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  تصدير
مازن املبارك.بقلم د  

A      B C D   
ّمحدا هللا عىل ما أنعم, والصالة والسالم عىل نبيه األكرم ً. 

األعالم الذين بزغ نورهم يف فجر ّوبعد, فهذا كتاب عن واحد من الرواد 
وهو األستاذ حممد .  العربية عىل أثر جالء األتراك عن بالد الشامعرص النهضة
 .سليم اجلندي

ّوعجيب أن يكون جيل الرواد األوائل, يف مفتتح القرن العرشين وأوائله, 
ًهم طالئع النهضة العربية الثقافية املعارصة, بعثا للهمم, وإحياء للرتاث, ونرشا  ً

ّ هم آخر من مثل سلف هذه األمة يف وأن يكونوا... ًتعريبا للغةلذخائره, و
ًالثقافة العربية اإلسالمية لغة وانتامء ورعاية ووالء وإخالصا ً! 

ّ ترددت تلك األصوات التي أواخر منولعل صوت األستاذ اجلندي واحد 
ٌإنه مثال . أصداؤها ممثلة أصداء املايض وأصوات السلف من العلامء العاملني

 ,َّربية اإلسالمية, ومثلها بإيامنه وعلمه وثقافتهٍصادق من جيل عاش الثقافة الع
من وداعة به وبلغته وحرصه عىل نقائها وسالمتها ورفعتها, وبخلقه وما يتصف 

 .وشمم, وتواضع وإباء, وإقدام وزهد
ًكان األستاذ اجلندي لطالبه أبا وصديقا قبل أن يكون أستاذا ومعلام, قىض  ً ً ً

د رضب هلم املثل باإلخالص والتضحية ولق. ّعمره يعلمهم ويرشدهم ويوجههم
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يف سبيل العلم, وكان هلم القدوة احلسنة يف حب العربية والدفاع عنها والسهر 
 .عىل صيانتها

ًكان واحدا من أساتذة املدرسة التجهيزية األوىل يف دمشق, وهم الذين 
ّكانوا رواد العلم والتعليم, وقادة الثقافة وموجهي الوطنية, ونافخي روح 

 ...ضال يف نفوس الشبابالن
ُ وكل من زمالئه مثله −ي لقد كان درس األستاذ اجلند  . عربية ووطنيةَ درس−ٌّ
 .وعن أولئك األعالم دليل ذلك وشاهد صدقهُوفيام كتب عن مكتب عنرب 

وأما علمه باللغة العربية وعلومها فحسبي يف وصفه ما قاله تلميذه األستاذ 
فهمت أنه قد مىض الرجل الذي مل «: د رحيلهّعيل الطنطاوي يوم حتدث عنه بع

ً ونحوا ً واشتقاقاًلغة: َيبق حتت أديم السامء من هو أعلم منه بلسان العرب
ً وعروضا وروايةًوبالغة وأنه مل يعد .  وال من هو أوىف هلا وأغري عليها,ً وضبطاً

 دمهتنا  كلام)٢( والعطار)١(يف ديار الشام من أستطيع أن أذهب إليه أنا واألفغاين
يف العربية, نحملها إليه ليحل لنا عقدها, ومل يبق لنا من نقول عظام املشكالت 

 .)٣(»له يف الدنيا يا أستاذنا
سليم اجلندي واحد من أولئك النفر األبرار الذين أضاؤوا فجر النهضة 
ّالعربية يف بالد الشام بعد ظلمة الترتيك االحتادية, وكانوا رواد النهضة العربية 

 .ديثةاحل
                                                 

 .األستاذ سعيد األفغاين  )١(
 .الشاعر أنور العطار  )٢(
 .م١٩٥٥من كلمة األستاذ الطنطاوي يف حفل تأبني األستاذ اجلندي الذي مات سنة   )٣(
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لقد آمن األستاذ اجلندي بأن القرآن حفظ العربية, وأن عىل أبنائها أن 
منيت اللغة العربية «: ًيكونوا جندا حيفظوهنا وجينبوهنا الضعف والركاكة فقال

َبرضوب من النكبات, لو أنزلت عىل جبل شامخ لتصدع, ولو أصاب غريها  من َّ
واندرست معاملها, ولكن رسومها, ُاللغات معشار ما أصاهبا منها, لعفت 

الفضل يف سالمة هذه اللغة الكريمة, ونجاهتا من براثن الفناء واملوت يرجع إىل 
 وغايتنا إرشاد األلسن واألقالم إىل مواقع الفصاحة والصواب,... القرآن الكريم

 .)١(»ّعن مظان الغلط ووجوه الركاكةورصفها 
ظالم التي تسدل علينا واستمع إىل صوته وكأنه النور الذي خيرتق سجف ال

ويلوح يل أن خري وسيلة تضمن إنعاش اللغة وسريها مع «: وحتيط بنا اليوم يقول
ّمدنية العرص احلارض, وحتفظ جوهرها من ترسب اخللل إليه, أن تنقح من شائبة  ّ
ّالعجمة والركاكة وأال يصار إىل الدخيل أو العامي إال عند العجز عام يرادفها 

ِتسامح يف استعامهلا يفيض إىل إفساد اللغة وتكثريها بغري من الفصيح; ألن ال
ِفائدة, والتباس الفصيح بغريه, وانتشار الفوىض فيها, والدليل عىل ذلك من  ِ

 .)٢(»:...وجوه
التيسري والتسهيل, وباسم وماذا كان يقول اليوم لو رأى ما ندعى إليه باسم 
يلبسون به ما ة, وباسم ّتقريب العامية من الفصحى, أو باسم تفصيح العامي

ّعلينا من توثيق الرتاث الالمادي ّ!!.. 
                                                 

 .»هتذيب األلفاظ«) ١(جملة الرابطة األدبية, العدد   )١(
 ١٩٢٥ سنة جملة املجمع. (ًمن كلمة األستاذ اجلندي يف حفل استقباله عضوا يف املجمع  )٢(

 ).٣٩٩(ص) ٥(املجلد 
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ّإن العريب الذي يدرك خطورة اخلطوة األوىل نحو االنحدار ال يمكن أن 
ّحتت أي شعار أو حجة من تيسري أو ) قل وال حرج(يقبل من أحد سياسة 

ًتقريب أو تفصيح, فالعامي عامي نستخلص منه ما كان فصيحا, وال نحاول  ّ ّ
ّويغ كل عامي, والركيك من األساليب أخطر من املفردة الغريبة, ألنه يفسد تس

األسلوب اللغوي, ويذهب بجامل اللغة وإرشاقها, وأخطر من ذلك أنه يبعد 
ّالناشئة والكتاب عن أساليب العربية فتنقطع الصلة بينهم وبني لغة العرب يف 

سب إىل إرث األمة األدب القديم ويف القرآن الكريم, وتلك الصلة هي الن
ولو استمرت سياسة التسامح وفتح الباب لقبول كل ما حيكى ويقال ... الثقايف

ويكتب بحجة شيوعه وانتشاره; لوصل األمر إىل لغة عربية احلروف غريبة 
 .الوضع, وألصبحت عربية الرتاث وعربية القرآن غريبة بني العرب

ي والبزم, ومن كان  اجلندي واملبارك وسالم والداودرحم اهللا شيوخنا
من زمالئهم, فقد كان هلم منهج يف إهناض العربية من كبوهتا وحتريرها معهم 

ّمن ضعفها وركتها, وترسيخ أصالتها وفصاحتها, وهم الذين قضوا حياهتم 
فام إن . ً وجنودا مدافعني عن محى العربية لتبقى سليمة معافاة صحيحةجماهدين

ا إىل احلياة عربية مرشقة حتى بدأ عهد جديد رفعوا عنها مظلة الترتيك وأعادوه
ّمن جهادهم الذي أدركت أواخره حني كانوا يتصدون أيام الفرنسيني  ُ
ومندوبيهم وأذياهلم وأتباعهم ملحاوالت إفساد العربية عن طريق التدخل يف 
صنع مناهجها, وتعديل كتبها, ونظام امتحاناهتا, وكانت أصواهتم تعلو منبهة 

وكانت لألستاذ اجلندي قصائد يف كثري من املعاين . هضةّوحمذرة ومستن
 :االجتامعية واحلكمية والوطنية, فمن ذلك قوله
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ِحتى كأنكم موتى من اخلور يا أهيا القوم ما أوهى عزيمتكم َ َ 
ُكتائب املوت تأتيكم عىل الرس موتوا لتحيوا, وال حتيوا لتنتظروا ُّ  ِرَ
ٍفاملوت أفضل لإلنسان من دعة َ ّوأن يعيش أليف الذ ُ ِل واخلدرَ َ ِّ 

 ِ والقمرِمسَّونفسه فوق هام الش ّجثتهاألرضيفَمنِاسالنَّ فأفضل
ًصنعا إذ وضعت كتابا عن حياة األستاذة بسمة رحيم ّوقد أحسنت املؤلفة  ً

ّسليم اجلندي فأحيت ذكراه, وعددت آثاره وعرفت باملطبوع األستاذ املجمعي حممد  ّ
 . دعوة إىل حتقيق ما مل حيقق ونرش ما مل ينرشفعريمنها واملخطوط, وكان هذا الت

إذا كان هذا الكتاب ال يفيه كل ما يستحق فحسبه أنه أعاد إىل ذاكرة هذا 
ٍاجليل الغارق يف مهوم احلياة بعضه, وبعضه اله يف مالعب احلياة وسفاسفها;  ُ ُ ِ

ّسرية رجل كبري, ومعلم قدير, يذكر بأيام عزة شامء, ومهة قعساء,  ّ ّ ّ ّ لعل أفكاره َ
ترشق علينا من جديد, فتذكرنا بام كان للغة العربية من جمد تليد, وتبعث فينا 

 .واهلمة واإلخالصّروح رواد النهضة العربية يف بالد الشام, أهل الغرية 
ُولعل جلنة أعامل املؤسسني األول ملجمع اللغة العربية التي بادرت إىل  ّ

م فضلها بالعمل عىل نرش ما مل ينرش إحياء ذكراهم بإصدارها الكتب عنهم; تت
 .من آثارهم

والشكر واجب ملجمع اللغة العربية الهتاممه بالسابقني من رجاله, وللجنة 
املؤسسني القائمة عىل إحياء ذكراهم وبعث آثارهم, وإىل مؤلفة الكتاب ملا بذلت 

 .من جهد وأحيت من أثر
 .ًاورحم اهللا اجلندي وصحبه وجزاهم عن األمة ولغتها خري

 ه١٤٣٢ من ربيع األول ١٨دمشق 
 م٢٠١١ من شباط ٢١
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ًيعد هذا الكتاب تعريفا بعامل جليل وأستاذ قدير, قىض حياته يف خدمة اللغة  ُّ
ّالعربية, هنل من معينها الذي ال ينضب, وسخر نفسه إلعالء شأهنا واحلفاظ عىل 

 .سالمتها

ّد تثبت ية ودأب وجُّكل مرحلة من مراحل حياته التي عاشها هبمة عال
 .ذلك

ابتدأ بقرض الشعر يف سن مبكرة, وتتلمذ عىل كبار علامء عرصه, فقرأ 
ًعلوم العربية, وأحاط بسائر فروع الثقافة التي تتصل هبا, فغدا كاتبا بليغا ومعلام  ً ً
ًنحريرا, فضال عن كونه من الرعيل األول الذي أسس جممع اللغة العربية  ً

 .خ الذي حيمي لغتنا ويذود عنهابدمشق, هذا الرصح الشام

َّإنه األستاذ سليم اجلندي, واحد من أعالم عرصه, ورائد من رواد النهضة 
 .احلديثة

ّاملؤلفة  
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  حملات من حياته
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  :نسبه

ّحممد سليم بن حممد تقي الدين بن حممد سليم اجلندي مفتي معرة النعامن 
 .ومحصّابن حممد اجلندي مفتى معرة النعامن 

يتصل نسب أرسته بالعباس بن عبد املطلب عم الرسول عليه الصالة 
نظرية بنت رشيف بن حممد احلجي من :  من جهة أبيه, ومن جهة أمهوالسالم

 .بني يوسف
, )١(كان أجداد هذه األرسة يقطنون يف بغداد إىل أن استوىل عليها التتار

 إىل فتق يف نواحي األزد, فالتجأ أحدهم وهو يوسف بن عبد العزيز بن املستنرص
ه عبد اهللا يف مكة, ثم خرج ابنه شهاب الدين أمحد إىل دمشق, فأمىض نوأقام اب

ًفيها عاما كامال, ثم أقام يف حلب عاما آخر, ثم ذ ب إىل قرية بكفالون من هًً
, فكانت ه٨٦٨أعامل رسمني يف عاملة الشهباء, فاستوطنها وتزوج فيها سنة 

سورية, فلام كثر رجاهلا; تفرقوا يف بالد أنطاكية, فأقام فريق هذه األرسة يف بداية 
 .منهم فيها, وأقام آخرون يف القصري

ًولد ألمحد من أحفاد أحفاده ثالثة ذكور, فسمى كل منهم حممدا, ولقب  ّ
األول بوفا, والثاين باجلوهري, والثالث باجلندي, فسكن األول يف محص, وله 

 هذا, وسكن الثاين يف إدلب, وذريته مشهورة فيها إىل ذرية فيها ويف محاة إىل يومنا
اآلن, أما الثالث فبقي يف بكفالون, وأعقب ولدين, أحدمها أمحد, وهو جد 
اجلنديني يف محص, وثانيهام حسن الذي هاجر إىل املعرة يف القرن احلادي عرش, 

                                                 
 .٧١٤ص/٨جملة جممع اللغة العربية, مج  )١(
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ن , م حممد بن عبد الوهاب بن إسحاق بن عبد الرمحن بن حممدوكان من أحفاده
ًسليم الذي أعقب ثالثة أوالد, أبو السعود مات صغريا, وتقي الدين : أوالده

أما تقي الدين, فقد أنجب ثالثة أبناء ذكور, أكربهم األستاذ حممد . وأختهام نائلة
فاطمة ونائلة وأمينة : سليم اجلندي, وأخواه أمني ومصطفى, ومخس بنات

ة بنت سعيد بن صالح بن عبد وقد تزوج األستاذ اجلندي صاحل. ومجيلة ولطفية
نجم الدين وتاج الدين وضياء الدين وبدر الدين : الوهاب وأنجب منها

 .)١(ًوشمس الدين وحياة وطريفا
ُعرفت عائلة اجلندي بالعراقة يف العلم والشعر والرياسة, وتوىل أناس منهم 

 .ّعرة, كام توىل فريق منهم إمارة محاة ومحص واملالقضاء والفتيا يف محص ودمشق

مولده ونشأته يف املعرة
ّ

:  

 /رمضان /٢٨يف  النعامن, مدينة صغرية تقع شامل مدينة محاة,ّولد يف معرة 
 .من عمرهم, ونشأ يف حجر أبيه حتى بلغ السابعة ١٨٨٠ املوافق ه١٢٩٨

ّكان والده رجال نسابة حمبا للعلم والشعر, أيب النفس ً, معروفا بأمانته ً
حتدث األستاذ اجلندي عن مناقبه .  يؤذي اآلخرينونزاهته, لني اجلانب, ال

ًكان تارخيا ناطقا «: )٢(فقال  حيا, أبيا, طاهر النفس واليد والذيل, لني )٣(ًقمطراوً
ًاجلانب, بعيدا عن اإليذاء, صبورا عىل حتمل األذى ًكان عاملا «: ً, وقال أيضا»ً

                                                 
 .٣٥٠ص/٣تاريخ معرة النعامن, ج  )١(
 .١٥٦ص/٣املصدر السابق, ج  )٢(
 .ما تصان فيه الكتب: َقمطر  )٣(
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 .)١(»بأنساب األرس السورية أكثر من أبنائها
ّا األب العطوف الكريم شب األستاذ اجلندي وترعرع عىل يف كنف هذ

 .حب الفضيلة ومتثل األخالق احلميدة والشيم النبيلة
 ّتعلم القرآن عند الشيخ أمحد من بني إدريس املعري, ودخل املكتب الرشدي

 وكان فيه أربعة صفوف جيتازها الطالب يف أربع سنوات, فلام ,ه١٣١٠عام 
سهلة, تسنّى له أن جيتاز الصفوف األربعة يف سنتني, وجد الدروس فيها قليلة 

ّثم قرأ عىل أحد شيوخ املعرة, وهو . ه١٣١٢ويأخذ الشهادة من املكتب سنة 
مدير املكتب الرشدي كتاب رشح العوامل وكتاب اإلظهار للربكوي, وكتاب 

 .الرحبية يف الفرائض, ورسالة يف الربع املجيب
ّيف املعرة, فقرأ عىل الشيخ صالح بن تفرغ للدراسة يف املسجد الكبري 

مية, وقرأ عىل ابنه كتاب رشح الغاية للخطيب ورمضان بعض دروس من األجر
الرشبيني يف الفقه الشافعي, وقرأ القرآن والتجويد عىل الشيخ حسن بن أمحد 

ّاملعري, والشيخ عبده من بني الشحنة املعرياملطر  ّ. 
ن العوامل واإلظهار للربكوي, استظهر طائفة من سور القرآن, وحفظ مت

بن مالك يف النحو, ومتن إيساغوجي والسلم يف اوالكافية البن احلاجب, وألفية 
املنطق ومتن الرحبية يف الفرائض, ومتن اجلوهرة واألمايل يف التوحيد والعقائد, 

 .)٢(ومتن الزبد يف الفقه الشافعي
ًكان والده حيضه عىل حفظ الشعر, فحفظ كثريا منه, و ّالسيام شعر أيب ّ

                                                 
 .٣/١٥٦ّتاريخ معرة النعامن ج  )١(
 .٥ص/١ جاملصدر السابق  )٢(
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ً, فقد كان يف عهد احلداثة والشباب  رسيع احلفظ, ما سمع بيتا أو ّاملعريالعالء 
الشعر يف نحو بقرض بيتني من الشعر اجليد إال ورسخا يف حافظته, ثم ابتدأ 

 .الثالثة عرشة من عمره

  :انتقاله إىل دمشق
محلة , وأقام يف دار اجلندي به١٣١٩ مع والده إىل دمشق سنة هاجر

 .الشالة يف سوق صاروجا

رشع يف التفقه عىل مذهب اإلمام أيب حنيفة عىل جهابذة العلم يف دمشق, 
 بن صالح األسطواين,  بن راغب)١(فقرأ عىل العالمة الفقيه الشيخ حممد شكري

 ,يف الفرائض» رشح الرساجية«يف الفقه, و» جممع األهنر رشح ملتقى األبحر«كتاب 
يف النحو, وقرأ عىل الشيخ عبد القادر » ألفية ابن مالكرشح ابن عقيل عىل «و

ِبدران يف املدرسة السميساطية كتاب  ْ َ يف األصول » التلويح رشح التوضيح«ُّ
 ًيف علم املعاين والبديع للتفتازاين أيضا,» رشح املخترص«لسعد الدين التفتازاين, و

 .ورشح شيخ اإلسالم عىل اخلزرجية يف العروض والقوايف
 الدمشقي يف داره ويف اجلامع )٢( اهللا الكسمامة الشيخ عطّعىل العالوقرأ 

يف الفقه احلنفي, مع أكثر حاشيته رد » الدر املختار رشح تنوير األبصار«األموي, 
ًاملحتار, ورشح املرآة لألمريي يف األصول, وحرض دروسا كثرية يف النحو 

 .سيةواملنطق كالفناري عىل إيساغوجي ورشح القطب عىل الشم
                                                 

 .ًكان مفتيا عاما للجمهورية  )١(
 .كان مفتي دمشق  )٢(



 −٢١−

قرأ عىل الشيخ حسني الشاش الدمشقي يف مدرسة نور الدين الشهيد 
ّوقرأ عىل العالمة املحقق . رسالة السمرقندي يف البيان, وإيساغوجي يف املنطق

ًشيخ املحدثني يف عرصه الشيخ بدر الدين احلسني يف مدرسة احلديث قسام من 
البن اهلامم يف األصول, كتاب التحبري والتقرير البن أمري احلاج رشح التحرير 

مجع اجلوامع للسبكي يف األصول, وكتاب ومجيع رشح جالل الدين املحيل عىل 
املسامرة البن أيب رشيف رشح املسايرة البن اهلامم يف التوحيد, ورشح السنوسية 
الكربى يف التوحيد, والتدريب رشح التقريب للسيوطي يف مصطلح احلديث, 

ة يف آداب البحث, ورشح العصام عىل رسالة ورشح املقوالت العرش, ورسال
 .العضد يف الوضع
مة الشيخ بدر الدين احلسني, رمحه اهللا, بمدى شأنه ّس العالّوقد تفر

 .)١(ومواهبه يف ميدان اللغة والتأليف واألدب, وصدقت فراسته
 .)٢(ًكام قرأ عىل الشيخ هباء الدين األفغاين شيئا من رشح املنار يف األصول

ّتاذ سليم اجلندي جهدا كبريا يف تلقي العلوم وقراءة الدروس  بذل األس ً ً
ّعىل كبار علامء زمانه, وكان مثابرا دؤوبا, اجتهد وتفوق عىل رفاقه, فقد رغب  ً ً

ى طلبه, وطلب فريق ّفريق منهم أن يعيد قراءة الدروس عليه بعد الدرس, فلب
ّطلبه وكلفه آخر أن يقرأ عليهم الدرس قبل حضور درس األستاذ, فأسعف 

 . ففعل;ًفريق من الطلبة أن يقرئهم دروسا يف الرصف والنحو واملنطق
ّ, فكلف طالب العلم الذين كانوا ه١٣٢٦ثم أعلن الدستور العثامين سنة  ُ

                                                 
 .٥٣ص/١أعالم األدب والفن, ج  )١(
 .٩ص/١ّتاريخ معرة النعامن ج  )٢(



 −٢٢−

ًيعفون من اخلدمة العسكرية ألجل العلم أن يؤدوا فحصا يف النحو واملنطق 
رئهم رشح الفناري عىل حسب النظام العسكري, فاضطره مجاعة منهم إىل أن يق

 يف املنطق, والكافية يف النحو, فكان يبتدئ إيساغوجي, والقطب عىل الشمسية
الدروس يف داره منذ طلوع الشمس إىل الظهر, ومن بعد صالة العرص إىل قرب 

اهم, وظل عىل هذه َّثم طلب مجاعة أن يقرؤوا علوم البيان; فلب. نصف الليل
, فاشتغل ت والده, وترك ثالثة بنني ومخس بناإذ تويف, ه١٣٣٢احلال حتى سنة 

 .ّوبام خلف هلم من عقاربأمورهم, 
ُوأعلنت احلرب العامة يف تلك السنة, فانرصف عن التعلم والتعليم إىل 
هتيئة ما فرضته احلكومة من الرضائب, ما بني بدل عسكرية وإعانة لألسطول, 

 .)١(باسم إعانة اختيارية وإعاشةوإعانة جلمعية اهلالل, وإعانة لغزة, ورضيبة جربية 
 بعد أن استوىل جيش اإلنكليز. وبقي عىل تلك احلال حتى وضعت احلرب أوزارها

ّم, وألفوا حكومة عربية يرشف عىل ١٩١٨والعرب عىل دمشق يف أيلول سنة 
 .أعامهلا األمري فيصل, ويرأسها حاكم عسكري هو رضا باشا الركايب

. من الصعوبات قضية اللغة العربيةواجهت هذه احلكومة فيام واجهت 
فأدركت رضورة . )٢(ّذلك ألن اللغة الرتكية كانت هي اللغة الرسمية يف البالد

إحياء العربية ودرء اخلطر عنها, والسعي إىل تعريب دواوين الدولة ومؤسساهتا, 
وألجل ذلك; انتقى احلاكم العسكري لديوانه ثالثة أساتذة ضليعني أقوياء يف 

 :ربية هماللغة الع
                                                 

 .١٠ص١ّتاريخ معرة النعامن ج  )١(
 ٢تاريخ املجمع العلمي, ص  )٢(



 −٢٣−

, كام جعلت هذه احلكومة )١(, وشاكر احلنبيل, وسعيد املسويتسليم اجلندي
ًالعربية الواعية يف كل وزارة من وزارات الدولة منشئا يصوغ الرسائل, ويدقق 
ًكل ما يصدر عن الوزارة من قرارات وبالغات وتعميامت حرصا عىل سالمتها 

ًلغة ونحوا أو أسلوبا ً ّوق يرقى إىل مميوكان املنشئ املتف. ً ز, وقد بلغ سليم اجلندي ّّ
 .)٢(هذه الرتبة

 وتطلعت إىل االرتفاع بلغة املوظفني, إذ كان أكثرهم درس بالرتكية, فأنشأت
ًدروسا هلؤالء املوظفني وأمثاهلم, هدفها تقوية لغتهم العربية واالرتقاء ببياهنم, 

ء, مثل حممد الداودي, وعهدت هبذه الدروس يف اللغة واإلنشاء إىل أساتذة أكفيا
 .)٣(وسليم اجلندي, وأنيس سلوم وغريهم
 من لغة دواوين احلكومة, ويصحح َّجّأخذ األستاذ اجلندي يقوم املعو

, فساهم ببحوث )٤(»الرابطة األدبية«الفاسد من لغة اجلرائد, وانضم إىل مجعية 
ّفيها, كانت تقدم حتت عنوان هتذيب األلفاظ, بني من خالهلا دور ع ّ . اللغةلم ُ
 .وأمهية التحقيق اللغوي يف احلفاظ عىل فصاحة العربية وقوة أسلوهبا

وكانت الوظيفة حمتاجة إليه, إىل اللغوي والكاتب البليغ, فجذبته إليها, 
ّدعي إىل ديوان الرسائل الذي ألفه احلاكم . ليخدم املجتمع, وليؤدي أمانة العلم ُ

ًالعسكري, ووظف منشئا أول فيه, ثم بعد  بضعة أشهر جعل احلاكم دمشق ّ
                                                 

 .٦٢حارض اللغة العربية يف الشام, ص  )١(
 .٦٠نحويون قدماء وحمدثون, ص  )٢(
 .٦٢حارض اللغة العربية يف الشام, ص  )٣(
 .١٤٣ص/٣١جملة املجمع, مج  )٤(



 −٢٤−

ّحلب والية, فوظف مميزا يف ديوان الرسائل يف الوالية, ثم إن األمري والية و ً ّّ ُ
ّوألف جملس مديرين, يرأسه أخوه زيد, وجعل . فيصل ألغى تشكيل الوالية

ّأما مدير . ًمديرا للاملية, ومديرين آخرين للعدلية, وللحربية, وللداخلية
ًوقد وظف سليم اجلندي منشئا أول. رشيد طليع: الداخلية فيقال له ّ  فيها ثم ُ

ًمميزا  .ًوكان فوزي الغزي مديرا لديوان الرسائل. ّ
 ّسورية, ألف جملس الوزراء,ًثم ملا بويع األمري فيصل, وصار ملكا عىل دولة 

ًوبقي فوزي الغزي مديرا للرسائل, وبقي . ًوجعل رضا الصلح وزيرا للداخلية
  .ًزا يف ديواهناّسليم اجلندي ممي

ُفلام استوىل الفرنسيون عىل دولة سورية تغري الوزراء, ثم جعل حاكم  ّ
ًلدمشق يرأس الوزراء, وجعل عطا األيويب وزيرا للداخلية, وبقي األستاذ  ُ
. اجلندي يف وظيفته, فلام نقموا عىل فوزي الغزي جعلوه قائم مقام يف تدمر

 بالوكالة عن مدير الرسائل فوق وظيفته ُفاستقال منها, فعهد إىل األستاذ اجلندي
ّالتي غري الفرنسيون اسمها مرارا, فتارة كان اسمها مميزا, وثانية رئيسا لكتاب  ً ً ًّ ّ

ّالديوان, وثالثة معاونا لرئيس الكتاب ً. 
ثم ألغيت وزارة الداخلية إلخراج الوزير منها, ألن احلاكم كان غري راض 

يوان احلاكم, وكان هذا الديوان يتألف من ُعنه, وعن بعض موظفيها, فأحلقوا بد
ً عريب وفرنيس, ويسمى قسم الرتمجة, فجعل األستاذ اجلندي رئيسا :قسمني ُ ّ

 .)١(م١٩٢٤ّلكتاب القسم العريب إىل اليوم السابع من شباط سنة 

                                                 
 .١٢ص/١تاريخ معرة النعامن, ج  )١(



 −٢٥−

  :ًانتخابه عضوا يف جممع اللغة العربية

جممع اللغة  − ًانتخب األستاذ اجلندي عضوا يف املجمع العلمي العريب 
وانضم إىل الرعيل األول من علامء . م١٩٢٢/أيلول/١٣ بدمشق يف − )١(العربية

ًالشام الذين أقاموا رصحا شاخما, مايزال إىل يوم الناس هذا موئل العاملني يف  ً
احلفاظ عىل اللغة وآداهبا, ونرش تراث أعالمها, وذلك بحفل استقبال أقيم له يف 

 .م١٩٢٢/أيلول/٢٧
ً يف تلك احلقبة من الزمن موئال عاليا للبحوث اللغوية واألدبية كان املجمع ً

ّوالعلمية يف جملته ومنشوراته التي يعدها طائفة خمتارة من حفاظ اللغة ورواهتا ومحاهتا  ٌٌ ّ
ًوالذائدين عنها, سهروا ليايل طواال يرسدون املعاجم املختلفة مستخرجني منها ما 

 وقد أحيوا بعملهم هذا مئات من الكلامت, كانت ًمتس الرضورة إىل استعامله حديثا,
 .)٢(ُ, فسالت عىل ألسنة املتعلمني, وطردت مرادفاهتا األعجمياتةغريبة أو ميت

ًقدموا بحوثا جزئية للخاصة, حيتاج إليها ذوو االختصاص, وال يستغني 
ولألستاذ اجلندي مقاالت عديدة لغوية وأدبية, . عنها غريهم من املثقفني عامة

ائل مجع يف كل منها األلفاظ املتعلقة بموضوعها, ونرشها مسلسلة يف جملة ورس
 :املجمع, منها

ْرسالة الكرم − مجع فيها كل ما خيص الكرمة, منذ تكون بذرة إىل تساقط : )٣(َ
أوراقها, وما يصيبها من عناية زراعية من أحوال وأزمان 

                                                 
 .ًجممع اللغة العربية بدمشق, كان اسمه سابقا املجمع العلمي العريب  )١(
 .١٠٤ية يف الشام, صحارض اللغة العرب  )٢(
 .٢٨٠ص/٩جملة جممع اللغة العربية, مج  )٣(



 −٢٦−

  لبعضىّإلخ, فام خيطر بالبال مسم... وذكر أسامء مواضعها
ًذلك إال وجده مرشوحا يف بابه ّ. 

