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 تـصـديـر

 بقلم: د. مازن املبارك

 

م( واحـد مـأ أ ـع 1891 -1181ه( )1111 -1111األمري مصطػى الشفايب )

ا جؿعقني العرب، ومأ أكثرهم كشـااًا ونكاااـًا وتـاًـًا ل الثؼاوـة وةارلـة لؾعؿـ  ل 

 الة والـضال الؼامي.سـقمقاديأ الثؼاوة والؾغة واألدب واإلدارة وال

م مفـدلـًا زراًق ـًا، و ـدت وها الذي درس ل ال شام والطـبال وبـاريس، ورـر 

كابه ل الزراًة وما نلقفا، ول ا صطؾحات الزراًقة واحلرااقة، مراعًا ال يساغـي ًــه 

اه نلقفـا ًضـاًا  ا خاصان. ًرواه ا جـامع الؾغايـة ل دمشـا والؼـاهرة وبغـداد، و ـؿ 

هتا.ًا ل قاًاهتا، وكاتبًا ل  ـرًاماًل، وًرواه حما  جمال 

وًرواه ا ـاصب اإلدارية؛ وؽـان مـديرًا ألمـالل الدولـة، وكـان حماوظـًا حلؾـب  ـم 

حماوظًا لالذققة، ولكشل ل كٍ  مـفام ا ؽابة الااـقة، وكان لػريًا لؾجؿفاريـة السـارية ل 

الؼاهرة، وكان وزيرًا  ري مرة لازارات ا عـار  والعـدل وا القـة. وبؼـي رًقسـًا  جؿـع 

 م.1891حاى وواته ل لـة  1898لعربقة بدمشا مـذ لـة الؾغة ا

ماه لارية بالام االلاحؼاق.  كر 

ماه م  عة مأ ولام الـق .صـقبالاشاح األكرب مع الر صـروكر 

 ًروه الػؽر الؼامي العريب، ومجعق ات العؿ  الؼامي.
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، وقال صـيوًرواه مقاديأ العؿ  ا عجؿي وا صطؾحي، والاللقف العؾؿي الاخص

 «.ابت الزراًة بلصؾح مـفا مـذ صدر اإللالمك  ا م»ني ا عؾا  ًأ كابه ل الزراًة: أم

وقال زمقؾه ا جؿعي، وًـا  العربقـة والزراًـة، األلـااذ ًـز الـديأ الاــا ي ًـأ 

نكه معجم ًذب ا اارد، ام  الػااًد، لدَّ  ؾ ة احلرااة »معجم ا صطؾحات احلرااقة: 

« اعريػاهتا.بني  معا فا ببؿصطؾحاهتا، و
(1)

    

وًرواه جمالت ا جامع الؾغايـة، وجمؾـة ا ؼاطـف، وجمؾـة ا ـالل، ورأت كؾفـا وقـه 

وب الثؼاوة الؼامقة والااـقـة واالااامًقـة والؾغايـة  ـرب مأ  ـركاتبًا ذا باع ل ك  

 والزراًقة.

الـذي  ـال باوـاة األلـااذ حمؿـد كـرد  لــيلؼد ح   الشفايب ل جمؿع دمشـا ل الؽر

ح مأ األلااذيأ أمحد أمني والـدكاار شـقيل. وأما ل جمؿع الؼاهرة وؼد كال مؽاكه وقه برتً

نن الشفايب و ع معجاًم ًؾؿقًا ل األلػاظ الزراًقة والـباتقة، »مـصار وفؿي الؾذيأ قاال: 

 «ونن له بحا ًا تارخيقة وأدبقة وًؾؿقة شاَّى، ونن له ولعًا بؾغة العرب.

ي، صــرشفايب البالء احلسأ ل كـ   مـأ ا جؿعـني السـاري وا ولؼد أبىل األمري ال

 اته وآراًه. ـرواماألت أكثر أًداد ا جؾة ا جؿعقة وقفام بؿؼاالته وحما

وما اكؼطعت مؼاالته ولؽت صاته ل جمؿـع دمشـا نال ل الســاات الاـي شـغؾاه 

اه صــقوؽـان ل وم 1891وقفا اإلدارة أو الازارة. وبؼي كذلك حاـى واواـه ا ـق ـة لــة 

 نهداء مؽاباه نىل جمؿع الؾغة العربقة بدمشا.

                                                           

 .991 -993ص 13جمؾة جمؿع دمشا مج  (1)
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وقد بذل مملف الؽااب الدكاار  سارة افدًا وا ـحًا مشـؽارًا ل نكجـاز كاابـه؛ 

تــه، وتصـــقػًا لػصــاله، وًر ــًا حلقــاة األمــري الشــفايب بجؿقــع مراحؾفــا مــأ  مجعــًا  اد 

اه ومـفجـه العؾؿـي صـقؽره وشخة ومفـقة، مدكقة وًسؽرية، وتعريػًا بثؼاواه وولـقدرا

ـه  ومشاركاه ا جؿعقة ل دمشا والؼاهرة. كام أحسأ الدكاار  سارة نذ  ص  كـ َّ تاا 

مأ تاافات األمري بػصـٍ  مـأ كاابـه؛ وؽـان ًــده الشـفايب الؼـامي، والشـفايب العـا  

يه، وبـني  صــرالزراًي، وا صطؾحي الؾغاي، والشفايب األديب، والشفايب ل كظـر معا

ه األمـري الشـفايب، لقخـرم الؼـارد بعـد رحؾاـه  ل ك   مأ الػصال أبرز ما ياؿق ز به تاا 

معه ل هذا الؽااب بصارة وا حة ًأ افاد واحٍد مأ أًالم ا جؿعقني، الـاطاع أن 

ع كشااه ًـىل مقـاديأ خماؾػـة مـأ جمـاالت الثؼاوـة والػؽـر والعؿـ ؛ وفـا ا فــدس  ياز 

ســؽري احلــازم، وا ــدث الــدمث، هــا ا حــاوظ وهــا الــازير، وهــا الزراًــي، وهــا الع

ط، وها ا عجؿي والؽاتب الغزير اإلكاام، وها قب  شـقاإلداري الـااح، وا جؿعي الـ

فه وكشااه  ذلك كؾه، وبعد ذلك كؾه، العا  الذي أحب  العربق ة، واهب  ا كضاله وتاا 

فد بػضـؾه ومحقـد  صـاله. ًـىل أن وقؾؿـه ولسـاكه، وتـرل مـأ األًـامل وام ـار مـا يشـ

نًجاب الدكاار  سارة بالشفايب العا    حي  دون وقػـات كؼديـة ووؼفـًا مبق ــًا آراءه ل 

بات ومصطؾحات وتعريػات.  بعض ما ااء به الشفايب مأ معر 

ونكه جلدير بـا أن كؼف ًـد حب  األمري الشفايب لؾغة العربقة، لـرى أ ـر هـذا احلـب 

ه ب  ل ألؾابه الؾغاي و ؼاواه الؾغايـة  ـم ل حقاتـه كؾفـا؛ نن أول مـا الصادق ل نكااا

كالحظه أن ألؾابه ل أواً  حقاته وأبؽار مؼاالته ال يص  نىل مسااى ما كابـه وـقام بعـد 

ػـه مـأ كاـب،  ـم كـراه ياااـه كحـا العؿـ  ل ا صـطؾح الزراًـي؛  مأ مؼاالت، وما أل 
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كحــا الاؼعقــد الـظــري لؾاعريــب ًامــة، ولا ــع و ــعًا وتعريػــًا وتللقػــًا معجؿقــًا، بــ  

ـه لـؾاكه وحقاتـه ل لـاحات  ا صطؾحات  اصة،  م كرى حبَّ العرب والعربقـة ياا 

ًؿؾه، وجماالت كشـااه كؾ فـا، بـ  لؼـد كظـرت ل هـذا الؽاـاب الـذي و ـعه الـدكاار 

 سارة. وهـا أ ـخم كاـاب ًـأ األمـري الشـفايب، ووقػـت ًــد وصـاله ألاعر ـفا، 

اػاوتة ل ًدد صػحاهتا، وواـدت أن أكثرهـا ًـددف صـػحات وأكربهـا هـا واادهتا م

، وأن أقؾ فــا ًــددف صــػحات «الشــفايب ا صــطؾحي الؾغــاي»الػصــ  الرابــع، وًـااكــه 

و رات مأ ذلـك « !!  الشفايب العا  الزراًي»وأصغرها ها الػص  الثالث، وًـااكه 

وفـا أصـاًل ًـا  ع الؾغـة العربقـة(؛ ( ل )جمؿـبلن األمري الشفايب  ري مأ يؿث ـ  )العؾـامء

زراًة وكبات ولـقس ًـا  لغـة، ولؽـأ حب ـه لؾعربقـة ولـعقه ل لـبقؾفا تعؾ ـاًم ودرالـة، 

ــًا، وو ــعًا  ــة وتعريب ــا، وترمج ــًة   ــي، كااب ــال ا اصاصــه العؾؿ ــا نىل جم ــد ال   وال

رًا خلدمة ا اصاصه، واع  العربقة لسان ا لعؾم  صطؾحاهتا، اع  ًؾؿه بالعربقة مسخَّ

 الذي ا اص  به.

ه نلقـه ًضـاًا ًـاماًل، بـ  هـذا مـا يػ أصـاًل كؾؿـة  ســروهذا ما اع  ا جؿـع يضـؿ 

، وهـا مـا يبـني  «ا جؿـع العؾؿـي العـريب»)العؾؿي( ل االلـم الؼـديم لؾؿجؿـع، وهـا 

ة. ح لعضاية ا جؿع مأ العؾامء ًام   السبب ل اشرتاط نتؼان العربقة ل مأ يرش 

لشـفايب، واـزى ا ملـف الـدكاار ةـدوح  سـارة  ـريًا، وشـؽر رحم اهلل األمـري ا

 مأ أًضاًه. ضـى جؿع الؾغة العربقة وواءه  أ م
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ي مصطفى الشهايبمري املجمعاأل

املقدمة


معامل حياة

َّالنشأة والطلب) ١ ْ َّ

َّآلثار العلمية واللغوية واألدبيةا) ٢


الشهايب القومي


الشهايب العامل الزراعي


اللغويّاملصطلحي الشهايب 


الشهايب األديب


الشهايب يف عقول معارصيه وعيوهنم
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ْبدأت تلمذيت ل  وال ،لشهايب منذ عهد الطلب والبحث يف مسائل التعريب وقضاياهَ

ِّســيام وضــع املــصطلح العلمــي العــريب، الــذي يعــد الــشهايب واحــدا مــن أبــرز منظريــه  ً ّ َ ُ

.وممارسيه يف أيامنا

َّوقد تبني يل غب طول نظر يف   العلمـي اللغـوي عنـده البعـدا آثاره ومؤلفاته أن هـذَّ

ْهـم يف شخـصيته وهـو البعـد القـوميًكان تعبـريا عـن جانـب آخـر م  العمـل وقـد كـان. ُ

 َّ لألمـة، فكـام رابـط كثـري مـن شـبانً كفاحا عـىل اجلبهـة الثقافيـة– عىل الدوام –اللغوي 

 رابـط كثـري مـن علامئهـا ،األمة ورجاهلا عىل اجلبهة العسكرية ملقاومة الغزو واالحـتالل

وكان التعريب الذي آمن . فكري واللغويِّولغوييها عىل اجلبهة الثقافية  ملقاومة الغزو ال

.ّبه وعمل من أجله هو الرد العميل عىل التغريب الذي استهدف ثقافة األمة ومعتقداهتا

ّ يل أن هذا العلم العلمي اللغوي مل ينـل حظـَّبنيتكام  َ  فلـم ،ه مـن البحـث والدراسـةَ

ُف فيه كتاب ذو بال، وما كَّيؤل ا كانـت يف معظمهـ ،تب عنه ال يتعـدى األربعـني صـفحةٌ

َّسرية ذاتية موسعة يأخذ فيها الحق عن سابق كان الدكتور عبد و. ، دون إضافات الفتةً

احللـيم منتـرص عـضو جممــع القـاهرة قـد دعـا يف حفــل تـأبني الـشهايب إىل دراسـة أعــامل 

ِّني والتعريف هبا، ووعد بدراسة موسعة متخصصة لتآليف الفقيد، األمر الـذي ِّاملجمعي ََ

ِّد له أحد، إىل أن هيئ ذلك ملجمع اللغة العربية بدمشقَمل يتص ُ َّ.
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 أن أهنض هلـذا العمـل، إذ – واألمور مرهونة بأوقاهتا –وكان من وكدي منذ زمن 

ًجيمعني بالشهايب لبانا القومية واملصطلحية، اللذان غذوانا أستاذا وتلميذا ً َ َ
ِ

.

ًت يف دراســتي للــشهايب منهجـــا اســتقرائيا حتليليــاْهنجــ ً ، وجهــدت يف أن أكـــون ًّ

َموضوعيا ما وسعني ذلك، فلم حتل العاطفة القومية التي تشدين إليـه، وال تلمـذيت لـه، 
ْ َ ُّ ً

ُ وجدته ِّ أن أنوه بامدونوال اهلالة العلمية التي حتيط به   وأن – وهـو كثـري –ًإجيابيـا عنـده ْ

صــديقك مــن و. ًرأيتــه ســلبيا، وهــو قليــل  مــا–ً ملتزمــا آداب النقــد –أنقــد وأعــرتض 

َّصدقك ال من صدقك ََ ََ.

 ،، عىل سـتة فـصول)أمري املجمع مصطفى الشهايب(عقدت كتايب هذا الذي سميته 

:متثل معظم مناحي شخصيته العلمية واألدبية والفكرية، فجاء

) معامل حياة(بعنوان : الفصل األول

مكـن، ممـا  وزدت عليهـا مـا أرفـة يف النـشأة والطلـبذكرت فيه سريته الذاتية املتعا

.أفادين به أقاربه وأحفاده الكرام

 وبحـوث وحمـارضات،  من كتب ومقـاالت،ت آثاره ومؤلفاته املتناقلةْثم استعرض

 بــل ،، ومل أكتـف بالنقــل عـن اآلخــرينوغـري املتناقلــة، ممـا تنــاثر يف الكتـب والــدوريات

،  بالتاريخ،قت ذلك بتسلسلها الزمني يف مصادرهاَّووث. شفعت ذلك باملعاينة واملطالعة

 مؤلفاتـه وبحوثـه إىل حتديـد وقـادتني. دد والـصفحة، وعـدد الـصفحات والعأو الرقم،

:الفصول األخرى من الكتاب فكان
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الشهايب القومي: الفصل الثاين

ُقد كان الشعور القومي أول ماتفتح عليـه وعـي الـشهايبف ْ  منـذ نعومـة أظفـاره إىل ،َ

. واالستعامر، القومية العربية:هْيَ ومما أودعه يف كتاب،آخر أيام حياته

الشهايب العامل الزراعي: الثالثالفصل 

ُوقد عرضت فيه بالتفصيل ملؤلفاته العلمية  ، يف علـوم الزراعـة، وممارساته العملية،ْ

َمركزا عىل نزعت ً ًومعقبـا عـىل مـا حيتمـل األخـذ . ه العلميـة والوطنيـة يف تلـك املؤلفـاتْيِّ ِّ

.والرد فيها

املصطلحي اللغويالشهايب : عالفصل الراب

 فيه منهجية وضع املصطلحات عنده بطرائق الرتمجة والتوليـد والتعريـب ُتْوتناول

ً، عارضا وحملال آراءاللفظي ِّ ُ املصطلحات العلمية يف اللغة العربيـة يف (ه النظرية يف كتابه ً

امرسـته  مل– وهـذا األهـم –، وما نرشه من مقاالت وبحوث فيها، ثـم )القديم واحلديث

ْيه َمعامة والزراعي خاصة، من خالل معجالعملية التطبيقية يف وضع املصطلح العلمي 

، ومـن خـالل بحـث مطـول )َّمعجم األلفاظ الزراعية، ومعجم املصطلحات احلراجية(

ً نـرش يف جملــة جممـع دمــشق أوال بعنـوان ،لـه أخطــاء شـائعة يف ألفــاظ العلـوم الزراعيــة (ُ

ثم نرش يف ) والنباتية
ِ

.كتيب صغريُ

ــه  ــرين أو مالحظات ــصطلحات اآلخ ــة يف م ــه النقدي ــصل مقاالت ــن الف ــب ع ومل يغ

.املخترصة عليها

 يف هذا الفصل اجلانبني املصطلحي واللغوي، ألهنام لصيقان ال ينفـصل ُتْوقد مجع
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ْجتنبت التعقيب عىل الـشهايب يف وقد .  إذ ال مصطلح دون لغة حتمله،أحدمها عن اآلخر َّ

 سـمحت لنفـيس أن أنـاقش آراءه اللغويـة ْإذهـذا الفـصل، يف لكتاب إال  فصول امعظم

ُسطتهاه يف بعضها بأدلة بُتْ، وخالفاه يف معظمهُتْواملصطلحية التي وافق  قـد ال ختلـو مـن ،َ

.إضافة أو نفع

الشهايب األديب: الفصل اخلامس

َّوذي. مقالة وقصة وترمجة وشعرن كتاباته اإلبداعية من اوعرضت فيه أللو ت هذا لـَْ

 والسـيام مـاجرى عـىل أسـلة قلمـه يف بدايـة ،َّالفصل بمالحظ عىل هنات لغوية وكتابيـة

.حياته الثقافية قبل أن يصبح ناصع البيان

الشهايب يف عقول معارصيه وعيوهنم: الفصل السادس

ُت هبذا العنوان ما تركه الشهايب من أثر يف أفكار معارصيه ومن جاء  بعده، وما َْيعن

ًه من أثر عاطفي يف نفوسهم، مستقصيا ذلك مما قيـل يف الرجـل ومـا كتـب عنـه فـيام ترك

.َّتناثر من كتب ودوريات

ٌّفهـو حـري بـه ) األمـري(ًفال أكتم القارئ بأنني توقفت طويال عنـد لقبـه ... ًوأخريا

 توارثـوه عـن آبـائهم أمـراء  الكريمـة،وال ينازع فيه، إذ هـو لقـب أبنـاء األرسة الـشهابية

ًصبيا يف جنويب لبنان، وغالبا ما يسبق اسمه هبذا اللقب، وكنت حريصا عىل استعامله حا ًَ ُ َّْ

يزري باأللقاب، كـام أنـه مل ) غرائب األلقاب(بداءة، ولكنني وجدته يف مقالة له بعنوان 

سورية ً فيصل بن احلسني الذي صار ملكا عىل لألمري -ً غالبا - هذا اللقبهو يستعمل 

 وقـع هَّقالل عن تركيا، وال ألخيه األمري زيد بن احلـسني، يـضاف إىل هـذا أنـد االستْيَعُب
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 استعامل هذا اللقب أو النأي عنـه، بنيفتوزعتني الرغبة . ًكثريا من كتبه دون هذا اللقب

ًإىل أن رسوت عىل حـل أظنـه مرضـيا، وهـو أن أثبـت لقـب اإلمـارة يف عنـوان الكتـاب  ُّ ٍّ ُ ْ َ َ

علميـة وهـو لقـب يـشري إىل إمـارة  مؤسـسة ). فى الـشهايبأمري املجمـع مـصط(ُفجعلته 

 ثـم هـو اسـتحقها عـن جهـد َّ قلـة مـن علـامء الـوطن العـريب،ّلغوية عريقة مل حيظ هبـا إال

شخيص ودائ
ّ

وعـىل أي حـال فـأمراء النـسب كثـري . ُ ال بعرف اجتامعي تليد، وطريفٍب

.وأما أمراء العلم واألدب فقليل

 بـه آثـار ْتَرَ بـام زخـً،ل  إىل خدمة العربية والعلم أوالد فقد رميت يف هذا العمعوب

الشهايب وتآليفـه، ثـم إىل الوفـاء لع
ِ

م الـشهايب وذكـراه، واالعـرتاف بفـضل تلمـذيت لـه ْلـ

و
ِ

ًجادة، وإن فاتني حظ حتمل علم الرجل سامعا أو إجازة ًً ُّ
بتوفيـق ففإن أصبت يف ذلك . ُّ

.من اهللا، وإن كانت الثانية فحسبي االجتهاد

املؤلف

ممدوح حممد خسارة. د      م٢٠١٣/ ١/ ١١دمشق يف   

          عضو املجمع              
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رئيس جممع اللغة العربية بدمشق
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  حیــــاة معالــــم

)١ (

النشأة والطلب

َّمن أين أبدأ فكل البدايات مغرية، وكلها جذاب، فمـ َن أي جهـة اسـتقبلت حامـل ُّ ْ

 يـذكر فـالعطر يغـويني بالبـدء ء بالـيشومـا دام الـيشء. العبـق الشذا وراقكالعطر عبق 

.بالسرية العطرة للعالمة الشهايب

ّف ال يعرف، ومن كـان مثلـه كـان غنيـَّومع أن املعر ل و أصـإال أن عـن التعريـف، ًاّ

. ال جتيز يل ذلكالبحث

هابيةهو مصطفى بن حممد بن سعيد بن جهجاه بن حسني، من أمراء األرسة الش
)١( 

ّم يف بلـدة حاصـبيا مـن ) ١٨٩٣( غـرة شـهر تـرشين الثـاين سـنة ،هـ ) ١٣١١(ولد سنة 

).الشيخ( يف السفح الغريب جلبل حرمون ْـيمَّتوادي ال

ا، ثـم املدرسـة الكاثوليكيـة سـنة َّاملدرسة االبتدائيـة يف حاصـبي) ١٨٩٩(دخل سنة 

                                                          

 مـصطفى األمـري ، ٨٧٨: ٣ املـؤلفني معجـم ،٢٤٥: ٧ للـزركيل األعالم: يف وسريته ترمجته تنظر )١(

.٨٠٠: ١١ العربية املوسوعة –) ِّكتيب (اخلطيب عدنان للدكتور الشهايب
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) ١٩٠٣(ا ســنة  ملاليتهــًادير مــّ عنــدما عــني األب بعلبــكإىلوانتقــل مــع أبيــه ) ١٩٠٢(

).١٩٠٤( ثم مدرسة املوارنة يف زحلة سنة فدخل مدرسة املطران،

 وأمـىض فيهـا فدخل املدرسة الكاثوليكية فيهـا ،صحبة أرسته) ١٩٠٥(هبط دمشق سنة 

.سنتني

تانة عاصمة الدولة م مع شقيقة األكرب عارف الشهايب إىل اآلس) ١٩٠٧(سافر سنة 

. سنتنيحيث درسسة إعدادية فرنسية فيها  ودخل مدرالعثامنية،

، )مكتـب عنـرب(ودخـل املدرسـة الـسلطانية الثانويـة ) ١٩٠٩(عاد إىل دمشق سـنة 

.ًولبث فيها سنة

 من بعثة طالبية لدراسـة ًاعىل نفقة مجعية أهلية واحد) ١٩١١(أوفد إىل فرنسة سنة 

.وعبد الغني الشهبندر وكان معه يف هذه البعثة عز الدين التنوخي ،العلوم الزراعية

 وحـصل منهـا عـىل شـهادة ،)شـالون سريسـاون(التحق باملدرسة املهنيـة يف مدينـة 

ــا ــة العلي ــة الوطنيــة الزر. الــدروس االبتدائي ــل املدرس ــم دخ ــة العالث يــة يف مدينــة اعي

.ًا وعمره واحد وعرشون عام،م)١٩١٤( سنة ًا زراعيًا وخترج فيها مهندس،)غرينيون(

:ةخدمته العسكري* 

تهـا يف الدولـة ادل فيها شهادته الفرنسية بمثيل، وع)١٩١٤(ذهب إىل اآلستانة سنة 

 ثم دخل املدرسة احلربية فيها يف ذلك العام الذي اندلعت فيـه احلـرب العامليـة ،العثامنية

َّخترج من املدرسة احلربية مرشـح. األوىل ثـم انتقـل إىل مدرسـة .  لرتبـة ضـابط احتيـاطًاَّ

.َّية وخترج منها برتبة وكيل ضابطاحلربالربق واهلاتف 

.ِّوبعد هذا اإلعداد العسكري عني قائد فصيل يف رسية الربق يف مدينة القدس
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للغة الفرنسية وإعداده العسكري يف مدرسة الربق، نقل إىل دمشق اوبالنظر إلتقانه 
ِ
ُ

. وحصل عىل رتبة مالزم، يف رهط اإلشارةًاترمجان

ًقائـدا لكتيبـة زراعيـة يف مـرج ابـن ) ١٩١٦(ة عني سـنة وبالنظر لشهادته الزراعي

ًعني مديرا لزراعة اجليش ) ١٩١٨(ويف سنة . عامر وبيسان وجمدل وطربية يف فلسطني

.يف دمشق

:رية والسياسية التي تقلدهادااملناصب اإل* 

بدأ الـشهايب يتـوىل ) ١٩١٨(أواخر سنة األوىل يف سورية بعد قيام احلكومة العربية 

: كام ييلًاِّ حكومية عليا متدرجمناصب

مدير الزراعة واحل -
ِ

)١٩٢٣-١٩١٨(راج 

)١٩٣٤-١٩٢٣(مدير أمالك الدولة  -

)١٩٣٥(مدير االقتصاد الوطني  -

)١٩٣٦(وزير معارف  -

)١٩٣٩-١٩٣٧(حمافظ حلب  -

)١٩٤٣(وزير مالية ثم وزير دولة للاملية واالقتصاد الوطني  -

)١٩٤٥-١٩٤٣(حمافظ الالذقية  -

)١٩٤٥(مني العام لرئاسة جملس الوزراء  األ-

)١٩٤٧-١٩٤٦] (للمرة الثانية[حمافظ حلب  -

)١٩٤٩-١٩٤٨] (للمرة الثانية[حمافظ الالذقية  -
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)١٩٤٩(وزير عدل  -

 لسورية يف مرص بعد ًا ثم سفري،)١٩٥٤-١٩٥١(ية املفوض يف مرص روزير سو -

.سفارةدرجة  ىلتمثيل السيايس بني الدولتني إفع الُأن ر

حتـى سـنة ) ١٩١٨(وهكذا تتصل مناصبه الوظيفية اإلدارية والسياسية منـذ سـنة 

مل ترش املـصادر إىل عمـل إداري . ١٩٤٣ إىل ١٩٣٩بانقطاع أربع سنوات من ) ١٩٥٤(

.له فيها

:املناصب العلمية *

:دارية والسياسية فكانت كام ييليب ملناصب علمية رافقت مناصبه اإلانتخب الشها

. يف املجمع العلمي العريب بدمشقً عامالًاعضو) ١٩٢٦(سنة  -

ًعضوا مراسال يف جممع فؤاد األول للغة العربية ) ١٩٤٨ (-  ).ًجممع اللغة العربية الحقا(ً

. يف جممع اللغة العربية بالقاهرةً عامالًاعضو) ١٩٥٤( -

. لرئيس املجمع العلمي العريب بدمشقًانائب) ١٩٥٦( -

).ًاملجمع العلمي العريب سابقا(ًرئيسا ملجمع اللغة العربية بدمشق ) ١٩٦٨- ١٩٥٩ (- 

. يف املجمع العلمي العراقيً مراسالًاعضو) ١٩٦١( -

ـا حفلـت بـه مـن بحـث وعطـاء هـي التـي خلـدت ذكـره  َّولعل هذه املناصب العلمية وم َّّ

.املحافظ الشهايب الوزير أو وليسومآثره، فالعرب تعرف مصطفى الشهايب العامل 
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:املهام العلمية والتعليمية *

. يف جملس املعارف األعىل يف سوريةًاانتخب غري مرة عضو -

. يف جملس إدارة املتاحف واآلثارًاعني عضو -

.)١٩٥٣(ائمة يف جامعة الدول العربية ًا للجنة املواصالت الدانتخب رئيس -

اب والعلـوم االجتامعيـة يف  يف املجلـس األعـىل لرعايـة الفنـون واآلدًاعني عضو -

.سني الوحدة بني مرص وسورية

.)١٩٦٤(ية يف لندن ًا يف دائرة املعارف اإلسالم مشاركًااختري عضو -

.َّمثل جامعة الدول العربية ثالث مرات يف حلقات دراسية -

 يف معهد الدراسات العربية العالية يف مرص، التـابع جلامعـة الـدول ًااختري حمارض -

.)١٩٥٨-١٩٥٥( يف األعوام العربية

ًوكــان ال يفــرت عــن النــشاط الثقــايف يف كــل مكــان حــل فيــه مقــيام ، فكانــت ًا أو زائــرَّ

.حمارضاته ملتقى العلامء واألدباء يف مدن كثرية، وال سيام يف القاهرة ودمشق وبغداد

:تكريمه *

ِّمما كرم به العالمة املجمعي الشهايب ُ:

من وسام النيل، الذي منحته إيـاه احلكومـة املـرصية الوشاح األكرب مع الرصيعة  -

).١٩٥٣( لسورية فيها سنة ًاعند ما كان سفري

، وكـان )١٩٦٥(جائزة الدولـة التقديريـة يف اجلمهوريـة العربيـة الـسورية للعـام  -

ْأول من يمنحها ُ ََّ.
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)١٩٦٨( ترشين الثاين ٢٩ جممع اللغة العربية بالقاهرة يف هَّأبن-
)١(

ئـيس بمشاركة ر 

.جممع اللغة العربية بدمشق وبعض آل الفقيد

َّومل أجد يف جملة جممع دمشق ما يثبت أن جممع دمـشق قـد أبنـه يف حفـل، وربـام عـد  ُ َّ

 وال سيام أن كلمة رئيس جممع دمشق كانت بعنـوان ،تأبني جممع القاهرة باسم املجمعني

ْاألمري مصطفى الشهايب فقيد املجمعني( .ًا فيهام معًارحوم عضوإذ كان الفقيد امل). َ

 بتسمية أحد شوارع ٢٤/٨/١٩٦٨ بتاريخ ًاواختذت أمانة العاصمة دمشق قرار -

.َّدمشق باسمه، وهو الشارع املمتد بني شارع امللك العادل وشارع جول مجال

:أرسته *

، وأنجبا ابنتني مهـا الـسيدتان )خدجية أبو سمرة(تزوج العالمة الشهايب من السيدة 

َّلة، وربيا ابنة السيدة خدجية مـن زوجهـا الـسابق الـشهيد لطفـي احلـافظ وهـي مليس وهن

.السيدة ثريا احلافظ أخت مليس وهنلة من أمهام

 ورشـا وباسـل ًاوتزوجـت هالـة وأنجبـت حـسام. وأنجبت هالـة) مليس(َّتزوجت 

.وأنجبت ندى الشهايب) هنلة(وتزوجت . األسطواين

َّ ومليس وهنلة رمحهن اهللا، وأمد يف عمر أحفادَّتويف من أرسته بناته الثالث ثريا هَ
)٢(

.

ُصفاته اخللقية واخللقية * ُ َ:

ْ أشـهل العينـني، ، طويل القامة، أشقر الشعر- رمحه اهللا- كانهقية أنَْلمن صفاته اخل َ

ّقصري الرأس، عريض اجلبهة، مستقيم األنف، حاد النظر َّ.

                                                          

.م)١٩٦٩ (قيالرت مطبعة – الشهايب مصطفى األمري املرحوم تأبني – بدمشق العربية اللغة جممع )١(

.الشهايب مليس بنت هالة السيدة حفيدته مصدرها أرسته عن املعلومات) ٢(
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ُومــن صــفاته اخللقيــة ة وقــوة - ارصوه ممــا وصــفه بــه عــارفوه ومعــ- ُ و اهلم ــ عل َّ ّ ــ ُ ُ

ع عــن سفاســف األمــور والنزاهــة  ــاإلرادة، وســعة الــصدر، وطيبــة القلــب، والرتف ُّ

َفلقـد قـىض أكثـر مـن ثالثـني سـنة يف أعـىل مناصـب الدولـة يعـيش براتبـه «َّوالعفة، 

َوبقليل مما ورثه عن آله عيشة متوسطي احلال، واكتهل وليس له من امللك إال الدار  ْ

)١(»يسكنها يف جبل قاسيونالتي كان 
.

:رحيله *

أيـار ) ١٣(هـ، املوافـق )١٣٨٨(صفر ) ١٥(ثنني يف تويف العامل اجلليل عرص يوم اإل

ــل . م)١٩٦٨( ــرى قبي ــاء يف ُووري يف الث ــق ،ه)١٣٨٨(صــفر ) ١٦(عــرص الثالث  املواف

َّ وعىل قربه كتب بوصية منـه بيـت مـن.م، يف بقعة من جبل قاسيون)١٩٦٨ (أيار) ١٤( ُ 

:مه يقول فيهْظَن

ــشفيع ــي ال َّة يف غفــران زاليتفه
)٢(

ُأم اللغـــات قـــضيت العمـــر أخـــدمها      َ

. اهللا تعاىل أن يغفر له، وأن جيزل ثوابه، وهو املستعانلنسأ



 

                                                          

.٢٢: الشهايب مصطفى األمري اخلطيب، عدنان. د)  ١(

.٢٥: السابق املصدر)  ٢(
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)٢(

آثاره الفكرية والعلمية واألدبية

ــة وأدب ــارا فكريــة وعلمي َّتــرك العــامل املجمعــي مــصطفى الــشهايب آث ــب ً ُيــة نــرشت يف كت

  .َّسوف نعرضها مصنفة بحسب وعاء نرشها. وجمالت علمية وثقافية وألقيت يف حمارضات

الكتب: ًأوال

ُبناهـا بحـسب تـاريخ تأليفهـا صـعدَّرتَّعرفناهـا ووقد   ااهت، أمـا مـن حيـث مـضمونًاُ

ٌّ فسوف يذكر كل يف الفصل الذي تندرج فيهَّمفصلة ُ َُ ُ.

.دمشق). م١٩٢٢ -ه١٣٤٠: (ثةلزراعة العلمية احلدي ا- ١

 فيهـا ًاِّف يف مدرسة الغوطة الزراعية، ملخصِّجمموع الدورس التي ألقاها املؤلوهو 

.فن الزراعة العامة واخلاصة، مع تطبيقاته العلمية يف البالد السورية

ّيبحث الكتاب يف األتربة وتركيبها وعلم حياة النبات، واألعامل الزراعيـة، والـري 

املــصلوالتجفيــف و
ِ

ْ حات واألســمدة، والــدورة الزراعيــة، وتعاقــب الــزروع والزراعــة ُ

.ف، والنباتات الصناعيةَالكبرية، ونباتات البقول ونباتات العل

.ًشكال) ١٢٥(صفحة، وحيتوي عىل ) ٤١٦(يقع الكتاب يف 

.دمشق). ١٩٢٣( مسك الدفاتر الزراعية بالطريقة البسيطة - ٢

ها املؤلـف طبـق برنـامج التـدريس يف لتـي وضـع رسالة حتتـوي عـىل الـدروس اهو

.مدرسة سلمية الزراعية
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ِّيتضمن الكتيب عرض  هلـا، كـدفرت ًا للدفاتر التي جيب عىل املزارع مسكها، وتعريفـًاَّ

ــصندوق، واملفروشــات، واحليوانــات، واحلاصــالت واملحاصــيل،  األســس، ونقــود ال

.واملأكوالت، واملستودع، ونفقات املنزل واألشغال

 .أربع وثالثني صفحة، مع جداول ملحقة بالصفحات) ٣٤(َّع املؤلف يف يق

.وقد طبع عىل نفقة صاحبه

. دمشق-)م١٩٢٤ -هـ١٣٤٢: ( األشجار واألنجم املثمرة- ٣

وهو يبحث يف فن زراعة األشجار واألنجم املثمرة، مـع تطبيقـه عـىل أقـاليم بـالد «

.»الشام وأشباهها

ــضمن الكتــاب دراســات يف ت ــجار وتوليــدهَّيت ــف الــشجرة وتقــسيم األش ا، عري

.روسات واألشجار املثمرة يف سوريةُّوتأسيس البساتني، وتعهد املغ

 طبعه الشهايب عىل نفقتـه، بعـضه يف مطبعـة الـرشق ،صفحة) ٤٥٦(َّيقع املؤلف يف 

.طبعة احلديثةوبعضه يف امل

. دمشق-)١٩٢٧: ( كتاب البقول- ٤

.»اليم بالد الشام ونظائرها أقوهو يبحث يف زرع اخلرض يف«

. يف زراعة مخسني بقلة مما يصلح للزراعة يف الشامًاَّيتضمن الكتاب بحوث

 الفهارس، وطبع يف املطبعة احلديثةصفحة بام فيها املقدمة و) ٢٢٢(َجاء الكتاب يف 

.عىل نفقة صاحبه

  . واملعز واإلبلَّ كتاب الدواجن يف اخليل والبغال واحلمري والبقر واجلواميس والضأن-  ٥
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َّ هي كل مـا يؤلـف ويربـ-والدواجن، بحسب الكتاب َُ  يف البيـوت مـن حيوانـات ىْ

. وليس الطيور فقط كام هو شائع،كاخليل والبقر

اثــة، وطــرق تغذيــة احليوانــات  يف تبــدالت األقــاليم والورًاَّيتــضمن الكتــاب بحوثــ

َّ واحلمـري واجلـاموس والـضأن ٍ يف تربية أنواع بعينها كاخليل والبغـالًاها، وبحوثوتسافد

. لرتبيتها وتوليدها وأمراضهاًا عارض،واملعز واإلبل

.ِّصفحة، وطبع يف املطبعة احلديثة بدمشق عىل نفقة املؤلف) ٢٤٣( الكتاب يف جاء

.دمشق -)م١٩٤٣(ية بالفرنسية والعربية  معجم األلفاظ الزراع- ٦

 وزراعـة ،اعـة العامـة واخلاصـةوهو يف مصطلحات العلوم الزراعية احلديثـة كالزر

 البساتني، وعلم احلراج، وتربية اخليل واألنعام والنحل واألسامك والطيور األهلية، وما

ــــدنيات  ــــناعات ومع ــــرشات وآالت وص ــــات وح ــــن نبات ــــة م ــــلة بالزراع ــــه ص ل

ويـشتمل عـىل فهـرس مرتـب عـىل حـروف املعجـم ألهـم األلفـاظ . الخ..واقتصاديات

.العربية التي ورد ذكرها

 وفيـه. صـفحة) ٧٦٥(وقع الكتاب يف طبعته األوىل بمطبعة اجلمهورية السورية يف 

ىل نحـو تـسعة آالف  بمـداخل عربيـة، ويـشتمل عـٌدمتان بالفرنسية والعربية، ومرسدمق

.بالقاهرة اشتملت عىل نحو عرشة آالف كلمة) ١٩٥٧( ثانية وطبع طبعة. كلمة

. القاهرة-)١٩٥٠: ( طرائف من التاريخ- ٧

َّالثقافيــة، ويتــضمن جمموعــة مــن الطرائــف ) اقــرأ(صــدر يف سلــسلة  ِّــكتيب هــو

ــددها  ــة ع ــسم بالغراب ــة تت ــصص التارخيي ــون ) ٣٦(والق ــا تك ــبه م ــي أش ــة، وه طرف
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 ملك إنكلرتة ال يعرف -  وزير يأكل ابنه- ًطابع يثري حربا: (باخلواطر، ومن عناوينها

 متثـال - يكا تدفع جزية للمغاربة أمر- ًمرباطور يقف حافيا بباب الباباإ - نكليزيةاإل

ــا ــرص ال ألمريك ــان مل ــة ك ــيس وزراء - احلري ضرب رئ ـي ــقُـ ــة يف إ -  يف الطري مرباطوري

ــزاد ــع صــفحات). امل ــة أرب ــاطرة أو الطرف ) ١٣٦( يف ِّــالكتيبيقــع . وال تتجــاوز اخل

.ُصفحة، وطبع بدار املعارف بمرص

. القاهرة-)١٩٥٥(ديث  القديم واحل املصطلحات العلمية يف اللغة العربية يف- ٨

الكتــاب جمموعــة حمــارضات كــان ألقاهــا الــشهايب عــىل طــالب معهــد الدراســات 

العربية العالية التابع جلامعة الـدول العربيـة بالقـاهرة، وهـي يف األصـل جمموعـة أفكـار 

َوآراء ومالحظــات جتمعــت لديــه يف أثنــاء إعــداد معجمــه يف األلفــاظ الزراعيــة، ونــرش  َّ

.ُجممع اللغة العربية بدمشق وجمالت أخرمعظمها يف جملة 

 اللغــة العربيــة باالشــتقاق ّوًا يف نــشوء اللغــة، ووســائل نمــَّيتــضمن الكتــاب بحوثــ

واملجاز والتعريب واملصطلحات العلمية يف العرص احلديث وطـرق وضـعها، وعيـوب 

املعاجم العربية وقرارات جممـع القـاهرة اللغويـة ذات الـصلة باملـصطلحات، ووسـائل 

ــصطلحاتت ــات العربيــة احلديثــة يف املــصطلحات . وحيــد امل ــرض لــبعض املؤلف ويع

.ِّالعلمية، وال سيام املعاجم املتخصصة

م، وتقـع هـذه )١٩٦٥(بدمشق سـنة ة ثانية يف جممع اللغة العربية طبع الكتاب طبع

.صفحة) ٢٢٠(ة يف الطبع

).١٩٥٦( القاهرة –حمارضات يف االستعامر  - ٩
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ــاب جم ــذا الكت ــضم ه ــد ي ــالب معه ــىل ط ــا ع ــي كــان ألقاه ــارضات الت ــة املح موع

. الدراسات العربية العالية التابع جلامعة الدول العربية بالقاهرة، وهو يتألف من جزأين

ــسلط  ــدول، والت ــنوف ال ــا يف ص ــة، باحث ــتعامر عام ــن االس ــنهام ع ــدث يف األول م ًيتح

امر الـذي حـل بـالوطن واالستعامر، وأساليب االستعامر، ويف اجلـزء الثـاين عـن االسـتع

.العريب وأشكاله وممارساته، والثورات التي قامت ضده والسيام يف سورية

صــفحة، وهــو مــن مطبوعــات معهــد الدراســات ) ٤٤٠(يقــع الكتــاب بجزأيــه يف 

.العربية العالية يف القاهرة

. القاهرة-م)١٩٥٩). (تارخيها وقوامها ومراميها(القومية العربية  -١٠

تارخيهــا حمــارضات عــن القوميــة العربيــة، : (ةيف الــصفحة الالحقــُوكتــب العنــوان 

، وهو األدق، ألن الكتاب جمموعـة حمـارضات كـان ألقاهـا الـشهايب )وقوامها ومراميها

قـد و). ١٩٥٨-١٩٥٧(ة يف القـاهرة سـنتي عىل طالب معهد الدراسات العربية العاليـ

.أهدى الكتاب إىل روح أخيه الشهيد عارف الشهايب

ٍ يف القومية العربية وعواملها من لغـة وأرض وديـن وتـاريخ ًا الكتاب بحوثَّيتضمن

 يف نشأة النزعة القومية العربية احلديثة وتعبرياهتا السياسية واالجتامعية ًامشرتك، وبحوث

شوب  يف نـًا ثـم بحثـ،تها ومؤمتراهتـا الوطنية واألحزاب القومية، وصـحافيف اجلمعيات

م، )١٩١٦(ام العرب فيها من خالل الثورة العربية الكربى هاحلرب العاملية األوىل وإس

َّوقد فص.  من تقسيم املرشق العريبوما آلت إليه هذه احلرب ل يف ثورات الوطن العريب َ

وأشـار الكاتـب إىل طمـوح األمـة العربيـة يف . رشقه ومغربه حتى سنة إعـداد الكتـابم
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.خمتلف أقطارها إىل الوحدة

اليـة يف القـاهرة التـابع جلامعـة الـدول اسات العربيـة العتاب يف معهد الدرطبع الك

.يف املعهد نفسه) ١٩٦١(صفحة، وأعيد طبعه ثانية سنة ) ٣٦٥(العربية، ويقع يف 

. القاهرة-)١٩٦٠: ( األلعاب األوملبية- ١١

َّقدم لـه بـأن الرياضـة فطـرة يف اإلنـسانالثقافية، ) اقرأ(ِّهو كتيب صدر يف سلسلة  َّ ،

: سة فصولوجاء يف مخ

.الرياضة يف العصور القديمة: الفصل األول-

األلعاب األوملبية القديمة وتارخيهـا ودوراهتـا ورشوطهـا وتكـريم : الفصل الثاين-

.الفائزين فيها

. مسابقاهتا- جلاهنا-مبادئها األساسية: األلعاب األوملبية احلديثة: الفصل الثالث-

.، وكل ما يتعلق هبا)١٩٦٠(عام دورة روما األوملبية لل: الفصل الرابع-

.اجلمهورية العربية املتحدة واأللعاب األوملبية: الفصل اخلامس-

.صفحة) ٢٠(صفحات، والفصل يف حدود ) ١٠٤(ِّجاء الكتيب يف 

نكليزية والفرنسية والعربيـة مـع تعريفاهتـا  معجم املصطلحات احلراجية باإل- ١٢

. دمشق-) ١٩٦٢(بالعربية 

مصطلحات الكومنولث الربيطاين يف احلـراج، املعتمـدة لـدى وهو يف األصل 

املعجم موضوع باإلنكليزية ). فاو(منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم املتحدة 

ومرتجم إىل الفرنسية ترمجة دقيقة، ثم جـاء الـشهايب ليـضيف إليـه املقـابالت  ًأساسا
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العربية للمصطلحات وتعريفاهتا، دون ترصف يذكر يف ال
ُّ

رشوح إال ما اضطره إليـه 

َتوضيح املبهم ْ ُ.

لحات املـصط (هَّسار يف وضع املصطلح العريب عـىل املـنهج الـذي كـان بينـه يف كتابـ

َّ، مم)العلمية يف اللغة العربية
ِ

.ّا أقرته املؤسسات اللغوية

. َّ باملصطلحات العربية جمردةٌصفحة، بام فيها املقدمة ومرسد) ٣٤٤(يقع املعجم يف 

. مطبعة الرتقي بدمشقوطبع يف

. القاهرة-) ١٩٦٢: (رافيون العرب اجلغ- ١٣

 مقدمـة وثامنيـة ًاِّالثقافيـة متـضمن) اقـرأ(صفحة صدر يف سلسلة ) ١٢٠(ِّكتيب من 

:فصول كام هو آت

.يف عالقة اجلغرافية ببعض العلوم، ثم التأليف اجلغرايف عند القدماء: مقدمة -

 اجلغرافيـة، أول رحلـة بحريـة ب إىل الكـشوفرغـسبق الالعرب :  الفصل األول-

.غريقي والروماين، الفينيقيون واملالحة، العرص اإلفريقيةحول إ

.اهتامم العرب بالرحالت: الفصل الثاين-

.أمهية الرحالت البحرية: الفصل الثالث-

. العرب وكشف أمريكا- العرب يف آسيا-فريقيةإالعرب يف : الفصل الرابع-

دريـيس، ابـن فـضالن، اإل(افيني والرحالـة العـرب  بعض اجلغر:الفصل اخلامس-

...)ابن بطوطة

.املؤلفات اجلغرافية يف عرص املامليك: الفصل السادس-
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.عرص الكشوف اجلغرافية: الفصل السابع

.جهود مرص يف علم اجلغرافية منذ القرن التاسع عرش: الفصل الثامن-

ا عـدا الفـصل اخلـامس عـن ويالحظ أن كل فـصل ال يتجـاوز بـضع صـفحات، مـ

 بـل إن الفـصل الـسابع ،الرحالة العرب إذ وقع يف نحو ستني صفحة أي نصف الكتاب

.َّخواطر ثقافية وعلمية وقع يف ثالث صفحات، والفصل ال يعدو

).١٩٦٣ (– أخطاء شائعة يف ألفاظ العلوم الزراعية -١٤

 يف جملـة جممـع ِّوهو كتيب يف اثنتني وسـبعني صـفحة، وهـو يف األصـل بحـث نـرش

ويستعرض فيه األخطاء التي يقع فيهـا البـاحثون ). ٣٨(اللغة العربية بدمشق يف املجلد 

ًوأضـاف يف آخــر الكتيــب بحثــا بعنــوان . ِّوالكـاتبون يف العلــوم الزراعيــة ثــم يــصححها ِّ

).كلامت مولدة يفيد إقرارها(

. بريوت- ) ١٩٦٦(مقاالت وحمارضات يف األدب والعلم والفلسفة : َّ الشذرات-  ١٥

الكتاب خمتـارات ممـا كـان ينـرشه الـشهايب يف جمـالت املقتطـف والرسـالة واملجمـع 

ــسمها إىل  ــة ق ــة متنوع ــأمالت ورؤى ثقافي ــواطر وت ــي خ ــشق، وه ــريب بدم ــي الع َّالعلم ُّ

.مقاالت أدبية ومقاالت علمية وفلسفية وفنية وحمارضات

اعية الـذي وقـف عليـه حياتـه، خيرج الشهايب يف هذا الكتاب من ميدان العلوم الزر

َب مـن أدب وفـن واجـتامع، وإن مل خيـإىل ميادين احلياة األرحـ وسـوف . ُل مـن الزراعـةٍّ

.ًانتناوله بالتفصيل الحق

  .ًعنوانا، وطبع يف دار الكتاب اجلديد ببريوت) ٤٠(صفحة، ويضم ) ٣٢٢(يقع الكتاب يف 



 - 28  -

.ة القاهر-)١٩٨١ (-)ترمجة(: ّ جتارة الرق والرقيق– ١٦

.منها) ٣٦٢(وهو العدد . بمرص) اهلالل(ِّكتيب من سلسلة كتاب 

.هنريك كالرك وفينسنت هاردنججون  مصطفى الشهايب، وهو من تأليف ترمجه

ِّلكتيب مذكرقدم املرتجم ل  من الرق وعمله عىل تضييق املـسالك ًا بموقف اإلسالمِّ

.التي تؤدي إليه

 احلديثة، وجتارة الرقيق، وجتـارة الرقيـق الرق يف العصور: َّيتضمن الكتيب مقاالت

يف العامل اجلديد بقلم جـون هنريـك كـالرك، ومقالـة النظـام االقتـصادي للتعمـري بقلـم 

 ملـاذا : توين، ومقالةبقلم إدغار] من أمريكا[ الشاملية ّلويدبست، والرق يف املستعمرات

رات الـشامل الغـريب ومقالـة مقـر. تون لويـد الواليات املتحدة الـرق؟ بقلـم سـتاومل تلغ

ومقالة الرق والسود يف أمريكـا البيـضاء والـرق . واملؤمتر الدستوري بقلم ستوتون ليند

.سرتلنج ستكيم لبقوبناء أمريكا 

ْومل أجد مقالة لفنسنت هاردنج الذي كتب أنه أحد املؤلفني
َ ُ.

 ذكر الشهايب يف آخـر ):تبحوث ودراسات يف اللغة واالصطالحا( خمطوط - ١٧

)أخطــاء شــائعة يف ألفــاظ العلــوم الزراعيــة(لتــه مقا
)١(

بحــوث ( بعنــوان ًا أن عنــده كتابــ

 ودراسـة نـرش معظمهـا يف ًا ويتضمن مخسني بحثـ،)ودراسات يف اللغة واالصطالحات

رة، وقـد جملة املجمع العلمي العريب بدمشق وبعضها يف جملة جممع اللغـة العربيـة بالقـاه

ولعـل جممـع ]تاريخ كتابه املقال املـذكور١٩٦٣ حتى سنة أي[مجعها، ولكنه مل ينرشها بعد، 

                                                          

.٥٢٩ و ٣٥٣: ٣٨مج دمشق، جممع جملة الزراعية، العلوم يف شائعة أخطاء: الشهايب مصطفى) ١(
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َّاللغة العربية بدمشق حيسن صنعا إن هو حقق ما انتواه رئيسه األسبق ورغب فيه ً ُ

)١(
.

.مقاالت ال كتب: تنبيه *

جيدر التنبيه عىل أن ثمة عناوين وردت يف فهارس مكتبة املجمـع وغريهـا عـىل أهنـا 

َّإن هي إال مـستالت مـن جملـة جممـع فنا أهنا ليست كذلك، َّأسامء كتب للشهايب، وتبني ل
ْ ُ

َّلعربية بدمشق، أو مما ال صلة له بهاللغة ا
)٢(

.

وهو بحث مقدم ملؤمتر جممع القـاهرة . ربيةوتأثري العرب والعربية يف الفالحة األ -

.١٧٧ص ) ١٩٦١( للعام ٣٦ومنشور يف جملة جممع دمشق مج  )١٩٦١(سنة 

وهـو بحـث مقـدم ملـؤمتر جممـع القـاهرة :  معجـامت حديثـة مالحظات شتى عىل-

.٣، ص)١٩٦٣( للعام ٤٣، ومنشور يف جملة جممع دمشق مج )١٩٦٨(للعام 

:املقاالت والبحوث املنشورة يف املجالت العلمية والثقافية: ًثانيا

جملـة (لة جممع اللغة العربية بدمـشق  األول ملا نرش يف جم:وسوف نوردها يف قسمني

ة اها من جمالت علمية وثقافية خمتلفوالثاين ملا نرش يف سو). ًاع العلمي العريب سابقاملجم

                                                          

ــد األســتاذ ذكــر) ١( ــي عب ــه يف العطــري الغن ــات (كتاب ــه معــرض يف) وأعــالم عبقري ــشهايب عــن حديث  ثمــة أن ال

 حييــى بــن مــازن األســتاذ ولكــن. الـشهايب حييــى األمــري أختــه ابــن عنـد) الــشهايب حيــاة ســرية عــن خمطوطـة(

  مـازن املرحـوم أرسة ولكـن الـشهايب، مـازن بـن باسـل السيد وكذا. املخطوطة هذه يعرف ال بأنه أفاد الشهايب

ِّسلم قد مصطفى باألمري يتعلق ما كل إن الحقة مهاتفة يف يل قالت .الشهايب مليس املرحومة ابنته إىل ُ

ـنة وال نـرش دار عليـه ليس. الشهايب مصطفى الشيخ ومجع إعداد) احلقيقي الرجل (باسم كتاب ثمة) ٢(  س

 حــول) نرتنــتاإل (الــشابكة عــىل لكرتونيــةإ مواقــع مــن أخــذت مقتطفــات وهــو. فهــارس وال نــرش

. القرآن من العلمي اإلعجاز من وبحوث رياملشاه من وعدد   الرسول
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 يف كتبه الـسابق ًاومما ال خيفى أن معظم هذه املقاالت قد نرشت الحق. يف الوطن العريب

.ذكرها

: املقاالت والبحوث يف جملة جممع اللغة العربية بدمشق-أ 

تـاريخ أول ) ١٩٢٤( من سـنة ًانرشها بدءوسوف نثبتها بحسب التسلسل الزمني ل

تاريخ آخر بحث) ١٩٦٨(بحث له، إىل سنة 
)١(

.

٣٨٠- ٣٧٨قطع أغصان الشجرة، ص : ١٩٢٤ سنة ٤ جملد -  ١
)٢(

.
  

.٤٣٦- ٤٣٣ ألوان اخليل وشياهتا، ص - ٥/١٩٢٥ مج -  ٢

. ٥٦١- ٥٥٨ص). ١( ألفاظ عربية ملعان زراعية - ٥/١٩٢٥ مج -  ٣

. ٢٢٥- ٢٢٣ص ). ٢(بية ملعان زراعية  ألفاظ عر- ٦/١٩٢٦ مج -  ٤

ألقاهــا يف جممــع ) حمــارضة( تــاريخ الزراعــة يف بــالد العــامل العــريب - ٧/١٩٢٧ مــج -  ٥

. ١١٣- ٩٧ص . ًدمشق بمناسبة انتخابه عضوا فيه

 ملقــى الــسبيل يف مــذهب النــشوء واالرتقــاء -  مطبوعــات حديثــة- ٧/١٩٢٧ مــج -  ٦

. ١٤٠- ١٣٦ص . عرض ونقد. تأليف إسامعيل مظهر

                                                          

ِّيـسمي وكان ١٩٤٧ سنة يف ًشهريا َّجملته يصدر بدمشق العربية اللغة معجم كان) ١(  عـرش االثنـي األجـزاء ُ

ًجملدا، للسنة  فحاتصـ أرقـام وتطبـع. للـسنة ًجملـدا تـشكل أجـزاء أربعـة يف ًّاليصفـ يـصدرها صار ثم َّ

  إذ اجلـزء، ذكـر دون الـصفحة ورقـم ةوالـسن املجلـد برقم نوثق لذا السنوي، املجلد يف متتابعة األجزاء

.لذلك ِّسوغم ال

.صفحة لكلمة) ص (وبحرف للسنة، مائل وبخط جملد، لكلمة) مج (بمخترص يكتفى سوف) ٢(
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. ٣٦٨- ٣٦٦ص ). ٣( ألفاظ عربية ملعان زراعية - ٧/١٩٢٧ مج -  ٧

 تـأليف حممـد لطفـي -  تاريخ فالسفة اإلسالم يف املـرشق واملغـرب- ٧/١٩٢٧ مج -  ٨

. ٥٧١- ٥٧٠ص .  تعريف ونقد- مجعة

تـأليف أمحـد :  اإلنتاج الزراعي يف مرص والواليـات املتحـدة وأملانيـا- ٨/١٩٢٨ مج -  ٩

. ١٢٣- ١٢٢ص . يف ونقد تعر- مراد البكري

- ٢٥٠ص .  تعريـف ونقـد-  الزراعة اجلافة، ترمجه نجيب نـصار- ٨/١٩٢٨ مج -  ١٠

٢٥١.

ـامل -  نظرة يف املالحظات اللغوية- ٨/١٩٢٨ مج -  ١١  تعليق عىل مقال للباحث سيد س

.٣٠٣- ٣٠٢ص .  بعنوان مالحظات لغوية- خليل 
 

ــا االقتــصادية وتالفيهــا - ٨/١٩٢٨ مــج -  ١٢  حمــارضة ألقيــت يف جممــع -  أهــم أدوائن

. ٧٣٩- ٧٢٤ص . ١٩٢٨ شباط ٣دمشق يف 

.  تعريـف ونقـد-  تعريف مـرتي بربـاري-  أصول الزراعة احلديثة- ٨/١٩٢٨ مج -  ١٣

. ٧٦٢- ٧٦١ص 

٥٧- ٥٥ص ). ٦( ألفاظ عربية ملعان زراعية - ٩/١٩٢٩ مج -  ١٤
)١(

.

ـا - ٩/١٩٢٩ مج -  ١٥ حـارضة التـي كـان تتمـة امل). ٢( أهم أدوائنا االقتصادية وتالفيه

. ٩٤- ٨٠ ص .) ١٩٢٨( شباط ٣ألقاها يف جممع دمشق يف 

                                                          

ـالنيا عـىل أعثـر ومل. مقـاالت) ٩ (من سلسلة – زراعية ملعان عربية ألفاظ)١( ـان) ٥ و ٤( ملق  املفـرتض وك

). ١٩٢٨ (للعام) ٨ (املجلد يف تردا أن
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ـنة -  كلامت يف سبيل مرص- ٩/١٩٢٩ مج -  ١٦ ـاالت نـرشت س ) ١٩٢٨( جمموعـة مق

.١٢٤ - ١٢٣ تعريف ونقد ص - لألمري عمر طوسون

 -  تـأليف باسـيل مـاثيوز-  »بني أجناس اإلنسان« تصادم األلوان - ٩/١٩٢٩ مج -  ١٧

. ٢٥٥- ٢٥٤ص .  تعريف ونقد- اتترمجة أديب فرح

  . تعريـــف ونقـــد-  كتـــاب األلبـــان لألســـتاذ عمـــر الرتمـــانيني- ٩/١٩٢٩ مـــج -  ١٨

. ٥١٠- ٥٠٨ص 

ـامن عـرش- ٩/١٩٢٩ مج -  ١٩  تـأليف شـارل -  مرافئ سـورية وفلـسطني يف القـرن الث

. ٥٧٥ - ٥٧٤ص .  تعريف ونقد- رو، بالفرنسية

 - أليف الـزعيم طـه بـك اهلاشـمي تـ-  جغرافيـة العـراق الثانويـة- ١٠/١٩٣٠ مج -  ٢٠

. ١٩١- ١٨٩ص . تعريف ونقد

. ٢٠٠- ١٩٣ص .  تصنيف األحياء وألفاظه العربية- ١٠/١٩٣٠ مج -  ٢١

. ٢٤٣- ٢٤١ص ). ٧( ألفاظ عربية ملعان زراعية - ١٠/١٩٣٠ مج -  ٢٢

 تــاريخ احلركــة القوميــة وتطــور احلكــم يف مــرص، تــأليف عبــد - ١٠/١٩٣٠ مــج -  ٢٣

. ٢٥٤- ٢٥٣ص . ريف ونقد تع- الرمحن الرافعي

. ٣٧٠- ٣٦٨ص ). ٨( ألفاظ عربية ملعان زراعية - ١٠/١٩٣٠ مج -  ٢٤

. ٣٧٨- ٣٧٧ص ]. عىل استعامل كلامت[ك ااستدر: ١٠/١٩٣٠ مج -  ٢٥

.  للـدكتور حممـد رشف- نظرة يف معجم العلوم الطبية والطبيعية: ١٠/١٩٣٠ مج -  ٢٦

. ٤٠٧- ٤٠٣ص 
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.  للدكتور حممـد رشف- علوم الطبية والطبيعية نظرة يف معجم ال: ١٠/١٩٣٠ مج -  ٢٧

. ٤٦٥- ٤٦١ص 

 تأليف الـسيدين أمحـد عبـد الـسالم الكـراداين - مبادئ امليكانيكا: ١٠/١٩٣٠ مج -  ٢٨

٥١٢ص .  تعريف ونقد- وحسن اجلندي
) ١(

.

