب. ت.[.

  الطّيان، حممد حسن، اكتشا  خمطوطات التعمية واجلهود املبذولة فيها، )الشبكة العاملية– 
 موقع أاض احلضااات(. 

  فيه "، عبد اهلل، إبراهيم حممد، " القاعدة النحوية يف ضوء تفسريها بأمن اللبا أو خشية الوقوع
 . 2001، كانيون اللانيي 21، السنة 606جملة الرتاث العربي العدد 

  ،6957مار،  –، ماطفى البابي احلليب تح: حس  نياااعبيد بن األبرص، الديوان  . 

  عّمان،  –عراا، مهدي أةعد، ظاهرة اللبا يف العربية: جدل التواصإ والتفاصإ، داا وائإ
2003 . 

 5/ 1، 511، العدد: الرةالة ("، جملة6يف األدب العربي )"األلغاز  ،عرفة، حممود عزت /
 . 396 - 319، ص 6944

 5/ 65، 517، العدد: الرةالة ("، جملة2"األلغاز يف األدب العربي ) ،عرفة، حممود عزت /
 . 464 - 463، ص  6944

 5/ 22، 511، العدد: الرةالة ("، جملة3"األلغاز يف األدب العربي ) ،عرفة، حممود عزت/ 
 . 436 – 429، ص 6944

 1/ 5، 570، العدد: الرةالة ("، جملة4"األلغاز يف األدب العربي ) ،عرفة، حممود عزت /
6944 ،475 – 471 . 

 ،مراجعة:  راا البالغة وعلوم حقائق اإلعجازالطراز املتضمن ألة العلوي اليمين، حييى بن محزة
 . 6995بريوت،  –حممد عبدالسالم شاه ، داا الكتب العلمية 
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  ،6991، مار –عامل الكتب ، 5ط  علم الداللة، ،أمحد خمتااعمر . 

  اعتناء: حممد عوض  مقاييا اللغة،ابن فااس، أبو احلس  أمحد بن فااس بن زكريا، معجم
 . 2062بريوت،  –مرعب وفاطمة حممد أصالن، داا إحياء الرتاث العربي 

  تح. مهدي املخزومي وإبراهيم  ،الع الفراهيدي، أبو عبدالرمحن اخلليإ بن أمحد، كتاب
 . 6911بريوت،  –السامرائي، مؤةسة األعلمي 

  ،جمد الدين حممد بن يعقوب، القاموس احمليط، داا إحياء الرتاث العربي الفريوزأبادي– 
 . 6996بريوت، 

  ،الطائف،  –، نيادي الطائف األدبي 2ط.  األلغاز األدبية،األحاجي و، بن حسن عبداحليكمال
 هث. 6406

  املتنيب، أبو الطيب أمحد بن احلس ، شرح ديوان املتنيب، وضعه: عبدالرمحن الربقوقي، داا
 . بريوت ]ب. ت.[ –الكتاب العربي 

  .35هث( ، كتاب "ُحسن اجلهاز يف مجع األلغاز"، )خمطوط/  6670احمللي، حس  بن حممد )ت 
 مار.   –املكتبة األزهرية / ح.م، نيسخة ماواة من 793،7ق(، جامعة امللك ةعود/ اقم 

  ،حممد و حييى مري علم و حممد حسن الطّيان، علم التعمية واةتخراج املعمى عند مراياتي
 . 6997و  6917دمشق،  –ج(، مطبوعات جممع اللغة العربية 2العرب )

  نياشرون،  –عربي(، مكتبة لبنان  –مطلوب، أمحد، معجم ماطلحات النقد القديم )عربي
  .2006بريوت، 

  ،تح. السعيد السيد عبادة، معهد  وضوؤه، ةقط الزنيدأبو العالء أمحد بن ةليمان، املعري
 . 2003القاهرة،  –املخطوطات العربية 

 أات السالةإ 2األلغاز الشعبية يف الكويت واخلليج العربي، ط ،النجاا، حممد اجب ،– 
 . 6919الكويت، 
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  أمحد بن حممد بن حممود، كنثز األمسا يف النهروالي،  قطب الدين حممد بن عالء الدين بن
 السعودية. –(، ماواة من: مكتبة جامعة امللك ةعود 6615كشف املعمى )خمطوطة/ الرقم: 

 ،نيهاية األاب يف فنون األدب، )نيسخة ماواة عن  النويري، شهاب الدين أمحد بن عبدالوهاب
ارية العامة للتأليف والرتمجة، طبعة داا الكتب(، وزااة اللقافة واإلاشاد القومي، املؤةسة امل

 ]ب. ت.[. 

  .ابن وهب الكاتب، أبو احلس  إةحاق بن إبراهيم بن ةليمان، الربهان يف وجوه البيان، تح
 . 6917أمحد مطلوب وخدجية احلديلي، جامعة بغداد، 
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