مجع فيها األلفاظ املتعلقة بالطرق وأنواعها ومتهيدها : )١(رسالة الطرق −
 .وأحواهلا, فأحيا مئات األلفاظ املحتاج إليها اليوم

عمله املجمعي عىل كتابة املقاالت وإعداد الرسائل, بل تعداها ومل يقترص 
ن العلامء يف جلساته, ومدرسة إىل نشاطات أخرى, فاملجمع منتدى للخاصة م

لتثقيف الشعب يف حمارضاته األسبوعية التي يلقيها أحد أعضاء املجمع, أو ممن 
ّوقد ألفت جلنة للنظر يف هذه املحارضات وإقرارها . ّيكلفهم من العلامء واألدباء

فارس اخلوري, ومسعود الكواكبي, ومصطفى الشهايب, : مؤلفة من األساتذة
, وكان يشارك »جلنة النظر يف املحارضات واملقاالت«: سميتوعارف النكدي, و

عبد القادر املبارك, وسليم اجلندي, : اللجنة النظر يف لغة املحارضات األساتذة
  .)٢(وخليل مردم بك

كام شارك بمحارضة يف مهرجان املتنبي الذي أقامه املجمع العلمي يف متوز 
 .م, حتدث فيها عن ثقافة املتنبي ومصادرها١٩٣٦

الذي . ّوكانت له كلمة ألقيت باملهرجان األلفي لذكرى أيب العالء املعري
 .م١٩٤٤أقامه املجمع العلمي يف سنة 

مع بعض زمالئه حتت قبة املجمع أو يف أروقته كان األستاذ اجلندي جيتمع 
ًفيها موضوعا من موضوعات اللغة, أو يشتغلون يف جلسات علمية, يتدارسون 

                                                 
 .٤١١ص/١٨جملة جممع اللغة العربية, مج  )١(
 .١١ًاملجمع العلمي العريب يف مخسني عاما, ص  )٢(



 −٢٧−

 .)١(ميف تصحيح خمطوط قدي
 .رف اجلندي بني رصفائه املجمعيني بإنتاجه الكثري, وجلده عىل التأليفُلقد ع

 .وقدرته عىل التصنيف واجلمع, هذا إىل علم واسع وشغف بالتحقيق والتدقيق
/ أيار/٨نظم قصيدة ألقيت يف املجمع العلمي العريب يف دمشق, بتاريخ 

 :)٢(ً, أذكر أبياتا منها١٩٢٣
 حيا احليا فيك حيا من بني مطر األثل والسمريا مرتع السمر بني

 ّفيام مىض من ذوات الدل واخلفر هفزما هاجني ذكر من قد كنت حت
 )٣(ِ أيدي الدهر بالغريكرمتهم في ُرياُغًلكن تذكرت آباء لنا

 يف اجلدب أغنوا عن اآلجال واملطر قوم إذا ركبوا يف احلرب أو نزلوا
 ويصبح اخلائف املذعور يف وزر ًا يف مضارهبميميس الذليل عزيز

َوال اكتفوا يف طالب املجد بالقرص مل يقرصوا يف سبيل املجد عن طلب َ)٤( 

  :أستاذ علوم العربية وآدابها
ًعني أستاذا لألدب العريب يف مدرسة جتهيز الذكور   يف − مكتب عنرب −ّ

ًة وظف أستاذا لآلداب يف ويف هذه املد. م١٩٤٠ عام إىل ١٩٢٤دمشق, من عام  ّ
 ويف مدرسة , سنوات عديدة− معهد الشهيد باسل األسد −مدرسة الالييك 

 .مجعية العلامء مدة سنتني
                                                 

 .٣١حممد سليم اجلندي يف حفله األربعني, ص  )١(
 .٦٦ديوان اجلندي, ص  )٢(
 .ح إىل الفساداألحداث واألحوال املتغرية من الصال: ِالغري  )٣(
 .ما يبقى يف املنخل بعد االنتخال: القرص  )٤(



 −٢٨−

ًدخلت مدرسة التجهيز ودار املعلمني تلميذا «: يقول األستاذ سعيد األفغاين
هم بعد االحتالل بعامني, فوجدت فيها عىل منابر اللغة ثالثة من أعالم العربية, 
 .)١(»املرحومون عبد الرمحن سالم, والشيخ حممد سليم اجلندي, والشيخ حممد الداودي

ًمتمكنا من العربية, عني األستاذ اجلندي بتدريس النحو واألدب, فقد كان  ّ
 من حمت. تتلمذ عىل أساتذة األجيال املبدعة املنتجة. بمفرداهتا وتراكيبهاًبصريا 

لقات واملجمهرات واملذهبات واملفضليات  ومن املع,سيبويه ومحاد واخلليل
زم وحب علم وحدة بصرية, عّذلك كله من إنضاء واألصمعيات مع ما يتطلب 

فأحسن الترصف يف رشح قواعد النحو, . وغلب عليه يف التعليم الطابع العلمي
 .وكشف دقائق علوم اللغة

عتمد ّيسأله طالبه بعد انتهاء الدرس املجهد عن املصادر املوثوق هبا امل
ًعليها, فيمدهم بأسامء العرشات من املؤلفات, وربام عني لسائله فصوال  ّ فيها جيد ّ

ُ يسأل عن مسألة, اختلف فيها املختلفون, ورجح املرجحون, ماما يريد, وعند
, ويذكر غاية ما انتهى إليه التأليف فيها, فإذا رجع املرء إىل املصادر التي يرشحها

 .)٢(ادة يف يشءأحاطت باملسألة, مل جيد زي
وهو من األساتذة الذين يتجهون بطالهبم وجهة القديم يف األدب واللغة, 
يبغون احلفاظ عىل نقاوة اللغة وسالمتها, فيويص بعقد ابن عبد ربه, وكامل 

ًإذ مل يكن يكره شيئا كراهيته للعبارات . املربد, وأدب ابن املقفع, وما أشبهها
 .فردات الشاذةاملهلهلة والرتاكيب الضعيفة وامل

                                                 
 .٨١حارض اللغة العربية يف الشام, ص  )١(
 .٢٣حممد سليم اجلندي يف حفله األربعني, ص  )٢(



 −٢٩−

كان مما يتميز به يف التدريس الوقار واجلد, فام كان يتبذل يف حديث, وال 
 .يميل إىل عبث, وال يرغب يف هزل, ويؤثر يف حمارضاته اإلجياز عىل التطويل

وكانت طريقته يف ختري املوضوعات األدبية دقيقة عميقة, فام كان عن 
ء واملناقشة أحب إليه, وما كان الشعراء واألدباء فصبغة التأليف واالستقصا

ًإنشائيا خالصا   .)١(فصبغة التوجيه والتنبيه أحب إليهً
تعد هذه املرحلة من حياة األستاذ اجلندي من املراحل اخلصبة يف حياته, إذ 

ّ أو يبدل أو يؤلف أو يعدل إال دعوا مل يكن يوضع برنامج للعربية يف املدارس ّ ّ
الئه األساتذة الفضالء يف تأليف العديد من اجلندي, فقد شارك مع نخبة من زم

 .املستظهر, يف ستة أجزاء, وعدة األديب, يف ثالثة أجزاء: منها. الكتب للناشئة
عت فيه طائفة من كالم البلغاء واحلكامء والعلامء ُ فقد مج,ّأما عدة األديب

ًحت رشحا وافيا, وقد شُوالشعراء, ورش  .دياركه يف تأليفه الشيخ حممد الداوً
, أن يتخرج )٢(أراد األستاذ اجلندي للناشئ الذي ينهل من املناهج التعليمية

َّباب من أبواب الشعر, ويلم بكثري من يف كل فن من فنون األدب, ويلج كل 
األلفاظ الفصيحة واجلمل الصحيحة, ليتسنّى له أن يرضب يف األدب بسهم 

 األوىف ّوجعل احلظ. فاخرخر من املآثر واملّوافر, ويطلع عىل ما تركه األول لآل
للشعر القديم, ليكون معظم ما يتعلمه الناشئ عدة له يف اإلنشاء وقرض الشعر, 

 :)٣(فهو القائل. ّوعمدة يعول عليها يف اللغة
                                                 

 .٢٨حممد سليم اجلندي يف حفله األربعني, ص  )١(
 .٣عدة الكاتب, مقدمة, ص  )٢(
 .٢/٦٣ديوان اجلندي, ص  )٣(



 −٣٠−

 ِجتن املحامد منه بعد يف الكرب ّتعهد الطفل بالتهذيب يف الصغر
 الثمرًيزدد نموا ويثمر أطيب  فالطفل كالنبت, إن حيسن تعهده

 جياري طرق التعليم احلديثة ناضطر األستاذ أ» البكالوريا«وملا أنشئ نظام 
ووفق إىل ذلك . يف األدب, وأن هييئ لتالمذته دراسات حيتذوهنا ويرجعون إليها

يف دراسة األدباء, وحتليل أدهبم, وتصوير البيئة التي نشؤوا فيها, والعوامل التي 
ّا دراسات قيمة عن ابن املقفع والنابغة الذبياين تأثروا هبا, فأخرج عدة كتب فيه

ًوامرئ القيس, وأصبحت مرجعا مفيدا لألساتذة والطالب معا ً ً. 
, وهي تتناول العلم الباحث كام قام بتدريس مادة تاريخ آداب اللغة العربية

عن أحوال اللغة, وما عرض هلا يف العصور املختلفة من ارتقاء وانحطاط وعن 
لقنّها  .ام تركه الناهبون من أبنائها من ثمرات قرائحهم يف كالمهمأسباب ذلك, وع

ًللطالب أجياال متعاقبة, مهتام بتاريخ النابغني من البلغاء وأعالم البيان ودراسة  ً
ّآثارهم, مبينا ما أثره بعض منهم يف بعض آخر من حيث الفكر واألسلوب, ً  وذلك ّ

ري واإلحاطة بالغريب والعمق يف بطريقة ينفح منها العلم الغزير واحلفظ الوف
 .البحث وسعة االطالع

ًوعني أستاذا يف مدرسة اآلداب العليا التي أحدثت  م, وكان ١٩٣٠سنة ّ
 .يقرأ فيها دروس القواعد العربية والبالغة واخلطابة

الشيخ األديب عيل الطنطاوي, والشاعر أنور العطار, : )١(وكان من تالميذه
الدكتور زكي املحاسني, واألستاذ حممد املبارك, والنحوي سعيد األفغاين, و

 .والدكتور مجيل سلطان وغريهم
                                                 

 .٦٠دثون, صنحويون قدماء وحم  )١(
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 .م لبلوغه الستني من عمره١٩٤٠أحيل عىل التقاعد سنة 
 املوافق الثامن عرش من ه١٣٦٠ويف اليوم الثاين والعرشين من املحرم سنة 

ًا م, منحته احلكومة السورية وسام االستحقاق السوري تقدير١٩٤١شباط سنة 
ًجلهوده التي بذهلا طوال ثالثني عاما يف تعليم اللغة العربية وغريها من العلوم 

 .العربية
ًلقد علم األستاذ سليم اجلندي جيال كامال من الشباب, وأرشبه حب  ً ّ
العربية وإتقاهنا, فنجح يف أستاذيته كل النجاح, وأبدع يف نرش لواء الفصحى 

ًوالذود عنها, وكان معلام حقيقا ٍّسمه, يعطي وال يأخذ, يعطي من غري من وال  باً َ
 :)١(ًحساب خري ما عنده, وكل ما يستطيع متمثال قول الشاعر

 ّف ولكن يلذ طعم العطاء ليس يعطيك للرجاء وال اخلو

  :مدير الكلية الشرعية

 /١٢ املوافق ه١٣٦١/املحرم/٢٦س بتاريخ .آ/٤٢صدر مرسوم برقم 
 .مي يف دمشق يدعى بالكلية الرشعية اإلسالميةم, بتأسيس معهد إسال١٩٤٢/شباط

َّإن اللجنة التي قامت بتأسيسها وترتيب أنظمتها هي فئة صاحلة من كبار 
/ ذي القعدة/٢٦رجال الدين والعلم, انبثقت عن مؤمتر املفتني املنعقد يف 

 .م١٩٤١/كانون األول/١٥ املوافق ه١٣٦٠
ًني, وقد انتخب أمينا لرس كان األستاذ سليم اجلندي من أعضائها املرموق

هذه اللجنة, فكان يرتب هلا جدول األعامل, وحيدد املوضوعات واألبحاث 
                                                 

 .١٥حممد سليم اجلندي يف حفله األربعني, ص  )١(
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. إلقرار الصالح واألوفق من األنظمة ومواد الدراسةللمناقشة بني األعضاء 
ًحتى جاء نظاما وافيا باملراد شهد أساطني العلم بدقة تنظيمه ووفرة مواده . ً

 من )٢(وعندما تألفت هيئة العمدة. )١(راسة وسنيهاوحسن توزيعها عىل فصول الد
اللجنة االصطالحية التنفيذية للمؤمتر, كان األستاذ اجلندي من أعضائها, 

 .ًوانتخب أمينا لرسها بحسب املادة السادسة من نظام الكلية األسايس
ًوملراقبة تطبيق هذا النظام واإلرشاف املبارش; عني ناظرا هلذه الكلية سنة  ّ

, إضافة إىل أمانة رس العمدة, فقام بام توجبه عليه املصلحة العامة أحسن م١٩٤٢
م, ١٩٤٤ً بالتوجيه واإلرشاد والتنظيم, إىل أن صدر قرار بتعيينه مديرا سنة قيام

 .مع إسناد دروس األدب العريب لعهدته يف الصفوف العالية
ته العلمية وليس األستاذ اجلندي بغريب عن هذا امليدان, ذلك أنه ابتدأ حيا

ًطالبا عىل الطريقة القديمة, قرأ علوم اللغة والدين عىل شيوخ عرصه, فكان عاملا  ً
بالفقه واحلديث والتفسري واألصول والكالم واملنطق وآداب البحث إىل جانب 
اللغة والنحو واألدب, أضف إىل ذلك خربته يف التدريس باملدارس الرسمية, 

 ., اطلع خالهلا عىل مناهجها وطرائقهاّفقد عاش يف جوها زهاء عرشين سنة
املزيد من نشاطه,  −ّ مدير الكلية الرشعية واملدرس فيها −بذل األستاذ اجلندي 

                                                 
 .٦٥حممد سليم اجلندي يف حفله األربعني  ص  )١(
كانت العمدة مؤلفة من القايض املمتاز واملفتي العام ورئيس مجعية العلامء ونقيب   )٢(

األرشاف ومدير األوقاف اإلسالمية, ومدير أوقاف دمشق, وممثلني اثنني عن وزارة 
عارف, واألستاذ سليم اجلندي, وكان يرأس العمدة حينئذ سامحة القايض املمتاز امل

 .املرحوم الشيخ حممد عزيز اخلاين



 −٣٣−

ًالكلية بمظهر التقدم, وأنجبت طالبا أقوياء يف العلوم التي تلقوها, حتى ظهرت 
ّفأصبحوا من الرجال املرموقني يف املجتمع, وكان جلهم أساتذة لألدب والدين 

 . املدارس الرسميةيف
 .م١٩٤٨ًثم استقال منها طلبا للراحة سنة 

كل من عرفه يف هذه الكلية يثني عىل علمه بالنواحي الفقهية والرشعية, 
 .وشهرته بعلوم اللغة العربية, ويتحدث عن قوة ذكائه وفطنته ورسعة بدهيته

  :التأليف ونظم الشعر

 حث واالستقصاء والتمحيصًعكف األستاذ اجلندي عىل التأليف, معتمدا الب
ًلألخبار التي حيكم فيها منطقا صائبا وعقال راجحا وذكاء نافذا, فيقر اخلرب أو  ً ً ًً ّ

ً استنادا إىل املقدمات املنطقية العلمية, فألف كتبا يف األدب والتاريخ واللغة,ينفيه ًّ 
ّشائعة, وقوم العديد من األساليب ًألفاظا وكتب مقاالت صحح من خالهلا 

 .غوية املستعملةالل
ولألستاذ اجلندي ديوان شعر مجع فيه ما قاله من أبيات, وما نظمه من 
ًقصائد يف مناسبات خمتلفة, فقد أولع يف أول عمره بالشعر ولعا شديدا, ثم بعد أن  ً
ًهاجر إىل دمشق نظم بعض القصائد املتنوعة يف موضوعاهتا, وصادفت قبوال من 

منذ بلغ مخسة  وسئم قول الشعر, وأمسك عنه ّبعض األدباء وغريهم, لكنّه مل
ًوعرشين عاما, وبقي زاهدا يف قوله ً, ال ينظمه إال تكلفا, وعزا ذلك إىل قلة من ً ّ ّ

ّيعرف اللغة العربية يف القابضني عىل أزمة األمور ِ ً يف ذلك العهد, فضال عمن )١(َ
                                                 

ِأزمة األمور  )١( َِّ  .مقاليدها: َ
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وهم أهل الثروة يفقه أرسارها ودقائقها, واستعجام الفئة الراقية يف ذلك الزمان, 
 .فالشعر بضاعة تنفق يف قصور األغنياء, وال تروج يف أكواخ الفقراء. واليسار

, فهي من املتخرجني يف العلوم الدينية, إذا وكذلك وضع الفئة املتعلمة
نبغ فيهم شاعر رصف مهه إىل زخرفة شعره باجلناس واملطابقة والتورية 

أو من املتخرجني يف العلوم ّوغريها من املحسنات البديعية املتكلفة, 
الرياضية والطبيعية واالجتامعية ونحوها, وهؤالء يقل فيهم الراسخون يف 

ال يتقيدون بأوزان الشعر وقوافيه التي درج عليها . علوم اللسان واألدب
ّاملتقدمون, ولذلك يكثر يف كالمهم اللحن واإلخالل بالوزن, ثم إن الشعر 

ا تدفع الشاعر إليها رغباته يف الشهرة أو قد يستعمل يف أغراض ال قيمة هل
بكسب املال أو نيل احلظوة, والناس توسعوا يف معنى احلرية حتى فهم 
ّمعظمهم أن كل إنسان حر يف كل ما يشاء من قول وعمل, وله أن يتكلم  ّ

ِّ وأن حيسن ما يشاء ويقبح ما يريد,فيام يعلم وفيام ال يعلم ّ)١(. 
ألستاذ اجلندي عن نظم الشعر, فقد نفرت كر أدى إىل عزوف اُكل ما ذ
نت قرحيته بعد أن كانت ر, وح)٣(ّ عن الظعان)٢(ّزبَ نفور األهنفسه عن قول

 .مس عليه بعد أن أسلس له قيادهيشأطوع من بنانه, وكاد الشعر 
                                                 

 ].م/ط/مقدمة ص. [ديوان اجلندي  )١(
َّاجلمل الكثري الوبر طويله, وال يكون األزب إال نفورا, ألنه كلام حترك شع: ّبَاألز  )٢( ً ّ ر ّ

ًحاجبيه ظنه شخصا يطلبه فينفر ّ. 
 .ّحبل طويل يشد به املركب: ّالظعان  )٣(
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ً حوى أشعارا مجيلة, ألفاظها جزلة, معانيها جليلة سامية, هّلكن ديوان
ًسيقي وقع يف النفس, أذكر منها أبياتا حيض فيها أساليبها قوية, جلرسها املو

 :)١(عىل فعل اخلري ومد يد العون إىل كل من حيتاجها, يقول
 ّهم النبت حيييه التعهد والرب عليكم بإسعاف اليتامى فإهنم
 ِوال يمس عنه يف مسامعكم وقر ّولبوا نداء اخلري من كل وجهة
 بقى له من مثل أفعاله ذكروي ّفإن الفتى يأيت ويميض كام أتى

  :صفاته وأخالقه

 ُعرف األستاذ اجلندي بالتواضع واحلياء, بلني اجلانب وشدة اخلشية من اهللا,
ًوقف بني طالبه بطال من أبطال العربية, يتحدث . بحب الناس واإلحسان إليهم

ًيعلمهم العربية نحوا إليهم بعبارات هي يف أرقى طبقة من طبقات البالغة,  ّ
ّلوبا, ويغرس يف نفوسهم حبها, ويبني هلم مدى أصالتها وعراقتها, ويعودهم وأس ّّ ً

الصرب عىل قراءة تراثها ودراسة علومها, وهم يقتدون به ويسريون عىل هنجه 
 :)٢(املتمثل يف قوله

 ٌعلم به ترشق األفهام والفكر وخري ما يكسب املرء من رشف
ً مدرسا للعربية, ولكنه أكثر من لقد كان«: )٣(قال األستاذ عيل الطنطاوي ّ

ًمدرس, وكان عاملا من علامء البلد, ولكنه أكثر من عامل, ذلك ألنه امتلك كنوز  ّ
                                                 

 .٦٥ديوان اجلندي, ص  )١(
 .٧٥حممد سليم اجلندي يف حفلة األربعني ص  )٢(
 .٥٥املصدر السابق, ص  )٣(
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اللغة وأمسك بمفاتيحها, فهو يعطي األلفاظ لألدباء, يقولون, وهو هيذب 
 .»مقاهلم, ويكتبون وهو يصحح كتاهبم

 املعاجم يف صدره, ُيسأل عن الغريب, فال تغيب عنه كلمة منه, وكأنه وعى
ُويسأل عن االشتقاق والترصيف فيجيب عىل البدهية ما يعيى العلامء جوابه بعد 
ُالبحث والتنقيب, ويسأل عن النحو, فإذا هو إمامه وحجته, وقد شهد بذلك 
األستاذ حممد كرد عيل رئيس املجمع العلمي العريب, ووزير املعارف, بعد أن 

, »!ّسبحان اهللا, كأن النحو مطروح بني يديه«: )١(ًحرض له درسا يف النحو, فقال
 عليه بالبيت وجد يف كتاب, فإذا هو ينشد القصيدة التي ينتمي إليها, ُويلقى

 .ّويعرف بالشاعر الذي قاهلا
شهد أهل عرصه بغزارة علمه, وعمق فهمه, وعلو شأنه يف ميدان اللغة 

ً األستاذ اجلندي علام شاخما كان«: )٢(العربية وآداهبا, يقول األستاذ حممد املبارك ً
ًيف الفضل واخللق والعلم, حفظ جزءا كبريا من تراث لغتنا العزيزة, وكان له يف  ً

 .»هنضتها احلديثة أثره البارز
إمجاعهم عىل سجاياه اخللقية, فقد كان هادئ مل جيمع الناس عىل يشء 

 .ه عن طريقهًالطبع, صايف القلب, مستقيام, ال تستطيع مغريات الدنيا أن حتول
يقنع باليسري, ويشكر عىل القليل والكثري, يقابل احلسنة بمثلها, إن عجز 

 .)٣(يض عن اهلفوة, ما وجد إىل ذلك سبيالغعن ضعفها, وحيتمل السيئة, وي
                                                 

 .٦١نحويون قدماء وحمدثون, ص  )١(
 .٣٧حممد سليم اجلندي يف حفله األربعني, ص  )٢(
 .١٤امن, صّتاريخ معرة النع  )٣(
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, يميش اهلوينا, كثري )١(وهو ربعة بني الرجال, ال إىل الطويل وال إىل القصري
 ., حسن املعرش, ريض اخللقاحلذر, غاض الطرف والصوت, حارض النكتة