. ٧٠٣- ٧٠٢ص .  تعريف ونقد- خمتارات املقتطف] كتاب: [١٠/١٩٣٠ مج -  ٢٩

. ٧٦٧- ٧٦٦ص ). ٩(ية ملعان زراعية ألفاظ عرب: ١٠/١٩٣٠ مج -  ٣٠

  . ١٢٢- ١٢١ص . أمحد عيسى. تأليف د- معجم أسامء النبات : ١١/١٩٣١ مج -  ٣١

ــج -  ٣٢ ــارات: ١٢/١٩٣١ م ــاين- املخت ــزء الث ــة-  اجل ــل نخل ــب روفائي ــا األدي  -  مجعه

. ١٧٩ص . تعريف ونقد

ة َّ مقـاالت خمتـارة مـن عـرشة جملـدات مـن جملـ- حقائق ودقائق: ١١/١٩٣١ مج - ٣٣

. ١٩٠ص . العرفان

ــج - ٣٤ ــوام اإلشــبييل: ١١/١٩٣١ م ــن الع ــسية الب ــاب الفالحــة األندل ــرة يف كت  - نظ

. ٢٠٠- ١٩٩ص . تعريف ونقد

ة : ١١/١٩٣١ مـــج -  ٣٥ ـــسـن ـــونس عـــن ال ـــة بت ـــة اخللدوني   ). ١٩٣٠(نـــرشة اجلمعي

. ٢٥٥- ٢٥٣ص 

يف  تــأل- تـاريخ احلركــة القوميـة وتطـور نظــام احلكـم يف مـرص: ١١/١٩٣١ مـج – ٣٦

. ٢٥٦- ٢٥٥ص .  تعريف ونقد- عبد الرمحن بك الرافعي

                                                          

. أكثر ال صفحة نصف األغلب عىل هو واحدة صفحة يف ورد ما) ١(
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.  تعريـف ونقـد-  تـأليف رشف الـدين الـدمياطي- فضل اخليـل: ١١/١٩٣١ مج - ٣٧

. ٣٨٢- ٣٨١ص 

 تـأليف املستـرشق - األلفاظ الرتكيـة يف هلجـة الدماشـقة العاميـة: ١١/١٩٣١ مج - ٣٨

. ٤٤٣- ٤٤٢ص .  تعريف ونقد- سويس

. ٥٠٦- ٥٠١ص . ن كتاب احليوان للجاحظمقتطفات م: ١١/١٩٣١ مج – ٣٩

١١/١٩٣١ مــج – ٤٠
)١(

ــا:  ــأليف وصــفي زكري   . تعريــف ونقــد- املفكــرة الزراعيــة، ت

. ٦٣٦- ٦٣٥ص 

ــج – ٤١ ــرسيان: ١٢/١٩٣٢ م ــد ال ـية عن ــة والفارسـ ــالم العربي ــسيد -  األع ــالة لل  رس

.٦٣ص .  عرض موجز- يوس أفرام مطران الرسيان يف سوريةسوبر

لرسالة النباتية يف بعض نباتـات زراعيـة مل تـرد يف معجـم أسـامء ا: ١٢/١٩٣٢ مج – ٤٢

.٨٠- ٦٥ص .  للدكتور أمحد عيسى- النبات

 تعليق عـىل بحـث للـدكتور أمـني - األسامء العربية للثامر النباتية: ١٢/١٩٣٢ مج – ٤٣

. ١٧٩- ١٧٥ص . املعلوف

   ٣٨٣- ٣٨٢ص .  تعريف ونقد- بقلم وداد سكاكيني - َاخلطرات : ١٢/١٩٣٢مج  – ٤٤

 اســتدراك عــىل بحــث األســامء - اصــطالحات النباتــات الــدنيا: ١٢/١٩٣٢ مــج – ٤٥

                                                          

 لـه وردت التـي املـواد أن وذلـك الواحـد، املجلد يف مواد عرش نحو ًأحيانا ينرش كان الشهايب أن يلحظ) ١(

ـنة يف ًشهريا تصدر انتك املجلة ألن كامل، عام يف نرشه ما هي  ااالثنـ صـداراتاإل وجتمـع ،١٩٤٧ س

. كلها للسنة واحد جملد يف عرش
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. ٤٠٢- ٣٩٨ص . النباتية ألمني املعلوف

ــج – ٤٦ ــرات : ١٢/١٩٣٢ م ــشورىيف نظ ــد عــيل الطــاهر- ال ــأليف األســتاذ حمم  -  ت

. ٤٦٦ص . تعريف ونقد

ملحمـصاين  تأليف السيد صبحي ا- آراء ابن خلدون االقتصادية: ١٢/١٩٣٢ مج – ٤٧

. ٦٣٦- ٦٣٥ص . تعريف ونقد

العرش واخلراج يف اخلالفات العربية: ١٢/١٩٣٢ مج - ٤٨
ِ

. ٦٦٠- ٦٥٤ص . ُ

ـاهرة: ١٢/١٩٣٢ مج – ٤٩ ـارضة ألقاهـا يف جممـع دمـشق يف تـرشين - رحلة إىل الق  حم

. ٧٢٠- ٧٠٥ص . ١٩٣١األول 

ـا يف - رحلة إىل دير الزور واجلزيرة: ١٣/١٩٣٣ مج – ٥٠ جممـع دمـشق  حمـارضة ألقاه

. ٣٤- ٧١ص ). ١٩٣٠( شباط ٢١يف 

ـا املعلـوف- معجم احليـوان: ١٣/١٩٣٣ مج – ٥١  تعريـف -  بقلـم الـدكتور أمـني باش

. ١٠- ٥٩ص . ونقد

 كلمـة الـشهايب يف تـأبني الـشاعر أمحـد - شوقي والنزعة العربيـة: ١٣/١٩٣٣ مج – ٥٢

. ١٠٩- ١٠٥ص . شوقي

  . ١١٩- ١١٤ص . مرص والشامأهم احلرشات الزراعية يف : ١٣/١٩٣٣ مج – ٥٣

 -  جمموعــة للخــوري بطــرس جــواد صــفري- أهــم آثــار دمــشق: ١٣/١٩٣٣ مــج – ٥٤

. ١٢٥ص . تعريف ونقد

ــج – ٥٥ ــد: ١٣/١٩٣٣ م ــن رش ــوالت الب ــاب املق ــيص كت ــويج - تلخ ــرشه األب ب َ ن َ
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. ٢٨٦ص .  تعريف ونقد- اليسوعي

ده وزارة املعـارف  كلمة الـشهايب بعـد تقلـ- بالغ وزارة املعارف: ١٤/١٩٣٦ مج – ٥٦

. ٤٦٤- ٤٥٩ص ). ١٩٣٦(سنة 

١٦/١٩٣٨ مــج – ٥٧
)١(

 تعريــف -  تــأليف عــاطف أديــب املــالح- الفنــون الــصناعية: 

. ٧٩ص . ونقد

. ٨٧- ٨٤ تعريف ونقد ص - كتاب الكليات البن رشد: ١٦/١٩٣٨ مج – ٥٨

ـييل: ١٦/١٩٣٨ مج – ٥٩  -  ترمجـة حـسن حممـود-  تـأليف أندريـه مـوروا- حياة دزرائ

. ٢٨٥ص .  ونقدتعريف

 ترمجة  زكـي نجيـب -  تأليف هربرت ولزمن- األغنياء والفقراء: ١٦/١٩٣٨ مج – ٦٠

. ٣٨١ص .  تعريف ونقد- حممود

١٧/١٩٤٢ مج – ٦١
)٢(

كتـاب رشح أسـامء العقـار أليب عمـران موسـى بـن عبيـد اهللا : 

. ٩٤- ٨٩ص . تعريف ونقد - القرطبي 

ْعرض - منشورات املجمع املرصي: ١٧/١٩٤٢ مج – ٦٢ . ١٦٨- ١٦٧ص . َ

 عـرض - ل للغـة العربيـة بمـرصونظـرة يف جملـة جممـع فـؤاد األ: ١٧/١٩٤٢ مج – ٦٣

. ٢١٣- ٢٠١ص . ونقد لبعض مصطلحاته

 عـرض ونقـد - )٢(نظرة يف جملة جممع فؤاد األول للغة العربيـة : ١٧/١٩٤٢ مج – ٦٤

                                                          

. حللب ًحمافظا له األوىل السنة وكانت للشهايب، منشورة مادة عىل حيتو مل) ١٥ (املجلد أن يلحظ) ١(

). ١٩٤١- ١٩٣٩ (األعوام يف الصدور عن املجمع جملة توقفت) ٢(
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. ٣١٠- ٢٩٦ص . لبعض مصطلحاته

  . ٣٧١ص . ة للروم األرثوذكس بدمشقَّاملدرسة البطريركي: ١٧/١٩٤٢ مج – ٦٥

 عــرض ونقــد لــبعض - )٣(نظــرة يف جملــة جممــع فــؤاد األول : ١٧/١٩٤٢ مــج – ٦٦

.٤١٨- ٤١٢ص . مصطلحاته

 عــرض ونقــد لــبعض - )٤(نظــرة يف جملــة جممــع فــؤاد األول : ١٧/١٩٤٢ مــج – ٦٧

. ٥٠٤- ٥٠١ص . مصطلحاته

 تـأليف قـدري - لفلـكتراث العرب العلمـي يف الرياضـيات وا: ١٧/١٩٤٢ مج – ٦٨

. ٥٤١- ٥٤٠ص .  تعريف ونقد- طوقان

ـــج – ٦٩ ـــؤاد األول : ١٨/١٩٤٣ م ـــرة يف جملـــة ف ـــد لـــبعض - )٥(نظ  عـــرض ونق

. ١٩- ١٤ص . مصطلحاته

. ٢٥٩- ٢٥٨ص . الدكتور أمني باشا املعلوف: ١٨/١٩٤٣ مج – ٧٠

. ٥٠٢- ٤٩٣ص ). ١(أسامء نباتات مشهورة : ١٨/١٩٤٣ مج – ٧١

.٥٥٣ص ). نظرة يف جملة فؤاد األول(ول مقال ح: ١٨/١٩٤٣ مج – ٧٢

. ٣١ - ٢٥ص ). ٢(أسامء نباتات مشهورة : ١٩/١٩٤٤ مج – ٧٣

. ١٣٧ - ١٣٢ص ). ٣(أسامء نباتات مشهورة : ١٩/١٩٤٤ مج – ٧٤

. ٢٢٠ - ٢١٤ص ). ٤(أسامء نباتات مشهورة : ١٩/١٩٤٤ مج – ٧٥

. ٤٠٦ - ٣٩٩ص . ألفاظ التصنيف يف الفقاريات: ٢٠/١٩٤٥ مج – ٧٦
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امء نظــرة يف أســ(: يف مقالتــهنــستاس الكــرميل أألب االــرد عــىل : ٢٠/١٩٤٥ مــج – ٧٧

. ٤٢٤- ٤٢٢ص . )نباتات مشهورة

. ٤٩٦ - ٤٨٨ص . ألفاظ التصنيف يف الفقاريات: ٢٠/١٩٤٥ مج – ٧٨

. ٢٦- ٢٣ص . أسامء نباتات أعجمية من أصل عريب: ٢١/١٩٤٦ مج – ٧٩

 - أمحـد سوسـة. تـأليف د- ّرشوع سـد اهلنديـةوادي الفرات وم: ٢١/١٩٤٦ مج – ٨٠

. ١٧٥- ١٧٤ص . تعريف ونقد

ــج – ٨١ ــي: ٢١/١٩٤٦ م ــالح الزراع ــايل- اإلص ــت غ ــأليف مري ــد-  ت ــف ونق   . تعري

. ١٧٧- ١٧٥ص 

  ]. عــىل مالحظــة للكــرميل حــول كلمــة حلحــل أزب[ تعقيــب : ٢١/١٩٤٦ مــج – ٨٢

. ٢٨٣- ٢٨٠ص 

الكلـم (قالـة للكـرميل بعنـوان تعقيـب عـىل م[مالحظات لغوية : ٢١/١٩٤٦ مج – ٨٣

. ٢٨٤ - ٢٨٣ص )]. ُّالعربية يف اللغة الغربية

.  تعريـف ونقـد- أمحـد سوسـة. تأليف د- ّتطور الري يف العراق: ٢١/١٩٤٦ مج – ٨٤

. ٣٦٨ - ٣٦٦ص 

تعقيب عـىل مقالـة للـدكتور مـصطفى جـواد [مالحظات لغوية : ٢١/١٩٤٦ مج – ٨٥

. ٤٦٤ - ٤٦٣ص ]. حول كلمة التطعيم

٢٣/١٩٤٨ مــج – ٨٦
)١(

ــب الكــرميل عــىل  [- مالحظــات عــىل معجــم:  ٌّرد عــىل تعقي

                                                          

 .الثانية للمرة حللب، ًحمافظا فيها وكان للشهايب، مواد من) ١٩٤٧ (للعام) ٢٢ (املجلد خلو يلحظ) ١(
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. ٢٢٩ - ٢١٩ص ]. معجم األلفاظ الزراعية

. ٢٤٩- ٢٤٤ص . مالحظات لغوية عىل ألفاظ زراعية: ٢٤/١٩٤٩ مج – ٨٧

ـــج – ٨٨ ـــتدراك : ٢٤/١٩٤٩ م ـــسابق[اس ـــه ال ـــة يف مقال ـــصحيح كلم    ٣١٩ص ]. ت

].ثالثة أسطر[

تعقيــب عــىل  [–ء النبــات واحليــوان يف املعجــامت العربيــة أســام: ٢٤/١٩٤٩ مــج – ٨٩

. ٥٢٥- ٥١٥ص ]. أخطاء فيها

.  تعريف ونقـد-  تأليف احلكيم يوسف عرقنجي- نبات سورية: ٢٤/١٩٤٩ مج – ٩٠

.٦٠١- ٥٩٩ص 

  .  تعريــف ونقــد- ة تـأليف رشــيد عطيـ- َّنظــرة يف معجـم عطيــة: ٢٥/١٩٥٠ مـج – ٩١

. ٤٨- ٣٣ص 

 -  تأليف صالح الـدين الكـواكبي-  مصطلحات علميةنظرة يف: ٢٥/١٩٥٠ مج – ٩٢

. ١٧٢- ١٦٦ص . تعريف ونقد

. ٢٢٢- ٢١٠ص . أسامء الفصائل النباتية: ٢٥/١٩٥٠ مج – ٩٣

.  تعريـف ونقـد-  تأليف ساطع احلرصي- حولية الثقافة العربية: ٢٥/١٩٥٠ مج – ٩٤

. ٢٨٨- ٢٨٦ص 

ـية: ٢٥/١٩٥٠ مج – ٩٥ ـأمون - املصطلحات الدبلوماس  تعريـف - احلمـوي تـأليف م

. ٢٨٩- ٢٨٨ص . ونقد

. ٣٦٣- ٣٤٩ص . مصطلحات جيولوجية: ٢٥/١٩٥٠ مج – ٩٦
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].أربعة أسطر [٤٤٩ص ). البة(استدراك عىل كلمة : ٢٥/١٩٥٠ مج – ٩٧

  . ٥١٠- ٤٤٩ص ]. له[استدراك عىل معجم األلفاظ الزراعية : ٢٥/١٩٥٠ مج – ٩٨

َامللغم(كلمة : ٢٥/١٩٥٠ مج – ٩٩ ْ . ٦٠٦- ٦٠١ص ). ُ

  . ٦١٠- ٦٠٧ص ) . ٢(أسامء نباتات أعجمية من أصل عريب : ٢٥/١٩٥٠ مج – ١٠٠

معجـم صـغري  [٤٣- ٢٧مجلـة مـن املـصطلحات النباتيـة ص : ٢٦/١٩٥١ مج – ١٠١

]. األصل، معجم األلفاظ الزراعيةهكلمة يستدركها عىل معجم) ٢٢٦(يضم 

  ]. بحث سابقملا ورد من أغالط يف [١٥٧ص . أغالط مطبعية: ٢٦/١٩٥١ مج – ١٠٢

تتمــة مــستدركاته عــىل ) [٢(مجلــة مــن املــصطلحات النباتيــة : ٢٦/١٩٥١ مــج – ١٠٣

. ١٨٣- ١٦٨ص ]. معجم األلفاظ الزراعية

ْفعل(هل جيمع : ٢٦/١٩٥١ مج – ١٠٤    ٣١٤- ٣١٢ص . الصحيح العني عىل أفعال) َ

  . أبــو حنيفــة الــدينوري واجلــزء اخلــامس مــن كتــاب النبــات: ٢٦/١٩٥١ مــج – ١٠٥

.٣٦٩ - ٣٤٦ص 

  . ٤٧٧ص ]. ملا وقع من أغالط يف بحثه السابق[تصويبات : ٢٦/١٩٥١ مج – ١٠٦

هنــضة اللغــة العربيــة للتعبــري عــن حاجــات احليــاة العــرصية : ٢٧/١٩٥٢ مــج – ١٠٧

].وذلك بطلب من منظمة اليونسكو[. ٣٨٢ - ٣٦٩ص . والتعليم العايل

٣٠/١٩٥٥ مج – ١٠٨
)١(

 الكتـان، رسـالة جامعيـة مشاركة يف دراسة اسـتخراج دهـن: 

                                                          

 ًســفريا وقتهــا وكــان للــشهايب، مــواد مــن ١٩٥٤ لــسنة ٢٩و ١٩٥٣ لــسنة ٢٨ املجلــدين خلــو يلحــظ) ١(

.مرص يف لسورية
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. ١٣٥- ١٣٣ص .  عرض ونقد- خلليل خانجي

  .  تعريـــف ونقـــد- منـــصور فهمـــي.  تـــأليف د- مـــي زيـــادة: ٣٠/١٩٥٥ مــج – ١٠٩

. ٣١٩- ٣١٨ص 

ـامال : ٣٠/١٩٥٥ مج – ١١٠ ًكلمة األمري مصطفى الشهايب يف حفل استقباله عـضوا ع ً

. ٣٣٩- ٣٢٨ص . يف جممع اللغة العربية بالقاهرة

 مـن إصـدارات جممـع ،من حمارضات املجمع العلمـي العـريب: ٣٠/١٩٥٥  مج– ١١١

. ٤٧٢ - ٤٧٠ص .  تعريف ونقد- دمشق

 تعريـف -  تأليف مصطفى جـواد- املباحث اللغوية يف العراق: ٣٠/١٩٥٥ مج – ١١٢

. ٤٧٦- ٤٧٢ص . ونقد

ــد اللطيــف محــزة- الــصحافة واألدب يف مــرص: ٣٠/١٩٥٥ مــج – ١١٣ ــأليف عب  -  ت

. ٦٢٨- ٦٢٣ص . تعريف ونقد

ــج – ١١٤ ــة: ٣٠/١٩٥٥ م ــبالد العربي ــشائر يف ال ــدو والع ــأليف د- الب ــل . ت ــد اجللي عب

. ٦٣٠- ٦٢٩ص .  تعريف ونقد- طاهر

 ترمجــة أمــني - عبــد العزيــز، تــأليف داكربــرت فــون ميكــوش: ٣٠/١٩٥٥ مــج – ١١٥

].واملقصود امللك عبد العزيز آل سعود [٦٣٢- ٦١٣ص .  تعريف ونقد- روحية

د احلكومـة الـسورية فـكلمة األمري مصطفى الشهايب رئـيس و: ٣٠/١٩٥٥ مج – ١١٦

ـاهرة، وتقريــــر املــــؤمتر   . ١٩٥٥ أيلــــول  - يف حفــــل افتتــــاح املــــؤمتر العلمــــي الثــــاين بالقـــ

. ٦٨٣- ٦٧٩ص 
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 خطـاب الـشهايب - مالحظات عىل وضع املـصطلحات العلميـة: ٣١/١٩٥٦ مج – ١١٧

  . ٥١٢- ٥٠٩ص ). ١٩٧٥(ام ملؤمتر جممع القاهرة ع) ٢٢(يف حفل افتتاح الدورة 

 قـدمها الـشهايب إىل - َّمالحظات عىل رسم بعـض املعربـات- : ٣١/١٩٥٦ مج – ١١٨

. ٥١٤- ٥١٣ص ). ١٩٥٦(جممع القاهرة فأقرها يف كانون الثاين 

 -  تـأليف أمحـد قـدري- مذكرايت عـن الثـورة العربيـة الكـربى: ٣١/١٩٥٦ مج – ١١٩

. ٦٥٠- ٦٤٩ص . تعريف ونقد

ــج – ١٢٠ ــم : ٣٢/١٩٥٧ م ــصنيف معج ــصطلحات إت ــريب يف امل ــيس ع ــزي فرن نكلي

. ١٦٨- ١٦٣ ص - العلمية

  .٣٦٥- ٣٦٤ص .  تعريف ونقد- ُّأي غد؟ تأليف قسطنطني زريق: ٣٢/١٩٥٧ مج – ١٢١

 - شــفيق جــربي. تــأليف أ- حمــارضات عــن حممــد كــرد عــيل: ٣٢/١٩٥٧ مــج – ١٢٢

. ٥١٧- ٥١٦ص . تعريف ونقد

  . ٥١٨ص .  تعريف ونقد-  ترمجة حممد بدران- و تأليف هنر- هنرو: ٣٢/١٩٥٧ مج – ١٢٣

ـاه الـشهايب -  أهم القرارات العلمية يف جممـع اللغـة العربيـة:٣٢/١٩٥٧ مج – ١٢٤  ألق

. ٦٠٤- ٥٧٧ ص - ١٩٥٧يف جلسة جممع القاهرة لسنة 

 معجـم صـغري يف أسـامء -  مـصطلحات االجتامعيـات النباتيـة:٣٣/١٩٥٨ مج – ١٢٥

ْ عرض للمعجم- ملتحدة أصدرته مؤسسة األمم ا- نباتات . ٣٥- ٢١ص . َ

ــج – ١٢٦ ـاهرة :٣٣/١٩٥٨ م ــع القـ ــؤمتر جمم ــرشون مل ــة والع ــدورة الرابع ــة  -  ال كلم

. ٣٤٦ - ٣٣٩ص . الشهايب يف حفل افتتاح املؤمتر
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ـارضة األوىل التـي ألقاهـا الـشهايب يف - القومية وعواملها: ٣٣/١٩٥٨ مج – ١٢٧  املح

. ٣٨٩ - ٣٧٠ص . اهرةمعهد الدراسات العربية العالية يف الق

.  تـأليف أ- يف الـرشق األوسـط] الـنفط[تطور صناعة الزيت : ٣٣/١٩٥٨ مج – ١٢٨

. ٤٩٠ - ٤٨٨ص .  تعريف ونقد- وديع فلسطني

 ترمجـة أمحـد زكـي -  تـأليف جـورج هالـيس-  إدارة الناس فـن:٣٣/١٩٥٨ مج – ١٢٩

. ٤٩٢- ٤٩١ص .  تعريف ونقد- حممد

ــأليف لنكــولن كيلــيس-  اإلرشــاد الزراعــي:٣٣/١٩٥٨ مــج – ١٣٠  ترمجــة حممــد -  ت

. ٤٩٣ص .  تعريف ونقد- املعلم

  . ٤٩٤ص .  تعريف ونقد-  تأليف مصطفى صفوت-  مؤمتر برلني:٣٣/١٩٥٨ مج – ١٣١

 - َّحممــود حممــد الــصياد.  تــأليف د-  النقــل يف الــبالد العربيــة:٣٣/١٩٥٨ مــج – ١٣٢

. ٤٩٥ص . تعريف ونقد

 تـأليف حممـد رضـا الـشبيبي - جـة العراقيـةأصول ألفـاظ الله: ٣٣/١٩٥٨ مج – ١٣٣

. ٤٩٦ص . تعريف ونقد

ـــة الـــسياسية: ٣٣/١٩٥٨ مـــج – ١٣٤  أربـــع حمـــارضات ألقيـــت يف اجلامعـــة - الرتبي

. ٤٩٧ص .  تعريف ونقد- )١٩٥٧(األمريكية سنة 

 تـأليف - الغرب العريب يف طريق التطور واالحتاد االقتـصادي: ٣٣/١٩٥٨ مج – ١٣٥

. ٤٩٧ص . ونقد تعريف - يونس احلريثي

َفعــل(قياســية : ٣٣/١٩٥٨ مــج – ١٣٦ ) ٢٤( بحــث للــشهايب يف الــدورة - للمــرض) َ
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. ٥١٦- ٥١١ص . ملجمع القاهرة

ـايت: ٣٣/١٩٥٨ مج – ١٣٧ ّكلامت مولدة مشهورة يف كتاب قوانني الدواوين البن مم َّ - 

. ٥٦٧- ٥٥٦ص ). ١٩٥٨(بحث ألقاه الشهايب يف اجللسة اخلتامية ملجمع القاهرة لسنة 

 جواب جممع دمشق عـن سـؤال وزارة - أسامء الشهور العربية: ٣٤/١٩٥٩ مج – ١٣٨

. ١٩- ١٤ص . الرتبية والتعليم حول أسامء الشهور العربية

وديــع فلــسطني .  تــأليف أ-  قــضايا الفكــر يف األدب املعــارص:٣٤/١٩٥٩ مــج – ١٣٩

. ٥٠٨- ٥٠٧ص . تعريف ونقد

. ٥٣٤ - ٥٣١ص . فهميوفاة الدكتور منصور : ٣٤/١٩٥٩ مج – ١٤٠

. ٥٥٤- ٥٤٥ص . مدى النحت يف اللغة العربية: ٣٤/١٩٥٩ مج – ١٤١

ــاهرة–تيــسري الكتابــة العربيــة : ٣٥/١٩٦٠ مــج – ١٤٢    . تقريــر عــن قــرارات جممــع الق

. ٦٩٥- ٦٨٩ص 

. ١٨٥- ١٧٧ص . مدى التعريب يف ألفاظ املواليد: ٣٥/١٩٦٠ مج – ١٤٣

ملجمـع ) ٢٦( بحث ألقـاه يف الـدورة - اريةألفاظ زراعية حض: ٣٥/١٩٦٠ مج – ١٤٤

. ٣٦١- ٣٥٤ص . اللغة العربية بالقاهرة

ــج – ١٤٥ ــة: ٣٥/١٩٦٠ م ــة ونحوي ــات لغوي ــع - حتقيق ــا جمم ــاليب أقره ــاظ وأس  ألف

. ٥١٤- ٥٠٤ص . القاهرة

. ١٨- ٣ص . ألفاظ األنواع النباتية: ٣٦/١٩٦١ مج – ١٤٦

ــج – ١٤٧ ــزة: ٣٦/١٩٦١ م ــم اهلم ــد رس ــرارات -قواع ــن ق ــاهرة م ــع الق . جمم
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. ١٦٥-١٦٣ص

 بحـث ألقـي يف - تأثري العـرب والعربيـة يف الفالحـة األوربيـة: ٣٦/١٩٦١ مج – ١٤٨

. ١٨٦- ١٧٧ص . ١٩٦١مؤمتر جممع القاهرة يف كانون الثاين 

َمفعلة(صوغ : ٣٦/١٩٦١ مج – ١٤٩ ْ
 تعقيب عىل بحـث هبـذا - للداللة عىل الفاعلية) َ

. ٣٠٩- ٣٠٨ص . كبيالعنوان للدكتور صالح الدين الكوا

٣٦٥- ٣٥٣ص .خواطر يف القومية العربية واللغة الفصحى: ٣٦/١٩٦١ مج – ١٥٠

املــصطلحات العلميــة املعروضــة عــىل املــؤمتر الرابــع لالحتــاد : ٣٦/١٩٦١ مــج – ١٥١

. ٦٩٢- ٦٧٨ص . العلمي العريب

 بحــث مقــدم ملــؤمتر جممــع - مالحظــات لغويــة واصــطالحية: ٣٧/١٩٦٢ مـج – ١٥٢

. ١١- ٣ص ). ١٩٦٢(للعام ) ٢٨(لدورة القاهرة ل

استدراكات وإضافات عىل الطبعة الثانية من معجـم األلفـاظ : ٣٧/١٩٦٢ مج – ١٥٣

. ١٥٥- ١٤٦ص . الزراعية

مالحظات عىل املـصطلحات العلميـة املعروضـة عـىل املـؤمتر : ٣٧/١٩٦٢ مج – ١٥٤

. ١٦٩- ١٥٦ص). ٢(الرابع لالحتاد العلمي العريب 

ــــج – ١٥٥ ــــة: ٣٧/١٩٦٢ م ــــصطلحات العلمي ــــة يف امل ــــات احلديث ــــض املؤلف   . بع

. ١٩٣- ١٧٧ص 

.  كتـاب املجمـع إىل وزارة الرتبيـة والتعلـيم- سـوريا وسـورية: ٣٧/١٩٦٢ مج – ١٥٦

. ٣٠٨- ٣٠٧ص 
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 مالحظات عىل املـصطلحات العلميـة املعروضـة عـىل املـؤمتر :٣٧/١٩٦٢ مج – ١٥٧

٥١١- ٥٠٣العلمي الرابع لالحتاد العلمي العريب ص 

 ألفــاظ احليــاة العامــة ومعجــم ألفــاظ احلــضارة ملؤلفــه حممــود :٣٧/١٩٦٢ مــج – ١٥٨

. ٥٥٣- ٥٣٧ص .  تعريف ونقد- تيمور

. ١٣- ٣ص . املصطلحات العلمية العربية يف بغداد: ٣٨/١٩٦٣ مج – ١٥٩

دة يفيـد َّأخطاء شائعة يف ألفاظ العلـوم الزراعيـة وكلـامت مولـ: ٣٨/١٩٦٣ مج – ١٦٠

. ٥٧٤ - ٥٥٣ص . إقرارها

أخطاء شائعة يف ألفاظ العلـوم الزراعيـة وكلـامت مولـدة يفيـد : ٣٨/١٩٦٣ مج – ١٦١

. ٥٥٨- ٥٢٩ص ). ٢(إقرارها 

. ١١- ٣ص . خواطر يف اللغة واملصطلحات: ٣٩/١٩٦٤ مج – ١٦٢

. ٣٤٨- ٣٤٣ص . األديب العبقري عباس حممود العقاد: ٣٩/١٩٦٤ مج – ١٦٣

تعقيـب عـىل قـرارات [عجميـة بحـروف عربيـة كتابة األعـالم األ: ٣٩/١٩٦٤ – ١٦٤

. ٣٦٤- ٣٥٣ص ]. جممع القاهرة فيها

ـاهرة يف الـدورة : ٣٩/١٩٦٤ مج – ١٦٥ أهم األعامل يف مؤمتر جممع اللغـة العربيـة بالق

. ٥١٨- ٥١٦ص ). ١٩٦٤(الثالثني لسنة

ــــج – ١٦٦ ــــني: ٣٩/١٩٦٤ م ــــد أم ــــوم أمح ــــرتاح املرح ــــة واق ــــشكالت العربي   . م

. ٥٤٥- ٥٢٩ص 

. ١٧- ٥ص. املجمع العلمي العريب: ٤٠/١٩٦٥ مج – ١٦٧
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 ٣١ بحـث ألقـاه يف الـدورة - سوانح يف اللغـة واملـصطلحات: ٤٠/١٩٦٥ مج – ١٦٨

. ٣٦٨- ٣٦١ص ). ١٩٦٤(ملجمع القاهرة سنة 

. ٥٤٥- ٥٣٧ص. توحيد املصطلحات العلمية العربية: ٤٠/١٩٦٥ مج – ١٦٩

  . ٧١٢- ٧١٠ص . عربية بالقاهرةثالثة قرارات ملجمع اللغة ال: ٤٠/١٩٦٥ مج – ١٧٠

 بحـث مقـدم - َّانتخال األلفـاظ املولـدة وإقـرار الـصالح منهـا: ٤٠/١٩٦٥ مج – ١٧١

. ٧٢١- ٧١٣ص . ملجمع القاهرة) ٣٢(للدورة 

. ٢٠٢- ١٩٧ص . ى لغوية وعلميةَّمالحظات شت: ٤١/١٩٦٦ مج – ١٧٢

. ٥٧٨ - ٥٦٩ص. َّاملوسوعة العربية امليرسة: ٤١/١٩٦٦ مج – ١٧٣

. ١١- ١٣ص . من مشاكل لغتنا العربية: ٤٢/١٩٦٧ مج – ١٧٤

ــاهرة: ٤٢/١٩٦٧ مــج – ١٧٥ قــدمها الــشهايب ملــؤمتر  [- اقرتاحــات يف مــؤمتر جممــع الق

. ٣٦٢- ٣٦٠ص ]. ١٩٦٧جممع القاهرة سنة 

. ٦٥٦- ٦٤٩ص . أخطاء تنقلها حمطات اإلذاعة: ٤٢/١٩٦٧ مج – ١٧٦

. ١٣- ٣ص . امت حديثةى عىل معجَّمالحظات شت: ٤٣/١٩٦٨ مج – ١٧٧

أرسـل املقـال  (٤٨١- ٤٧٧ص . النسب إىل كيمياء وأشباهها: ٤٣/١٩٦٨ مج – ١٧٨

).وهو آخر ما كتبه رمحه اهللا). ١٩٦٨( أيار١٣إىل املطبعة يوم وفاة الفقيد الشهايب يف 
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 خمتلفةثقافية املقاالت والبحوث يف جمالت -ب
)١(

:

. ١٩٢٤ أعداد نيسان وأيار وحزيران - تطف جملة املق-  زراعة القطن يف بالد الشام- ١

.١٩٢٤متوز وآب  ع - م املقتطف-زراعة شجر الفستق-٢

. ١٩٢٦ ع ترشين الثاين وكانون األول -  م املقتطف- ُّتقدم العلوم والفنون الزراعية- ٣

تـرشين  ع - م املقتطـف-سامعيل مظهـر مناظرة مع إ- العرب والبحث العلمي-٤

. ١٩٢٧  وكانون الثاين١٩٢٦الثاين 

.١٩٣٢نيسان  ع - م املقتطف- وحياتهاإلنسانهواجس يف -٥

.١٩٣٢متوز  ع - م املقتطف-العلم والفلسفة واألخيلة الشعرية-٦

.١٩٣٢ترشين الثاين  ع - م املقتطف-أرز لبنان ومغارة قاديشا-٧

.١٩٣٣حزيران  ع - م املقتطف-للغويةااملجامع العلمية -٨

.١٩٣٤كانون الثاين  ع - رسالة م ال-احلرص عىل احلياة-٩

.١٩٣٤نيسان  ع - م اهلالل-أصول األدب وأركانه-١٠

.١٩٣٤أيار  ع - م اهلالل-سوانح يف فلسفة اللذة وفلسفة القوة-١١

.١٩٣٤متوز  ع - م املقتطف- والنباتاإلنسانُحتارب -١٢

                                                          

 ٤٨- ٤٤ ص. اخلطيـب عـدنان.د تـأليف) الـشهايب مـصطفى األمري (كتاب هو  الفقرة هذه يف املصدر) ١(

) عـدد (وكلمـة) م (احلرفبـ) جملـة (كلمـة ونختـرص. بـه قمنـا مـا وهو زماين، ترتيب دون نرشها وقد

). ع (باحلرف
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.١٩٣٤متوز  ع - م اهلالل-غرائب املطالعات-١٣

.١٩٣٤آب  ع -الل م اهل-األزهار املدوسة-١٤

.١٩٣٤أيلول  ع - م الرسالة-ربيع الغوطة-١٥

.١٩٣٤ترشين األول  ع - م املقتطف-بني احليوان والنبات-١٦

.١٩٣٤ترشين الثاين  ع - م اهلالل-َّمحامات البحر وأحواض السباحة-١٧

.١٩٣٤كانون األول  ع - م اهلالل-حقيقة اإلنسان-١٨

.١٩٣٥كانون الثاين   ع- م اهلالل- املصانعنيغرائب-١٩

.١٩٣٥شباط  ع - م اهلالل-حديث بغل ومحار-٢٠

.١٩٣٥آذار  ع - م اهلالل-حنني إىل القاهرة-٢١

.١٩٣٥آذار  ع - م الرسالة-غرائب األلقاب-٢٢

.١٩٣٥آذار  ع - م املقتطف-مواطن النباتات الزراعية-٢٣

.١٩٣٥كانون األول  ع - م اهلالل-ّحديث فضويل-٢٤

.١٩٣٦نيسان  ع - م اهلالل-رشق العريبشباب ال-٢٥

.١٩٣٦ترشين األول  ع - م اهلالل-سباق اخليل يف الليل-٢٦

.١٩٣٦ العدد املمتاز لسنة - م اهلالل-يسالممرص قلب العامل اإل-٢٧

.١٩٤٠حزيران  ع - م دمشق-حياة احلاكمني-٢٨

.١٩٤٠آب  ع - م دمشق-الصناعات الفنية يف دمشق-٢٩

 ع - م معهـد املخطوطـات العربيـة-وريدوس البن البيطاريسقتفسري كتاب د-٣٠

.١٩٥٧أيار 
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 .١٩٦١ ع ترشين الثاين وكانون األول -  م قافلة الزيت- إسقاء األرض الزراعية- ٣١

 ١٩٥٨، ثـم يف سـنة ١٩٥٧ إىل سـنة ١٩٤١ومما يالحظ غياب مقاالته يف األعـوام 

.١٩٦٠إىل سنة 

املحارضات واألحاديث: ًاثالث
)١(

:

 متثل نشاطه الثقايف العام، وما كان يلقيـه يف النـدوات العامـة أو يف اللقـاءات اإلذاعيـة، وهي

  .وسوف نثبتها مع مكان إلقائها ونرشها ما أمكن، عىل أن معظمها مما نرشه يف املجالت

حمارضة فلسفية اجتامعية ألقيت يف نادي التجـارة بالقـاهرة، : الطبائع واألمزجة-١

.١٩٢٣ كانون الثاين وشباط ددتطف عونرشت يف جملة املق

 تـرشين ددألقيت يف جممع دمشق ونـرشت يف جملـة املقتطـف عـ:  التبغ ورضائبه-٢

.١٩٢٩األول والثاين لسنة 

 ٢ألقيت يف جممع دمشق ونرشت يف جملـة جممـع دمـشق مـج :  رحلة إىل القاهرة-٣

.١٩٣٢ شباط ددطف عت، ويف جملة املق١٩٣٢السنة 

 ألقيـت يف نـادي احتـاد طـالب اجلامعـة -صادية بني مرص والشام الروابط االقت-٤

.١٩٣٢ كانون األول لسنة ٣١ دداملرصية بالقاهرة، ونرشت يف جريدة األهرام ع

ألقيت يف حفـل تـأبني أمحـد شـويف أمـري الـشعراء يف دار :  شويف والنزعة العربية-٥

ــاهرة يف  ــرا بالق ــانون األول ١٤األوب ــا اجلرا. ١٩٣٢ ك ــالت وتناقلته ــة واملج ــد اليومي ئ

                                                          

 حيـث ٥٢ - ٤٩ ص اخلطيـب عدنان.د تأليف) الشهايب مصطفى األمري (كتاب الفقرة هذه يف املصدر) ١(

.به قمنا ما هو و زماين، ترتب دون أوردها
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.األدبية ونرشت يف جملة جممع دمشق

 ألقيت يف جممع دمـشق ونـرشت يف جملتـه : األسلوب العلمي عند علامء العرب-٦

.١٩٣٤ آذار ددويف جملة املقطتف ع

ألقيـت يف مـؤمتر مجعيـة األطبـاء املـرصية :  طرائق نقل املـصطلحات إىل العربيـة-٧

ونرشت يف جريدة األهـرام وجريـدة الـبالغ وغريمهـا ) ١٩٣٥(قود يف حزيران سنة عامل

.يف الشهر نفسه

 العنــرصية، احلــق والقــوة، االســتعامر عنــد العــرب وعنــد األوربيــني، أســاليب -٨

 يف خريـف سـنة  أربع حمارضات ألقيت يف مـدرج كليـة احلقـوق ببغـداد:العرب العلمية

ــن وز)١٩٤٠( ــدعوة م ــضموهنا، ب ــي م ــة، وألق ــارف العراقي ــداد، ارة املع ــة بغ  يف إذاع

.ونرشت يف معظم اجلرائد العراقية

، )١٩٤٠(ألقيـت يف مــدرج جامعــة دمـشق يف أواخــر ســنة :  رحلـة إىل العــراق-٩

.)حمارضات املجمع العلمي العريب(ونرشت يف اجلزء الثالث من كتاب 

 يف نـادي كـشاف ١٩٤١ أيلـول ٢٠ألقيـت يف :  فجر النهضة القومية احلديثـة-١٠

. يف الصحف اليوميةسورية ونرشت

ة ببييف نــادي الــش) ١٩٤١( تــرشين األول ٢٨ألقيــت يف :  القوميــة العربيــة-١١

.الكاثوليكية بدمشق

 ١٧ألقيـت يف جممـع دمـشق يف :  العلم واألدب واألسـاطري يف كتـب الـسلف-١٢

ويف اجلزء الثاين من كتـاب ) ١٩٤٢( حزيران ددونرشت يف املقتطف ع) ١٩٤٢(نيسان 

).جمع العلمي العريبحمارضات امل(
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 ألقيت يف جممع دمشق يف أوائـل سـنة : املصطلحات العلمية وألفاظها العربية-١٣

ويف اجلـــزء الثـــاين مـــن ) ١٩٤٣( شـــباط ددونـــرشت يف جملـــة املقتطـــف عـــ) ١٩٤٣(

).حمارضات املجمع العلمي العريب(

ً من هو العريب قوميا وعنرصيا- ١٤ ً ).١٩٤٥(نة  أيار س١٥ألقيت يف جممع دمشق يف : ّ

ألقيــت يف حلقــة الدراســات االجتامعيــة يف : نعــاش االجتامعــي يف الباديــة اإل-١٥

، ونـرشت يف كتـاب خــاص )١٩٥٠(دورهتـا الثانيـة املعقـودة بالقـاهرة يف خريــف سـنة 

.ته جامعة الدول العربيةعطب

يف ) ١٩٥٠(حمـارضة ارجتاليـة ألقيـت يف كـانون األول سـنة :  الوحدة العربية-١٦

. الوحدة العربية بالقاهرةمجعية

ــة-١٧ مخــسة أحاديــث ألقاهــا يف حمطــة اإلذاعــة بدمــشق يف :  نحــن واللغــة العربي

 يف جملـة ًا إىل يومنـا هـذا، ونـرشت تباعـسـالمموضوع تطور اللغة العربية منذ صـدر اإل

).١٩٥١( من عدد كانون الثاين ًااملقتطف بدء

لقيـت يف حلقـة خـرباء الدراسـات أ:  القومية العربية وصـلتها بالبيـت العـريب-١٨

.٢/٣/١٩٥٨االجتامعية املعقودة يف الكويت يف 

ــسفتها-١٩ ــة وفل ــة العربي ــات القومي ــشق يف :  مقوم ــة دم ــدرج جامع ــت يف م ألقي

 ملوسـم حمـارضات ًا بدعوة من وزير الثقافة واإلرشاد القـومي افتتاحـ٢٥/١٢/١٩٥٩

.ُ وطبعت يف جملة اجلندي بدمشق،الوزارة

.)١٩٥٠ إىل ١٩٤٦( غياب حمارضاته يف األعوام ومما يالحظ
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  القومي الشھابي

 ...عندما دخلهـا جـيش االحتـاد والرتقـي) ١٩٠٨( سطنبول سنةإًكنت تلميذا يف «

َّوما كفت اجلرائد قط عن اإلشادة بأجماد طوران والطورانيني، وعن شتم العرب، وعـن 

ية، وعن رفع أسامء اخللفاء الراشدين الدعوة إىل تطهري اللسان الرتكي من األلفاظ العرب

» وهوالكو وتيمور وأرضاهبم هباأسامء جنكيز خانمن املساجد واستبدال 
)١(

.

 الشعور القومي العريب عند الشهايب أمثال تلك املقـاالت التـي كـان موقظن اهل ك

نبول إسـطيقرؤها يف اجلرائد الرتكية يف يفاعته، حيث كان يدرس رفقـة أخيـه عـارف يف 

، عنــدما غلبــت النزعــة القوميــة الرتكيــة عــىل الدولــة العثامنيــة )١٩٠٩-١٩٠٧(ي عــام

 إىل ١٩١٠ية؟ أم كان موقظها ما كان يقرؤه يف فرنسة إبان دراسته فيها من سنة سالماإل

َّه أن كثريا من أمم العامل حققت وحدهتا القومية يف دولـة كأملانيـا َ ومالحظت،١٩١٤سنة  ً

َّميات أصبح يف أواخر القرن الثامن عرش قـوة مهمـة ومـؤثرة يف وإيطاليا، وأن مبدأ القو َّ

                                                          

.٢٦: ٢ واالستعامر ،٦٣: عربيةال القومية -الشهايب مصطفى )١(
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تاريخ العامل
)١(

؟

َّولعل مما أثار نوازعه العروبية القومية أن يرى إىل بعض مفكري الغرب وفالسـفته 

َّويدعييعيل من شأن قومه وأمته   تفوقها عـىل سـائر العـروق واألجنـاس، كالفيلـسوف َ

)١٨٦٢ -غوبينو( الفرنيس والكاتب) ١٨١٤ -فخته(األملاين 
 )٢(

.

وال شك يف أن هذه وغريهـا مـن العوامـل التـي كانـت وراء هـذا الـشعور القـومي 

.َّالذي طبع أفكاره وشخصيته يف كل حياته

 مفهومه للقومية العربية وملا هو منهـا بـسبب، فـإن نستقيصَّوإذا أردنا أن نتقرى أو 

بجزأيه، جيزئاننـا عـن ) االستعامر(و )  ومراميها العربية، تارخيها وقوامهاالقومية(ه ْيَكتاب

ْ فأوعى، ما دار يف خلده وما جاء يف مقاالتـه ه آراءام أخرى، ألنه مجع فيهمظانري يف التنق
َ

.وحمارضاته عىل مدى نصف قرن

:مفهوم القومية العربية وعواملها )١

عور واإليامن بأن القومية العربية تقوم من حيث الفكرة املثالية أو الروحية عىل الش«

َّالشعوب العربية يف مجيع أقطارهـا أمـة واحـدة، وعـىل إرادة الـسعي لتحقيـق األهـداف 
ٌ

ــة واالجتامعيــة  »قتــصادية هلــذه األمــةواالَّالــسياسية والثقافي
 )٣(

ــة   أي إن القوميــة العربي

 بل هي وسيلة لتحقيق أهداف حضارية تطمح إليها شعوب األمـة ،ليست غاية يف ذاهتا

                                                          

.٦٨٧: ١٥ العربية املوسوعة) ١(

.٦٣-٦٢: ١ االستعامر -الشهايب) ٢(

.٢٨٧: العربية القومية -الشهايب) ٣(
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. وهي وسيلة ثبت نجاحها يف أمم أخرى،يةالعرب

:  عـامالن-  عنـده- بواعث ذلك الـشعور وتلـك اإلرادة فأمههـا«أما عوامل القومية أو 

وأما العوامـل القوميـة األخـرى كوحـدة العـرق ... اللغة العربية الفصحى وتارخينا املشرتك
ِ

ٍّواالشرتاك يف الدين، واملصالح السياسية واالقتصادية فلكل من ُ ـأثريهَّ »ها ت
)١(

وهـو ال ينكـر  . 

ــرى ــة لعوامــل أخ ــني وغــريهم مــن يعطــي األولوي ــن األوربي ِّأن ثمــة م

)٢(
ــة « إال أن  العربي

»ُّالفصحى هي أعظم رابطة تشد بعض الشعوب العربية إىل بعض
)٣(

.

ّالعريب أو العرويب برأيه َّليس هو من تكلم العربية فقط، بل هو مـن تكلـم العربيـة  «ّ َّ

ّون عربيا، سواء أكان من عرق عريب أم الوأراد أن يك
ِ

ً«
)٤(

.

ًوجتسيدا إليامنـه العميـق باللغـة العربيـة مكونـا قوميـا أساسـيا كـان شـغفه بالعربيـة  ً ً ًِّ

ُومتسكه هبا، ووقفه حياته عىل خدمتها والذود عنها ْ َ ُّ.

 القومي الثـاين وهـو التـاريخ املـشرتك، فهـو إسـهاماتأو العامل ِّوما يعنيه باملكون 

ــديام يف جاهليتهــا و ــرب ق ــالمًالع ــم وفــن وأدب إس ــن عل ــة م ها يف احلــضارة أو املدني
ِ

ُوعمران
)٥(

َّ، وقد عقد مبحثا حول كل عنرص من عنارص هذه املدنية ً.

                                                          

.٢٨٧: العربية القومية -الشهايب)١(

.١٥ : السابق املصدر)٢(

: الثالـث صلالفـ يف سـريد أسـلوبه عـن واحلـديث. العبـارة وردت هكـذا. ٢٨٧ : السابق املصدر)٣(

.اللغوي الشهايب

.٢٨٨ و ٣٤ : السابق املصدر)٤(

.٢٨٧: السابق املصدر)٥(
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ِّوملا كان الشهايب يرى أن العرب يمتون إىل عرق برشي واحد هو مـا يـسميه بعـض 

ِ
ُ َّ

املؤرخني بالعرق 
ِ

اميَّالس
)١(

وغـريه أن مجيـع ) نـجأسرب (سترشق األملاين نقل عن املي إذ -

ٌالساميني عرب ِّ

)٢(
 كان من الطبيعي أن يعتز بحـضارات ومـدنيات الـشعوب العروبيـة -

القديمــة كاألكــاديني والكنعــانيني واآلراميــني والــرسيان واألنبــاط واملــرصيني القــدماء 

واألمازيغ
)٣(

عتـز بـسدود املعينيـني  حضاراهتم من الرتاث العريب املـشرتك، فهـو يُّدُعَ وي،

ٌها بأهنـا دول ومـدنيات ويـصفرة وأوابـد البـرتاء، شـمَّوالسبئيني اعتزازه بأبجديـة رأس 

عربية زالت بفتح الفاحتني من يونان وروم وفرس وغريهم
)٤(

، إضافة إىل اعتزازه الكبري 

ية يف الشام والعراق واألندلساإلسالموالعميق باحلضارة العربية 
)٥(

.

ايب عند احلديث عن املدنية العربية بشقها املادي مـا خلفـه العـرب ويستعرض الشه

ّمن القصور والسدود واملدن والقني، وعند احلديث عن املدنية العربيـة بـشقها العلمـي 
ُ

ما خلفوه من علوم اهلندسة والطب والصيدلة والكيمياء والرياضيات
)٦(

.

لغة العربيـة والتـاريخ املـشرتك، فإنـه وإذا كان الشهايب يرى أن ركني القومية العربية مها ال

ُّوقد رأينا أنـه يـرد قـاطني الـوطن العـريب . يؤكد أمهية العوامل القومية األخرى كوحدة العرق َّ

                                                          

.٢٨٧ و ٣٢ : العربية القومية -الشهايب )١(

.٢١: السابق املصدر) ٢(

.٨-٧: ٢ :االستعامر -الشهايب) ٣(

.٢٢: العربية القومية -الشهايب) ٤(

.٣٢٣: السابق املصدر) ٥(

.٣٤٠ -٣٣٠: السابق املصدر) ٦(
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.َّبمن فيهم األقباط واألمازيغ إىل عنرص واحد هو العنرص العريب أو السامي

يامنـه العميـق  يف القوميـة العربيـة، فهـو مـع إسـالمامل الدين والسـيام اإلعأما عن 

ًأن القومية العربية ليـست دينـا مـن األديـان،  « يرىواإلسالموربطه الدائم بني العروبة 

ٍّوأهنا ال تفـرض عـىل أصـحاهبا عقيـدة دينيـة معلومـة، بـل تتـسع لكـل عـريب مهـام يكـن  َّ

»دينه
)١(

ومع أنه يرى أن رابطـة القوميـة قـد تفوقـت عـىل رابطـة الـدين لـدى كثـري مـن . 

تي تدين بدين واحدم الااألقو
)٢(

 أقـوى باإلسـالم إال أنه يرى أن صلة القوميـة العربيـة ،

 أعظـم األثـر يف سـالمكان لإل «بكثري من صلة قوميات أخرى بديانات أبنائها، ذلك أنه

»ية املختلفةسالمانتشار األمة العربية ونرش ثقافتها العربية بني األقوام اإل
)٣(

.

قـد جعلهـا يف خامتـة كتابـه ثالثـة بواعـث الـشعور وأما وحدة املصالح االقتصادية ف

القومي إضافة إىل اللغة والتاريخ املشرتك
) ٤(

.

:نشوء فكرة القومية العربية يف العرص احلديث) ٢

ُّية ومتيزهـا مـن غريهـا والتعـاطف فـيام بـني أبنائهـا اإلنسانالشعور بتباين اجلامعات 

 ،ال يعـدم مظـاهر وال شـواهد تارخييـة العرب فيام بيـنهم منـذ اجلاهليـة ُ وتعاطف.قديم

ُّ ولكـن ذلـك التعـاطف مل يـصل إىل درجـة التجـسد ،كتنارص العـرب يف موقعـة ذي قـار

َّالواضح ومل يكن حيمل مثل هذه املسميات املحددة، ألن التاميز القبيل كـان هـو الـشعور  َّ

                                                          

.٣٤٧: العربية القومية -الشهايب) ١(

.١٣: السابق املصدر) ٢(

.نفسه السابق املصدر )٣(

.٣٥٨: السابق املصدر) ٤(
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. بعيدب الوالء الديني عىل الوالء القبيل إىل حدَّ فغلاإلسالمثم جاء . الطاغي

وإذا كان عرص القوميات يف أوربا هو القرن الثامن عـرش، فـإن عـرص القوميـات يف 

.الرشق كان يف أواخر القرن التاسع عرش وأوائل القرن العرشين

َّوقد كان مهد فكرة القومية العربية يف الشام خاصة واملرشق العريب عامـة، ألهنـا كانـت 

امثلة معها يف الدين، فكانـت القوميـة هـي عنـرص يف موقع املواجهة مع أمم أخرى جماورة مت

ـايرة يف الـدين، لـذا  التاميز بينهام، يف حني كانت املواجهة يف مرص واملغرب العريب مع أمم مغ

ًاختذت تلك املواجهة شكال إسالميا ألن الدين كان أبرز عنارص التاميز بينهام ً.

ْوبام أن مهد فكرة القومية العربية ومنطلقها كان الش ريخ هلـا مـرتبط إىل ْالتـأام، فـإن َ

.داثهاوأححد بعيد بتاريخ بالد الشام احلديث 

 بحـسب الظـروف الـسياسية َّوقد مرت الفكرة القومية العربية بمراحـل أو أشـكال

.املحيطة والسائدة إذ ذاك

يــرى الــشهايب أن بــدايات الفكــر القــومي العــريب انطلقــت مــن : َّمرحلــة الــرسية -أ

:َّة الرسية أو التي كانت علنية الظاهر رسية الباطن وهياجلمعيات الثقافي

سـوا يف الكليـة األمريكيـة َرَ ممـن دم) ١٨٧٥(مجعية رسية شكلت يف بريوت سنة * 

»ِّمن الشبان املسلمني واملسيحيني«ببريوت 
)١(

.

 التـي افتتحـت مـدارس تـدرس العلـوم حلقة الـشيخ طـاهر اجلزائـري يف دمـشق *

ومن الطبيعي أن يتولد يف هذه احللقة األدبية «: س آداب هذه اللغةبالعربية وتعنى بتدري

                                                          

.٤٧: العربية القومية -الشهايب) ١(
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ِّوخارجها شعور قوي بالوضع السي َّّ ً الذي كانت عليه شعوب الدولة العثامنية عمومـا ئٌ ُ

وقد نتج عـن هـذا الـشعور قيـام حلقـة أو مجعيـة رسيـة . ًوالشعب العريب فيها خصوصا

 هـدفها الـسعي للقـضاء عـىل اسـتبداد وأتراكسياسية يف دمشق مؤلفة من أعضاء عرب 

السلطان عبد احلميد وحكمه املطلق، بجعل احلكم شورى يف الدولة أي بنرش الدستور 

»َّاملعلــق
)١(

ــان مــن األركــان مهــا ســليم «.  وكــان يف هــذه احللقــة الــرسية ضــابطان عربي

ــوري  ــارس اخل ــدنيني ف ــري وأســعد درويــش الطرابلــيس، وفيهــا مــن العــرب امل ِّاجلزائ

وغـريهم، ومـن ) نكليـزيعبـد الوهـاب اإل(ي العـسيل وعبـد الوهـاب املليحـي وشكر

»األتراك أمري اللواء بدري بك ومدير املعارف حسني عوين بك
)٢(

.
 

َّ وهي مجعية سياسية رسيـة جمهولـة تألفـت يف دمـشق سـنة حلقة دمشق الصغرية، *

ا عتمـوا أن ومـ«، وكان أعضاؤها عىل اتصال بحلقة الشيخ طـاهر اجلزائـري، )١٩٠٤(

ًألفوا حلقة خاصة نعتت بحلقة دمشق الصغرية متييزا هلـا مـن حلقـة دمـشق الكبـرية أي  َ ُ

ومن أعضاء هـذه احللقـة الـصغرية حمـب الـدين اخلطيـب . اهر اجلزائريطحلقة الشيخ 

وعـثامن مـردم بـك ولطفـي ] أخو مصطفى الشهايب موضوع الدراسة[وعارف الشهايب 

وكـان هـدفها الظـاهر تـدريس العربيـة . لـدين القاسـمي وصـالح اقنبازاحلفار وصالح 

ّي فهـو مطالبـة الدولـة العثامنيـة باختـاذ نظـام المركـزي ِّ هدفها الرساخ العرب، أميوتار

يضمن حقوقهم يف احلكم وجيعـل لغـتهم يف الواليـات العربيـة لغـة رسـمية يف مـدارس 

                                                          

.٥١: العربية القومية -الشهايب )١(

)٢ (احلاشية -نفسه السابق املصدر) ٢(
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»ة ودواوينها وحماكمهااحلكوم
)١(

.

وذلـك ) ١٩٠٥(سـطنبول سـنة إ وهـي مجعيـة أنـشئت يف :َّمجعية النهضة العربيـة *

عندما انتقل أعضاء حلقة دمـشق الـصغرية إليهـا، وأسـسوها مـع عبـد الكـريم اخلليـل «

وشــكري اجلنــدي، ورأســها حمــب الــدين اخلطيــب، عــىل أن يكــون مركزهــا الثابــت يف 

»دمشق
)٢(

ُّولعـل هـذه اجلمعيـة الوطنيـة الـرسية تعـد أ«: يقول الشهايب عنهـا.  ول مجعيـة َّ

قومية عربية منظمة نشأت يف أواهنا، فكان هلا أكرب التأثري يف بث الشعور القومي الواعي 

»يف شباب العرب قبيل إعالن الدستور وخلع السلطان عبد احلميد
)٣(

.

ويرى الشهايب أن الربنامج القومي الذي سار عليـه شـباب حلقـة دمـشق الـصغرية 

َومجعية النهضة املنبثقة عنها أجد »ٍى عمل منظم يف تاريخ اليقظة القومية العربيةْ
)٤(

.

ــ -ب ــة العلني ــون : ةَّمرحل ــشبان القومي ــداعى ال ــتور ت ــالن الدس ــد إع ــضاء وأبع ع

:أمههاَّ علنية اجلمعيات الرسية إىل تأسيس مجعيات

ــريب*  ــاء الع ــة اإلخ ــست يف ف: مجعي ــة تأس ــة علني ــة عربي ــي أول مجعي ــوه وقُرَ
)٥(

 

ًالن الدسـتور، وكانـت تـضم أفـرادا مـن اجلاليـة العربيـة بعد إعـ) ١٩٠٨) (اآلستانة(

فيها، مل تقم بعمـل قـومي يـذكر، وإن كـان هـدفها النهـوض بـالعرب واملحافظـة عـىل 

                                                          

.٣٦: ٢ عامرواالست ٥٣: العربية القومية -الشهايب) ١(

.٥٥: السابق املصدر )٢(

.٥٥: السابق املصدر) ٣(

.٦١: السابق املصدر) ٤(

ُفروق) ٥(
.العبايس العرص شعر يف ورد وقد لآلستانة، القديم العريب االسم هو: َ
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َّحقوقهم، وقد حلت يف آذار  ).م١٩٠٩(ُ

ًوكان من أكرب العوامل تأثريا يف بعـث القوميـة العربيـة  «)١٩٠٩(املنتدى األديب * 

»من رقادها
)١  (

ملنتدى هو ما حتولت إليه مجعية النهضة العربية التي أسـست قبـل وهذا ا 

وكـان النـادي عـىل اتـصال باحلركـات القوميـة «. ١٩٠٨ إعالن الدسـتور العـثامين سـنة

»صالحية يف بريوت وحزب الالمركزية يف مرصاإلكاجلمعية 
)٢(

.