وللعامل مكانته, حيفظ لنفسه كرامتها, وينأى هبا عن يعرف للمعلم قدره, 
ًعاش أبيا, وكانت حياته مثاال يف . مواضع الصغار والزلل ومواطن الضعف

ّاجلد واملثابرة, مذ كان طالبا يقرأ عىل أساتذته الدورس, وجيتهد يف تعلمها, حتى  ً
يبدع يف تدريسه, ويتفانى يف نقل علومه ومعارفه, وخيلص ّأصبح عالمة عرصه, 

إىل لغته, فيعكف عىل التأليف واجلمع والتصنيف يف علومها, ينشد خدمتها 
 .وإعالء شأهنا, واحلفاظ عىل سالمتها

  :وفاته

ّرحل العالمة اجلليل, وكانت وفاته بدمشق, يف الساعة العارشة والنصف 
/ ٢٤ املوافق لـه١٣٧٥/ربيع األول/٧يف من قبل ظهر يوم االثنني الواقع 

ّوقد روع نبأ وفاته حمافل العلم . م, ودفن بمقربة الدحداح١٩٥٥/ترشين األول
ّواألدب, وحزن عىل فراقه األهل واألصدقاء, وشق عىل طالبه وعلامء عرصه 

ًأن يفقدوا علام من أعالم العربية, وواحدا من علامء زمانه ً. 
ّي خترج عليه كثري من أدباء الشام وعلامئها, وأحيا ّتويف األستاذ اجلندي الذ

الكثري من شوارد ألفاظ اللغة, واستحدث مصطلحات فصيحة, تشتد حاجة 
 .العرص احلارض إليها

أن يعيش يف ملتقى عهدين قديم وجديد, ولكل ّوهو الذي قيض اهللا له 
                                                 

 .٥١مكتب عنرب, ص  )١(
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أوصل, ن كانت وشائجه بالقديم لئمنهام ثقافته وأفكاره ومنهاجه وطريقته, و
ّوحظه من ثقافته وأسلوبه أوىف, إنه أرشف كذلك عىل اجلديد إرشافا مكنه أن  ً ّ

 .)١(يأخذ منه بنصيب صالح, فجمع بني مزايا الثقافتني وخصائص األسلوبني
ًرمحه اهللا, وأدخله فسيح جنانه, وجزاه عنّا خريا, فقد كان من املؤرخني 

 يف أخبار أيب اجلامع«َّألدب بمؤلفه ومن مؤرخي ا» ّتاريخ املعرة«املحققني بكتابه 
كتاب «و» إصالح الفاسد«, ومن أئمة اللغة وأعالم النحويني بـ»العالء وآثاره

 .»النحو
رثاه األستاذ الدكتور زكي املحاسني, عضو جلنة الرتبية يف وزارة املعارف, 

 :)٢(فقال
َمن بعد يومك سفرها وعليمها? يا واحد الفحىص وكنت إمامها ْ َ ْ َ 
َ الربء املجري سقيمهاّوتنسم ًلبست بعهدك حلة حمبوكة َ 

ّسيبقى حيا يف نفوسنا وقلوبنا, باسمه وعلمه وتاريخ حياته املرشف, 
 :)٣(احلافل بالعطاء واإلصالح, الزاخر بالعمل واإلخالص, وصدق من قال فيه

 ّحفت هبا الدنيا ودام نعيمها ٍ اخلالدين بسمعةوَوبلغت شأ
 

 
                                                 

 .٣٧/٣٤٧جملة جممع اللغة العربية, مج  )١(
 .٦٩حممد سليم اجلندي يف حفله األربعني, ص  )٢(
 .٦٩املصدر السابق, من أبيات الدكتور زكي املحاسني ص  )٣(
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@ +
  من حبوثه وآرائه يف كتبه
  املطبوعة واملخطوطة

 



 −٤٠−
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  :اجلندي ودور اجملامع العلمية يف عصر النهضة

ّيرى األستاذ اجلندي أن العرب يف جاهليتهم مل يكن هلم جمامع أدبية عىل 
الطراز املعروف اآلن, وإنام كانت هلم جمالس أدبية عىل قدر ما كانت تقتضيه 

 .)١(البيئة واحلياة اجلاهلية
ّوكانت هلم أسواق يعرضون فيها األشعار عىل حمكم ينتخبونه, كعكاظ 
وغريه, ثم خلفه املربد يف اإلسالم, وكانت املساجد وحلقات الدروس وجمالس 

 .املناظرة تقوم مقام املجامع اللغوية األدبية
ولعل أعظم جممع يف اإلسالم املجمع الذي أنشأه املأمون يف بغداد لنقل 

إىل اللغة العربية, فقد كان يضم طائفة من رجال العلم من أمم مية الكتب العل
 .خمتلفة يف العقائد والنحل, متفقة يف الغايات واملقاصد

ثم احتذت األندلس عىل مثال بغداد, فأنشئ فيها جمامع متعددة, وربام كان 
 ًأشهر جممع فيها جممع طليطلة الذي كان جيتمع فيه أربعون عاملا ثالثة أشهر يف

 .كل سنة
وكانت هناك جمالس فردية تضم مجاعة من رجال األدب والفضل يف 

ِّعصور خمتلفة وأمكنة متعددة, ولكنها مل ختتط ألنفسها خططا خملدة ً ولذلك . ّ
 .ذهبت بذهاب القائمني هبا

وملا اختلط الرشق بالغرب, واطلع األول عىل ما أقامه الثاين من رصوح 
                                                 

مؤلف غري مطبوع لألستاذ اجلندي, . (املجامع العلمية: عنوان. انظر العرص اخلامس  )١(
 ).بة املجمعوهو يف مكت
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. ه بقدر ما ساعدته احلياة السياسية واالجتامعيةأخذ يقتبس من. العلم واحلضارة
ًفالفرنسيون ملا قدموا إىل مرص أنشؤوا جممعا علميا,  وهم أسبق الناس إىل إنشاء (ً

تها والتنقيب ي, وكانت غايته نرش الثقافة الفرنسية ومدن)املجامع العلمية واألدبية
اضيات والطبيعيات الري: موه إىل أربعة فروعّعن اآلثار ودرس األخالق, وقد قس

ًوكان عدد أعضائه ثامنية وأربعني رجال, لكل . واالقتصاد السيايس واآلداب
 .ًنوع اثنا عرش عضوا, وهذا املجمع ذهب بذهاب الفرنسيني من مرص

دت البالد العربية أن حتذو حذو الفرنسيني, فأنشئ يف بريوت عام اوأر
ناعة, وانضم إىل رحابه م املجمع العلمي الرشقي للبحث يف العلم والص١٨٨٢

 .طائفة من علامء بالد الشام والعلامء األمريكيني
وكانت أعامله عبارة عن مقاالت علمية ألقاها . ومل يطل عمره أكثر من سنة

 . فيههبعض رجال
وملا وضعت احلرب العامة أوزارها, وقامت حكومة عربية يف دمشق, 

وىل للرتمجة والتأليف, ثم م جلنة سمتها الشعبة األ١٩١٨أسست يف أواخر عام 
ديوان املعارف, ووكلت إليها النظر يف أمر : م, جعلتها١٩١٩يف أوائل عام 

املعارف والتأليف وتأسيس دار اآلثار, والعناية باملكتبات السيام دار الكتب 
ً, ثم جعلت هذا الديوان جممعا علميا يف الظاهرية فأخذ عىل . م١٩١٩ حزيران ٨ً

 اللغة, ووضع ألفاظ لبعض املستحدثات العرصية, نفسه النظر يف إصالح
وتنقيح الكتب ونقدها وإحياء اآلثار العظيمة من تراث السلف والتنشيط عىل 

 .التأليف والكتابة واخلطابة واملحارضات
ًوبعث بعوثا إىل جهات خمتلفة من بالد الشام, كلبنان وتدمر ومحص 
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ًالشام وغريها بعضا من ًوغريها جللب اآلثار, واستهدى كثريا من أعيان 
 وقد صنّف املجمع ,)٢(ً والكتب, وكان يتألف من اثني عرش عضوا)١(العاديات

أعضاءه يف سنواته األوىل عىل ثالثة أصناف; األول هم املوظفون, والصنف 
الثاين هم املؤازرون أو الفخريون, ويقيمون يف دمشق, والصنف الثالث هم 

  .)٣( الرشق والغربُاألعضاء املراسلون, وخيتارون من

ً أصدر جملته, واستنسخ كثريا من الكتب العربية ١٩٢٠ويف أيلول عام 
. ًواستهدى كثريا من الكتب واملجالت. النادرة املتعلقة بتاريخ بالد الشام

وهو إىل اليوم أفضل . ًفأهدى إليه مجاعة من الفضالء كثريا من املكتبات والكتب
رجال العلم واألدب يف بالدنا, وأعىل إىل  ف العلامء يف القاصيةّ لتعرواسطة

 . وأفكارهمض فيه أدباء أمتنا ثمرات قرائحهمِمعرض يعر
يف القاهرة, ومل يطل ) األهيل(م املجمع اللغوي ١٨٩٢وأنشئ يف مرص عام 

م, صدر مرسوم من ١٩٣٢ املوافق كانون األول ه١٣٥١ شعبان ١٤ويف . عمره
, يضم نخبة من رجال العلم امللكي يف مرصملك مرص بإنشاء جممع اللغة العربية 
 .العرب يف مرص وبالد الشام وأوروبا

قامت املجامع العلمية يف عرص النهضة بعمل كبري يف إحكام الصلة بني 
علامء الغرب والرشق, واالستفادة من املسترشقني وغريهم بام يكتب يف 

 . من آثارهماملجالت والصحف, ويرتمجه املرتمجون
                                                 

 .الوثائق القديمة: العاديات  )١(
 .٨جممع اللغة العربية بدمشق, تعريف تارخيي, ص  )٢(
 .١١املصدر السابق ص  )٣(
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وواسطة عظمى لنقل الثقافة .  حلقة واصلة بني العلامءواملجامع هي
 .الغربية إىل الرشق وبالعكس

  :اجلندي واللغة العربية

عني األستاذ سليم اجلندي بتاريخ أدب اللغة, وتبحر يف دراسته والبحث 
ّوقام بتدريسه أعواما عديدة, ألن هلذا العلم فوائد كثرية, فامللم به يقف عىل . فيه ً

 يف العصور الغابرة, وعىل األسباب التي ارتقى هبا أدهبا يف عهد أطوار اللغة
ّاالرتقاء, واألسباب التي انحط هبا يف عهد االنحطاط, فيعتصم باألوىل, ويفصم 
عرى الثانية, ويعرف أسلوب اللغة وفنوهنا وأخيلة أهلها وأذواقهم, حتى 

تسمه بسمة يستخرج من جمموع ذلك صورة متيز اللغة يف كل عرص عن غريه, و
 .خاصة, حيث يتسنّى للممعن يف هذا الفن أن يلحق كل قول بعرصه أو بقائله

كام يستطيع أن يعرف حالة الناهبني يف كل عرص, وما كان لكل منهم من 
 .األثر يف أدب اللغة

ّإن يف معرفة ما تقدم حمافظة عىل اللغة, وما تشتمل عليه من ثمرات القرائح  ّ
القومية بني الالحق والسابق, وذلك من أعظم  والعقول, وإحكام األوارص

 .)١(األركان التي تقوم عليها حياة األمة
 عرص −ب.  العرص اجلاهيل−أ: ّوقد قسم تاريخ األدب بحسب العصور إىل

 عرص −ه.  العرص األعجمي أو الرتكي−د.  العرص العبايس− جـ. صدر اإلسالم
 .النهضة احلديثة

                                                 
 .١/٦ج: تاريخ أدب اللغة  )١(
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ة العرب االجتامعية والسياسية والعقلية يف ّاطلع األستاذ اجلندي عىل حال
ًفرأى أن للعرب يف اجلاهلية طرقا متعددة, يتوصلون هبا إىل . العرص اجلاهيل َّ

ويتقنون بعض الصناعات واحلرف, وهلم . معايشهم, فهم يعملون بالتجارة
والكهانة . )١(معرفة يف علوم األنساب والفراسة واألخبار والقيافة والريافة

ة, والزجر والعيافة, وعندهم أسواقهم املشهورة, وغري ذلك من أمور والعراف
ضمنتها اللغة يف ذلك العهد, ورسدها . احلياة التي حتتاج إىل ألفاظ ومفردات

ّإن لغة األمة صورة متثل : يشء من التفصيل والرشح, ألنه يريد أن يقولباجلندي 
العرب بمقتىض لغتهم, فإننا حياهتا االجتامعية وغريها, وإذا أردنا أن نحكم عىل 

ًنجد هناك نفوسا أبية, وأذهانا متقدة, ومعارف مجة, ألنك ال تكاد جتد معنى من  ًّ
املعاين املتصلة باألجسام والعقول واألجرام والطبيعة وغريها, مما بلغ إليه العقل 
. ّالبرشي يف ذلك العهد, إال وجدت له يف اللغة أسامء حتيط بأجزائه وأحواله

إذ ال . ًلبعيد أن تضع أمة يف لغتها لفظا يدل عىل يشء من غري أن تعلمهومن ا
 فقد .)٢(ةّييتأتى ترقي اللغة ومتدهنا ما مل يكن ألهلها حظ وافر يف الرقي واملدن

وضعوا أسامء كثرية ألنواع من الرسر واحلشايا والوسائد والبسط واملالبس 
ّىل أن يف اجلاهلية طبقة كانت وهذا األمر يدل ع. واألحذية واألدوات واألواين

  .تتمتع برضوب من متع احلياة الطيبة التي كانت معروفة آنذاك

َّإن اللغة العربية «: »تاريخ أدب اللغة«َّيقول األستاذ اجلندي يف مؤلفه 
ًأعرق اللغات السامية يف القدم وأغزرها مادة, وهي أوسعها صدرا لإلبانة عن 

                                                 
 .علم إخصاب األرض: الريافة  )١(
 .٢/١٩ج: تاريخ أدب اللغة  )٢(
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 .)١(»حتت احلسخوالج النفس والتعبري عام يقع 
ولقد توفر فيها من عوامل النمو والرقي ما جعلها بعد اإلسالم تستوعب 

 :)١(فمن خصائصها. كل ما تقتضيه احلضارة والعلم من ألفاظ وأساليب
إذ منه ما يكون باالرجتال أو باالشتقاق أو : اختالف طرق الوضع −١

 .باملجاز
طرد ترصيفه ًفاملصدر كالعلم مثال ي: اطراد الترصيف واالشتقاق −٢

وحتويله إىل املايض واملضارع واألمر, واسمي الفاعل واملفعول والصفة 
 .والزمان واملكان والتفضيل والتعجب ونحوها

 .أعتق رقبة, أنشبت املنية أظفارها, طويل النجاد: تنوع املجاز والكناية −٣
 .أسد, ليث, غضنفر: املرتادفات −٤
 .يمعبشبسمل, حوقل, عبدري, : النحت −٥
 ).جذب وحبذ(, )ةقعاعقة وصاص: (القلب −٦
 .استعدى واستأدى, لطمه ولدمه: اإلبدال −٧
 .القسطاس: التعريب −٨
 .اإلعراب يف أواخر الكلم −٩
 ).ى للقتلنفالقتل أ: (اإلجياز −١٠
 .كالعني البارصة: االشرتاك −١١
ّإن رأي خريا تدىل, وإن رأى رشا توىل: السجع −١٢ ًّ ً. 
ساعات : مثل. هًوا لكل معنى لفظا خاصا بضعو: دقة الوضع والتعبري −١٣

                                                 
 .٢/٣٥تاريخ أدب اللغة ج  )١(
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 الرواح, ة, الضحى, اهلاجرة, الظهرية,والرشوق, البكور, الغد(النهار 
ْالعرص, القرص, األصيل, العيش, الغروب َ.( 

 .ترك اجلمع بني الساكنني −١٤
 ].ميعاد, مل يقولوا موعاد. [قلب احلرف عن جهته −١٥
 .إضامر األفعال واألسامء −١٦
 .صيغ املزيدات −١٧
 .احلركةبالتفرقة بني املعاين  −١٨
 .لتفرقة بني املعاين بزيادة احلرفا −١٩
 .الزيادة يف حروف االسم والفعل للمبالغة −٢٠
ًأن جتعل كالما بحذاء كالم, فيؤتى به عىل وزنه لفظا, وإن : املحاذاة −٢١ ً

 ).الغدايا والعشايا: (نحو. كانا خمتلفني
, )كالعني واحلاء. (عدم اجلمع بني حرفني ال يعذب النطق هبام −٢٢

 ).القاف والكاف(و
ُعرف اجلندي بمحافظته عىل القديم, ومتسكه باملنقول واملروي عن لذلك 

العرب, وكانت له مواقفه يف الدفاع عن اللغة العربية, ويف تأصيله روح املحافظة 
عليها يف أجيال متالحقة من تالميذه, ويف تصحيح لغة الدواوين, ويف مسامهته يف 

 . للداللة عىل اجلديد من املسمياتأعامل املجمع اللغوية يف إجياد األلفاظ واشتقاقها
ًويف خطابه الذي ألقاه يوم استقباله عضوا يف املجمع العلمي العريب سنة 

هي أن تنقح : َّ, وذكر أن خري وسيلة تضمن ذلك)١(م, دعا إىل إنعاش اللغة١٩٢٢
                                                 

 .٧٢٠ص/٨جملة جممع اللغة العربية مج  )١(
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َّأو العامي إال عند اللغة من شائبة العجمة والركاكة, وأال يصار إىل الدخيل 
 .ًيراد فهام من الفصيحالعجز عام 

فإذا كانت الكلمة موضوعة ملعنى بالوضع العريب, ثم تداولت العامة كلمة 
َّفإن ذلك يؤدي إىل . ًوأجيز استعامل اللفظني معا. أخرى تدل عىل ذلك املعنى

َّوقد هيمل اللفظ العريب, وحيتفظ بالعامي, ثم إن إضافة . كثرة سواد املرتادفات ُ
 إىل ما يف املعاجم يؤدي إىل اختالطها بالفصيح, فيفقد هذه األلفاظ اجلديدة

َّالكالم رشط الفصاحة والبالغة فيه, وال يغيب عن بالنا أن شعرنا القديم هو 
ّتساحمنا باستعامل الدخيل ألدى ذلك إىل هجر اللغة مادة اللغة وأساسها, ولو 
 .القديمة واالستغناء عنها
ستلزم استعامل الكلامت الوحشية, َّإن هذا التكليف ي: ّورب معرتض يقول

 .ًويكون عقبة كؤودا يف سبيل العلم واألدب
 لتي نجدها يف بعض الكلامت مل جتيءة اّإن الوحش: جييبه األستاذ اجلندي

ّ, وانقطاع املواصلة بيننا وبينها, والبد من البناء عىل أساس َّإال من طول هجرها
 . الباحث أن يبحث ال أن جيدَّ مهام كان فيه من الكلفة, كام أن عىلصحيح

كام متنى يف خطابه هذا, لو أتيح هلذه األمة أن يكثر فيها املتعلمون 
وينهجوا يف إحيائها عىل قاعدة .,الشاعرون بمكانة اللغة يف املجتمع البرشي

واألمراض, والتاجر عام حيتاج توزيع األعامل, فينقب الطبيب عن أسامء العلل 
 عام خيتص بحرفته, والعامل واملؤلف والشاعر والكاتب إليه يف جتارته, والصانع

 .ّعام يفتقر إليه كل منهم, لنهضت يف وقت قصري إىل مصاف اللغات احلية
ًإن األستاذ اجلندي ال يألو جهدا يؤدي إىل تقدم اللغة العربية تقدما عظيام,  ً ً ّّ



 −٤٩−

موعة ويساعد عىل انتشار الفصيح منها بني طبقات العامة واخلاصة, فيذكر جم
 :)١(, وهيمن أمور تسهم يف نرش اللغة واحلض عىل تعلمها

 .أن تكون لغة احلكومة يف دوائرها, ولغة العلم يف مدارسها وغريها −١
 .أن تكون املرافعة واملدافعة يف املحاكم الوطنية باللغة العربية −٢
 .أن تنترش الصحف الكثرية بني أفراد األمة −٣
 .أن ينترش التمثيل باللغة العربية −٤
 ذلك أن اخلطابة واملحارضة,. ًجود األندية واجلمعيات, وإن كان قليالو −٥

 .وما شاكلها له أثر عظيم يف نرش الفصيح
 .ًجعل اللغة العربية رشطا الجتياز امتحانات الثانوية العامة −٦
 .إجراء املسابقة لطالب الوظائف يف احلكومة, واختبارهم باللغة −٧

وصول إليه بتهيئة النفوس قبل سعى إىل اإلصالح اللغوي, وكان ينشد ال
ّفالذي يعلم اللغة حقيقة هو البيت والطريق . كل يشء إىل حمبة اللغة والرغبة فيها

ّواملجتمعات والصحف ونحوها مع املدرسة, والبد من االحتفاظ بالقديم, 
ّوإقامة رصح جديد عىل تلك األسس القديمة, وإن . وجتديد ما اندثر من معامله

ذوذ وخمالفة األقيسة العامة ال يوجب احلكم عليها كلها وجود يشء من الش
 .)٢(بالصعوبة والشذوذ, وال يقتيض النفرة واإلعراض عنها

لقد أدرك أمهية اللغة العربية ومكانتها يف حياة األمة, فهي من األمة بمنزلة 
الظل من الشخص, تتبعها يف االمتداد واالرتقاء وأضدادمها, وعرف مدى 

                                                 
 .اللغة العربية يف هذا العهد/العرص اخلامس  )١(
 .٢٤ص/١٠م, مج١٩٤٤اإلصالح اللغوي /جملة األوقاف اإلسالمية  )٢(
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ًها, وما تتمتع به من خصائص, جتعلها من أغنى اللغات لفظا, عراقتها وأصالت
 .ًوأرقاها معنى وأسلوبا

  :اجلندي يتحدث عن فصحاء العرب وبلغائهم
 سيدنا عيل بنّيذكر األستاذ سليم اجلندي اتفاق كلمة األدباء والعلامء عىل أن 

 لبداهته , فقد تطرق)١( علم من أعالم البالغة, وإمام من أئمة الفصاحةأيب طالب
ّ وحتدث عامله يف التشبيه املرسل من صور رائعة يف أغراض وأسلوبه يف اخلطابة,

إياك «: من ذلك قوله. خمتلفة توضح الغرض الذي قيلت من أجله وتالئمه
 .»ّيقرب عليك البعيد ويبعد عنك القريب. ومصادقة الكذاب, فإنه كالرساب

: ل, كقولهواطإدراكها املتوله يف التشبيه املؤكد والبليغ آيات يقرص عن 
ًوكذلك نجد يف كالمه كثريا من أنواع االستعارات . »صدر العاقل صندوق رسه«

من جرى يف عنان أمله عثر «: اجلميلة البالغة الغاية القصوى يف جودهتا, كقوله
 .)٢(»بجناحأفلح من هنض «: وقوله. »بأجله

ري من أعالم البيان ويف كالمه من أقسام الكناية ما ال يطول إىل مثله كث
 ولكن ال ,وكثري من املحسنات البديعية» قلب األمحق يف فيه«: والبالغة, كقوله

 امليسء ازجر«: ترى عليها مسحة التكلف, وال أثر التصنع, منها الطباق يف قوله
ًال يرى اجلاهل إال مفرطا «: واجلناس يف قوله. »بثواب املحسن ُ َّ . »ًطاّأو مفرُ
 .)٣(»احذروا صولة الكريم إذا جاع واللئيم إذا شبع«: هواملقابلة يف قول

                                                 
 .٧٤عيل بن أيب طالب ص  )١(
 .٨١املصدر السابق ص  )٢(
 .٨٢املصدر السابق ص  )٣(
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ّإن أسلوبه يف الكتابة عريب قح, صايف الديباجة, جزل األلفاظ, حمكم 
اته واستعاراته واقتباسه وتضمينه األشعار ونحوها, هاألوارص, وسبيله يف تشبي

 .يشبه طريقته يف خطبه
أنه  −ّكرم اهللا وجهه  −لب  األستاذ اجلندي عن سيدنا عيل بن أيب طاهومما ذكر

أول من وضع النحو, فالروايات كلها تسند ذلك إىل أيب األسود الدؤيل, وأبو 
: من أين لك هذا النحو? فقال: −أليب األسود  −قيل له . األسود يسند إىل عيل

 قى إليه رقعةقل عنه أنه دخل عىل عيل, فألُ ون.لفقت حدوده من عيل بن أيب طالب
ثم وضعت باب العطف : قال... ّلكالم كله اسم وفعل وحرفا: قد كتب فيها

ّإىل أن وصلت إىل باب إن وأخواهتا ما خال لكن . والنعت والتعجب واالستفهام َّ
ّوكنت كلام وضعت بابا عرضته عليه, إىل أن حصلت ما . ّفأمرين أن أضم لكن إليها ً

  .)١(ي النحوما أحسن هذا النحو الذي قد نحوت فلذلك سم: فيه الكفاية, قال

 ,قس بن ساعدةومن فصحاء العرب الذين حتدث عنهم األستاذ اجلندي 
حتى رضب . الذي اشتهر بالفصاحة والبالغة واحلكمة واخلطابة شهرة واسعة

أبلغ من قس, وأفصح من قس, وأحكم من قس, وأخطب : املثل به فيها, فقيل
 .من قس وأقول من قس

ًيراه اجلندي خطيبا مطبوعا, أسلوبه  مسجع, قصري الفقرات, وألفاظه ً
ة هتتز منها غممتميزة وديباجته مصقولة, ولكالمه روعة وطالوة, ولسجعاته ن

رائع . القلوب, وتنشط هلا األسامع, وأسلوبه يف غري اخلطب موجز حمكم سلس
ومما . ومعانيه كلها جلية واضحة بريئة من الغموض واجلفاء. اللفظ والتأليف

                                                 
 .٥٨عيل بن أيب طالب ص  )١(
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ًعريك شيئا ففيه مثله, ومن ظلمك من «: غري خطبه, قولهأثر عنه من احلكم يف 
وجد من يظلمه, وإذا هنيت عن اليشء, فابدأ بنفسك, كن عف العيلة مشرتك 

ً وال تشاور مشغوال وإن كان حازما, وال جائعا وإن كان فهام, وال مذعورا ,الغنى ً ًً ً
 .)١(»ًوإن كان ناصحا

علم من أعالم البالغة : ي فيقول عنه األستاذ اجلندأكثم بن صيفيأما 
فقد ذهب أكثم إىل أن البالغة اإلجياز, وأن أحسن . )٢(وأمري من أمراء البيان