والت وهي أول مجعية رسية قومية عربية أسفرت عنها املـدا: اجلمعية القحطانية* 

ُيف فروق 
وكـان ) ١٩٠٩(بني الشبان القوميني وبعض الضباط العـرب سـنة ] اآلستانة[َ

ومن ضباط األركان سـليم . من أركاهنا من الشبان عبد الكريم اخلليل وعارف الشهايب

اجلزائري وأمني لطفي احلافظ وصاروا من شهداء الثورة العربية، وكان سليم اجلزائري 

ًزائــري أكــربهم ســنا وأعالهــم قــدرا يف العلــم والــشجاعة ابــن أخــي الــشيخ طــاهر اجل ً

ًوالتجربة، ولذلك عد جامعا لشملهم َّ ُ
)٣(

.

وكـان مـن .  وتضم أعضاء من خمتلف بلدان املـرشق العـريب:مجعية العربية الفتاة* 

أعضائها مصطفى الشهايب وأخوه عارف الشهايب
)٤(

.

ْحـزب العهــد*  عــىل « اجلـيش الرتكــي وتـألف مــن جمموعــة مـن الــضباط العــرب يف: َ

ــي  ــضابط األملع ــهم ال ــرصي(رأس ــز امل ــراقيني ) عزي ــضباط الع ــن ال ــف م ــه لفي ــضم إلي وان

                                                          

.٧١: العربية القومية -الشهايب) ١(

.نفسه السابق املصدر) ٢(

.٦٩ : السابق املصدر) ٣(

عضو ُاسم يرد قد) ٤(
ٍ

.اجلمعيات وجود أمكنة أو بأزمنة يتعلق وهذا مجعية، من أكثر يف 
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ِّوالشاميني، وكان معهم قليل من املـدنيني ـارك أعـضاء مـن هـذا احلـزب يف الثـورة . ِّ وقـد ش

ــة الكــربى  ــة ) ١٩١٦(العربي ــراك مــنهم ســليم ). ١٩٢٠(والثــورة العراقي ــد أعــدم األت وق

ويـرى . أمـني لطفـي احلـافظ، وأفلـت عبـد العزيـز املـرصي مـن حكـم اإلعـداماجلزائري و

)١(»الشهايب أن تأثري حزب العهد يف الكفاح القومي ال يفوقه إال تأثري مجعية العربية الفتاة
.

 بتفـصيل أكـرب، فيعـدد - لكونه مـن أعـضائها-وخيص الشهايب مجعية العربية الفتاة

 وشكري القوتيل وهاشم األتايس وإبراهيم هنانو بن احلسني األمري فيصل امن رجاالهت

وسعد اهللا اجلابري وعادل أرسـالن ويوسـف العظمـة وحمـب الـدين اخلطيـب وسـاطع 

احلرصي وعزة دروزة وخري الـدين الـزركيل وعبـد الـرمحن الـشهبندر وسـامي الـرساج 
َّ َ َْ

 جـودة  وعـيلخملـص ومولـود املـدفعيواألمري زيد بن احلسني وياسني اهلاشمي ومجيـل 

.األيويب وجعفر العسكري وطه اهلاشمي وناجي السويدي

عبد الكريم قاسـم : وهم) ١٩١٦-١٩١٥(ومن أبرز أعضاء العربية الفتاة شهداء 

ــد الغنــي   وعــارف الــشهايب وحممــد املحمــصاين وشــقيقه حممــود العريــيساخلليــل وعب

 من هذه - بعد فيام-ومن شهداء الثورة السورية. املحمصاين وتوفيق البساط وعمر محد

اجلمعية أمحد مريود وصالح قنباز
)٢(

.

َّحتول أعضاؤها إىل حـزب ) ١٩٢٠(وعندما انحلت عرى مجعية العربية الفتاة سنة 

 يف دمشق وهو حزب االستقالل الذي كان وريثها السيايسأعلن
) ٣(

.

                                                          

.٨٠ -٧٩ :العربية القومية -الشهايب )١(

.٧٦ -٧٢: السابق املصدر) ٢(

.٨٧: العربية القومية -الشهايب )٣(
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ثم توالت التجمعات القومية العلنية، ويـذكر منهـا حـزب الالمركزيـة الـذي أسـس يف 

َّوضمت مسلمني ومسيحيني) ١٩١٣(قاهرة واجلمعية اإلصالحية يف بريوت سنة ال

)١(
.

أن حلقتـي دمـشق واملنتـدى األديب والعربيـة «وخالصة رأي الشهايب يف هذه اجلمعيـات 

ـية لليقظـة  الفتاة وحزب العهد هي يف نظري ونظر العارفني بـدخائل األمـور العوامـل األساس

»السبل إىل استقالل معظم بالد العرب يف آسيةَّالقومية العربية التي مهدت 
)٢(

.

 ،وإىل جانب اجلمعيات األدبية والسياسية كان ثمة عوامل أخرى هامة يف اليقظة القوميـة

 الشهايب منها يف تلك الفرتة الـصحافة الـسياسيةجيعل
)٣(

التـي أسـسها عبـد ) املفيـد(، كجريـدة 

الثاين شـارك فيهـا عـارف الـشهايب ونقلهـا  يف بريوت، وبعد وفاة حنتسالغني العرييس وفؤاد 

) القـبس( وجريـدة ،يف بريوت لصاحبها كامل عباس األزهـري) احلقيقة(وجريدة . إىل دمشق

.للشهيد عبد احلميد الزهراوي) احلضارة(لشكري العسيل وجريدة 

ــشري إىل د ــام ي ــدارسْوَك ر امل
)٤(

ــون  ــا وطني ــرج منه ــصون وخت ــامء خمل ــي افتتحهــا عل  الت

 يف بـريوت، واملدرسـة ،التي أنشأها الـشيخ عبـاس األزهـري) كاملدرسة األهلية(معروفون 

ِّ وكان يدرس فيها باملجان نفر من القوميني،التي أنشأها الشيخ كامل القصاب يف دمشق َّ ٌُ ِّ
َ َ َ.

وال ينــسى الــشهايب دور األدبــاء والــشعراء الــذين رفعــوا أصــواهتم يف الــدفاع عــن 

ــد ا ــسلوبة يف العه ــة امل ــاحلري ــي تنك ــرب الت ــوق الع ــن حق ــدفاع ع ــي، ويف ال ــا رَّلرتك  هل

                                                          

.٤٧: ٢: االستعامر -الشهايب) ١(

.٤٦: ٢: السابق املصدر) ٢(

.١٠٢ -١٠١: العربية القومية -الشهايب) ٣(

.١٠٢: السابق املصدر )٤(
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ْاالحتاديون، ومن أشهرهم عبد الرمحن الكواكبي صاحب كتايب  طبائع االسـتبداد، وأم (َ

، ومن بعده سليامن التاجي الفاروقي وأمني نارص الدين وعبـد احلميـد الرافعـي )القرى

ي يف الزهـاويل صـدقي ويوسف حيدر يف الشام، وحممد حبيب العبيدي املوصليل، ومج

الـشاعر ( الدين يكن يف مرص، وأبو الفضل الوليد ورشيد سـليم اخلـوري ّوويلالعراق، 

ورشيد أيوب يف املهجر) القروي
)١(

.

م)١٩١٣( باريس -املؤمتر العريب األول

 العــريب األول الــذي عقــد يف بــاريس مــن َد القوميــون العــرب والــشهايب املــؤمترُعــَي

.ات البارزة يف اليقظة القوميةالعالم من ١٩١٣ حزيران) ٢٣-١٨(

صالحية العموميـة يف اإلاجلمعية و ،شارك يف هذا املؤمتر حزب الالمركزية يف مرص

بريوت
)٢(

 العربيـة يف أمريكـا وفرنـسا يـةالاجلواملنتدى األديب يف اآلستانة، وممثلون عن ، 

وخلص املؤمترون من عرب الدولة العثامنية. وتركية
)٣(

قرارات مهمة متثل مجلـة  إىل ،فيه 

: وأمهها،مطالب القوميني العرب إذ ذاك

َّملكة العثامنية ، فيجب أن تنفذ مة واجبة ورضورية لليصالحات احلقيقاإل إن – ١

                                                          

.١٠٢: العربية القومية -الشهايب) ١(

 الواليـات مطالـب عـىل للوقـوف العثامنيـة الـسلطة رغبـة عـىل بنـاء بـريوت يف شكلت مجعية هي) ٢(

َّحلت وقد. وحاجاهتا العربية ْترق مل ألهنا توصياهتا قدمت أن بعد ُ
.لألتراك ُ

 رأي فيهـا ينفـذ ال هبم خاصة إدارة هلم كانت املرصيني العرب ألن) العثامنية الدولة عرب (نقول) ٣(

 العثامنيـة للـسلطة خيـضعون ممـن والعـراق الشام عرب رؤية عىل القرارات فاقترصت العثامنيني،

.٩٦ ص العربية القومية: ينظر .مبارشة
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.بوجه الرسعة

ُ من املهم أن يكون مـضمونا للعـرب التمتـ– ٢ ع بحقـوقهم الـسياسية، وذلـك بـأن ً

ًاكا فعليالكة اشرتمة املركزية للمداريشرتكوا يف اإل ًَّ.

. جيب أن تنشأ يف كل والية عربية إدارة المركزية تنظر يف حاجاهتا– ٣

 اللغة العربية جيب أن تكون معتربة يف جملس النواب العـثامين، وجيـب أن يقـرر – ٤

.هذا املجلس كون اللغة العربية لغة رسمية يف الواليات العربية

اليـات العربيـة إال يف الظـروف واألحيـان َّ تكون اخلدمة العسكرية حملية يف الو– ٥

.التي تدعو إىل االستثناء

َّنية واحلكومـات َّأنـه سـيجري تبليغهـا للحكومـة العثامنيـة الـس«وجاء يف القرارات 

)١ (»َّاملتحابة مع الدولة العثامنية
.

ة هذه القـرارات ومـن الرجـوع إىل أسـامء املـؤمترين أن املـؤمتر وويتضح لنا من تال«

ًرا قوميا عربيا يضم املسلم واملسيحي من عرب الدولة العثامنية، وأن قراراتهكان مؤمت ً   يفً

ـــة ـــة باالشـــرتاك يف احلكومـــة املركزي  وأن تكـــون اإلدارة يف ،َّمجلتهـــا ال تتعـــدى املطالب

»...الواليات قائمة عىل أساس الالمركزية
 )٢(

.

فد منـه إىل اآلسـتانة وبعد املؤمتر الذي رأسه الشيخ عبد احلميد الزهراوي، ذهب و

باسـم املركـز العـام ) طلعـت بـك(َّبرئاسة عبد الكريم قاسم اخلليل، ووقـع اتفاقيـة مـع 

                                                          

.٨٨ و٨٧: العربية القومية -الشهايب) ١(

.٨٩: السابق املصدر )٢(
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 وجممل ما جاء فيها أن يكون التعليم االبتدائي والثانوي باللغة العربية ،ِّلالحتاد والرتقي

، وأن يكـون ًيف مجيع البالد العربية، وتدرس اللغة الرتكيـة إجباريـا يف املـدارس الثانويـة

وأن يكـون يف الـوزارة ثالثـة مـن الـوزراء .. رؤساء املوظفني واقفني عـىل اللغـة العربيـة

َّالعرب عىل األقل، وأن  يعني مخسة والة وعـرشة متـرصفني مـن العـرب، وأن يكـون يف 

جملس الشيوخ عربيان عن كل والية عربية
 )١(

.

 ثانويـة عربيـة يف بـريوت، إنـشاء مدرسـة«ق مـن تلـك االتفاقيـة كـان ِّبُولكن ما ط«

ومثلها يف دمشق، وتعيني بـضعة أشـخاص مـن العـرب يف جملـس الـشيوخ ويف الـدوائر 

) ١٩١٤(حتـى إذا نـشبت احلـرب العامليـة األوىل يف الـسنة التاليـة .. املركزية بالعاصـمة

ْنقضت حكومة االحتاديني ما أبرمته، ثم  قبل الثورة العربيـة كـل ) ١٩١٦( يف سنة ْتَلقتَ

 من أعضاء املؤمتر البارزين، عىل الـرغم مـن أهنـا كانـت تعـرف أهنـم ال بحباهلا علق من

»ًيبتغون عن الدولة العثامنية بديال
)٢(

.

َّومما يلفـت النظـر ويـسجل للمـؤمتر العـريب هـذا ً أنـه كـان متنبهـا ،َُ ر االسـتعامر خلطـِّ

يسه عبد احلميد الزهراوي  وهذا ما عرب عنه املؤمتر بلسان رئ،ّاألوريب عىل املنطقة العربية

الذي رصح
َّ

 عن الدولة ُال خيطر ببال أحد االنفصال « بأنه- مع غريه من خطباء املؤمتر-

»ًالعثامنية، خوفا من الوقوع يف شباك الدول األجنبيـة
)٣(

ولتأكيـد هـذا املوقـف الـواعي . 

ًوالتعبري عن هذا اخلوف أوفد املؤمتر عضوا بارزا فيه هو  ْلينبئ وزيـر «) متار بيهخمأمحد (ً ُ

                                                          

.٩٩: العربية لقوميةا -الشهايب )١(

.١٠٠: السابق املصدر) ٢(

.٨٩: العربية القومية -الشهايب)٣(
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َّاخلارجية الفرنسية أن املؤمترين حيرتمون الفرنسيني ويرحبون بمعاونتهم الفنية، ولكنهم 

ال يرغبــون أن يكــون الفرنــسيون رؤســاءهم، بــل يرغبــون أن يظلــوا عثامنيــني، ولــيس 

 ومل يستـسغ وزيـر .ُبصحيح قـول مـن يقـول إن الـسوريني يفتحـون صـدورهم لفرنـسة

َّ يف الواليات العربية إذاعة رسية يقول قناصلهاذاع عىل فأ الترصيح، خارجية فرنسة هذا

ً لقد انقلبت احلركة العربية اإلصالحية علينا، فتظاهروا بمـساعدهتا كـسبا :فيها ما معناه

َاسعلقلوب األهلني، ولكن  ا يف الرس للقضاء عليهاْوْ
ِّ

 هـذه الوثيقـة الفرنـسية ْتَووقعـ.. 

ثامنية ونرشهتا يف مجلة ما نـرشته مـن الوثـائق، ومـع هـذا مل تقلـع  يف يد احلكومة العاهلامة

َّعن خطتها املبيتة للقضاء عىل القومية العربية َ ُ«
)١(

.

ويالحظ أن القوميني العرب، عىل مـا كـان مـن اعتـدال يف مـواقفهم حيـال الدولـة 
ٍ

. مل ينجوا من غدر وظلم الفريقني،العثامنية وحذر حيال الدول الغربية

 الشاب مصطفى الـشهايب مـع لفيـف مـن زمالئـه الطـالب بـسيطة يف مهمةوكانت 

َّتعد التهيئة ومراقبة األعداء وحفظ النظامت مل ،املؤمتر
)٢(

.

ُّرد الش) ٣ :بهات عن القومية العربيةُّ

ص الشهايب حمارضات وأحاديث للرد عىل ما يثار حول مبـدأ القوميـة العربيـة َّخص

.َّة واألمميةوالوطنيَّلدين والعرقية  وأمهها عالقتها با،بهاتُمن ش

                                                          

.١٠١ :السابق املصدر )١(

ــشهايب) ٢( ــروف. ٤٨: ٢ االســتعامر -ال ــان الــشهايب أن ومع ــك يف ك ــت ذل ــا الوق  مدرســة يف ًطالب

.بفرنسة) الزراعية غرينيون(
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.َّوعىل هذا فثمة أربع شبهات وصلت حد التهم عند معاريض الفكر القومي

:سالم التعارض بني القومية العربية واإل:الشبهة األوىل

 من املسلمني يرى أنه قد جيء فريقواجهت الفكرة القومية اعرتاضات بل مقاومة 

 الرابطـة اجلامعـة األقـوى بـني بـصفته اإلسـالمً بديال عـن بنظرية القومية العربية لتكون

 التــي كانــت تفــضل )اجلامعــة العثامنيــة(وى هــم أنــصار الــدعوأصــحاب هــذه .العــرب

مقولة  ومع أن. ية وتقويتها عىل جتزئتها إىل دول قوميةسالماستمرار اخلالفة العثامنية اإل

:  فهـو يقـولر اخلمـسينيات يف أواخـية وخالفتها مل تعـد ذات موضـوعسالماجلامعة اإل

فريقيـة يقايـسون بـني وما برح كثري من العرب املسلمني والسيام يف األقطار العربيـة اإل«

كتجـسيد [ية سـالموفكـرة الوحـدة اإل] كتجسيد للوحدة العربية[فكرة الوحدة العربية 

َّ لألمـة، ُ أصـلح هـي، وما برحوا يتساءلون عن أي الفكرتني]ي السيايسسالمللفكر اإل

ُوأجــدر بــأن تــسو َ ْ
 ومــن الطبيعــي القــول إن الفكــرة األوىل ال تنــايف الفكــرة الثانيــة يف .دَ

ُّ أما من حيث الوسائل فمن املؤكد عندنا أن فكرة الوحدة العربية أسد ،األغراض ًا منطقَّ

ــدة  ــرة الوح ــن فك ــاال م ــرب من ــالمًوأق »يةاإلس
)١(

ــرتني .  ــرى الفك ــشهايب الي أي إن ال

.ًألوىل فألهنا أقرب مناال من الثانيةإىل ا، وإذا انحاز ْنيَلتني بل متكامّمتعارضت

:ني العربِّالتعارض بني القومية العربية ومصالح املسيحي: الثانيةالشبهة 

 فـإن ،َّملا كان معظم سـكان الـبالد العربيـة مـسلمني «يرى أصحاب هذه الشبهة أنه

ًأن هنـاك فرقـا بـني النـزعتني، عـىل حـني . يةسـالمالنزعة القومية العربية هي النزعـة اإل

                                                          

.٣٤٥: العربية القومية -الشهايب) ١(
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ِّويعمل املستعمرون بوسائلهم املعروفة عىل تقوية هذا الظن لكي يبعدوا املسيحيني عـن 

»املسلمني
)١(

والغرض من هذه الشبهة ختويف املـسيحيني العـرب مـن الفكـرة القوميـة . 

.العربية وإبعادهم عنها

 هي دعـوة غربيـة هنـض ن القومية العربية يف نظر أصحاب الشبهة األوىلأوواضح 

ٌهبا العرب املسيحيون، بينام هي يف نظر أصحاب الشبهة الثانية دعوة  َ َّية يف العمـق إسالمَْ

ألن « أمــا الــشهايب فــريى أن القوميــة العربيــة ليــست هــذه وال تلــك، .مغلفــة بالعروبــة

 شـارك احلركات االستقاللية سواء أكانت ضد األتراك العثامنيني أم ضد االستعامر الغريب

 ،فيها مواطنون عرب من الديانتني حتت رابطة أوسـع جتمـع بيـنهم وهـي الرابطـة القوميـة

» أساس الدين عىلفاحلركات الوطنية بدأت عىل أساس القومية ال
)٢(

ال تتنكـر « والقوميـة 

»ويف وسع كل من املسلم واملـسيحي أن يـؤمن بالقوميـة العربيـة... لألديان بل حترتمها
)٣(

 

وال لـوم «: ض ذلك مع إيامنه الديني، ويذهب إىل أبعـد مـن هـذا إذ يقـولدون أن يتعار

ًعــىل املــسلم العــريب إذا تعــاطف دينيــا هــو واملــسلم غــري العــريب، وكــذلك ال لــوم عــىل 

د ـ بـً العريب إذا تعاطف دينيا هو واملسيحي غري العـريب، ولكـن هـذا التعـاطف الاملسيحي

» بـالوطن العـريبٌوزه إرضارٍّأن يقـف عنـد حـد معلـوم وهـو الـذي يف جتـا
)٤(

ْإذ مل تــأت ، 

ــة العربيــة لتكــون بــديال عــن اإل ــةً ودعــوةســالمًالقومي ًوال لتكــون بــديال عــن ،  تغريبي

                                                          

.٣٤٤: العربية القومية -ايبالشه )١(

.٣٤٤: السابق املصدر )٢(

.٣٤٥: السابق املصدر) ٣(

.٣٤٥: العربية القومية -الشهايب )٤(
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 ويعضد هذا الرأي أن دعاة الفكرة القوميـة كـانوا مـن ،املسيحية ودعوة إلغائية إقصائية

.املسلمني واملسيحيني عىل السواء

: النزعة القومية والنزعة الوطنيةالتعارض بني: الشبهة الثالثة

معظم القائلني هبذه الشبهة هم من أبناء املكونات املجتمعية األقدم يف األقـاليم العربيـة 

ألهنم يرون أن من شـأن الوحـدة العربيـة التـي . كالرسيان واآلشوريني واألمازيغ واألقباط

ــة العربيــة ــة القومي ــة عربيــة تتجاهــل  أن تــذيبهم يف بحــر مــن أك-  إذا حتققــت- هــي غاي ثري

َّخصوصيتهم الثقافية أو االجتامعية، وجتعل منهم أقليات يف جمتمعهم، ولـذا فمـن األصـلح 

هلم واألحفظ ملكوناهتم أن تتغلب النزعة الوطنيـة األصـغر التـي يـستطيعون أن يعـربوا مـن 

ٌخالهلــا عــن مــصاحلهم وخــصوصياهتم بقــوة أكــرب، كــام يــرى بعــض مــنهم أن االنتقــال إىل 

َومية هو قفز فوق الواقع امللموس إىل واقع جمرد مفرتضالق ْ
ُ ٌ.

ِّويرد الشهايب بأنه ال ينظر إىل تلك املكو نات املجتمعيـة يف الـوطن العـريب عـىل أهنـا ُّ

ٌأقليات، بل يرى أهنا يف صلب العروبة، فـام تلـك األقـوام إال مجاعـات  عروبيـة موطنهـا َّ

ن عنرص برشي مشرتك هـو العنـرص الـسامي األصيل ومنطلقها اجلزيرة العربية، وهي م

وقد ذكر أكثر مـن . بحسب تعبري املسترشقني أو العنرص العرويب بحسب تعبري القوميني

متون إىل عرق برشي قـديم ي«كان الوطن العريب مرشقه ومغربه سمرة وأثبت أن معظم 

َّواحــد هــو العــرق العــريب القــديم املــسمى العــرق الــسامي َ
ُ«

)١(
 يعتــز هورأينــا كيــف أنــ. 

وهو من جهة ثانيـة يـرى أن ال تعـارض . ُّبحضاراهتم كلها ويعدها من احلضارة العربية

                                                          

. ٣٤٤ و ٢٨٧ و ٣٢: العربية القومية -الشهايب) ١(
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َّنـايف البتـة قولـه أنـا يال ) ّأنـا عـريب(فمـن املعلـوم أن قـول أحـدنا  «بني الوطنية والقومية َ

قطـار أمتنـا العربيـة، فكـام أن كـل أمرصي أو يامين أو تونيس أو غري ذلك من النسب إىل 

 هو جزء من وطننا العريب األكرب، كذلك كل شعب عريب هـو جـزء مـن أمتنـا قطر عريب

العربيـة، وكـل فـرد منـسوب إىل أحـد هـذه الـشعوب هـو يف الوقـت نفـسه منــسوب إىل 

»العرب
)١( 

ِّينـدد بـاألحزاب اإلقليميـة املحليـة التـي حتـاول الفـصل بـني شـعوب وهو . 

»ويصفهم بأعداء العروبة «األمة العربية
)٢(

.

ُّوصم القومية العربية بالعنرصية والتعصب العرقي: بهة الرابعةالش ْ َ:

:َّ هذه الدعوى فريقانُوأصحاب

َّهم سكان الوطن العريب مـن أصـل غـري عـريب أو مـا يـسمى بالعرقيـات أو : األول ُ

 أو هـم مـن الـشعوب العروبيـة ، أي ليسوا من الـشعوب العروبيـة القديمـة،)ثنياتاإل(

.يقرون هبذا االنتساب إذ يرون أهنم من أرومة مغايرة ولكنهم ال ،القديمة

ْ تعـيلويعتقد هذا الفريق أن القومية العربية نزعة عنـرصية  مـن مكانـة العـرب عـىل ُ

سواهم مـن سـكان الـبالد العربيـة، وتعمـل عـىل طمـس تـراثهم اللغـوي هم ن َممكانة 

. والثقايف عامة،خاصة

ٌ يشء واألمــة يشء آخــر، وأن العرقيــة أو إن العــرق«: يــرد الــشهايب هــذه التهمــة بقولــه ٌْ ْ
َ َ

ــة يف  ــة، وأن عــروق البــرش الــصافية قــد انقرضــت منــذ أزمــان واغل العنــرصية غــري القومي

                                                          

.٣٤: السابق املصدر )١(

.١٦٤ -١٦٣ :السابق املصدر )٢(
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»القدم
)١(

ً، وهو بذلك ينكر إعطاء خصوصية ما للعرب بصفتهم عرقا صافيا وكنا قرأنـا لـه . ً

ًتعريفه للعريب بأنه من تكلم العربية وأراد أن يكون عربيا
)٢(

ـار .  فالقومية عنده اختيـار ال إجب

َّوأوضح من هذا ما يذهب إليه ويؤكده دائام أن  ً ُ
ٌمن اخلطأ الظن بأن القومية العربية ظلـم أو «َ

إال عنـد األقـوام التـي ] أي ظاملـة[مشاكسة لغريها من القوميات، فالقومية ال تكون كـذلك 

لقومية ال تكون إال عقيدة إنـسانية أما عند غريهم من األقوام، فا. هلا دول استعامرية غاشمة

َعادلــة حتــرص عــىل حقــوق األقليــات الــسائرة حرصــها عــىل جعــل تلــك األقليــات حتــرتم 

»حقوقها
)٣(

أي إن القوميات العنرصية هي قوميات الدول واألمم االسـتعامرية التـي تبـيح . 

 ولـيس .ألبنائها احتالل أرايض الشعوب األخرى وهنب خرياهتا وقهـر حركاهتـا التحرريـة

هذا حال القومية العربية التي قصارى مطاحمها حترير الوطن العريب من االحـتالل األجنبـي 

َّواالستعامر أيا كان وحتت أي مسمى جاء، سواء أكان ذلك باسم الـدين أم باسـم التمـدين
ً َّ .

وهو مـا . إن قومية تعاين من ظلم القوميات األخرى ال تبيح لنفسها أن تكون ظاملة عنرصية

ـالعرب، بـل هـي قامـت بمـشاركة ين ي يؤكد بأن احلضارة العربية اإلسالمية ليست خاصة ب

َّأساسية من أبناء قوميات أخرى من املسلمني أو غريهم، عدا عام تزخر به حروب مكافحـة 

ـا وتزعموهـا، وهـم موضـع  ًالغزاة قديام وحديثا من رجاالت من غـري العـرب أسـهموا فيه ً

َكثر من هـذا فهـو يرحـب بمـن كـان غـري عـريب وفـد إىل هـذه وأ. اعتزاز العرب قبل غريهم

أصحاب العقيدة القوميـة الراسـخة ال يبنـون العروبـة عـىل مبـدأ «البالد من أمم أخرى ألن 

                                                          

.١٠: العربية القومية -الشهايب )١(

.٢٨٨ و ٣٤: لسابقا املصدر )٢(

.١٩ – ١٨: السابق املصدر) ٣(
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ِّالعنرص الضيق َّ.«
) ١(

ولكن مل يفته التذكري بأن حرص القومية العربية عىل احـرتام حقـوق األقليـات مـن 

 َ القوميـة احلقــوقُىل أن حتـرتم تلـك األقليـات ال يقـل عـن حرصـها عـ،قوميـات أخـرى

.ًالقومية لألكثرية العربية أيضا

 عليها عفىالذين يرون أن القومية مرحلة َّ هم دعاة األممية والعاملية :والفريق الثاين

َّرايـة األمميـة يف   التحريريـة والوطنيـة هـوُ ما جيب أن تنضوي حتته احلركـاتوأن ،الزمن

وهـي .  ملـا تثـريه مـن مـشاعر العرقيـة،َّية العامليـة ال الرايـة القوميـةإطار نظرية االشـرتاك

.ًمقولة األحزاب اليسارية غالبا يف عقود اخلمسينيات من القرن العرشين

َّمـن األجـرام الفظيعـة أن يـتخىل أفـراد األمـة  «ويرد الشهايب عـىل هـذا الفريـق بـأن

َّن األعمى بعقيدة العامليـة واألمميـة ها إىل اإلياموالضعيفة عن عقيدة القومية وأن يتجاوز

يف هذا الزمن الـذي مـا بـرح ذئـاب االسـتعامر فيـه يلغـون يف دمـاء الـشعوب الـضعيفة، 
ِ
َ

»ِّويأبون التخيل عن فرائسهم إال بسفك الدماء
)٢(

 يرى أن األممية العامليـة - هبذا-وكأنه. 

َّهي مرحلة الحقة لالستقالل وهزيمة االستعامر، فثم تكون العا
ًملية رشاكة وتعاونا بـني َ

َّأمم حرة متساوية ُ ٍ.

:َّجتليات القومية العربية) ٤

تقدم أن مما تقـوم عليـه القوميـة العربيـة إرادة الـسعي لتحقيـق األهـداف الـسياسية 

                                                          

.٣٣: العربية القومية -الشهايب )١(

١٨: السابق ملصدرا)٢(
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 األمةهلذهوالثقافية واالجتامعية واالقتصادية 
)١(

.

ــسياسية ــىل رأس األهــداف ال ــأيت االســتقالل والتحــرر ع ــق.ُّوي االســتقالل  ُ وطري

أمـا بقيـة األهـداف االقتـصادية واالجتامعيـة . والتحرر هو الثـورات القوميـة والوطنيـة

.والثقافية لألمة فال تبلغ غايتها ومداها إال بالوحدة العربية

َّوبالفعل فقد جتلت القومية العربية وعرب
 ثالثـة كانـت وسـائلها ٍبمنـاحت عن ذاهتـا َّ

:ملحاولة حتقيق أهدافها وهي

.١٩١٦ورة العربية الكربى الث-

.ة يف مرشق الوطن العريب ومغربهالوطنيالثورات -

.النزوع إىل الوحدة العربية واحلركات الوطنية الداعمة هلا-

م)١٩١٦( الثورة العربية الكربى – ١

:  عوامل الثورة–أ 

العوامل األساسية أو غـري املبـارشة للثـورة العربيـة هـي احلالـة العامـة التـي كانـت 

عليها الواليات العربية يف الدولة العثامنية وما تعانيه من هتمـيش واضـطهاد واسـتغالل 

وترتيك أفاض الشهايب يف تصويرها
)٢(

.

َّأما العوامل الطارئة أو املبارشة فكانـت الفظـائع واجلـرائم الوحـشية التـي اقرتفتهـا 

 بعـد أن آل ، الـشامِّاحلكومة الرتكية املتعصبة التـي نفـذها احلـاكم العـسكري الرتكـي يف

                                                          

.٢٨٧: العربية القومية -الشهايب )١(

.٥٠: ٢ االستعامر -الشهايب) ٢(
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 وبعـد أن دخلـت ،احلكم يف الدولة العثامنية إىل مجعية االحتاد والرتقي القومية الطورانية

وكان مـن هـذه اجلـرائم اعتقـال عـدد مـن . تركية احلرب العاملية األوىل إىل جانب أملانية

ًخرية شبان العرب وأكثرهم علام وأنبلهم أخالقا، ثم إعـدامهم يف بـريوت يـوم احلـ ادي ً

وكان هـؤالء ). ١٩١٦(، ويف دمشق يوم السادس من أيار )١٩١٥(والعرشين من آب 

ــاة  ــة العربيــة الفت ــة العربيــة كاجلمعي ــسياسية والثقافي الــشهداء مــن أركــان اجلمعيــات ال

ومن العوامـل املبـارشة نفـي مئـات . واملنتدى األديب ومجعية العهد وحلقة دمشق األوىل

كها، وكذا انتشار املجاعة التي كان من أسباهبا اقتصاد لترتياألرس العربية إىل األناضول 

احلرب الذي جيعل األولوية لتوفري متطلبات اجليش ولو عىل حساب لقمة املواطنني
)١(

.

: أبرز وقائع الثورة العربية–ب 

ألفت كتب ونرشت بحوث وأبدعت قصص وروايات كثرية حول تلك الثورة
ِ)٢(

 .

تفـصيل يف أحـداثها ومـا سـيليها مـن ثـورات وطنيـة ليس مـن غـرض هـذا الكتـاب الو

:وأبرز وقائعها هي. ِّحتررية إال بقدر ما يوضح رؤية الشهايب هلا

 سـنة حزيـران ٨هجوم فيصل األول بـن احلـسني عـىل أطـراف املدينـة املنـورة يف -

.وإعالن الثورة) ١٩١٦(

يلول مـن العـام  والطائف يف أ،)١٩١٦( حزيران ١٦َّ استيالء الثوار عىل جدة يف -

                                                          

.٥٢-٥١: ٢ االستعامر -الشهايب) ١(

 خري ألمني بالفرنسية) املحررة العربية دالبال (و سعيد ألمني) الكربى العربية الثورة (كتاب منها) ٢(

 للجنــرال) العامليــة احلــرب يف احلجــاز (و نكليــزي،اإل للــورنس )الــسبعة احلكمــة أعمــدة(و ،اهللا

).بريمون (الفرنيس
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.)١٩١٧(ه يف كانون الثاين ْجَ وعىل الو،نفسه

.ثم عىل معان) ١٩١٧( االستيالء عىل العقبة يف متوز -

.م)١٩١٨( دخول مدينة درعا يف أيلول -

ـــشق يف - ـــريب دم ـــيش الع ـــول اجل ـــرشين األول ١ دخ ـــيش ) ١٩١٨( ت ـــل اجل قب

.نكليزياإل

 تـــرشين األول ٥ الركـــايب يف رضـــاقتـــة برئاســـة املؤ تـــأليف احلكومـــة العربيـــة -

.م)١٩١٨(

 وحلـب يف ،منـه) ١٦( يف ة ومحـا،)١٩١٨ (األولترشين ) ١٤( دخول محص يف -

.منه) ٢٥(

ذلك انتهـت وبـ ،)١٩١٨( ترشين األول ٣٠د اهلدنة بني األتراك واحللفاء يف ْقَ ع-

.الوقائع احلربية للثورة العربية

 القـوة الفاعلـة األساسـية كانـت َّإال أن ومع أن اجليش الربيطاين شارك يف املعـارك،

اجليش العريب املؤلف من أبناء القبائل العربية يف احلجاز والـشام، ومـن جنـود نظـاميني 

من عرب الشام والعـراق تطوعـوا يف الثـورة، ومـن ضـباط عـرب مـن الـشام والعـراق 

 ،ف حـسنيُّانشقوا عن اجليش الرتكي وانضموا إىل احلركـة القوميـة، وكـان أبنـاء الـرشي

.َّ يف قيادة الثورة عامة،يف املقدمة منهم فيصل بن احلسنيو

َّمتطوعو الثورة وجنودها، فال بد من اإلشارة إىل به وإذا تركزت الوقائع عىل ما قام  ُ

ًتلك الثورة كانت ثورة شعب بأرسه عمل هلا، فكان معهـا أيـضا جـيش مـن الـساسة َّأن 
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ات الشعب العريب كافةواألدباء والعلامء واملثقفني ومن طبق
)١(

.

: نتائج الثورة العربية–ج 

ٍ أول عمـل عظـيم ،واخلالصة أن الثورة العربية كانـت يف اليقظـة القوميـة احلديثـة«
َّ

َّهنض به العرب السرتداد حريتهم السليبة، وقد أدت هي وعوامل أخـرى إىل اسـتقالل 

ًاحلجاز ونجد واليمن اسـتقالال تامـا، وإىل اعـرتاف 
َّ

ب بكيـاهنم القـومي وبلغـتهم لعـرلً

َّر له أن يبتىل بحكم األتراك وأن يعـيش بـال قوميـة ِّدُالعربية يف الشام والعراق، والذي ق ْ َُ َ

 هذا االعرتاف من شأن يف حياة األممملثل ماوال لغة يدرك 
ٍ

ْ وجعلت خصمنا يف الـشام ، َ َ َ

كن مل يكن هلام مطـامع ينك القطرين، ولذدولتني استعامريتني كان هلام مطامع سياسية يف 

قومية كاملطـامع التـي كانـت للحكومـة الرتكيـة، فقـد كنـا مـع األتـراك فاقـدين للـسيادة 

قني إىل والداخلية واخلارجية وكنا فـوق ذلـك غـري معـرتف بلغتنـا وبقوميتنـا، وكنـا مـس

 فأصــبحنا مــع الــدولتني املــذكورتني معرضــني لفقــد الــسيادة فحــسب، وكــال ،كالترتيــ

رشالوضعني كان 
ّ

َّوملـا كـان مـن غـري اجلـائز ألمـة . ًا، ولكن بعض الرش أهون من بعض

 ،ط دولـة أجنبيـة عـىل شـؤون احلكومـة يف بالدهـاُّبتـسلَّحية أن تقبل بفقـد سـيادهتا، أي 

ــني  ــا وب ــر بينن ــال املري ــدأ القت ــا ب ــرسعان م ف
ْ ــرتةُ ــراق إنكل ــسيادة يف الع ــىل ال ــسة ع  وفرن

»والــشام
)٢(

ِّس حرفيــا يبــني الــشهايب نتــائج الثــورة العربيــة هبــذا الــنص الطويــل املقبــو. 
ً

.َّوالسلبيةًالكربى بموضوعية مشريا إىل اإلجيابية منها 

                                                          

.٧٧-٦٨: ٢: االستعامر -الشهايب) ١(

. ٨٤-٨٣: ٢: االستعامر -الشهايب )٢(
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:ِّمسوغات التحالف مع الغرب يف الثورة العربية) د

فهل كان رجال . ل منهاُما أمَّالواضح مما تقدم أن ما حتقق من تلك الثورة كان دون 

ًألعوبـة  هلـاًهم حياتـه ثمنـا ُدوا للثـورة ودفـع بعـضاحلركة القومية العربية الـذين مهـ ْ بيـد ُ

 الغـرب تدولة اخلالفة العثامنية؟ وهل كانت نياخصمه وهي الغرب استغلهم لرضب 

َخـدع عىل قادة الثورة ورجاهلـا؟ وهـل كـانوا مـن الـسذاجة بحيـث جتـوز علـيهم ًخافية ُ 

الغرب االستعامري كام حيلو للبعض أن يصورهم؟

ــذه ال ــساؤالت الغــامزة يف مل تغــب ه ــاةت ــورهتمقن ُّرد  فكــان ، القــوميني العــرب وث

:كام هو آتالشهايب 

ُّ مجيع الذين يعتدَّإن «- ْ  برأهيم من العاملني يف سبيل القومية العربية يف تلـك األيـام ُ

 خــشية الوقــوع يف بــراثن الــدول ،مــا أرادوا قــط االنفــصال التــام عــن الدولــة العثامنيــة

ة، ومما ال يقبل اجلدل أنه مل يكن ألحد منهم عالقة بدولة مـن الـدول االستعامرية الغربي

»االستعامرية، وأنا أقول هذا عن معرفة بأعامهلم وبدخائلهم
)١(

وإن احلجة التي اسـتند  « 

َّإليها مجال السفاح يف إعدام القـوميني أن معظمهـم مـشرتك يف حـزب الالمركزيـة، عـىل 

ًحني أن احلزب كان علنيا وال يطا لب بأكثر مـن إنالـة العـرب حقـوقهم يف إطـار الدولـة َّ

ــة »العثامني
)٢(

ــة .  ــه وباخلدم ــيم بلغت ــزي والتعل ــاحلكم الالمرك ــب ب ــن يطال ــان م ــإذا ك ف

ًالعسكرية يف بلده يف غري أيام احلرب، يعد جمرما يستحق املوت فـامذا يبقـى للعـرب مـن  َّ َ ُ

                                                          

.٥٠: ٢: السابق املصدر )١(

.١٠٩: العربية يةالقوم -الشهايب) ٢(
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َّآمال يف وجودهم القومي كأمة؟

ية مل تعـد كـذلك بعـد اسـتيالء اإلسـالمبأن الدولة العثامنية ولعل من املفيد التذكري 

مجعية االحتاد والرتقي عىل احلكم فيها، بل صارت دولة قومية طورانية عىل غرار الدول 

 وأن األتراك االحتاديني الذين كانوا يقـضون عـىل اخلالفـة ،األوربية القائمة عىل القومية

 مـن يقـوم ضـدها ويـدعون مـواطني  تركيـةخارجِّية يف تركية، كانوا خيونون يف سالماإل

!!مرباطورية للقتال من أجلهااإل

 عندما أعلنت الدولة الرتكية اشـرتاكها يف احلـرب إىل جانـب أملانيـة، وقـع القوميـون - 

َّالعرب يف مأزق حرج، وودوا لو أن الدولة الرتكية ظلت عىل احلياد وجنبـت العـرب وغـري  ُّ

ُّ ومــع هــذا مل حيركــوا ســاكنا، وكفــوا عــن البحــث العــرب ويــالت احلــرب وفواجعهــا، يف ً

َّمطالبهم وآثروا مد يدهم للدولة، ومشاركتها يف حتمل أعباء تلك احلرب الرضوس َّ
)١(

.

 عـىل العـرب إال ذلـكلو انترص األتراك يف احلرب العامليـة األوىل فلـن يـنعكس  «-

ا لـو انتـرص َّأمـ. يـةبمزيد مـن الترتيـك وطمـس هـويتهم كاملـة، ويف كـل األقطـار العرب

َّاحللفاء فسوف تصبح احلجاز ونجـد وقلـب اجلزيـرة العربيـة دولـة مـستقلة، وستـصبح  َ
ُ

»األقطار العربية يف الشام والعراق حتت االستعامر األوريب
)٢(

.

ــا - ــن ني ــتعامري تمل تك ــرب االس ــة( الغ ــسة وبريطاني ــوميني ) فرن ــىل الق ــة ع خافي

 والتــرصحيات الــسياسية التــي كــان يطلقهــا  عــىل الــرغم مــن الكــالم املعــسول،العــرب

                                                          

.١٠٦ -١٠٥: السابق املصدر )١(

.٣٠: ٢: االستعامر -الشهايب) ٢(
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احللفاء، فقد ذكر الشهايب سبعة عرش نصا لترصحيات ووعود 
ٍ ٍ

هـا ساسـتهم، وكلهـا أطلقً

 تقريـر مـصريها، وأن ّحـقا هلـ باالسـتيالء عـىل بـالد يعـود قـطتؤكد أن فرنـسة مل تفكـر 

ِّيزيسياسة االنتصار حلقوق األمم هو الرشف الذي  رخيها، وأن هـذه ن تقاليد فرنسة وتاَُ

»]كـذا[السياسة تـشمل الـشعوب األرمنيـة والـسورية واللبنانيـة 
 )١(

وعـن الربيطـانيني . 

فنحن لن نتعرض للدولـة العثامنيـة يف الـبالد التـي سـكاهنا مـن العـرق الرتكـي، «: ينقل

َعـرتف هلـا ُ هلـا احلـق بـأن ي،ولكن جزيرة العرب وأرمينيـة والعـراق وسـورية وفلـسطني

»نفـردبكيان قومي م
)٢(

فـي تـشككه يف أقـوال احللفـاء ووعـودهم ُولكـن الـشهايب ال خي. 

 ًمعتمدا، ليس عىل إحساسه كعريب وال عىل معرفته بالتاريخ االسـتعامري لـدول احللفـاء

ــة األملانيــة الــذي  رصح يف تــرشين الثــايناإلقــوال وزيــر أ بــل عــىل فحــسب، مرباطوري
َّ

 

 وروسـية يف الـسنة تعاقـدتا مهـا وفرنـسة نكلـرتةإلدينا معلومـات ثابتـة بـأن «): ١٩١٦(

َّاملاضــية عــىل اقتــسام تركيــة بــني احللفــاء فجعلــت القــسطنطينية واملــضيقان مــن نــصيب  ُ

»ُروسية، وجعلت سورية وكيليكية من نصيب فرنسة
)٣(

.

ِّيرى الشهايب أن ليس صحيحا ما يروجه بعضهم من أن احلسني بن عـيل وأبنـاءه  - ً

ًكانوا جهالء أغرارا، إ ُعرفت منهم فيصل بن احلسني وأخاه زيدا، ودونـت يف «: ذ يقولُ َُّ ً

ــىل مالحظــايتدفــرت  ــة واســع االطــالع ع ــق املالحظ ــق التفكــري دقي  أن األول كــان عمي

                                                          

.٣٠: ٢ :السابق املصدر)١(

.نفسه السابق املصدر) ٢(

.٨٥: ٢: السابق املصدر) ٣(
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»َّالقضية العربية  بأرسارًعليامّالشؤون السياسية، 
)١(

.

ُيع «ُّويرد عىل من - عىل الطاغيـة  ليرتحم ه إنحتىُّد استسالم الدولة العثامنية كارثة َ

الظـاهر أن حقـائق قـضيتنا العربيـة مـع الدولـة العثامنيـة ال و«:  بقولـه»اشابالرتكي أنور 

»تزال جمهولة لدى بعض إخواننا
)٢(

.

م رجـال الثـورة العربيـة فيقـول وعـىل الـرغم مـن «: َّـويعنف يف الـرد عـىل مـن اهت

ال الثورة املعروفون ُّتقوالت املغرضني واجلاهلني أو اخلائنني، فاحلسني وأوالده ورج

وجنودهــا املجهولــون خــدموا العــرب خــدمات عظيمــة ال كفــاء هلــا
ِ

«
)٣(

ِّ، وينــدد بمــن 

فاهتام األتراك وأذناهبم للقوميني العرب بأهنم كـانوا «: شكك بالقوميني العرب بقوله

َيف تلك األيام يسعون لتفكيك عـرا الدولـة حتـى وقعـوا بعـد ذلـك يف حبائـل الـدول  َْ

ِّ اهتـام ال مـسوغ لـه، فـالقوميون العـرب مل االستعامرية ً جـديا باالنفـصال عـن يفكـرواٌ َّ

إىل جانـب ) ١٩١٤(َالدولة ومل يثوروا عليها إال بعـد أن دخلـت احلـرب العامليـة سـنة 

»األملان
)٤(

ق بعـضها  َّـ، لالستفادة من مستجدات سياسة عاملية ختدم أهدافهم التـي حتق
ٍ

َّ

.وتآمر الغرب عىل معظمها

وسـان ) ١٩١٦(لمـوا باتفـاقيتي سـايكس بيكـو عالـشهايب إىل أن العـرب وخيلص 

ــريب ) ١٩٢٠(ريمــو  ــتعامريتان املــرشق الع ــان االس ــوجبهام احلليفت ــني تقاســمت بم اللت

                                                          

٧٩: ٢: االستعامر -الشهايب )١(

.٢٥٤: العربية القومية -الشهايب) ٢(

.٣١ -٣٠: ٢ :االستعامر -الشهايب) ٣(

.٩٧: العربية القومية -الشهايب) ٤(
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ًمتنصلتني من وعودها فعل القوي مع الضعيف غالبا، ولكن ّ َْ
ِ

وعىل الرغم مما خفي عنا  «

َقلـت إننـا أقـدمنا عـىل الثـورة مكـرهني وما كنا نتوقعه من خداع احللفاء ومكرهم، فقد 

ــؤث وم
ِ

ــرشين  ــون ال ْرين أه َّ
ــت [  ــوع حت ــتامل الوق ــي أو اح ــم الرتك ــت احلك ــاء حت أي البق

ًوكالمها كان رشا.] االستعامر الغريب
َّ

«
)١(

.

: الثورات الوطنية التحريرية يف الوطن العريب– ٢

َّلرتكيـة قـد متخـضت عـن َّتقدم أن احلرب العاملية األوىل وهزيمـة الدولـة العثامنيـة ا

ــامء خمتلفــة  ــسطني واألردن حتــت أس ــان وفل ــورية والعــراق ولبن ــن س ــل م ــتعامر ك ٍّاس ُ

 من مرص والسودان وليبيـا وتـونس ٍّكلوقد سبق االستعامر إىل . كاالنتداب أو الوصاية

ل املـستعمرة بريطانيـة دووكانـت الـ. سامء االحتالل أو احلاميـةأواجلزائر واملغرب حتت 

.وإيطاليةوفرنسة 

 ،)١٩٣٩-١٩١٨( العرب بـني احلـربني العـامليتني دوقد غلبت املشاعر الوطنية عن

 وحماولــة جتزئــة األوطــان ، مــن جتزئــة الــوطن الكبــرياملــستعمرون بــه  قــاموذلــك أن مــا

ْالصغرية والتحكم يف كل منهـا لـسلب خرياهتـا وقهـر إرادهتـا وتطلعهـا إىل االسـتقالل َ ُّ، 

ِّديــدن كــل و «لَعــَج َ ْ ًطنــي عــريب مدافعــة االســتعامر عــن قطــره ترجيحــا عــىل االشــتغال َ
ٍّ

»قطار العربية األخرىاألبمصيبة إخوانه يف 
)٢ (

 فاندلعت الثورات الوطنيـة التحرريـة يف 

.رُّوالتحركل بلدان الوطن العريب مرشقه ومغربه هادفة إىل االستقالل 

                                                          

.١١٩: العربية القومية -الشهايب) ١(

.١٨١: ٢ االستعامر -الشهايب) ٢(
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ه ُضا وما استعر.لقومي فيها أثر العامل اًتناول الشهايب تلك الثورات بالبحث مبينا

 إال ،لكل واحدة منها بالتفصيل وبروح مشبعة باألمل واألمل واإليامن املطلق بانتـصارها

ــسيد  ــةلنظرجت ــه القومي ــسها ،ت ــدة نف ــشاعر الواح ــركهم امل ــدة حت ــة واح ــرب أم  وأن الع

.وتوحدهم اجلراح ذاهتا

َّهــي إال جتليــات يــرى الــشهايب أن الثــورات التحرريــة يف الــوطن العــريب كلــه، مــا 

:ته يف ذلكَّجُحو. للقومية العربية وامتداد للثورة العربية ومظاهر هلا

 التداخل بني مفهومي القومية والوطنية، إذ عنـدما تتطـابق حـدود الدولـة مـع حـدود –أ 

األمة تصبح الدولة الوطنية قومية، وعندما ال تتطابق حـدود الدولـة مـع حـدود األمـة تكـون 

ًمقـابال واحـدا يف الفرنـسية ) قومية ووطنية(َّودليل ذلك أن للكلمتني العربيتني الدولة وطنية،  ً

)nationalisme(ًمثال وهو 
) ١(

فالوطن هـو جـزء مـن األرض القوميـة، وهـذه بـدورها هـي . 

ِّامتداد للوطن، ولـذا يـسمي القوميـون األرض القوميـة للعـرب بـالوطن العـريب، ويقـرصون  ُ

ًوصف، عىل ما كان جزءا أو قطرا منهًجمردا من ال) الوطن(اسم  ً.

 القوميون العرب ثورة كـل قطـر عـريب َّدُعَ أن ي- واألمر كذلك-فكان من الطبيعي

. لثورة الوطن العريب يف ذلك القطرًياِّجتل

 إن الذين هنضوا للثورات الوطنية ضد االستعامر الغريب بدافع وطني هـم –ب 

 الرتكـي بـدافع قـومي كـإبراهيم هنـانو أنفسهم الذين كـانوا قـد هنـضوا ضـد احلكـم

                                                          

.٤: العربية القومية -الشهايب) ١(
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وهاشم األتايس وشكري القوتيل
)١(

. ، وأمحد مريود ونوري السعيد وفارس اخلوري

ُوكل من أمهلته احلياة من رجال الثورة العربية واصل كفاحه يف الثورات الوطنيـة ْ َ ُّ .

: لًويرضب الشهايب مثال عىل ذلك ذلك ممن عـرفهم يف مجعيـة العربيـة الفتـاة، فيقـو

وبرزت منهم شخـصيات وطنيـة، مـنهم مـن انتقـل إىل العـراق وهـم الـذين كـانوا «

نكليـز يف مطـامعهم، وكـان مـنهم أركـان الكتلـة الوطنيـة التـي ينظمون معارضة اإل

َّومـنهم أولئـك الـذين انتقلـوا إىل عـامن بعـد احـتالل . كافحت الفرنسيني يف سورية

ْكام راحوا يذكون نار . واملستخذين هلمنكليز الفرنسيني لسورية فراحوا يقارعون اإل ُ

ــسورية  ــورة ال ــشق إىل )١٩٢٧- ١٩٢٥(الث ــن دم ــادوا م ــذين ع ــك ال ــنهم أولئ ، وم

»فلسطني فكانوا يف طليعة العاملني لقضيتها
)٢(

.

ــة التــي كانــت تكــافح –ج   مل يغــب اهلــدف القــومي عــن مــواطني األقطــار العربي

 إىل )١٩١٩(سـنة ) جلنـة كـرين ( األمـمُاالستعامر الغريب اجلديد، فعندما أوفدت عصبة

ْأثبتـت  «ملعرفة رغبات األهايل فيـه) ١٩١٩(سنة  أقطار املرشق العريب املنتدب عليها يف َ

سـورية وفلـسطني ولبنـان (تقريرها قناعتها يف الرغبات التي أبداها معظم سكان الشام 

ــأن  ،)واألردن ــاب ــدا مــستقال متام ــرا متح ــشام قط ًيكــون ال َّ ً ــة وأن ي... ًً ــة ملكي كــون دول

»دستورية ديمقراطية المركزية
)٣(

.

: يف سورية– ١ً

                                                          

.٧٥: العربية القومية -الشهايب )١(

.٧٤ :السابق املصدر )٢(

.١٢٦: العربية القومية -الشهايب )٣(
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فحسب، بل جممـوع ) ١٩٢٧- ١٩٢٥(ويف حديثنا ال نعني هنا الثورة السورية الكربى سنة 

احلركــات الثوريــة التــي اشــتعلت يف ســورية، إذ مل تبــق حمافظــة ســورية إال وأســهمت يف احلــراك 

 استقالل الوطن، وكانـت الـروح الوطنيـة، أي االنـتامء َّالثوري، وقدمت من الشهداء ما يستحقه

إىل الوطن بصفتها حالة من حاالت الروح القومية، هـي الـدافع وراء هـذه احلركـات، بـدليل أن 

ًفرنسا مل تأل جهدا يف حماوالهتا تقسيم القطر العريب السوري إىل دويالت كدولـة دمـشق وحلـب 

ِّ كانـت تـصطدم بـاإلرادة الوطنيـة املوحـدة، عـىل والالذقية والسويداء، ولكـن تلـك املحـاوالت

ـا يف  َّالرغم ممن اسـتنفرهتم فرنـسة مـن ضـعاف النفـوس والوصـوليني الـذين قبلـوا التعـاون معه

بعض من تلك املحـاوالت، والـدليل اآلخـر أن اجلمعيـات واألحـزاب القوميـة التـي نـشأت يف 

َّالعهد العثامين وقادت اليقظة العربية إبانه، قد حتو لت إىل أحزاب وطنية يف عهد االستعامر الغـريب َّ

التـي حتولـت فـيام ) الكتلة الوطنية(َّوالتجزئة، فجمعية العربية الفتاة وحزب االستقالل حتوال إىل 

ًبعــد إىل احلــزب الــوطني وحــزب الــشعب، ومــن كــان يقــاوم االحــتالل الرتكــي صــار مقاومــا 

لالحـتالل الفرنــيس
)١(

ً الكتلــة الوطنيــة جهـدها اضــطرارا عــىل ولــئن قـرصت«: يقـول الــشهايب. 

ـا كانـت قوميـة تـشمل مجيـع الـشعوب العربيـة، وشـبه ذلـك  َّمقارعة االستعامر الفرنـيس فمبادئه ُ

كانت مبادئ مجعيات وطنية أخرى تألفت زمن االنتـداب أو بعـده، مثـل عـصبة العمـل القـومي 

»وكان مركزها دمشق وهدفها استقالل األقطار العربية واحتادها
)٢(

.  

وإذا كان الـشهايب مل هيمـل أي حركـة ثوريـة يف املحافظـات الـسورية، إال أنـه خيـص الثـورة 

وأكرب مزية هلذه الثورة اصطباغها «: ِّبحيز أكرب تستحقه ويقول) ١٩٢٧- ١٩٢٥(السورية الكربى 

                                                          

.١٤١ :السابق املصدر )١(

.١٤٢: العربية القومية -الشهايب)٢( 
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ـا عـدد غـري قليـل مـن القـوميني العـرب، سـواء أكـانوا  بصبغة استقاللية شاملة، فقـد اشـرتك فيه

»ني من مجعية العهد أم كانوا مدنيني من مجعية العربية الفتاة وحزب االستقاللعسكري
)١(

، وبمعنى 

ًآخر مثلت الثورة السورية استمرارا وامتدادا للشعور القومي وجتسيدا له ً ً.  

:  يف لبنان– ٢ً

وفـيام . كانت احلركة الوطنية يف لبنان موازية ملثيلتهـا يف سـورية يف الـدوافع واألهـداف

ً موضوعنا يذكر أن فرنسة مل تفلح يف إقناع بعض الطوائف اللبنانيـة بـأهنم ليـسوا عربـا خيص ُ

ُّوأهنم من أرومة أخرى، وأن القومية العربية وسيلة املسلمني للتسلط عـىل مـن سـواهم مـن 

ـان تعتقـد أن يف القوميـة العربيـة  العرب، ومل تفلح سياسة فرنسة يف جعل بعـض طوائـف لبن

ـائق الرسـمية اللبنانيـة . ل لبنانًقضاء عىل استقال ـاء يف معظـم الوث بـأن يكـون لبنـان «َّولذا ج

ًدولة عربية مستقلة متاما أي أال يكون مقرا لدولة استعامرية وال ممرا هلا ً ً
َّ ََّ َ«

)٢(
.

: فلسطنييف – ٣ً

وكنـا  ذكرنـا . كانت كل ثورات الشعب الفلسطيني الوطنية ذات بعد قـومي عـريب

بأن تكون سـورية وفلـسطني ) كرين( سكان فلسطني رغبوا إىل جلنة قبل قليل أن معظم

حـدةَّومتًدولة مـستقلة متامـا 
)٣(

 أول الفلـسطينينيوعنـدما عقـد القوميـون العـرب مـن . 

ن الوحـدة ضم فلسطني وسورية ُ وحدة، كان من قراراهتم فيه،)١٩١٩(مؤمتر هلم سنة 

                                                          

.١٤٨ :السابق املصدر)١(

.١٦١: السابق املصدر) ٢(

.١٦٥: العربية القومية -الشهايب)٣(
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» ورفض وعد بلفور واهلجرة اليهودية،العربية
)١(

.

 والتـضحيات اجلـسام ّن الثورات املتالحقة التي قام هبا الـشعب الفلـسطيني األيبإ

ْ مل تنــ،التــي قــدمها واجلراحــات التــي حتملهــا ًه يومــا ارتبــاط قــضيته الوطنيــة بالقــضية سُ

َّالقوميــة األم، كــام أن العــرب جممعــون عــىل أن القــضية الفلــسطينية هــي قــضية العــرب 

كتف القوميون من أبناء الشعب العريب خـارج فلـسطني مل يواملركزية وجرحها النازف، 

بإبــداء املــشاعر فحــسب، بــل أســهموا يف ثــورات الــشعب الفلــسطيني، ومــا زال اســم 

.ًحارضا يف الثورة الفلسطينية إىل اآلن) عز الدين القسام(املجاهد 

: يف العراق– ٤ً

التــي كــان ) ١٩٢٠(قــام الــشعب العــريب العراقــي بثــورات متتاليــة والســيام ثــورة 

اجلـائرة قـاوم القوميـون العـرب ) ١٩٢٢(وبعد معاهدة «. القوميون العرب من رجاهلا

»َّوالشعب العراقي عامة هذه املعاهدة الشائنة
)٢(

إذا تتبعنا سري القومية «: يقول الشهايب. 

العربية يف العراق منذ انفصاله عن الدولة العثامنية إىل يومنا هذا، نجـد أن القـوميني مـن 

ًعيـل األول كـانوا هـم وفيـصل بـن احلــسني يعملـون يـدا واحـدة يف سـبيل اســتقالل الر

العراق استقالال تاما، وكـانوا ينـارصون سـورية خاصـة يف الـرس والعلـن
ِّ

ً  لكـي تـدرك ،ً

»استقالهلا، وينارصون احلركات القومية يف البالد العربية سائرة عىل قدر املستطاع
)٣(

.

                                                          

.١٧١: السابق املصدر)١(

.١٩٥: السابق املصدر) ٢(

.١٩٦: العربية القومية -الشهايب)٣(
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: يف مرص– ٥ً

القومية العربية يف مرص عن مثيالهتا يف الشام والعـراق، ألن مـرص َّتأخرت جتليات 

 آنئـذ  عن فكرة القومية العربية، ذلـك أن التنـاقض األسـايسبنفسها تنأىًكانت غالبا ما 
ٍ

 املرصيني مل يكن مع العثامنيني، إذ كانت مرص تتمتع بشبه استقالل عـن الـسلطنة يف نظر

َليز الذين كان ينظـر إلـيهم عـىل أهنـم فرنجـة وورثـة  مع اإلنك كان التناقضالعثامنية، بل ُ

وعــىل هــذا فكــان ). بــاحلروب الــصليبية(الغــزو الفرنجــي الــذي يــسميه املستــرشقون 

نكليز والفرنسيني من قبلالتناقض مع اإل
ِ

ً تناقضا وطنيا ودينيـا،هم ً ولنـأهيم عـن النـزاع . ًَّ

ــع ال ــرصية يف مطل ــصحافة امل ــروج يف ال ــان ي ــي ك ــريب الرتك ــامتالع ــرشين كل ــرن الع  ُق

وكنـا «: يقـول الـشهايب. ً بدل كلامت العرب والعروبة غالبـا) والبالد الرشقيةِّالرشقيني(

لـسنة أًمجيعا مـوقنني أن كلـامت الـرشقيني والـبالد الـرشقية كانـت شـائعة يف مـرص عـىل 

 ستزول وحتل ،ً حتاشيا لكلامت العرب والبالد العربية،املرصيني وعىل صفحات اجلرائد

أي العرب والبالد العربية[َّلها الكلامت الصحيحة حم
)١(

[«.

 مرص ما لبثت أن تـأثرت بالـشعور القـومي الـذي عـرب عـن نفـسه باحتـضان ولكن

 وفتح أبواهبا أمامهم لإلقامة والعمـل ونـرش آرائهـم ،العروبيني من أبناء الشام والعراق

ية وهي الرابطة العربية األوىل يف َّ ثم بمشاركتها الفعالة يف قيام اجلامعة العرب،وأفكارهم

رسائيليــة ســنة اإلً ويف مــشاركتها حكومــة وشــعبا يف احلــرب العربيــة ،العــرص احلــديث

) ١٩٥٢(ِّولكن أكرب جتليات القومية العربية يف مرص كان يف تبني ثورة متـوز ). ١٩٤٨(

                                                          

.٢٠٥: السابق املصدر)١(
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 هبا الـرئيس أما من حيث قوميتنا العربية فقد آمن«:  يقول الشهايب،فكرة القومية العربية

ً حتـى أصـبح اليـوم رمـزا ،مجال عبد النارص قبل الثـورة وأعـاد إليهـا احليـاة بعـد الثـورة

للعروبة يف العامل كله، فكان ذلك أكرب راحة
ٍ

ُّ ألمثالنـا مـن الـشيوخ الـذين طاملـا ودوا لـو 

 يف تـرصيح يل بعـد ُولقد قلت... ٌّبرز يف أمتنا رجل قوي يستطيع محل هذا العبء الثقيل

َّ إن هناك ثـالث حقـائق ال شـك فيهـا:ني عىل الثورةترور سنم األوىل أن رجـال الثـورة : َ

تولـون يلون أي و وهـم مـسؤ،وعىل رأسهم مجال عبد النارص هم أول مرصيني رصحوا

 مـسؤولني دانـوا بالقوميـة العربيـة لوالثانيـة أهنـم أو.  مثلناٌ بأهنم عرب،أعامل احلكومة

 مـن الـوطن ءد شعوب األمة العربية، وأن مرص جـزأح وأعلنوا أن الشعب املرصي هو

والثالثة أهنـم أول مـسؤولني يف ). وقد أدخلوا ذلك يف صلب الدستور فيام بعد(، العريب

مرص رصحوا بأن القضية العربية هي قضيتهم، وبأن الوحدة العربية هي هدفهم
َّ

«
)١(

.

: يف اجلزائر– ٦ً

َّية عربية، خلصها بيت إسالملقات وطنية انطلقت الثورة اجلزائرية العظيمة من منط

:املجاهد عبد احلميد بن باديس

)وإىل العروبة ينتسب     شعب اجلزائر مسلم   (

ي ســالمَّتبــدى البعــد القــومي يف الثــورة اجلزائريــة بــإرصار قادهتــا عــىل البعــدين اإل

ت رأس ً وبموقف العرب مجيعا مـن هـذه الثـورة املجيـدة التـي رفعـ،ناأسلفوالعريب كام 

ومل يظهــر األثــر القــومي يف الثــورة اجلزائريــة بالــدعم العــريب . ًالعــرب واملــسلمني عاليــا

                                                          

.٢١٦ -٢١٥: العربية القومية -الشهايب) ١(
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الرسمي هلا يف املحافل الدولية واإلعالم فحسب، بل تعداه إىل املتطوعني العرب الذين 

 وإىل الـدعم الكبـري الـسيايس واملـادي الـذي قدمتـه القـوى ،أسهموا يف الثورة اجلزائرية

.  والسيام يف مرص وسورية والعراق وتونس واملغـرب،ربية يف الوطن العريبالقومية الع

ْ الفكـرة القوميـة هـي التـي صـنعت الثـورة اجلزائريـة، بـل نقـول إن فكـرة َّندعي بـأنال  َ

. الثائرةً دينا كان أهم خصائص الشخصية اجلزائريةواإلسالم ًنتامء إىل العروبة لغةاال

ُقد ذكـرت الثـورات يف بعـض األقطـار  -ًا لإلجياز  إيثار– يف هذا البحث تنكوإذا 

ًالعربية دون غريها، مما برزت فيها الـروح القوميـة، إال أن الـشهايب مل يـرتك قطـرا عربيـا  ً ْ َ

ًواحــدا دون أن يتوقــف عنــد معاناتــه مــع االســتعامر وثورتــه وتــضحياته للوصــول إىل 

ِّوهذا يدل بام ال يدع جماال للشك . َّاحلرية ً ًنا أصيال مـن ِّالروح القومية كانت مكوأن عىل ُّ ً

ِّمكونات فكره ومعتقده احلضاري، حتى إن ما كتبه عن األقطار العربية منذ احتالهلا إىل 

َّحني استقالهلا عرب ثوراهتا وتضحياهتا يمكن أن يعد وثائق تارخيية هامة حلركة شـعوب  َ َّْ َ ُ

ومل يغادر يف بحوثه يف كـل قطـر . اقاألمة العربية يف العرص احلديث وتطلعاهتا إىل االنعت

َّ كالـصحة والتعلـيم واالقتـصاد والثقافـة، وكلهـا ، وال صـغرية إال أحـصاهاًعريب كبرية

.كانت ميادين مواجهة ورصاع ضد املستعمرين

: النزوع إىل الوحدة العربية– ٣

 األقطار العربيـة عامـة إىل شـكل مـن أشـكال ُكان من جتليات الفكرة القومية نزوع

فقد كانت إقامـة الدولـة العربيـة الواحـدة يف . لوحدة، كاالحتاد أو التضامن أو التنسيقا

.املرشق العريب من دوافع الثورة العربية الكربى
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وإذا كانت الفكرة القومية قد عجزت عن جتسيد شـكل دائـم مـن أشـكال الوحـدة 

قامـة رابطـة عربيـة يف إمـا ٍّالعربية، لعوامل ليس هذا جمال ذكرها، فإهنا نجحـت إىل حـد 

)جامعة الدول العربية(رسمية هي 
)١(

 مـا - ما يقال فيها ويطعـن عليهـاكل عىل - ، التي

ًتزال بيتا لكل العرب، وكان أول ما يقوم به قطر عريب بعد استقالله هو انتسابه إىل تلك 

 اسـتعامر  املغربية يف عهدُوبعد أن كانت األفواج. ًاجلامعة، تعبريا عن انتسابه إىل العروبة

َ الضاربة للجـيش الفرنـيس الـذي احتـل املـرشق العـريب وقمـع ثوراتـهَاملغرب القوة
َ

)٢(
 ،

صارت األفواج العسكرية املغربية بعد االستقالل ترسل إىل املرشق العريب للوقوف إىل 

.جانب إخواهنم يف مرص وسورية يف حرهبام ضد الغزو الصهيوين

: النهضة اللغوية واإلحياء الثقايف– ٤

أما عهد األتراك العثامنيني منـذ احـتالهلم للـديار العربيـة يف القـرن «: يقول الشهايب

، فقـد )١٩١٨(العارش للهجرة حتى خروجهم منها عقـب احلـرب العامليـة األوىل سـنة 

كان يف اجلملة أسوأ عهد عىل العربية وآداهبـا، ذلـك بـأن املامليـك مـن أتـراك ورشاكـسة 

والشام ويتعلمـون العربيـة، وكانـت لغتنـا يف أيـامهم  نون مرصكانوا قبل العثامنيني يسك

سـطنبول عاصـمة هلـم، إَّهي لغة احلكومة الرسمية، أما األتراك العثامنيـون فقـد اختـذوا 

                                                          

.٣٥١: العربية القومية -الشهايب) ١(

] ميـسلون موقعـة يف [دمـشق إىل املوجهـة الفرنسية احلملة أما«: قال. ١١٩: االستعامر -الشهايب) ٢(

 مـن ولـواء اجلزائـريني املـشاة مـن أفـواج وأربعة السنغال، جنود من لواءين من مؤلفة كانت فقد

 ومـرص سـورية إىل أرسـلت التـي املغاربيـة تجريـداتال مـع هذا نَيقار[و »..املراكشيني الفرسان

.]العريب املغرب دول استقالل بعد االرسائييل، الغزو ضد املنرصهت
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َّوجعلوا الرتكية وحدها لغة حكومتهم الرسمية حتى يف البالد العربية َّ«
)١(

.

 -شعورهم باملظلومية اللغويـةَّأدى شعور العرب باملظلومية القومية والسياسية إىل 

 وهم يرون إىل لغتهم العربية التي هي أرشف اللغات يف نظرهم، ومن -إن صح التعبري

أقدم اللغات وأغناها يف نظرهم ونظر غريهم، يرون إىل هـذه اللغـة وقـد أصـبحت لغـة 

َتعَّغري رسمية يف وطنهـا، ال  ِّعلمـتَّلـم إال بمنزلـة لغـة ثانويـة، وإذا ُ لرتكيـة أو  فباللغـة اُ

العامية
)٢(

»وكان الوالة والقضاة وكبار املوظفني ممن جيهلون اللغة العربية. 
)٣(

.

ًأدت اللغــة العربيــة دوريــن يف الفكــرة القوميــة، فهــي أوال كانــت الرابطــة اجلامعــة  ْ َ

ًالوحيدة املتبقية للعـرب التـي متيـزهم مـن الدولـة العثامنيـة ومـن الغـرب أيـضا، فاللغـة  ِّ

ِّ خصائصهم، وهي هبذه الصفة كانت الوسـيلة واملحـرك للـشعور القـومي العربية أظهر

ً أن النهـضة اللغويـة تعلـام وتعلـيام وترقيـة صـارت - وهو نتيجـة لـألول-ًاثانيوالعريب،  ً ً ُّ

:ًهدفا وغاية عند القوميني العرب، والدليل عىل ذلك أمران

 الفكـر منطلـقام كانـت َّأن أول املدارس احلديثة التـي افتتحـت يف بـالد الـش: أوهلام

التي أسسها الـشيخ طـاهر ) فاجلمعية اخلريية (، إحياء اللغة العربية وآداهباعربالعرويب، 

 اجلزائري يف أواخر القـرن التاسـع عـرش وسـبق احلـديث عنهـا، كـان مـن أهـم أهـدافها

 باملعارف والسيام الكتب املدرسية وتنهضافتتاح املدارس وإنشاء مطبعة تطبع الكتب «

                                                          

.٢٩٦: العربية القومية -الشهايب) ١(

.٣١-٣٠: ٢ االستعامر -الشهايب) ٢(

.٤٢: العربية القومية -الشهايب) ٣(
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»لغة العربيةبال
)١(

ويف السنوات التي قـضاها الـشيخ طـاهر اجلزائـري بالـشام مـن نحـو . 

 من املتعلمـني والنبهـاء ٌكان يتحلق حوله يف دمشق صفوة«، ١٩٠٥  إىل سنة١٨٨٠سنة 

 حلقة أدبية وثقافية، وكانت تدعو إىل تعليم العلوم ُواملفكرين، فتألفت من مجاعهم أكرب

ومـن  الثابـت . عرب وتراثهم العلمي وآداب اللغة العربيـةالعرصية، ومدارسة تاريخ ال

يف دمــشق، نــشأت منــذ تأســيس اجلمعيــة اخلرييــة التــي عنــد العــارفني أن هــذه احلركــة 

َّتتشعبوأخذت  َّ وتتسع يف احللقة املذكورةَ َ تعد أقدم أساس وأرسخ ركن قامت عليه -َ ُّ ُْ َ
َ

َّن الطبيعي أن يتولـد يف هـذه احللقـة وم... بية والعلمية يف عاصمة األموينيدالنهضة األ

ِّالسيئّة وخارجها شعور قوي بالوضع األدبي  الذي كانت عليه شعوب الدولة العثامنيـة َّ

ُوالشعب العريب فيها خصوصا، وقد نتج عـن هـذا الـشعور قيـام
َّ حلقـة أو مجعيـة رسيـة ً

ٍ

»سياسية يف دمشق
)٢(

كـان حمـب «  يف دمـشقةومن حلقـة اجلزائـري انبثقـت حلقـة ثانيـ. 

ًالــدين اخلطيــب لولبهــا وأكثــر شــباهبا اتــصاال بالــشيخ اجلزائــري وحلقتــه ، وكــان مــن »َ

أعضائها البارزين عارف الشهايب وعثامن مردم ولطفـي احلفـار وصـالح قنبـاز وصـالح 

الدين القاسمي، وكان اهلدف الظاهر هلؤالء الشبان يف حلقتهم مدارسـة تـاريخ العـرب 

أما . داهبا، وتأسيس غرف للمطالعة ومدارس أهلية لنرش العلموقواعد اللغة العربية وآ

وقـد كـانوا يقتـرصون يف دعـوهتم ... ّهدفهم اخلفي فقد كان بعث العروبـة مـن رقادهـا

َّالرسية عىل برنامج سيايس حمدود، وهو مطالبة الدولـة العثامنيـة باختـاذ نظـام المركـزي 

ربيــة لغــة رســمية يف مــدارس يــضمن للعــرب حقــوقهم وجيعــل لغــتهم يف الواليــات الع

                                                          

.٥٠: العربية القومية -الشهايب )١(

.٥١: سابقال املصدر )٢(
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»احلكومة ودواوينها وحماكمها
)١(

مجعيـة النهـضة (، وقد تطورت هذه احللقة فيام بعد إىل 

.سطنبول عىل أن يكون مقرها الثابت يف دمشقإالتي أسست يف ) العربية

س بالعربيـة األثـر البـالغ يف إذكـاء الـروح ِّهليـة التـي تـدراألولقد كـان للمـدارس 

ية كمدرسة الشيخ عباس األزهري يف بـريوت، ومدرسـة الـشيخ كامـل الوطنية والقوم

»..اب يف دمشقَّصقال
 )٢(

.

.ويلحظ هنا بوضوح تداخل العامل اللغوي والعامل القومي والتحرري

ـانيهام  بحـسب قــرارات ، أن اجلمعيـات واألحــزاب القوميـة كــان عـىل رأس أهــدافها:وث

تكــون اللغــة العربيــة معتــربة يف جملــس النــواب أن «) ١٩١٣(املــؤمتر العــريب األول يف بــاريس 

ًالعثامين، وجيب أن يقرر هذا املجلس كون اللغة العربية لغة رسمية يف الواليات العربية َ«.

ُّوأخـريا، فلعـل أفـضل مـا نلخــص بـه هـذا الفـصل هـو نــص مـا خـتم بـه الـشهايب كتابــه  َِّ َّ ً

:يف كتاب االستعامر بجزأيه، وهوالذي تتالقى معظم أفكاره مع ما جاء ) القومية العربية(

األول الــشعور :  قوامهــا مــن حيــث الفكــرة املثاليــة أمــرانٌ العربيــة عقيــدةُالقوميـة«

 عربيـة واحـدة، وبـأن أوطـان تلـك ٌواإليامن بأن الشعوب العربية يف مجيـع أقطارهـا أمـة

ي َّوالثـاين إرادة الـسع.  مـن وطـن كبـري واحـد هـو وطـن األمـة العربيـةٌالشعوب أجزاء

َّلتحقيق األهداف السياسية واالقتصادية والثقافية هلذه األمة َّ.

                                                          

.٥٣: العربية القومية -الشهايب )١(

َّثــم للداللــة ولكــن ســابق موضــع يف املعلومــة هــذه ذكرنــا وكنــا ١٠٢: الــسابق املــصدر )٢(
 أثــر عــىل َ

.اللغوية النهضة يف أثرها عىل للداللة واآلن. القومية الفكرة إيقاظ يف املدارس
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 أي بواعـث ذلــك الــشعور ،والعوامـل الواقعيــة التـي تقــوم عليهــا القوميـة العربيــة

:ان وتلك اإلرادة عىل األخصــــوذلك اإليم

 .ىـــة العربية الفصحـــراك يف اللغـ االشت– ١

  .مآثر العرب وآثارهم يف العلم والثقافة واحلضارة منه ّوأخصاالشرتاك يف التاريخ،  –٢

. االشرتاك يف املصالح السياسية واالقتصادية يف احلارض واملستقبل– ٣

والقومية العربية ال ترتكز عىل عامل العنرصية، وإن يكن معظم سـكان الـبالد العربيـة 

َّلـساللة الـسامية، وال يمتون إىل ساللة برشية واحدة هي الـساللة العربيـة القديمـة املـسامة با

العـريب مـن : ترتكز عىل الدين وإن يكن معظم هؤالء السكان مسلمني، ففي القومية العربية

ًتكلم بالعربية وأراد أن يكون عربيا، مهام يكن دينه، ومهام تكن الساللة البرشية التـي ينتمـي 

ــا ــسيحيون سواســية، عــىل اخــتالف. إليه ــسلمون وامل  مــذاهبهم ويف القوميــة العربيــة امل

ِّوطوائفهم، وهي جتل العقيدة الدينية القويمة والتحيل باألخالق الدينية الفاضلة ُّ
ِ ُ.

ٍ ويف وعي وتنظيم وتصميم لبلوغ أهدافها ،َّوالقومية العربية تناضل بشتى الوسائل

َية امللمع إليها وهياإلنسانالعادلة و
ْ ُ:

.امرية والصهيونية عنهااستقالل البالد العربية بإجالء الدول االستع: األول

ِّحمافظـة الـبالد العربيـة املـستقلة عـىل اسـتقالهلا بـصد عـوادي االسـتعامريني : الثاين َّ

.والصهيونيني عنها

.مجع شمل الدول العربية املستقلة يف دولة عربية واحدة: الثالث

.إقامة حكم شعبي نيايب ديمقراطي برملاين: الرابع

ّوزيع الثروة القوميـة عـىل مبـدأ اشـرتاكي تعـاوين، ال عـىل َّكية وتُْلإقرار امل: اخلامس



 - 96  -

ِّمبدأ شيوعي وال عىل مبدأ رأساميل متحك ّ .مّ

ًرفع مستوى شعوب األمة العربية خلقيا وثقافيـا واجتامعيـا واقتـصاديا، : السادس ً ً ً

.بغية تنشئة املواطن الصالح الواعي املثقف السليم املكتفي

.يةاإلنسان حترتم القومية العربية، والعمل يف خري احرتام القوميات التي: السابع

ًمشاركة العامل املتمدن يف تقدم العرب روحيا وعقليا: الثامن ً ُّ ِّ.

جتنيـب العـامل مـصائب احلـروب باتبـاع سياسـة احليـاد اإلجيـايب والتعـايش : التاسع

َّالسلمي بني شعوب األرض حتى يعم السالم العامل ُ َ.

ِّمية العربية ليست فلسفة قومية ضيقةَّويتضح من ذلك أن القو ً وال مذهبا اجتامعيا ،َ ً

ْحمــدودا قوامــه األثــرة أو التعــصب أو البغــضاء، بــل  َ ُّ  فلــسفة اجتامعيــة مثاليــة بنــاءة هــيً

َّ تدعو كل عريب إىل حمبة أمته العربية ووطنه العـريب، وإىل االعتـزاز بـاميض هـذه ،تقدمية

ُّاألمة، وإىل العمل التقدمي حلا ية، وإىل خـري اإلنسانَّ حمبة إىلرضها وملستقبلها، كام تدعو َّ

»البرشية وإىل حق كل شعب عىل األرض بتقرير مصريه
) ١(

.

                                                          

.٣٦٠-٣٥٩: العربية القومية -الشهايب) ١(
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األمري مصطفى الشهايب رمحه اهللا األول عن يسار الصورة مع فارس اخلوري

الرئيس هاشم األتايس، مجيل مردم بيك، أدمون احلميص

وري أثناء توقيع معاهدة جالء فرنسا عن سوريا أخذت هذه الصورة للوفد الس

 يف باريس داخل قاعة الساعة بوزارة اخلارجية الفرنسية١٩٣٦ أيار ٩بتاريخ 
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ّالزراعي العالم الشھابي

َأخذ القوس بارهيا، فهو ابن بجدعندما يكتب الشهايب يف الزراعة فقد  ْ َ هتا ولعله أبو َ

َّوتقدم أنـه . ان من أوائل املختصني يف العلوم الزراعيةعذرهتا يف العرص احلديث، ألنه ك

ًخترج مهندسا زراعيا يف مدرسة  .)١٩١٤(الزراعية بفرنسا سنة ) غرينيون(ً

: للتأليف يف الزراعة ثالثةكانت أهم دوافعه
 

ًه مدرسا للزراعة يف املـدارس ُعمل -
تـىض منـه الزراعيـة يف سـورية، األمـر الـذي اقِّ

. واملرجعية لطالهباتلك املدارس، ووضع الكتب املنهجيةليمية لوضع املناهج التع

ــام هــو مــن دعــاة اإلصــالح - ــه، ب ــيم وتوطين ــم والتعل ــة يف نــرش العل  رغبتــه القوي

.والتحديث يف الوطن العريب

ولـيس . ٍ إيامنه العميق برضورة تطوير اللغة العربية جلعلها لغـة علـم ومعـارصة- 

لعلمـي باللغــة العربيــة والكتابــة هبــا، والســيام يف أدعـى جلعلهــا كــذلك مــن التــأليف ا

.العلوم احلديثة

 فرنـسا ة يفَّيُّي تلقاهـا يف دراسـته التخصـصمجع الشهايب يف كتبه املعارف العلمية الت

ُصلت لـه مـن ممارسـته العمـل الزراعـي مـإىل خرباته الشخـصية التـي حتـ ً كـان ضـابطا ْذَّ
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َّا لرسي إذ كان قائد،ًاحتياطيا يف اجليش الرتكي ًتني زراعيتني فيه، وعندما صار مدرسـا يف ً

ًاملدارس الزراعية، وبعدما أسهم يف القطاع الزراعي يف سورية مديرا للزراعـة واحلـراج 

.ًيف دمشق، ومديرا ألمالك الدولة يف سورية

َّال أبيح لنفيس يف حديثي عن الشهايب الزراعـي أن أتعـرض للـامدة العلميـة يف كتبـه 

راســاته، ألين لــست مــن أهــل االختــصاص، إال مــا كــان ذا صــلة بمــنهج ومقاالتــه ود

.التأليف والعرض أو الدالالت اللغوية فيها

:سوف أقدم الشهايب الزراعي من خالل ثالثة حماور

ْعرض كتبه ومؤلفاته العلمية الزراعية دون معامجه الزراعية: األول  التي سأفرد هلا ،َ

ًفصال خاصا ً.

ْعــرض مقاال: الثــاين اعيــة التــي تــه وحمارضاتــه وتعقيباتــه ذات الــصلة بــالعلوم الزرَ

.سيام يف جملة جممع دمشقنرشها يف املجالت، وال

.كتبهالبارزة يف هجه يف البحث والتأليف والسامت مالحظات حول من: الثالث

َّ الكتب الزراعية التي ألفهاً-أوال
)١(

:

ًوسوف أعرضها تزمنيا، مع أهنا كتبت كلها بني ع ّ .)١٩٦٣-١٩٢٢(امي ُّ

).١٩٢٢: ( كتاب الزراعة العلمية احلديثة– ١

                                                          

 مــن بــيشء نعرضــها واآلن) وآثــاره مؤلفاتــه (فقــرة حتــت األول الفــصل يف بإجيــاز ذكرناهــا كنــا) ١(

.هبا للتعريف التفصيل
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 ،يضم الكتاب جممـوع الـدروس التـي ألقاهـا املؤلـف يف مدرسـة الغوطـة الزراعيـة

يعنـي [ الزراعة العامة واخلاصة مع تطبيقاته العملية يف الـبالد الـسورية ّ فنًملخصا فيها

وهـذا الكتـاب هـو بـاكورة ]. ردن سـورية ولبنـان وفلـسطني واأل:هبا بالد الـشام عامـة

.مؤلفاته الزراعية
 

ِّيقدم الـشهايب للكتـاب بالتـذكري بأمهيـة الزراعـة يف حيـاة اإلنـسان واحليـوان، حتـى إن 

ثــم يــستعرض تــاريخ الزراعــة، ويــذكر أهنــا ظهــرت يف العــرص . َّبعــض القــدماء قدســوها

ــد ومــرص ا ــم تنوقلــت بــني ســكان اهلن ــاريخ، ث ُالنحــايس مــا قبــل الت ــدانيني ُ لقديمــة  والكل

ًواآلشــوريني يف الــشام والعــراق، وأن العــرب كــان هلــم القــدح املعــىل فيهــا بــدءا بــاملع  نيِّنييََّّ

 َكتـاب) هـ٢٩١- ُابن وحشيه(ً ومرورا باألنباط الذين ترجم عن لغتهم ،َّوالسبئيني يف اليمن

الفالحـة (بييل كتابـه ْ إذ ألـف ابـن العـوام اإلشـ،، وانتهاء بعرب األنـدلس)الفالحة النبطية(

.ُالذي ترجم إىل اإلسبانية والفرنسية، حني كانت أوربا جاهلة هبذا العلم) األندلسية

بحـوث العلميـة الزراعيـة يف أوربـة كر أنه يف أواخر القرن الثامن عرش بدأت الْذَوي

دوماس وباسـتور وكايلومـساك ودوكاسـبارين وريـسلر يف : يث وضع أسسها العلامءح

حتـى صـارت  .نكلـرتاإ وجبيلـربت والو يف ،بيك وشو بالر وتـاهر يف أملانيـافرنسا، ولي

ًالزراعة ثم علام واس
َّعا تشعب إىل علوم فرعية عديدةَّ َّ َّ فيها وختلفنا نحـن، ُفتقدم الغرب. ً

.ص هبا يف دول الغربُّخصتة إىل إرسال البعثات العلمية للمما حدا بالدول العربي

الكتـب العربيـة يف هـذه  َه نقـصُف هذا الكتاب مالحظتـوقد محل الشهايب عىل تألي

نـشئت يف أوائـل القـرن العـرشين يف سـورية العلوم، والسيام يف املدارس الزراعية التي أ

 ومدرسة الغوطة الزراعية يف ريـف دمـشق، ، الزراعية يف حمافظة محاة)سلمية(كمدرسة 
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.امليكون الكتاب مادة تعليمية فيه

:ية أقسام هييتألف الكتاب من ثامن

ًوتـضمن دروسـا يف تركيـب الكتلـة الرتابيـة ومـا : األتربة الزراعية: القسم األول-
َّ

ــة مــن حيــث التامســك  فيهــا مــن رمــل وبوتــاس وفــسفور وآزوت، ثــم صــفات األترب

م السهول واجلبال والصحارى يفوذ، ثم يذكر أنواع األقاليم كإقلة النوااللتصاق وقابلي

.َّة والطينية والكلسيةَّوأنواع األرايض كالرملي

َّويتضمن املواد التي يتغذى النبـات منهـا : نبذة يف علم حياة النبات: القسم الثاين -
َّ

. والبوتاس والكلس وكيفية امتصاص هذه املوادنكاآلزوت والكربو

.األعامل الزراعية، كاحلراثة والبذر واحلصاد والدراس وأدواهتا: القسم الثالث -

ّ الري والتجفيف:القسم الرابع - َّويتضمن رضورة املاء للنبات، واملـواد الغذائيـة : ّ

.فيه، وكمية املاء الالزمة له، وطرق اإلسقاء، ثم طرائق جتفيف املاء الزائد يف الرتبة

املـصلحات واألسـمدة: القسم اخلـامس -
ِ

ْ وهـي املـواد املخـص: ُ
ِ

ْ  العـضوية منهـا ،بةُ

.َّتعامل كل نوع وكميته الالزمة وأنواع كل منها، وكيفية اس،واملعدنية

ويتحـدث فيـه عـن العوامـل : الدورة الزراعية وتعاقب الزروع: القسم السادس -

املؤثرة يف الدورة الزراعيـة، وأنـواع الـدورات الزراعيـة، ودور األيـدي العاملـة ورأس 

.املال يف الزراعة

 حنطـة وشـعري  ويتناول فيه زراعـة احلبـوب مـن:الزراعة الكبرية: القسم السابع -

. وكيفية العناية هبا ووقايتها من األمراض واحلرشات،وذرة وأرز
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ًوتضمن هذا القسم بحثا يف البقول من فاصولياء وفول ومحص ونحوها
َّ

)١(
ًوبحثـا ، 

ُراعـي، وبحثـا يف النباتـات التـي تعـزيف نباتات العلـف كالبيقيـة واجللبـان ونباتـات امل ق ً

رأرضها كالبطاطا والشوندر واجلز
)٢(

ًوبحثا يف النباتات الـصناعية كـالقطن والعنـب، 
)٣(

 

.ًوبحثا يف نباتات خمتلفة كقصب السكر والتبغ واليانسون.. والسمسمنوالكتا

! ويقع يف مخس عرشة صفحة فقط:زراعة األرض اليابسة: القسم الثامن-

ويالحظ أن األقسام ليست متساوية أو متقاربة يف احلجـم، ففـي حـني يقـع القـسم 

 ويف حني يقع السادس و سبعني صفحة، يقع الثاين يف إحدى عرشة صفحةول يف نحاأل

!مئتني وثالث وسبعني صفحة) ٢٧٣(يف مخس عرشة صفحة، يقع القسم السابع يف 

)١٩٢٣: ( مسك الدفاتر الزراعية– ٢

هو رسالة يف نحو مخس وثالثـني صـفحة، حتتـوي الـدروس التـي وضـعها املؤلـف 

ألفـه الـشهايب وهـو يـشغل منـصب .  يف مدرسـة سـلمية الزراعيـةطبق برنامج التدريس

.رئيس األمور االقتصادية بدمشق

ٍ هو قيد حركة القيم املختصة بمرشوع ما، -  كام يقول الشهايب- ومسك الدفاتر َّ َ ْ
ِ

َ

وهو من الوسائل احلديثة يف إدارة املـزارع، . أو بعدة مشاريع ترجع إىل إدارة واحدة

ًو املزارع من معرفة حصيلة عمله وزراعته يف آخـر العـام ربحـا ِّوهو يمكن الفالح أ

                                                          

َيزرع مما بقلة مخسني عىل فيه تكلم البقول، يف كامل كتاب وللشهايب) ١( ْ .الشام بالد يف ُ

. اجلذور وأ الدرنات من نوع ألهنا األرض بعزق ثامرها تستخرج التي النباتات يعني) ٢(

ٌخيوط منها يصنع التي النباتات هبا يعني )٣( ْيصنع ألنه امنه العنب َّوعد أغذية، أو ُ .اخلمر منه ُ
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.أو خسارة

الطريقـة البـسيطة، والطريقـة املزدوجـة، وهـي : وملسك الدفاتر الزراعيـة طريقتـان

ِّيقرص املؤلف كتابه عىل الطريقة األوىل أي البسيطة، ويبني أن أسـاس . َّأوسع وأكثر دقة

وجـودات أي القـيم الثابتـة يف املزرعـة كـاملوايش هذه الطريقـة هـو ختمـني أثـامن مجيـع امل

. ويستثنى من ذلك القيم الثابتة وهي األرض،واآلالت

األول واسـمه دفـرت األسـس، : وهذه الطريقة البـسيطة يكفـي فيهـا مـسك دفـرتين

عىل أنه من املفيـد مـسك دفـاتر أخـرى أو ثانويـة كـدفرت للعـامل . والثاين دفرت الصندوق
ٍ

ٍ وخامس لكل صناعة من الصناعات ،الث للزروع ورابع للمستودع وث،وثان للموايش

.ٌالزراعية، وهذا عائد حلجم العمل الزراعي أو املزرعة التي يشغلها الفالح

َّيــضم دفــرت األســس ســجل نقــ
ِ

َّود الــصندوق وســجل املفروشــات وســجل آالت 

 وســجل نفقــات إنتــاج ، وســجل احليوانــات وســجل احلاصــالت واللــوازم،التــشغيل

.ٍّواملؤلف يرشح مضمون كل سجل منها. زروع وسجل إصالحات األرضال

َّأما دفرت الصندوق فتقيد فيه مجيع النقود التي تدخل عىل الصندوق أو خترج منه يف 

ذج من صـفحات الـدفرت، حيـث ح املؤلف حمتويات كل سجل برسم نامويوض. كل يوم

َ جداول مفصلة ملا يطلب حتتوي الصفحة الواحدة عىل ْ ُ .هُقيدَّ

)١(ينظر الشكل رقم 
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خالصة مسك الدفاتر بالطريقة البسيطة

خمترص دفرت األسس للسنتني احلالية والسابقة
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).١٩٢٤: ( األشجار واألنجم املثمرة– ٣

هــو بحــوث يف فــن زراعــة األشــجار املثمــرة مــع تطبيقــه عــىل أقــاليم بــالد الــشام 

وأشباهها
)١(

) ٤٤٤(يقع الكتـاب يف . ك الدولة يف سوريةٌألفه الشهايب وهو مدير ألمال. 

.صفحة إضافة إىل الفهارس

 هـو رواج كتابـه -د يف ذلـكَّ بعد أن كـان تـرد-َّشجعه عىل نرشهِّيقدم لكتابه بأن ما 

أمـا مادتـه العلميـة فقـد . ، ذلك أنـه كـان خيـاف كـساده)الزراعة العلمية احلديثة(األول 

َّصية علميـة الفرنـسية، ثـم مـن خربتـه الشخـ من أوثق الكتـب ال- كام يقول-استقصاها

ُالتي حتصلت له يف غضون إ َّحدى عرشة سنة من انخراطه يف القطاع الزراعـي ممـا دونـه َّ
ِ

من اختباراته ومشاهداته عن الزراعة يف أقاليم الشام، ألن عىل علم الزراعة أن يأخذ يف 

).املناخ(تربة واإلقليم االعتبار طبيعة املنطقة الزراعية من حيث أنواع األرايض واأل

ُويقدر الشهايب أن كتابه هذا أوسع .تب يف األشجار املثمرة حتى تارخيهُ ما كِّ

:يتألف الكتاب من جزأين

. حيتوي عىل األبحاث العامة يف فن زراعة األشجار واألنجـم املثمـرة: اجلزء األول

:َّويتضمن مخسة أبحاث هي

. األشجار وأجزاء الشجرةيف تعريف الشجرة وتقسيم: البحث األول

ــاين ــث الث ــجار امل: البح ــد األش ــتولي ــذور وتعه ــاب الب ــذور وانتخ ــرة، الب دها، ُّثم

ْوعمليات تكثري األشجار بالعقل والرتقيد، والتطعيم وأدواته ََّ ْ َّ ُ.

                                                          

.وفلسطني وبريوت وحلب دمشق وهي ُومناخاهتا َّالطبيعية مناطقها هنا الشام بالد بأقاليم يعني) ١(
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تأسيس البساتني، وتناول فيه أنـواع األتربـة واملغـارس واألقـاليم، : البحث الثالث

ْ وطرق الغرسوهتيئة الرتبة والتسميد
َ.

ّتعهـــد املغروســـات بـــاحلرث والـــري والوقايـــة مـــن األمـــراض : البحـــث الرابـــع ُّ

.واحلرشات بأدوية ذلك الوقت، ثم قطف الثامر وحفظها

َّاألشجار املثمرة يف سورية، وتناول فيه أمهية األشـجار املثمـرة يف : البحث اخلامس

كـام . مطـار والرطوبـة واجلفـافكام تناول أقاليم سورية الزراعية مـن حيـث األ. سورية

ق واألمن والتعلـيم واإلفـراز أو ٌ ملا له صلة بزراعة األشجار من احلاجة إىل الطرَّضَتعر

.ديد وحترير امللكيةحت

ًويتضمن أبحاثا خاصة بفن الزراعة: اجلزء الثاين
ِّمل يقـسم الـشهايب هـذا اجلـزء إىل . َّ

 إذ يقع يف نحـو ثـالث مئـة صـفحة، ألنـه ًأبجاث كاجلزء السابق، مع أنه أكرب منه حجام،

يل زراعـة ُّول فيـه بالتوسـع واإلحاطـة والتفـصفتنـا. َّوزعه عىل أنـواع األشـجار املثمـرة

واملــشمش، ) برتقــال، ليمــون، منــدرين(أشــجار الزيتــون والكــرم والفــصيلة الربتقاليــة 

َعرض و ق واللـوز ُّشجار الفستق والتني واجلـوز والتفـاح والرمـان والـدراأل: باختصارَ

ــرز ــل والك ــوز والنخ ــا، وامل ــي دني ــسفرجل واإليك ــوخ وال ــرى واخل ــائر ... والكمث وس

 مل يـدرس مـن األنجـم إال تـوت هَّ ولكنـ.األشجار التي يراها ثانوية يف الزراعة السورية

َّوالبطيخ األمحر والبطيخ األصفر، يف عرش الـصفحات األخـرية مـن ) الفراولة(األرض 

.ه هلا عنوانَل نصفَعَ جٍكتاب
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)١٩٢٧: ( كتاب البقول– ٤

 وقـد زاد عـىل العنـوان ،»وهو يبحث يف زرع اخلرض يف أقاليم بالد الشام ونظائرها«

.يف اإلشارة إىل مضمون كتبهَّاملنصصة كعادته العبارة السابقة 

.ألفه الشهايب وهو عضو يف جممع اللغة العربية بدمشق ومدير ألمالك دولة سورية

.يها املقدمة والفهارس فامصفحة ب) ٢٢٢(يقع الكتاب يف 

يذكر يف مقدمتـه أنـه أوىل . ًشكال) ٤٥( وزوده بـ،مخسني بقلةدراسة حث اتناول الب

ًاهتاممــا أساســيا خلــرض الــه شــأن اقتــصادي منهــا، أمــا البــواقي فمــر هبــا اوات الــشام ومً

. وقد استعان بالكتب الفرنسية وبخربته العملية. ًمرسعا

:منيَّقسم الكتاب قس

اث بساتني يامهتا، أشكال بساتني البقول، إحدتعريفات البقول وتقس: القسم األول

ــول ــا،البق ــة هل ــة الالزم ــة اآلالت واألدوات الزراعي ــص. ، األترب ــمدةامل  ،لحات واألس

. تكاثر البقول،اإلسقاء

ــة تــصنيف البقــول: القــسم الثــاين ْ، بحــث البقــول الثمري  ، فــول، باميــةباذنجــان،(َ

ــولياء ــرضاء .).فاص ــول اخل ــث البق ــباناخ، (، بح ــسلق، األس ــوف، ال ــراث، اخلرش الك

، الـشوندر، اجلـزر، البطاطا، الكرنـب]: (الدرنية[قولية  بحث البقول العس،..)امللفوف

 َّإهنـا وقال عنها ، مع أهنا من البقول اخلرضاء،َّوال أدري ملاذا عد اخلبازة منها...) اخلبازة

!!خسباناُّحتش أوراقها وتطبخ كاأل

١٩٣٠:  كتاب الدواجن– ٥
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يف اخليل والبغال واحلمري والبقر واجلواميس والضأن واملـاعز واإلبـل«
ْ

ألفـه وهـو . »َّ

.ًية، وبعد أن أصبح عضوا يف املجمع العلمي العريب بدمشقرمدير ألمالك دولة سو

َّرص الشهايب معنى الـدواجن عـىل الطيـور التـي تربـى يف البيـوت، بـل يوسـعهْقَال ي َ ُ 

. يوانـات كاخليـل والبقـر والـضأن واملعـزَّ مـا يتألفـه اإلنـسان ويربيـه مـن احلليشمل كل

ممـا ...وزداجنة من الدجاج واحلـامم واإل ال يتناول يف كتابه الطيور الوالالفت للنظر أنه

ُّخيص هبا معنى الدواجن اليوم َ ُ.

ة الفرنـسية، أمـا َّيف مؤلفه من كتـب الزراعـالنظرية استمد الشهايب املعارف العلمية 

.َّاملباحث العلمية التطبيقية فمن خربته الشخصية

ِّفي املؤلف أن الغرض من هذا الكتاب املوجز أن يكـون خطـوة نحـو الغايـة ُوال خي

التي يتوخاها، وهي وضع أسس العلوم الزراعية باللغة  العربية، كـام ال خيفـي أن إجيـاد 

.رها األجنبية ال خيلو من صعوباتاملصطلحات العلمية العربية املقابلة لنظائ

:يقع كتاب الدواجن هذا يف جزأين

يف األبحـاث العامـة، وهـي جمموعـة معـارف علميـة مـوجزة يـرتاوح : اجلزء األول

وقـد وضـعها حتـت عنوانـات . البحث فيها بني ثالث صـفحات وبـضع عـرشة صـفحة

، ثـم اإلنـسانلبيئـة أو تعريفات، التبدالت التي تطرأ عىل احليوان بتـأثري ا: جانبية، وهي

ثـم .  وأنواعـه)التـزاوج(الوراثة وأشـكاهلا، واالنتخـاب الطبيعـي، ثـم طرائـق التـسافد 

 ثـم ،التغذيـة واألعـالف وأهـم األغذيـة احليوانيـة، واحلاجـة اليوميـة الالزمـة للحيـوان

.وخيتم بالرتغيب يف تربية الدواجن. مساكن الدواجن من اصطبالت وحظائر وزرائب
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. َّوتضمن األبحاث اخلاصـة بكـل نـوع مـن أنـواع احليوانـات الداجنـة: ايناجلزء الث

الشخـصية ودراسـات  عـىل دراسـته - كـام أشـار يف املقدمـة-وهي أبحـاث اعتمـد فيهـا

. من طالبه عىل الدواجن يف سوريةنيِّيالباحثني الزراع

  ولـيس حتـت،ًوقد صنف املادة العلمية يف هـذا اجلـزء حتـت عنوانـات ثانويـة أيـضا

:فصول، وهي

ــل وشــ- ــوان اخلي ــل، أل ــق اخلي اخليــل، خل
ِ

ياهتا
)١(

ــة   ــم حتلي ــل، ث ــن اخلي ــة س ومعرف

اخليـل العـراب، اخليـل اإل: عروق اخليـل وأمههـا) تعريف(
ِ

نكليزيـة نكليزيـة، اخليـل اإل

 ثـم علـف اخليـل، ثـم ،العربية، واخليل املغولية، ثم توليد اخليل وتربيتها واسـتخداماهتا

.هاعيوب اخليل وأمراض

 عروقها وتوليدها واسـتعامالهتا، ثـم البغـال وعروقهـا فيتكلم عىلينتقل إىل احلمري 

َّسيام البقر الشامية، إىل البقر، فيتحدث عن عروقها والثم ينتقل . وتوليدها واستعامالهتا

وعروق البقر األوربية وتوليدها وتربيتها والعنايـة هبـا واسـتعامالهتا، وأنـواع البقـر مـن 

للحليب أو اللحم أو العمل، والعلف الالزم لكل نـوع منهـا، ويعـرض : حيث الغرض

.ألمراضها وعالجها

ً فيتوسـع قلـيال يف أنواعهـا َّينتقل بعـدها إىل اجلـاموس يف صـفحتني، ثـم إىل الـضأن َّ

لـضأن ُّهتـا، وخيـص ارسيام ضأن بـالد الـشام، فيتحـدث عـن تربيتهـا وتوليـدها وجتاوال

                                                          

ـان) ١( ) ١٩٢٥  (ســنة بدمـشق العــريب يالعلمـ املجمــع جملـة مــن اخلـامس املجلــد يف البحـث هــذا نـرش ك

.٤٣٣ص
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ز، فيتحـدث عـن ْعـَينتقـل بعـدها إىل امل. ضأن عامـة بفقـرة وأمـراض الـ،فقـرةاألوربية ب

ًوخيتم الكتاب باحلديث عن اإلبل يف مخس صفحات ذاكـرا . عروقها وتربيتها وتوليدها

.أنواعها وتربيتها وفوائدها وأمراضها

ُويلحظ التفاوت بني اجلزأين، ففي حني يشغل اجلـزء األول نحـو سـبعني صـفحة، 

.ة وسبعني صفحةيشغل اجلزء الثاين نحو مئ

ِّكام يلحظ أنه فهرس كلامت الكتاب اهلامة هجائيـا يف آخـر الكتـاب ليـسهل عـىل املراجـع  ُ ًْ َ
ِ

َ

احلصول عىل طلبته، إضافة إىل فهرسة موضوعاته بحسب تسلسل ورودها فيه
ِ

ْ َ َ.

 :وبحوثه الزراعيةمقاالته : ًثانيا

وقـد . العلـم والثقافـةمئتني وتسع مقاالت يف خمتلف ميادين ) ٢٠٩(كتب الشهايب 

َذكرنا كل تلك البحوث واملقاالت يف ثبت يف الفصل األول يف فقـرة بعنـوان  املقـاالت (َ

والبحوث املنشورة يف املجاالت العلمية والثقافية، وقـسمناها إىل مـا نـرش منهـا يف جملـة 

كـام ). ٥٠ إىل ٤٨ص (وما نرش يف سـواها ) ٤٧ ص إىل ٢٩ص (جممع دمشق وهي من 

وقــد بلغــت البحــوث . وعيــة نــرشها وتــاريخ النــرش وعــدد صــفحات كــل منهــاذكرنـا أ

وليس من املفيد إعـادة . َّمادة) ٦٢(واملقاالت والتعقيبات ذات الصلة بالعلوم الزراعية 

ص (كتابتها هنا، بل سنشري إىل أرقامها يف ذلك الثبـت، ملـن أراد العـودة إليهـا، وهـي يف

:ات األرقاممن هذا الكتاب، املقاالت ذو) ٤٧ -٢٩

٣٠، ٢٧، ٢٦، ٢٤، ٢٢، ٢١، ١٨، ١٤، ١٣، ١٠، ٩، ٧، ٦، ٥، ٤، ٣، ٢، ١ ،

٧٦، ٧٥، ٧٤، ٧٣، ٧٢، ٧١، ٦١، ٥٣، ٥١، ٤٥، ٤٣، ٤٢، ٤٠، ٣٩، ٣٧، ٣٤، ٣١ ،
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١٠٥، ١٠٣، ١٠١، ١٠٠، ٩٨، ٩٣، ٩٠، ٨٩، ٨٧، ٨٦، ٨١، ٨٠، ٧٩، ٧٨، ٧٧ ،

١٦١، ١٦٠، ١٤٨، ١٤٦، ١٤٤، ١٣٧، ١٢٥، ١٠٨.

.٣١، ٢٣، ١٦، ٣، ٢، ١: املقاالت ذوات األرقام) ٥٠ – ٤٨ص (ويف 

:مالحظات عىل كتبه الزراعية: ًثالثا

سبق أنني ال أبيح لنفيس التعليـق عـىل املـادة العلميـة يف كتـب الـشهايب الزراعيـة ال 

ًسلبا وال إجيابا ألنني لست من أهل االختصاص، ً
)١(

، ولذلك فسوف أقـرص مالحظـايت 

. هذه املؤلفات ما أمكنعىل منهج الشهايب يف

: لفت النظر يف كتب الشهايب الزراعية خصائص أمههاَإن ما ي

كتبـه عـدد مـن والشهايب ال خيفي هذا، فهو يذكر يف مقدمـة : الصبغة التعليمية – ١

 ومهــا ،أهنــا جمموعــة الــدروس التــي ألقاهــا يف املدرســتني الــزراعيتني يف ســورية لعهــده

) وخرابـ(سـة الغوطـة الزراعيـة يف قريـة  ومدر،افظـة محـاةمدرسة سلمية الزراعيـة يف حم

بمحافظة دمشق
)٢(

.

 كانت البساطة يف املادة العلميـة والتيـسري يف عرضـها ،وهبذه الصفة، وهلذا الغرض

                                                          

 العلــوم مـضمونات يــتفهم ممـن أننــي البحـث حــظ حـسن مــن ولعلـه حظــي، حـسن مــن ولكـن) ١(

 التـي ،)١٩٦١ (سـنة سـورية يف) الريفيـة املعلمني دار (يف ّبتفوق خترجوا ممن فأنا َّعامة، الزراعية

 يف االبتدائيـة املـدارس يف ميـةتعلي مـادة كانـت التـي) الزراعـة (مـادة معلمـي بإعداد تعنى كانت

.العرشين القرن وستينيات مخسينيات يف الريف،

.الزراعية الدفاتر ومسك ،والدواجن احلديثة العلمية الزراعة: كتبه من كل مقدمة ينظر) ٢(
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 املــستخدمةِّفهــو يف كتــاب الزراعــة العلميــة احلديثــة يعــرف بــأدوات الزراعــة . ْنيَبــاديت

 ويـــشفع ذلـــك باألشـــكال ،يوانـــات احلـــرث وبح،ّكـــاملحراث والنـــري واملـــر واملعـــول

والصور
)١(

ُبينت«: ًويظهر ذلك جليا يف مثل قوله . َّ  لك يف الـدرس املـايض منـافع امليـاه، َ

»..وهنا أقول
 )٢(

.

: ذلك أمورُّويدل عىل: املنهج العلمي يف العرض – ٢

ــا مــا كــان يبــدأ بالتعريفــات، ثــم ينتقــل إىل املعلومــات مثــال ذلــك قولــه–أ  : ً غالب

َّاألرض الزراعية هي كل كتلة ترابية يتجىل صالحها للنبات« َ«
 )٣(

 ثم يبحث بعـد ذلـك ،

.ُّيف تكون الكتلة الرتابية وأنواع الكتل الرتابية وتركيبها

َّمسك الدفاتر هو قيـد حركـة القـيم املختـصة بمـرشوع أو بعـدة «: ومثل ذلك قوله ْ َ
ْ َ

»مشاريع ترجـع إىل إدارة واحـدة
 )٤(

. يف أنـواع دفـاتر املزرعـة ومـضموناهتاِّ، ثـم يفـصل 

َّكل نبات يعيش سنني عديدة، ويكون ذا سـاق خـشبية جزؤهـا : والشجرة«: وكذا قوله

َالقريب مـن األرض عـار بـسيط، وفوقـه إمـا متـسق مـن األوراق أو عـدد مـن الـشعب  ُّ َّ ُ
ٍ

»فالفروع فاألغصان فاألوراق
 )٥(

ِّ، ثم يفصل يف كل ما يتعلق بالشجرة وأجزائ وكـذا . هاَُ

                                                          

.١٠٨ -٩٩: احلديثة العلمية الزراعة) ١(

.١٨٩ :السابق املصدر )٢(

.١٣: السابق املصدر) ٣(

.٢: الزراعية رالدفات مسك) ٤(

.٧: املثمرة واألنجم األشجار) ٥(
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 كالكرز أو اخلروب أو اآلس،تعريف كل شجرة عىل حدة
)١(

.

َ ومن مظاهر العلمية أيضا تتبع الظاهرة تارخييا، كام فعل عند احلديث عـن الزراعـة، –ب  ُّ ََّ ً ًَ َ

إذ استقصاها منذ نشأهتا يف العرص النحايس إىل العرص احلديث يف أوربا
)٢(

ـاهرة .  وكـذا تتبـع ظ

َوكان تأنيس اجلـامل والبقـر والـضأن واملعـز يف حقبـة احلجـر «: سه، يقولتدجني احليوان وتأني َ
ْ

َّ

») ..الربونز(َّاملصقول، أما اخليول فقد أنسها اآلريون بعد ذلك يف حقبة 
) ٣(

.

وصـف العـام، ألن قولنـا  من الً داللةُّ اعتامد األرقام واإلحصاءات، وهي أدق–ج 

طويلـة، ذلـك أن وصـف األبعـاد مـسألة  أمتار، أدق مـن وصـفها ب) ١٠(طول الشجرة 

  مـنً وقد ملسنا هذا يف مواضع عديدة من كتبـه، ونـادرا مـا ختلـو بـضع صـفحات،َّنسبية

.أرقام وأإحصاءات 

:مثال ذلك

ِّإذا سمدت األرض بالكميات اآلتية) الشعري(جيود املحصول  ُ:

 كغ للهكتار٤٠٠ -٢٥٠سوبر فسفات قبل البذر 

 كغ للهكتار٢٥٠ -٢٠٠ت نرتات الصودا أو كربيتا

النشادر يف آخر شباط 
)٤(

 

:وعن معدل إنتاج حمصول الشعري يف العامل يذكر

                                                          

.٤١٨ ،٤٠١ :املثمرة واألنجم األشجار)١(

.٩ - ٢: احلديثة العلمية الزراعة) ٢(

.٦: الدواجن كتاب) ٣(

.٣٧٠: احلديثة العلمية الزراعة) ٤(
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 كغ للهكتار٢١٠٠ الدانمرك    كغ للهكتار     ٢٧٠٠بلجيكا 

 كغ للهكتار١٣٠٠فرنسة      كغ للهكتار      ١٩٠٠أملانيا 

ار كغ للهكت١٠٠٠ -٨٠٠ ويف بالدنا      كغ للهكتار      ٨٠٠روسيا 
)١(

ٍّويلحق يف كتبه جداول طويلة أحيانا، كام يف بناء عصارة الثمـرة ومـا فيهـا مـن لـب  ًُ ْ

وسكر وماء وآزوت وبوتاس وكلس ومغنيزيا
)٢(

.

س العربيةَرَجاء يف كتاب الدواجن عن الفمثله ما و
)٣(

:

 سم١٥٥ سم إىل ١٤٠ارب علو الفرس من األرض إىل الغ

. سم١٨٠ – كم ١٦٥دورة الصدر ،  كغ٤٤٠ -٣٦٥ وزنه 

ْالدواجن املذكور جدولني للمواد الغذائية الالزمة لكل حيوان مـن بكتاب لحق ُوي
َ

 أو احلليب أو اللحمِ للعمل:الدواجن بحسب الغاية من تربيته
)٤(

.

َّبل هو قد يكتب املعادالت الكيميائية التي تبني حتول املركبات والعنارص يف مادة ما ُّ ِّ

)٥(
.

شـجار  ما جاء يف كتاب األ-ام واإلحصاءات أي استعامل األرق - ومن هذا القبيل

ًواألنجم املثمرة مـن رسـمه جـدوال كبـريا   تركيـب األتربـة يف سـورية، ونـسبة كـل عـنً

ــا ــون فيه ِّمك َ ــاس،ُ ــس والبوت ــل واآلزوت والكل  مثــل الرم
)٦(

ــخ... ــذا جــداول . ال وك

                                                          

.٣٧٢: احلديثة العلمية الزراعة )١(

.٧٤ و ٧٣: السابق املصدر )٢(

.٩١: الدواجن كتاب) ٣(

.٣٩ - ٣٨ الصفحتني بني ملحقان كبريان جدوالن: السابق املصدر) ٤(

.٢٣٦: احلديثة العلمية الزراعة) ٥(

.١٢١ - ١٢٠: املثمرة واألنجم األشجار) ٦(
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ونات كل دفرت من الـدفاتر الزراعيـةمملض
)١(

رنـة بـني مقـاييس املـساحة ًوجـدوال للمقا، 

َّالشامية والفرنسية كالدونم والقصبة

)٢(
.

مـن  .واستعامهلا من وسائل البحث واإليضاح يف املنهج العلمي:  الرسوم واألشكال–د 

خللط األسمدة الكيميائية) ٧٤(ذلك الشكل رقم 
)٣(

صـورة ) ١٤(ومـن ذلـك عرضـه  .

رعًضه رسوما ألدوات احلرث والزرمن نبات املروج، وع
)٤(

.

ثـم القـدرة .  املحاكامت العقلية واألدلة التي ال خيلو منها بحـثإضافة إىلُّهذا كله، 

ْالزراعـة املجزيـة بـني بحـث ٍعىل ربط عنارص موضـوع ولـو كانـت متباعـدة، كربطـه يف  ُ

عنارص الطرق واألمن والتثفيف الزراعي
)٥(

.

):َّاملنفعية( املعاجلة الذرائعية – ٣

َّ الشهايب اهتاممه إىل ما يتعلق بالزراعة يف األقـاليم الـسورية  ذلك يف توجيهويبدو
َ– 

ًفكان يعنى بقـضاياها ختصيـصا، إذ .  أي سورية الطبيعية أو بالد الشام-بحسب عبارته ُ

َاهتا والنباتات املالئمة هلا، ومـا تفـردت بـه هـذه الـبالدبتها ومناخيدرس أنواع تر كـان . َّ

ًبيئتـه ووطنـه، وآيـة ذلـك أنـه توسـع كثـريا يف زراعـة يرمي إىل نرش علـوم زراعيـة ختـدم 
َّ

ً مرورا عـابرا بأشـجار ليـست مـن َّمرمما يكثر يف بالد الشام، يف حني الزيتون واملشمش،  ً

                                                          
.٣٣ - ٢٥: الزراعية الدفاتر مسك) ١(

.٦٠٤: احلديثة العلمية الزراعة) ٢(

).٧٤ (الشكل ٢٧٨: احلديثة العلمية الزراعة)٣(

.١٥٠ - ١٤٨ و ٤٢٣ - ٤١٦: السابق صدرامل) ٤(

.١٤٢ - ١٢٩: السابق املصدر) ٥(
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.أشجار املنطقة كالبندق والزعرور والقشطة

: التأسيس للغة علمية عربية– ٤

لكتابة ، بل التأسيسالتعليم فقطف الشهايب يف هذه الكتب مل يكن هد
ٍ

َّ علمية عربية 

سـيام يف ميـدان املـصطلحات، َن العربيـة لغـة علـوم ومعـارصة، والًسعيا منه إىل أن تكو

يـدركون ... أليف بالعربيـة يف موضـوعات علميـةَّوال شك أن الـذين عـانوا التـ«: يقول

الــصعوبة يف األلفــاظ الــصحيحة واملــصطلحات العلميــة، وخاصــة إذا كانــت املعــاجم 

ًعربية خلوا منهااألعجمية ال ْ
ِ

«.

َّ اجلمع بني املعرفة العلمية احلديثة واخلربة العملية– ٥ َّ:

ً الزراعـة شخـصيا أو التي اكتسبها من ممارستهتلك التي تعلمها يف أوربا وتلك  أي

ًا كبريا، أو تدريسهاإدراهتا موظف ً نظريـة بحتـة هبحوثـ، أو معايشته للفالحني، فلم تكـن ً

.َّبل نظرية وعملية

: تأثيل أسامء النباتات– ٦

َّثمة أسامء نباتات
َ كان يظن َ ً فهـو يعيـد مـا كـان منهـا عربيـا إىل ًخطأ أهنا أجنبية؛ لـذاُ

ًاسـام ) ٣٢(، يعيـد )أسامء نباتات أعجمية مـن أصـل عـريب(ففي مقالة له بعنوان . أصله

َّ  وهو القاقىل، و  cakile:  من أسامء النباتات إىل أصلها العريب، مثل ُhenne ،وهو احلنـاء َّ
ِ

َ  وهو الزعفران،safranو    ْ َّ  وهو السامقsumac   وَّ َّ ولكـن ال خيفـى أن بعـض مـا عـده .ُّ

ًعربيا إنام هو معرب أصال مثل  َّ
)نارنج ونيلوفر(ً

) ١(
.

                                                          

   بدمــشق، العــريب العلمــي املجمــع جملــة - عــريب أصــل مــن أعجميــة نباتــات أســامء - الــشهايب) ١(

.٢٦ - ٢٣: ٢١ مج
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.ما أمكن ذلك ضبط أسامء النباتات واألدوات الزراعية – ٧

األداة إىل جانب االسم العريب سـواء ًفهو غالبا ما يكتب االسم األجنبي للنبات أو 

ًأكان االسم عربيا أم معربا ً
 وهذا مما يوضح ويزيل امللتبس،َّ

)١(
.

:ومع ذلك فثمة مالحظ عىل منهجه يف هذه الكتب أمهها

ً، إذ عنـون كتابـا لـه باألشـجار واألنجـم عدم التفريق بـني األشـجار واألنجـم – ١ َْ ْ َ

ُكل كلمة منهام، حتى إن القارئ ليظن أن األشجار هي ِّاملثمرة، ولكنه مل يوضح ما تعنيه 

 هي ما -فاملعروف أن الشجرة بحسب لسان العرب. ولكن األمر ليس كذلك. األنجم

قام عىل ساق من النبات
ٍ

َّكل ما سام بنفسه دق أو جل وقـاوم الـشتاء«: وقيل...  َ   أي مـا»َّ

ُّت كـل مـا نبـت عـىل وجـه والـنجم مـن النبـا«: وجاء فيه.  ويعيش أكثر من سنةٌله ساق

َطلع [مَجَاألرض ون ُ وتسطح فلـم يـنهض، والـشجر عىل غري ساق،]َ ََ َ َْ  مـا لـه سـاق، ُّ كـلَّ

ْنجم(ّومجع النجمة  َ(«
 )٢(

.

كل نبـات يعـيش سـنني عديـدة، ويكـون ذا سـاق خـشبية، «: والشجر بحسب الشهايب

ٌجزؤها القريب من األرض عار بسيط وفوقه إما متسق مـن ا َ َُّ ُ َ ٌ ٍ
َألوراق، أو عـدد مـن الـشعب  ٌُّ َ

»فالفروع فاألغصان فاألوراق
) ٣(

َّالـذي سـامه شـجرة ) ُالقطن(فهل تعريفه هذا ينطبق عىل . 