 طبق هذا التعريف عىل مفاصل قوله سواء كان يف خطبه أو القول أوجزه, وقد
 .كتبه أو وصاياه أو حماورته

  فيجد كلامت بلغت الغاية,يبحث األستاذ اجلندي يف كل فن من فنون قوله
. ّالقصوى يف إجياز اللفظ وغزارة املعنى, حتى كأنه ال يتكلم إال بحكمة أو مثل

وقد يعجب املستقرئ أقواله من صدور أمثال هذه احلكم البليغة من بدوي مل 
 .ّه العلم, ومل تغذه الفلسفة, ومل هتذبه احلضارةثقفي

, ومن خري السخاء ما وافق احلاجة, ومن عرف قدره مل هيلك«: )٣(من أقواله
 .»صرب ظفر, وأكرم أخالق الرجال العفو

والتأليف . املستحسنكان ابن صيفي يتوخى األلفاظ اجلزلة, ذات اجلرس 
ُاملتني املوجز, اجلزيل املعنى, وال يرى يف كالمه لفظ متنافر وال حويش, وال مجلة 

 وال معاظلة تؤدي إىل غموض يف املعنى أو تعقيد يف اللفظ, وال يلتزم. مستكرهة
                                                 

 .٤٥قس بن ساعدة ص  )١(
 .٨٩أكثم بن صيفي ص  )٢(
 .٨٦ملصدر السابق صا  )٣(
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ًيف كالمه السجع وال يبتعد عنه, بل يأيت تارة وتارة, وما جاء مسجوعا ال أثر 
 :)١( مع الطبع, حسن الوقع يف السمع, يقولفو البدهية, جارللتكلف فيه, بل هو ع

َّاعلم أن الدنيا ثالثة أيام, فأمس عظة, وشاعد عدل فجعك بنفسه, وأبقى لك «
 طالت عليك غيبته, وسترسع ,ومل تأته, واليوم غنيمة وصديق أتاك, هوعليك حكم

 .»ًعنك رحلته, وغدا ال تدري من أهله, وسيأتيك إن وجدك
وبذلك نجد أن األستاذ اجلندي حتدث إىل طالبه وقارئي أماليه وكتبه عن كبار 
ًفصحاء العريبة, مبينا خصائص أساليبهم, ومصادر ثقافتهم, موضحا مواطن  ً

 .ركوه يف نفس من يطالع حكمهم وكلامهتم البليغةاجلامل يف أقواهلم, واألثر الذي ت

ما قاله اجلندي يف كتاب العربية
ّ

:  

ّ األستاذ سليم اجلندي كاتبا يعده من أشهر كتاب عرصه, البد قبل أن يذكر َّ ّ ً
ًله أن يقف عند هذا العرص, مبينا حال الكتابة واإلنشاء فيه, وإذا رغب أن 

ّقدم  − ةّ كبار كتاب عهد بني أميوهو من −يتحدث عن عبد احلميد بن حييى 
 .ن أسلوب الكتابة يف صدر اإلسالم والعرص األمويمنبذة بلذلك 

كانوا يتخريون األلفاظ اجلزلة فقد غاية يف البالغة, أسلوب الكتابة كان 
 وليس لإلطناب حظ فيها, وال للتصنع والتكلف نصيب, بل خمة,فوالرتاكيب ال

ّتصار عىل ما يفيد الغرض املقصود, إال إذا كانوا ينزعون إىل اإلجياز واالق
وقد كانت صناعة الرسائل جارية مع الطبع, خالية من اقتضت احلال غري ذلك, 

 .املجاز والغريب يقل فيها ,السجع واملبالغة
                                                 

 .١١٠أكثم بن صيفي ص  )١(
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ًوإذا كان املخاطب هبا أعجميا, كانت عىل غاية من السهولة وجالء املعنى, 
 . ال جيهله من لغتهًكان عربيا, فقد خياطبونه بامأما إذا 

 طبقة من الكتاب املربزين فنهضوا هبا توظل ذلك شأن الكتابة حتى جاء
ًفتقدمت تقدما رسيعا تبعا لتقدم األمة . قشيبةإىل مستوى عال وألبسوها حلة  ً ً
واحتذوا عىل مثاله يف توخي السهولة وصقل . بعدما اقتبسوا من أسلوب القرآن
 .)١(بة واالبتعاد عن احلويش واملستكرهالديباجة واختيار األلفاظ العذ

ّوعبد احلميد بن حييى واحد من أعالم كتاب هذا العرص, يراه األستاذ 
, صحيح الطبع, عذب املورد, نقي الديباجة, يمتح من معني غزير املادةاجلندي 

ّال ينضب, ويصدر عن طبع فياض وقرحية وقادة فكانت كلامته متخرية, ومجله . ّ
ًحمكمة األوارص, ال جتد يف كالمه تكلفا وال معاظلة وال تقعراموثقة الصالت,  ً ّ .

ّبل هو سهل عذب جيل, ينحدر إىل قرارات النفوس بغري كلفة, ويدخل اآلذان 
ًاقتبس فيه كثريا من آيات القرآن واحتذى . بال استئذان, ومل يتقيد أسلوبه بسجع
 .)٢(فيه عىل مثال عيل بن أيب طالب يف كتبه

اء يتبع حياة األمة, فكلام أمعنت يف التأنق والرتف يف حياهتا, ازداد َّإن اإلنش
ًاإلنشاء تأنقا وترفا  لذلك بلغ يف أول العرص العبايس وأوسطه من سمو املكانة ,ً

 .)٣(ًهنم جعلوا الكاتب وزيراِإما مل يبلغه من قبل وال من بعد, حتى 
ميد من جودة ّدرج الكتاب يف أول العرص العبايس عىل أسلوب عبد احل

                                                 
 .األسلوب/النثر يف صدر اإلسالم والعرص األموي  )١(
 .أسلوب عبد احلميد/املصدر السابق  )٢(
 ١٩عمدة األديب, عبد اهللا بن املقفع, ص  )٣(
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وكثر . ثم اتسع سلطان العرب. اللفظ وجالء املعنى والقصد يف الغلو والتأنق
. اختالطهم بمن انضوى حتت راية الدولة من الروم والفرس والرسيان وغريهم

ممن كانوا حيملون تراث آبائهم من حضارة وعلم, ونزع العرب إىل الرتف والتأنق 
ًيوما, فأخذوا يتأنقون يف الكتابة حتى ًيف كل يشء, وكان ذلك يزداد يوما ف

 .خرجوا عن أسلوب املتقدمني فيها
 ّفنزع الكتاب إىل السهولة يف العبارة والتأنق يف الوصف, وأطالوا املقدمات,

وافتنوا يف البدء واخلتام والدعاء واأللقاب, وعاقبوا اجلمل املرتادفة عىل املعنى 
واستعذبوا تضمني األمثال واألشعار إليهم االزدواج والسجع, حبب الواحد, ثم 

 .واالقتباس من القرآن الكريم واحلديث
يها أدب عبد اهللا بن املقفع, وقد وضع األستاذ اجلندي رسالة درس ف

هل هو صاحب طريقة جديدة يف : وسأل.  من سريته ونخبة من كالمهًاوطرف
 :اإلنشاء? فكان جوابه

ميد بن حييى يف أسلوبه, وحيتذي يظهر للمتأمل املمعن أنه كان يتبع عبد احل
ْ ومن الغبن الفاحش أن ال يكون عبد احلميد هو صاحب هذه الطريقة,,عىل مثاله َ 

ّوهو الذي افتن يف البدء واخلتام, وأطال املقدمات وميز الفصول ّ. 
ّوكان ابن املقفع يطبع عىل غراره, ويرتسم خطاه حذو القذة بالقذة , وإنام زاد )١(ّ

 .ه ما ترمجه أو وضعه عىل ألسن احليوان, وهذا ليس بطريقة مستقلةابن املقفع علي
َّلكن هذا ال يتعارض مع مكانته بني كتاب عرصه, وأمهية آثاره يف تراثنا ّ. 

                                                 
ّحذو القذة بالقذة  )١( ريش السهم, : ّمثل يرضب للشيئني يستويان وال يتفاوتان, القذة: ّ

 .واحدة منهن عىل قدر صاحبتها وتقطعتقدر كل 



 −٥٦−

ًلألدب العريب تراثا قيام, وأّإن ابن املقفع ترك «: )١(يقول األستاذ اجلندي ًالقا عً
ّوأشهر آثاره التي خلفها . »أتى بعدهًكريمة فتح هبا أبوابا جديدة, ومهد السبيل ملن 

, »األدب الكبري«, و»األدب الصغري«, و»كليلة ودمنة«ووصلت إلينا كتاب 
 ., وبعض الرسائل األخرى, وقطع مبعثرة يف بطون الكتب»رسالة الصحابة«و

ّأما اجلاحظ, عمرو بن بحر, أحد عاملقة األدب العريب وكبار كتابه, فقد كان 
 .قة وخزانة متكلمة, وآثاره اخلالدة تعطينا صورة كاملة عنهيف حياته جامعة ناط

ال يكاد ينتهي إىل غاية يف البحث حتى تزدحم عليه املسائل واملباحث, 
فيشفق عىل القارئ من السآمة وامللل, فيستطرد إىل موضوع آخر, بينه وبني 

 .األول أوارص حمكمة ومناسبة موثقة
ّ من كتاب العرب إىل البحث يف يرى األستاذ اجلندي أنه أول من تصدى

طبائع احليوان والنبات واملعادن, وجعل أساس بحثه التجربة واالختبار, ورحل 
إىل البالد يف سبيل حتقيقه العلمي, وهو أول من كتب رسالة مجعت االستهزاء 

 .إىل اهلزل, واألسئلة الباهتة املعجزة كرسالة الرتبيع والتدوير
ّنه, وواجههم بالنقد الالذع, وقيد يف كتبه أول من تندر بأصحابه وإخوا

ًأول من جعل اجلامد كائنا حيا, . صفاهتم وأطوارهم, ومل يعبأ هبم وال بعتبهم
وأثبت له صفات احلي من عقل وإدراك ونطق وجدل, فقد صنع رسالة يف املفاخرة 

أول  .»سلوة احلريف بمناظرة الربيع واخلريف«ّبني املسك والرماد, ورسالة سامها 
ّمن ألف يف موضوعات غريبة, مل تنرصف إليها أفكار الكتاب قبله, فقد ألف يف  ّ

 . والعرجان والربصان والطفيليني ونحو ذلكالبخالء, يف حيل اللصوص واملكدين
                                                 

 .٨٣عمدة األديب, عبد اهللا بن املقفع, ص  )١(
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ّلقد فتح اجلاحظ يف اآلداب العربية أبوابا, مل هيتد إليها من تقدمه من أهل  ِ ً
 .)١(ا ليست من صنوف األدبالعلم واألدب, ألهنم كانوا يظنون أهن

وابن العميد, حممد بن أيب عبد اهللا احلسني بن حممد, الذي كان يعنى 
 األسجاع احلسنة اجلمل, وصقل الديباجة وتوخيباختيار األلفاظ, وتنميق 

املوقع, ويعمد إىل الطباق واملقابلة والتورية وما شاكلها من الصناعات, ويكثر 
كر أسامء من اشتهر هبا, ويستعمل األمثال السائرة من التلميح إىل احلوادث, ويذ

ّيضمن األبيات الشعرية عىل صورة . واألبيات أو اجلمل اجلارية جمرى املثل
ًخمتلفة, فرتاه مرة يأيت بالبيت تاما بغري ترصف فيه, وأحيانا حيتزئ شطر  منه, ًاً

 .)٢(ًوأحيانا يشري إليه ببعض كلامت منه
ًعيل, فقد كان ضليعا يف اللغة, فقيها بأرسارها وكذلك احلريري, القاسم بن  ً

ًها, عارفا بوضع كل كلمة يف موضعها, ريًئقها, متقنا النتقاء األلفاظ وختودقا
من األلفاظ ما له روعة يف النفس, وهزة يف القلب, ونغمة مطربة, يتخري وكان 

 .)٣(وصورة خالبة
ًتناول األستاذ اجلندي كتابا متميزين بالبحث والدرا سة, وأحاط بأحوال ّ

ّالكتابة يف عرصهم, وبني خصائص أساليبهم, ومواطن اجلامل يف نتاجهم الذي 
 .أغنى األدب عىل مر الزمن

                                                 
 . خ−, انظر خصائص اجلاحظ ١اجلاحظ, ج  )١(
 .٢٠ابن العميد, ص  )٢(
 .٣٥احلريري, ص  )٣(
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  :اجلندي وشعراء العربية

ًاعتىل األستاذ سليم اجلندي منربه, وألقى عىل طالبه دروسا يف األدب, 
 وأبدعوا فيها, عرض من خالهلا العديد من القصائد التي نظمها شعراء العربية

كان يبدأ بكلمة حول العرص الذي عاش فيه الشاعر, ثم يمهد بذكر مقتطفات من 
ر, ليرشع بعد عحياة الشاعر ونسبه ومصادر ثقافته واألغراض التي نظم فيها الش

 .ًذلك يف دراسة متأنية لنصوص كل غرض, مبينا خصائص شعر قائلها وأسلوبه
ًياال بفطرته إىل اإلجياز, طروبا للفظ ينظر األستاذ إىل العريب, فيجده م ً

ولو أراد أن جيعل قصائده أطول القصري املفعم باملعنى الكثري, قوي العارضة, 
جر الستطاع وطاوعته لغته, ولكن ذلك مل يكن من هوى نفسه من ليل اهل

ّونزعتها, وظلت فيه هذه النزعة إىل ما بعد اإلسالم, وقد غاىل يف حب اإلجياز 
 .و البالغةحتى جعله ه

ّاستهل الشاعر قصائده يف اجلاهلية بذكر األطالل أو الديار أو الرسوم, 
ًوكان يعمد إىل التمثيل باحليوانات التي تعيش يف بيئته, كان صادقا يف تصوير 
عواطفه, ويف متثيل الطبيعة, أسلوبه متني وتراكيبه جزلة, وكان يستعمل الغريب 

 .ويكثر منه
ٍ الذي وفق إىل معان أفرغها يف امرؤ القيسلعرص ولعل أبرز شعراء هذا ا ّ

 .ًقوالب من األلفاظ املطربة بنغامهتا الرائعة بأسلوهبا, فجاءت مثال أعىل يف اجلودة
فهو أول من وقف . )١(يثني األستاذ اجلندي عىل شعره, ويقف عند أولياته

                                                 
 .٤٨عمدة األديب, امرؤ القيس, ص  )١(
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 :»!ِقفا نبك«: عىل األطالل واستوقف وبكى واستبكى بكلمتني
 بسقط اللوى بني الدخول فحومل ن ذكرى حبيب ومنزلقفا نبك م

وأول من أجاد وصف الليل, وأول من جعل اخليل قيد األوابد, ووصفها 
 :بذلك يف قوله

 بمنجرد قيد األوابد هيكل وقد أغتدي والطري يف وكناهتا
 :وأول من شبه أربعة بأربعة, يف قوله

 ن, وتقريب تتفلوإرخاء رسحا له أيطال ظبي, وساقا نعامة
ًوهو أن يريد شيئا فيتجاوزه, ويذكر ما يتبعه يف ( من أشار إىل التتبيع لوأو

, »...يت املسكتوتضحي ف«: , وذلك يف قوله)الصفة وينوب يف الداللة عليه
 .أراد أن يصفها بالنعمة والرتف
 كبرية, فهي التي فتح هبا الباب, ومهد السبيل ملنوملعلقته املشهورة أمهية 

 .أتى بعده من الشعراء
ٍ, فإن الناظر يف شعره ترتاءى له معان زهري بن أيب سلمىّأما  مبتكرة يف ّ

ْاملدح, مل يشبها غلو, ومل يلوثها افرتاء, فهو يمدح الرجل بام فيه, وال يكيل له  َِ
 .ًالثناء جزافا, فيلصق به من النعوت الكاذبة ما ليس فيه

ه خالية من التكلف, بعيدة عن ويرى احلكمة تتدفق يف تضاعيف كالم
ًالتصنع, ألن زهريا سديد الرأي, حصيف العقل, يقيس األمور بأشباهها ويزهنا 

 .)١(بميزان العقل
ّإن حكمته قائمة عىل التجربة وحتكيم العقل, ومصادرها عربية كلها, 

                                                 
 .٢١زهري بن أيب سلمى, ص  )١(
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كاجلود والشجاعة وحسن الطوية وصدق اللهجة, واالبتعاد عن السفاه وتقبيح 
إنه يكاد يكون إمام الشعراء يف احلكمة, إذ ليس يف شعراء اجلاهلية احلروب, و

 .شاعر أتى يف شعره من احلكم واألمثال بقدر ما أتى به زهري
, ميمون بن قيس, صناجة العرب, أحد األعالم من شعراء اجلاهلية واألعشى

لناس وفحوهلم, كان لشعره أثر بليغ يف نفوس العرب, فكان إذا قال قصيدة تناقلها ا
 .)١(واستطارت يف اآلفاق, وكان إذا مدح رفع, وإذا هجا وضعالرواة ورواها 

, ويعرض قصائده لبيد بن ربيعة العامريثم يتنقل األستاذ اجلندي إىل 
ًكان لبيد فارسا شجاعا جوادا: الطافحة باألمثال السائرة واحلكم البليغة, فيقول ً ً, 

حبالة ه سبيل الدناءة, ومل يتخذه مل يسلك يف شعر. نبيل النفس وافر املروءة
 للصيد, بل سلك فيه سبيل الشعراء األبطال مثل عمرو بن كلثوم وعنرتة العبيس,

قصد ورشف ًولذلك أتى شعره مظهرا ألخالقه وعواطفه, فإنك جتد فيه نبالة امل
 .)٢(وما شاكل ذلك من املقاصد العالية.  اهلمةالغاية وعزة النفس وعلو

بنت عمرو, التي اشتهرت بالرثاء, ولكن الباحث جيد , متارض واخلنساء
, منها يف املدح, ومنها يف )٣(ًخالل الرثاء أبياتا من عيون الشعر وخياره ومقلداته

 .)٤(احلكم والفخر ونحو ذلك
, من الشعراء املخرضمني, يف اجلاهلية كان شاعر أهل حسان بن ثابتو

                                                 
 .٨٥األعشى, ص  )١(
 .٢٩لبيد العامري, ص  )٢(
 .البواقي إىل آخر الدهر: مقلدات الشعر  )٣(
 .٢٣اخلنساء, ص  )٤(
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 عن كثري ع بأصحابهّ ترففالنبي . ةاملدر واملدن, ويف عهد البعثة كان شاعر النبو
من أغراض الشعر املستهجنة كالغزل, واهلجاء, واملفاخرة وما شاكل ذلك, مما 

 الفاضلة, وأزرى القرآن عىل الشعراء قال يتفق مع اآلداب العالية واألخال
الذين هييمون يف كل واد, ويتبعهم الغاوون, فأمسك شعراء اإلسالم عن قول 

 .مر بمعروف أو هني عن منكر أو مدح للنبي أو منافحة عنهّالشعر إال يف أ
ويف العرص األموي, مل خيرج الشعر يف ألفاظه ومعانيه يف هذا العرص عام 

ّإال أن القوم . كان عليه يف العرص اجلاهيل من جزالة األلفاظ ومتانة الرتاكيب
طبيعة ما اطلعوا عىل أسلوب القرآن الكريم ورأوا من مظاهر احلضارة ومجال ال

فكسبهم ذلك رشاقة يف اللفظ وطالوة يف الرتكيب مع اجلزالة, . مل يره اجلاهليون
ًوترتيبا يف املعاين واألفكار, وارتباطا بني سابق الكالم والحقه وتقريبا للمعنى,  ً ً

 .)١(ًوابتعادا عن احلويش والتعقيد والدخيل األعجمي واملبالغة والتهويل
  قام األستاذ اجلندي بسرب نصوصهم وحتليلها,ومن شعراء هذا العرص الذين

 :والكشف عن معانيها وبيان خصائص شعرهم
ً كان بارعا يف قول الشعر, موفقا فيه, ال يقول كلمة حتى تتناوهلا :جرير ً

ّاأللسن, وتتناقلها الرواة, وحتدو هبا احلداة, ويتحدث هبا السامر ويتغنى هبا 
زة هًيقا يف أسلوبه, ولشعره رنة يف القلب, وقرًألنه كان حكيام يف قوله, . املغنون

يف النفس ليست لغريه, وكان سليط اللسان جريء اجلنان, ولذلك كان الناس 
 .)٢(خيشون معرة لسانه, ويتهافتون عىل سامع شعره

                                                 
 .٧٧الشعر يف العرص الثاين, ص  )١(
 .٢ص/١جرير, ج  )٢(
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إن ثقافة الفرزدق وإفراطه يف االعتداد بنفسه وشعره والفخر يف  :الفرزدق
رهم, واستخفافه بمن عداهم, جعله يغلب آبائه, وولوعه الشديد بتعداد مآث

 .عليه الفخر, فكان ال يتخىل عنه يف كل مقام ومقال
 .وكان يف فخره وهجائه يستطرد إىل ذكر األيام والوقائع واألماكن واملثالب

ّهو شديد البدهية, قوي العارضة, مل يكد نفسه يف تنقيح شعره وال هتذيبه, 
ك سبيل عبيد الشعر يف هتذيبه لكان شعره ًبل معظم شعره كان ارجتاال, ولو سل

آية يف البالغة, وغاية ليس وراءها غاية, ولكنه كان إذا جاشت قرحيته, انطلق 
 .)١(لسانه بال تريث وال تلبث, وهو يف حالته هذه يأيت باملوجز املعجز

ّأول من سن األسلوب «: )٢(, يقول األستاذ اجلنديعمر بن أيب ربيعة
 .» وآخر من انتهت إليه اإلجادة فيه عمر.القصيص امرؤ القيس

الل احلياة الناعمة والعيشة ظّنشأ عمر يف رياض الرتف والنعيم, وتفيأ 
ًفأثر ذلك كله يف أسلوبه, فكان غضا طريا مصقوال, يرتقرق ماء النعيم بني . الراضية ً ّ

 .)٣(ًيعاً أنيقة حمكمة ووصفه رائعا بدد كانت ألفاظه سهلة متميزة, ومجلهكلامته, وق
يف العرص العبايس, عرص العلم واحلضارة, عرص متازج الثقافات الفارسية 
واهلندية واليونانية والرسيانية والعربية, نجد ثقافات األمم من مجيع أصنافها 

ثم . وتقاليدهملها العرب, واختاروا منها ما يالئم أذواقهم ّتنخبجميع أنواعها 
 نوع جديد من الثقافة العامة مل يعرفوه قبل مزجوها بالثقافة العربية, فكان هلم

                                                 
 .٢٧ص/٣الفرزدق, ج  )١(
 .١٨٠عمر بن أيب ربيعة, ص  )٢(
 .املصدر السابق, انظر طريقة عمر يف الغزل وأسلوبه  )٣(
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ًوإذا قرأت كتابا من كتب األدب فيه, رأيت فيه حكم أكثم بن . هذا العرص
صيفي إىل جانب شعر امرئ القيس وغريه من شعراء اجلاهلية واإلسالم, وكالم 
بزرمجهر وكرسى وغريه من رجال الفرس إىل جانب حكم أفالطون وأرسطو 

 .د وغريهموكالم حكامء اهلن
 .له من كل نوع أحسنهيتخري فالثقافة العربية أشبه يشء باملعرض العام الذي 

ًولذلك رأينا رجاال يف هذا العرص يمثلون هذه الثقافة العامة كاجلاحظ وابن 
ًقتيبة واملعري وأشباههم, ورأينا صورا يف األدب العريب جامعة بني طرائق األمم  ّ

 .واألمة العربية
 العظيمة هي التي نقلت األدب العريب من مرابع البداوة واجلهل وهذه الثقافة

 اجلندي ومن شعراء هذا العهد الذين كان لألستاذ. )١(إىل مقاصري احلضارة والعلم
 :رأي يف شعرهم, ودراسة ملعانيهم وألفاظهم

فياض الطبع, واسع  حبيب بن أوس, حصيف الرأي, وافر العلم, :أبو متام
ّتداد هبا, كثري االخرتاع والتوليد, ميال عة بنفسه, غزير االاالطالع, شديد الثق

 .إىل اإلغراب
جاء شعره قوي األرس, حمكم التأليف, مصقول الديباجة, جزل األلفاظ, 
ًفخم الرتكيب, ولقد رأى يف عرصه ميال إىل الصنعة البديعية والتأنق, فآثر 

ً وسلك يف البديع مسلكا ًالصنعة يف شعره كثريا, والتزم فيها ما مل يلتزم غريه,
 .)٢(كان فيه كاملخرتع له, وإن سبقه غريه يف بعضه

                                                 
 ., ص اخلالصة٢العرص العباس ج  )١(
 .١٤١أبو متام, ص  )٢(
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, فهو شاعر مطبوع, طويل الباع يف االبتداع واالخرتاع, بشار بن بردّأما 
 لكل معنى ريخًكثري االفتنان يف شعره, وكان غزير املادة, عارفا بمواقع اللفظ, يت

 .)١(ما يالئمه من األلفاظ
ً, يراه األستاذ اجلندي وصافا ماهرا ريح بن العباس بن جعيل: ابن الروميو ً

ًورساما باهرا ًكان ابن الرومي ذكيا, مفرط احلس, بارعا يف الوصف والتصوير, . ً ً
وأتبعها بأشعة أخرى من إحساسه . ّإذا حاول وصف يشء, وجه أشعة برصه إليه

 أفق, ثم الدقيق وشعوره, فتتغلغل يف أعامق املوصوف, وحتيط بظاهره من كل
 يف قالب بديع من براعته, هّجيمع ما تفرق منها, ويؤلفه أمجل تأليف, ويفرغ

ج الصورة تامة مصبوغة ملونة, ال يفوته يشء من حركاهتا وسكناهتا خرفت
 .وأوضاعها الدقيقة واجلليلة

ًإن أظهر موطن تتضح فيه براعته اتضاحا عظيام هو الوصف, وما اتصل به ً ّ. 
شعره من األوصاف وصف الطبيعة وما يتصل هبا, فقد وصفها وأكثر ما جتده يف 

ًيف مواطن من شعره وصف مولع هبا مفتون بجامهلا, وكثريا ما جعلها من 
الكوائن احلية, ونعتها بنعوت ذوي الشعور واإلحساس من احلي, ال يستعيص 
ًعليه لفظ مجيل يضمنه معنى مجيال, حتى أبرز وصفه, وهو جامع إىل مجال املعن ى ّ

 .)٢(مجال الصورة واللفظ
ّوحتدث عن . بمراحل حياتهاجلندي ّ, أمحد بن احلسني, فقد أمل املتنبيوكذلك 