ٌومنها ما يستخرج منه ألياف كشجر جوز اهلند وشـجرة القطـن«: حيث يقول ْ ُ«
) ٤(

؟ بـل هـو 

                                                          

 ...،٣٤٣ ،٢٥٩ ،٢٣٥ ،١٩٣: املثمرة واالنجم األشجار: ًمثال ينظر) ١(

َشجر،: العرب لسان - منظور ابن) ٢( َنجم َ َ.

.٧: املثمرة واألنجم األشجار) ٣(

.١٤: السابق املصدر) ٤(
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. »اسـمني والـوردوأنجـم الي«: ًنجـام بقولـه) الياسـمني( يف الـصفحة نفـسها - ً أيضا- ِّيسمي

فهل الياسمني والورد مما يدخل حتت تعريف األنجم بحسب لسان العرب؟

ُهي األشجار واألنجم التي تؤكـل «: الشهايب األشجار املثمرة يقولوعندما يعرف 

َّثامرها كالكرم والتفاح والربتقـال والفـستق والرمـان ْ َ«
 )١(

 فهـل هـذه أنجـم؟ أي نباتـات 

؟ِّمتسطحة ال تقوم عىل ساق

) األنجـم( اسـتهوته كلمـة -  وهو يف بداية حياته العلمية والتعليمية- ُّوأظن أن الشهايب

ِّبمعنـى نبتـة متـسطحة هـو ) نجمـة(فراح يستخدمها مرادفة لكلمـة األشـجار، مـع أن مجـع  ْ َ

ْنجــم( ًوهــذا االســتعامل ال يتفــق ومــا ورد يف اللغــة، علــام بــأن . بحــسب املعجــم الوســيط) َ
َ َ

.ذ عىل املعاجم العربية عدم التفريق بني دالالت كلامت النباتالشهايب كان يأخ

نعم، ذكر الشهايب يف آخر كتابـه األشـجار واألنجـم املثمـرة ثـالث نبتـات يف عـرش 

، والبطــيخ )الفراولــة(، وهــي تــوت األرض )الــنجم(صــفحات ينطبــق عليهــا تعريــف 

ٌأعشاب  «َّ وعرفها بأهناها يف ملحق للكتاب نفسه،َرَ والبطيخ األصفر، ولكنه ذك،األمحر

»سنوية أو معمرة
)٢(

ْ الرطـب، الكأل هو اللغة، مع أن العشب يف 
والكـأل طعـام املاشـية، َّ

وات التـي يـستعملها الزراعيـون مـع معرفتـه ا أنه عزف عن تسميتها باخلرضونستغرب

وقـد رأيـت مـن «: البطـيخ األمحـر والبطـيخ األصـفرذلك، يقول عن التـوت األريض و

ها املؤلفـون مـع ت الثالثة عىل الكتاب، وإن كان يـضعهذه النباتا] إضافة[وة  عالاملفيد

                                                          

.١٤:املثمرة واألنجم األشجار)١(

.٤٣٣: السابق املصدر) ٢(
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»واتااخلرض
) ١(

ُ، وبذلك يكون أيضا قد خرج عن املعنى اللغـوي والعـ يف لألعـشاب، ْرً

ًإذ هي نبات صغري ال يعلو كثريا عن سطح األرض ينبت طبيعيا دون أن يـزرع ً وغالبـا ،ً

.ًما يكون مرعى

:عنى العريف الشائع للدواجن اخلروج عن امل– ٢

داجن هـو كـل مـا ألـف البيـوت ال« َّن إ- كام يف الوسيط-قولصحيح أن املعاجم ت

ب هـي مـا ألـف البيـت وأن الدواجن بحسب لسان العر» ها من حيوان أو طريوأقام في

»من الشاء وغريها، وقد تقع عـىل كـل مـا يـألف البيـوت مـن الطـري وغريهـا
 )٢(

 ولكـن .

َّ أن الكلمة إذا حتولت إىل مصطلح فال بد من تغيري يلحق داللتها اللغوية ًالصحيح أيضا ُ َّ

ِّعندما دخلت االصطالح املعـارص خصـصت ) الدواجن( وكلمة ،بتخصيص أو تعميم ُ

سيام الدجاج، وال تطلق ألماكن تربية الطيور وال) ملداجنا(ًللطيور حرصا، فيقال اليوم 

، وال عىل أماكن تربية األبقـار، إذ يقـال )اصطبالت(ا عىل أماكن تربية اخليول إذ يقال هل

 استعمل كلمة الدواجن ال بمعناهـا ، مصطلحي كبريَّمع أنهَّ بيد أن الشهايب ،)َمباقر(هلا 

االصطالحي الشائع اليوم، بل بمعناها اللغـوي، وربـام إلدراكـه هـذه املفارقـة أثبـت يف 

كتـاب الـدواجن يف اخليـل والبغـال  (عنوان الكتاب ما يعنيه بالـدواجن، فجـاء العنـوان

 مل يـذكر واألدعى لالسـتغراب أنـه). ز واإلبلَْعن واملَّواحلمري والبقر واجلواميس والضأ

ُا مـن الطيـور التـي تربـى يف البيــوت أو املـزارع وتـستأنسّأيـ َّ لـذا أرى أن العنـوان كــان . ً

                                                          

.٤٣٣: املثمرة واألنجم األشجار)١(

.دجن: العرب ولسان دجن،: الوسيط املعجم) ٢(
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،  الداللـة العامـة لـه املـصطلح هبـذهوالواضح أن الشهايب مل ينجح يف إشاعة هذا. ًملبسا

وممـا يلفـت النظـر أن . إال للطيـور) الـدواجن(فالكتب الزراعية اليوم ال تستعمل كلمة 

ــه  ــشهايب يف كتاب ــة(ال ــاظ الزراعي ــم األلف ــه ) معج ــدما أورد لفظ ــدواجن(عن ــال) ال : ق

واحدها داجـن، والـدواجن يف بالدنـا اخليـل واحلمـري والبغـال واإلبـل والبقـر واملعـز «

َواخلنازير والكالب واألرانـب والـدجاج والـبط واإلوواجلواميس 
ز والـديك الرومـي ِ

» والطاووسواحلامم والغرغر
 )١(

.

ًليس طريا مـن احليوانـات األهليـة  يف العنوان أنه مل يذكر إال مااإلشكال هنا ويبدو 

 ليعـرف كيـف ،للـشهايب) كتاب الدواجن(ولسوف خييب أمل من يقصد إىل . املستأنسة

.ًاج واحلامم واإلوز، فإذا به ال جيد من ذلك شيئاّيريب الدج

ًمـن ذلـك أنـه يقحـم بحثـا مـن صـفحات : ًاخلروج عـن سـياق البحـث أحيانـا – ٣

ْ، بني بحثي األسمدة املعدنية والكيميائية، والـدورة )نظرة يف جيولوجية سورية(بعنوان 
َ

الزراعيــة وتعاقــب الــزروع
)٢(

الكتــاب ألنــواع ًعلــام بأنــه كــان عقــد القــسم األول مــن ، 

األتربة، وفيها فقرة يف أقاليم سورية الزراعية وحتليل تربتها
)٣(

.، وهي هناك ألصق

: عدم مراعاة شكليات التبويب– ٤

َّ املنهجيـة جعلتـه ال يتقيـد بمـصطلحات التبويـب التعليميـةلعل طبيعة كتـب الـشهايب  َ ْ َ

                                                          

.٥٠: الزراعية األلفاظ معجم - الشهايب) ١(

.٢٩٢ - ٢٨٢: يثةاحلد العلمية الزراعة) ٢(

.٥٩ - ٤١ السابق املصدر) ٣(



 - 122  -

ًفيها، فمرة يستعمل كلمة  ويـضاف إىل ) بحـث(مـرة و) قـسم(ومـرة ) جـزء(ومـرة ) فصل(َّ

صـفحة، ) ٢٧٣(فثمة فـصل وقـع يف . هذا عدم التناسب يف أحجام فصول الكتاب الواحد

يف حني وقع فصل آخر يف نحو عرش صفحات
)١(

ويف حني يـضم اجلـزء األول مـن كتـاب .  

صفحة) ٢٨٦( يضم اجلزء الثاين منه ،صفحة) ١٤٢(األشجار واألنجم املثمرة 
)٢(

.

                                                          

.٥٨٩ ،٣١٤: احلديثة العلمية الزراعة) ١(

.١٤٧ ،٧: املثمرة واألنجم األشجار) ٢(
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راعياملهندس الز
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نموذج من خط الشهايب
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  اللغوي المصطلحي الشھابي

ـيام يف علـوم  ـامل مـصطلحي، والس ّلعل الصفة األلصق بالشهايب مـن غريهـا هـي أنـه ع َّ

ً حتى إن صفته هذه غلبـت عـىل صـفته عاملـا زراعيـا، ذلـك أن معامجـه املـصطلحية ،الزراعة ً َ َ

ّملتخصصة ما زالت مرجعا أساسيا ُالزراعية، يف حني جتـاوزت املعـارف الزراعيـة ًا يف العلوم ًِّ

.َّ ذات صفة تعليمية أكثر منها بحثية- َّ كام قدمنا- ما جاء يف كتبه الزراعية التي كانت

َوقرننا يف عنوان الفصل صفة َُ ُّ باللغوي مـرده إىل أن العمـل املـصطلحي ّ املصطلحيْ

 ما كان جمال بحثنا علمية، وهوال ينفصل عن املعرفة الال ينفصل عن اخلربة اللغوية، كام 

.يف الفصل الثالث من هذا الكتاب

  أي نعـرض مؤلفاتـه،سنعالج هذا الفصل بالطريقة التي اتبعناها يف الفصل السابق

َّتبـني لنـا مـن مالحظـات ب عىل مـضموناهتا بـام يِّ بيشء من التفصيل، ثم نعقاملصطلحية

.إجيابية أو سلبية

:مؤلفاته املصطلحية: ًأوال

: ســـهم الـــشهايب يف احلركـــة املـــصطلحية العربيـــة املعـــارصة بأربعـــة كتـــب هـــيأ

 ظ الزراعيـة، ومعجـم األلفـااللغة العربية يف القديم واحلـديث،املصطلحات العلمية يف 
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كـام .  وكتاب أخطـاء شـائعة يف ألفـاظ العلـوم الزراعيـة،ومعجم املصطلحات احلراجية

 نـرشها يف املجـالت العلميـة، ،طلحأسهم فيها من خالل جمموعـة مقـاالت حـول املـص

ويدخل يف . عربية بالقاهرةوأبرزها جملة جممع اللغة العربية بدمشق، وجملة جممع اللغة ال

سهام املقاالت واملحارضات العلمية التي ألقاها من عىل املنابر الثقافيـة العربيـة، هذا اإل

رشُوقد ن
ِ

.ًت مقاالت أو بحوثا يف تلك املجالت

ة يف القديم واحلديثالعلمية يف اللغة العربياملصطلحات ) ١

ْهو كتاب مجع فيه الشهايب عـرش املحـارضات التـي كـان ألقاهـا عـىل طـالب معهـد  َ

 َّ، والتي كانت مادهتا العلمية قد حتصلت١٩٥٥الدراسات العربية العالية بالقاهرة سنة 

ْوضعه يف أثناء له بعـضها يف جملـة  وكـان نـرش ،)١٩٤٣( معجم األلفـاظ الزراعيـة سـنة َ

أي إن هــذه املحــارضات كانــت ثمــرة ممارســة عمليــة . املجمـع العلمــي العــريب بدمــشق

ومـع أن . َّومعاناة حقيقية ملسائل وضع املصطلح العريب الزراعي خاصة والعلمي عامـة

ِّكتي(فه بأنه َّالشهايب يصف مؤل َ .سعة معلوماتهلصغر حجمه، إال أنه كتاب كبري ب) بُ

 يف معهـد الدراسـات ١٩٥٥ طبـع طبعـة أوىل سـنة صفحة،) ٢٢٠(يقع الكتاب يف 

يف جممع اللغة العربية بدمشق، وهي ) ١٩٦٥(، وطبعة ثانية سنة العربية العالية بالقاهرة

ًطبعة منقحة ومزيدة كام قال، إذ زاد عليها حلقـا بعنـوان  َّ
َ
، )املـضافات إىل الطبعـة األوىل(َ

 شـؤون املـصطلحات العلميـة العربيـة، يف يومه  إىلسنواتثري منذ عرش ُمل عىل ما أتيش

وأهم ما اختذ من قرارات حوهلا يف جممع اللغة العربية بالقاهرة
)١(

.

                                                          

.٣: الثانية الطبعة مقدمة -العربية اللغة يف العلمية املصطلحات -الشهايب) ١(
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َّوملا كان الكتاب جمموع حمارضات منجمة، مل يصنف َ ُ  كام هي العادة، حتت أبـواب -َّ

ِّوفصول، بل صنف حتت عنوانات متعـددة، بعـضها رئيـيس وبعـضها جـانبي، ومل حيـدد  ُ

َّلشهايب كل حمارضة بعينهاا ُ.

هي اللغة العربية، ما هو االصطالح، نمو اللغة العربية يف  ما: وهذه العنوانات هي

القديم، العلوم احلديثة ومصطلحاهتا، عيوب املعجامت العربية، نقل العلوم يف النهـضة 

اد األفـرعمـل صطلحات العلمية يف العـرص احلـارض، احلديثة، جهد األفراد يف وضع امل

 قرارات املجمع العلميةوعمل املجامع واجلامعات،
)١(

، كلمة عىل مصطلحات املجمع، 

ت، نقـل أسـامء النبـات إىل تـسمية النبـافاظ العلميـة إىل اللغـة العربيـة، رأيي يف نقل األل

 الـصدور ،ورشوط النقل] أي املرتمجني وواضعي املصطلحات[َقلة ـَّ صفات النالعربية،

 ألفاظ التصنيف يف النبات واحليـوان، نقـل املـصطلحات الكيامويـة والكواسع اليونانية،

 توحيـــد ،ومالحظاتـــه عليهـــا، كتابـــة احلـــروف اليونانيـــة والالتينيـــة بحـــروف عربيـــة

 مالحظــات عــىل أســامء بعـــض : إضــافات إىل الطبعــة األوىل،املــصطلحات العلميــة

َفعــلُفعــال و( صــوغ املعربــات، ســامء لتعريــب يف أ مــدى اللــداء يف احليــوان والنبــات،) َ

ــد  ــي[املوالي ــاريخ الطبيع ــة ،]الت ــر جلن ــة وتقري ــروف عربي ــة بح ــالم األجنبي ــة األع  كتاب

معجــم  ات احلديثــة يف املــصطلحات العلميــة، تعريــف بــبعض املؤلفــ،اللهجــات حوهلــا

، املعجـــم )كلريفيـــل(ات الطبيـــة الكثـــري اللغـــات  معجـــم املـــصطلحصـــناعة الـــنفط،

ــسكري، ــالع ــاريف وامل ــاموس التع ــة ق ــة العربي ــب ،صطلحات احلرجي ــع يف تعري  املرج

                                                          

.القاهرةب العربية اللغة جممع يعني فهو) جممع (كلمة الشهايب يطلق عندما  )١(
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 معجم املصطلحات العلمية يف علوم احلرشات طلحات العلمية والفنية واهلندسية،املص

نكليـزي عـريب إ قاموس م احليوان،دليل مصطلحات عل.. واحليوان والترشيح والنبات

ة عـىل  املـصطلحات العلميـة املعروضـ الدبلوماسية والسياسية والدولية،للمصطلحات

 كتابة األرقـام وتالوهتـا،. م اآللةيدة السر الرابع لالحتاد العلمي العريب، صيغ جداملؤمت

ِّخـصص واألخـصائي واالختـصايصتُ املضم كواسع أعجمية إىل ألفاظ عربيـة، ثالثـة . َ

النحــت والرتكيــب املزجــي وقياســية الــسني والتــاء (قــرارات جديــدة ملجمــع القــاهرة 

. املصطلحات العلميةؤمتر توحيدُم، )لالختاذ

والواقع أن كل ما سامه إضافات إىل الطبعـة األوىل إنـام هـي مقـاالت أو أبحـاث أو 

وربـام .  كان قد نرشها متفرقة يف جملة جممع اللغة العربيـة بدمـشق،مذكرات أو تعقيبات

 مؤلفاتنا يف الفصل األول من هذا الكتابالحظ القارئ ذلك عند استعراض
ِ

.ه وآثاره

 األلفاظ الزراعية بالفرنسية والعربيةمعجم) ٢

هــو معجــم يف مــصطلحات العلــوم الزراعيــة احلديثــة كالزراعــة العامــة واخلاصــة «

وزراعة البـساتني، وعلـم احلـراج وتربيـة اخليـل واألنعـام والنحـل واألسـامك والطيـور 

 وآالت وصـناعات ،له صـلة بالزراعـة مـن نباتـات وحيوانـات وحـرشات األهلية، وما

ًويشتمل أيضا عىل فهرس مرتـب عـىل حـروف املعجـم . الخ..ات واقتصادياتومعدني

.»ألهم األلفاظ العربية التي ورد ذكرها فيه

.ِّ يبني للقارئ مضموناته عامة،هبذه العبارات التي شفع هبا الشهايب عنوان معجمه

ـا العربيـة،  يضم املعجم اكثر من تسعة آالف لفظ علمي فرنـيس وضـع أمامهـا مقابالهت
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ٍمنها ثالثة آالف مقابـل مـن وضـعه هـو ِ
ُ

ـان نـرشه يف جملـة املجمـع . ُ وهـذا املعجـم هـو ممـا ك

العلمي العريب بدمشق وجملـة املقتطـف املـرصية مـن مقـاالت وقـوائم مـصطلحية مـن مثـل 

وألفــاظ اآلالت الزراعيــة، واألســامء العربيــة للــثامر النباتيــة ) ألفــاظ عربيــة ملعــان زراعيــة(

.القارئ يف مقاالته وبحوثه التي أثبتناها بتوارخيها يف الفصل األولوغريها، مما جيده 

استمد الشهايب املصطلحات األجنبيـة مـن عـدد كبـري مـن كتـب الزراعـة والنبـات 

بات املثمرة َكتاب األشجار واجلن: َّواحليوان، وخص منها بالذكر ثالثة كتب فرنسية هي

، وكتــاب مهــد النباتــات ) أنــدريووملــورين( وكتــاب األزهــار تــأليف ،)مــويفر(تــأليف 

وضعها مـن كتـب اللغـة يف أما املقابالت العربية فقد أفاد ). دوكندول(املزروعة تأليف 

ز آبـادي، وكتـب الفالحـة ، والقـاموس املحـيط للفـريوهوال سيام املخصص البـن سـيد

ــة ك ــشية، واالرتاثي ــن وح ــة الب ــاب الفالحــة النبطي ــوام كت ــن الع ــسية الب ــة األندل لفالح

 والفالحـة ،شبييل، وفـضل اخليـل لـرشف الـدين الـدمياطي، ومفـردات ابـن البيطـاراإل

...اليونانية لقسطا بن لوقا، وحياة احليوان للدمريي

:بت الشهايب يف مقدمة معجمه طريقته يف وضع املصطلحات التي تقوم عىلْثُي

.َّترجيح الكلمة العربية فصيحة أو مولدة-

.ً األجنبية بمعانيها دون تعريبها لفظيا ترمجة أسامء أجناس النباتات-

 .ًسامء العلمية للحرشات الزراعية إال نادرا واالكتفاء باسمها العريب عدم ذكر األ-

. تعريب أسامء األجسام الكياموية-



 - 130  -

 والقياس فيه،ًفادة من االشتقاق كثريا اإل-
)١(.

.ً استكامال للفائدة،ً يكتف بذكر املقابل العريب، بل شفعه برشح خمترص غالباوهو مل

مداخل املعجم فرنسية، ولكن املؤلف زوده يف آخره بمـرسد عـريب يـشري إىل أرقـام 
ٍ

ــي احتواهــا املعجــم، بحيــث يمكــن  ــي وردت فيهــا معظــم األلفــاظ الت الــصفحات الت

ىل ًنــيس، أو مــن مقابلــه العــريب حمــاال عــًالوصــول إىل املــصطلح انطالقــا مــن أصــله الفر

.االصفحة التي ورد فيه

ومما جيدر ذكره أن املصطلحي الكبري الدكتور أمحد شفيق اخلطيب عمـد إىل معجـم 

 ًالشهايب هذا، فأخرجه من جديد وزاد عليه ألفاظـا كثـرية، وأصـدرته مكتبـة لبنـان عـام 

.باسم معجم الشهايب يف العلوم الزراعية) ١٩٧٨(

١٩٦٢معجم املصطلحات احلراجية ) ٣

نكليزية والفرنـسية والعربيـة، مـع تعريفاهتـا  باإلهو معجم للمصطلحات احلراجية

ل عليهـا لـدى منظمـة األغذيـة َّ وقد نقلها الشهايب عـن الرتمجـة الفرنـسية املعـو،بالعربية

. التابعة هليئة األمم املتحدة،)فاو(والزراعة الدولية 

َّ عقـد يف عـامن بـإرشاف ٌعندما قـرر مـؤمتر) ١٩٥٢(تعود قصة هذا املعجم إىل سنة 

َ دعـوة املنظمـة املـذكورة إىل وضـع ترمجـة عربيـة -منظمة األغذية والزراعة الدوليـةمن 

فكان أن كلفت املنظمة أربعة من اخلـرباء العـرب . ملصطلحات احلراج يف البالد العربية

ومنولـث كالقيام هبذه الرتمجة وإصدارها يف معجم خاص، متخذين من مـصطلحات ال

                                                          

.عليها نحيل التي الطبعة وهي ٩-٧: ٢ط الزراعية األلفاظ معجم -الشهايب  )١(
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ًطلـع الـشهايب عليـه مطبوعـا نجز العمـل، اُوبعد أن أ. هًالربيطاين يف هذا املجال أساسا ل

ِّســـمي فـــرأى أن هـــذا املعجـــم الـــذي ،)ستنـــسلطابعـــة (عـــىل  قـــاموس التعـــاريف  (ُ

قـد شـابته أخطـاء ) ة والفرنـسيةليزيـنجربيـة ومرادفاهتـا باإلواملصطلحات احلرجيـة الع

مكنة، إذا هي النظر يف التصحيحات امل) ١٩٥٧(سنة ) الفاو(كثرية، فاقرتح عىل منظمة 

قــررت طبعــه ثانيــة، ألن يف املعجــم مــا خيــالف مــصطلحات
ِ

 وطرائــق املجــامع اللغويــة َّ

وبعـد أربـع سـنوات .  يف وضـع املـصطلحاقراراهتوواجلامعات واالحتاد العلمي العريب 

طلبت املنظمة من الـشهايب تـصحيح الرتمجـة العربيـة للمعجـم الـذي ) ١٩٦١(أي سنة 

ً أوالوضعته اللجنة الرباعية َّ.

َّني لـه أن اخلـرق متـسع نظر الشهايب يف إمكان إصالح معجم اللجنـة الرباعيـة، فتبـ ُ َّ

َّاقع، وأن األمر حيتاج إىل ترمجة جديدة كاملة، وأن املدة واملوازنة التي خصصتها َّعىل الر

  قليـل منـه عـىلطبـع عـددُ أن يذ، كـام أنـه ال حيبـا كافيتنياملنظمة الدولية هلذا العمل ليست

عـل يف طبعـة اللجنـة الرباعيـة، فـأبلغ املنظمـة أن املجمـع العلمـي ُكام ف) ستنسلطابعة (

 عىل نفقـة املجمـع، وأنـه يف ،العريب بدمشق قرر طبع هذا املعجم الذي سيرتمجه الشهايب

.نفاقه عىل مرشوع آخراملال الذي أرصدته هلذه الغاية إلوسع املنظمة توفري 

ملعجــــم الكومنولــــث (نكليزيــــة األصــــلية حــــصل الــــشهايب عــــىل النــــسخة اإل

ــة ــام هــو بو)للمــصطلحات احلراجي ــم ق ــسية، ث ــه إىل الفرن ــَ، وعــىل ترمجــة دقيقــة ل ع ْض

ِمـا أمكـن، إال مـا كـان مـن رشح بعـض ًاملقابالت العربية هلا، ملتزمـا الرتمجـة الفرنـسية 

ضعها بني حارصتني، أو حذفاجلمل الغامضة فيها، و
ِ

َ  بعض مـصطلحات هـي ألـصق َ

.بيئة الكومنولث الربيطاين منها بالوطن العريبب
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التزم الشهايب يف عمله املصطلحي قرارات املجامع اللغوية فيام يتعلق باالشتقاق أو 

اجلمـع أو النــسبة أو املجـاز أو التــضمني وبعـض الرتاكيــب، وكـان معجمــه يف األلفــاظ 

ًالزراعية مرجعا أساسيا يف هذا العمل ً.

ًحا حراجيـامـصطل) ٩٨٧(يضم املعجـم  ًّ

)١(
َّ بمـداخل إنكليزيـة، لكنـه زود املعجـم 

بمرسدين واحد لأللفاظ الفر
ٍ

ًفـرد مـرسدا صـغريا مـن نسية، وآخر لأللفاظ العربية، كام أَ ً

واملعجـم مـن مطبوعـات املجمـع  .ًصفحتني لأللفاظ العربيـة األكثـر تكـرارا يف املعجـم

.)١٩٦٢( لعام العلمي العريب بدمشق

 ةَّوكلـامت مولـد: (وزاد يف العنـوان:  ألفاظ العلوم الزراعية والنباتيةأخطاء شائعة يف) ٤

).يفيد إقرارها

َكتيب يف نحو سبعني صفحة، وهو يف األصل فصلة من املجلـد  ْ ِّ
ِ

َ مـن جملـة جممـع ) ٣٨(ُ

.ِّثم أعاد نرشه يف كتيب مستقل. ُاللغة العربية بدمشق، حيث نرش البحث ألول مرة

ً مــذكرا بــأن ظــاهرة اللحــن َّلطويــل بمقدمــة ضــافية ومهمــةيمهــد الــشهايب لبحثــه ا ِّ

ثــم . ي األول وإىل اآلنسـالممنـذ العـرص اإلاللغـوي قديمـة يف لغتنـا العربيــة،  والغلـط

مـا (ً بـدءا مـن كتـاب ،يعرض باختـصار ملؤلفـات إصـالح اللحـن والتـصحيح اللغـوي

) غويــة الــشائعةاألخطــاء الل(وانتهــاء بكتــاب ) هـــ١٩٢(للكــسائي ) تلحــن فيــه العامــة

).م١٩٦٠(لألستاذ حممد عيل النجار الذي صدر سنة 

ولكنـه . تزال جمهولة عند كثري مـن داريس اللغـة مايف التصحيح اللغوي ً كتبا َوذكر

                                                          

.٦-٥: احلراجية املصطلحات معجم -الشهايب  )١(
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 ًض أيضا للحركة املوازية حلركة التصحيح اللغوي، وهي حركة تفـصيح العـامي أوَرَع

ُرد العامي إىل الفصيح، فطاملا ظ دها بعـضهم مـن العـامي امللحـون، يف ُعـَ يٌلمـت كلـامتّ

َّبحـر العـوام فـيام أصـاب فيـه ( الـصميم مـن الفـصاحة، ومـن أمههـا كتـاب يفحني هي 

وخيلــص يف مقدمتــه إىل أن األلفــاظ الزراعيــة والنباتيــة . لــريض الــدين احلنــبيل) العــوام

لحـن، ًتحريفات العامة واخلاصة أحيانا، ممـا أدخلهـا حقـل اخلطـأ واللَّتعرضت كغريها 

َّ قرص بحثه عىل ما ختطئ فيه اخلاصة مـن أسـاتيذ ومـن كتـاب إال أنهوهي أخطاء كثرية، 
ِ

ْ ُ
َ

البحوث الزراعية، وعىل مصطلحات غري صحيحة أو مرجوحة، وعىل شـوائب علميـة 

.ةيف ألفاظ بعض املعاجم القديمة واحلديث

ِّيشتمل الكتاب عىل ثالثة أقسام، وإن مل يسمها كذلك، لكنها واضـ َ  لـدى قـراءة حةُ

:ًالكتاب، ووضع لكل كلمة رقام

األول
)١(

) ١٢٢ (وجـاء حتتهـا ،األخطاء يف األلفاظ الزراعية والنباتية وتصحيحها :

ْاألحـراج ال األحـراش، وحـب اآلس ال احلـبالس، واحلـور ال احلـور : ، من مثـلكلمة َ ْ ّ ََ َ َ

، ومستوى اليشء ال منسوبه)للشجر املعروف(
ْ َّ َ ْ ُ.

الثاين
)٢(

ًض ألفاظ مولدة استعملت قديام وحديثابع:  ً ُ وما برحـت تـستعمل ويفيـد ،َّ

لنـوع (ُّالـشوح كلمة من مثل ) ١٤( حتتها وضع، )١٢٣(ويعطيها رقم الكلمة . إقرارها

َ، والنصب والنصبة والشتل والشتلة بمعنى الغـ)من الشجر ْ َّ َ ْ َّْ  واحلـاكورة ،ْرسـةَ والغْرسَّ

                                                          

.التمهيد وبني القسم هذا بني يفصل ومل ،١٠: شائعة أخطاء -الشهايب) ١(

.٥١-٤٦: السابق املصدر  )٢(
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.للمزرعة الصغرية قرب الدور

م الثالثالقس
)١(

َّمـشتقات زراعيـة مولـدة يفيـد إقرارهـا(وجـاء بعنـوان :  َّ َ ْ وتـضم . )ُ

مقابالت عربية اقرتحها هو ملـصطلحات أو ألفـاظ زراعيـة فرنـسية وضـعها حتـت رقـم 

)١٢٤(الكلمة 
 )٢(

:كلمة، صنفها حتت ثالث فقرات) ٣١(، ولكنها تشتمل عىل 

 مثـل غراسـة، زهـارة، ًكلامت فرنـسية تـدل عـىل حـرف زراعيـة أصـبحت علومـا-
ِ ِ

نحالة، تفاحة 
ِ ِ

).حلرفة زراعة التفاح(

َاألول للصناعة والثـاين للمـصنع مثـل:  كلامت فرنسية هلا معنيان- ْ لبانـة لـصناعة : َِّ
ِ

َاللبن وملبنة ملصنع األلبان، وقطانة لصناعة القطن أو زراعته ومقطنة ملصنعه َْ ْ ََ َْ
َ َ

ِ
ْ.

َّمـرزة ملـزدر:  واحليوان من مثلثر فيها النباتّ فرنسية تدل عىل أمكنة يك كلامت- َ ع َ

َالرز، ومتفحه لبستان التفاح، ومتوته لبستان التوت، ومأرزة حلر َ َ َ ّ
ْ

َ ْ .جة األرزَْ

تَبَثالعربية والفرنسية الواردة فيه وبب بفهرس لأللفاظ ِّوخيتم الكتي
ٍ

 ملؤلفاته
)٣(

.

:منهجية الشهايب يف وضع املصطلح: ًثانيا

ــة الــشهايب يف وضــع املــصطلح العــريب املقابــل للمــصطلح َّتــكثــر مــا تأ ضح منهجي

 الـذي ألفـه ،األجنبي يف كتابه املصطلحات العلمية يف اللغة العربية يف القديم واحلـديث

                                                          

.٥٤ -٥١ :شائعة أخطاء -الشهايب  )١(

.كلمة) ١٦٧ (هي كتابه يف عاجلها التي الكلامت عدد يصبح هبذاو  )٢(

 وهـي ،)واالصـطالحات اللغـة يف ودراسـات بحـوث (بعنـوان لـه كتـاب إىل) ٧١ (ص يف أشار  )٣(

ْمجعت: (ويقول دمشق جممع جملة يف نرشت ًبحثا مخسون َُ
ِ

).كتاب يف اآلن حتى تطبع ومل 
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ْبعــد ممارســة الوضــع املــصطلحي يف معجــم األلفــاظ الزراعيــة، وبعــد معاناتــه الطويلــة  َ

.لسنوات يف هذا امليدان

: منَّتتألف منهجيته

 والسـيام جممـع القـاهرة الـذي كـان للـشهايب مـشاركة: َّ منهجية املجامع اللغويـة-أ

ــه و حــسنة ــرارات املجمــعيف إقرارهــا في ــني املختــصني، عــرب ق ــصطلحية ِّوإذاعتهــا ب  امل

.والعلمية

.ُ مجلة آرائه العلمية يف وضع املصطلح التي بثها يف كتبه ومعامجه–ب 

ا أورده الشهايب، فتقوم عىل ما ييلأما منهجية جممع القاهرة بحسب م
)١(

:

َّ يفضل اللفظ العريب عىل املعرب القديم إال إذا اشتهر املعرب– ١ َّ َّ َ ُ.

.َّ ينطق باالسم املعرب عىل الصورة التي نطقت هبا العرب– ٢

َّفضل االصطالحات العربية القديمة عىل اجلديدة إال إذا شاعتُ ت– ٣ َ.

 إذا ، عـىل كلمتـني فـأكثر عنـد وضـع اصـطالح جديـدةَّ تفضل الكلمة الواحـد– ٤

.َّأمكن ذلك، وإذا مل يمكن ذلك تفضل الرتمجة احلرفية

َ جيب أن يقترص عىل اسم واحد خاص لكـل معنـى يف االصـطالحات العلميـة – ٥ َ ْ ُ

.والفنية

ًويقول الشهايب معقبـا ًوقـد عملـت هبـا دائـام قبـل إنـشاء جممـع مـرص وبعـده، إال «: ِّ

ً، فواضع املصطلحات يكون مضطرا أحيانا إىل )أي االسم الواحد لكل معنى(األخرية  ً

                                                          

. ٧٦ -٧٥: العلمية املصطلحات -الشهايب  )١(
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َّإثبات مصطلحني أو أكثر أمام الكلمة األعجمية الواحدة، ألنـه ال يملـك حـ َّق تفـضيل َْ

»ًسيام عندما يكـون كالمهـا سـائغا يف نظـرهمصطلح عريب عىل آخر، وال
 )١(

لحـظ أن ُوي. 

ف ملتـزم ً وضع املصطلح أوال، ثم هو حصيلة موقاستثناءه هذا حصيلة خربة عملية يف

َّ الرتجــيح بــني مــصطلحني عــربيُّ مــن لــه حــقحيــال توحيــد املــصطلح، ألن  أو أكثــر نيَْ

 من جمامع لغوية وجامعات َّ والعلميةملصطلح أجنبي واحد، إنام هي املؤسسات اللغوية

.ومؤمترات تعريب

رارات العلميــة اللغويــة التــي وإىل جانــب هــذه املنهجيــة التــزم الــشهايب معظــم القــ

اختذها جممع القاهرة، ومن أمهها عند الشهايب
)٢(

:

َّقبول املولد اجلاري عىل أقيسة كالم العرب -
)٣(

.

.َ عدم قبول املرجتل من الكالم-

فعالة( بناء -
ِ

.للداللة عىل احلرفة) 

َمفعلة( بناء - ْ
.للمكان الذي تكثر فيه األعيان) َ

ُّويعد الشهايب هذا القرار من أهم قرارات املجمع.  األعيان االشتقاق من أسامء-  ُ َ

)٤(
.

َّمفعل ومفعلة، ومفعال وفعالة(ً بناء اسم اآللة قياسا عىل - َ ََ ْ ْ ْ
ِ ِ ِ

.(

. جواز التعريب اللفظي عند الرضورة، عىل طريقة العرب يف تعريبهم-

                                                          

.٧٦: العلمية املصطلحات -الشهايب  )١(

.٨٠ -٧١: السابق املصدر  )٢(

.٧٢: السابق املصدر  )٣(

.٧٣: السابق املصدر  )٤(
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َفعال وفعل( بناء - َ .رض يف احليوان والنباتللم) ُ

َّفع( بناء - .للداللة عىل االحرتاف والنسبة إليه بزيادة ياء النسب) الَ

مفعـال(َّ وفـق أبنيـة أو ألفـاظ حمـددة، كبنـاء  ترمجة الـسوابق واللواحـق-
ِ

للكلمـة ) 

َمفعــل(، وبنــاء )جمهــار(مثــل  ) scope(  بالالحقــة املنتهيــه  ْ
ِ

للكلمــة املنتهيــة بالالحقــة ) 

)mètre(  مثل ،)َمكثف ْ
ِ

ْبفرط ) hyper(، وترمجة السابقة )
َ..

).an(أو ) a(َّمركبة مع االسم املفرد للكلمة املبدوءة بالسابقة ) ال( جواز استعامل - 

)potabilité -مرشوبية(باملصدر الصناعي نحو ) ité( ترمجة الالحقة -

. جواز مجع املصدر عندما ختتلف أنواعه-

. جواز مجع اجلمع-

ْتفعال( بناء - .للداللة عىل الكثرة) َ

َّفعل( قياسية بناء - . للداللة عىل الكثرة واملبالغة) َ

.قرار كتابة احلروف األجنبية باحلروف العربية -

وأما آراؤه وقواعده العلمية التي ترفد منهج جممع القاهرة عامـة فأمههـا مـا ذكـره يف 

رشوط النقل، أي نقل املصطلحات إىل العربية وهي
)١(

:

للفظ األجنبـي، وهـذا يقتـيض االطـالع الواسـع ِّحتري لفظ عريب يؤدي معنى ا -١

.عىل األلفاظ العلمية املبثوثة يف املعاجم العربية ويف كتبنا العلمية القديمة

ٌ إذا كان اللفظ العلمي األعجمـي جديـدا، أي لـيس لـه مقابـل يف لغتنـا ترمجنـاه -٢ ً

                                                          

.٩٣: العلمية املصطلحات -الشهايب  )١(
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ًنا له لفظا عربيا مقارباقَقًكلام كان قابال للرتمجة، أو اشتبمعناه  ً ، ونرجـع يف وضـع اللفـظ ً

.العريب إىل االشتقاق واملجاز والنحت والرتكيب املزجي

تعريب مراعني الَّ إذا تعذر علينا وضع لفظ عريب بالوسائل املذكورة، عمدنا إىل -٣

.قواعده قدر املستطاع

ومـن الـرضوري أن تـضاف إليهـا القواعـد التـي وضـعها جممـع «: ويقول بعد هذه

َّته هي منهجية جممع القاهرة إضـافة إىل هـذه املنهجيـة التـي توصـل َّأي إن منهجي. »مرص

. تغب عن جممع القاهرة بطبيعة احلال مل، والتيإليها

:لها الشهايب وهيِّوثمة آراء يفض

: dehlia(، كـام يف ً تـاء مربوطـةإبدال األلف يف آخـر األسـامء اجلغرافيـة والنباتيـة –

ْدهلية و  َzinnia :َزينية
ِ ِ

(
) ١(

.

ًن كان بقاؤها ألفا مما ورد يف العربية أيضاوإ ً.

ً ال يقبل النحت كيفام اتفق، بل يرى أن للذوق شانا كبريا يف النحـت، فكثـريا مـا يكـون – ً ً ُّْ َ ُ

مـستقيامت (استعامل كلمتني عربيتني أصـلح مـن اسـتعامل كلمـة واحـدة منحوتـة، وعنـده أن 

)مسجناحيات(أفضل من ) األجنحة
) ٢(

.اب النحت عىل الرضورة، أي يرى قرص ب

َّ ال جيوز استعامل األلفاظ العامية، ما مل يرش إىل عاميتها–  وعند الرضورة،َُ
)٣(

.

ْفعالء( صحة مجع -  ْفعالوات(عىل ) َ ْفعل(والقياس [نحو خرضاء وخرضوات، ) َ ُ.[(

                                                          

.١٠٨: العلمية املصطلحات -الشهايب  )١(

،١٠٩: السابق املصدر  )٢(

.١١٥: العلمية املصطلحات -الشهايب  )٣(
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 ال يعني تقارب اسمني عريب وأعجمي باللفظ أن أحدمها أصـل لآلخـر، فكلمـة -

.الفرنسية) tabac ( أصلالعربية ليست هي) َّباقَّالط(

َ ال يكتفى بصياغ- ْ ُة اسم اآللة من الصيغ املعروفة، بل يمكن صوغها عـىل غريهـا، ُ

.]َّمثل هاتف وطيارة[كاسم الفاعل ومبالغته 

َّخيم التاء يف املعرباتال حاجة إىل تف-

)١(
َّمثل الالطينية بدل الالتينية. [ َّ.[

َّم األلفـاظ املعربـة عنـد نطقهـا يف اللغـات األجنبيـة،  ترجيح أسـهل نطـق يف رسـ-

َّفرتجح َ ْفربين (ُ

ِ
نكليزيةاملعربة عن اإل) فايربين(املعربة عن الفرنسية، عن ) 

)٢(
.

عنـد تعريبهـا إىل ) e(َّ ترجيح نقل احلرف األخري من الكلامت األجنبية املنتهيـة بــ -

ْفرنسة: france(و) جيولوجية  : géologie: (التاء املربوطة نحو َ
َ(.

د نقلهـا، ُ الكلامت التي نقلت إىل اللغات األجنبية من العربية، تعاد إىل العربية عن-

)نادااغر(وغرناطه ال ) ااهلمرب(احلمراء ال : فيقال
 )٣(

.

َمفعلة( جواز صوغ - ْ
 حـرف تـصحيحف علة مـن أسـامء األعيـان بُ أوسطه حرَّمما) َ

َمتوتـة وخموخـة( مثل َّالعلة َْ َ ْ َ(
 )٤(

 لألمـاكن التـي يكثـر فيهـا التـوت ، مـن التـوت واخلـوخ

ْواخلوخ، والقياس  َمتاتة وخماخة(َ َ.(

                                                          

.١٢٥ :السابق املصدر) ١(

.١٥١: السابق املصدر   )٢(

. ١٥١: السابق املصدر  )٣(

.١٤٩ : العلمية املصطلحات -الشهايب   )٤(
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ُفعل وف( جواز اشتقاق -  سـواء أورد لـه فعـل أم مل يـرد، ،، للداللة عـىل الـداء)َعالََ
ِ

َالفيل(نحو  ًتضخم معه األعضاء كثرياتوهو داء [من الفيل ) َ ْمـن الـصمغ ) ُّالصامغ(و ] َّ َّ

]ًا أكثر من املعتادابة الشجرة بمرض جيعلها تفرز صمغأي إص[
 )١(

.

نكليـزي لإل) ولـيم: ( يكتب اسـم العلـم األجنبـي حـسب نطقـه يف موطنـه، مثـل-

للفرنيس) جيوم( لألملاين و)فلهلم(و
)٢(

.

بإثبات اليـاء) فعيلة( جواز النسب إىل - 
)٣(

ّقطيفـي، نـسبة إىل قطيفـة، ال : ، فيقـال

َقطفي فقط َ َ َ
ّ.

: رضـــة اجلمـــع بـــني الرتمجـــة والتعريـــب يف مـــصطلح واحـــد، كأنـــه يقـــال معا-

ــة ( ــةوفكرولوجي ــده ترمجــة الكلمــة كاملــة، بــأن يقــال)مجالوجي علــم : ، والــصواب عن

.األفكار وعلم اجلامل

 باسـمعليـه  مـن الداللـة ُالنـسبة إىل املـصدر أفـضلالداللة عـىل الـيشء ب يرى أن -

ْعىل خمتص) يصختصاا(الفاعل، لذا يفضل استعمل كلمه  ُ
)٤(

.

ــع املــصطلح ــشهايب يف وض ــنهج ال ــه ًواســتكامال مل ــة كتاب ــا أورده يف مقدم ــذكر م ، ن

طريقتي يف وضع املصطلحات: حتت عنوان) معجم األلفاظ الزراعية(
)٥(

:، وهي

                                                          

.١٤٩ :السابق املصدر )١(

.١٦٣: السابق املصدر  )٢(

.١٩٤: السابق املصدر  )٣(

.٢٠٣: السابق املصدر  )٤(

.٩-٧: الزراعية األلفاظ معجم -الشهايب  )٥(
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ــة ْ كلــام وجــد– ١ ــة الزراعي ــلية أو يف الكتــب العربي ــة األص ُت يف املعجــامت العربي

قارب ملعنى الكلمة الفرنسية َّة أو مولدة هلا معنى موافق أو ميًالقديمة املوثوقة كلمة عرب

ُرجحتأو العلمية،  ْ ً تلك الكلمة العربية أو املولدة قديام عىل غريها من الكلمَّ َّ.

ِّ أســامء األجنــاس النباتيــة بمعانيهــا ومل أعرهبــا، فقلــت ُتْ ترمجــ– ٢ َ ال ) َّرمليــة(ُ

.لنوع من النبات) أريناريا(

ً النباتية املسامة بأسامء أعـالم، فقـد عربـت أسـامءها العلميـة اضـطرارا أما األجناس ُ ْ َّ َّ

دهلية(مثل 
ِ

ْ ّنسبة لعامل نبايت سويدي اسمه ) َ ْدهل(ٍ َ.(

َّأما األسامء العلمية الدالة عىل النوع النبـايت، فإنـه يكـون هلـا معـان قابلـة للرتمجـة يف 

ًالغالب، وهلذا وضعت هلا ألفاظا عربية عـىل حـسب ُ َّخبـازة جمعـدة ومل : ُ معانيهـا، فقلـتْ ََّ ُ ُ

.)malva crispa(ِّأعرب 

ُ مل أرجع إىل أصول األسامء العلمية للحرشات إال نادرا، وهلذا رجحت إضـا– ٣ َّ فة ً

ُسوسة الفول وذبابة الربتقال: ً عليه فقلت مثالاحلرشات إىل النبات الذي تستويل
ُ.

: معظم العلامء يرجحون تعريبها فقلـتن عربت أسامء األجناس الكياموية، أل – ٤

.)كربيتات وكربيتيك(

ً مل أحجم عن ذكر عدد من األفعال املشتقة واألسامء املنحوتة حديثا، وإن كـان – ٥ َّ َ َ

ْ سـامعيني، ولـو عـاش هـؤالء العلـامء إىل ُّاء اللغة يعـدون االشـتقاق والنحـتبعض فقه َّ

 ،كـوا مـا تـستلزمه مـن األفعـال واألسـامءَّأيامنا هذه واطلعوا عـىل العلـوم احلديثـة وأدر

. هذا البابيفًلتساهلوا كثريا 
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 ُّللـرشوط الواجـب توفرهـا فـيمنع املصطلح رؤيتـه ومما يدخل يف منهجيته يف وض

، إذ يفرد فقرة للحديث عن رشوط النقل، ويعني بالنقل هنـا وضـع َّيتصدى هلذا العمل

وهـذه الـرشوط . مجـة ونقـل العلـوماملصطلح العريب مقابل املصطلح األجنبـي عنـد الرت

َوإن خص هبا ن ، إال أهنا تنطبـق  أسامء أعيان النبات إىل العربيةة العلوم الزراعية ونقلةَلَقَّ

:ٌّعىل خمتلف العلوم، كل بحسبها، وهذه الصفات والرشوط كام يراها

.َّاألسامء العلميةعىل سيام ِّاطالع واسع عىل علم النبات، وال -١«

ــالع و-٢ ــن  اط ــات م ــة يف األمه ــة واملعرب ــات العربي ــان النب ــامء أعي ــىل أس ــع ع َّاس

..عة وامعجامتنا، ويف كتب الطب والزر

. معرفة مدلول األسامء العربية ألعيان النبات-٣

َّولـدة والعاميـة َّ متييز األسامء العربية واملعربة الصحيحة للنباتات، من أسامئها امل-٤ َّ

. حديثةقديمة كانت أم

ومـا .  معجامتنا العربية من شوائب هلـا صـلة بأسـامء أعيـان النبـات يفة ما معرف-٥

»يقال يف أعيان النبات يقال يف أعيان املعادن واجلواهر
)١(

.

:مالحظات عىل منهج الشهايب وطريقته ومصطلحاته: ًثالثا

ْسوف أتناول هذا البحث يف حمورين مالحظايت املصطلحية واللغوية عـىل : األول: َ

                                                          

.٩٢: العلمية صطلحاتامل -الشهايب  )١(
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. وأحكامه اللغوية واملصطلحيةمصطلحاتهة الشهايب وبعض َّمنهجي

 -ً غالبـا-مالحظات معارصيه من املـصطلحيني واللغـويني، وهـي تتنـاول: والثاين

.ّكلامت بعينها ال منهجيته عامة

:قاهتاي عىل منهجية الشهايب وتطبمالحظايت) ١

تها، بـل ألهنـا َّمل يكن تقديمي مالحظايت عىل مالحظـات العلـامء اآلخـرين ألفـضلي

 عـىل -تتناول منهجيته وتطبيقاهتا العملية يف معامجـه كلهـا، بخـالف مقـاالت معارصيـه

 عىل مدى صواب مفردات أو مـصطلحات بعينهـا، ّبَتنص ألهنا كانت -فضلهم الكبري

.ًدون تناول املنهجية أساسا

نني لست مـن َّوكنت قدمت بأنني ال أبيح لنفيس التعرض للامدة العلمية يف مؤلفاته، أل

أصحاب االختصاص، إال ما كان ذا صلة باملنهجية واللغة مما أنا عىل بعض دراية فيه
)١(

.

ًبد من اإلشارة أوال إىل أنني مؤيد وموافق متاما ملعظم ما جاء يف منهجيتـه  ولكن ال ِّ ً

ُقـدمت كـام -وأحكامه يف مسائل املصطلح، وأعد منهجيتـه  جممـع َّ هـي مجـاع منهجيـة-َّ

. وجمموعة آرائه وأحكامه اخلاصةالقاهرة

 كـان مـدىة يف معامجه، لنـرى إىل أي ّعارض آراءه النظرية بتطبيقاهتا العمليسوف ن

ٌّوغني عن الـذكر أن هـذه . ًالشهايب قادرا عىل الوفاء بام اختطه لنفسه من منهاج وطريقة

                                                          

 اللغـة ومعلـ يف مـشارك باحـث أننـي واملـصطلحية اللغويـة مالحظـايت إبـداء يف يل يـشفع ما لعل  )١(

 ويل ،)املحــدثني لــدى التعريــب نهجيــةم (يف كانــت الــدكتوراه يف رســالتي أن ذلــك واملــصطلح،

.املوضوع هذا يف عديدة وبحوث مؤلفات
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ً مرجعا ومقـصدا  التي كانت وما تزال،ِّاملالحظ ال تقلل من قيمة وأمهية أعامله املعجمية ً

. للباحثني الزراعيني واملصطلحيني العلميني

: ميزات عمله املصطلحي-١

 فــادة منهــا يف وضــع مقــابالت ملــصطلحات إحيــاء كلــامت عربيــة قديمــة واإل– ١ً

 :ومنهـا قولـه. جها من أمهـات املعـاجم وكتـب اللغـةَّعرصية، كلامت نقر عنها واستخر

agalaxie :ٌجدد َّواجلداء. ِّرَّانقطاع الد: ََ كل حلوبة ليس هلا لبن مـن آفـة: َ
)١(

 وقـد أخـذها 

.همن خمصص ابن سيد

- forêt :َشجراء بمعنى احل ْ جةَرَ
)٢(

.

-   ascaris :َصفر بَّ تشع، وشاع املعر وإن مل،)دودة طفيلية: (َ
)٣(

 .

- cheville : أرسوع، يرسوع، رسفة
ْ ُ ْ ُْ

)راشَدودة الف(ُ
)٤(

.

-  grès : ّحث .) ملتحمة بلياط كليس أو صواين أو حديديذرات رمل(ُ

ْ البرصة- تربة محراء تقوم عىل أرض كلسية: ُ
)٥(

. وهي كذلك يف اللغة

                                                          

.٢٦: يةالزراع األلفاظ معجم -الشهايب  )١(

.٧٩: احلراجية املصطلحات معجم -الشهايب  )٢(

.٦٧: الزراعية األلفاظ معجم -الشهايب  )٣(

.١٥٥: الزراعية األلفاظ معجم -الشهايب  )٤(

.٣٩: احلراجية املصطلحات معجم -الشهايب  )٥(
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-  toucheur :جمتس -ِغابط ّ َ ْ )الذي يغـبط البقـر ليتعرفهـا ويـشرتهيا(ُ
)١(

: اللغـة ويف 

ْغبطال َّجس الدابة ملعرفة سمن: َ ُّ .هاَ

ْ رخل- ِ)٢(
ْولد املعز:  ََ َ.

َّة املصطلح املعجـم إعاد- ٢ً

)٣(
واملعـروف أن ثمـة كلـامت كثـرية .  إىل أصـله العـريب

أخذهتا اللغات األجنبية من العربية، وخيط
ِ

ّيعرهبـا مـن جديـد، وكأهنـا ئ بعضهم عنـدما 

َّأما الشهايب فقد حترى أمثال تلـك الكلـامت فأثلهـا.  أجنبيةكلامت
 وأعادهـا إىل أصـلها ،َّ

: ذلكومن. ًالعريب بدال من تعريبها

- alcali :ْالقيل، القلو
ِ ِ

ْ
)٤(

.

- alhagi :واحلاج يف اللغة هو الشوك،ُاحلاج، شوك، عاقول 
)٥(

.

- alidade :عضادة
ِ)٦(

.

وهي قاعدة معروفة يف وضع املصطلح، إذ : َّ تفضيل االسم العريب عىل املعرب- ٣ً

:ومن ذلك. بل عريب، والصواب ترمجتهله مقا ال جيوز تعريب ما

 ال الالوند،َمىُاخلزا-
)١(

.

                                                          

.٦١٩: الزراعية األلفاظ معجم -الشهايب  )١(

.٢٧: السابق املصدر  )٢(

.األعجمية إىل العربية من ُنقل الذي املصطلح هو مَّاملعج املصطلح  )٣(

.٣٣: السابق املصدر  )٤(

.٣٢: السابق املصدر  )٥(

٢٠: احلراجية املصطلحات معجم -الشهايب  )٦(
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)وهي كلمة تركية األصل(ُّ ال الصوبة ، الدفيئة-
 )٢(

.

 ال الكونرسوة، املحفوظات-
)٣(

.

ــد للمــصطلحات باالشــتقاق أو املجــاز- ٤ً ــسن التولي ْ ح أي وضــع  -التوليــد  :ُ

م طـرق تنميـة اللغـة أه -الكلامت اجلديدة عىل سنن العربية بطريق االشتقاق أو املجاز 

وقد أفاد الـشهايب مـن هـذه الطريقـة يف وضـع مـصطلحاته . ها وتطويرهاإغنائالعربية و

:ومن ذلك. الزراعية وأجاد يف كثري منها

:َالوضع باالشتقاق-أ

-amidonnerie : َمنشاة ْ َمعمل النش(َ )اَّ
 )٤(

.

- coccidie :  ْخريزة و َ
ُcoccidiens :َّخريزيات ْ َ

ُ
)٥(

.

ْ تأصيص-
)أصيص(ً اشتقاقا من ،ُزراعة النباتات يف األصص: َ

 )٦(
.

ْمركن(زراعة النباتات يف :  تركني- 

ِ
، وهو اإلناء الواسع)

)٧(
.ً، اشتقاقا من اسم الذات

َإعامر احلوض بالسمك: ْسامك إ- ً اشتقاقا من اسم الذات،َّ
)١(

 .

                                                          = 

.٣٩: شائعة أخطاء -الشهايب  )١(

.٢٧: السابق املصدر  )٢(

.١٧: السابق املصدر  )٣(

.٤١: الزراعية األلفاظ معجم  )٤(

.١٧٤: ابقالس املصدر  )٥(

.٢٤٣: الزراعية األلفاظ معجم  )٦(

.٢٤٣: السابق املصدر  )٧(



 - 147  -

-  météorologie : َّجويات ِّ )لعلم األحوال اجلوية(َ
 )٢(

.

 غراسة حلرف-
ِ

ىل فعالةالبناء ع (،ة الزراعة
ِ

(
 )٣(

.

ْ مب- ملكان تربية البقر: َقرةَ
)٤(

.

: الوضع باملجاز-ب

 - aspidistra :ــ ْدريق ــ(ة ـَُ رس صغي ْت ــ ــ- رـُ ــات التزيي ــشبيهـ جــنس مــن نبات ًا ـن، ت

َبالدرق )ة والرتسـَّ
)٥(

.

- calcéolaria : رـل احلافــرة عـىل شكــزه(َّرية ـحاف(
) ٦(

و ـر وهــافــًا باحلـ تـشبيه-

.ن املجازـم

- callidiuem : حرشة مجيلة الشكل(َّهبية(
 )٧(

.

- Cheval vapeur :حصان
ِ

ّ بخاري

)٨(
.

ِّهـو متقيـد بقواعـد التعريـب  ونعنـي بـاملنهجي مـا:  التعريب اللفظـي املنهجـي- ٥ً

                                                          = 

.٢٤٣: السابق املصدر  )١(

.٤٢٠: الزراعية األلفاظ معجم  )٢(

.٥٢: شائعة أخطاء -الشهايب  )٣(

.٥٤: السابق املصدر  )٤(

.٧٠: السابق املصدر  )٥(

.١٢١: السابق املصدر  )٦(

.١٢٣: شائعة أخطاء -الشهايب  )٧(

.١٥٠: السابق املصدر  )٨(
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يقـاع الـصويت العـريب والبنيـة ن نحـو التـزام احلـروف العربيـة واإلاللفظي وضـوابطه مـ

الرصفية العربية
)١(

.

ِّوقـد وفــق َّ الــشهايب يف تعريــب كثــري مـن املــصطلحات األجنبيــة بــام يتفــق وأحكــام ُ َ

:ومن ذلك. ن من املحدثنيوالتعريب التي سار عليها القدماء واملحقق

-créosote : كريوزوت
ِ

.)مائع مطهر(

- cresyl :كريزي
ِ

.)سائل مطهر(ل 

- cycas : نبات زينة(سيكاس(
) ٢(

.

-  rafia :راف
ِ

ةَي
)٣(

نبات نخيل (
ّ

(.

- téreda :ترييدة
)٤(

.)ّحيوان رخوي (

َّاللهجـة العاميـة مـصدر مـن مـصادر املقـابالت : َّ اإلفادة من الكلـامت العاميـة-ً ٦

ــ ُة، فهــي تفــضل التعريــب اللفظــي، والالعربيــة للمــصطلحات األجنبي ْ ســيام إذا كانــت َ

َّته وصــحته، أو كانــت مــن لغــة جزيرُالكلمــة مــن الفــصيح الــذي تنوســيت فــصاح
ِ

ــة  ي

ومن ذلك .ة والكنعانيةياآلرامك
)٥(

 :

                                                          

).١٩٩٩ (الرسالة دار -األلفاظ تعريب منهجية -خسارة ممدوح.د ينظر التفصيل من ملزيد  )١(

.٢٠٠: الزراعية األلفاظ معجم -الشهايب  )٢(

.٥٣٤: السابق املصدر  )٣(

.٢٣٤: احلراجية املصطلحات معجم الشهايب  )٤(

.٤٨ -٤٥: شائعة أخطاء -الشهايب  )٥(
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.شبُزالة العإل: َّالتعشيب-

ُّ املل- .لنوع من الشجر: ولَ

ْ النصبه- .بمعنى الغرسة: َّ

.لتقليم الكروم: ارة الزب-

 العامرة-
ِ

.لتسميد األرض: 

َ زيز احلصاد-

)١(
:cigole.

 ما حيحضبط املصطلح بالشكل وتص: ويظهر ذلك يف أمرين: َّ الضبط اللغوي- ٧ً

.ًاستعمل خطأ

ضبط مصطلحاته العربية بالشكل من مثل-أ
)٢(

:

ْأم عويف- َ ُ .لنوع من احلرشات: ُّ

ِ لوب- .للخضار املعروفة: ياءُ

َّ خطافيات-
ِ

َّ .لنوع من السنونو: ُ

ْ كرفس-
َ .لنوع من اخلرضوات الورقية: َ

ك لتـصحيح  وذلـ،ِّ تأليف كتيب أخطاء لغوية شائعة يف ألفاظ العلوم الزراعية-ب

 من مثل،النطق وضبطها وفق أصول العربية
)٣(

:

ْ ال األرمية وال القرمية،َاألرومة- ْ
ُ ُ.

                                                          

.١٦٥: الزراعية األلفاظ معجم -الشهايب  )١(

.١٣٩ ،٣٣٨ ،٦١٣ ،٣٤٨: السابق املصدر  )٢(

.٣٤ ،٣٦ ،٣٨ ،٤٣: لغوية أخطاء -الشهايب  )٣(
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ُ حافة احلقل- ُ ال حافته،َ َّ

 مساحة األرض-
ِ

.َمساحة األرضال  ،

 املشمش-
ِ ِ

ُ ال املشمش،ْ ْ ُ.

 سـواء أكـان ،ًويبدو ذلك جليا يف نسبة املـصطلح إىل واضـعه:  األمانة يف النقل- ٨ً

:واضع من القدماء أم من املحدثني، ومن ذلكال

-diphtérie : الدفرتيا واخلناق:)عن الكرميل(ُذباح َّ ُ

)١(
. 

-  agrastemme :َّخرم
بن البيطارال، رساج القطرب عن املفردات ُ

)٢(
.

- albatros : َقطرس ْ )بوست(عن ) جنس من الطيور(َ
) ٣(

.

َّ الدراجــة واملج- لــة واحلــَّ
ِ

ّحلــوذي واملأســاةَّواللولــب واساء  بــراهيم وضــعها إ: ُ

اليازجي
)٤(

.

وفشة والنواة والكهرب، وضعها يعقوب رصاَّاصة والرشَّ الغو-
)٥(

.