ّمصادر ثقافته اللغوية واألدبية والعلمية, فبني أن املتنبي استمد ثقافته اللغوية 
                                                 

 .بشار بن برد, انظر حماسن شعره  )١(
 . انظر خصائصه يف الوصف٤ابن الرومي, ج  )٢(
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ّواألدبية من الكتاب واألعراب وكتب الوراقني وأقوال الشعراء واحلكامء  ّ
فكانت ثقافته عالية جدا السيام األدبية, وقد ظهرت . جهولنياملعلومني وامل

آثارها يف أبيات من شعره, بلغت الغاية القصوى يف طالوة الرتكيب ونبالة 
 .املقصد واإلعجاز يف اإلجياز, وقد قدرها أهل الفضل حق قدرها

ليست كلها مقتبسة من كالم «: )١(ويقول األستاذ اجلندي يف حكمة املتنبي
ة, وإنام هي مزيج مما اقتبسه من غريه, ومما هدته يات نفسرء وال كلها خطاحلكام

 .»إليه فطرته وأرشدته إليه جتاربه
ّولعل أعظم مصدر حلكمته هذه هو حياته, ألن املتنبي تعاقبت عليه أطوار 

وشقاء وفاقة ورخاء وروعة وأمن, وقد  ةمن احلياة خمتلفة األشكال من سعاد
ًدرس احلياة درسا دقيقا وافياجرب الناس وذاقهم, و ً  ًواستقىص كثريا من سجايا. ً

 .الناس وطباعهم
ومن بالد األندلس التي أخذت حتتذي عىل مثال املرشق يف كل رضب من 
ُرضوب احلياة, وطبع خلفاؤها وملوكها وأمراؤها عىل غرار أمثاهلم يف املرشق 

 الذي اشتهر عند زيدونابن يف ترقية العلم وترفيه األدب, ذكر األستاذ اجلندي 
ّاملغاربة بإجادة الشعر حتى عد عندهم يف الطبقة األوىل من املجو دين, ومل يشتهر ّ

بقدر شهرته يف الشعر, وكان األمر عند املشارقة عىل العكس, فإهنم مل بالكتابة 
, ّاملعرييعدوه يف الطبقات العالية من الشعراء, كأيب نواس والبحرتي واملتنبي و

وإنام اشتهر عند . ً درجتهم, ألنه مل يستطع أن يشق هلؤالء غباراومن كان يف

                                                 
 .٤١٢حمارضات املجمع العلمي العريب ص  )١(
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فلقد راعهم منهام سعة . )١(ه اجلدية واهلزليةياملشارقة بالكتابة إلعجاهبم برسالت
اطالعه وكثرة حفظه, وإحكامه االستشهاد باملأثور من كالم العرب والشعراء 

 .)٢(واألدباء األمويني والعباسيني
ّ, بني من أمحد شوقي  فقد كان لألستاذ اجلندي كلمة يفأما عرص النهضة,

 .خالهلا عظمة مكانته, وأمهية نتاجه
ّر, ووفاه حقه من اجلد واالهتامم, حتى بز شعراء عرصه, ععني شوقي بالش

ًولقب أمري الشعراء فيه, وأحب أن يرضب يف النثر بسهم وافر, فرتك آثارا نفيسة  ّّ
 أسواق«بع فيه عىل غرار املتقدمني, ككتابه الذي سامه ًوأعالقا كريمة فيه, منها ما ط

نسج فيه عىل منوال الزخمرشي يف أطواق الذهب, واألصفهاين يف أطباق » الذهب
ّالذهب, وجرى عىل مثاهلام حذو القذة بالقذة يف االسم والسجع والغرض وله . ّ

 .غريه كلامت مأثورة ومجل بليغة
ّخرين, فألف روايات مجة منهاومنها ما احتذى فيه عىل أسلوب املتأ ّ :

 .مرصع كليوباترة, وجمنون ليىل, وقمبيز, وعيل بك الكبري, وعنرتة, وأمرية األندلس
فمأل هبا زاوية كانت فارغة يف األدب العريب, وسد ثلمة كان أدباء الغرب 

يف تأليفها غاية اإلبداع, وزودها من الشعر الرائع بام فقد أبدع . ًيعدوهنا نقصا فيه
 .)٣(أخذ بمجامع القلوبي

                                                 
بعث هبا : بعث هبا من السجن البن جهور, يستعطفه, والرسالة اهلزلية: الرسالة اجلدية  )١(

 .مه وهيجوهّإىل ابن عبدوس عىل لسان والدة بنت املستكفي يتوعده ويتهك
 .٣٧ص: ابن زيدون  )٢(
 .نثر شوقي: العرص اخلامس  )٣(
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سة ارنابغي العربية, وأخذ نصوصهم بالدلقد أحاط األستاذ اجلندي ب
ّوعرف تالميذه إىل حياهتم وأحوال عرصهم, وعرض ألساليبهم, . والتحليل

 .وكانت له آراء ونتائج, بناها عىل أساس علمي من التتبع واملناقشة واالستقراء
نة رأيه يف آثارهم وثمرات عقوهلم, ُذكرت جمموعة من هؤالء األدباء, مبي

 .موضحة مكانتهم بني أدباء عرصهم بوجه خاص, وبني أدباء العربية بوجه عام

املعرياجلندي وأدب أبي العالء 
ّ

:  

أولع األستاذ اجلندي بشعر أيب العالء, وكان بينه وبني أيب العالء أوارص 
وانتامء كل . صالت عديدة, منها نشوؤمها يف بيت من بيوتات العلم يف املعرة
ًمنهام إىل قبيلة عربية, واتفاقهام اتفاقا كبريا يف املزاج والطبع, وقد  أشار اجلندي ً

الدين والوطن واجلنس, وقد نتحد يف  جتمع بيننا وحدة إذ«: إىل ذلك بقوله
 .)١(»ًاهلوى والنزعات كثريا, وقد خترجت به يف الشعر

ًأمىض شطرا طويال من حياته بتحقيق مؤلفات  ,  وضبطها ورشحهاّاملعريً
وفيه , فكان كتابه أعظم الكتب وأمجعها ألخبار أيب العالء ودراسة أشعاره وأدبه

 هذا أو ذاك وتصحيح ملا اعتور.  نسب إليهء أويب العالأحتقيق كثري ملا كتب يف 
ً جاء أسلوبه جامعا بني القديم املتبع :)٢(ّاملعريومن كالمه يف نثر . من اخلطأ

ّوقلام ختىل عنه حتى يف كتبه . ري أبو العالء بالسجعُغفقد واحلديث املبتدع, 
عها ات, ويأنس سمعه لوقنربولعله كان يطرب لتقارب احلروف وتوافق ال. ّاملطولة

                                                 
 .٣٥١ص/١ج/٣٧جملة جممع اللغة العربية, حممد املبارك, مج  )١(
 .٨٠٥ص/٢اجلامع يف أخبار أيب العالء ج  )٢(
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ً وكثريا ما اضطره .»حاق القضاء ضاق الفضاءإذا «: فيه, ويعجبه مثل قوله
السجع إىل تقديم ما حقه التأخري, واإلطناب يف مواضع اإلجياز, وإيثار الغريب 

 .عىل املأنوس
 وله ولع شديد بأنواع البديع, فهي تصاحب السجع يف كالمه, السيام اجلناس,

 حرصه عليه إىل استعامل كلامت يف املأنوس فإنه يكثر يف كالمه, وربام جره
. )١(»رقد من الفرقدفثرة من النثرة والنأين ال«: كقوله. املتداول ما يغني عنها

. »املعنى احلصري يف الوزن القصري«: ولزوم ما ال يلزم, كقوله يف رسالة املنيح
قبض ما «: كقوله: والطباق. )٢(»لعب الصافن ,نفب اآلض«: والرتجيع كقوله

خلص من سبك النقد, «: ومراعاة النظري, كقوله» شاء وبسط, وقسط وما أقسط
من .. كتايب«: واالقتباس من القرآن الكريم كقوله. »خلوص الذهب من اللهب

 .)٣(»معرة النعامن, ولكل نبأ مستقر
وهو االنتقال من معنى إىل معنى آخر يتصل به, ثم يقصد (أما االستطراد 

فيذكر األول . وقد يكون الثاين هو املقصود..  ذكر الثاينبذكر األول التوصل إىل
. والدنانري.  ومرادفاهتا)٤(ةَامطَذكر احل: الغفرانفنجده يف رسالة ). قبله ليتوصل إليه

 .وكان يذكر لكل لفظ ما يتعلق به, ثم يعود إىل موضوعه األصيل. والثامنني
ا جرى جمراها من ويف كتب أيب العالء ورسائله عدد عظيم من األمثال, وم

                                                 
 .ولد البقرة الوحشية, ونجم يف السامء: الدرع الواسعة, وكوكبان يف السامء, والفرقد: النثرة  )١(
 .قام عىل ثالث قوائم وطرف حافر الرابعة دون قيد بيد أو رجل: ن من اخليلالصاف  )٢(
 .٦/٦٧األنعام   )٣(
َاحلامطة  )٤(  .− دمه − ّحبته وسواده: محاطة القلب: َ
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احلكم الرائعة, والكلم الطيب, وليس استعامهلا يف كالمه عىل نمط واحد, وإنام 
: الذي ورد فيه, بال زيادة وال نقص وال تغيري, كقولهيأيت تارة باملثل عىل الوجه 

ترصف فيه بزيادة أو نقص بحسب االقتضاء يوتارة . »السعيد من وعظ بغريه«
 .)١(» القريضول اجلريض دونحي«: كقوله

ًإن أبا العالء أكثر الكتاب رضبا لألمثال وإرساال للمثل واحلكمة ً ولو . ّ
 كانت كلها مأنوسة األلفاظ,بريئة من كلفة السجع لكان فيها خري ذخرية, وأعظم

 .عدة للمتأدب
         للتاريخ, يتمثل ذلك لك يف ًا وافرًاكام جيد األستاذ اجلندي يف نثره حظ

فقد أشار فيها إىل موسى عليه السالم وآياته التسع, وإىل  −ح رسالة املني −
 .إبراهيم ومقامه, وآدم, وإىل سليامن واهلدهد, وغريه

كام أكثر من ذكر األسامء التي اصطلح عليها أهل العلوم املختلفة, واإلشارة 
ذكر الفاعل, واملبتدأ, واخلفض وهاء  ففي رسالة املنيح. إىل املسائل العلمية

 ., وما أشبه ذلك من مصطلح النحاةالعدد
 وذكر الرضب, والطويل, واملنرسح, والوافر, والقبض, واخلبل, والعصب,

وذكر احلروف املذلقة, واملطبقة, . وما شاكل ذلك من مصطلح العروضيني
. والشديدة, والرخوة واجلهر, واهلمس, ونحوها من مصطلح الرصفيني والقراء

ر يدل عىل أنه واسع االطالع يف معرفة النجوم, وكان يذكر النجوم يف نثره بقد
 .د استعامل أسامئها وما إليها يف كالمهيوما يتصل هبا, وأنه جي

                                                 
: أغصه, والقريض: الريق والغصص ومنه اجلريض, وأجرضه بريقه: اجلرض حمركة  )١(

 .ن عائقالشعر, وحال اجلريض دون القريض, مثل ألمر يعوق دو
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ّويكثر من الرتادف, ذلك أن أبا العالء كان حيب أن يظهر ثروته األدبية 
 والعلمية واللغوية يف كل موطن, وأنه يروقه تعاقب الكلامت املزدوجة يف الوزن,

ع األلفاظ املتقاربة يف اجلرس, ويطربه تقوية املعنى الواحد بإيراده يف ّويرسه تتاب
ًصور خمتلفة من األلفاظ, وأن يف ذلك كله مظهرا من مظاهر الرتف العلمي, 

 .والقدر عىل االفتنان يف األلفاظ واملعاين
ومن آثار ثروته اللغوية والعلمية ما تراه من االستقصاء يف البحث, وذكر 

املتقارب, واملضاد, واملخالف, وما أشبه ذلك فقد متر الكلمة فيلح املتشابه, و
 .ًعليها بالبحث, حتى ال يكاد يدع شيئا يتعلق هبا أو بحكمها إال أتى عليه

عهم يف إحكام روأب. ً أخصب الكتاب خياالّاملعريوقد كان أبو العالء 
فقد » فرانرسالة الغ«يمثل ذلك الصور املتخيلة, والتفنن فيها, وأظهر موطن 

ًمثل فيها القيامة, وعرض أمورا مما يعتقده الناس فيها, من جنة, ونار, وحور, 
وولدان, وأهنار, وأطيار, وزاد عىل أحوال أهلها ما جرى من اخلصومة بني ابن 
القارح وسادن اجلنة, وبني العلامء والشعراء والرواة من التناكر يف رواية بيت, أو 

 نسبتها إىل غري قائلها أو تفسريها بغري ما يريد أو. حتريف كلمة عن موضعها
 .صاحبها

 يف نثره غرض املدح والتواضع والتهنئة والتعزية والوصف ّاملعريتناول 
 .والنقد

ّوخلص األستاذ اجلندي إىل أن أبا العالء مل يقلد ابن املقفع, وال اجلاحظ, 
هلا من ّختري ختار طريقة ّوال ابن العميد يف نثره, ومل يتقيد بطريقة واحدة, وإنام ا

وقد تزيد عليها, . كل طريقة ما أحب, فطريقته جامعة ملعظم ما يف تلك الطرائق
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 .)١(ّإنه جمدد يف نثره يف نواح متعددة
ّأما الشعر, فقد قسم األستاذ اجلندي شعر أيب العالء املعر : )٢(ي إىل عهدينّ

غداد, ومدة هذا شعره من أول حياته الشعرية إىل حني رجوعه من ب: األول
 العهد نحو سبعة وثالثني سنة, كان شعره كثري املبالغة, له حظ وافر من التكلف,

وفيه يشء من املصطلحات العلمية تقل يف أوله وتكثر يف آخره, وأسلوبه فيه 
َمتني قوي األرس, وعىل مدحه وفخره مسحة البداوة, وللحكم فيه نصيب وافر,  ِ

ومن . اته يف الرثاء واملدح والفخر وغريهاوفيه قصائد من عيون الشعر وآي
 :قصائد هذا العهد قصيدته

 ح باك وال ترنم شادون غري جمد يف ملتي واعتقادي
 ويفهم من القصيدة أن املرثي هبا كان ,رثى هبا أبا محزة احلسن بن عبد اهللا

 .ًخليل صباه, وأنه مات شابا
ره, ومدة هذا العهد نحو  إىل هناية عمشعره بعد رجوعه من بغداد: الثاين

 :تسع وأربعني سنة, ويقسم شعره يف هذا العهد إىل قسمني
 قصائده يف املدح والرثاء, واحلنني إىل بغداد, وأهلها, وأجوبته للشعراء, −أ

ّلعهد األول, إال ّوهتنئته وما شاكل ذلك, وشعره هذا كله من فصيلة شعره يف ا
 .صطلحات العلمية أوفرنصيبه من امل وى أوسع مدَّأن خياله فيه

, وهذا عىل ما يف بعض أبياته من التكلف, )لزوم ما ال يلزم( شعره يف −ب
رشيف املعنى, وفيه من أنواع احلكمة ومسائل العلم . قوي األرس, حمكم الوضع

                                                 
 .٢/٨٩٦اجلامع يف أخبار أيب العالء, ج  )١(
 .٢/٩٥٨املصدر السابق ج  )٢(
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 :ومن أبياته التي قاهلا يف العهد الثاين. أكثر مما يف العهد األول
  البالد ومل أهلك ببغداداهذي يا هلف نفيس عىل أين رجعت إىل

 .البيت رصيح يف أنه قيل بعد عودته من بغداد
ًي عاملا نحريرا جامعا لعلوم خمتلفة, ّويرى األستاذ اجلندي أبا العالء املعر ً ً

منها, وتسخريه الستخدام مسائلها يف األغراض الشعرية, ًقادرا عىل تذليل كل أيب 
َ الباع يف االخرتاع, كثري احلكم, وكان ًلقا, واسع اخليال, طويلفًوكان شاعرا م ِ

ًبنفسه وبشعره, كثري الوثوق بعلمه وحفظه وعقله, جريئا ال خيشى شديد االعتداد 
إكبار الناس يف عهده للعلم والعلامء, وتقديرهم يف احلق لومة الئم, وهو يصور لنا 

 .واحلرضاهتم يف البدو ضعشعره أوضاع الناس ومواللشعر والشعراء, كام يصور لنا 
 .وما كان لدهيم من عتاد وأثاث ورياش ولباس وحيل. ويف السلم واحلرب

ويف وسع الباحث أن يستخرج من كالمه صورة كاملة عن حياة األمة 
 .االجتامعية واخللقية واالقتصادية وحياهتا العقلية

 .)١(َّإن أبا العالء أمة مستقلة, وإن شعره يمثل حياته العملية
ًقص آثاره أثرا بعد أثر, ّندي تتبع ما كتب عن حكيم املعرة, َّإن األستاذ اجل

ووضع هذه املادة الضخمة الغزيرة من األخبار واآلثار يف ميزان املحاكمة 
 .)٢(واملناقشة العلميتني فخرج منها إىل نتائج فيها اجلدة واإلصابة واحلجة القاطعة

                                                 
 .٢/١٠٤٠اجلامع يف أخبار أيب العالء, ج  )١(
 ).متهيد ص د (١املصدر السابق, ج  )٢(
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 التعريف باملؤلفات املطبوعة
  الفاسد من لغة اجلرائدإصالح 
 ّتاريخ معرة النعامن 
 ّاجلامع يف أخبار أيب العالء املعري وآثاره 
 رسالة يف الطرق 
ْرسالة يف الكرم  َ 
 عدة األديب 
 :عمدة األديب, سلسلة كتب منها 

 .عبد اهللا بن املقفع  −أ 
 .عيل بن أيب طالب  −ب 
 امرؤ القيس  −ج 

 ّاملعريرسالة املالئكة أليب العالء : كتاب حمقق −
 :ركة يف وضع كتب تعليمية للناشئة, منهااملشا −

 كتاب الطرف
 وكتاب املستظهر

باالشرتاك مع جمموعة من » معاين الشعر«تصحيح وضبط كتاب  −
 األساتذة
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  مؤلفاته املطبوعة

− ه١٣٤٣ يف مطبعة الرتقي, سنة ع, طب»إصالح الفاسد من لغة اجلرائد« −
 .)١(رائدم, وهو تصحيح ألخطاء لغوية وردت يف كتاب لغة اجل١٩٢٥

وزارة الثقافة واإلرشاد عن , يف ثالثة أجزاء, صدر »ّتاريخ معرة النعامن« −
القومي, مديرية التأليف والرتمجة, بتحقيق عمر رضا كحالة, وطبع يف مطبعة 

ّتعريف معنى املعرة : )٢(, يضم الكتابم١٩٦٣−ه١٣٨٣الرتقي بدمشق, سنة 
, ويف نثرهم, ويعرض األستاذ ّاللغوي والعريف, وذكر املعرة يف شعر أبنائها

ّاجلندي فيه حال املعرة يف القديم, وحاهلا بعد جالء الرتك عنها, ويتحدث 
ّعن لغة املعرة وحياهتا الدينية واالجتامعية, وخصائص املعريني ّ. 

ّثم يذكر طول املعرة وعرضها وارتفاعها عن سطح البحر والطرق 
ّويتناول حكومة املعرة ومقرها, . اّاملارة هبا, وعدد نفوس املعرة وما أحلق هب ّ

 .ّوما يف املعرة من املكاتب واملدارس والزوايا واملساجد
ًويفرد فصال للحديث عن بناء رضيح أيب العالء واملهرجان األلفي 
 أليب العالء, كام يتطرق إىل اخلانات واحلاممات واملقاهي واألسواق والدكاكني

ّ, واملياه التي هي خارج املعرة, وأودية ّوالدور واملساكن واملعارص يف املعرة
ّاملعرة وتالهلا, والقباب, وحمالت مدينة املعر ة, وأماكنها املشهورة, واحلصون ّ

 .ة وضواحيهاّباملعر
                                                 

 .كتاب لغة اجلرائد, تأليف إبراهيم اليازجي  )١(
 .ص جـ/١ج: ّتاريخ معرة النعامن  )٢(
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ّويأيت عىل ذكر عادات أهل املعرة يف الوالدة والزواج والوفاة وغري 
 كل منها ة, ومقدار ما يفّذلك, وكذلك ذكر القرى واملزارع التابعة للمعر

ّمن النفوس مرتبة عىل حروف املعجم, وبيوت املعرة وأرسها املعروفة يف 
ّوأعالمها املشهورين من علامء وقراء وحمدثني وشعراء . القديم واحلديث ّ

 .ّوكتاب وأدباء وأمراء ووزراء وعامل يف احلكومة وجتار وغريهم
رضه ّعرض األستاذ اجلندي مناحي احلياة يف املعرة كافة, وكان ع

ًوافيا شامال, فكتابه غني باملعلومات املوثقة واملعارف اهلامة وهو مرجع . ً
 .لدارس التاريخ والباحث فيه

يف ثالثة أجزاء, طبعه املجمع : »ي وآثارهّاجلامع يف أخبار أيب العالء املعر« −
 .م١٩٦٢−ه١٣٨٢العلمي العريب بدمشق, بتعليق عبد اهلادي هاشم, سنة 

 :)١( مقدمة وأربع مقاالت وخامتةيشتمل هذا الكتاب عىل
 تتضمن نبذة موجزة من أحوال الشعر والشعراء وعالقة أيب :المقدمة

 وفيها ذكر مولده واسمه ونسبه وميالده ,العالء هبام ومنزلته منهام
وعامه, وعرض جممل للحياة السياسية واالقتصادية واالجتامعية 

 أنواع من العلوم والدينية والعقلية يف عرصه, وحتت هذا العنوان
واخلطابة والكتابة والشعر والرواية لتتمثل أمام املعروفة يف عرصه, 

 .القارئ صورة من حياة األمة بجميع أنواعها املذكورة
. ه٤٠٠ إىل ه٣٦٣ تشتمل عىل جزء من حياة أيب العالء :المقالة األولى

عهده, ّوبعض علامء املعرة وأدبائها يف . وفيه الكالم عىل نشأته وتعلمه
                                                 

 .١/١١الء وآثاره جاجلامع يف أخبار أيب الع  )١(
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وشيوخه, والزمان واملكان اللذين أتم . والطريقة التي تعلم عليها
ورحالته إىل بعض البالد الشامية وبغداد, ومن عرفه . فيهام تعلمه

 .فيها, واملجالس العلمية فيها, ووداعه إياها وحنينه إليها
 ه٤٠٠ّ تشتمل عىل حياته يف املعرة بعيد رجوعه من بغداد سنة :المقالة الثانية

 ولباسه, فيها الكالم عىل ماله, وطعامه,. ه٤٩٩إىل آخر عمره سنة 
وفراشه, ومسكنه, وأخالقه, واعتقاده يف اخلري والرش, وتشاؤمه, 
ورأفته, ورجائه, وخوفه, ومعتقده, ومزاعم الناس فيه, ورميه باإلحلاد 

 .ّته بأنه معتزيل وجربي وبرمهي ونحو ذلك, ووصفه بالتقيةنعوالشك, و
  ما يراه األستاذ اجلندي يف اعتقاده باهللا ورسله, واملالئكةوخالصة

واجلن واحلرش والنرش, ولزومه بيته وحليته ومرضه ووصاياه ووفاته 
 .رئي يف النوم بعد موته به الراثون, وكيف اهوقربه وما رث
ً تشتمل عىل شهرته, وتالميذه, والذين كاتبوه نظام ونثرا, :المقالة الثالثة ً

ّاملعرة, ومنزلته عند امللوك والعظامء, وأقوال العلامء فيه وزواره يف 
ًمدحا وذما, وقصة الضيوف اخلمسني وسقوط الدار عليهم, وما  ً
ّألف يف مدحه وذمه, والذين ردوا عليه بعض أقواله, وذكائه وبداهته 
ّوثقته بعلمه ونفسه, وما كتبه, وما ألفه من الكتب, وتفننه يف أسامئها 

ّراضها, وكتابه وثقافته يف العلوم الرشعية واللغوية وأساليبها وأغ
وغريمها ومصادرمها, والكتب التي ذكرها األستاذ اجلندي يف كالمه, 

 .وأسامء العلامء واألدباء والشعراء الذين ذكرهم
  تشتمل عىل بحث ودراسة لكالمه يف نثره, وبيان خصائصه:المقالة الرابعة
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د والتجريد يف نثره وتقسيمه بحسب واألغراض التي كتب فيها, والتقلي
ّالزمان ومميزات كل طور, وما ألفه العلامء يف االحتذاء عىل مثاله أو 

قته بالشعر وابتداء قوله إياه, عالمباحث يف عىل ًوتشتمل أيضا . معارضته
وتقسيم شعره بحسب الزمن, وخصائصه, وأطواره, وتاريخ بعض 

ومقدمته ) سقط الزند(, )زلديوان الغ(قصائده وأبياته, والكالم يف 
وأسلوبه فيه, والتقليد يف شعره وما أخذه من وترتيبه وشخصيته فيهام 

غريه, واألغراض التي يشتمل عليها من غزل ومدح ورثاء وغريها, وفيها 
. وأسلوبهوترتيبه ومقدمته وشخصيته فيهام ). لزوم ما ال يلزم(الكالم عىل 

 يف املتن والرشح, ورسقة أقواله, ونسخ اللزوم وما فيها من حتريف وخطأ
 ومنشئها, ومصادرها واتصاله هبا وعامدها وموضوعها, وفلسفته

 .كب وتأثريهااوالفلسفة الطبيعية والرياضية, واعتقاده يف الكو
 الروح واجلسم بعد املوت, وحس النبات واجلامد :والفلسفة اإللهية

تب والرشائع  والنبوات والك, واملالئكة واجلن,والتناسخ واحللول
واملزاعم واألديان واملذاهب, وما أنكر عليه من كالمه بعض الفرق 

 .املسلمة, واحلرش والنرش
 ونقد املجتمع وطبقات الناس , أصل اإلنسان وغرائزه:والفلسفة العملية

ورؤساء األمم غري املسلمة, وأحكام عامة عىل الناس, وحماولة إصالح 
اس وتساوهيم يف رأيه, والزواج البرش واإلخفاق فيها, وتفاوت الن

 والرفق باإلنسان وترك , والعدم والوالدان والولد,واملرأة والنسل
 احلروب واالشرتاك هبا, والرفق باحليوان, واألخالق, والعزلة,
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ظ يف اإلنسان والسياسة, ووالة األمر والرعية, والدنيا, واإلسالم, واحل
 .واملال واخلمرواحليوان واجلامد, والصمت والنطق, واحلسد 

 تتضمن طائفة مما يمكن استنتاجه من أقواله من األخالق :الخاتمة
 .َوالعادات واملواضعات واملزاعم

لقد مجع األستاذ اجلندي يف هذا الكتاب أخبار أيب العالء, ودرس 
ًوحقق كثريا مما كتب فيه أو نسب إليه, فكان كتابه من أعظم أشعاره وأدبه, 