 وذلـك ، ذكر املصطلح اليوناين أو الالتيني الذي هو أصـل املـصطلح الفرنـيس- ٩ً

:  ومن ذلك،ِّلتسهيل البحث عىل من يرغب بمزيد من التقيص

-amome=amomum :َّقاقلة هال. ُ
)١(

.

                                                          

.٢٢٦: الزراعية األلفاظ معجم -الشهايب  )١(

.٢٩: السابق املصدر  )٢(

.٣٢: السابق املصدر  )٣(

.٥٠: العلمية املصطلحات -الشهايب  )٤(

.٥١: العلمية تاملصطلحا -الشهايب )٥(
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- calothamne = calothamnus :َّمجالية َبة اجلاملَنَ ج-َ

)٢(
).شجرة زينة (

:  بغرض التوضيح أو التعليم، رشح بعض املصطلحات التي حتتاج إىل ذلك- ١٠ً

بل، بـل من املعروف أن املعجم األكثر فائدة هو الذي ال يكتفي بذكر املصطلح املقا

َوهذا ما أخـذ بـه الـشهايب يف معجم. قابل إىل جانب املهو الذي يقدم التعريف ْيـه، وقـد َ

:أشار إىل ذلك يف بعض كالمه، ومن ذلك

-remige :قادمة
ِ

)ِّ وهي الريشات يف مقدم اجلناح،ج قوادم: ( 
) ٣(

.

- lablab :  ِّنبات زراعي معرش من فصيلة القرنيات(لبالب(
) ٤(

.

ولكنــه يتجــاوز التعريــف أحيانــا قليلــة إىل رشح طويــل
ْ

َ لتعلــيم منــه إىل  أقــرب إىل اً

:ومن ذلك. التعريف

ْكرد- ُمقياس لكد: ُ
ِ

َاسات اخلشب  ويرشحه يف نحو نصف صفحة-َ
)٥(

.

وعـىل الـرغم مـن وضـوحها فإنـه يـرشحها يف نحـو : ة عمليات زراعية بحتـ- 

نصف صفحة
)٦(

.

                                                          = 

.٤٢: الزراعية األلفاظ معجم -الشهايب  )١(

.١٢٤: السابق املصدر  )٢(

.٥٣٨: املصدر السابق  )٣(

.٣٧٤: السابق املصدر  )٤(

.٤١: احلراجية املصطلحات معجم -الشهايب  )٥(

.١٧٧: املصدر السابق  )٦(
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 - termite : َأرضة
َج أرض(َ

حرشة: َ
َ

َثم يرشح األرضة وأنواعها يف صفحة كاملة..) َ َ

)١(
.

وأميــل إىل أن رغبتــه يف التوضــيح كانــت وراء ترمجتــه لــبعض الــسوابق واللواحــق 

:بمعناها من مثل

-logieيف قوله )علم(ـ  ب ،dendrologie :علم الشجر
)٢(

.

-mètreيف قوله)مقياس(ـ  ب ، :dendromètreمقياس الشجر 
)٣(

.

- ibleيف قوله)ِلقاب(ـ  ب ،:digestibleالهنضام قابل ل
)٤(

.

ُ حني يرتمجها غريه ببناء فعول يف ْهضوم: أن يقولكَ َ.

فمــن املعــروف أن املعــاجم :  توضــيح مــا التــبس تعريفــه يف املعــاجم العربيــة- ١١ً

البيئـة  النباتـات واحليوانـات التـي ليـست مـن  تكن دقيقة يف التفريق بني أنواعالعربية مل

ْالعربية، وهذا ما كان يق م العربية، وقد حاول التفريق لق الشهايب ويسميه عيوب املعاجُ

.بني عديد من الكلامت الزراعية التي التبست يف معامجنا

ْالصنوبر واألرز والرسو والعر( بني معنى كل من همن ذلك تفريق التي ذكرهتـا ) عرَ

املعاجم بمعنـى واحـد
)٥(

ْأرز : cèdre:  يقـول
َ الـصنوبر وال ذكـر ن والـيوال تقـل الـرشب«َ َ

                                                          

.٢٣٤: السابق املصدر  )١(

.٥١: السابق املصدر  )٢(

.٥١: قالساب املصدر  )٣(

.٢٢٤: الزراعية األلفاظ معجم -الشهايب  )٤(

.٢٠٧ و٣٠٢ و ٤٩٨: الزراعية األلفاظ ومعجم ٢٩: شائعة أخطاء -الشهايب  )٥(
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»امجنا ال جيوز اليوم اتباعه فهذا اخللط بني املواليد يف مع.عرالصنوبر وال العر
 )١(

.

ــة - ١٢ً ــريب، وقل ــع املــصطلح الع ــد يف وض ــة والتولي ــىل الرتمج ــا ع ــتامد أساس ً االع

.االعتامد عىل التعريب اللفظي

) ٩٠٠(من جممـوع َّمعربة ففي معجم املصطلحات احلراجية مل نجد سوى ثامين كلامت - 

أما يف معجـم األلفـاظ الزراعيـة فمـن جممـوع %. ١فتكون النسبة أقل من كلمة حواها املعجم 

% ١١َّكلامت معربة أي بنسبة نحـو ) ١٠٨(وجدنا نحو ) األلف(كلمة يف حرف ) ٩٥٠(نحو 

ًويعد هذا مقبوال يف معجم يضم أسامء النباتات واحليوانات يف اللغات األجنبيـة، وكثـري منهـا  ُّ َ ُ

.ًعرب، فلم تضع له العرب اسام يمكن أن يرتجم إليهًمما ليس معروفا يف بالد ال

ً يرى أن مصطلحا مؤلفا من كلمتني خري من هوما أمكن إذ ) النحت(ُّ جتنب - ١٣ً ً

ــده وم.مــصطلح منحــوت غــري مفهــم ــة عن ــة قليل ــل دوعــ والكلــامت املنحوت دة مــن مث

)حترتبة(
)٢(

.نحت عىل أن هذه الكلمة هي أقرب إىل الرتكيب املزجي منه إىل ال،

ِّ ومما حيسب للشهايب مشاركته اجلادة وأثره الطيب يف مصطلحات العلـوم املختلفـة -  ١٤ً َّ

ـاهرة ـاال يف ذلـك املجمـع . التي وضعها جممـع اللغـة العربيـة بالق ـامال وفع ًفقـد كـان عـضوا ع ً ً

الكبري الذي اضطلع بمـسؤولية وضـع املـصطلح العلمـي العـريب، وهـو امليـدان الـذي وقـف 

ُته عليه، والسيام مصطلحات علم الزراعة، وقد أشـار إىل ذلـك بعـض زمالئـه يف الشهايب حيا

َوكم من مسألة علميـة أو لغويـة عـرض هلـا املجمـع يف مؤمتراتـه فكـان للفقيـد «: املجمع بقوله

                                                          

.١٣٨: الزراعية األلفاظ معظم -الشهايب  )١(

.٥٨٦: السابق املصدر  )٢(
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فيها جولة تنم عن غزارة علم وسعة اطـالع وإحاطـة بأصـول اللغـة، وحتـى يف الـشهور التـي 

ــام  ــان دائ ــا ك ــب فيه ــة ًكــان يغي ــع حافل ــلها إىل املجم ــان يرس ــي ك ــه الت ــا بمذكرات ــارضا معن ًح

»بالتعليقات واملقرتحات والتوجيهات النافعة املفيدة
)١(

.

:ومن القرارات التي اختذها جممع القاهرة بناء عىل اقرتاحات من الشهايب ما ييل

ً تقييد قرار جواز النحت يف وضع املصطلحات بقيـد الـرضورة أو احلاجـة، بـدال –

ها الذوقؤدي إليه من كلامت ممجوجة ال يسيغ إطالقه، ملا قد يمن
)٢(

.

ْعامل، شعبة، طائفة، رتبة، ف: سامء النبات واحليوان وهي تسمية تصنيفات أ– ُ ُ صيلة، َ

 صنف،بقبيلة، جنس، نوع، ساللة، رض
)٣(

.

َّ رسم األلفاظ املعربة–

)٤(
.

َعال وفعلُف( اشتقاق – رد لـه فعـل أم مل يـردَوَ أاء، للداللة عىل الداء، سو)َ
)٥(

، نحـو 

َفيل(َملرض األدمة وهي البرشة، و) ُاألدام( الفيل(ًلداء، اشتقاقا من ) َ
ِ

.(

)ُيوم(ـ ب) ium( تعريب الالحقة –
 )٦(

.

                                                          

.ةالالحق ١٨٧ ص وينظر ،٧: الشهايب مصطفى األمري املرحوم تأبني -نظيف زكي. م  )١(

.٢٠٤: العلمية املصطلحات  )٢(

.١٠٠: السابق املصدر  )٣(

.١٤٩: السابق املصدر  )٤(

.١٤٩:العلمية املصطلحات  )٥(

.نفسه السابق املصدر  )٦(
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ــد– ــامء املوالي ــب يف أس ــدى التعري ــرار م  ق
)١(

ــه.  ــد «: وفي ــاس املوالي ــوان (أجن احلي

ؤها العلمية إذا كانت منسوبة إىل أعالم، َّالتي ليس هلا أسامء عربية تعرب أسام) والنبات

وترتجم بمعانيها إذا أمكنت ترمجتهـا يف كلمـة عربيـة واحـدة سـائغة، وإن مل يكـن ذلـك 

ِّممكنا رجح تعريبها ُ
ً«.

َمفعلة( جواز صياغة – ْ
مما وسطه حرف علـة مـن أسـامء األعيـان) َ

)٢(
َمتوتـة (، نحـو  َْ َ

َخموخـة(لألرض كثرية شجر التـوت، و ْ ض كثـرية شـجر اخلـوخ، والقيـاس فيهـا لـألر) َ

َمتاتة وخماخة َ َ.

 تــرجيح إبــدال األلــف تــاء عنــد تعريــب األســامء األعجميــة املنتهيــة بــألف نحــو –

)zennia :زين
ِ

)ية
 )٣(

.

َّدهليـة: dehlia( تعريب اسم اجلنس من احليـوان والنبـات نحـو – َّلنبـات مـسمى ) َْ ُ

ْدهـل(باسم العامل  القمـح القـايس، بـدل (دل عـىل صـفة نحـو ، وترمجـة اسـم النـوع إن )َ

)تريتيكوم دورم(
 )٤(

.

ه كـان دائـب النظـر يف املـصطلحات العلميـة التـي ينـرشها جممـع َّنـأ ومما حيسب له – ١٥ً

وقـد كتـب . ًاللغة العربية بالقاهرة يف جملته، السرتآء العلامء املختصني فيهـا قبـل إقرارهـا هنائيـا

                                                          

.١٦٢: السابق املصدر  )١(

.١٦٤: السابق املصدر  )٢(

 ولكـن الكتـاب، هـذا يف موضـع مـن أكثـر يف العبـارات بعـض تـرد وقـد  .١٠٨: السابق املصدر  )٣(

.أخرى معلومة عىل للتدليل

.١٦١: العلمية املصطلحات  )٤(
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)نظـرة يف جملـة فـؤاد األول(لة جممع دمشق بعنـوان يف ذلك سلسلة من ست مقاالت يف جم
) ١(

 

ا املجمـع،  أقرمهـتـنيلبـدل املقـدرة واالقتـدار ال) الطاقـة(تفضيل مصطلح : ًومما ورد فيها مثال

ْعـىل مـصطلحي الكـم والنـورة، وتفـضيل مـصطلح ) يجلتـوالكأس وا(وتفضيل مصطلحي  َّ ّ

ِ

َّعىل مصطلح اجلامح) َّالسداة( َّملدقةا( وتفضيل مصطلح ،ُ َ
ِ

َّعىل املتأبر) 
َ
َ ُ

)٢(
.الخ..

: عىل عمله املصطلحي مالحظ-٢

ً والسيام معجم األلفاظ الزراعية، تقرتب كثريا من كتب اللغة  معاجم الشهايب– ١ً

ِّجم علميـة متخصـصة، أي إهنـا أو معاجم املوضوعات، وإن كان األصل فيها أهنـا معـا

: األدلة عىل ذلكومن. ًت نوعا ما عن وظيفتها األساسيةانزاح

.ِّ إيراد املرادفات اللغوية املتعددة للمصطلح الواحد–أ 

»camulus :  َّقزع، حري، نغاض َ ِّ َ َ )نوع من الغيوم(َ
 )٣(

«.

»curage : ْكري، نبث، تطهري َ ْ )خراج الوحل من املاءإ(َ
 )٤(

«.

»bergerie :َحظرية، زرب، زريبة، ثوية، ثاية، جديرة، صرية ْ

ِ
َ َّ

ِ َ َ
)٥(

«.

                                                          

ــر  )١( ــة ينظ ــع جمل ــة جمم ــة اللغ ــشق العربي ــد بدم ــام ٧ جمل  ٥٠١ ،٤١٢ ،٢٩٦ ،٢٠١ ص ١٩٤٢ للع

. ٥٣٣ ،١٤ ص ١٩٤٣ للعام ١٨ واملجلد

.٥٠٢: الزراعية األلفاظ معجم – الشهايب )٢(

.٢٠٧: املصدر السابق  )٣(

.٢٠٨: الزراعية األلفاظ معجم – الشهايب  )٤(

.٩٢: السابق املصدر )٥(
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»aquilaria : ،َّعود، عود هندي، عود الطيب، ألوة ُ َ ِّ ْلنجوجأُ َ
)١(

«.

»forêt :َحرجة، وأشكاهلا ع: َ
ِ

يص، غيل، غابة، أمجة، خيس
ِ ِ

َ َ
)٢(

«.

»géler :مجد، جلد، أجلد، صق
ِ

ُ ْ ََ َ ِ
َ َع، أصقع َ َْ )أصابه اجلليد(َ

) ٣(
«.

 »metayer :ُمزارع، خمابر، مؤاكر، مرابع ُُ
) ٤(

«.

 »laitière :ُلب ِون، ملبن، حلوبة، غزيرة، درور، لبَ َِ ُ ْ
ُ َُ َّنة، خوارة، ثرة، َ

َ َّ الخ..َ
) ٥(

«.

 املعجـم بأنـه معجـم وكم حيتاج القارئ من التسامح حتـى ال حيكـم عـىل مثـل هـذا

!لغوي فرنيس عريب

ْقد يكون دافعه إىل ذلك وضع خيارات متعددة أمام ا ملرتمجـني والقـراء الختيـار مـا َ

ِّ ويمكـن قبـول هـذا االعتبـار لـو أن املـصنف مل جيعـل هـذا شـبه ،ه أفضل أو أصلحيرون

.ّبام يراه أدق من تلك املرتادفاتمطرد يف معجمه، أو لو أنه اكتفى 

، ممـا )معجـم األلفـاظ الزراعيـة (كتابـهَّوأرى أن ما يشفع للشهايب يف هذا أنه سمى 

ًن كتابـا جامعـا ملـا يـدور ِّجيعل طريقته هذه مقبولة إىل حد ما، فكأنه أراد ملعجمه أن يكو ً

.َّيف موضوعات الزراعة عامة، ال مصطلحاهتا فحسبمن كلامت 

                                                          

.٥٦: السابق املصدر )١(

.٢٨٢: السابق املصدر  )٢(

.٣٠١: السابق املصدر  )٣(

.٤٢٠: السابق املصدر  )٤(

.٢٧٨: السابق املصدر  )٥(
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ًريب من املقابالت، مع وجود ما أهو أسـهل واقـرب منـاال، له إىل إيراد الغْيَ م–ب 

: ذلكلمثا

-»  rigole : َّكظامة، جدول، رسية َ َ
ِ

َ ْ
ِ

») ُّجمرى صغري يشق يف األرض للسقيا(
 )١(

.

القـاموس (املتداولـة أيـرس وأوضـح؟ وقـد أوردهـا املنهـل ) اقيةَّالس(أليست كلمة 

)الفرنيس العريب
 )٢(

.

-» bouture :ْفسل
َ عقلة، وتد، قلم، قض-َ ََ َْ َ »يبُ

 )٣(
.

ْالفـس(وإضافة إىل ما قد يكون من خالف يف معاين هذه الكلامت، فقد ذكـر 
مـع ) لَ

أن إضـافة إىل . حلـديث الـرشيف وهي مما ورد يف ا،)سيلةالف(أن األوضح واألقرب هو 

ْللفسل داللة أخرى بعيدة عن املوضوع
َ.

-»  botte :وزيم، وزيمة، باقة
)٤(

.»)إذا كانت احلزمة من البقل(، 

التي استعملها يف الرشح، ومل يستعمل ما هو ) احلزمة(ويلحظ أنه مل يستعمل كلمة 

ْاجلرزة(أقرب للناس وهي كلمة  .ة الفصيحة الشائع العامية)ُ

 - » bouse : َخثي، رجيع البقر َْ
ِ

«
) ٥(

هي األقرب واألوضح؟ ) الروث(أليس كلمة . 

                                                          

.٥٤٥: الزراعية األلفاظ معجم  )١(

 العلـم ودار اآلداب دار -عـريب فرنـيس قاموس -املنهل -النور عبد جبور. د -ادريس سهيل. د  )٢(

.٩١٣ ص -١٩٩٠ -١١ط للماليني

.٤٨: احلراجية املصطلحات معجم  )٣(

.١٠٤: الزراعية األلفاظ معجم  )٤(

.١٠٨: الزراعية األلفاظ معجم  )٥(
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- » cocon : َّصــلجة، فيلجــة َويــسموهنا رشنقــة، وهــي مولــدة شــامية مــن أصــل (ُ
ْ

َ

)رسياين
) ١(

رشنقة(أليست كلمة » 
ْ

ـا ينـسج مـن ) َ َّالتـي أقرهـا املعجـم الوسـيط للداللـة عـىل م

ً.أصال) الفيلجة(وأيرس؟ حتى إن الوسيط مل يذكر خيوط حول بعض احلرشات أوضح 

-»  laitron : وهو دون الفلر إذا بلغ ستة أشهر أو سبعةُْهامل(َخروف ْ )ّوَ
 )٢(

 .

َذكر الغنم(فهل يمكن رصف ذهن القارئ إىل غري  َ َ عند قراءة هذه الكلمة؟ ألـيس ) َ

انـة هـل ملطلـب اإلبوجتاة جيـدة يف اللغـة ًوعا من اإلغامض الـذي يـدل عـىل معرفـهذا ن

. وهو الغرض من الكالم والتعبري،واإليضاح

-»  avoine : ُخرطال، هرطامن، خافوز، شوفان
ْ ُْ َ«

 )٣(
الـشوفان هـو الـشائع ، مـع أن 

.بني الفالحني

-» becassine : ،مع أن »بُّشكشنقب bécasseهي دجاحة األرض 
 )٤(

.

ّ لغويـة عامـة  هي كلامتُّاخل ليست من لغة التخصص، بل تضمني املعجم مد- ٣ً

ِّال مــسوغ هلــا يف معجــم خمــتص، إال إذا كــان الــشهايب يعنــي فعــال أنــه يــصنف معجــم  ً ِّ

ومثال ذلك. موضوعات
)٥(

:

                                                          

.١٧٦: السابق املصدر )١(

.٢٥: السابق املصدر  )٢(

.٧٥: السابق املصدر  )٣(

. ٨٨: السابق املصدر  )٤(

.٢٥٦ ،٢٥٧ ،١٣١ ،٤٢ ،٢٢ ،٣٣ ،٢٨: ص التوايل، عىل: احلراجية ملصطلحاتا معجم  )٥(
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- Bassin :ْحوض َ .collet :ُعنق ُ .canton :ناحية .couverture :غطاء
ِ

ْوعـرض ...  َ

ومثل.  وشجرة مقلوعة، خشب الربيعّشق املنشار،
)١(

:

- defend :مح
ِ

.أرضار: degats. ّسن : dent. اية

ــل– ــارض، : adventif:  ومث ــق، ع ــارئ، أمح ط
ِ

َ ْ ــات(َ ــضاء النب ــارض ألع ــت ع  ٌنع

ًكالرباعم التي تظهر عرضا ومل نألف ظهورها فيها
َ َ(

) ٢(
.

 والسـيام صـفة ، مـن اللغـة العامـةاظلفـأ زراعية خاصة أم هي ٌاظلفأمثل هذا َفهل 

.التي هي خاصة بام يعقل) أمحق(

ومن ذلك قوله.  حتايش الكلامت الشائعة ألدنى خالف بينها وبني الفصيح- ٤ً
)٣(

:

.واألخرية هي الشائعة. »األنيسون، ال اليانسون «-

ْاملقدونس، ال البقدونس «- َْ .واألخرية هي الشائعة. »َ

ومن يقول اآلن اإلسفاناخ؟. »َّاإلسفاناخ، ال السبانخ «-

ْاحلرشف، ال اخلرشوف «- ْ َُ وال األريض شوكي؟» َ

ْالكرنب، ال الكرنب «- ُْ َُ ْكام تلفظ عند العامة، وال امللفوف. َ ، »َّوالسعرت، ال الزعرت. َ

ًمع أن الكرنب وامللفوف ليسا عند الناس شيئا واحدا ً.

ْواملعروف أن الشهايب ممن دعوا إىل اإلفادة من الكلامت العامية يف وضع املص . طلحَ

                                                          

.٢١٩ ،٢١٨: ص التوايل، عىل: راعيةالز األلفاظ معجم  )١(

.٢٥: السابق املصدر  )٢(

.٣٩ ،٢١ ،١٩ ،١٨ ،١٧ ،١٥: ص التوايل، عىل: شائعة أخطاء  )٣(
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يـضاف إىل . ًوما تقدم من الكلامت بلغت من الشيوع مبلغـا قـد ال جتـدي معـه التخطئـة

َّذلك أن الكلامت التي خطأها هي من املعربات القديمـة، ومـن املعـروف أنـه قـد يكـون 
َّ

ُمحل ذلك عىل أنه َّللكلمة املعربة أكثر من صورة نطقية، ويمكن  ْ ٌلغة(َ َ لتلك الكلمـة أي ) ُ

َّمعروف أيضا أن لبعض الكلامت العربيـة الفـصيحة عـدة لغـات مـن ، وهلاقية ُصورة نط ً

َبؤة ـَّالل: حيث البنية الرصفية كام يف نحو َواللبوة لغة فيها(ُ ْ ُالقنربة ). ّ ُ ْ
ُوالقنرباء لغة فيهـا(ُ ْ

ُ (

ْواحلجزة  َّواحلزة لغة فيها(ُ ُ(
 )١(

.

:  من مثـلاها هلَلتي وضعامية مما ليس له الداللة امع أنه استعمل بعض األلفاظ الع

ّالقش( َ(
 )٢(

 هـذه الداللـة، تكـرسة ونحـوه، ولـيس هلـا يف اللـسان سوق القمـح امل بمعنى

اجل(ومثل كلمة 
ِ

)نث
 )٣(

اللـسان بمعنـى يف  وهـي ، كبـريةلتـي اسـتعملها بمعنـى أرومـة ا

ك(بل استعمل كلامت بمعنى مل يعـرف هلـا يف العربيـة، مثـل ). األصل(
ِ

)ْنبـاث
 )٤(

 هَّ ولعلـ

َذنب اخليل: (قال له وهو جنس نبات ي،أخذها من مفردات ابن البيطار ْالكنبـاث(و). َ
ِ

 (

ُالرمل امل(يف لسان العرب بعيد عن هذه الداللة إذ هو 
ْ ).ْنهالَّ

  عـريب األصـل، ولـه مقابـل شـائع يف مـرصهإنـ: ومما يستغرب تعريب ما يقول عنـه

: وذلك قولهوالشام ومها ثلثا الوطن العريب،

» cuxute : ْكشوث ُ كشوث-َ يسمى اهلالوك يف مرص والـشام والكلمـة الفرنـسية . (ُ

                                                          

َلبأ،: التوايل عىل -العرب لسان -منظور ابن  )١( َقنْرب، َ
.ززح َ

.٤٧١: الزراعية األلفاظ معجم  )٢(

.٥٣٠: السابق املصدر  )٣(

.٥١٧: السابق املصدر  )٤(
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»جنس نباتات طفيلية. والعلمية من الكلمة العربية
 )١(

 أليست التـسمية العاميـة أدق مـا 

يمكن أن يسمى به هذا النبات الطفييل التي هيلك املزروعات؟
ِ

ْ ُ َّ َ ُ

 الـشهايب قـد ذكـر يف كتبـه معظـم كـان: عدم التزام منهجه يف التعريب اللفظي – ٥ً

، وهـو مـا أوقعـه يف تنـاقض ً متامـاتـزم هبـام تعريـب األلفـاظ، ولكنـه مل يلقواعد وأحكـا

:ذلك، ومن أبرز مظاهر ًأحيانا

ْه ال يلجـأ إىل َّ املعروف أن–أ   مـع إمكـان مقابلتـه باسـم املـصطلح األجنبـيتعريـب ُ

َّ أي يفضل العريب عـىل املعـرب حيـثام أم،عريب َّ ولكـن الـشهايب يـورد االسـم .  ذلـككـنُ

ًالعريب واملعرب معا، ومن ذلك
َّ:

- » androsace : ،ــرتس ْزهــرة ال ــم العلمــي، (، )أندروصــاقس(ُّ األوىل مــن االس

)َّ معربة،والثانية يف املفردات
) ٢(

.

- » bugloise - anchusa :ُبوغلصن . لسان الثور ْ  االسـم الفرنـيس مـن .املفردات(ُ

عـرب االسـم ي ويلحـظ أنـه مل ،) بلـسان الثـورةرقـ لسان الثور تـشيبها لونىاليونانية بمع

َّاألصيل اليوناين الذي جعله مدخال، بل عرب االسم الفرنيس ًَ َ ْ
)٣(

.

- » albumine :آح..ألبومني«
) ٤(

 .

                                                          

.٢٠٨: الزراعية األلفاظ معجم  )١(

.٤٧: السابق املصدر  )٢(

.٤٦: الزراعية األلفاظ معجم  )٣(

.٣٢: السابق املصدر  )٤(



 - 163  -

- » anagyris :ُأناغورس، ينبوت ُّ خروب اخلنزير-َْ
َ«

)١(.  

 »dysanterie : دوسنطاريا. ُزحار«
 )٢(.  

َ مسوغ التعريب اللفظي مع وجود االسـم العـريب؟ ثـم إن املـدخل مثبـتفام ِّْ
ً أصـال ُ

.هل تعريبهاُباللغة الفرنسية وال جي

ٌ من قواعد التعريب اللفظي أن يبدل باحلرف األجنبـي حـرف عـريب يامثلـه يف –ب  ْ َ َ ُّ

. وإذا مل يكن يف العربية ما يامثله، فأقرب األحرف إليه،النطق

ً مل يتقيد هبذه القاعدة دائام، بل خرج عنها أحيانا كثرية، ومن ذلكولكن الشهايب ً:

-»  azara :َعزارة َ«
 )٣(

مع أن األلف تبدل مهزة يف املعربات، وهي من حـروف العربيـة،  

ــل  ــم مل يق َفل

ِ
ــدماء )أزارة( ــرب الق ــد ع ــت(إىل  ) azédarach(َّ؟ وق ْأزاد رخ

َ َ َ ــو يف ) َ ــال ه ــام ق ك

ــيس عــزاد إىل آزوت، ولــيس ) azote(كــام عــرب املحــدثون .  رخــتالــصفحة نفــسها ول

ًإذ ال مسوغ إلبدال اهلمزة أو األلف عينا) عازوت( :ُّومن أمثلة التزيد يف التعريب قوله. ِّ

 -»angora : َّأنقرية
ِ َ ْ لبعض أنواع احليونات ذوات الفـراء(َ

)٤«
ألـيس األيـرس واألقـرب  » 

ْأنغــورة أو أنغـورا(أن يقـال  ًالالتينـي غينــا ) g(الــشائع اآلن بقلـب حــرف  وهــو التعريـب ،)َ

ُأفعولة أو فعلولة(وإبقاء البناء عىل ما هو عليه لتوافقه مع اإليقاع العريب  ْ ُ.(

                                                          

.٤٥: السابق املصدر  )١(

.٢٢٣:السابق املصدر  )٢(

.٧٧:قالساب املصدر  )٣(

.٤٩: الزراعية األلفاظ معجم  )٤(
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- » bonite :بنيث
ِ
ْ َ«

) ١(
ًأقرب متناوال؟ وملاذا إبدال التاء ثاء؟) بونيت( أليس 

ً

- » savane : َسوانة«

) ٢(
هو حرف ) v(هجورة وأقرب احلروف العربية إىل الفاء امل. 

.بالفاء) اسافان( ولذا فقد شاع معرهبا ،)الفاء(

:قالعندما  ، وال مسوغ لذلك لوجود السني يف العربية،ًكام أبدل السني صادا

 »phosphate : ْفصفات و ُphosphore :ْفصفور ُ
)٣(

:ً ومثله إبدال الكاف قافا نحو.

» clarike : َّإقلرقية  )clarkزهرة باسم القبطان  (،َْ
) ٤(

.

ــدال مــا املــسوغ إل ــيس الكــاف ب ــة(ًقافــا؟ أل ــة أو كلركي َّإكلركي ْْ
أيــرس وأقــرب إىل ) َ

ْومن املعروف أنه حي. العفوية  نطقها عىل أقرب صـورة عىلرص يف أسامء األعالمُ
ٍ

 ممكنـة 

 يفها أهلها كام ذهـب بتثًعربات حروفا ال يثبت يف املُ يهنإ ثم. من نطقها يف لغتها األصلية

ــب )واشــنغطونية(إىل ) washingtonia (تعري
 )٥(

ــن فــصجــنس(،  ــل للتــزيني م يلة  نخ

يف ) مروحـة(ويـسمونه  ،ريالـشهباسـم واشـنغطون و النخليات مبذول يف احلـدائق وهـ

.دمشق

يف املعربـات) طـاء(ِّ ذكر أنه ال مسوغ لتثقيل التـاء وقلبهـا –ج 
)٦(

ولكنـه مـع ذلـك . 

                                                          

.١٠٢: السابق املصدر )١(

.١٩٤: احلراجية املصطلحات معجم  )٢(

.٤٩٣: الزراعية األلفاظ معجم  )٣(

.١٧٠: السابق املصدر  )٤(

.٦٥٠: السابق املصدر  )٥(

.١٢٥: العلمية املصطلحات  )٦(
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:قال. وقع يف هذا التثقيل

-»  potasse :كسيد البوطاسيوموأ.. بوطاس«
 )١(

.

-»  artemisia :َأرطامسيا
ْ
َ

)٢(
«.

يقـاع ًنطقـا إىل اإلَّ من قواعده يف التعريب أن تعرب الكلامت من اللغـة األقـرب -د

َّالعريب، كأن تعرب  َ ْفربين(ُ

ِ
)فايرببن(من الفرنسية ال ) 

 )٣(
ولكن الشهايب . نكليزيةمن اإل 

ريبـة مـن ِّرب مـن اليونانيـة البعيـدة دون الفرنـسية القخرج عن هذه القاعدة إذ كـان يعـ

:ومن ذلك. اإليقاع العريب

)لوسيامخوس( إىل lysimaqueَّعرب -
 )٤(

. نبات باسم طبيب يوناين

ُبطونيقا( إىل )betoine) betonicaَّعرب - َ(
 )٥(

  واحدة كلمتانللمصطلح فإذا كان ،

كـام ) تـوانب: (، أليس األسهل هنا قوله قريبة من النطق العريب وأخرى بعيدة منهفرنسية

َتنطق الكلمة األوىل؟ ْ ُ

)سيانوطس(َّعرب -
 )٦(

 الكلمـة الفرنـسية وإىل جانبها، )céanothus( عن اليونانية 

أليس كـان األصـح بحـسب قاعدتـه أن يعـرب عـن الفرنـسية . )céanot (األسهل وهي

                                                          

.٥١٤: الزراعية األلفاظ معجم  )١(

.٦٥: السابق املصدر  )٢(

.١٥١: العلمية املصطلحات  )٣(

.٤٠٠: الزراعية األلفاظ معجم  )٤(

.٩٣: السابق املصدر  )٥(

.١٣٧: العلمية املصطلحات  )٦(
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)سيانوت(فيقول 
 )١(

؟

، وأعـرض عـن تعريبهـا مـن الفرنـسية )cistus(عـن اليونانيـة ) توسَقس(َّوعرب -

(ciste)  ْسست(إىل

ِ
فهو أسهل وأقرب إىل النطق العريب) 

)٢(
.

ُّتج للـشهايب بأنـه أخـذ ُقد حيـ َّمعربـات القـدماء والسـيام ابـن البيطـار، ولكـن هـذا بَ

ومهام تكن القواعـد التـي «: خمالف ملنهجيته التي اختطها هو للتعريب اللفظي، إذ يقول

 مــن التنبيــه إىل أن لكــل منهــا شــواذ يف املعربــات ليهــا صــائبة يف مجلتهــا، ال بــدلمنــا عتك

 أن  القديمـة واحلديثـة، فأنـا ال أستـسيغًوأن نجعل مكانا للذوق يف املعربـات.. القديمة

ــول  ــأو(أق ــ) ةَّرف ــدل أورب ــريط(ة، وال َّب ــد، و) جم ــدل مدري ــة(ال ب ــروج، ) نرباغ ــدل ن ب

.»طرة، بدل كليوباترةوالقالوف

 عـىل ه منهـا، وهـي حرصـقريبـة تقودنا املالحظـة الـسابقة إىل مالحظـة أخـرى -ـه

ًترمجة الكلامت األجنبية املعـارصة بكلـامت معربـة قـديام عـن الفارسـية وغريهـا
مـع أن . َّ

: مثال ذلكتلك املعربات ليست شائعة،

-»  aristolochia : َزراوند َ سـم واال. ًالزراوند لفـظ معـرب قـديام مـن الفارسـية. (َ

..)العلمي  من اليونانية
 )٣(

: ومثل

-»basilic petit :َشاهسف
ْ

ِ
ً وهذه كلمة معربة قديام من الفارسية»ْرم

 )٤(.

                                                          

.١٣٧: السابق املصدر  )١(

.١٦٨: الزراعية األلفاظ معجم  )٢(

.٦٢: الزراعية األلفاظ معجم  )٣(

.٨٦: السابق املصدر  )٤(
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 - » calendula : ْآذريون
» جنس من الزهر- املفردات، واآلذريون من الفارسية(َ

)١(
.

-»  chènevis :  شهدانج
ِ

ْ »بزر القنب، وهو القنبز يف الشام(َ
 )٢(

  .

ْأزادرخـت وزنزخلـت(مقبول يف كلامت شاعت معرباهتا نحو نعم هذا 
َ ولكـن ال . )َ

ًمسوغ للتعريب بام هو ليس شائعا ِّ.

ُّ فمن قواعد التعريب أال يلجأ إليه إال عند تعـذر :ال رضورة لتعريبه  تعريب ما– ٦ً َ ُْ

ًانـا َّأي وضع مقابل عريب للكلمة األجنبية ولكن الشهايب عـرب أحي، الرتمجة إىل العربية

:ماال تتعذر ترمجته ومثال ذلك

-»  boa : ،ثعبان عظيم من فصيلة األقليات،َّمعربة(ُبواء «
 )٣(

َّفهل أسـامء احليـات .  

يف العربية قليلة حتى نلجأ إىل تعريب هذه الكلمـة؟ وثمـة رسـائل لغويـة قديمـة بأسـامء 

احليات يف العربية ككتاب شمر، وأيب عبيدة وغريمها
ِ

َ َّ.

-»  jungle : َجنغلة ُ ْ »َ لفظ عام يطلق يف اهلند عـىل احلرجـة،َّمعربة(ُ
 )٤(

 وهـل أسـامء ،

َمنابت األشجار قليلة يف العربية؟ ثم هو يعرفها بأهنا احلرجة َ!

كان الـشهايب قـد انتقـد اجلمـع بـني :  اجلمع بني الرتمجة والتعريب يف الكلمة الواحدة-  ٧ً

: ب الالصقة، كـأن يقـالَّرَعُرتجم جذر الكلمة وتالرتمجة والتعريب يف املصطلح الواحد، بأن ي

                                                          

.٨٦: السابق املصدر  )١(

.١٥٣: السابق راملصد  )٢(

.٩٩: السابق املصدر  )٣(

.١٣٠: احلراجية املصطلحات معجم )٤(
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والصواب عنده علم األفكار وعلم اجلامل) فكرولوجية، مجالوجية(
)١(

َكام كان أملـح إىل عـدم .  َ

ُّفحميل وخلون: اقتناعه بمصطلحات من مثل َ ْ َ
)٢(

 مع ذلك نراه يستعمل هـذه الطريقـة ولكن. 

ــل ــصطلحاته مث amilase: يف م
)٣:(

ــعري ــرية(از  ش alcoolaseو )مخ
)٤:(

ــوالز  ــرية (ُ كح ــي مخ وه

ليمونيك: citriqueو). كيميائية
)٥(

).حامض الليمون (

 مجـع إىل خمالفـة قاعدتـه يف عـدم اجلمـع بـني الرتمجـة والتعريـب يف املـصطلح َّولكنه

:هبام يف قولهاإللباس واإل

célluose :ــه هــذا يــوهم أن املــصطلح قريــب مــن . ُّليــوسخ يــك ِّل وخُّخلــون(ألن

)٦(acitique, acitats, aciton: احلامـيض يف قـوهلم ّ املأخوذة من اخلـل)توخال

 ، يف حـني

  .céllulose ةَّهو من خلي

ً فثمة كلامت مر عليهـا رسيعـا : اضطراب منهجه يف رشح األلفاظ أو تعريفاهتا- ٨ً
َّ

:ودون رشح من مثل

 »bâteْتب، رحلَ ق َ ُج رحال وأرحل وأقتاب (»َ ْ
َ(

 )٧(
.

                                                          

.١٩٦: العلمية املصطلحات  )١(

.١٩٧: السابق املصدر  )٢(

.٤٤: الزراعية األلفاظ معجم  )٣(

.٦٥٦ و ٣٤: السابق املصدر  )٤(

.١٦٨: السابق املصدر  )٥(

.١٥٧: السابق املصدر  )٦(

.٨٧: ةالزراعي األلفاظ معجم  )٧(
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َالقتب رشح معنى أليس األفضل َّ والرحل بأنه ما يوضع عىل ظهر البعري للركوب، َ

 يف ،ْلحامر، إذ يندر من يعرف معناها يف هذا اجليـللل ُلفرس أو اجللوهو بمنزلة الرسج 

ة لـه يف  معجـم أقـرب إىل حني أغرق يف ذكر تفصيالت يف بعض الـرشوح ممـا ال رضور

:ثل منه إىل اللغة العامة، وذلك مَّاملصطلحية

- »boue : ْتيس َج تيـوس وأتيـاس وتيـسة ومتيوسـاء(َ

ِ
)١( » ذكـر املـاعز:

فهـل مـن . 

َّطرد هذا األسـلوب عنـده يف كلـامت مماثلـة َهذه اجلموع؟ ولكن املهم أنه مل يحاجة لكل 

)ثور(نحو 
 )٢(

.

- »chromoleucites :ْحبيبات اخلض ْ َ )٣(»بُ
.، ومل يرشح ما املراد هبذه العبارة

ًة غري املوفقة أحيانا الرتمج- ٩ً كفئ أمـام ترمجـانوهذا ما جعلها ت: َّ
ِ

ت أخـرى لقيـت 

:، ومن ذلكًرفية غالباًرواجا، وهي ترمجات ح

- »analyse chémique :ٌّحل كيامو »يَ
)٤(

َّ ألن احلل ،والذي شاع هو حتليل كياموي 

.نى اإلذابةعشاع مل

-» plantes d'appartement :َّنباتــــات الــــشقات ها يِّ املــــساكن ويــــسمنباتــــات. ُّ

» زريعة:الشاميون
 )٥(

َّل عىل املراد؟َد أليست كلمة زريعة أ،

                                                          

.١٠٥: السابق املصدر )١(

.٦٠٤: السابق املصدر  )٢(

.١٦٤: السابق املصدر  )٣(

.٤٥: السابق املصدر) ٤(

.٥٦: الزراعية األلفاظ معجم  )٥(
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- »arbres géants :جبابرة الشجر.

Arbres nains : أقزام الشجر«
 )١(

ْالـدوح: (أليس األقرب إىل العربية َ واجلنبـة؟ وهـي عظـام الـشجر)َّ  ومـن معانيهـا .َ

ال الـشجر وقـصار الـشجر كـام يف اللغـة أو طو. الشجر، كام ورد يف لسان العرب غارص

َاجلنبة ( أوردهَّعىل أن. اليومية ُّلوها مـرتان إىل  صغرية ع شجرةلكلمة أخرى هي بمعنى) َ

.»ُّسبعة أمتار تظل صغرية وإن شاخت

- » arbres d'ormement :التزينيَأشجار ْ َّ«
 )٢(

).أشجار الزينة( والذي شاع هو 

- »bœvonnage : خصاء البقرة
ِ

ْزالة املبيضإ(
ِ

(
 )٣(

َلو كانـت البقـرة ختـىص وحتى .» ْ ُ 

َخــص: ( أن يقــال- برأينــا-بإزالــة املبــيض، ولكــن األفــضل
ِ

ْ، ألن ذلــك يــشمل )اء البقــر َ

.البقرة والثور

. هذا املصطلح غري موفقة ملا فيها من إلباسوعددنا ترمجة

- »cadre :نح
ِ

)ُمـستطيالت خـشب توضـع يف اخلاليـا(يتة َ
 )٤(

شـاع هلـذا والـذي . »

).إطار(املصطلح هو 

- »collier :أداة حتيط بعنق دابة اجلر وترتكز عىل كتفيها وتتصل باملجرور : (إكليل

                                                          

.٦٠: السابق املصدر )١(

.٥٩: السابق املصدر  )٢(

.١٠٠: السابق املصدر  )٣(

.١٢٠: الزراعية األلفاظ معجم  )٤(
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ْبسريين من جلد أو بحبلني ْ َ
َ ْ َ

(
)١(

).َّكدانة(والشائع يف الشام بني الفالحني هو . »

- comice agricole :  مجعيــة زراعيــة تعمــل عــىل انتــشار الزراعــة( نــدوة زراعيــة 

..)بتوزيع نرشات وتوزيع جوائز
 )٢(

 التـي اسـتعملها يف )مجعية زراعية( والذي شاع هو 

.ًالرشح ومل يضعها مقابال للمدخل

- »cooperatives agricoles :مجعيات التعاون الزراعية(اعية متعاونات زر..(
 )٣(

 «

.)التعاونيات الزراعية(والذي شاع هو 

-» contre espalier : مسند سلكي
ِ

»)ط األشجار املقامة عىل أسالكخ(
 )٤(

 والـذي 

ْمعرشات أو تعريشات(شاع هو  ََ َّ ُ(

- »courtiliére : َّحراثة َّش يف الشام، وحضار يف مرص، وسميتها حراثـةحالو(َ ََّ ْ َُ َّ
)٥(

« .

رصف الـذهن ات فتأكلها، أال ين عن جذور النب تبحثَّهذه التسمية مناسبة لدويبةفهل 

ــة ودعنــ ــأن تــسمية أهــل الــشام هلــا شــائعة بــني . لــيس إىل حــرشة ســامعها إىل آل ًعلــام ب

.  كلـامت الزراعـةيـة التـي أخـذ منهـا عـرب الـشام معظـمالفالحني، ولعلهـا مـن اآلرام

ْواحللش عند فالحينا يعني حصد النبات من جذوره  َ ْ
ًاقتالعا َ ْ

ِ
.باليد

                                                          

.١٧٩ :السابق املصدر  )١(

.١٨١: السابق املصدر  )٢(

.١٨٦: السابق املصدر  )٣(

.١٨٥: السابق املصدر  )٤(

.١٩٦: السابق املصدر  )٥(
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- »histoire naturelle :علم املواليد
)١(

ٌعلـم يبحـث يف . (»علـم التـاريخ الطبيعـي. 

الـذي شـاع هلـذا العلـم هـو  ).وهو يشمل اليـوم عـدة علـوم: وصف األحياء وتصنيفها

ً إال أن الشهايب ظل مرصا عىل تسميته علم املواليد،التاريخ الطبيعي
َّ

.

- »hivernation :ــشتاء ــوم ال ْن ــات وبعــض احليو. (َ ــاة يف النبات ــور احلي ــات يف اُفت ن

»الشتاء
 

)٢(
 أقـرب ، وهي تـسمية)ُّالسبات الشتوي(ا املصطلح هو ولكن الذي شاع هلذ. 

.ُّإىل لغة التخصص من تسمية الشهايب

- »marne :ِّسـجيل
ِ)٣(

) ِّالـسجيل (و ...)خلـيط مـن كربونـات الكلـس والطـني و (

ًكلمة قرآنية معربة قديام
ّ معـني النص القرآين الـذي وردت فيـه بمعنـى وارتبط معناها ب،َّ

ٌحجر من طني(هو  َ ً موفقـا يف هـذه الرتمجـة للمـصطلح َّل الشهايب أدرك أنه مل يكنعول). َ

:فقال] ١٩٦٢سنة [، فرجع عنه يف معجم املصطلحات احلراجية ]١٩٤٣سنة [

- »marle, marne : ْمرل، مرن َ ْ َ
بغيـة  صلصال كلـيس يـضاف إىل الرتبـة ،)َّمعربتان(ْ

»ةسـيام بإضـافة الصلـصال إىل األتربـإصالح خواصـها الطبيعيـة، وال
 )٤(

وع إىل والرجـ. 

. لهاحلق من الفضائل التي حتسب

- »motoculture ou culture mécanique :َّحراثــة حيليــة، حراثــة ميكانيكيــة َ
ِ ِ

« .

                                                          

.٣٣٩:الزراعية األلفاظ معجم  )١(

.نفسه السابق املصدر  )٢(

.٤١٢: السابق املصدر  )٣(

.١٤٢: َّاحلراجية املصطلحات معجم  )٤(
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َّحراثة بمحاريث جترها حمركات غري حية كالسواحب( َّ(
 )١(

.

احلراثة اآللية(ولكن الذي شاع هو 
ِ

ـا دفعـه إىل)احلراثة اليدوية(باملقارنة مع )   هـذا ، وم

َعلـم احليـل(عـىل أهنـا ) mécanique(هو الرتمجـة احلرفيـة لكلمـة 

ِ ِ
، مـع أن الـذي شـاع هـو )ْ

.قد تطور يف هذا العرص فاختذ داللة سلبية) احليلة(ألن معنى ). ميكانيك(تعريبها إىل 

- »tracteur :ـــاحب س
ِ

ـــاحبة.  ـــرارة. س ـــة ،َّج ـــا آالت احلراث ـــر وراءه ـــيارة جت  س

»وغريها
)٢(

َّاجلرار(ي شاع هو إال أن الذ.  َ(.

- »parc national : ْروضــة ٌأرض مــن أمــالك ) حديقــة وطنيــة: املتعــارف (َّقوميــةَ ْ
َ

َّالدولة ختصص لالحتفاظ باملنظر الريفي أو باآلثار الطبيعية أو التارخيية، أو باحليوانات  َّ

َّ األرض، وهـي معـدة لكـي يتمتـع َّالوحشية أو النباتات التي تكون ضمن حـدود تلـك

)٣(»ً بمنظرها عىل قدر ما يكون ذلك موافقا للغرض األسايس امللمع إليهاإلنسان
.

َّات وطنية أو حمميات بيئيةَّحممي(قول وهذا املفهوم يطلق عليه اآلن مصطلح ن َّ.(

 إن مل -َوهي قليلة ربام سـبق إليهـا وهـم الـشهايب:  بعض أخطاء علمية لغوية- ١٠ً

: ومن ذلك-ًأكن أنا وامها

- »babouin:ُقردح ْ
ُ قردوح،ُ ْ

َّقرد من فصيلة كلبي (،ُ ٌ

ِ
»)ات الرأس

 )٤(
ْ أي إن القردوح 

ُ

                                                          

.٤٢٩: الزراعية األلفاظ معجم  )١(

.٦٢٠: السابق املصدر  )٢(

.١٥٧: احلراجية املصطلحات معجم )٣(

.٧٨: الزراعية األلفاظ معجم  )٤(
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ُالقــردح«:  العــربنولكــن الــذي ورد يف لــسا. اإلنــسانو احليــوان الثــديي الــشبيه بهــ ْ
ُ :

ْالضخم من القـردا ُ

ِ
»نَّ

 )١(
ْ والقـردان هـو مجـع 

ِ
ٌوالقـراد معـروف «: كـام يف اللـسان) ُقـراد( ُ

ْواحد القردان

ِ
َراد دويبة تُوالق. ُ َّ ْ َ »ُّض اإلبلَعُ

 )٢(
.

 - »revolution financière :َّدورة حتـدد مـدهتا عـىل حـسب اعتبـارات ماليـة . دورة مالية

ــدة »ًكاحلــصول مــثال عــىل أعــىل ســعر للفائ
) ٣(

ــال  .  ــدورة املاليــة هــي دوران امل يف حــني أن ال

َّوحركته يف مرشوع، يف سنة أو مدة حمددة وال ترتبط بأعىل .َّ سعر ألن ذلك غري حمددَّ

ًإن أعظم خطأ وقع فيه الشهايب متناقضا مع نفسه ومـع احلقـائق اللغويـة هـو  - ١١ً

ُقبوله ودعوته إلدخال أحرف وحركات جديدة إىل األلفبـاء العربيـة أو اهلجـاء العـريب ْ َ .

:وإليك البيان

ولئك بأ) ية اصطالحيةمالحظات لغو(يف بحث له بعنوان ًذرعا  الشهايب ضاق –أ 

ــة«الــذين  ــة إال كــام ينطــق هبــا يف اللغــات األوربي ــة املعرب َال ينطقــون باألســامء العلمي ْ ُ َّ« 

ًواوا، ) o(ربهم عـىل التعـاجم، وملـاذا ال ينطقـون بـاحلرف فام الذي جي«: ًوتساءل منكرا

ــاحلرف  ــام يف ) e(وب ــاء ك ــروب(ي ْمك
ِ

ــائال).  ــتنكاره ق ــل اس ــم يعل ــبس «: ًث ــدما يقت وعن

ْمــن العربيــة كلــامت فيهــا أحــرف خلــت منهــا لغــاهتم ال يــضيفون إىل تلــك األوربيــون  َ
ٍ

ــ َاللغــات أحرفــا جديــدة، فالفرنــسيون مــثال عنــدما فرن ً َّقبــة(وا كلمــة ُسً َّكبــة(  قــالوا) ُ ُ- 

                                                          

.قردح: العرب لسان  )١(

.قرد: العرب لسان  )٢(

.١٨٩: احلراجية املصطلحات معجم  )٣(
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koubba (اف إىل لساهنمَبالكاف، ومل يضيفوا حرف الق« )١(
.

يف األصـوات «: )ربيـةاملصطلحات العلمية يف اللغـة الع(يقول يف كتابه لكنه  و-ب

والرموز العربية مـا يواجـه رضورة التعبـري عـن احلـروف الـساكنة األجنبيـة، وال داعـي 

:لرموز جديدة إال يف حرفني ساكنني مها

)P :(  َويرمز هلا بباء حتتها ثالث نقاط ْ ).پ(ُ

)V :( يرمز هلا بفاء فوقها ثالث نقط)ڤ.(

ًبيد أنه يضيف إليهام حرفا ثالثا إذ يق ً َقرتح الرمز لهَوي): G(«: ولَّ َ ، )غ( بـاحلرف َّ إمـاْ

قدماء، وكام فعلنا حتى اآلن، وإكام فعل ال
ِ ْ َ ً حرف عريب جديـد كـأن يكـون مـثال ُا وضعَّمَ

ًحرف الكاف له خطـان أفقيـان بـدال مـن خـط  َّ وهـو املـستعمل بالفارسـية واألردو ) گ(َّ

)٢( »ًوالرتكية القديمة، أو كأن يكون حرفا آخر يتفق عليه
.

ًكأنه أقر اجتهـادا للجنـة اللهجـات يف جممـع القـاهرة يـرى أنـه و
َيف احلركـات يرمـز َّ ْ ُ

لإلمالة إىل الكرس بألف قصرية فوق الياء، ولإلمالة إىل الضم بألف صـغرية فـوق الـواو 

)رـٰلتيٰفو(مثل 
 )٣(

.

، ڤ، پ(إن هذا يعني قبوله إدخال ثالثة أحـرف جديـدة إىل اهلجـاء العـريب وهـي 

ي(، وإدخال حركة جديدة لإلمالة )گ
١

و ،
١

.(

                                                          

.١٠: ٣٧ مج بدمشق العربية اللغة جممع جملة -اصطالحية لغوية مالحظات -الشهايب  )١(

.١٧٣: العربية اللغة يف العلمية املصطلحات  )٢(

.١٦٩: العربية اللغة يف العلمية املصطلحات  )٣(
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ً تعارضا واضحا وتناقضااملوقفني للشهايبَّن يف هذين إ ً ً.

: هووإن ما نراه يف املسألة

ً ما من أمة تزيد أحرفا عىل ألف– ١
.بائها بدليل كالم الشهايب نفسهَّ

 إذا ترخصنا بإدخال ثالثة أحرف من الالتينية إىل العربية-٢
ٍ

ْ تم علينـا أن  فكم يتح،َّ

ًندخل من اللغات العاملية األخرى التي رصنا نعرب عنها حديثا
ِّ َّ  كاجلرمانية والسالفية ،ُ

ٌوالصينية واليابانية؟ ويف كل لغة منها أحرف ليس هلا مقابالت يف العربي ْفلو ترخـصنا . ةَّ َّ

.ًباؤنا بعد نصف قرن تزيد عىل مخسني حرفابذلك ألصبحت ألف

بثالث نقاط للفاء املجهورة ) ڤ( بمكيالني عندما قبل احلرف  لقد كال الشهايب-٣

بـثالث نقـاط للحـرف ) چ(فض احلرف بثالث نقاط للباء املهموسة، ور) پ(واحلرف 

)G (من الغلط وضـع «: ًبنطقه جيام غري معطشة كام يف هلجة القاهرة واليمن، عندما قال

ً وعده جيام غر معطشة مثـل كتابـ،)ج(ثالث نقط للحرف  . التـي نراهـا) يـةچلـويوچ (ةَّ

ًحتى إن الشهايب استصدر قرارا من جممع اللغة العربية بدمشق بـاالعرتاض عـىل اجلـيم 

)١(»ُاملنقوطة بثالث وأعلم جممع القاهرة بذلك لريى رأيه الصائب فيه
وأكثـر مـن هـذا . 

بـل «ِّفإن الـشهايب يعجـب بالفرنـسيني واإلنكليـز ألهنـم ال يعجمـون األلفـاظ الالتينيـة 

 rosier(ال ينقلوهنا كـام هـي، بـل يرتمجوهنـا إىل الفرنـسية ) rosa abba(يرتمجوهنا فكلمة 

blanc(مجيع األلفاظ الالتينية الدالة ه، أي الورد األبيض، وهكذا يرتجم الفرنيس بلسان َّ َّ

                                                          

).١ (حاشية ١٧٤: العربية اللغة يف العلمية املصطلحات  )١(
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)١( »عىل األنواع النباتيـة
 أهنـم ال يتـساهلون حتـى ِّايب يقـدر للفرنـسينيفـإذا كـان الـشه. 

هـو أخطـر مـن الكلـامت وهـي   فكيف يتـساهل بتعجـيم مـا،جيم الكلامت يف لغتهمبتع

األصوات املرموز إليها باحلروف؟

ــن -٤ ــصويت م ــام ال ــروف أن النظ ــا املع ــت أنظمته ــو أثب ــة ه ــري ومل ت. يف كــل لغ َّتغ

األصوات العربية منذ أن عرفت العربية، بل إن علامء 
ِ

 والتجويد ضبطوا نطـق القراءاتُ

اوة أو اجلهـر واهلمـس، دقة، مـن حيـث املخـرج أو الـشدة والرخـعربية بكل احلروف ال

ام قد يلتبس نطقه من األحـرف العربيـة َب فيُفت كتِّلكي ال يتداخل حرف مع غريه، وأل

 كـام بـني الظـاء والـضاد،عند بعضهم
)٢(

َّ فهـل جيـوز لنـا بعـد هـذا أن نـرتخص بإدخـال ،

أحرف جديدة إىل هجائنا؟

يه إىل هذا اخلطر ونبهـوا عليـه، فقـال ِّي عرصنا ومصطلحيِّار لغويَّ تنبه بعض كب-٥

إذا وقع يف الكلمـة التـي يـراد تعريبهـا حـرف مـن احلـروف «: املجمعي طاهر اجلزائري

ًالعجمية وجب عىل املعرب أن جيعـل بدلـه حرفـا عربيـا ً َ
ِّ«)٣(

ّويـرى املـصطلحي الكبـري . 

ل بعض األحرف عىل احلروف العربية،  رضورة إدخاَعدم«: الدكتور حممد هيثم اخلياط

ًفاألمم األخرى ال خترتع حروفا جديدة لرسم ما تقرتضه من لغات أخرى، وإنام تكتب 

                                                          

.١٦٠: السابق املصدر  )١(

 نظـائر يف واالعتامد والضاد الظاء بني الفرق يف االعتضاد: مها املوضوع هذا يف كتابان مالك البن  )٢(

.١٣٠: العارفني هدية: ينظر .والضاد الظاء

.٤٣: التعريب ألصول التعريب: اجلزائري طاهر  )٣(
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)١( »احلرف بأقرب حرف إليه يف لغتها
.

ًإن القدماء جعلوا عند التعريب إبدال احلروف الزمـا، «:  الدكتور مسعود بوبوقال

ْوهم يصدرون يف هـذا احلكـم عـن بعـد نظـر ٍ وتفطـن وحـرصُ ُّ َ  عـىل عـدم إفـساد اللغـة َ

)٢( »وأساسها بحروف أجنبية
ومعروف أن كـل القـدماء وعـىل  رأسـهم سـيبويه يقـول . 

هبذا الرأي
)٣(

.

دخـال لتـي اختـذها جممـع القـاهرة وغـريه بإ ومما جيدر ذكره أن تلك القـرارات ا-٦

فأحر
ٍ

َ أو أصوات جديدة إىل العربية، مل تلق مقاومة من اللغوي ْ ني األزهـريني فحـسب، َ

 ممـا يؤكـد عـدم ،لها بـاطراد، فلـم نـر مـن اسـتعمبل قد جتاهلها معظـم الكتـاب العـرب

 والذائقة العربيةانسجامها مع البنية الصوتية العربية
)٤(

.

مالحظات املعارصين عىل مصطلحات الشهايب) ٢
)٥(

:

َ بعض معارصي الشهايب بعض مالحظات عىل املصطلحات التي وضعهاأبدى :، وهيُ

ألفـاظ عربيـة ( بأنه فاته يف سلـسلة مقاالتـه َّد السيد سامل خليل رزق الشهايبَقَ ن– ١

                                                          

.٣٨: األدرين العربية اللغة ملجمع السابع الثقايف املوسم -اخلياط هيثم حممد. د  )١(

.١٤٦ ،٨١ االحتجاج عرص يف العربية عىل الدخيل أثر -بوبو مسعود.د  )٢(

.٣٠٦ -٣٠٥: ٤ الكتاب -سيبويه  )٣(

.٢١٦: القاهرة جممع أعامل -احلمزاوي رشاد حممد. د  )٤(

.١٢٩ ص وتطبيقاهتا الشهايب منهجية عىل مالحظايت هو) ١ (رقم  )٥(
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)ملعــان زراعيــة
 )١(

ُاملطــو (:ٌ كلــامت زراعيــة منهــا ْ
ِ

َّوق واملــشذب ُالقــ(لــسنبول الــذرة، و)  َ ُ

َّواليعــسوب والطمــر واملعلــص واهلزلــول  َ ّ

ِ
َّد ور. س الطويــلَرَللفــ) اهليكــل والــسلهبوِّ

مجيع املرتادفات التي تدل عىل اخليول الطويلة، بل اختـار  بأن غرضه ليس إيراد الشهايب

منها ما يالئم األلفاظ الفرنسية املقابلـة، وأنـه ال جيـوز اقـرتاح مـصطلح عـريب ملـصطلح 

أجنبي قبل معرفة املفهوم الدقيق للمصطلح األجنبي
)٢(

وال شـك يف أن مـا ذهـب إليـه . 

.الشهايب هو األصوب

َ نقد-٢  األب أنستاس ماري الكـرميلَ
)٣(

أسـامء نباتـات ( مـا ورد يف مقالـة الـشهايب 

: وجاء يف نقده،)مشهورة

.، وال يرى الكرميل ذلك)بةَرَع(ذكر الشهايب أن منابتها يف : القات-

ونحـن . [هبمزة عىل نربة، وخيطئهـا الكـرميل) الكاكائو(كتبها الشهايب : الكاكاؤو-

].لعله أصلحو) كاكاو(اآلن نعرهبا إىل 

وقـال ). الـصيدنة(ذكر الـشهايب أن البـريوين اسـتعملها يف كتابـه : الشاي واجلاي-

. إن الكلمة مل ترد يف كتاب الصيدنة:الكرميل

.ذكر الشهايب أهنا من أصل أمريكي، ويرى الكرميل أهنا من أصل برازييل: األناناس- 

.عنى البعوض ال نوافق الشهايب عىل أن البق بمقال الكرميل: ّالبق-

                                                          

.١١٣: ٨مج دمشق جممع جملة -لغوية مالحظات -رزق خليل سامل  )١(

.٣٠٥: ٨ مج اللغوية املالحظات يف نظرة -الشهايب  )٢(

.٤١٧: ٢٠ مج دمشق جممع جملة -املشهورة باتاتالن أسامء يف نظرة -الكرميل نستانسأ  )٣(
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ّ، وليس شجرة الدب كام ذهب الشهايب)زاذدرختاأل(هو : القيقب- ّ.

َاجلرمـش(من أن أول من ذكـر نبـات أنكر الكرميل ما قاله الشهايب - ْ َ هـو دوزي، ) قَ

).سكيمريكاز(َّوذهب إىل أنه 

مالحظـات الكـرميل يتعلـق بخطـأ التعريـب وبعـضها بخطـأ بعض وهكذا نرى أن 

رد عليه الشهايبوي.  املعلومةنسبة
)١(

. فيوافقه يف القليل منها وخيالفه يف معظمها،

مصطفى جواد ما ذهب إليه الشهايب من أنه ليس يف العربية كلمة تقابـل .  نقد د-٣

éccussonnageالكلمة الفرنسية 
)٢(

ْالرب(، فاقرتح هلا الشهايب  ويرى جواد أن هذه ). عمةَ

 بـأن التطعـيم كلمـة عامـة، ولـه طـرق كثـرية يف ، فريد الـشهايب)التطعيم(الكلمة يقابلها 

.جواد. علم الزراعة مل يطلع عليها د

هذا ما نرش من نقد
ٍ

 أو تعقيبات عىل األلفاظ التي وضعها الشهايب، وهـي كـام نـرى 

ــ ــرد، والألف ــذ وال ــل األخ ــدودة تقب ــصني اظ حم ــري املخت ــن غ ــم م ــدين ه ــيام أن املنتق س

.الزراعيني

: توحيد املصطلح العلمي العريبمقولة الشهايب يف: ًرابعا

َّ أن مـشكلة التعدديـة يف املـصطلح -  والشهايب من كبارهم–يرى املصطلحيون العرب 

ًالعلمي العريب من العوامل التي تضعف مـن انتـشاره واسـتعامله، وتـؤثر سـلبا عـىل تعريـب 

 املـصطلح إن تعدديـة: يقـول الـشهايب. العلوم عامة والكتابة العلميـة باللغـة العربيـة خاصـة

                                                          

.٤٢٢: ٢٠ مج - دمشق جممع - املشهورة النباتات أسامء يف نظرة عىل الرد -الشهايب  )١(

.٤٦٣: ٢١ مج - دمشق جممع جملة -لغوية مالحظات -الشهايب  )٢(
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َّأصبحت داء من أدواء لغتنا الضادية، وهذا الداء ينمو ويستـرشي كلـام اتـسعت الثقافـة يف « ً

)١ (».ُالبالد العربية، وكثـر فيهـا عـدد نقلـة العلـوم احلديثـة وعـدد املـؤلفني يف تلـك العلـوم
 .

ْالعـرق(، هـو race«: ًويـرضب مـثال عـىل ذلـك بقولـه

ِ
عنـد ) َّالـرس(يف مـدارس الـشام، و) 

عنــد أمـــني ) ُّالــساللة(عنــد الـــدكتور حممــد رشف، و) َّالــسليلة أو الــشعب(الكــرميل، و

)٢(»املعلوف
 متعددة متباينة يف علوم الفيزياء والـسياسة واحلقـوق تويستعرض مصطلحا. 

ِّ، ويف املعاجم املتخصصة بني معجم وآخر..والعسكرية

)٣(
.
 

 ويـستعرض قـرارات بعـض وبعد أن يذكر أسباب تلك التعددية وآثارها الـسلبية،

لــص إىل أن توحيــد املــصطلح ال يمكــن أن تــضطلع بــه  خيمــؤمترات التعريــب وندواتــه،

، ويـرى أن اجلهـة جـيح ألهنـا ال متلـك حـق الرت، التعريب وال اهليئات العلميةُمؤمترات

الوحيدة التي تستطيع اليوم القيام بذلك هي جممع اللغـة العربيـة بالقـاهرة إذا تـوافر لـه 

. العريب واملاديالدعم

ِّويفصل الشهايب يف مقرتحه وتصوره، فيقول قبل أن نبحث عن الوسائل التي نراهـا «: ِّ

:بد من حتديد هذا الغرض عىل وجه الضبط، فنحن نريد ناجحة يف حتقيق غرضنا، ال

نكليــزي عــريب إفرنــيس عــريب ومعجــم ن يكــون يف األقطــار العربيــة معجــم  أ– ١

.نية والفلسفية واألدبية وألفاظ احلضارةللمصطلحات العلمية والف

                                                          

. ١٢٨: العلمية املصطلحات  )١(

.٩٨: السابق املصدر  )٢(

.١٣٧ -١٢٩: السابق املصدر  )٣(
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َّ ونريد أن تلتزم احلكومات العربية استعامل ألفاظ املعجمني العربية دون غريها- ٢ ْ َ.

ْن يتم وضع املعجمني يف بضع سنني، أي يف مدة قصريةً ونريد أخريا أ-٣ َ َ ْ ُ.

داة التـي ويتضح من كالمي أن هنالك ثالثة عوامل ال بد من توفرها يف األ: ويتابع

يطلب منها حتقيق هذه الرغبات وهي
)١(

:

. إمكان احلصول عىل أموال كافية– ١

.ِّ االستعانة بأكرب عدد من االختصاصيني باملصطلحات العلمية العربية-٢

. التأثري يف احلكومات العربية-٣

ومـة وجممع القاهرة ال تتوفر فيه هـذه العوامـل يف أيامنـا هـذه، وال جيـوز أن تتحمـل احلك

ًاملــرصية وحــدها نفقــات هــذا العمــل الكبــري، وألن جممــع القــاهرة يعــد جممعــا مــرصيا، فمــن  ً ََّّ ُّ

ًالطبيعـي أال يكــون قــادرا عــىل محــل احلكومــات العربيــة والعلــامء العــرب عــىل اســتعامل هــذه 

ـاملة، ويظـل جممـع  ال...املصطلحات يف أقطارهم َّبد إذن من النظر إىل املرشوع نظرة قومية ش

ُاهرة هو األداة التي تسعى لتحقيقـه، وجملـس جامعـة الـدول العربيـة يف نظـري أصـلح أداة الق

.تضمن إرشاك دول اجلامعة يف النفقات الالزمة لتنفيذ املرشوع

:أما اخلطوات العملية التي يرى الشهايب أن تسلك إلنفاذ هذا العمل الكبري واهلام فهي

مــن األمانــة العامــة جلامعــة الــدول  تؤلــف جلنــة مــشرتكة مــن جممــع القــاهرة و– ١

ْ، فتضع تقريرا حمكام يف رضورة تصنيف املعجمني)اإلدارة الثقافية(العربية  َ
ً ً.

َّوقـع أن يقـره وأن َتُرض أمانة اجلامعة هذا التقرير عىل جملس اجلامعة الـذي يْعَ ت-٢
َّ

                                                          

.١٤٣: العلمية املصطلحات  )١(
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.َّخيصص املال الرضوري له

َّمــة للجامعــة العربيــة حيــول دفعــة َّ عنــدما حيــصل املــال يف صــندوق األمانــة العا-٣

.واحدة إىل صندوق املجمع

 أو جلنــة ،)لعلميــةجلنــة معجــم املــصطلحات ا( تؤلــف جلنــة يف املجمــع تــسمى -٤

َّاملعجم األعجمي العريب، يكون هلا شخصية اعتبارية َّ.

ــة إىل معجــم أعجمــي كمعجــم -٥ ــثال، فت) الروس( تعمــد اللجن َم ــً د ألفاظــه ُرْج

.هم من األلفاظ العلميةوتستخرج منها امل

ــة يف خمتلــف -٦ ــة العربي ــامء األم ــة املــذكورة بــني عل ــواد املعجمي ــة امل  تــوزع اللجن

أقطارها، وتطلب اللجنة إليهم وضع أصلح مـا عنـدهم مـن ألفـاظ عربيـة مقابـل تلـك 

ً مع تعريف كل لفظة بالعربية تعريفا علميا موجزا،األلفاظ األعجمية ً ًَّ.

 يبعـث املجمـع بنـسخ منـه إىل حكومـات ه،ِّختصاصيني عملـ كلام أهنى أحد اال-٧

ــدول ليبــدوا  ــك ال ــامء تل ــىل عل ــصطلحات ع ــرض امل ــا ع ــة، طالب ــة العربي ْدول اجلامع ُ ً

.مالحظاهتم عليها

ُ تستدعي جلنة-٨  املجمـع يف اء املعجم واضعي املصطلحات وتناقشهم هـي وخـربَ

.ة حتى يستقر اجلميع عىل أصلح األلفاظ العربي،كل لفظة

ُ تعرض نتائج األعامل كلها عىل جملس املجمع، فيقر األلفاظ العربية وتعريفاهتا -٩ ُ

.العلمية بعد املناقشة

ً يعرض املعجم كامال عىل مؤمتر املجمع إلقراره-١٠ ْ ُ.
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 وينـرشه يف األقطـار العربيـة -ْنيَ أو املعجمـ- املجمع هو الذي يطبـع املعجـم-١١

ْبثمن بخس َ
ٍ

َ.

ُية التي ترى أهنا شاركت ماليا وعلميـا يف وضـع املعجـم، تكـون واحلكومات العرب ً ً َّ

. ألفاظه عىل مؤلفي الكتب املدرسية وعىل إدارات احلكومةَّبالطبع إىل فرضَّميالة 

 هذا هو رأيي يف أرسع طريقة وأنجعها لتصنيف معجم أعجمي عـريب يف :ويضيف

ــاظ احلــضارة ــصطلحات العلميــة وألف ــىل الــبالد ً ويف فرضــه حكوميــا،امل ً أو أدبيــا ع

العربية
)١(

«.

َّمل جيد ما اقرتحه الشهايب طريقه إىل التطبيـق بالطريقـة التـي قـدرها، ْ ولكـن بطريقـة َ

َّهنا مل تؤد الغاية املرجـوة، ألن مـا ظنـه الـشهايب وسـيلة وحيـدة أخرى كانت أنجع، مع أ َّ ُ ِّ

َّبـد  ِّمن وسائل متعـددة ال إال وسيلة واحدة ملصطلح العلمي العريب، ليسثىل لتوحيد اُم

.ًمن تضافرها معا

ِّاملعجم الذي توسـل بـه ليكـون أداة توحيـد املـصطلح العلمـيو ُ  وأخـذ طريقـه إىل ،ُ

وهـو ).  مكروهيـل-معجم مـصطلحات العلـم والتكنولوجيـا(التنفيذ ورأى النور هو 

ًمرشوع متقدم كثريا عىل ما قال به الشهايب اس معجم هو يف األس) مكروهيل(فمعجم . ِّ

 ويـضم مـصطلحات ،نكليزيـةِّعلمي متخصص وضعته مؤسسة علمية عاملية باللغـة اإل
ِ

، َّعلوم معـارصة شـتى كالرياضـيات واهلندسـة والفيزيـاء والعـسكرية والطـب وغريهـا

                                                          

.١٤٧: العربية اللغة يف العلمية املصطلحات  )١(
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بلغت أكثر من مئة واثني عرش ألف مصطلح
)١(

 أهـم بكثـري مـن - هبذه الـصورة-، وهو

َّلغوي عامة، وإن اشتمل عىل معجم هو والذي اقرتحه الشهايب الذي ) الروس(معجم  ٌّ

كلامت من ألفاظ احلضارة ومن  املصطلحات العلميـة الـشائعة التـي اقرتبـت مـن اللغـة 

.العامة

،  العـريبُمعهـد اإلنـامء(جاء يف أربعة أجزاء أنجز هذا العمل املعجمي الكبري الذي 

ٌّوأرشك فيه نخبة من علامء الوطن العريب كل يف اختصاصة
)٢(

.

إلدارة التـابع لـ ،يف الربـاط) مكتـب تنـسيق التعريـب( وثمة طريقة ثانية سار عليها 

ًالثقافية يف جامعة الدول العربية، وقد أصدر نحو أربعـني معجـام موحـدا متخصـصا يف  ًِّ َّ ً

علوم شتى كالفيزياء والرياضيات والرتبية
)٣(

..

ِّومع ذلك فلم يتوحد املصطلح العلمي العريب، وظل متعد ًدا حتـى بـني جامعـات القطـر َّ

العريب الواحد، مما حـدا بمجمـع اللغـة العربيـة بدمـشق عـىل أن يعمـل عـىل توحيـد أو تنـسيق 

.املصطلحات العلمية يف اجلامعات السورية بوساطة جلنة تنسيق املصطلحات العلمية فيه

ًوالواقع أن معجم املصطلحات العلميـة املوحـد ال يعـدو أن يكـون عنـرصا مـن ع ـارص َّ ن

ـارص أخـرى ال تقـل أمهيـة وأبرزهـا. توحيد املصطلح العلمي العريب التـزام تعريـب : َّفثمـة عن

فاملـصطلح ال . التعليم، ثم التزام املصطلح العلمـي املوحـد، والتـأليف العلمـي باللغـة العربيـة

                                                          

.IX املقدمة –معجم مصطلحات العلم والتكنولوجيا مكروهيل : ملزيد من التفصيل ينظر  )١(

 -دبس حممد حترير -)مكروهيل (والتكنولوجية العلم مصطلحات معجم -العريب نامءاإل معهد  )٢(

.١٩٨٦ بريوت

.٨٠ -٧٠:  التعريب ومؤسساته ووسائله–ممدوح حممد خسارة . د:  ملزيد من التفصيل ينظر)٣(
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ًيوحده قرار أو معجم موحد فحسب، بل يوحده االستعامل األكثر شيوعا يف الكتـب العلميـة  ّ ِّ

.واحلديث ذو شجون.. املنهجية واملرجعية، املؤلفة واملرتمجة
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خط األمري مصطفى الشهايب وتوقيعه
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  األدیب الشھابي

ْبعرضلك ذنتناول يف هذا الفصل أدب الشهايب، و  آثاره اإلبداعيـة التـي متثلـت يف َ

ثــم بإلقــاء الــضوء عــىل  .مقــاالت وخــواطر وقــصص مؤلفــة أو مرتمجــة وبعــض شــعر

ًاإلبداعي، وأخريا نسلط بعض الضوء عىل لغته يف صائص الفكرية واألسلوبية لنثره اخل

.خمتلف مؤلفاته اإلبداعية والعلمية

:آثاره األدبية ومضموناهتا: ًأوال

َّمعظم كتابـات الـشهايب اإلبداعيـة جمموعـة يف مؤلفـهجاءت   ،ً أساسـا)الـشذرات (ً

 يف املقالــة والقــصة واملحــارضة والرتمجــة والفنــون األدبيــة التــي تناوهلــا الــشهايب متثلــت

وهـو عمـدة ) الـشذرات(سوف نعرض بالتفصيل ملا ورد منهـا يف كتابـه  .وبعض شعره

َكتاباته اإلبداعية، ثم بإجياز ملا ترجم من مقاالت، ومما نظم من مقطعات شعرية ْ َ.

ــشذرات) ١ ــاب ال كت
)١(

ــه يف :  ــضمون كتب ــارة إىل م ــشهايب يف اإلش ــادة ال ــىل ع وع

).مقاالت وحمارضات يف األدب والعلم والفلسفة: (وينها، كتب حتت العنوانعنا

رص جهـده العلمـي واللغـوي عـىل ْقـَيقدم املؤلف لكتابه بأنه كان آىل عىل نفسه أن ي

ولكن ما وقع له يف احلياة جتـاوز . العلوم والفنون الزراعية، وعىل ألفاظها ومصطلحاهتا

                                                          

.١٩٦٦ بريوت - اجلديد الكتاب دار إصدار من الكتاب) ١(
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 ومـارس النـشاط َّكتب شتى يف اآلداب والفلـسفة، َّ وقد انكب عىل مطالعة-ذلك، ألنه

َّ حتـصل لـه مـن األفكـار واآلراء مـا -القومي، وعاين الشؤون االجتامعية واالقتـصادية

ه يف نحو ألف صفحة من املقاالت والبحوث نـرشها يف جمـالت املقتطـف واهلـالل َكَسب

ــالة ــاهرة،والرس ــشق والق ــي دم ــة جممع ــار.  وجمل ــا خمت ــي منه ــرأى أن ينتق ــامها ف َّات س

. للقراءَّ، وهو يأمل أن يكون فيها فائدة أو لذة)َذراتَّالش(

تـرصف عـىل ب منهـا اثنتـان مرتمجتـان ،عـرشين مقالـة أدبيـةواحـدة َّيتضمن الكتاب 

.َّ وأربع عرشة مقالة علمية وفلسفية وفنية، ومخس حمارضات،َّصورة قصتني

: املقاالت األدبية– ١

ً ملخصة- طر األدبية أو احلوارات احلكائية وهيوكثري منها أقرب إىل اخلوا : كام ييل- َّ

األزهار املدوسة* 
)١(

ـائن دورا يف احليـاة يؤديـه، فـإذا :  ًمقالة خيلـص فيهـا إىل أن لكـل ك ُ ْ َ

ـان أثـره يف جتميـل احليـاة أو إغنائهـا، واألزهـار ًاّه كان مصريه اإلمهال والفناء أيانتهى دور  ك

ِّة، فـال غرابـة أن تـداس بعـد أن تـذبل ألهنـا فقـدت مـسوغ ليست اسـتثناء مـن هـذه القاعـد ُ ْ َ َ ُ

َلو أن اإلنسان اقترص عىل اإل«: وخيتم بقوله. وجودها ـأنْ  يدوسـها بعـد أن ْرضار باألزهار ك

.»َّتذبل، وعف عن إيذاء أبناء جنسه لكان اخلطب أهون، ولكن هيهات

صانعنيُغرائب امل* 
)٢(

اهنني الـذين رش املـدًلكاتـب فيهـا نموذجـا مـن البـيعرض ا: 

ُيلبسون لكل قوم لبوسهم ويوافقوهنم عىل ما كان منهم، حتى إن إحدهم ليناقض نفسه  َ

                                                          

.٩: الشذرات) ١(

.١٤: السابق املصدر )٢(
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 يف إرضاء أهل املجلس من املتحاورًيف جملس واحد، طمعا
ِ

ين، فهـو لـيس إمعـة ألحـد، 
ٍ

َّ

.ٍّبل لكل أحد

أصول األدب وأركانه* 
)١(

لـدون يعرتض الكاتب يف هذه املقالة عىل مقولة ابن خ: 

اتـب البـن قتيبـة، أدب الك: كـان األدب وأصـوله أربعـةأن أر«ًالتي تنوقلت كثريا وهي 

وبعد أن يعرض . » أليب عيل القايلر والنواد،والتبيني للجاحظ ِّوالكامل للمربد، والبيان

 يعـرتض عـىل هـذه املقولـة، ،تعريفات خمتلفة لألدب عند غري واحد من األدباء والنقـاد

البـن قتيبـة هـو كتـاب يف اللغـة ال يف األدب، وكـان أحـق منـه ) اتـبأدب الك(ذلك أن 

كـام أن يف الـرتاث العـريب مـا . البـن قتيبـة نفـسه) الشعر والـشعراء(أو ) عيون األخبار(

) األمـايل( و ،ريد البـن عبـد ربـهف العقد الككتابيستحق أن يوصف هبذه الصفة أكثر، 

) زهــر اآلداب وثمــر األلبــاب(ين، و البــن رشــيق القــريوا)العمــدة(للــسيد املرتــىض، و

 لألصفهاين، ورسائل اجلاحظ وابن املقفع وإخوان الصفا)األغاين(رصي، وللح
ّ

.

الثقافـة العربيـة وتراثهـا يف  عىل سعة اطـالع الـشهايب عـىل - فيام تدل-واملقالة تدل

.أمهات كتب األدب واللغة يف العربية

حياة احلاكمني* 
)٢(

وم التـي مـات واهلِّواملنغـصعب  يعـرض فيهـا الكاتـب للمـصا:

هلـم مـن جـاه يعاين منها احلكام يف هـذا العـرص، وهـي الوجـه اآلخـر ملـا
ٍ

 ومظـاهر حيـاة 

 خمتلـف طبقـات الـشعب، ُ إرضـاء املـسؤولني، ومـسايرةُومن هذه اهلموم حماولة. َّرخية

                                                          

.٣٢: الشذرات )١(

.٣٩ :السابق املصدر )٢(
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َّب ُرفـ«ُّ عىل قدر فهمه، وتعرضه للنقـد والتجـريح عـىل مـا كـان منـه، ولـذا ٍّ كلُوخماطبة

صعلوك
ٍ

ْحاال من صاحب احلول والطول أسعد  َّْ
َ

، ومع ذلك يرى أن احلكام اليـوم هـم »ً

ًأسعد حاال من حكام الزمن املايض، حيث نادرا ما كانت تنتهي حياة الوزير أو العامـل  ً

 بوجه -هُ عام يالقيه إسهامَي احلاكمِّوخيتم بأن ما يعز. السجن وأاملصادرة  وأإال بالعزل 

 كبنــاء مدرســة أو تعبيــد طريــق إو إنــارة قريــة، إذ هــي ،دمــة جمتمعــه والنــاس يف خ-مــا

.الباقيات الصاحلات

وطـة اليـومغوطة أمـس وغ* 
)١(

، وهـي )١٩٣٢(املقالـة سـنة  كتـب املؤلـف هـذه: 

َ يتذكر فيها أثر انحباس املطر عـن الغوطـة سـنتني متـواليتني، ومـا تركـه ة،َّخاطرة وصفي َ

ً جفافا يف هنَّذلك من آثار سيئة متثلت ُرها وقحطا يف حقوهلا وفقرا عىل سَ
ً ً .َّكاهناَْ

ربيع الغوطة* 
)٢(

 يتذكر فيها انفراج أزمة الغوطة التي ،ًة أيضاَّ وهي خاطرة وصفي:

َّوصفها يف خاطرته السابقة، بعـد أن جـادت الـسامء بخريهـا، فنبـت الـزرع ودر الـرضع  ََّّ ْ

َوغرد الطري، فرج .من جنان اهللا يف أرضهًواحدة دها عت الغوطة إىل سابق عهَّ

ْحديث بغل *  محاروَ
)٣(

 كتبـه مـصطفى  كـان كان الدافع إىل هذه املقالة الطريفـة مـا:

 فيهـا عـىل سـؤال يف موضـوع إنـشاء يف امتحـان الـشهادة ِّالة، يعلقصادق الرافعي يف مق

االبتدائية يف مرص، حول حوار بني ق
ِ

ْطني
 أحدمها أهيلَّ

ٌّ
حـيش وهزيـل،  وسمني والثاين و

ٌّ

ره هــذا بموضــوع مماثــل طــرح عــىل تالمــذة الــشهادة االبتدائيــة يف ســورية حــول َّإذ ذكــ

                                                          

.٤٢: الشذرات )١(

.٤٦: السابق املصدر )٢(

.٤٩: السابق املصدر )٣(
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َّ والشهايب العامل الزراعي احلادب عىل احليوان يتـوىل اإلجابـة، .)حديث بني بغل ومحار(

ديه لإلنـسان ُفيحتج لكل واحد منهام وعىل لسانه، بـام لديـه مـن مزايـا وفوائـد، ومـا يـس

احلـامر والبغـل عـىل االتفـاق عـىل َّمطه حقه، وهو ما دفع االثنني ني يقهره ويغالذي ما ي

. إىل حياة الربارياهلرب من جور اإلنسان

والكاتب ال خيفي استغرابه من امتحان أبنـاء املـدن يف التعبـري والكـالم عـىل بغـل 

ًومحار، وربام معظمهم مل يركب محـارا وال رأى بغـال يف حياتـه، بلـه أن يـسمعو ا بيـنهام ً

ًحــديثا أو حــوارا، وهــذا مــا أدى إىل رســوب عــدد كبــري مــنهم، ويالحــظ أن الــشهايب  ً

ِّأوهلام علمي يبني منافع كل من احليوانني، عـىل مـا يتعرضـان لـه مـن : أصاب غرضني ُ

اهتام بالغباء وثانيهام تربوي ينتقد طريقة وضع األسئلة يف االمتحانـات، ممـا هـو بعيـد 

.عن بيئة املتعلمني

أحاديث اخلاصة والعامة* 
)١(

 الكاتـب يف هـذه املقالـة احلكائيـةيروي: 
)٢(

ًفـا مـن َتُ  ن

 ومـا الحـظ عليهـا مـن غلبـة ،َّسلوك وأحاديث جلامعة مـن العامـة ضـمهم حفـل زواج

ت الكـرب مـن مهـوم والضيافة وعبارات الـشكر هللا، ونفثـاالبساطة وحسن االستقبال 

كل وامللـبس عنـد كثـري مـن متعلمـي ذلـك  املأاالستعامر، واستهجان مظاهر التفرنج يف

 ،ًفا من أحاديث اخلاصة دارت يف سـهرة ألحـد األثريـاء دعـي إليهـاَتُثم يروي ن. العرص

 والقـامر والنـساء واألزيـاء، كـل ،فكان الكالم يدور حول املناصب واملعاهـدات واملـال

                                                          

.٥٦: الشذرات) ١(

.حكاية صورة عىل مقالة) ٢(
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ُّذلك يف جو من البذخ والتأنق وحماكاة األجانب ْ َ ٍّ.

:  داري، وفكري جيول يف هاتني الطبقتـنيًامِّمـَيُخرجت م«: هداته بقولهثم خيتم مشا

َ وممثلوها فقراء جهالء بسطاء يف تفكريهم، لكنهم مؤمنون عاملون،مةلعاطبقة ا  وعـىل ،ُ

 فـيهم ،ة من املـورسينّثم طبقة اخلاص. جانب غري يسري من الوطنية واألخالق الفاضلة

ٌمـنهم طمـععلم ومال وذكـاء ونباهـة، ويف كثـري  ُ وحـرت بـني ،ُّ وريـاء وهتتـك وسـفاهةَ ْ

ِ

ُالطبقتني، ووددت لو أعطت إحدامها الثانية ما هي بحاجة إليه ْ
ِ

ْ َ«.

نكبة دمشق* 
)١(

 العـدوان الوحـيش الـذي تعرضـت لـه مدينـة يتحـدث فيهـا عـن: 

وملدة يومني عىل يد القوات الفرنسية، وما أدى إليه من قتل ) ١٩٤٥ أيار ٢٩(دمشق يف 

وكـان غـرض .  ومخس مئـة جـريحًا أربع مئة شهيد وألف حصيلتهق وهنب، وكانتوحر

ًفرنسا تنصيب حكومـة توقـع معاهـدة مـع فرنـسا تقبـل فيهـا رشوطـا جـائرة، مـن مثـل 

ًاســتخدام قواعــد حربيــة يف ســورية وأن يكــون قائــد اجلــيش فرنــسيا، وأن تكــون اللغــة 

. ُّان بتـدخل القـوات الربيطانيــةتوقـف العــدووكـان أن . الفرنـسية إجباريـة يف املــدارس

مقالته بدعوة فتاة استشهد خطيبها يف العدوان الغادر إىل التأيس بـشهداء الكاتب وخيتم 

.أهنا كانت خطيبة بطل شهيدب واالحتساب واالعتزاز والفخر ،الوطن

حتية إىل القاهرة* 
)٢(

 ،َّة وإعـزاز ملدينـة القـاهرة خاصـة وملـرص عامـةَّهي رسالة حمب: 

ــنة  ــا،)١٩٣٤(س ــا وأدبائه ــساهتا وعلامئه ــرص ومؤس ــه بم ــا إعجاب ــب فيه ــدي الكات   يب

                                                          

.٦١: الشذرات) ١(

.٧٣: الشذرات )٢(
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 -لته مـا يتمنـاه ملـرصِّويـضمن رسـا. ِّد ومثـال اجلهـدوفالحيها وعامهلا، فهم نموذج الك

 من تآلف القلوب والتسامي عىل املـصالح اخلاصـة احلزبيـة -من صميم قلبهالتي أحبها 

ا، وترسـيخ ُة وأخالقهـا القويمـة التـي عرفـت هبـم الـسليبعاداهتـاُّأو الفئوية، والتمسك 

، واحلرص عـىل اللغـة العربيـة فيهـا، وأن  بني أبنائهادعائم األسلوب العلمي يف التفكري

تكون مرص مركزا جلامعة دول عربية قوية، ويدعو اهللا أن يزيدها سؤ
ٍ

ًدا وعمرانادً ً.

شـوقي والنزعــة العربيــة* 
)١(

َوقي يقــف معظــم الحـظ الــشهايب وصــحبه أن أمحـد شــ: 

َّشعره عىل العثامنيني، يصف بالدهم ويسجل أجمادهم، وأن حظ العرب مـن شـعره غائـب ِّ .

وعندما عاتبوه عىل ذلك، وعىل أن من حق العرب وهم محلة شعره ونقلته وأصـحاب لغتـه 

ْأن حيظوا بحـصة مـن فنـه، جتهـم أوال، ثـم مـا لبـث أن تفهـم عتـبهم، فـأعتبهم بـنظم نونيتـه 
َ

َ ََّّ ً َّ

:ومطلعها) ١٩٢٥(الشهرية يف دمشق التي ألقاها يف حفل تكريمه فيها سنة 

ــانوا ــشد رســم مــن ب ــق وان ِّقــم نــاج جل
ْ

ــان  ُ ــداث وأزم ــم أح ــىل الرس ــشت ع ُم ٌ ْ َ  

  :ومنها  

ٍونحن يف الرشق والفصحى ذوو  رحم
ِ

َ   ونحـــــن يف اجلـــــرح واآلالم إخـــــوان

:ثم كانت قصيدته القافية يف نكبة دمشق

ُّا بــــــردى أرقٌســــــالم مــــــن صــــــب
َ ـــــشق  َ ـــــا دم ـــــف ي ـــــع ال يكفك َودم َْ ُ ٌ َْ  

ًوقد رس العرب مجيعا هلذا املنحى اجلديد يف شعر شوقي الذي زاد من مكانتـه 

.يف نفوسهم

                                                          

.٧٧ :السابق املصدر )١(
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أدباؤنا واأللفاظ العلمية* 
)١(

 يشكو املؤلـف يف هـذه املقالـة مـن قـصور أدبائنـا يف: 

. ً هـو أراد نجاحـاْ إن،ة لألديـبمعرفة األلفاظ العلمية، ويرى أن تلك املعرفـة رضوريـ

ق العبـارة ، حيث تتـساو)جرمينال(يف روايته ) الإميل زو(ويستشهد باألديب الفرنيس 

ًدبية مع اللفظة العلميـة تـساوقا عجيبـا، ال تعاأل ً قـة العلـم وال خيـال األدب، يف وزهـا دَّ

ني وهـو خطـأ، بالـش) شاراألحـ(ًا يكتب يف جملة راقيـة كلمـة كبريًعربيا ًرى أديبا حني ي

. باجليم)األحراج(وصوابه 

شعوبية هذه األيـام* 
)٢(

ة القديمـة كانـت تعنـي العـداء َّ يـرى الكاتـب أن الـشعوبي:

ً حسدا عىل،للعرب
َ أما الشعوبية املعارصة فهـي . ية توليهم قيادة الدولة العربية اإلسالمَ

ُّفئات من املجتمع العريب يسمون أنفسهم عر َ  ون العـرب واإلسـالمًبا، ولكـنهم ال يعـادُ

ًني ومــسيحييهم أيــضا، ويتنكــرون ألوطــاهنم ِّفحــسب، بــل يعــادون املــرشق واملــرشقي ِّ

يف حـني . ة الغربيـة بـال متييـز بـني صـاحلها وطاحلهـاَّوشعوهبم، داعني إىل اقتبـاس املدنيـ

يدعو الكاتب إىل أن نأخذ من تراثنا وماضينا ما فيه خري وصالح، ومن الغرب املعارص 

َه من علم وأدب وفـن وعـادات نافعـة، وأن نـذر مـا عنـده مـن سـلوك وعـادات ما عند
َ ٍّ

.تتعارض وقيمنا ومعتقداتنا

محامات البحر وأحواض السباحة* 
)٣(

َّ يتخيـل املؤلـف الـشاعرين القـديمني امـرأ :

 حيــث النــساء الفاتنــات شــبه ، شــاطئ بحــرعــىلالقــيس وعمــر بــن أيب ربيعــة يطوفــان 

                                                          

.٨٣: الشذرات )١(

.٨٧: السابق املصدر )٢(

.٩٠: الشذرات )٣(
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ــشغ ــات يــسبحن في َالعاري ْ ــان مفــاتن تلــك َ ــا يتابع ــن حبيبــاهتام البــدويات ومه َلنهام ع ْ

ف يـوبخهام ويعنـوبينام مها كذلك يفجؤمها أبو العـالء املعـري ف. ِّاحلسناوات املتربجات

ْالقـديمني،ِّثم نفهم من كالمه أنه ال يوبخ الشاعرين . عليهام  بـل بعـض الـشباب العـريب َ

احلسان بدل البواخر، وأن متتلئ بالشباب َّاملعارص الذي ارتىض بأن تعج شواطئ بالده ب

َّاملخنث والشواب املتهتكات َ  ،ً الذين يملؤون النوادي حديثا عن األخالق واالستقامة،ُ

.ِّوهم يعيشون حياة الرذيلة، وأنه يأسف ألن نقلد الغرب يف مباذله ال يف جده وفضائله

غرائب األلقاب* 
)١(

س هـذا العـرص مـن ِّ يعلـق الكاتـب عـىل مـا يتنـافس فيـه النـا:

صـاحب (يقولوهنا ملـن لـيس بـسعيد، و ) صاحب السعادة(ألقاب يداهنون هبا من مثل 

ويرى أن الناس وال سيام يف مرص . يقولوهنا ملن ليس بعزيز، إذ العزة هللا ولرسوله) العزة

ن م عىل زماَّويرتح. نةِّدًب خالفا ملا نراه يف األمم املتموالشام أرسفوا يف النعوت واأللقا

إىل فـالن أمـري املـؤمنني مـن عاملـه عـىل : (ُكان فيه الوالة الكبار خياطبون اخلليفة بقوهلم

فهل من مشرت لأللقاب كافة؟:  الشهايب ثم ينادي،.. )كذا

 وقـد عـرف بـه وتوارثـه، ،ًب غالبـا تلقيبـه بـاألمريَّولعل خاطرته هذه جعلتني أجتنـ

وأرى وصفه بالعامل أ
ِ

.هِّحقو املجمعي أوىف بَ

سباق اخليل يف الليل* 
)٢(

ًيـصف األديـب سـباق خيـل شـهده يف بـاريس لـيال، التقـى : 

ُخالله مصادفة سيدة فرنسية تشكو سوء احلالة املعاشـية يف بلـدها يف ذلـك الوقـت، وحتـسد  ْ َ

                                                          

.٩٥: السابق املصدر )١(

.٩٨: الشذرات )٢(
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ويبـدو أن الـسيدة املتـذمرة عـىل . ًامرأة أخرى حمظوظـة تظهـر عليهـا عالئـم النعمـة والثـراء

ومـا دامـت احليـاة ال ختلـو . لتقريب بني األغنيـاء والفقـراء يف اإلسالممعرفة ببعض تعاليم ا

اللهـم ارزقـه : (من حظوظ يصعب تعليلها، ختم املقالة بدعاء أم االسكندر املقـدوين البنهـا

ًحظا خيدمه به أرباب العقول، وال ترزقه عقال خيدم به أرباب احلظوظ ً.(

 الـسعادةُتْأين وجـد* 
)١(

 املقالـة أن الـسعادة راحـة ورىض  يـرى املؤلـف يف هـذه:
ً

ولكن النـاس . ة من متاعب احلياةسَيشعر هبام املرء كلام حصل عىل رغبة من رغباته خمتل

 ، وذاك يف اخلمـر وامللـذات،خمتلفون فيام خيلق الـرىض يف نفوسـهم، فهـذا جيـده يف املـال

أما السعادة عند الشهايب فهي ذ. وآخر يف العلم والبحث
ِ

ه ُفوز، وشعور النجاح والىكر

ّعندما يضع مصطلحا علمي  حتقيق بعض املـشاريع العمرانيـة يف دًا، ورضاه عن نفسه عنً

ُّوخيــص يــومني مــن أيامــه بالــسعادة مهــا يــوم نجــاح الثــورة املــرصية يف متــوز عــام . بلــده

ًدها عندما كـان حمافظـا َّ ويوم ذاع صيت دار الكتب الوطنية يف حلب التي شي،)١٩٥٢(

ًادته هبذين اليومني يعرب عن اجلانبني األكثر التصاقا بهوهو بسع. هلا
.القومية والعلم: ِّ

النزاهة* 
)٢(

 ، يرى الكاتب يف هذه املقالة أو اخلاطرة التي جاءت يف صفحتني فقط:

أن النزاهة ال تقترص عىل االبتعاد عـن الـرسقة والرشـوة، بـل هـي مجلـة أخـالق فاضـلة 

ُّاجب والقيام به، والتجرد من األهواء، والـصدق يف كمعرفة احلق وإحقاقه، ومعرفة الو

.القول والعمل وحمبة اخلري وإغاثة املحتاج

                                                          

.١٠٣: السابق املصدر )١(

.١٠٧: ابقالس املصدر) ٢(
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الغريب يف عاداتنـا وأخالقنـا* 
)١(

 يـشري املؤلـف يف هـذه املقالـة إىل بعـض عـادات :

لعروس، أو اللجوء  م الشؤمَدَقو  بيوم األربعاء، أُّسيئة ما تزال يف جمتمعه من مثل التطري

ِّوباملقابــل بــدأ الــتخيل عــن عــادات حــسنة يف جمتمعنــا مــن مثــل احــرتام . شعوذينإىل املــ

ٍ واحلياء من التبذل يف كـالم، واالحتشام أمام األبوين،الكبري ويـرى أن هـذا .  أو سـلوكُّ

َالتخيل إنـام كـان مـن جريـرة فهـم جمتـزأ ملبـدأ احلريـة واملـساواة الـذي جـاءت بـه املدنيـة  ِّ

 وتركـوا ،ة الغربية قشورهاَّن كثريين من أبنائنا أخذوا من املدنيالغربية، ولكنه يأسف أل

.باهبا الذي هو العلم والفن واالخرتاعُل

سؤال وجـواب يف شـؤون أدبيـة وثقافيـة* 
)٢(

ّ وهـي مقابلـة صـحفية أجـاب فيهـا :

ْالشهايب عن ثالثة أسئلة وجهتها إليه إحدى املجالت األدبية َ َّ.

ريب جيتـاز اآلن مرحلـة هنـضة أو نقـيض ذلـك؟  تعتقـدون أن األدب العـهل: ١س

ًفيجيب أن أدب اخلاصة اجلاد يعاين كسادا، أما أد ب الكافة الـذي هـو أدب تـسلية فهـو ّ

.ًي رواجايالق

مـا هـي يف عـرفكم الوسـائل الكفيلـة بتحقيـق التعـاون الفكـري الوثيـق بـني : ٢س

البلدان العربية؟

البعثـات الدراسـية واملـؤمترات  هـي الـصحافة واإلذاعـة والـسينام، و،واجلواب

.ونرش الكتب

                                                          

.١٠٩: الشذرات )١(

. ١٢٥ :السابق املصدر )٢(
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هــل تعتقــدون أن يف اإلمكــان حــشد اجلهــود الثقافيــة لــدى العــرب لوضــع : ٣س

َّاملصنفات الضخام كدوائر املعارف واملعاجم الفنية؟ َّ

ـــة ـــدول العربي ـــة ال ـــة جلامع ـــار اإلدارة الثقافي ـــن يف إط ـــك ممك ـــواب أن ذل    .واجل

 املعاجم، وأوهلـا معجـم فرنـيس عـريب وآخـر -عارف قبل دوائر امل-حتاج إليهوأهم ما ن

.نكليزي عريبإ

بني السياسة واألدب* 
)١(

ًجاءت هذه املقالة جوابا عن سؤال مـن إحـدى املجـالت  :

َّكيــف اســتطاع الــشهايب أن يوفــق بــني أعاملــه الــسياسية واإلداريــة يف : ًاألدبيــة أيــضا، وهــو

َّ مؤلفاته ويف خمتلف املجالت؟الدولة، وأعامله اللغوية والعلمية واألدبية يف

ه لـيس مـن القـائلني بـأن الـسياسة واألدب ال جيتمعـان يف شـخص َّأنـوكان جوابـه 

وبالقيـاس . ُ وقتـه وحيـسن اسـتغاللهاإلنسانِّواحد، وأن اجلمع بينهام ممكن عندما ينظم 

َّفإن امليل إىل األدب طبع فيه، وامليـل إىل الـسياسة تطبـع، وك«: إليه كام يقول لـام تـصادما ٌ

.»ُّتكون الغلبة للطبع عىل التطبع

َّ املقاالت العلمية والفلسفية والفنية-٢

)٢(
:

:وهي أربع عرشة مقالة وخالصاهتا كام ييل

بني احليـوان والنبـات* 
)٣(

وهـي ح :
ِ

ًواريـة بـني شخـصني يف أهيـام أكثـر نفعـا للحيـاة  َّ

                                                          

.١٣١: الشذرات )١(

.١٣٥ :السابق املصدر )٢(

.١٣٧: الشذرات )٣(
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ْالطبيعـي الـذي اختـاره ويـزري َّ؟ احليوان أم النبات؟ يتحمس كل مـنهام للنـوع اإلنسانو ُ

َّ بكل ما لدهيام من حجـج وأدلـة،بالنوع اآلخر َ ًولكـن زائـرا دخـل علـيهام فـاحتكام إليـه، . ُ

َّأال حاجة إىل املفاضلة بينهام، فللنبات منافع ومضار، وللحيوان منـافع ومـضار، : (فحكم

واألمر جيل ال حيتاج إىل شجار ونقاش
ٌّ

م كان عـامل احليـوان ََكبقي أن تعرف أن ذلك احل). 

ٍ هل الشهايب بحاجـة إىل حكـم ،ولكن ما مل أعرفه أنا. (ًوالنبات معا الدكتور أمني املعلوف َ َ

َّملثل هذه املسألة وهل هي ذات موضوع أصال؟ أم هي منة العقل وقوة الساعد؟ ُ ً.(

 والنباتاإلنسانُحتارب * 
)١(

 عـىل ضـعفه واسـتهانة -أن النبـات يشري املؤلـف إىل :

 والقـضاءاإلنسان، يملك من القوة ما يمكنه من اكتساح مملكة - بهإلنسانا
ِ

َعـىل أخلـد   ْ َ

ً من بنيان وقصور، حتى إنه ليفككها أو جيعلها أنقاضاوأقوى ما يفخر به اإلنسان ِّ
ٍ

.

ُّالتطفل يف األحياء* 
)٢(

ُّ يبني الكاتب يف هذه املقالة أن التطفل:
بمعنـى العـيش عـىل ِّ

ٍ ظاهرة يف كل األحياء من إنسان وارش عىل غريه، تعبهمزاد اآلخرين أو  ومن حيوان، ،ٌ
ٍ

 أو احليـوان، ومـن نبـاتاإلنـسانكالديدان التي تعتـاش عـىل قـوت غريهـا يف أحـشاء 
ٍ

، 

ْكاهلالوك واجلعفيل اللذين يستنزفان غذاء نباتات جهدت يف امتصاصها وانتزاعهـا مـن 

َا وجالدا وتنازعا بني موهكذا تبدو احلياة جهاد. بني صخور وأتربة
ً ً  يعيش من جهـده ْنً

أما ملاذا جعلت احليـاة عـىل هـذه الـشاكلة؟ . اهجن يعيش عىل زاد غريه وْنَوتعبه، وبني م
ِ

ُ

.ُّفذلك أمر يدق عن الفهم

                                                          

.١٤٣: السابق املصدر )١(

.١٤٦: السابق املصدر) ٢(
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 وحياتهاإلنسانهواجس * 
)١(

د َّ املقالة ذات طبيعة فلسفية تثري قضايا رسمدية مل جت:

ُهلا البرشية جوابا منذ أن و ملاذا خلق اإلنسان:  من مثلْتَجدً
ِ

ُ؟ وملاذا وجـدت الطبيعـة؟ ُ

 أم خلق كذلك؟، حتى صار يف أحسن تقويماإلنسانوهل تطور 

ْ يف خلـق ِّاتـب آراء علـامء الطبيعـة املـادينييعـرض الك  وتكوينـه ومــصريه، اإلنـسانَ

 وخيلـص .ًولكنه يرى أن العقل البرشي ما يزال قارصا عن إدراك أرسار الكون واحليـاة

ما نحن عليه مـن ىل َّفأما ونحن اليوم ع«: من متاهات الفلسفة إىل دروب اإليامن فيقول

ولـو مل . ٍ أن اجلنـة تنتظـره يف عـامل ثـاناإلنساناجلهل، فإن من أكرب لذائذ احلياة أن يعتقد 

ك املـضني يف َّاإلنـسان ذلـك الـشيكن لألديـان مـن فـضيلة سـوى أهنـا تزيـل مـن قلـب 

امت، لكانــت هــذه الفــضيلة وحــدها كافيــة إلحــالل األديــان يف الــنفس مــصريه بعــد املــ

».ّموضع التجلة واالحرتام

َّالعلم والفلسفة واألخيلة الشعرية* 

)٢(
 تبدو هذه املقالـة وكأهنـا اسـتكامل للمقالـة :

ٍّ، وهـي تعـرض آراء كـل مـن الفالسـفة وعلـامء ) وحياتهاإلنسانعن هواجس (السابقة  ُ

ــوتي ــة والاله ــون وأرسارهِّالطبيع ــل ني يف الك ــه، وك ــري ٌّومآل ــذهب يف التفك ــه م ــنهم ل  م

ًلكل من العلم والفلسفة والـشعر حـدودا «وخيلص إىل أن . والتعليل خيتلف عمن سواه

ْوأن الفلــسفة ترتكــز منطقيــا عــىل االســتقراء، وتتــوخى جعــل . جيــب أن يقــف عنــدها َ َّ ً

ُّم ال نحـسها وال نعقلهـاأما األخيلـة الـشعرية فأوهـا. احلقائق ضمن املعقوالت  وكأنـه »ٌ

                                                          

.١٥٠: الشذرات )١(

.١٥٦: السابق املصدر )٢(
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إن لكل نوع من العلوم دوره يف فهم احلياة وتفسريها، وليس مـن علـم واحـد أو : يقول

َّفن واحد كافيا للنهوض هبذه املهمة الكبرية
ً.

 يف فلسفة اللذة وفلسفة القوةسوانح* 
)١(

َّ يعرض الكاتب هنا لنظريتني فلسفيتني: َّ، 

ِّة أو تـوخي ذَّ مـا يعمـل هـو اللـِ لعمـلاإلنـسانسـايس لـدى إحدامها ترى أن الـدافع األ

ذة واألمل إال َّ وما الل،َّ أو توخي القوة،اللذة، يف حني ترى الثانية أن ذلك الدافع هو القوة

ــوة ــاد الق ــاج ازدي ــعفهانت ْ أو ض ــون . َ ــستحق الع ــضعيف ي ــة األوىل أن ال ــؤدى النظري َّم

ك ملـصريه، ليعـيش إن هـو ْرتُضعيف جيـب أن يـّواملساعدة، ومؤدى النظرية الثانية أن الـ

لكــن الــشهايب .  احليــاة لألقــوى فليهلــك، فــذاك نــاموس الكــون إذ وإال،جتــاوز ضــعفه

ُّ الـضعيف، ألن التجـرد مـن عواطـف اإلنـسان ينحاز إىل جانـب أخيـه ، املؤمناإلنسان

.ُّاحلب واخلري سيفسد املجتمع وجير إىل أسوأ العواقب

 دمــشقالــصناعات الفنيــة يف* 
)٢(

ات القــرن يــ كتــب املؤلــف هــذه املقالــة يف ثالثين:

َّوغرضه أن يبني أن سورية ليست بلدا زراعيا فحسب كام يـروج لـه، بـل هـي . العرشين ً ً
ِّ

ته ليست صناعات ثقيلة مما هو سائد يف أوربا اآلن، بـل اًأيضا بلد صناعي، ولكن صناع

صناعات يدوية وفنية ذات ح
ِ

َّ ًال نجد هلا مثيال يف بالد الـصناعات الثقيلـة، َّفية عالية مما ْرَّ

ِّويعدد منها صناعات دمشق وحلب التقليدية كالن والنجـارة  ِّساجة والنحاسة واحلـدادةِّ

ومـن املفارقـات . اإلتقـانيف والفسيفساء والقاشـاين والـصياغة، وهـي صـناعات غايـة 

                                                          

.١٦٤: الشذرات )١(

.١٦٩: السابق املصدر )٢(
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ــ ــة أن م ــرشقية هــم األجاَالغريب ــة امل ــصناعات الفني ــوُن يعجــب هبــذه ال ــب واألوربي ن ن

فتون عليها، يف حني يزهد فيها أبناؤها ويتسابقون عـىل اقتنـاء أدوات فيتها
ٍ

 مـشغوالتو

َأجنبية مقلدين مدنية ليست هلم بعجر ُ َّ َها وبجرهاَِّّ ُ.

أرز لبنان ومغارة قاديشا* 
)١(

َّمقالـة وصـفية يـتكلم األديـب فيهـا عـىل شـجرة األرز  :

ـان، وأكـرب أحرا ـا لبن ـا اليـوم يف التي اشتهر هب رشيبـ(جه
ِّ

 أن يـصف تلـك الـشجرة  وبعـد).

َ يـزعم أن عمـر بعـضها ،ً يذكر أن منها بضع عرشة شـجرة معمـرة،يل ويرسد تارخيهابالتفص ْ ُ

ـارة . ًمـرتا) ١٣ و ١٢( منها بني ة وقطر الواحد،يزيد عىل ألفي سنة ثـم ينتقـل إىل وصـف مغ

ُّقاديشا وما تتميز به من غريها بالسعة وتكون اهلو .َّابط والصواعد من الرسوبات الكلسيةّ

اإلنـــسانحقيقـــة * 
)٢(

ِّ يـــذك: َ  حيـــال اإلنـــسانر الكاتـــب يف هـــذه املقالـــة بـــضعف ُ

لكــربى إذا قيــست ضعف إنجازاتــه الــصناعية ابــاملخلوقــات األخــرى مــن احليــوان، و

ٌّ مزهواإلنسانولكن . فاعيلهابظواهر الطبيعة وأ لـم يكـن فولـذا .  بنفسه، خمدوع بقوتـهُ

والطريـف أن مـا دعـاه إىل كتابـة هـذه .  العبث أن األديان الساموية تنهانا عن الغرورمن

َ مل يستطع أن حيمي ركبته من ل- وهو الشاب املعتد بنفسه -اخلاطرة أنه  َ ْ َبرذونطة ْبُ
ْ
 كـان ِ

بور عندما نزل عـن فرسـه ْنُيسري إىل جانب فرسه، ومل يستطع أن يقي إصبعه من لسعة ز

.قة منزلهيسرتيح يف حدي

احلرص عىل احلياة* 
ِ)٣(

 تستعرض املقالـة مظـاهر احلـرص عـىل احليـاة يف كـل مـن :

                                                          

.١٧٨: الشذرات )١(

.١٨٨ :السابق املصدر )٢(

.١٩٢: الشذرات)٣(
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بكـل مـا  ، وكيـف أن كـل خملـوق يعـاين منهـا وحيتـال عليهـااإلنـسانالنبات واحليوان و

ومـع ذلـك فهـو حـريص عليهـا، ويرثـي . دتـه هبـا قـوى الطبيعـةَّ أو بكل ما زو،يستطيع

ً ويذهب منها مقهورا مـدحورا، إىل احلياة وأنفه راغم الذي أتىاإلنسانالكاتب هلذا   ال ً

ْيدرك من كن ًههـا شـيئا مـذكوراُ ولـيس مـا يرحيـه واحلالـة هـذه إال اإليـامن بـاهللا واليـوم . ً

اآلخر، فذلك خري وأبقى
ٌ

.

إمهال لغة القرآن* 
)١(

 رُّاملقالة نفثة مصدور مغموم مما ابتليـت بـه العربيـة مـن تنكـ: 

ًلطون كالمهم بمفرداهتـا تـدليال عـىل َ أو خي،َّ إذ يرتاطنون بلغة أجنبية،هلاكثري من أبنائها 

ــاء َّعــرصي ــزاحم عليهــا أبن ــة يت ــا مــن مــدارس أجنبي َّتهم وعلمهــم، وممــا فــشا يف جمتمعن

ويـرى الكاتـب . يبة حتى يف ديارها اللغة العربية وجعلها غرَاملورسين، وهو ما أضعف

 أفقـدها شـعورها وهـو مـاَّ الذي تعاين منـه األمـة،  هذا مل يكن ليحدث لوال الضعفَّنأ

َّبنديتها لألمم األخرى، والدليل عىل ذلك أننا ال نجـد هـذه الظـاهرة يف الـبالد الـرشقية 

ِّيب الكاتب بـالعرب مـسيحييهم ليعـودوا إىل لغـة جـدهم غـسان، ُوهي. املتقدمة كاليابان

.ً أعجمياًومسلميهم ليعودوا إىل لغة القرآن الذي نزل عربيا ال

َّحرمون ومدرح حاصبيا*  َّ َُ
)٢(

مقالة وجدانية تـرضب إىل املدرسـة اإلبداعيـة بـسبب : 

األديب عىل جبل حرمون وهو جبل الشيخ، ومنـاظره األخـاذة الشهايب يتكلم فيها . ّقوي

ــديث الــشجي عــن بلــدة  ّمــدخال للح ــبيا(ً ــسقط) َّحاص م
ِ

ــ ــزه رأس  ومرك
ِ

ــداده  ــارة أج  إم

                                                          

.١٩٦ :السابق املصدر)١(

.٢٠٠ :السابق املصدر )٢(
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ٍّقالـة خـادع إىل حـد مـا، إذ يـذهب ذهـن القـارئ يف عبـارة وعنـوان امل. الشهابيني َّمـدرج (ٌ

ُّإىل مدرج حجري أثري كاملسارح الرومانية، ولكنه يعرف بعد توغلـه يف الـنص ) َّحاصبيا ّ َّ

َّأن املقصود بذلك مدرجات طبيعية كمصاطب عىل امتداد سفوح اجلبـل إذ يقـول وهـي : َُ

َتقع عىل مدرج من األرض اجلبلية حب َ َّ يعـود الكاتـب بذاكرتـه . ْته الطبيعة بأمجل ما عنـدهاَُ

ِّيطـوف بنـا يف . ويعيدنا معه إىل أيام نشأته األوىل يف تلك البلـدة املقرتنـة بتـاريخ الـشهابيني

التاريخ واجلغرافية، والعادات والتقاليد الطبيعيـة املوروثـة، ويقارهنـا بـام صـار ينتـرش مـن 

قـد ل ذكـر هـذه البلـدة يف العـرص احلـديث، فََمخإن عادات مستوردة هجينة، ويذكرنا بأنه 

يكفيها أهنا أطلعت عاملني ناهبني مشهورين مها فـارس نمـر يف مـرص وفـارس اخلـوري يف 

) العامل املجمعي مصطفى الشهايبَّلث االثننيَوث: أقول. (الشام
)١(

.

ُماذا تعلمت*   من الـسياسةَّ
)٢(

  يعـدد الـشهايب فيهـا بعـض مـا تعلمـه مـن عملـه يف:

:السياسة، وهو

. اعتبارِّأيكل دولة تضع مصاحلها فوق  -

يف الــسياسة حمرت -
ِ

فــون يتظــاهرون بــاحلرص عــىل املــصلحة العامــة وهــم يــؤثرون 

.مصلحتهم اخلاصة

ْ كثري من الدبلوماسـيني يـذهبون إىل أن الدبلوماسـية ختـل وخـداع-  ولكـن الكاتـب . َ

.تقامة، وأن الصدق فيها أنفع من الكذبيرى أهنا كغريها من املهن فيها خداع وفيها اس

                                                          

.الباحث من زيادة القوسني بني ما) ١(

.٢٠٧: الشذرات) ٢(
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.ُاألحزاب يف بالدنا قلام تقوم عىل املبادئ العامة بل عىل اجلاه والنفوذ -

 بـل إزاحـة ،غرض كثري من معاريض احلكومات ومنتقدهيا لـيس الـصالح العـام -

. ألخذ مكانه،احلاكم بحق أو بباطل

 القويـة، ألن األخــرية حاجـة الـدول الـضعيفة للــسياسة أكثـر مـن حاجــة الـدول -

.تستطيع انتزاع حقوقها بالقوة عند احلاجة، أما األوىل فليس هلا إال السياسة واملداورة

َّاملجالس النيابية ليـست صـاحلة لـبالد تتفـشى األميـة يف سـوادها األ - عظـم، فهـي َّ

(!!).َّكثر من حاجتها إىل نواب مههم مصاحلهم الشخصية حتتاج إىل حكام نزهيني أ

أسامء احليوان والنبات يف املعجامت العربية* 
)١(

ُ نرش هذا البحـث يف جملـة املجمـع :

ُّالعلمــي العــريب بدمــشق ويف جملــة جممــع القــاهرة، وهــو خيــصه بالنــرش يف هــذا الكتــاب 

ًنموذجا من بحوثه التي أربت عىل السبعني بحثا ِّيبني الكاتب فيه األغـالط واألخطـاء . ً

: يتعلق بأسامء احليوان والنبات، ومنهاالتي وردت يف معامجنا فيام

ــ - ــاجم العـُخ ـــُّلو املع ـــربية القديمـ ــن أسمـ ــري م ــن كث ـــة م ــــ ــوان ـاء النب ات واحلي

..ةكالربتقال والبندور

ِّفهي ال تفرق بني األرز والعرعـر، ) أي النبات واحليوان(اخللط يف أسامء املواليد  -

ّوال بني البط واإلوز ّ.

لمي لأللفاظ، فالطري عنـدهم يـشمل اجلـراد والـذباب والنحـل، التفسري غري الع -

.فكل ما يطري عندهم هو طري

                                                          

.٢١٠: الشذرات) ١(



 - 208  -

ْسقم التحلية  - َّ ْ
ألعيان النبات واحليوان، فكثري منها مل يوصف إال بأنـه ) التعريف(ُ

.حيوان أو نبات أو معروف

َتفسري الكلم بألفاظ أعجمية كام فرس القاموس احلبق بالفوتنج - َ َّ.

إن : األغالط العلمية، فثمة معلومات فيها ليـست إال خرافـات، كـأن يقـالكثرة  -

َالدلب ال نور له وال ثمر
َ ْ َ ُّ.

ْ األسامء فيها، فالسلجم هو اللفت اآلن، والشيلم هو الزؤانُّ تبدل مدلول- َّ ِّ ْ
َّ.

ــد إقرارهــا - ــة يفي ــامللول أدق؛ثمــة أســامء عامي ُّ ف ْ مــن بلــوط الربتقــال يف التعبــريُّ ُ
ُّ َ. 

َواللزاب أدق من العرعر ْ َ َّ.

ــامئه  - ــن أس ــثال م ــسامق م ــوان، فال ــات واحلي ــامء النب ــصحيف يف أس ًالت َّ ــربب ا(ُّ َلع ْ َ

ُوالعنزب والعرتب ْ ُْ ِّ، فإن هو إال اسم واحد صحف)ََ ُ ٌ.

َّوال شــك يف أن كــالم الــشهايب عــىل جانــب كبــري مــن الــصواب، ولكــن ممــا يغفــر 

ٍملعرفة يف زماهنا، ومن الظلم حماسبتها بمفـاهيم عـرص للمعاجم القديمة أهنا كانت متثل ا

.غري عرصها

 املحارضات-٣
)١(

:

:هي مخس حمارضات كان ألقاها يف مراكز لغوية وعلمية، وهذه خالصاهتا

األسلوب العلمـي عنـد العـرب* 
)٢(

َّيـرد املحـارض يف هـذه املحـارضة عـىل مـن يـتهم :  ُّ

                                                          

.٢٢٣: الشذرات) ١(

.٢٢٥: الشذرات) ٢(
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َلتعليل، ويرى أن هذا األسلوب الغيبي كـان يف العرب باتباع األسلوب الغيبي يف البحث وا

َكل األمم ومنهم اليونانيون، وأن يف كل حضارة من هو ذو منهج علمي عقـالين، ومـن هـو  ٍّ َّ

ويعــرض الكاتــب لــنامذج مــن األســلوب العلمــي يف البحــث . ّذو مــنهج غيبــي أســطوري

ِّاالسـتنتاج، ويعـدد والتفكري لدى العلامء العرب الذي أهم عنارصه املالحظة والتجريـب و

ويـشري إىل . من أصحاب هذا املنهج العلمي من العرب اجلاحظ وابـن اهليـثم وابـن النفـيس

 إال - َّ وإن كانت مستمدة من منـاهج الغـرب- أن ما نراه اليوم يف جامعاتنا من مناهج علمية

ًأن هلا أصوال راسخة يف تراثنا العلمي أيضا ً.