 .ي وأمجعها ألخبارهّأيب العالء املعرّالكتب التي ألفت يف 
ل املياه, نرشت يف ي, وأحلق هبا, رسالة يف األودية ومسا»رسالة يف الطرق« −

 .)١(م١٩٤٥−١٩٤٣سنة . جملة املجمع العلمي العريب بدمشق
مجع فيها ما هتيأ له الوقوف عليه من األلفاظ الدالة عىل أنواع الطرق 

 سهل أو جبل أو رمل أو واد ونحو وأجزائها وأحواهلا, وما كان منها يف
تناوهلا ذلك, ورتبها عىل حروف اهلجاء األصلية يف أوائل الكلامت, ليسهل 

عىل الطالب, وربام ذكر ما للكلمة من معنى جمازي, وأضاف إىل احلرف 
ّالواحد بعض األسامء أو األفعال مما له عالقة بالطريق ولو من وجه, وقفى 

 .ل بصورة جمملةياء واألودية واملساعىل آثار ذلك بذكر طرق امل
ْرسالة يف الكرم« − , نرشت يف جملة املجمع العلمي العريب بدمشق سنة »َ

 .)٢(م١٩٣١ ← ١٩٢٩
ًمجع فيها كل ما يتعلق بالكرم من حني يكون عودا ثم يغرس, إىل أن 

                                                 
 .٤١١ص/١٨جملة جممع اللغة العربية, مج  )١(
 .٢٨٠ص/٩جملة جممع اللغة العربية, مج  )٢(
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ًيثمر وينضج, ويتخذ طعاما أو رشابا, وذكر ما لكل جزء من أسامء يف كل  ً
 .رض لهطور, وما يع

ّ, يف ثالثة أجزاء, ألفها بمشاركة األستاذ حممد الداودي, »عدة األديب« −
م, وهو كتاب تعليمي, ١٩٢٦−ه١٣٤٥طبعت يف مطبعة الرتقي سنة 

 اختري له صفوة ما قاله احلكامء والبلغاء والشعراء الذين شيدوا بنيان األدب,
 ومحاسة ومدحًووطدوا أركانه, ومجع فيه رضوبا من أبواب الشعر, من فخر 

إىل أنواع خمتلفة من النثر, . ووصف ورثاء وقصص ووصايا وحكم وأمثال
ًمن مقامات وخطب, ومقاالت, ورشحت الكلامت رشحا أماط عن 

ّلها من املعلم واملتعلم عىل طرفمعانيها اللثام, وجع وذكر يف كل .  الثاممّ
 .)١(جزء ترمجة موجزة لطائفة ممن أيت عىل ذكر يشء من أقواهلم فيه

سلسلة كتب, كل كتاب منها حتدث فيه عن واحد من : »عمدة األديب« −
ّاألدباء, الكتاب أو الشعراء, مجع أخباره, وقدم دراسة عن أدبه, منها ّ: 

, ثم ه١٣٠٠طبع يف مطبعة الرتقي بدمشق, سنة » ّعبد اهللا بن املقفع«
فيه دراسة ألدب ابن املقفع, وطرف من سريته ونخبة من . ه١٣٥٥سنة 
 وغاية األستاذ اجلندي من وضع هذا الكتاب, مجع طائفة من أخبار .كالمه

 إىل يشء من درس حياته وآثاره, والتنبيه للمواطن اجلديرة ابن املقفع
بالعناية من كالمه, ثم عرض طائفة من كالمه يف أغراض متعددة, يريد من 

اره, تغنيه ذلك أن جيد الواقف عليها من األمثلة املختلفة صورة تامة من آث
عن الرجوع إىل كتبه, وتكفيه مؤونة البحث والتنقيب عام هو مبعثر يف 

                                                 
 .٣, ٢عدة األديب, مقدمة ص  )١(
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 .)١(بطون الكتب منها
− ه١٣٦٠طبع يف مطبعة ابن زيدون بدمشق سنة » عيل بن أيب طالب«
 وعند فقد حتدث األستاذ اجلندي عن مكانته عند النبي . م١٩٤١

عرض لشعره, وكانت له ّلف يف مناقبه وفضائله, كام ُالصحابة, وذكر ما أ
 .وقفة مع كتاب هنج البالغة, وجمموعة من خطبه وكتبه املوجهة إىل والته
: )٢(ّذكر حمبته للعلم وحضه عليه, فقد روي عن سيدنا عيل أنه قال

 .»اخلري أن يكثر علمك ويعظم حلمكليس اخلري أن يكثر مالك, ولكن «
ًكان عاملا بالقرآن واحلديث, متمكنا من القضاء ً والفقه, معروفا بعدله ًّ

 .وتواضعه وحلمه وشجاعته
ذكر فيه األستاذ اجلندي , , صدر عن مكتب النرش العريب»امرؤ القيس«

 وأنه من ّإمجاع كلمة العلامء باألدب عىل أن امرأ القيس من الشعراء الفحول,
 أهل الفصاحة, وأعالم شعراء الطبقة األوىل, وقد شهد له بالفضل والتقدم

ٍ إن امرأ القيس وفق إىل معان أفرغها يف قوالب من .األدب والشعرالبيان و ِّ َّ
 .)٣(ًاأللفاظ املطربة بنغامهتا, الرائقة بأسلوهبا, فجاءت مثال أعىل يف اجلودة

وبقيت سائر أجزاء السلسلة خمطوطة, مل تطبع, وسوف أعرض هلا مع 
 .املؤلفات غري املطبوعة

ّأليب العالء املعري, وفرس » الئكةرسالة امل«حقق األستاذ سليم اجلندي  − ّ
شواهدها, وترجم ألصحاهبا, وطبعها املجمع العلمي العريب يف مطبعة الرتقي 

                                                 
 .١٧٤عبد اهللا بن املقفع, اخلامتة, ص  )١(
 .٦٠عيل بن أيب طالب, ص  )٢(
 .٤٣عمدة األديب, امرؤ القيس, ص  )٣(
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 .)١(م١٩٩٣م, ثم أعادت دار صادر ببريوت طباعتها سنة ١٩٤٤بدمشق سنة 
هذه الرسالة جواب عن مسائل رصفية, سأل بعض الطالب أبا العالء 

صل إليه هذه العلم يف ذاك العرص, عنها, وهي متثل صورة تامة عام و
 .والعصور التي قبله

ّ عىل سعة خيال املعري إيصال هذه املباحثات إىل النفوس بغري ومما يدل
فلو أنه رسدها, ثم انتقل من مسألة إىل أخرى, لترسب امللل . سآمة وال ملل

َإىل القارئ, ولكنه أورد بعضها عىل شكل حماورة مع ملك, وبعضها عىل  َ
 .)٢(ٍالتعجب ممن يتمتع بيشء من النعيم, وهو ال يعرف اسمه وال وزنهسبيل 

كتاب «اشرتك األستاذ اجلندي مع نخبة من األساتذة يف وضع سلسلة  −
ُوهي يف ستة أجزاء, مجعت فيها طرف من أدب وشعر لعدد كبري » الطرف

من األدباء والشعراء العرب منذ عرص اجلاهلية, وكذلك كتاب املستظهر, 
 . ستة أجزاء, وغريها من الكتب التعليمية للناشئةوهو يف

خليل مردم بك, وأمحد شاكر : )٣(كام قام هو وجمموعة من األساتذة −
معاين (كتاب : مي, وحليم دموس, وعبد اهللا النجار بضبط وتصحيحرالك

رون األشنانداين, رواية أيب بكر حممد بن هاد بن يأليب عثامن سع) الشعر
ي, وحل الغلق من ألفاظه, وترمجة رجاله, ووضع احلسن بن دريد األزد

طبع بنفقة الرابطة األدبية بمطبعة الرتقي . فهارس لألمكنة واألعالم فيه
 .م١٩٢٢−ه١٣٤٠بدمشق سنة 

                                                 
 .٦٣نحويون قدماء وحمدثون, ص  )١(
 .انظر مقدمة الكتاب  )٢(
 .٣معاين الشعر, ص  )٣(



 −٨٥−

 التعريف باملؤلفات غري املطبوعة



 ابن الرومي
 ابن زيدون
 ابن العميد

 أبو متام
 أبو العتاهية
 أبو نواس

 األدب اجلاهيل
 األعشى

 ال واحلكماألمث
 بشار بن برد

 البالط األموي
 البالط العبايس
 تاريخ أدب اللغة

 اجلاحظ
 جرير

 احلجاج
 احلجاز واليمن, مرص, املغرب

 احلريري
 حسان بن ثابت

 احلطيئة
 اخلنساء

 :ديوان شعر من نظم
 حممد سليم بن تقي الدين اجلندي

 »ما, ومن«رسالة يف أحكام 
 زهري بن أيب سلمى

 الشعر
 لعرص الثاينالشعر يف ا

 الشعر يف العرص العبايس
 العرص الثاين

 العرص اخلامس, شوقي
 .العرص الرابع, عرص الدول األعجمية

 العرص العبايس
 عمر بن أيب ربيعة

 قس بن ساعدة, أكثم بن صيفي
 املتنبي

 رفد املعلم ومرشد املتعلمم
 .املنهل الصايف يف العروض والقوايف

 النابغة الذبياين
اإلسالم والعرص النثر يف صدر 

 .األموي, عبد احلميد بن حييى
 النثر يف العرص العبايس



 −٨٦−

  
  



 −٨٧−

  :آثاره غري املطبوعة

توجد نسخة من كل منها يف املكتبة العربية بمجمع اللغة العربية بدمشق, 
 :وهي
ُيف مخسة أجزاء, خلص منها إىل أنه شاعر بارع يف غريض : ابن الرومي − َ

 .الوصف واهلجاء
التي أنبتت الشاعر, وعن إجادته يف قول ث عن البيئة حتد: ابن زيدون −

 .ه اجلدية واهلزليةيالشعر, وإبداعه يف رسالت
بعد ذكر اسمه وكنيته ولقبه وتاريخ ميالده, عرض األستاذ : ابن العميد −

 .اجلندي طريقته يف الكتابة وسامهتا
الذي ولد يف قرية جاسم من قرى اجليدور, وهو إقليم جياور : أبو متام −

جلوالن, ثم انتقل إىل مرص, وجالس األدباء, وأخذ عنهم من النظم والنثر ا
 .واألدب والفضل ما ال مزيد عليه

 .إسامعيل بن القاسم: أبو العتاهية −
كان أبو نواس غزير «: )١(احلسن بن هانئ, يقول األستاذ اجلندي: أبو نواس −

ًاملادة, ضليعا يف اللغة, عاملا بأرسار البالغة ومراميها,  ًحافظا لكثري من ً
ولوال فجوره ... رس الشعراألشعار واألخبار, فصيح األسلوب, قوي أ

ّوتعهره, لكان شعره درة يف جيد األدب العريب, وغرة يف جبينه, ولكنه من 
 .أكرب عيوب الشعر

                                                 
 .٥١أبو نواس, ص  )١(



 −٨٨−

ذكر فيه الطرق املتبعة يف : يف ثالثة أجزاء, اجلزء األول: األدب اجلاهيل −
ّتب التي ألفت فيه, وحتدث عن خصال العريب دراسة األدب اجلاهيل, والك

 ,واملفردات التي تتناول حياته وتعرب عن بيئته, كام حتدث عن العرب واألمثال
اهتا يف الزمن الذي قيلت ضعاألمثال مرآة تصور حالة األمة وأخالقها ومواف

وتدل عىل حياهتا االجتامعية والعقلية, ألهنا . فيها فيه, ومتثل رقيها وانحطاطه
منتزعة منها ومن احلوادث الفردية, ويشرتك فيها العامة واخلاصة, وليس 

 .هناك ما حيمل عىل املبالغة والغلو, أو يدفع إىل قلب احلقائق
فمن األمثال ما عرض فيه أنواع األمثال وجمموعة منها, : اجلزء الثاين

ذكر العلامء قائله  امومنها . أو حكيمهو مأخوذ من قول شاعر أو خطيب 
 .سببه واملوطن الذي يقال فيهو

 القصص يف نتطرق فيه إىل خصائص الشعر اجلاهيل وف: اجلزء الثالث
  .)١(العرص اجلاهيل

األعشى, من الشعراء الفحول, أسلوبه مجع فيه مجال التأليف, وصقل  −
الديباجة, وإحكام الرصف, وعذوبة الرتاكيب إىل مجال الوقع يف النفس 

 .)٢(ه, وروعة االستعارة, ولطف الكنايةوجالء املعنى وجودة التشبي
قول بليغ يقصد به تشبيه احلال التي : )٣(ّاألمثال واحلكم, عرف املثل, فقال −

قول بليغ رائع : واحلكمة. يرضب هلا باحلال التي قيلت فيها بدون تغيري
                                                 

 .١/٤١األدب اجلاهيل, ج  )١(
 .١٢٣األعشى ص  )٢(
 .٢األمثال واحلكم ص  )٣(



 −٨٩−

. مطابق للحق, يشتمل عىل حكم صحيح, تتلقاه العقول السليمة بالقبول
ًوالتجربة, وثمرة احلنكة, وقد يكون نثرا أو نظاموهي نتيجة االختبار  ً. 

ٍلشعره طالوة وروعة يف النفوس, سلس األسلوب, خال : )١(بشار بن برد −
 . بعيد عن املعاظلة والغموض,من احلويش واملستكره

ًذكر يف هذا املؤلف أن اللحن كان مستنكرا مستكرها : البالط األموي − ً ّ عند َّ
ًم لينقصون الرجل منهم, إذا كان حلانا, ويعريونه ِّهنإّخلفاء بني أمية, حتى  ّ

فمعاوية رأس األمويني فصيح بليغ, والرسائل التي تصدر عنه . )٢(ذلك
وقد كان عبد اهللا بن أوس الغساين سيد أهل . غاية يف اإلحكام والبالغة

 .ًالشام كاتبا له وكذلك ابن منصور الرومي
اب للرسائل والدواوين, ّالكتوقد درج اخللفاء من بعده عىل اختاذ 

ّفنشأت طائفة من الكتاب املجيدين, مثل سامل كاتب هشام, وعبد احلميد, 
 .وإليه انتهت هذه الصناعة يف هذا العرص

وكان بنو أمية بلغاء فصحاء, يقدرون البالغة حق قدرها, وكذلك 
 .كان عامهلم, ويف اآلثار اخلالدة من رسائلهم أوضح شاهد عىل ذلك

لوع بالشعر واخليال, وتأثر بالكلم الطيب, تقيمهم وهم أصحاب و
 ينتقدوهنمالكلمة البليغة وتقعدهم, يعنون بحفظ الشعر, ويناقشون الشعراء, و

وقد يفضلون . ويرشدوهنم إىل ما فيه تثقيف عقوهلم وهتذيب أشعارهم
 .ًشاعرا عىل آخر

                                                 
 .انظر بشار بن برد, حماسن شعره  )١(
 .٢٧البالط األموي, ص  )٢(



 −٩٠−

دوين البالط العبايس, فيه حديث عن حال اللغة يف البالط العبايس, والت −
عرض األستاذ اجلندي ما حدث من التأثري يف . والرتمجة, والشعر واألدب

اللغة يف العرص العبايس بسبب اختالط األمم األعجمية بالعرب, وامتزاج 
 :من حياة بدوية إىل حياة حرضية بامييلاألمة الثقافات, واتساع العلم, وانتقال 

 التأنق والزخرفة يف ّإن العرب نزعوا إىل: ما حدث يف األلفاظ: ًأوال
كل يشء, وإيثار الرقيق الرشيق يف كل رضب من رضوب احلياة, وكان 

 :فقد عمدوا إىل. للغة نصيب وافر من آثاره
 .ختري األلفاظ الرقيقة السهلة, واإلقالل من غريها  − أ

 .التأنق يف تأليف اجلمل, وإحكام املناسبة بني السابق والالحق منها − ب
 .حسنات البديعيةتعمد الصناعة املسامة بامل − ت
 .كثرة االقتباس من القرآن الكريم − ث
استعامل كثري من األلفاظ األعجمية, وأكثر ما كان ذلك يف أسامء   − ج

األطعمة واألرشبة واآلنية واألدوات الصناعية, وأسامء األمراض 
 .والعلل واألدوية والعقاقري

استعامل مصطلحات العلوم, كالعرض واجلوهر والكم والكيف   − ح
 .وااللتزام واحلد, والفاعل واملفعول والظرف واملبتدأ واخلربوالتضمني 

 .اإلكثار من استعامل املجاز والتشبيه واالستعارة والكناية  − خ
 .حدوث مصطلحات اقتضتها حالة الدولة من سياسية وإدارية  − د
 .حدوث ألقاب للداللة عىل التعظيم, واختصاص كل طبقة بنوع منها  − ذ
 .ل صنف بنوع منهحدوث أنواع من الدعاء, واختصاص ك  − ر



 −٩١−

 :ما حدث يف املعاين: ًثانيا
 .كثرة املعاين الرقيقة واألخيلة البديعة  − أ

 .خيم والتهويلفامليل إىل املبالغة يف الغلو واإلغراق يف الت − ب
 .جماراة الفالسفة يف تعليل األحكام, وإقامة األدلة عليها يف النظم والنثر − ت
 .ّإدخال مسائل العلم يف األدب, والسيام الشعر − ث

وضح األستاذ اجلندي املقصود من تاريخ : اريخ أدب اللغة, يف جزأينت −
وأشار إىل فوائد هذا العلم, وأسهب يف حديثه عن حالة العرب أدب اللغة, 

إىل علومهم وأشار االجتامعية والسياسية والعقلية يف العرص اجلاهيل, 
 يف وصناعاهتم ومهاراهتم التي يتوصلون هبا إىل معايشهم, وأثر ذلك كله

 .عن خصائصها عراقة اللغة العربية, ويتحدث ىّاللغة, ليبني مد
 .)١(اجلاحظ يف ثالثة أجزاء −
ًيرى األستاذ اجلندي شعره عذبا, رقيقا, مصقول : جرير, يف مخسة أجزاء − ً

الديباجة, موثق الصالت, ينحدر إىل قرارات النفوس, وخيالط اللحم 
دمني ما يشبه شعر جرير يف ر املتقوالدم, ويصبي لب احلليم, وليس يف شع

 .وال يف شعر املتأخرين ما يشبه جزالته. طالوته
ًكان جرير حاذقا لبقا يف حوك الكالم وتأليفه, وإن كان أكثر كالمه  ً

ًمرجتال, وكان خبريا بصريا باختيار الكلم ووضعها موضعها ً فال تكاد جتد . ً
 املعاظلة, يف شعره كلمة مستكرهة, وال مجلة مدخولة, وشعره بريء من

أما . ّبعيد عن التكلف والتصنع, صادر عن طبع صحيح وقرحية فياضة
 .وقد يبالغ فيها. معانيه فكلها جلية

                                                 
 .ُذكرت خصائص أسلوبه يف الفصل الثاين  )١(



 −٩٢−

 .)١(ًدا يف كل أغراضهّكان جرير طويل الباع, حسن الترصف جمو
َّاحلجاج, يقدم هذا املؤلف دراسة وافية عن احلجاج بن يوسف الثقفي,  − ّ

احلجاج جممع للمتناقضات, «: ذ اجلندي فيهها بعض ما قاله األستامنأذكر 
رسيع البطش, رسيع الصفح, فيه خالل متناقضة, فهو تارة أحلم من 
أحنف, وأخرى أغدر من عتيبة بن احلارث, وتارة جتده رحب الصدر, 

 .لغ الدماءيَّواسع العفو, وأخرى ضيق الذرع, ال يشفيه إال أن 
ًوكان احلجاج كريام, أديبا, باقعة    يقدر لكل عامل عمله,,)٢(واقعن البمً

ًوال يبخسه حقه, حليام, حمبا للنادرة واجلواب املحكم, والصدق, وهو آية  ً
 .)٣(»يف الفصاحة والبالغة, غاية يف قوة احلجة والبداهة وقوة احلفظ

 كام حتدث األستاذ اجلندي عن سامت لغة احلجاج وخصائص أسلوبه,
  .عمرانيةوأشار إىل أعامله ال. وطريقته يف خطبه

ّيتضمن هذا املؤلف تراجم أعالم تلك : احلجاز واليمن, مرص, املغرب −
 .ّاألمصار من الشعراء والكتاب

أنشأ احلريري مخسني مقامة, «: )٤(قال األستاذ اجلندي يف نتاجه: احلريري −
مجع فيها جد القول وهزله, ورقيق اللفظ وجزله, وملح األدب ونوادره, 

الكريمة, واألمثال, واللطائف األدبية, والكنايات ًوضمنها كثريا من اآليات 
                                                 

 .٢٦−٢٥ص/٣ج: جرير  )١(
 داهية من الدواهي: ة من البواقعباقع  )٢(
 .٢٠ص: احلجاج  )٣(
 .٣٣احلريري, ص  )٤(



 −٩٣−

واألحاجي النحوية والفتاوى اللغوية, وأتى فيها بكثري من الرسائل 
 .»املبتكرة, واخلطب واملواعظ واألضاحيك وكثري من شعره

 .ّكام بني سبب وضع احلريري للمقامات, وقارن بني مقاماته وغريها
, ويف أول زمن البعثة قوي األرس, كان شعره يف اجلاهلية: حسان بن ثابت −

 .فخم األلفاظ, جزل األسلوب, جيل املعنى, كثري املجاز, قليل الغلو
إذا اختلفت كلمة العلامء يف «: )١(يقول األستاذ اجلندي. يف جزأين: احلطيئة −

نسب احلطيئة وميالده ووفاته, فقد اتفقت عىل إطراء شعره, وال تكاد جتد 
 .»الفحول املجودينمن ينكر أنه من الشعراء 

احلطيئة براعته يف صوغ الشعر وقدرته عىل الترصف يف فنونه, ال جيهل 
. وال خيفى عليه ما لشعره من األثر واملنزلة يف نفوس العارفني بالشعر

وقد قال الشعر . ولذلك كان شديد االعتداد بنفسه, كثري اإلعجاب بشعره
اعته وقدرته عىل الترصف يف أكثر أغراضه, ولعل أظهر موطن تتجىل فيه بر

 .واالفتنان اهلجاء واملدح والغزل
أسلوهبا أسلوب الفحول, تتمثل فيه قوة األسلوب ورصانة التأليف : اخلنساء −

 .)٢(وحالوة اجلرس ورشاقة اللفظ وجالء املعنى ورشفه ونبل املقصد
قال يف إحدى : ديوان شعر من نظم حممد سليم بن تقي الدين اجلندي −

 :)٣(ّعرةقصائده عن امل
                                                 

 .منزلته عند العلامء بالشعر: انظر احلطيئة  )١(
 .٢٣اخلنساء, ص  )٢(
 .٦٩ديوان اجلندي, ص  )٣(



 −٩٤−

ّحي املعرة يف اآلصال والبكر ب املزن من سار ومبتكرِّيا صي ّ 
  من اهلم واألوصاب والكدرًخلوا دار قضيت هبا عهد الصبا مرحا

استوىف فيها كل ما يتعلق هبام من أحكام, : »ما , ومن«رسالة يف أحكام  −
 .)١(العلياوهي جمموعة دروسه التي ألقاها عىل الطالب يف مدرسة اآلداب 

ن عيتحدث عن منزلته يف الشعر, وشهادة العلامء فيه, و: زهري بن أيب سلمى −
ًكان زهري سيدا كثري املال, وكان أكثر شعره يف «: )٢(حياته وأخالقه, فيقول ّ

مدح هرم بن سنان, وكان هذا يقدر له قيمة شعره, فكان يغدق عليه 
لباهرة, وكان لنعومة ًسجاال من العطايا والصالت, وخيلع عليه اخللع ا

ّهذه احلياة اهلادئة أثرها العظيم يف شعر زهري, فإن الناظر فيه يرى أثر النعيم 
 .»يف نعومة ألفاظه وصقل ديباجته

ًوالظاهر أن زهريا كان حيب احلكمة, لذلك ال يكاد خيلو شعره منها  ّ
 .)٣(يف أي غرض كان

ّأشار األستاذ اجلندي يف مؤلفه هذا إىل أن: الشعر −  علامء الفرنج يقسمون ّ
 :)٤(الشعر إىل ثالثة أقسام

ّوهو أن يعرب الشاعر عن شعوره وخوالج نفسه, ويستمد : شعر وجداين −١
 وأكثر الشعر العريب من هذا النوع, فالعريب يبدع يف النسيب .من طبعه

                                                 
 .٦٤نحويون قدماء وحمدثون, ص  )١(
 .١٣زهري بن أيب سلمى, ص  )٢(
 .٧٢املصدر السابق, ص  )٣(
 .٨الشعر, ص  )٤(



 −٩٥−

ّوالغزل, وجييد التعبري عن عاطفة احلب واحلامسة, ويفتن يف وصف ما 
 ونبات وسهل وجبل وغريه من مشاهد ت حسه من حيوانوقع حت

 .السامء واألرض
والشاعر العريب يف أكثر حياته يستمد مادة شعره من طبعه, ويعرب 

ّإن الشعر العريب : ُولذلك يقال. بلسانه عن شعوره, وما خيتلج يف نفسه
 .وجداين حمض

وهو نظم الوقائع احلربية, واملفاخر القومية عىل شكل : شعر قصيص −٢
 وهي ملحمة نظمها هومريوس اليوناين يف حروب ,ذةقصة كاإلليا

ها احلسن بن إسحاق طروادة, والشاهنامة وهي ملحمة فارسية نظم
 يف تاريخ ملوك الفرس, ووصف الوقائع التي ه٤١١الفردويس املتوىف 

ًوقد نقلها إىل العربية نثرا الفتح بن  .حدثت بني أهل إيران وأهل طوران
 .عيل البنداري األصبهاين

عر متثييل, وهو أن يصور الشاعر واقعة, فينطق كل واحد من رجاهلا ش −٣
 .بام يناسبه من األقوال, ويضيف إليه من األفعال ما يالئمه

ومل ينظم العرب يف النوعني األخريين, ألهنام يتطلبان روية واسعة, 
ًوتعمقا يف البحث, ودرسا لطبائع الناس, والعرب مولعون بالبداهة واإلجياز ً. 

 الباحث عن حالة الشعر يف عرص من العصور, فيجدر به أن يبحث ّأما
وعام يرتبط به من حالة األمة السياسية والدينية . عنه من مجيع نواحيه

واالجتامعية وبيئتها, ليستخرج من جمموع ذلك صورة كاملة يمكن مقارنتها 
 .مع صورة أخرى من عرص آخر



 −٩٦−

ء, وخصائص الشعر يف حتدث عن حال الشعرا: الشعر يف العرص الثاين −
 .صدر اإلسالم والعرص األموي

َّتناول هذا املؤلف أغراض الشعر وأنواعه يف هذا : الشعر يف العرص العبايس −
 .العرص

تحدث عن الشعر ومنزلته يف صدر اإلسالم والعرص األموي, ي: العرص الثاين −
 .ويذكر أغراضه وبعض أسامء شعرائه

 . أمحد شوقي,العرص اخلامس −
ّبني األستاذ اجلندي يف : عرص الدول األعجمية; يف جزأين: ابعالعرص الر −

ّمؤلفه هذا حال اللغة العربية يف عرص الدول األعجمية, وحتدث عن الشعراء 
 .وعلامء النحو والرصف, وحركة التأليف والتدوين

ًالعرص العبايس, يف جزأين, يعد الكتاب توصيفا هلذا العرص من الناحية  −
ًية, وتعبريا عن متازج الثقافات الفارسية واهلندية واليونانية االجتامعية والثقاف

 .والرسيانية والعربية
دراسة حلياة ابن أيب ربيعة, وألسلوبه الشعري, ولطريقته : عمر بن أيب ربيعة −

 .يف الغزل
 بدأ األستاذ اجلندي ,ّقس بن ساعدة, أكثم بن صيفي, يف مؤلف واحد −

شهور بالبالغة والفصاحة واحلكمة باحلديث عن قس بن ساعدة اإليادي امل
ونسبه ومولده  − )١(وطلبهتتبع اليشء : ُقس −واخلطابة, فذكر اسمه ومعناه 

 .ووفاته ونشأته وحياته, ومصادر ثقافته وحكمته وأسلوبه
                                                 

 .٩بن ساعدة, صقس   )١(



 −٩٧−

ّكان مورسا, وإن يف  − )١(مملوء واسع: ومعنى أكثم − ثم أكثم بن صيفي ً
ً احلكمة واحلصافة, مل يسأل أحدا نفسه من الشمم واألنفة بقدر ما فيها من

ّشيئا, ألنه يعتقد أن املسألة من أضعف املكس  .)٢(ةبً
 َّحيوي هذا املؤلف دراسة وافية عن بالغته وحكمته, وخصائص أسلوبه,

 .وعرض لطائفه من أقواله
من املخرضمني, شعره عىل اجلملة قوي األسلوب, خال من : لبيد العامري −

 .)٣(مثال السائرة واحلكم البليغةالتقعر واحلشو, طافح باأل
أحاط األستاذ اجلندي بعرص املتنبي من الناحية االجتامعية والدينية : املتنبي −

والسياسية, وعرض مراحل حياته, وحتدث عن ثقافته وعلمه, وخصائص 
 .أسلوبه الشعري

وهو كتاب يف النحو والرصف, جامع ألكثر ما : مرفد املعلم ومرشد املتعلم −
 .ائل هذا العلمتشتت من مس

. حرص فيه عىل مجع األشباه والنظائر, وإدخال كل مسألة يف باهبا
 .)٤(ّورتبه عىل أسلوب يسهل فيه الرجوع إىل ما يريده الباحث من مسائله

النحو قواعد يعرف هبا أحوال : ّعرف األستاذ اجلندي النحو, فقال
صول يعرف علم بأ: والرصف. الكلامت العربية من حيث اإلعراب والبناء

                                                 
 .٤٩أكثم بن صيفي, ص  )١(
 .٧١أكثم بن صيفي, ص  )٢(
 .٢٩لبيد العامري, ص  )٣(
 .١٧ص/١ّتاريخ معرة النعامن, ج  )٤(



 −٩٨−

هبا أحوال أبنية الكلمة, واملراد باألبنية احلروف واحلركات والسكنات 
باعتبار الوضع, وباألحوال العوارض الالحقة كاإلدغام والقلب وغري 

 .)١(ذلك
 .ه١٣٤٣فرغ من تأليفه يف دمشق سنة : املنهل الصايف يف العروض والقوايف −

ا العلم ما مل جيتمع مجع األستاذ اجلندي يف هذا الكتاب من مسائل هذ
ًيف غريه, ورتب مسائله ترتيبا حمكام, حتى جعله كالسلسلة املتصلة احللقات, ً ّ 

 .)٢(ًآخذا بعضها برقاب بعض, وأوضحه غاية اإليضاح, وأكثر فيه من الشواهد
َّن الشعر ديوان العرب وسجل أيامهم ووقائعهم وجممع مآثرهم أوذكر 

غاء فيه, وأجىل مظهر من مظاهر ومفاخرهم, وأجل ميدان يتجارى البل
 .الفصاحة واللسن عندهم, وأفضل ذخرية تركها السلف للخلف منهم

 بعد ذلك أفضل حافظ لأللفاظ, وأوعب جامع للمعاين يف كل وهو
 جيل, وفيه أوثق حجة للغوي, وأصح دليل للنحوي وأوضح شاهد بالغي,

لكان غري مرسف, فيه كل ما حيتاج إليه العريب يف عربيته : ولو قال قائل
وللشعر عند املتقدمني واملتأخرين من العرب منزلة ليست لغريه من أنواع 
ّالكالم, وسبب هذا أن العريب ميال بفطرته إىل حسن اجلرس والنظم,  َّ

 .طروب إىل اللحون املوسيقية, شديد التأثر هبا
اللفظ واملعنى والوزن والقافية, : والشعر يتألف من أربعة أركان

 ال ً أعظم تلك األركان وأشدها اختصاصا به; ألن النغمة املوسيقيةوالوزن
                                                 

 .٢مرفد املعلم, ص  )١(
 ., بترصف١٦ص/١ّتاريخ معرة النعامن, ج  )٢(



 −٩٩−

َّحتصل إال به, وهو الذي يميز الشعر من النثر, والقافية تشارك الوزن يف 
 .اختصاصه بالشعر وحتسني اجلرس

, فإنه ه١٧٠أول من فطن لألوزان اخلليل بن أمحد الفراهيدي املتوىف نحو 
ًة عرش وزنا, وهي التي سامها بحورااستقرى تلك األوزان, فبلغت مخس ًّ)١(. 

 يف هذا الكتاب تعريف بالشاعر, من خالل: النابغة الذبياين, زياد بن معاوية −
اسمه وكنيته, ونبذة من حياته ونشأته, وأولية شعره, ومنزلته يف الشعر, 
 .ودراسة قصائده الشعرية, واحلديث عن نظمه يف خمتلف األغراض الشعرية

يتحدث عن : اإلسالم والعرص األموي, عبد احلميد بن حييىالنثر يف صدر  −
ّ, وطريقة اإلنشاء, ثم يعرف صدر اإلسالم والعرص األموييف الكتابة 

 مولده ونشأته ومصادر − عبد احلميد بن حييى −بأشهر الكتاب يف هذا العرص 
 .من رسائلهوأمثلة ثقافته وأسلوبه وأثره يف الكتابة 

ذكر فيه مميزات النثر يف العرص : , يف ثالثة أجزاءالنثر يف العرص العبايس −
 :)٢(العبايس, وهي

 .الدواوين يف هذه الدولةتعدد أغراض الكتابة لتعدد   − أ
استعامل النثر يف بعض أغراض الشعر, كالتهنئة والتعزية واملديح   − ب

 .واهلجاء واملفاخرة
 .اإلكثار من املعاين الدقيقة وترتيب األفكار  − ت
فيام يتعلق باألمور العامة, كالبيعة والعهد, املغاالة يف اإلطناب   − ث

                                                 
 .انظر املنهل الصايف, مقدمة الكتاب  )١(
 .٩ص/٣النثر يف العرص العبايس, ج  )٢(



 −١٠٠−

 .سنيو يف اإلجياز يف غري ذلك مما يصدر عن الرؤساء إىل املرؤواملغاالة
 ., والتأنق يف تأليفهاي السهولة يف العبارة, وختري ألفاظهاختو  − ج
 ).جناس وطباق وتورية(شيوع السجع والزينة اللفظية   − ح
 .اإلشارة إليهااالقتباس من القرآن واحلديث واحلكم, أو   − خ
 .التلميح إىل حادثة أو قصة  − د
 .اختالف القوالب اللفظية وتعاقبها عىل معنى واحد  − ذ
 .االعرتاض باجلمل الدعائية يف أثناء اجلمل  − ر
 .حتكيم العقل واملنطق يف بناء األحكام وتعليلها  − ز

 .املجاز والكناية والتعريضكثرة   − س
ضمني الفكاهات ًاالستطراد من موضوع إىل آخر تروحيا لنفس القارئ, وت  − ش

 .− يفعله اجلاحظ −
استعامل كلامت دخيلة, ومصطلحات علمية, وألفاظ إدارية وسياسية  − ص

 .ومنزلية واقتصادية
 .زيادة أنواع البدء واخلتام يف الرسائل عام كانت عليه من قبل − ض
 .زيادة األلقاب والدعاء, وختصيص كل ذي رتبة بنوع منها  − ط
 .اخرتاع املقدمات يف أول الرسائل  − ظ



 −١٠١−

 
 :لتعريف بمقاالته املنشورة يفا
 

 . جريدة الفيحاء الدمشقية−
  جريدة املقتبس−
 
  جملة األديب−
  جملة األوقاف اإلسالمية−
  جملة التمدن اإلسالمي−
  جملة احلديث−
  جملة دمشق−
  جملة الرابطة األدبية−
  جملة جممع اللغة العربية−
 
 »ّاملعري أوج التحري عن حيثية أيب العالء« مقدمة لكتاب −
 »ّاملعرياملهرجان األلفي أليب العالء « كلمة نرشت يف كتاب −



 −١٠٢−



 −١٠٣−

א −  :א
 .يف زاوية النقد األديب) لغة اجلرائد( جمموعة مقاالت حول كتاب م١٩٢٤

 :א −
 .م بيان ما يف كتاب قاموس األعالم من اخلطأ الواضح١٩٢٤

م, ١٩٤٤يف السنة الثالثة, حزيران, عام  تصدر يف بريوت, :א −
ًنرشت عددا خاصا عن أيب العالء   :, كتب األستاذ اجلندي مقالتني فيهّاملعريً

ّوهي حديث موجز عن تاريخ املعرة » ّمعرة النعامن«: بعنوان: األوىل
 .وآثارها

 أبو العالء«: مما قال فيها» أبو العالء شاعر عاملي«: عنواهنا: الثانية
ُرتع مبتكر, ويف كالمه كثري من املعاين التي سبق إليها, ولكنّه شاعر خم

ًترصف فيها, فكسبها مجاال أكثر, حتى فضل السابق إليها استطاع بلباقته . ّ
واستمد من . ّوحذقه أن يروض الشعر حتى أخضعه لقبول احلكمة والعلم

ًمسائله ومصطلحاته معاين بديعة وحكام رائعة وتشبيهات حمكمة بأسلوب 
 .هتوي إليه أفئدة األدباء, وينحدر إىل قرارات النفوس بسهولة

شاعر جميد, واسع اخليال, خمرتع مقتدر عىل الترصف يف املعاين, غري 
مقلد, معرق من بيت شعر, عاملي, حكيم, جمدد, جدير بكل ما يف هذه 

  .»النعوت من معنى

א −  :א
 اإلسالمية العامة يف دمشق عام جملة شهرية أصدرهتا مديرية األوقاف

 .األستاذ سليم اجلندي:  رئيس حترير املجلة,ه١٣٦٤



 −١٠٤−

 .٦−٢, صه١٣٦٤
ّسليم اجلندي, بني فيها الغاية من : فاحتة املجلة, بقلم رئيس التحرير

نرش الثقافة اإلسالمية, والنهوض باللغة العربية : إصدار هذه املجلة, وهي
 .يف الشعوب الراقيةّوآداهبا إىل مصاف اللغات احلية 

 .ثم حتدث عن أغراضها وخطتها, وذكر أسامء القائمني هبا
 :مقاالته املنشورة فيها

 ٤٩−٤٨ص  العدد الثاين  ,ه١٣٦٤
 ٤٨−٤٦ص  العدد الثالث
 ٤٨−٤٦ص  العدد الرابع

 ٤٨−٤٥ص  العدد اخلامس
 ٤٨−٤٧ص  العدد السادس
 ٤٧−٤٥ص  العدد السابع
 ٤٤−٤٠ص  العدد العارش

 :لفوائد لغوية, مث
 .وهو مصدر يتوقف مجعه عىل السامع: ميول, مجع ميل

بمعنى فضل عليه, لكنها وردت يف كتب اللغة بمعنى انفصل : امتاز
 .وانفرد, ومل جيدها بمعنى فضل

 .بمعنى األثرة أو حب النفس, ذكر أنه مل جيدها يف كتب اللغة: أنانية
ًكان مضافا وأردت ّاخلمسة الدنانري, بتعريف اللفظني, خطأ, ألن العدد إذا 

مخسة الدنانري : ّتعريفه, عرفت اآلخر, وهو املضاف إليه, الصواب



 −١٠٥−

 .ثالثة األثواب
األوىل أن ) بارش العمل(و/المس: إذا وليه بنفسه, وبارش: بارش األمر
 .رشع يف العمل, أو بدأ فيه: تقول

املذكور يف كتب اللغة بادئ بدء, مل ترد بادئ مع ذي يف : بادئ ذي بدء
: سان والقاموس والتاج واملصباح, فاألوىل حذف ذي, أو أن يقالالل

 .بدأة ذي بدء
 :٩−٤ الثالث, صد, العده١٣٦٤

األستاذ اجلندي من مقالته هذه حاجة التعليم الديني إىل اإلصالح, يريد 
 حث علامء هذا امليدان عىل وضع كتب صغرية للمبتدئني, تالئم مداركهم,

ّدر الرضوري للمبتدئ, وبعد أن يتمكن عىل أن تكون مشتملة عىل الق
هذا العلم من نفسه ويفقه مسائله, ال مانع من أن يطلع عىل ما وراء 
 .ذلك عىل أن تراعى يف كل مرحلة من مراحل تعليمه مداركه وطاقته

 ٣٨−٣٤, العدد اخلامس, صه١٣٦٤
مل, من اخلطب التي أنشأها, وهي من عالنهي عن السؤال واحلض عىل ال

ائرة األوقاف لتذكري اخلطباء باملوضوعات دهتا دع التي أعخطب اجلم
يف هذه اخلطبة دعوة إىل . التي تشتد احلاجة إىل معاجلتها قبل غريها

 .التامس الرزق من طريق العمل, ال من طريق املسألة
 ١٤−٥, العدد الثامن, صه١٣٦٤

 وابن خلدون, يتحدث فيها حول تعريف ابن خلدون ّاملعريأبو العالء 
 .لشعر, وذكره أحكامه, وكيفية نظمه, ومنزلته عند العربا



 −١٠٦−

 ٤٧−٤٢, العدد الثامن, صه١٣٦٤
ّيف التعاون والتآلف, من خطب اجلمع, وهي حض عىل التعاون يف جماالت 
 .احلياة كافة, واحلرص عىل وجود األلفة, ومد يد العون لكل من حيتاجها

 ٧−٣, العدد التاسع, صه١٣٦٤
حديث عن فرحة سورية بجالء الفرنسيني عنها, وتذكري عيد اجلالء, املقالة 

األمة بام جيب عليها بعد يوم اجلالء, حتى تنهض من جديد إىل املنزلة 
 .التي تليق بامضيها املجيد, وتتفق مع أمانيها وآماهلا املتوقعة

 ٤٨−٤٤, العدد التاسع, صه١٣٦٤
 .قول احلق, من خطب اجلمع

 ٣٠−٢٤, العدد العارش, صه١٣٦٤
ّنبه األستاذ اجلندي يف هذه املقالة إىل ما جيب علمه أو : صالح اللغوياإل

 .ًعمله, ليكون اإلصالح مفيدا
א −  :א

 :تني التاليتني املقاله١٣٥٩نرش فيها عام 
 : القرآن واحلديث وأثرمها يف الكتابة واخلطابة والشعر− ٥٤ص

 دون من معاين القرآنّذكر األستاذ اجلندي أن الشعراء كانوا يستم
ًوألفاظه, وحياكون أسلوبه حتى جعلوا اقتباس القرآن واحلديث نوعا من 

 .املحسنات البديعية
ًوليس هذا خمتصا بالشعر فحسب, بل اقتبس كثري من اخلطباء من 

مما أثر يف ألفاظ اللغة ومجلها . آيات القرآن وأحكام اإلسالم يف خطبهم
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ٍفقد استعملوا بعض األلفاظ يف معان . فيهاومعانيها واألغراض التي تقال 
مل تكن يف أصل وضع اللغة, كاأللفاظ التي استعملت يف العبادات, مثل 

 ).البينة, العدالة, العدة, الكاللة(واملعامالت, مثل ) الصوم, الصالة, الزكاة(
ثم ملا رشع العرب يف التدوين, واتسع نطاق العلوم املتعلقة بالقرآن 

غة والنحو والرصف والفقه وأصوله واملصطلح والتاريخ واحلديث, كالل
أخذ العلامء يضعون أسامء جديدة ألنواع العلوم . والطبقات وعلوم البالغة

 األمر الذي زاد اللغة العربية ثروة ,وأقسامها وأجزائها وخواصها ومميزاهتا
ق من األلفاظ, منها ما وضع بطريقة االرجتال, ومنها ما وضع بطريقة االشتقا

 .ّوالتشبيه, ومنها ما هو أعجمي معرب
كام أخذ العرب يتأنقون يف صوغ الكالم وتأليفه, ويعنون بتهذيبه 

وأخذوا يعنون برعاية املناسبة وإحكام . ً, تأسيا بأسلوب القرآنهحوتنقي
األوارص بني املعاين, حتى أصبحت القطعة الواحدة من املنظوم واملنثور 

واستفرغوا املجهود .)١(بعضبحجز ًخذا بعضها كالسلسلة املتصلة احللقات آ
بحيث ال يكاد القارئ أو . يف متهيد السبيل للتخلص من غرض إىل آخر
 .السامع يشعر بأنه انتقل من موضوع إىل غريه

 : إعجاز القرآن ولغته− ١٦٨ص
إنك إذا أنعمت النظر فيه, : يف حديثه عن إعجاز القرآن الكريم يقول

ًسلوبا رائعا, وتأليفا موثقا, وديباجة ساحرة, رأيت حيثام وقع برصك أ ً ً ً
ًد فيه عىل طوله لفظا وبراعة يف الترصف, واالفتنان يف كل غرض, وال جت

                                                 
 .متناسق متامسك: بعضبحجز م آخذ بعضه كال  )١(
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ً, وال تعقيدا, وال  يف تركيب)١(ًحوشيا وال كلمة مستكرهة, وال معاظلة
ّغموضا يف معنى وال عوصا, وإنام يتبني لك فيه رشاقة يف اللفظ, واطراد يف  ً ً

, وارتباط حمكم بني املعاين, ورشف يف الغرض, ووضوح يف القصد, اجلمل
وقوة يف احلجة, مع روعة يف األسلوب, وحالوة يف اجلرس, ونحو ذلك مما 

 .ال تبلغه قدرة البرش, وال تطول إليه طاقاهتم
َّأما لغته, فهو كله عريب, منزل بلسان عريب مبني, فالقرآن  ّ يستعمل مل َّ

إبراهيم وإسحق ويوسف وما :  األعالم, مثلكلمة أعجمية بحتة غري
أباريق, : أعجمية مثلّشاكلها, وأن ما فيه من األلفاظ التي توهم أهنا 

قد عربته العرب, وتداولته البلغاء يف  ومسك, وأكواب, وكافور, ونحوها
أقواهلم قبل اإلسالم, وليس هناك دليل قاطع يدل عىل أن تلك الكلامت 

 خذهتا عن األعاجم, بل جيوز أن تكون عربية األصل,َّأعجمية, وأن العرب أ
ثم أخذها العجم عن العرب, كام جيوز عكسه, وجيوز أن تكون مما اتفقت 

 .عليه اللغات
 :, نرش يف هذه املجلة املقاالت اآلتيةه١٣٦٠ويف عام 

ّ بني أن السور املكية, وهي نحو سبع وثامنني :أسلوب القرآن الكريم
ً اآليات, ويكثر السجع, ولكنه مل يلتزم فيه مجيعا, سورة, يغلب عليها قرص

ًوالسور املدنية وهي نحو سبع وعرشين سورة جاء أكثر آياهتا مفصال وكثر 
 .ولكنه مل يلتزم فيه, كام مل يلتزم السجع أو عدمه. )٢(فيها االزدواج

                                                 
 .صعوبة: معاظلة  )١(
 .التشابه يف الوزن: االزدواج  )٢(
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وذكر أمثلة عن اآليات املسجوعة, واآليات املرسلة, وأمثلة من 
 فيها تشبيه أو استعارة  أو جماز, أو كناية أو تعريض أو اآليات التي ورد

 .حمسن بديعي
ّ عرف معنى القص, والقاص, والقصة:القصص يف القرآن ّ. 

اخلرب املقصوص, وهو اسم وضع موضع املصدر, حتى : والقصص
 .صار أغلب عليه

ثم حتدث عن األغراض واملقاصد التي وردت القصص يف القرآن من 
واملغزى من . د ذلك إىل بيان أسلوب القصص يف القرآنلينتقل بع. أجلها

 .تعدد القصص وتكريرها
ً يشري األستاذ اجلندي إىل أن يف القرآن كثريا من :املثل يف القرآن ّ

الكلامت اجلارية جمرى احلكمة واملثل, اجلامعة بني وجازة اللفظ وروعة 
 © ̈ § ¦ ¥ ¤£}: مثل قوله تعاىل, التأليف وصدق املعنى

ª  «¬z ]٢٦٣: البقرة[. 
 .تصدر يف حلب:א −

 :٥م, ص١٩٤٢العدد األول, سنة 
وجهت احلديث استفتاء إىل كبار الكتاب واألدباء بخصوص الكتب 
التي قرؤوها, وتثقفوا عليها, وما ينصحون به األديب الناشئ من تالوته 

ستفتاء وغري ذلك مما هيم األدباء, وكان من بني الذين أجابوا عن هذا اال
 .األستاذ سليم اجلندي
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 :أسئلة االستفتاء
 ما هي الكتب التي قرأمتوها قراءة كاملة, وأفادتكم يف ثقافتكم األدبية? )١
ًهل تنصحون األديب الناشئ أن يقرأ الكتب القديمة أوال, ثم الكتب  )٢

 احلديثة أم بالعكس?
ما هو الكتاب العريب الوحيد الذي تنصحون الناشئني بتالوته من  )٣

  أكثر من مرة?تهرف إىل احلرف, وبإعادة تالواحل
ال يغني كتاب عن كتاب, : (بدأ األستاذ اجلندي بذكر ما قاله األولون

ألن اإلنسان قد جيد يف الكتاب الصغري ما ال جيده يف الكتاب الكبري, وقد 
الفوائد, ال يرى مثلها يف كتاب ملتقدم من يعثر يف كتاب ملتأخر عىل رضوب 

 ).وبالعكس
» العقد الفريد«و» األغاين«كتاب :  من النثرابه عىل السؤال األول,جو

 .البن رشيق» العمدة«و» البيان والتبيني«و» زهر اآلداب«و» أمايل القايل«و
ديوان امرئ القيس والنابغة الذبياين وديوان جرير وأيب : ومن النظم

 .يّاملعرالطيب املتنبي وسقط الزند ولزوم ما ال يلزم أليب العالء 
ّ إن الكتب احلديثة أسهل عىل الناشئ, :جوابه عىل السؤال الثاين

وأقرب إىل فهمه, خللوها يف الغالب من ألفاظ غريبة بالنسبة إليه, ومن مجل 
 بليغة موجزة يشق فهمها عليه, وإن كانت ال ختلو من أساليب غري صحيحة,

ا تأنس ّوكلامت غري فصيحة, ولكن نفسه تأنس بأخذ األدب منها أكثر مم
بالكتب القديمة, وهي أقرب إىل االتصال بنفسه وااللتحام بأجزائها, ثم 
يتدرج بعدها إىل الكتب القديمة, فرتتاح نفسه إىل قراءهتا, وتسكن إىل 
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 . فيستطيع أن يفقه ما تشتمل عليه من أرسار البالغة ودقائقها,ممارستها
ّن اإلنسان جيد ; أل»لزوم ما ال يلزم« كتاب :جوابه عىل السؤال الثالث

من غزارة اللغة ومجال األسلوب وطالوة الديباجة وإحكام التأليف فيه 
روعة اخليال والرباعة يف التشبيه واملجاز واالستعارة والكناية ما يعينه عىل و

تكوين ثقافة لغوية أدبية, وجيد من احلكم واألمثال وما جرى جمراها ما 
لعلوم املختلفة والنقد واملناقشة وجيد من مسائل ا. ّيكون له ثروة أدبية

ًوالتعريض والتهكم ما يكون فيه ذوقا أدبيا, ويرهف حسه ويشحذ ذهنه ً ّ. 
يستطيع الناشئ . ويف الكتاب أساليب متفاوتة يف بالغتها وقوة أرسها

 .أن يتدرج يف فهمها مع سنّه وإدراكه من السهل الواضح إىل الدقيق
  بوصف, وفيه من فنون األدبوحماسن هذا الكتاب أعظم من أن حتاط

 .ًاملختلفة ما يغني عن غريه من الكتب, وال نجد كتابا يغني عنه
 :٣٥٥م, ص١٩٤٤العدد الثامن, سنة 

 .»ةّأبو العالء يف املعر«نرشت جملة احلديث مقالة لألستاذ اجلندي, عنواهنا 
 ّأبو العالء أمحد بن عبد اهللا بن سليامن التنوخي املعري, من: قال فيها

ًمعرة النعامن التي أنجبت فيام بني القرن الثالث والسابع عددا عظيام من العلامء ً ّ 
ّاملحققني والشعراء املفلقني والكتاب البارعني واملؤرخني وأشباههم, ممن 

 .كان له أثر عظيم يف تكوين الرصح العلمي األديب يف ذلك العهد
املدن السورية, ّويف أيب العالء دليل واضح عىل أهنا كانت من أمات 

 .ًومن أغزرها علام, وأكثرها عباقرة, ونوابغ
 ّثم حتدث عن قبيلته تنوخ, ونشأته, ومولده وميالده, وتعلمه, وشيوخه
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 .ّ خترج هبم, وعلومه, وولعه بالشعرنالذي
 :قسم حياته إىل ثالثة أطوار

 .ً ربع عمره تقريبا, فيه قال الشعر, وأتم الدراسة,األول
 ذهب إىل بغداد, ليقيم يف دار الكتب ويتم ,عرشين فارق ال,الثاين

 .علمه وجتاربه
أمجع أمره عىل العزلة ولزم مسكنه, :  رجوعه من بغداد,الثالث

كان الطالب خيتلفون إليه, ويقيمون ببابه, .  املحبسنينيّوسمى نفسه ره
 .ًينتظر بعضهم بعضا, ويقرؤون عليه كتب األدب والشعر

منزلته عند امللوك واألمراء الكرباء, وذكر كام عرض األستاذ اجلندي 
ًتقواه, وفصل قليال يف طعامه ورشابه, ولباسه وفراشه , وقال عن حياته يف ّ

ًحيمل يف مطاوي هذا اجلسم النحيل ذكاء باهرا وذهنا : (أخريات زمانه ً ً
ًوقادا, ال يعتاص عليه يشء , )٢(, وحافظة ال تضل وال تنسى, وقرحية ترارة)١(ّ

ًال يدرك مداه, وصدرا تتدفق منه ينابيع احلكمة, ويف مطاوي ذلك ًوخياال 
ّاجلسم الضعيف نفس قوية جبارة أبية, تصدع باحلق, وتتلهب جرأة 
مة ًوإقداما, وتتجلد لريب الدهر, ولسان عفيف أتى من فنون احلك

 ).واألدب بام مل تستطعه األوائل
بة ناطقة وخزانة هذا أبو العالء يف وطنه, مكت: وختم املقالة بقوله

  .متكلمة وآية باهرة
                                                 

 .ال يصعب: ال يعتاص عليه يشء  )١(
َترارة  )٢(  .ممتلئة: َ
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.م١٩٤٠أصدرهتا املفوضية العليا الفرنسية يف دمشق سنة : −
 :, تناقش»دراسة تاريخ األدب العريب«: نرشت مقاالت بعنوان. م١٩٤٠عام 

 .اخلطأ يف املناهج املتبعة يف دراسته  − أ
 .النقص يف مقومات الدراسة  − ب

 :ّذكر األستاذ اجلندي فيها أنه
يف مناهج دراسة األدب العريب, استنتاج نفسية الشاعر وحياته ن اخلطأ م

ًوجعل ذلك قياسا مطردا وسنة متبعة يف كل . العلمية والعملية من كالمه ً
, فاملؤلفون ال يوجهون فكر الطالب إىل العوامل التي هلا األثر يف نص أديب

جتامعية ومصادر تكوين ثقافة األديب وعبقريته, من زمان وبيئة طبيعية أو ا
 . ونحو ذلك, مما يعني عىل معرفة نفس األديب وعمل كل أثر فيهاثقافته

ولكي يستطيع دارس األدب أن يزيل األخطاء ويتجاوز العقبات التي 
ّ, البد لكل أديب أن آداهباتعرتض طريقه, فيسري مع األمم الراقية يف دراسة 

واستقراء  وحتقيق ّهيب إىل ناحية, فيرصف جهده فيام تتطلبه من بحث
بلة واالضطراب, وذاك ها من البلحُفهذا يعنى بتهذيب اللغة وتنقي. ومتحيص

 يبحث عن الكلامت التي كان أهل اجلاهلية يتداولوهنا, والثاين حييص الكلامت
التي أحدثها اإلسالم والعرص األموي, والثالث عن الكلامت التي أحدثها 

التي حدثت بعد ذلك, واخلامس عن العرص العبايس, والرابع عن الكلامت 
 حتقيق احلياة العقلية يف اجلاهلية يفاأللفاظ احلقيقية واملجازية, والسادس 

ّ حتقيق احلياة االجتامعية وهكذا, ويتوىل آخرون دراسة طائفة يفوالسابع 
 .من اخلطباء والكتاب والشعراء يوفون كل واحد منهم حقه من الدرس
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ًاألدب, هان عليه أن يقطع شوطا بعيدا يف ّفإذا هتيأ مثل ذلك لدارس  ً
 .وقت قصري

 :م, نرشت جملة دمشق لألستاذ اجلندي مقاالت بعنوان١٩٤١ويف عام 
 :من دراسة يف تاريخ األدب العريب تتضمن ما ييل

 َ, ومل سخط الناس عليه?ّاملعريَمل سخط أبو العالء   −أ 
بعضها آخذ فلسفة أيب العالء منظمة منسقة هلا مقدمات, ونتائج   −ب 

 .برقاب بعض
الناس يف هذا العرص يشبهون الناس يف عرص أيب العالء من حيث   −ج 

 .األخالق
א − א :א

وهي تبني » هتذيب األلفاظ« حتت عنوان ت نرشت جمموعة مقاال−م ١٩٢١
األلفاظ العامية والدخيلة واملحرفة عن األلفاظ الفصحى, وما يقابل ذلك من 

 .الفصيح
وكان اسمها, جملة املجمع العلمي  :אא −

 .)١(العريب
 مالحظات الصفحات التاريخ اجلزء املجلد

كلامت وردت يف قاموس العوام,  ١٤٠−١٣٨ م١٩٢٤آذار,  ٣ ٤
 ملؤلفه حليم دموس

                                                 
م, وكانت شهرية تصدر ١٩٢١ املوافق لعام ه١٣٣٩جملة املجمع بدمشق, أنشئت عام   )١(

 .ة أعداد يف السنةيف غرة كل شهر, ثم أصبحت فصلية تصدر أربع
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 مالحظات الصفحات التاريخ اجلزء املجلد

 ٤٠١−٣٩٧ م١٩٢٥أيلول,  ٩ ٥
إنعاش العربية, كيف يتحقق 

  )١(ذلك?

حممد "قريظ ديوان بدوي اجلبل ت ٢٠٣−٢٠١ م١٩٢٥نيسان,  ٤ ٥
 "سليامن األمحد

 تقريظ ديوان خري الدين الزركيل ٥٠٦−٥٠٥ م١٩٢٥ترشين الثاين  ١١ ٥
 تقريظ ديوان مجيل الزهاوي البغدادي ١٢١−١١٧ م١٩٢٥آذار  ٣ ٥
 ٣٤٥−٣٣٧ م١٩٢٧آب,  ٨ ٧
 ٩٩−٩٧ م١٩٢٨شباط,  ٢ ٨

من األلفاظ التي : عدة الكاتب
 تعني عىل الكتابة

 ٢٨٨−٢٨٠ م١٩٢٩أيار,  ٥ ٩
 ٢٤٩−٢٤٤ م١٩٣٠نيسان,  ٤ ١٠
 ٤٧٤−٤٦٦ م١٩٣٠آب,  ٨ ١٠
 ٥٦٦−٥٦٢ م١٩٣٠أيلول,  ٩ ١٠
 ٦٢٦−٦٢١م١٩٣٠ترشين األول  ١٠ ١٠
 ٧٠١−٦٩٧ م١٩٣٠ترشين الثاين  ١١ ١٠
 ٧٦٥−٧٦٢ م١٩٣٠كانون األول  ١٢ ١٠

ْرسالة يف الكرم, وهي مقدمة,  َ
 )٢(وكلمة عىل الرسالة يف النجم

ْوالشجر واجلنبة َ)٣(. 
ثم عرض ألسامء الكرم يف مراحل 

  كاملةزراعتها ونضجها

                                                 
ًواملقالة خطاب األستاذ سليم اجلندي الذي ألقاه يف حفل استقباله عضوا يف املجمع   )١(

 .العلمي العريب
 .ما ال ساق له من النبات: النجم  )٢(
ْاجلنبة  )٣(  .شجرية تظل صغرية وإن شاخت: َ



 −١١٦−

 مالحظات الصفحات التاريخ اجلزء املجلد
 ١٠٨−١٠٢ م١٩٣١كانون الثاين  ١ ١١
 ١٧٦−١٧٢ م١٩٣١شباط,  ٢ ١١
 ٢٤٨−٢٤٣ م١٩٣١نيسان,  ٤ ١١
 ٣١٢−٣٠٧ م١٩٣١أيار,  ٥ ١١
 ٣٧٠−٣٦٦ م١٩٣١حزيران,  ٦ ١١

ْتتمة رسالة الكرم َ 

 ٥٣٨−٥٢٨ م١٩٣١ل, أيلو ٩ ١١
 مقالة يف نقد كتاب
 )١(تاريخ األدب العريب

 ٢٦٩−٢٥٧ م١٩٣٢أيار,  ٥ ١٢
 ٤١٥−٤٠٣ م١٩٣٢متوز  ٧ ١٢
 ٦٨٩−٦٨٢ م١٩٣٢ترشين الثاين  ١١ ١٢
 ٣٤٠−٣٣٧ م١٩٣٥متوز  ٧ ١٣
 ٤٢٨−٤٢٦م١٩٣٥ترشين األول  ١٠ ١٣

 مقالة يف نقد كتاب زهر اآلداب
 الذي طبعه الدكتور زكي مبارك

  )٢(مقالة يف تقريظ املخطوطات ٣٨٢−٣٧٩ م١٩٣٢حزيران  ٦ ١٢
     
  )٣( يا سعد تورد اإلبل هكذاما ٣٦٢−٣٥٩ م١٩٣٥آب  ٨ ١٣

                                                 
القديمة كتب األدب : ألمحد حسن الزيات, وهي حتت عنوانتاريخ األدب العريب,   )١(

 .واحلديثة
أمحد عيل عباس, : املختارة لطلبة املدارس االبتدائية تأليفمقالة يف تقريظ املخطوطات   )٢(

 .حممد حسنني عبد الرزاق, وعباس حسن:  واملوجز يف علم املنطق, تأليف,وعباس حسن
 .»لغةالنحت يف اللغة العربية وسيلة لتوسيع ال«وهي رد عىل مقالة األستاذ مارون غصن   )٣(



 −١١٧−

 مالحظات الصفحات التاريخ اجلزء املجلد
  )١(ثقافة املتنبي ومصادرها ٤٢٦−٤٠٢ م١٩٣٦ترشين الثاين  ١١ ١٤
 )٢(ي وإخوان الصفاّأبو العالء املعر ٣٥١−٣٤٦ م١٩٤١آب  ٨ ١٦
  )٣(أبو العالء واملزدكية ٤٩٧−٤٨٩ ١٩٤١ين ترشين الثا ١١ ١٦
  )٤(ي واحلرشّأبو العالء املعر ٢٨−١٥ م١٩٤٢كانون الثاين  ١ ١٧
  )٥(كلمة االشتيام ٤٢٧−٤١٩ م١٩٤٢أيلول  ٩ ١٧
 )٦(يّديوان أيب العالء املعر ١٢٢−١١٦ م١٩٤٣آذار  ٣ ١٨
 ٤١٦−٤١١ م١٩٤٣أيلول  ٩ ١٨
 ٥١٩−٥١١ م١٩٤٣ترشين الثاين  ١١ ١٨
 ٢٤٤−٢٣٨ م١٩٤٤أيار  ٥ ١٩
 ٣٣٨−٣٣٢ م١٩٤٤متوز  ٧ ١٩

رسالة الطرق, عرض األستاذ 
 فيها أسامء الطرق مرتبة اجلندي

 حسب األحرف اهلجائية

                                                 
وهي كلمة, ألقيت خمترصة يف حفلة مهرجان املتنبي التي أقيمت يف مدرج اجلامعة يف   )١(

 .م٢٩/٧/١٩٣٦
 .ًوهي رد عىل الدكتور طه حسني يف جعله أيب العالء واحدا من إخوان الصفا  )٢(
 .َّ إن أبا العالء من املزدكيني:يف املقالة رد عىل الدكتور طه حسني, قوله  )٣(
: ّة رد عىل العالمة الزخمرشي, والعالمة البناين, والدكتور طه حسني, يف أن قوهلماملقال  )٤(

 ُغري صحيح) إنكار أيب العالء للحرش(
 .املقالة رد عىل األستاذ عبد القادر املغريب يف معنى لفظة االشتيام يف شعر البحرتي  )٥(
عثر األستاذ اجلندي  −» يّديوان أيب العالء املعر«: ُاملقالة تتحدث عن رسالة بعنوان  )٦(

ُ وتعرض قصائدها مبينة صحة نسبتها للشاعر أيب − عليها يف خزانة املكتبة الظاهرية
 .يّالعالء املعر



 −١١٨−

 مالحظات الصفحات التاريخ اجلزء املجلد
 ٥٣٧−٥٣١ م١٩٤٤ترشين الثاين  ١١ ١٩
 ٤٠−٣٣ م١٩٤٥كانون الثاين  ١ ٢٠
 ١٣٧−١٢٨ م١٩٤٥آذار  ٣ ٢٠
 ٢٢٣−٢١٤ م١٩٤٥أيار  ٥ ٢٠
 ٣٣٩−٣٣١ م١٩٤٥متوز  ٧ ٢٠

 تتمة رسالة الطرق

 ٥٨−٤٨ م١٩٤٤كانون الثاين  ١ ١٩
 ١٣١−١٢٢ م١٩٤٤آذار  ٣ ١٩

 )١(رسالة املالئكة

 
א − א א

  ع− ص أ,م١٩٤٤تأليف يوسف البديعي, طبعة املعهد الفرنيس بدمشق عام 

 :ّعري يف هذه املقدمةمما قاله األستاذ اجلندي عن امل
ّحدثنا التاريخ أن أبا العالء كان يصوم الدهر, ومل يفارق الصالة حتى فارقته 
احلياة, وكان عفيف اللسان واليد واإلزار, مل يستعمل كلمة بذيئة يف نظم وال نثر وال 
ًحماورة, ومل يعرف أنه آذى أحدا, وال رض أحدا, بل كان يعني ذوي احلاجات عىل  ًّ ُ

 ما يغمزه يف عفافه وطهارته ونزاهته وإبائه )٢(اقته, وال جيد املتسقط ألخبارهقدر ط
 .وأنفته, وكان يعطي عىل قلة ماله, وال يأخذ عىل كثرة حاجته

                                                 
 .ي, وبالنسخ املخطوطة واملطبوعة منهاّاملقالة تعريف برسالة املالئكة أليب العالء املعر  )١(
 .ًيأخذ اخلرب شيئا بعد يشء: املتسقط ألخباره  )٢(



 −١١٩−

تاه اهللا فوق ذلك من الفضل والنبل والعلم والذكاء وحدة الذهن آوقد 
 .طعه األوائلوقوة احلافظة ورسعة اخلاطر, ما استطاع بسببه أن يأيت بام مل تست

وقد سار ذكره يف البالد, فكان امللوك واألمراء وأعيان األمة يكاتبونه 
ًفونه بالسؤال عنه, ومنهم من رغب إليه يف أن يؤلف له كتابا, ومنهم من ال حويت

 .يرد له شفاعة
א − א :»א«:א

ّلعريب بدمشق, وسامه املهرجان رشت يف الكتاب الذي طبعه املجمع العلمي اُن
 .٢٩٢−٢٨٠ص. م١٩٤٥−ه١٣٦٤ّاأللفي أليب العالء املعري سنة 

ًإذا حاول اإلنسان أن يتكلم يف أيب العالء, وجد جماال : قال يف بداية كلمته
ًواسعا للقول, ألن يف شعره أبياتا رائعة يف كل غرض من أغراض الشعر ّ ويف . ً

 .ه يف اجلودةنثره آيات بارعة, ال تقل عن شعر
ّإن أبا العالء املعري أويت من املواهب الفطرية ما مل يؤته كثري من الناس,  ّ

زق من ُروونال حظوة عند امللوك واألمراء والكرباء, قلام يناهلا شاعر أو عامل, 
  .طريورة الشهرة ما مل يتح لكثري من النوابغ



 −١٢٠−



 −١٢١−

 
 
 
 
 

$+
رسم خطه
ّ

  
  وصفحات من آثاره

  غري املطبوعة
 

 



 −١٢٢−



 −١٢٣−

 
 
 
 

 
 أنموذج من خط األستاذ سليم اجلندي



 −١٢٤−

 

 اجلنديبن تقي الدين صفحة من ديوان شعر من نظم حممد سليم 



 −١٢٥−

 
 
 

 
  »من«و» ما«من رسالة يف أحكام 



 −١٢٦−

 

 »مرفد املعلم ومرشد املتعلم«صفحة من كتابه 



 −١٢٧−

 

 
 »املنهل الصايف يف العروض والقوايف«من كتابه 



 −١٢٨−



 −١٢٩−

  املصادر
 

 .م١٩٥٤ أدهم آل جندي, دمشق, ,١أعالم األدب والفن, ج −
ّأوج التحري عن حيثية أيب العالء املعري, يوسف البديعي, املعهد الفرنيس  −

 .م١٩٤٤بدمشق, مطبعة الرتقي, 
, حممد مطيع احلافظ ٢تاريخ علامء دمشق يف القرن الرابع عرش اهلجري, ج −

 .م١٩٨٦−ه١٤٠٦, دار الفكر, دمشق, ١ونزار أباظة, ط
ي العريب, أمحد الفتيح, املجمع العلمي العريب بدمشق, تاريخ املجمع العلم −

 .م١٩٥٦−ه١٣٧٥
ج, ٣ّتاريخ معرة النعامن, حممد سليم اجلندي, حتقيق عمر رضا كحالة,  −

 .م١٩٦٣−ه١٣٨٣وزارة الثقافة, دمشق, مطبعة الرتقي, 
ّج, حممد سليم اجلندي, علق ٣ وآثاره, ّاملعرياجلامع يف أخبار أيب العالء  −

 عىل طباعته عبد اهلادي هاشم, املجمع العلمي العريب, دمشق, عليه وأرشف
 .م١٩٦٢−ه١٣٨٢

حمارضات ألقاها عىل طلبة [حارض اللغة العربية يف الشام, سعيد األفغاين,  −
مطبعة جلنة التأليف والرتمجة والنرش, ] قسم الدراسات األدبية واللغوية

 .م١٩٦٢القاهرة, 
ي, حتقيق حممد سليم اجلندي, مطبعة ّرسالة املالئكة, أليب العالء املعر −

 .م١٩٤٤−ه١٣٦٣الرتقي, دمشق, 



 −١٣٠−

دي, مطبعة الرتقي, دمشق, ج, سليم اجلندي وحممد الداو٣يب, عدة األد −
 .م١٩٢٦−ه١٣٤٥

 :عمدة األديب −
 .امرؤ القيس, سليم اجلندي, مكتب النرش العريب −
عبد اهللا بن املقفع, حممد سليم اجلندي, مطبعة الرتقي, دمشق,  −

 .ه١٣٥٥
عيل بن أيب طالب, سليم اجلندي, مطبعة ابن زيدون, دمشق,  −

 .م١٩٤١−ه١٣٦٠
 ., سليم اجلندي)١٠(جملة األوقاف اإلسالمية, عدد  −
 .جملة جممع اللغة العربية بدمشق −
تعريف تارخيي, مطبوعات ) م١٩١٩−ه١٣٧٧(جممع اللغة العربية بدمشق  −

 .م٢٠٠٩−ه١٤٣٠جممع اللغة العربية بدمشق, 
 .ً العربية بدمشق, املجمع العلمي العريب يف مخسني عاماجممع اللغة −
, مطبوعات املجمع العلمي العريب ٣حمارضات املجمع العلمي العريب, ج −

 .م١٩٥٤−ه١٣٧٤بدمشق 
حممد سليم اجلندي يف حفله األربعني, كلامت أفاضل الشام بمناسبة احتفال  −

 .اجلامعة السورية بذكرى األربعني له
نانداين, رواية أيب بكر حممد شعثامن سعيد بن هارون األمعاين الشعر, أليب  −

ابن احلسن بن دريد األزدي, مجعه الرابطة األدبية يف دمشق, مطبعة الرتقي, 
 .م١٩٢٢−ه١٣٤٠



 −١٣١−

 .مكتب عنرب, ظافر القاسمي, دار العلم للماليني, بريوت −
ة ّاملهرجان األلفي أليب العالء املعري, املجمع العلمي العريب بدمشق, مطبع −

 .م١٩٤٥−ه١٣٦٤الرتقي, 
 .م٢٠٠٣, هيئة املوسوعة العربية, دمشق, ٧املوسوعة العربية, مج −
, دمشق, ١نحويون قدماء وحمدثون, الدكتور مازن املبارك, دار البشائر, ط −

 .م٢٠١٠−ه١٤٣١
 :مؤلفات األستاذ سليم اجلندي غري املطبوعة

 .٤ابن الرومي ج −
 .ابن زيدون −
 .ابن العميد −
 .أبو متام −
 .واسأبو ن −
 .١األدب اجلاهيل ج −
 .األعشى −
 .بشار بن برد −
 .األمثال واحلكم −
 .البالط األموي −
 .٢, ج١تاريخ أدب اللغة ج −
 .١اجلاحظ ج −
 ٣, ج١جرير ج −
 .احلجاج −



 −١٣٢−

 .احلريري −
 .احلطيئة −
 .اخلنساء −
 .ديوان اجلندي −
 .زهري بن أيب سلمى −
 .الشعر −
 .العرص اخلامس, شوقي −
 .٢العرص العبايس ج −
 .عمر بن أيب ربيعة −
 .زدقالفر −
 .قس بن ساعدة, أكثم بن صيفي −
 .لبيد العامري −
 .مرفد املعلم ومرشد املتعلم −
 .املنهل الصايف يف العروض والقوايف −
 .النثر يف صدر اإلسالم والعرص األموي, عبد احلميد بن حييى −
 ٣النثر يف العرص العبايس ج −

 
 

 



 −١٣٣−

א
 الصفحة  املوضوع

 ٧.................................................................تصدير
 ١٣.................................................................املقدمة

! +  
  حملات من حياته

 ١٧...................................................................بهنس
 ١٨..................................................ّمولده ونشأته يف املعرة

 ٢٠.......................................................انتقاله إىل دمشق
 ٢٥.....................................ًانتخابه عضوا يف جممع اللغة العربية

 ٢٧..............................................أستاذ علوم العربية وآداهبا
 ٣١...................................................مدير الكلية الرشعية
 ٣٣...................................................التأليف ونظم الشعر

 ٣٥........................................................صفاته وأخالقه
 ٣٧..................................................................وفاته

@ +  
  من حبوثه وآرائه يف كتبه املطبوعة واملخطوطة

 ٤١..........................امع العلمية يف عرص النهضةاجلندي ودور املج
 ٤٤..................................................اجلندي واللغة العربية

 ٥٠...........................اجلندي يتحدث عن فصحاء العرب وبلغائهم
 ٥٣.........................................ّما قاله اجلندي يف كتاب العربية



 −١٣٤−

 الصفحة  املوضوع
 ٥٨.................................................اجلندي وشعراء العربية

 ٦٧........................................ّاملعرياجلندي وأدب أيب العالء 
# + 
  آثاره

 التعريف باملؤلفات املطبوعة
 ٧٧......................................من لغة اجلرائد إصالح الفاسد −١
 ٧٧.................................................ّ تاريخ معرة النعامن−٢
 ٧٨............................ّ اجلامع يف أخبار أيب العالء املعري وآثاره−٣
 ٨١.................................................... رسالة يف الطرق−٤
ْ رسالة يف الكرم−٥ َ....................................................٨١ 
 ٨٢....................................................... عدة األديب−٦
 ٨٢...................................سلسلة كتب منها.  عمدة األديب−٧

 ٨٢......................... عبد اهللا بن املقفع−أ
 ٨٣........................ عيل بن أيب طالب−ب
 ٨٣..............................امرؤ القيس−ج

 ٨٣......................ّاملعريرسالة املالئكة أليب العالء : ب حمقق كتا−٨
 ٨٤............................. املشاركة يف وضع كتب تعليمية للناشئة−٩
 ٨٤ أليب عثامن األشنانداين وتصحيحه»معاين الشعر«كتاب املشاركة يف ضبط  −١٠

 : باملؤلفات غري املطبوعةالتعريف
 ٨٧........................................................ ابن الرومي−١



 −١٣٥−

 الصفحة  املوضوع
 ٨٧......................................................... ابن زيدون−٢
 ٨٧......................................................... ابن العميد−٣
 ٨٧............................................................. أبو متام−٤
 ٨٧........................................................ أبو العتاهية−٥
 ٨٧.......................................................... أبو نواس−٦
 ٨٨..................................................... األدب اجلاهيل−٧
 ٨٨........................................................... األعشى−٨
 ٨٨.................................................... األمثال واحلكم−٩
 ٨٩........................................................ بشار بن برد−١٠
 ٨٩..................................................... البالط األموي−١١
 ٩٠.................................................... البالط العبايس−١٢
 ٩١................................................... تاريخ أدب اللغة−١٣
 ٩١............................................................ اجلاحظ−١٤
 ٩١.............................................................. جرير−١٥
 ٩٢............................................................ احلجاج−١٦
 ٩٢......................................غرب احلجاز واليمن, مرص, امل−١٧
 ٩٢........................................................... احلريري−١٨
 ٩٣.................................................... حسان بن ثابت−١٩
 ٩٣............................................................ احلطيئة−٢٠



 −١٣٦−

 الصفحة  املوضوع
 ٩٣............................................................ اخلنساء−٢١
 ٩٣............... ديوان شعر من نظم حممد سليم بن تقي الدين اجلندي−٢٢
 ٩٤.......................................»من«و» ما« رسالة يف أحكام −٢٣
 ٩٤................................................. زهري بن أيب سلمى−٢٤
 ٩٤............................................................. الشعر−٢٥
 ٩٦.............................................. الشعر يف العرص الثاين−٢٦
 ٩٦...........................................عرص العبايس الشعر يف ال−٢٧
 ٩٦....................................................... العرص الثاين−٢٨
 ٩٦............................... العرص الرابع, عرص الدول األعجمية−٢٩
 ٩٦............................................. العرص اخلامس, شوقي−٣٠
 ٩٦..................................................... العرص العبايس−٣١
 ٩٦................................................... عمر بن أيب ربيعة−٣٢
 ٩٦.................................... قس بن ساعدة, أكثم بن صيفي−٣٣
 ٩٧....................................................... لبيد العامري−٣٤
 ٩٧............................................................. املتنبي−٣٥
 ٩٧......................................... مرفد املعلم ومرشد املتعلم−٣٦
 ٩٨.................................ل الصايف يف العروض والقوايف املنه−٣٧
 ٩٩..................................................... النابغة الذبياين−٣٨
 ٩٩........العرص األموي, عبد احلميد بن حييىو النثر يف صدر اإلسالم −٣٩



 −١٣٧−

 الصفحة  املوضوع
 ٩٩............................................. النثر يف العرص العبايس−٤٠

 :التعريف بمقاالته املنشورة يف
 ١٠٣........................................... جريدة الفيحاء الدمشقية−١
 ١٠٣..................................................... جريدة املقتبس−٢
 ١٠٣........................................................ب جملة األدي−٣
 ١٠٣............................................ جملة األوقاف اإلسالمية−٤
 ١٠٦............................................. جملة التمدن اإلسالمي−٥
 ١٠٩....................................................... جملة احلديث−٦
 ١١٣......................................................... جملة دمشق−٧
 ١١٤................................................. جملة الرابطة األدبية−٨
 ١١٤............................................. جملة جممع اللغة العربية−٩
 ١١٨.............»ّاملعريأوج التحري عن حيثية أيب العالء « مقدمة لكتاب −
 ١١٩...........»ّاملعرييب العالء املهرجان األلفي أل« كلمة نرشت يف كتاب −

$ + 
 ١٢٣...........................................................هّ رسم خط−
 ١٢٤...................................... صفحات من آثاره غري املطبوعة−

 ١٢٩................................................................املصادر
 ١٣٣...............................................................الفهرس

 عامر البخاري: تنضيد وإخراج