َّالــسلفالعلــم واألدب واألســاطري يف كتــب * 

)١(
ــب : ــذهب املحــارض إىل أن كت  ي

ثمـة ف. الرتاث العريب القديم كغريها من تراث األمم األخرى، فيها الغث وفيها السمني

ي أسس جيب االحتفاظ هبا ونرشها والبناء عليها، وثمة مؤلفات لغوية وفقهية وأدبية ه

َ فهذه ال تنرش ملا فيها ية يف عرصها،اإلنسان متثل املعرفة ، وال سيام يف ميدان العلوم،كتب ْ ُ

وخيلص إىل أنه ال جيوز . من مادة علمية جتاوزها الزمن، ولكن للتأريخ للمعرفة البرشية

َّجيب أن نطلع ونتمثل ما ول االكتفاء بام عرفه األجداد، بل َّ َّ ِّدته قرائح الغربيني يف العلـوم َ

ًاحلديثة، وأن نقتبس منها ما فيه صالحنا ماديا واملخرتعات  وللوصـول إىل هـذه . ًاّوأدبيّ

. أن نتعلم أساليب التفكري العلمي والبحث املنهجيحيسن بنا ،الغاية

ُّتقـدم العلـوم والفنـون الزراعيـة* 
)٢(

 يـستعرض املحـارض التطـور والتقـدم الـذي :

أحرزته البرشية عىل مدى تارخيها يف خمتلف أنواع العلوم وتطبيقاهتا التقانية، ويؤكـد أن 

                                                          

.املقتطف يف ونرشت بدمشق العريب العلمي املجمع ردهة يف ألقيت) ١(

.إلقائها مكان يذكر ومل ،٢٥٤: الشذرات) ٢(
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: تقدم الزراعة أشياء، أمههاما ساعد عىل

.تسهيل تدارك املال الستغالل األرايض -

.إنشاء النقابات الزراعية ومجعيات التعاون وصناديق التوفري ملعونة املزارعني -

.انتشار التعليم الزراعي -

َّتوزيع األرايض عىل الفالحني ممن ال أرض هلم ليحيوها، فمستقبل الزراعـة بيـد  -

. واملالك الصغارهؤالء الفالحني

رحلة إىل القاهرة* 
)١(

القطار ب) ١٩٣١(حلته إىل القاهرة يف سنة ي املحارض ريرو: 

َّوما مر ببلدة أو مدينة إال وأعاد إىل ذاكرتنا مـا قـال فيهـا الـشعراء، إىل أن .  عرب فلسطني

 ينقـل لنـا مـشاهد مـن آثارهـا القديمـة .ٍّ القاهرة فيـصفها وصـف حمـب مـشوقيصل إىل

هـــا ودور كتبهـــا ألنيقـــة، وجمـــالس العلـــم فيهـــا وجامعتاخمة، وأحيائهـــا احلديثـــة االـــش

ِّوصحافتها وصحفييها، و ُ ِّبالشاميني املقيمني فيها مثل حمب الدين اخلطيـب وخـري يفخر ُ

 ورجال املال واألعامل عبد الرمحن الشهبندر،الدين الزركيل و
ِ

 القـاهرة ويـرى يف. مـنهم

. لهًيف مرص زعيمةَيرى رأس مدن الرشق العريب كام 

رحلة إىل بغداد* 
)٢(

 يرسد يف هذه املحارضة تفاصيل رحلة قام هبـا إىل بغـداد سـنة :

يبـدأ حديثـه . ، عىل غرار رحلته السابقة إىل القاهرة قبل عرش سنواتَّ بالسيارة)١٩٤٠(

                                                          

ـــاملجم ةـجملــ يف ونــرشت بدمــشق العــريب العلمــي املجمــع ةــــرده يف تـوألقيــ ،٢٦٨: الــشذرات )١(  عــ

.املقتطف ةـوجمل

.دمشق جملة يف ونرشت السورية اجلامعة مدرج يف ألقيت. ٢٨٧: الشذرات )٢(
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 حيـث يـذكرنا بحـضارات ،ًبوصف طريـق الـسفر مـرورا بالغوطـة إىل الباديـة الـسورية

عـريب اإلسـالمي  وبموجات العرب من قلب اجلزيـرة إليهـا، ثـم بـالفتح ال،يهاعاشت ف

اع احلضارة واللغة العربية يف البرصة والكوفة وبغـداد وسـامراء، للعراق، وبمراكز إشع

ية املعـارصة يصف لنا املدن الراق. بت عىل العراقويستذكر كيف دالت الدول التي تعاق

ً ووصـوال إىل بغـداد التـي ،ًرورا بالرمـادي والفلوجـة ومـ،ًالتي اجتازها بدءا من الرطبة

ية يف أوجها، يصف أسواقها وشـوارعها ا رمز العزة واحلضارة العربية اإلسالميرى فيه

تلطة ضـاربة إىل  البناء فيها خمأسامئها العربية، ولكن ما آمله أن أنامطالتي أثلجت صدره ب

ْالفوىض عنـد وهـو ال يقـف . ا ويف العراق عامـةً وينقل إلينا مرسورا صورة التعليم فيه.َ

 وحيـدثنا عـن ، ويف مدنـه التارخييـة، األثريةالعراقمعامل بغداد فحسب، بل يطوف بنا يف 

ً سعيدا بـالنهج القـومي العـريب الـذي تـسري عليـه إداراتـه ،زراعاته وصناعاته وإنجازاته

.وباملستقيل الواعد باخلري ألبنائه وألبناء أمته العربية

:ةـــ الرتمج)٢

اه إىل الرتمجـة، ولـو بمـساحة َّمل يقترص إنتاج الشهايب األديب عىل التأليف، بـل تعـد

.ِّدودة، وجاء ذلك يف ترمجة أقصوصتني وكتيبحم

َّاملـصنف:  اللتـان تـرمجهام فهـامأما األقـصوصتان -أ َ ومهـا يف األصـل .  واالنتقـام،اتُ

لقد ترمجت هـذين «: قول الشهايبي. عضو األكاديمية الفرنسية) دانهلنري الف(مقالتان 

املقالني بترصف وال سيام يف أسامء األعالم
ُّ

«
)١(

:از هي ذي مضموناهتام بإجيوها. 

                                                          

.١٨: الشذرات) ١(
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َّاملصنفات*  َ ُ
)١(

َّ وإن كانت يف األصل مقالة كام ذكر، لكنه حوهلا إىل ما يـشبه وهي،:  َ َ

َّحب الش«ناول فيها َتصة األقصو ن ينـضجوا، ل أهرة العاجلة لـدى الكتـاب الـشبان قبـُ

ْقبل أن يؤلفوا كتبا نفيسة يرىضو َ » عنها اجلمهورً
)٢(

َّوهي حوار يدور بني شابني يـدعي .  َّ

ه، وهو ال يعـدو َ أنه من كبار األدباء، ال بام كتب-ًمخسة وعرشون عاما وعمره -أصغرمها

ٍصـفحات يف جريـدة مغمـورة، بـل بـام يعــد بـه مـن كتـب ُ
ِ

 يف الروايـة والـشعر والفلــسفة َ

َخطرات النسيم، البؤس املقيم، :  تبلغ عناوينها نحو عرشين صفحة، من مثل،ريخوالتا َ

َّأرسار احلجاب، بقة األخشاب ، هَّإهنا حكاية شاب يطلب الشهرة ويستبقها ال بـام ألفـ.. َ

.َّبل بام تصور أنه سيؤلفه

االنتقام* 
)٣(

ِّأقصوصة حوارية أيضا يصور الكاتب فيها :  َنزق بعـض الـشباب وط«ً َ َ َعـنهم َ ْ

ًفيمن سبقوهم من شيوخ األدب حسدا وتـرسعا ً
ُّ َ ََ ِّ دون أن يفكـروا يف أهنـم سـيهرمون يف يـوم ،َ

ْدفا لسهام أمثاهلم من كتاب النشءمن األيام، وأهنم سيكونون ه ». اجلديدً
)٤(

. 

تدور احلوارية بني شاب يف التاسعة والثالثني من عمره
)٥(

 ذي إمكانـات ومواهـب 

يـشكو الـشاب .  يف السبعني من عمره هو عـضو يف املجمـع اللغـويحقيقية، وبني شيخ

ولكـن . لتعـريض بـه وبعلمـه وا، عليـهًتاب الشبان ممن هم أصغر سنا منـهُّمن هتجم الك

                                                          

.نفسه قالساب املصدر)١(

.١٨: السابق املصدر)٢(

.٢٤: السابق املصدر)٣(

.١٨ :السابق املصدر )٤(

.قليل بعد وسيبلغه َّأشده بعد يبلغ ملا أنه إىل إملاعة والثالثني التاسعة يف السن حتديد يف َّلعل) ٥(
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أن هـذه طبيعـة احليـاة، وأنـه هـو نفـسه قـد ِّئ من ثائرته وهيـون لـه شـكواه، بـِّدالشيخ هي

َّتعرض ملا تعرض إليه  ِّحمدثه َّ َ  مل يثنه ذلك عن امليض يف البحـثْ ولكن،الشابُ
ّ

ومواصـلة  

ًقناع الشاب بذلك تناول الشيخ دفرتا وإل. ًنتخب عضوا يف املجمع اللغوياجلد إىل أن ا ِّ ِ

بهُتُمن خزانة ك
ِ

ُّ تضم جمموعة كبرية من املقاالت التـي هـوجم هبـا الـشيخ عنـدما كـان يف 

 ذلـك َّبيـد أن غاية اإلقـذاع، ّمثل سن الشاب، وكان يف تلك املقاالت ما هو مؤمل ومقذع

 عن عمله وأداء رسالته، ومل يلتفت إىل مقاالت النقاد احلاسـدين إىل أن وصـل يرصفهمل 

ٌإىل ما وصل إليه، وعندما استغرب الـشاب وأنكـر أن يـصل أحـد يف القحـة واجلهـل يف 

  فاجـأه الـشيخ بـأن هـذه املقـاالت احلاسـدة،شبابه إىل هـذا الـدرك بالكتابـة عـن الـشيخ

صـع.. ًواقف أمامه قبل عرشين عامـااحلاقدة إنام كتبها هذا الشاب نفسه ال
ِ

ُّق الـشاب أن ُ

ِّيكون الشيخ قد احتفظ طيلة عرشين عاما هبذه املقاالت التي كان يوقعها الشاب باسـم  ًَ ُ

ْمستعار كشف فيام بعد، وتلع
ِ

ًم مبديا الندم وطالبا املغفرةَثُ ولكن الشيخ عضو املجمع .. ً

ٌّ جـاد يف عملـك -ة الـشباب بعـد أن ذهبـت غـر-ّ بنـي، فأنـت اآلنال عليـك يـا: قال له

.وعلمك وبحوثك، وسوف أرشحك لعضوية املجمع اللغوي عىل ما كان

َّوالواقع أنه يمكن عد هاتني احلـواريتني مقـالتني كغريمهـ ، )الـشذرات(ا ممـا ورد يف ُّ

َثانية، جع ال عقدة أو حبكة يف كل منهام، وال سيامَ إدخالَّولكن  أميـل إىل سـلكهام يف نيلَ

.باب األقصوصة

ــا  - ب بوأم ــأليف جــون هنريــك كــالرك  ِّــالكتي ــق ت ــرق والرقي ــارة ال ِّفهــو جت

 يف سلـسلة كتـاب َرَ وصـد،صـفحة) ١٣٨(ِّيقع هذا الكتيب يف . وفنسنت هاردنج

).١٩٨١(لسنة ) اهلالل(
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ِّتضمن الكتيب تسع مقاالت حول الرق يف أمريكا والعامل  :اجلديد، وهيَّ

. والرقيق، وجتارة الرقيق يف العامل اجلديد جلون هنريك كالركّجتارة الرق -

.النظام االقتصادي للتعمري للويد بست -

 بقلـم ،]يف أمريكـا[ يف املستعمرات الـشاملية ّ يف املستعمرات اجلنوبية والرقّالرق -

.إدغار توين

ّملاذا مل تلغ الواليات املتحدة الرق - .ستاوتون لويد ل؟َّ

. لستوتون ليند،مقررات الشامل الغريب واملؤمتر الدستوري -

 بقلـم ، والسود يف أمريكا، والـرق وأمريكـا البيـضاء، والـرق وبنـاء أمريكـاّالرق -

.ستريلنج ستكي

ْيف املقاالت واحدة لفنسنت هاردنج الذي ذكر أنه أحـد املـؤلفنيس َّويلحظ أنه لي
َ ُُ! 

ُّمجة هذا الكتيب فهو تأكيد نزعته التحررية وإن كان من دافع لرت .ية العميقةاإلنسانِّ

: ةـــَّ القص)٣

 ومحدونـة بنـت ّويَلَثمة قصة واحدة كتبها الشهايب، وهي قصة حممد بن صالح الع

ِّعيسى احلري

)١(
. 

َّهذه قصة فتى أديب شاعر شجاع من نسل اإلمام «: َّيقول الكاتب يف هامش قصته

ــ ــيل ريض اهللا عن ــا ) ١٥(ه، قرأهتــا يف اجلــزء ع ــزدت فيه ــة، ف ــة األغــاين القديم ــن طبع ُم ْ

ُوسكبتها يف هذا القالب ْ«.

                                                          

.١١٣: الشذرات) ١(
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َة القصة أن حممدا بن صالح العلوي وخالص َ ِّشاب مـن القرشـيني الطـالبيبن، كـان ً ٌّ

َّملتوكـل عزلـه، وقـد أحـس بـاجلور ًواليا عىل املدينة يف عهد الواثـق العبـايس، فلـام جـاء ا َ َ

الناس يف عهد املتوكل يف احلجاز، فقرر اخلروج عليه يف مجاعة من بي حلق والعسف الذ
ٍ

َّ

ًض حممــد بــن صــالح ورهطــه قافلــة وكــان أن اعــرت. ِّأنــصاره النــاقمني عــىل العباســيني ُ

ِّموها، وصادف أن كان يف القافلة فتاة تسمى محدونة بنت عيسى بن موسى احلـريفغن َّ َ ُ .

َة عــار الــسبي فعرضــت عــىل حممــد بــن صــالح ماهلــا َّخافــت هــذه الفتــاة اجلميلــة الثريــ َّ ََ ْ

َ ووعدته بام يريده من املال إن هو سرتها،وجواهرها فام كان من حممد بـن صـالح قائـد . َ

 حممـدَّ ختىل أصحاب .ًاجلامعة الثائرة إال أن أطلق رساحها ورساح القافلة كلها إكراما هلا

 ت قوتـه، فاسـتطاع عامـل املتوكـل صالح عنه بعد أن حرمهم قافلة غنموها، فـضعفبنا

ًال إىل املتوكل يف سامراء، حيث أودع السجن لثالث سـنوات َّالقبض عليه وإرساله مكب

 التـي يذوق الذل والقهر واحلرمان، إىل أن فوجئ ذات يوم بزيـارة محدونـة بنـت عيـسى

ِ قد أحسن إليها وأكرمها عند أرسهاكان
ْ

 يف هـي ذي تـرد اجلميـل بإعانتـه وصـلته وهـا. َ

وما فتئت محدونة تتوسط له عند الفتح بـن ... من جهد وتعب ومالْتَسجنه بعدما بذل

خطـب حممـد بـن . طلـق رساحـه عـىل أن يبقـى يف سـامراءُخاقـان وزيـر املتوكـل إىل أن أ

ولكن أحد وجهاء القوم محل . ُّصالح محدونة بعد تعنت أبيها لشيوع تشبيب حممد بابنته

وأقاما يف سامراء، كانت فيها محدونة سلوته ورشيكـة حياتـه، أباها عىل القبول، فتزوجا 

ُولكن هذه السلوة الكبرية مل حتل بينه وبني حنينه إىل املدينـة حيـث األهـل واألصـحاب َ 

َتطول أيام الغربة يف سامراء فيجدر الفتى حممد بـن صـالح ويمـوت، ومل . ِّومرابع الصبا ْ ُ ُ

ًتعمر زوجته محدونة بعده طويال َّ.
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َّ كـام كـان يـسمى يف كتبنـا -َّر الشهايب كان يف أن حـول اخلـرب  يبدو لنا أن دووهكذا َ ُ

وْعُ إىل قصة ال ت-القديمة
ِ

زها العقدة وال التشويق، وهو ما يذكرنا بصنيع جرجي زيدان 

.وعيل الطنطاوي

:رـــعــ الش)٤

ُلعل أحسن ما ي َن يـنقش ر من شعر الشهايب القليل قوله يف البيت الذي أوىص بـأَثْؤَّ ْ ُ

:عىل قربه

َأم اللغـــات قـــضيت العمـــر أخـــدمها ُُّ ْ ـــــي الـــــشفيعة يف غفـــــران زاليت  َ َّفه ُ ُ  

َمتثلتوقد   ربيبته السيدة ثريا احلافظ التي ألقت كلمـة آل الفقيـد يف حفـل تأبينـه يف َّ

: له أبياتبخمسةجممع القاهرة، 

ـــ  يـــا ســـاكني مـــرص ال تنـــسوا مودتنـــا ـــحى لن ـــم أض ـــاء لك ـــاإن الوف ا دين
ِ

  

  محـــــراء بالـــــرش تغـــــريكم وتغرينـــــا  أنـــتم بنـــو عمنـــا فـــاجفوا بـــساحتكم

ــم  ــرام إن لك ــى األه ــاكني يف مح ــا س ـــا  ي ـــا فتحيين ـــرى نناجيه   يف القلـــب ذك

ــــــــاطئه ــــــــرض ش ــــــــيلكم املخ ــــا  ُهللا ن ــــم لين ــــوائله أخالقك ــــت س حاك
ِ

ُ َ  

ــــــثكم               ــــــا ود يب ــــــتم أخ ــــــال أجب ُّه ٍَّّ ُت املــــشوقيناَّمــــن قاســــيون حتيــــا َ
)١(

  

.١٩٣٥ من قصيدة له نرشت يف جملة اهلالل سنة ٌوهذه األبيات بعض

ّفذكرت شـتاء مدينـة املعـز وعهـدي«): ربيع الغوطة(ويقول يف مقالة له بعنوان   بـه ُ

ُقريــب، ورددت قــصيدة يل ودعــت هبــا تلــك املدينــة الــساحرة، منهــا األبيــات اآلتيــة يف  ُْ َّ َّ

                                                          

.٧٦: لشذراتوا. ٣٢:الشهايب مصطفى األمري املرحوم تأبني - العربية اللغة جممع) ١(
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:نسامت النيل

ـــــاجيةَّأواه ـــــل س ـــــسامت الني ـــــا ن ً ي
ِ

ــهاقا وزفــارا   ــم ضــمك الــصدر ش َّك ً َّ َّ  

ْوكــم تعطــرت بالرحيــان وامتزجــت َ
ِ

ْ
َّ ــــارا  َ ــــا وأزه ــــالروض أفنان ــــاك ب ًري َّ  

ــشا   ــت منتع ــى خل ــشقتك حت ــا إن ن ًم
ُ ُ

ِ ِ
  مـــاء احليـــاة جـــرى يف اجلـــسم أهنـــارا  ُ

..............................
) ١ (

«   

ُاالته وحمارضاته التي تتبعتهـا يف جملـدات جممـع اللغـة العربيـة يف مل أعثر يف مقو ْ

ًدمشق عىل مدى أربعة وأربعني عاما، عىل قصائد كاملة له، وال عىل إشارة إىل ذلـك 

.يف متنها أو هوامشها

ًوذكر يل ابن عمه األستاذ كنانة الشهايب وهو أيضا ابـن أخـت الـشاعر الكبـري عمـر 

 حتـتفظ  بام ووعد بأن يزودين،ً سمع بعضا منه يف جلسة مع خالهًأبو ريشة أن لعمه شعرا

.ه السيدة هنلة الشهايب، ومل أحظ بام وعدبه األرسة من شعره عند ابنت

كر أن الشهايب كتب إىل الشاعر الكبري بدوي اجلبل يقولُوذ
)٢(

:

ــــر  ُأيــا شــاعر العــرب الــذي ســار شــعره   ــــر وال بح ــــه ب ــــال يثني ــــدوي ف ْي َ َ ٌِّّ
ْ  

ـــــذك ـــــاحباَّت ـــــة ص   َّإذا دب فيـــه اليـــأس أنعـــشه الـــذكر  ًر بثغـــــر الالذقي

شُلسادس فيام نظم يف الشهايب من فأجابه البدوي بأبيات نذكرها يف الفصل ا
ِ

.عر

 رأى الــشهايب يف زيــارة ملجلــس النــواب -ً وكــان نائبــا-كــر أن بــدوي اجلبــلُكــام ذ

                                                          

ــذه كتــب وكــان. ٤٨: الــشذرات) ١( ــة ه ـنة املقال ــد) ١٩٣٤ (سـ ـنة القــاهرة زار كــان أن بع ). ١٩٣١ (سـ

.َّتتمة لألبيات أن عىل ُّيدل ثةالثال األبيات هذه بعد وضعها التي والنقاط

.١٧٥: وأعالم عبقريات - العطري الغني عبد) ٢(
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):ًمداعبا(مع أحد السعاة ببيتني البدوي فأرسل إليه 

ـــ ـــسم ـــري بمجل ـــا األم ـــول موالن ــــــده  ا ق ــــــه وتلي ــــــاء طريف ــــــع الغب َمج َ  

ُوبــــسادة لــــوال الــــسنون وحكمهــــا 
َ

ٍ
  َكـــــانوا بقـــــانون الرقيـــــق عبيـــــده  

:فأجابه الشهايب عىل الفور بقوله

ــــــــامنا   ــــــــاعر ش ــــــــم أن ش اهللا يعل
ِ

  َيبـــدي مـــن الـــرأي احلكـــيم ســـديده  

ــذي  ــب(ه ــأهنا  ) النوائ ــركن وش ــو ت ل
ِ

ــــديم   ُ ــــدههــــدمت ق ــــا وجدي َبنائن
)١(

  

يتحدث عن غوامض الكونالشهايب وقال 
)٢(

:

ًقـــد غـــصت يف بحـــر العلـــوم جمالـــدا   ُ ْ ًوعرفــــــت منــــــه طارفــــــا وتليــــــدا  ُ ُْ  

ـــــوامض ـــــا فغ ـــــاة وكنهه ـــــا احلي ٌأم ــــــدا  ُ ــــــت لباهبــــــا إقلي ــــــا إن عرف ِم ِ
ُ ْ  

َوقال يف قرص مدارك 

ِ
له ْهَاإلنسان وج

ِ
 الكون واحلياةَحقائق

)٣(
:

ــــا صــــاح إن  ــــسان الي تكفـــــي لفهـــــم دقـــــائق األشـــــياء  مــــشاعر اإلن
ِ

  

ًيــــا ليــــت يل عــــرشين حــــسا مثلهــــا
ّمــع عقــل كــشاف الغــوامض رائـــي  َّ ِ  

مرأة فاسقةوقال يف ا
)٤(

:

ـــسافح يف الـــدجى ـــاجرة ت ـــا رب ف ُّي
ٍ

  وتـــصوم عنـــد الفجـــر مـــن رمـــضان  َّ

                                                          

.١٧٦ :السابق املصدر)١(

.١٧٤: السابق املصدر )٢(

.١٧٤:  وأعالم عبقريات - العطري الغني عبد )٣(

.١٧٤ :السابق املصدر)٤(
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ــــــسها ــــــد راودت قسي ــــــة ق ِّومليح

ِ ٍ
ْ   مــــادام يمحــــو الــــذنب بــــالغفران  َ

 ، خيرج راعيها للرسقة وتدعو لـه زوجتـه بـالتوفيقة وقد قرأ عن أرسة إيطالي،وقال

 مقاموعن
ِ

ر
ٍ

 يصيل يف غرفة املقامرة
)١(

: 

َّلـــــــص يـــــــصيل مـــــــستعينا ربـــــــه ًٌّ ــــــا  ِّ ــــــأن يتوفق ــــــدعو ب ــــــامر ي َّومق
ٌ  

ــــقا  يعـــيص اإللـــه ويطلـــب التوفيــــق يف ــــال ش ــــيش ب ــــيام يع ــــصيانه ك َع َ  

تها فرنسا لسورية يف إطار سياسة لصغرية املشوهة التي اصطنعويالت اوقال يف الد

ُفرق تسد( َِّ (
)٢(

:

ًدول بـــأرض الـــشام جـــاءت هـــزأة ٌ َ رامــوا هبــا حكـــم الــضعيف املنهـــك  ُ
ِ

َ ْ ُ َّ  

ــذرع طوهلــا يف عرضــها ــت ت ــو رح ْل َُ ــــــرك   ْ ــــــدهيا ومل تتح ــــــت ح َّلبلغ َ َ َّ َ

)٣(
  

وقال يف مفارقات احليـاة التـي جتعـل غـ
ِ

ًرا جـاهال ً
ً يـنعم باملـال والغنـى وعاملـا فطنـا َّ ً

قه اجلوعِّيمز
)٤(

:

غـــــــر يـــــــنعم يف الثـــــــراء وعـــــــامل  
ٌ

ِ
َّ َُ ٌّ

ِ
ـــــوت   ـــــبيل الق ـــــد يف س فطـــــن جيال

ِ ِ ِ
ٌ َ  

ــــــــذه    ــــــــة اهللا املهيمــــــــني ه ُأرشيع أم هــــذه مـــــرشوعة الطـــــاغوت
)٥(

  ؟

                                                          
.١٧٥: السابق املصدر) ١(

.نفسه السابق املصدر) ٢(

َّكروس ابن (هجاء يف املتنبي بقول البيت هذا يذكرنا) ٣( َ َ:(

َكنْت فلو      هجونـا هيجـى امـرأ ُ

 

ـاق ولكـــن ٌفـــْرت ضــ

ِ
  مـــسري عـــن 

.١٧٥: وأعالم عبقريات - العطري الغني عبد) ٤(

ْببيتني البيتان هذان ويذكرنا) ٥( :الراوندي البن املعنى هبذا متعاملني َ
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 قـد نقلهـا مـن ،ونرجح أن ما ذكره الباحث عبد الغني العطـري مـن هـذه األبيـات

زوده هبــا األســتاذ حييــى الــشهايب ابــن أخــت العــامل مــصطفى ) ة حليــاة الــشهايبخمطوطــ(

يل والدقــة ق معلوماتــه ومقبوســاته بالتفــصِّومــن املؤســف أن العطــري مل يوثــ. الــشهايب

ُ عىل أن مـن اتـصلت هبـم مـن ذوي الـشهايب أنكـروا معـرفتهم .طلوبة يف بحث علميامل َّ ْ َ
َّ

.بمثل هذه املخطوطة

:لكتابة األدبية عند الشهايبخصائص ا: ًثانيا

 )الـشذرات(اخلصائص التي سنذكرها متثل خصائص نثر الـشهايب، لـيس يف كتابـه 

 ،َّفحــسب، بــل يف كتبــه األخــرى، وال ســيام كتبــه الــسياسية كمحــارضات يف االســتعامر

اخلـــصائص الفكريـــة ثـــم : نـــوعنيإىل وسنقـــسمها . ةَّوحمـــارضات يف القوميـــة العربيـــ

. الفنية واللغويةاخلصائص األسلوبية

: اخلصائص الفكرية) ١

َّتبني لنا من دراسة جممل آثاره، وأظهرها وآراءه ومنازعه كام ونعني هبا مواقفه َ:

َّ النزعة القومية والوطنية والتحررية-١ ُّ:

وال حاجة للتـدليل . ُومما يتصل هبذه النزعة العداء لالستعامر بكل أشكاله وصوره

ـــشهايب ـــَ وقـــف عليهـــا كتابعليهـــا، يكفـــي أن ال ـــة (هْي ـــة العربي ) حمـــارضات يف القومي

                                                          = 

ــم ْك ــل َ ــت ٍعاقــل ٍعاق ــه أعي   ُمذاهب

 

ـــل ـــل وجاه ـــاه جاه ـــا تلق   مرزوق

ـامل َّوصـــري   حائرة األوهام ترك الذي هذا   زنـــديقا النحريـــر العــ
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ْوسبق أن عرضنا مضموناهت. بجزأيه) حمارضات يف االستعامر(و َّ وعلقنا عليها ثـم بـام ،امَ
َ َّ

 ووقوفـه معهـا يف نـضاهلا الطويـل والـدامي ضـد االحـتالل ، إيامنه بأمتـه ووحـدهتاِّجييل

ُّوالتجزئة والتخلف
)١(

.

: النزعة اإلنسانية-٢

ِّوتتبدى هذه النزعة اخلرية عنده يف مواضع كثـرية، منهـا قولـه ومـا اإلنـسان إال جـزء «: َّ

من الطبيعة، فليس يف مقدوره أن يعمـل لنفـسه وحـدها، بـل ال بـد لـه مـن العمـل للجامعـة 

ٌالبرشية أيضا، ألنه جزء منها، وألنه يف حاجة إليها
ٌوما دام لإلنـسان حـس ودمـاغ وعقـل .. ً ٌّ

ٌة بحياة غريه، وعطفه عـىل الغـري جمـردا مـن األثـرة يشء ملمـوس ال سـبيل إىل فحياته متصل َّ
ً ُ

ُوإذا جتردنا من عاطفـة احلـب واحلنـان فـرسعان مـا يفـسد جمتمعنـا وجترنـا األثـرة ... نكرانه ُ َّ
ْ َ ْ

».اجلاحمة إىل أسوأ العواقب
)٢(

ـاء، يف اخلـري .  ٍوهو ال يرى متيزا لقوم عن قوم يف الفهـم أو الغب ً ُّ

ـاطري أو ــام وأسـ ــا أوه ــضارة إال وفيه ــة أو ح ــن أم ــا م ــة، إذ م ــة أو الغيبي ــرش، يف العقالني َّ ال َّ

 ال نـستثني مـنهم ،فجميـع األقـوام كانـت سواسـية يف اتبـاع األسـلوب الغيبـي«وخرافات، 

»ًأحدا
) ٣(

. ومجيع األمم لدهيا فضائل وإن كانت ال ختلو من نقائص ورذائل

: النزعة العلمية والعقالنية-٣

ٌندر أن مرت مناسـبة
. لَعـَ العقـل والعلـم إال وفُ يف كتبـه يمكنـه مـن خالهلـا متجيـدَّ

                                                          

.القومي شهايبال: الكتاب هذا من الثاين الفصل ينظر) ١(

١٦٧: الشذرات) ٢(

.٢٢٧: الشذرات)٣(
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»دعائم األسلوب العلمي يف التفكريَّيتمنى أن ترسخ «وكان 
)١(

بتحية إىل كـل «ويبعث  . 

ْعـامل خمـَّح األساليب الغيبية، وعكف عىل أعامل مرصي طر ربَ
ِ

 يفـتش بأسـلوب العلـم ،ه

»لطبيعة وأحاجيهااحلديث عن غوامض هذه ا
)٢(

.

ُّويصب يف هذا املنحى ما قاله يف االحتكام إىل العقل والتحلل مـن األوهـام والتقاليـد ُّ :

َّوقد آن لنا أن نتحلل من هذه األوهام، وأن نحاكم األمور واحلـوادث املـذكورة وأشـباهها «

ّبأسـلوب علمـي مبنـي عــىل العقـل واملنطـق واالسـتقراء  لألوهــام ًوجيــب أال نـرتك جمـاال.. ّ

» .َّتتحكم يف عقولنا، وحتول بيننا وبني التفكري الـسليم
)٣(

والتعليـل الـصحيح عنـده هـو مـا . 

َّكان مبنيا عىل املحسوس ال املتخيل، يقول َّ ُ جيب أن يؤمن اإلنـسان باحلقـائق العلميـة التـي «: ً

» تقع حتت احلس، وأن ال يعلل األشياء إال بالطرائق العلمية
)٤(

.

:َّ والوسطية االعتدال-٤

ثقافة الشهايب الواسعة ونظرته الـشمولية للكـون واحتكامـه للعقـل أدت بـه إىل أن 

: يف كثري من القضايا الثقافية واالجتامعية،ه ومواقفهئاآرًيكون معتدال يف أفكاره و

ــة *  ــشديد بإنجازاهتــا العلمي ــه ال ــة، نلمــس إعجاب ــة الغربي ــن املدني ــه م ففــي موقف

فنـراه . ونقـائص تفائها، دون أن ينسى ما فيها من سـلبياتإىل اقهو يدعو والصناعية، و

ّاألخذ بالصالح منها ونبذ الضارُّحيث عىل  ْ  لـيس ْواعتداله هو الذي جعله يرى أن.  فيهاَ

                                                          

.٧٥: السابق املصدر)١(

.٧٤: السابق املصدر) ٢(

.١١٠: السابق املصدر)٣(

.١٥٤: السابق املصدر) ٤(
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َّمن حضارة إال وحتمل يف طياهتا بعضا أو كثريا مما ال يوافق حضارة أمة أخرى وقيمهـا، 
ً ً

 ينبغـي لنـا الـسري مـع املدنيـة األوربيـة مـن هَّ أنـويتضح من ذلـك«: وذلك ظاهر يف قوله

 جيـب علينـا أن ن الـرشائع والعـادات املفيـدة، لكـنحيث العلم واألدب والفن وكثري م

»نحتفظ بأدبنا القديم وأخالقنا ومشخصاتنا القومية
)١(

ال بد لنا من أن نقتبس «:  ويقول

خذنا بفلسفة باكون وديكرت وإذا أ... ملدنيةمن األوربيني ما هو مفيد من أسباب هذه ا

ري ذكـرى الكنـدي والفـارايب وابـن سـينا وابـن رشـد الـذين ال ينكـر وسبنرس، فهل تـض

 »؟فضلهم يف تقدم العقل البرشي
)٢(

.

ًولكنه يتأمل ويأسف أشد األسف أن كثريا منا، انـساق وراء مظـاهر احليـاة األوربيـة  َّ

لقـد أخـذنا مـن املدنيـة األوربيـة «: ل يقـو،ُّومل يتفهم حقائق تلك احلياة وأسباب تقدمها

ًي شـوارب وحلـق حلـى ْفـَقشورها، وتركنا لباهبا حتـى ظـن كثـري منـا أن هـذه املدنيـة ح ُ

ِ
ْ َ

ُر ورقص وقامر وتراطن وختنث، واختالطْكُوس ُ ُّْ َ َ
 رجالٌ

ٍ
ولـو عقلـوا ألدركـوا أن .  بنـساء

َّملدنية، وأن جانبهـا هذا اجلانب الذي يتهافتون عليه، إنام هو اجلانب الضعيف من تلك ا

القوي إنام هو العلم والفن واالخرتاع والتـضامن االجتامعـي واالقتـصادي، ومكافحـة 

 »املرض واجلهل والفقر
)٣(

.

 فهو يـرى ،وموقفه من اللغات األجنبية ينطلق من هذه الوسطية وهذا االعتدال* 

حياالطالع عىل اللغات األجنبية رضوري للمتعلم العريب برشط أال «أن 
ِ
َّها حمل لغته يف َّلُ

                                                          

.٨٩: الشذرات )١(

.٨٨ :السابق املصدر )٢(

.١١٢ :الشذرات )٣(
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»ُّالتخاطب والرتسل
)١(

 ال جيوز أن يكـون عـىل - عىل أمهيته-اآلخر  فاالنفتاح عىل ثقافة

.حساب ثقافتنا ولغتنا التي هي أهم خصائص وجودنا القومي والديني

ًويف موقفه من الرتاث العريب يقـف أيـضا موقفـا وسـطا، فهـو ال يـ*  ً ًراه كلـه نافعـا ً

ّجيدا وال ضار
ُّ سيئا، بل فيه ما جيب العض عليه بالنواجذ، وفيه ما جيب طرحه، يقولًاً ً :

ًال جيهــل أحــد أن أجــدادنا العــرب قــد خلفــوا لنــا تراثــا علميــا وأدبيــا ضــخام« ً ً ً َّ ومــن ... ٌ

املعروف أن العلامء العـرب واملـستعر
ِ

َّان مـدنيتهم الزاهـرة حلقـة مهمـة مـن َّبني كـانوا إبـ
ً

»رشيةحلقــات تــاريخ العلــوم البــ
)٢(

أن الكتــب القديمــة ليــست كلهــا « ولكنــه يــستدرك 

ٌمفيدة، بل يمكن القول بأن بعضها مرضة ال جيوز أن يقرأها الناس يف أيامنا هذه
َّ َ َ«

)٣(
.

ِّلكـل «: ويف موقفه من العادات والتقاليد ال يغـادر هـذه الوسـطية واالعتـدال إذ يقـول* 

وعنـدنا كثـري مـن أمثـال ... أخالق مستقبحةأمة من األمم عادات منكرة واعتقادات عجيبة و

َّهذه اخلرافات التي ترد إىل اجلهل وقلة التفكري ُّ َ ».َّوقد آن لنا أن نتحلل مـن هـذه األوهـام... ُ
)٤(

 

فالتامئم والتنجيم والطلـسامت والكهانـة والعرافـة واألنـواء، كلهـا أمـور باطلـة ال «: ويستطرد

ُّيقرها العلم وال الدين ومرد » جهل اإلنسان ليس غـريها إىلُِّ
)٥(

 يـرى أن يف -  وباملقابـل- لكنـه. 

ٌكثري مـن عاداتنـا وتقاليـدنا مـا فيـه صـالح وخـري، وجيـب املحافظـة عليهـا، كـاحرتام األبـوين 

                                                          

.١٩٨: السابق املصدر) ١(

.٢٤١: السابق املصدر )٢(

.٢٤٢ :السابق املصدر) ٣(

.١١٠ - ١٠٩: الشذرات)٤(

.١١٠ - ١٠٩: السابق املصدر )٥(



 - 225  -

وخفض الصوت يف خماطبة الكبار، وتنزيه اللسان عن الفحش، وعطف الكبري عـىل الـصغري، 

ن بني أبناء املجتمع والبلدّوالقوي عىل الضعيف، واجلار عىل جاره، والتعاو
)١(

 .

:  االنحياز إىل الطبقة العاملة والفقرية من أبناء وطنه والعامل-٥

ـا فقـراء وجهـالء وبـسطاء يف تفكـريهم، «وهي يف الغالب طبقة العامـة التـي  َظهـر أن فيه ُ

»ولكنهم مؤمنون عاملون عىل جانب غري يسري من الوطنية واألخالق الفاضلة
)٢(

.

ِّهذا املنحى عنده ترمجته كتيب ُّويصب يف  )جتارة الرق والرقيـق(ُ
)٣(

 التـي تـصور معانـاة 

ـاحهم مـن  َالعبيد الفقراء املظلومني يف أمريكا والعامل اجلديد، وعدالـة الوقـوف معهـم يف كف

ِّأجل التحرر واالنعتاق، ويعتز ويرس بأن اإلسالم حاول بـصدق جتفيـف منـابع الـرق، ألنـه  َ َُّ
ُّ ُ

.ٌقت ذاته ملظاهر الظلم، ونرصة للفقراء واملستضعفني يف األرضٌجتفيف يف الو

: اإليامن والنزعة األخالقية-٦

َّمل يتزعزع إيامن الـشهايب باإللـه الواحـد الـصمد، وكـان ال يـرتك فرصـة مواتيـة دون أن 

ُيؤكد إيامنه العميق، والسيام عندما يتبني له ضعف اإلنسان وجهله، عىل مـا بلغـه مـن علـوم  ُ َّ

ـإن مـن أكـرب لذائـذ احليـاة أن «: دية، يقولما فأما ونحن اليوم عىل ما نحن عليه من اجلهل، ف

والـسعيد إذ ذاك مـن آمـن بـاهللا واليـوم اآلخـر، وعمـل يف . يعتقد اإلنسان بأن اجلنـة تنتظـره

ُحياته القصرية عمال صاحلا ينتفع به أبناء نوعه َْ ً ولو مل يكن لألديـان مـن فـضيلة سـوى أهنـا . ً

                                                          

.٢٠٥: السابق املصدر) ١(

.٦٠: السابق املصدر) ٢(

.١٩٨١ للعام اهلالل كتاب سلسلة يف صدر) ٣(
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َّ من قلب اإلنسان ذلـك الـشكتزيل  املـضني يف مـصريه بعـد املـامت، لكانـت هـذه الفـضيلة َّ

َّوحدها كافية إلحالل األديان يف النفس موضع التجلة واالحرتام ً«
)١(

. 

ًسالمي عقيـدة راسـخة يف ضـمريه، يـذكر دائـام بـصفته وإىل جانب إيامنه بالدين اإل ِّ

ًقوميا عربيا، انتـشار أمتنـا ويف نـرش ثقافتهـا العربيـة يف األقـوام العظيم يف  سالمبأثر اإل« ً

ــالم ــةاإلس »ية املختلف
)٢(

ــك .  ــد أن  ذل ــن ســباهتم إال بع ــستفيقوا م ــع «أن العــرب مل ي مج

ـــة ســـالماإل ـــالدا مرتامي ـــساروا يف فتوحـــات شـــملت ب ً شـــملهم ووحـــد كلمـــتهم، ف َّ

»األطراف
)٣(

فع اتوحيديـة ويـد يعتقد باألديان الساموية ال-ً بصفته مسلام-وهو إىل هذا، 

ِّعنها، ويربئ املسيحية من فظائع االحتالل، وال يرىض بأن تنسب جرائم االسـتعامر إىل 

ٌفدين عيسى بن مريم براء منها« ،َّدين املستعمرين وهو املسيحية َ« 
)٤(

.

 وصالحه، وذلـك مـرتبط بـاألخالق الفاضـلة اإلنسانوبام أن األديان جاءت خلري 

 يف -ًن دائام بني اإليامن باهللا وبني األخالق الفاضـلة، ومجاعهـاوالعمل الصالح، نراه يقر

النزاهة ال تقترص عىل االبتعاد عن الرسقة والرشـوة، بـل هـي مجلـة «ُ النزاهة، ألن -رأيه

أخالق قويمة ينبغي لإلنسان أن يتحىل هبا، كمعرفـة
ِ

 احلـق وإحقاقـه، ومعرفـةَّ
ِ

 الواجـب 

والقيام بـه، والـصدق
ِ

، والتجـرد مـن األهـواء وإيثـار يف القـول والعمـل
ٍ

ٌ ال تـشوبه أثـرة ُّ َ
َ

                                                          

.١٥٥: الشذرات) ١(

.١٣: العربية القومية) ٢(

.٢٣: السابق املصدر) ٣(

.٢٥: الشذرات )٤(
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جاحمة، وحمبة
ٍ

َّ ». للخري، وعاطفة رقيقة جتاه الضعيف والفقري املسكنيٌ
) ١(

.

َّعىل أن الشهايب ال يعول عىل العقل والفهـم إلدراك ماهيـ ة الوجـود وأصـل الكـون ِّ

َّ وصوال إىل العلة األوىل، ألن هذه املسائل الكربى ف،هسونوامي وق مـستوى فهـم البـرش ً

اخلالق الواحد األحد ينفع فيها إال اإليامن املطلق بوأكرب من عقوهلم، وال
)٢(

 .

:اخلصائص األدبية واألسلوبية) ٢

واألدبيـة   سوف نـستخلص هـذه اخلـصائص مـن جممـوع كتبـه العلميـة،ًا أيضاوهن

:واملصطلحية، وأظهر ما وجدنا منها

: االنفتاح عىل التطور اللغوي-١

ِّلــيس مــن يــشعر باحلاجــة إىل تنميــة اللغــة وتطويرهــا مثــل العلــامء االختــصاصيني 

وطاملا استـشعر رضورة هـذه التنميـة، ألنـه . ني، والشهايب من وجوه هؤالءِّواملصطلحي

ّومهـام يكـن الوضـع، فاللغـة جيـب أن تظـل حيـة «: يقـول. بدوهنا تذوي اللغـة وتـضمر َّ

نامية، وال ضـري عليهـا إذا مـا أثب
َ ْ َّتنـا يف الـصحيح مـن ألفاظهـا كـل كلمـة مولـدة سـائغة َ

»تضطرنا احلاجة إىل إثباهتا
) ٣(

ًوبقطع النظر عن آرائه النظرية يف املسألة، فقد كان عمليا . 

:َّممن أخذ هبذا االنفتاح اللغوي وآية ذلك

لزراعـة الـورد يف أصـيص) تأصـيص(َّإقراره للمولد من الكلامت، من مثـل  -أ
)٤(

 ،

                                                          

.١٠٨ :الشذرات )١(

.١٥٥ - ١٥٤: السابق املصدر) ٢(

.٢٩: العلمية املصطلحات) ٣(

.٢٤٣: الزراعية األلفاظ معجم) ٤(
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َمسلف(و
ْ

ِ
ألداة تسوية األرض) ة

) ١(
 .

 حثه عىل اإلفـادة مـن فـصاح العاميـة، بـل مـن العاميـة التـي ال ختـالف قواعـد -ب

ُمـدكوك(العربية نحو  ْ للـرتاب املرصـوص) َ
)٢(

)ِّالفريـدي(، و
)٣(

 مـع ، لنـوع مـن الـسمك

.هاتَّشارة إىل عامياإل

ــصطلحات الع-ج ــآالف امل ــة ب ــده العربي ــة التخُ رف ــصيلمي َّص ــمُّ ــا ض ــامه َّة مم ُه معج

.ِّالزراعيان وبحوثه املتعددة

 إشارته إىل ما يف املعاجم العربية من عيوب-د
)٤(

، ودعوته إىل تـأليف معجـم عـريب 

 ،َّ جيمــع مــا بــني أصــالة املعجــم العــريب القــديم ودقــة املعــاجم املعــارصة،حــديث واســع

. وغناها بالكلامت املولدة املعارصة، وحسن إخراجهاَّ بالشكل،وضبطها

: تصوير احلياة االجتامعية والسياسية يف عرصه-٢

يستمتع قارئ مؤلفات الشهايب، وال سـيام الـسياسية واألدبيـة منهـا، بـام يـراه مـن 

إىل الـسبعينيات  َّـالثالثينياتصور احلياة االجتامعية والسياسية يف الـوطن العـريب، مـن 

.من القرن العرشين

َّشـب احلريـق يف سـوق «اللهـب عنـدما ، نكاد نرى ألـسنة )نكبة دمشق(ففي مقالة 

                                                          

.٢٠٦: السابق املصدر) ١(

.٥٠١: السابق املصدر) ٢(

.٤٧١: السابق املصدر) ٣(

.٤٠- ٣٣: العلمية املصطلحات) ٤(
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َّ جملـس النـواب وجـل َرئـيس] َّنتخيـل[و... العرصونية وسوق صاروجة وزقـاق رامـي

املـدافع توجـه قـذائفها مـن ] ونكـاد نـسمع...[مقيمني يف فنـدق الـرشق الكبـريأعضائه 

... حصن املزة، ومن الثكنة احلميديـة ومـن ثكنـات شـارع النـرص ومـن ثكنـة اجلبخانـة

كانــت الــوزارة جتتمــع يف دار فخامــة رئــيس اجلمهوريــة الــسيد شــكري القــوتيل ] بيــنام[

»باجلرس األبيض
)١(

 وماذا بقي من هذه املشاهد التارخيية التي رسمها الشهايب والتـي ال .

.يعرفها حتى جيل الكهول إال من خالل هذه اللوحات األدبية

ملدينة العظيمة، فنطـوف يضعنا يف قلب تلك ا) ١٩٣١(ويف رحلته إىل القاهرة سنة 

إنـك أيـنام رس«: َّمعه يف معاملها العمرانية والعلمية والفنية وهـو يقـول لنـا
ْ

َت يف القـاهرة 

ًجتد شوارع نظيفة وقصورا مبنية عـىل الطـراز العـريب وهنـاك تـشاهد يوسـف وهبـي ... ْ

زور تـو...وتـسمع صـوت عبـد الوهـاب وأم كلثـوم. ومرسحه، ومرسح فاطمة رشدي

ِّ وال سيام الشاميني منهم الذين ما برحوا ،َورجال األدب والصحافة فيها..تطفجملة املق

 »ًابا فيهاّتُ إما مالكني هلا أو ك،قابضني عىل أهم الصحف
)٢ (

.

 وهــو شــارع امللــك -  إذ ذاك- وأمــا يف رحلتــه إىل بغــداد فنــرى معــه أول شــارع مــأهول

ْفيصل، ونمر معه يف شوراع الكرخ، ونقف برفقتـه يف  أمـام بنـاء ) نـرن(حمطـة رشكـة سـيارات َُّ

ْالشوارع اجلديـدة التـي فتحـت وزفتـت وأنـريت قبـل أن ] ونجتاز...[، )مطار الكرخ الدويل( َ ِّ ُُ

ُومجيــع الــدور تبنــى ...يبنــى كثــري مــن األبنيــة يف جوانبهــا، أي إن فــتح الــشوارع ســبق البنــاء

                                                          

.٧٢ - ٦١: الشذرات) ١(

.٢٧٧ - ٢٧١: الشذرات)٢(
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اليـوم ] يف ذلـك[كان مدينـة الـسالم يربو سـ... َّوقلام جتد بناء يزيد عىل طبقة واحدة...ُباآلجر

َّوعدد السافرات فيها يفوق كثـريا عـدد املحجبـات.. عىل أربع مئة ألف نسمة وقـد اسـتقرت . ً

»األوضاع السياسية يف العراق عىل شكل دولة ملكية دستورية
) ١(

.

ــًتــرى مــاذا بقــي مــن هــذه الــصور التــي كانــت واقعــا مع ًشا يف ثالثينيــات القــرن ي

ما سجلته لنا يراعات كاتب أو أديب كالشهايب وأرضابه؟ سوى ،العرشين

: العبارة األدبية املتأنقة-٣

فهـا بـأخرة مـن حياتـهَّ الشهايب التي ألِبُتُال يستطيع قارئ ك
ٍ

 إال أن حيـس أن أناقـة ،

 ألفاظـه َّيتخـريفكأنـه كـان . ذلك الرجل الرسمي والدبلومايس، قد انتقلـت إىل أسـلوبه

 هندامــه، وال ســيام يف فــن الوصــف، كــام نقــرأ لــه يف رشح قــصيدة َّوعباراتــه كــام يتخــري

ُكانت تـراقص األغـصان عـىل موسـيقى «للشاعر إيليا أيب مايض يصف وردة ) سجينة(
ِ

ُ

 وسـجنها اإلنـسان فقطفهـا » يف النهار، وهتاوي النيازك يف الليلِر الفراشُالرياح، وتطاي

َّنظرات الفساق وأنوف النـشاق وفجـور َّفإذا هي تتأمل وتتفجع وتستغيث من «يف زهرية  ُّ َّ
ُ

َّالعشاق »َوتهْغَفاحلسان يف عبقته كريح الرتاب يف فال عطر .. ُ
) ٢(

.

ومثل هذا التأنق يف األسلوب نراه يف وصف لصباح دمشق
ٍ

ًاليـوم مفـصحا،  كان«: 

ْسامؤه جلواء، ال يشوهبا إال زب َ ُرج سحب الصيف احلمر الرقاق، وقـد طفلـت الـشمس ُ َُّ ُ

ًوسنت الطبيعة، وبدت دمشق طاقة عظيمة من النور األبيضو ْ َ َ
ِ

ُ يف خضم مـن اخلـرضة ،َ ٍّ َ
ِ

                                                          

.٣١٧ - ٢٩٥: السابق املصدر)١(

.٩ :الشذرات)٢(
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»احلانئة
)١(

 ويف أسـفله تنبـع ميـاه هنـر احلاصـباين أب األردن« :ويف وصف جبل الشيخ.  

ــدا .  وعــامده]كــذا[ ًفهــل رأيــت كيــف ينــبجس الــدر مــن األرض فــوارا معرب ً َّ ــدافعا ُّ ًمت

ْل بطن األرضًمتضاحكا، كأنام هو قد م َ  هُعـضَثم كيف جيري ب.. وتاق إىل النور واهلواء،َّ

َّإلسقاء البساتني وتدوير أحجار األرحية، وهيوي بعضه يف شـالل غـري سـحيق املهـوى 

ْفتتناثر قطراته، وهللا ألالء احلصباء يف جمراه َ
ْ َ ُ َ َ!!«

)٢(
.

 مـن جزالـة ًوأما عندما يكتب يف قصص التاريخ العريب القديم فنـراه يقـرتب كثـريا

َّوهذا مـا يـتجىل يف . ُّأسلوب ذلك العرص، حتى لتكاد تظن نفسك تقرأ لواحد من أدبائه

وقـف حممـد بـن صـالح «: ، يقـول)وي ومحدونة بنت عيـسىَلَقصة حممد بن صالح الع(

العلــوي بقــده
ِ

َّ األهيــف املمــشوق وشــبابه الغــض الريــان، فــصاح بالــصفوة مــن رجالــه ِّ ّ

ْلنا جور بني العباسَواهللا لقد مل: وغلامنه َ َّ مل أجدادنا ظلم بني أمية كامَ َُ َ
ْ نحن فإىل متى .. َُّ

ُنك؟ ومتـى كنـا أوتـادا تـدق أو عبـدانا تـؤمر فتطيـعَّصابرون عىل هذه املعيـشة الـض َ ًُ ُّ ًُ َّ ُْ«
)٣(

 

إن عيــسى بــن موســى صــنيعة أيب وهــو يل مطيــع، وأنــا أقــوم «: ويقــول يف موضــع آخــر

بــراهيم بــن املــدبر يرفــق بعيــسى ومل يــزل إ... يــك أمــرههــا عنــك وأكفبحاجتــك وأتوال

ُويداريه ويداوره حتى زال شامسه وسلس قياده، وأجاب بعد ألي ُ..«
) ٤(

.

ِّوهذا األسلوب األديب امللموس يبني التطور الواضح يف أسلوب كتابتـه، وال سـيام 

                                                          

.٦١: السابق املصدر)١(

.٢٠١: السابق املصدر) ٢(

.١١٣: الشذرات )٣(

 .١٢٢:السابق املصدر) ٤(
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ريه، ألنــه َّأنــه كــان اعتــذر يف مؤلفاتــه األوىل عــام قــد يلحظــه القــارئ مــن ضــعف يف تعبــ

: حديث عهد بالكتابة، إذ قـال يف مقدمـة أول كتـاب لـه وهـو الزراعـة العلميـة احلديثـة

وألتمس من القراء معذرة عام جيدونه يف الكتاب من ضعف يف التعبري أو أغالط لغوية «

ْومطبعية، فمع اعرتايف بقرص الباع يف اللغـة العربيـة الكريمـة قـضت الظـروف أن أطبـع  َ َّ

وهو الباكورة، بعجلة زائدة دون أن أمتكـن مـن عرضـه عـىل أربـاب اللغـة هذا املؤلف، 

ْلتصحيح ألفاظه أو سبكه بقالب متني َ«
)١(

. 

ِّ كان يف بواكري كتبه مظاهر ركة يف تعبريه ال مسوغ لذكر نامذج منه،ويف الواقع ٌ َّ
ِ

ا، مـا 

. قد اعتذر منها، نفسهدام املؤلف الكبري واملتواضع

ًعر الشهايب، إذ مل يقل أحد إنـه شـاعر، ومـا قالـه ال يعـدو نظـام وال حاجة ملناقشة ش

.ًمصنوعا أراد أن يدعم به بعض فكره

 ونـرش األلفـاظ واملـصطلحات العلميـة عـىل َّ اإلسهام يف تطوير الكتابة العلميـة-٤

ــع ــاق واس ــة :نط ــة العلمي ــاظ الزراعي ــتعامل األلف ــىل اس ــه ع ــا نلمــسه يف حرص ــذا م  وه

شاع من ألفاظ خاطئة فيها  بل يف تصحيح ماالصحيحة يف مقاالته،
)٢(

 .

ــة  ــة العربي ــا،ولكــن أعظــم صــورة مــن صــور إســهامه يف تنمي  مهــا معجــامه وتطويره

. الشهريان يف األلفاظ الزراعية واملصطلحات احلراجية

ـان يتخـذ مـن مقاالتـه األدبيـة والفلـسفية وسـيلة لنـرش األلفـاظ الزراعيـة  ًوأظـن أنـه ك َّ

                                                          

.١١: احلديثة العلمية الزراعة) ١(

.١١٩ص - الرابع الفصل - )الزراعية األلفاظ يف شائعة خطاءأ (كتابه تعريف ينظر) ٢(
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ْالـبطم واللبنـى والقنـدول: ا من مثل أسامء األشـجارالصحيحة وتروجيه ُ ْ ُُّ
)١(

ومـن النباتـات . 

ِّاملــسكنات : َّالطبيــة نقــرأ لــه َ
ِّواملعرُ

ِّقــات واملــسهالتُ َ
ِّ والقابــضات واملــشهيات واهلاضــامت ،ُ َ ُ

»..ِّواملنبهات واملقيئات
)٢(

َّج واألسـدية واملدقـةْويُّالكأس والت«: ومن أجزاء الزهرة نقرأ.  َ
ِ ِ

ْ
َ ...

والزهرة املبكار والزهر
ِ

ْ املئخارة
ِ

..«
)٣(

.

َويرد الشهايب عىل مـن ال يعيـب عـىل األديـب  ْـجهلُّ  األلفـاظ العلميـة، بـأن تلـك َ

ًمزيـدا مـن التـأثري ) إميـل زوال(لالديـب الفرنـيس ) جرمينـال(األلفاظ أعطت لرواية 

وحيوانـات، والشهرة، بخالف بعض أدبائنا الذين ال يعرفون أسامء أعشاب وأشجار 

وجيهلون مدلوالهتا وال حيسنون ضبطها
)٤(

ولكـن حرصـه عـىل جتويـد أدائـه اللغـوي . 

:، ومن ذلك ُّتزيداتأوقعه يف السليم وتعزيز إسهاماته يف تطوير كتابة علمية عربية، 

ًن الــشهايب يقــصد إليهــا قــصدا، حتــى ليبــدو كــأ: اإلغــراب يف األلفــاظ -أ َّ ربــام -َّ

امل: ( مثل-اعتهاشإل
ِ

َقنب ْ(
)٥(

ْ جلعبة الصياد، و حظار(َ
ِ

(
)٦(

)األيـد( بدل احلاجز، و
)٧(

 بـدل 

                                                          

.٢٠١: الشذرات) ١(

.١٤١: السابق املصدر) ٢(

.١٣ - ١٢: السابق املصدر) ٣(

.٨٥ - ٨٤: السابق املصدر)٤(

.٤٤ ،٦٣ ،٢٧ ،٢٠٢ ،١٧٨ ،١٦٥ ،٩٩ ،١٥: التوايل وعىل الشذرات)٥(

.السابق املصدر )٦(

.السابق املصدر )٧(
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)احلانئة(َّالقوة، و
)١(

ِزبر( بدل اخلرضاء، و ُ(
)٢(

 بدل كتب يف قوله
ِ
ِوقد زبر عـىل «: ُ

ٍحجرُ َـ َ 

دفوق هذا املدخل أن بنـاء القـرص  ْالفس(و» ... سـنةُـجدِّ
)ِكلِـ

)٣(
)القنـابر( للـرذل، و

)٤(
 

)ارينَّـاألك(بدل القنابـل، و
)٥(

ْاجللغـوم( بـدل الفالحـني و
ُ(

)٦(
ِّ بـدل الـضفدع، مـع أنـه 

!!يرشح بعض هذه األلفاظ يف اهلوامش

ــارات املــسكوكة مــن نحــو -ب ُاختالــت ذكــاء«: اســتعامل بعــض العب  وأرشقــت ،ْ

»الغزالة
)٧(

»بيت املال«ومثل . وهي الشمس، 
)٨(

.زينة بدل اخل

 قــد أوقعــه يف ،اللغــوي القــديمبمعناهــا  عــىل اســتعامل الكلــامت هإن حرصــو هــذا

َّمطبات( َ :نيها، مثال ذلك قولهْعَ، ال أظن أنه كان ي)َ

ــساء « ــها مكــسو بفسيف ــب، بعــض أرض ــرية مــن قــرى حل ــة حق ُمــررت بقري ُ ْ َ

»رومانية
)٩(

أهنـا صـغرية، وهـو املعنـى املعجمـي القـديم هلـا، ) حقـرية( ويعني بصفة 

                                                          

.٤٤ ،٦٣ ،٢٧ ،٢٠٢ ،١٧٨ ،١٦٥ ،٩٩ ،١٥: التوايل وعىل السابق املصدر)١(

.السابق املصدر) ٢(

.السابق املصدر) ٣(

.السابق املصدر) ٤(

.السابق املصدر) ٥(

.السابق املصدر) ٦(

.السابق املصدر) ٧(

.٤٢: السابق املصدر) ٨(

١٤٥: الشذرات) ٩(
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َّكالنخاريـب التـي تـضعها «: وقولـه. ِّولكن جتاهل التطور الـداليل ال مـسوغ لـه هنـا

» النحل، وهي حرشات حقرية
)١(

.

 كام يف عبارته ،ً خانته الصورة الفنية أحيانا أخرى،ًه الكلمة املناسبة أحياناْتَوكام خان

» عىل القراطيسُيسيل دماغه«
)٢(

أمجـل «: ويف نحو قولـه. ِّ بمعنى يعرب عن إفكاره وعلمه

»األبحاث والقواعد الزراعية
)٣(

َّ فمام توصف به األبحاث الدق،
 والعمق، ومما توصـف ُةَّ

. والضبطُبه القواعد اإلحكام

: احلس األديب النقدي السليم وأقل منه اللغوي-٥

ً يملك إحساسا أدبيـا نقـديا  كانلكنهيب معدود يف املختصني العلميني، مع أن الشها ً ً

الل ويف األهـرام منـذ ربـع قـرن ُفلقد كتبت يف اهل«: ًسليام عامة، يظهر ذلك يف مثل قوله

َّأنــه ال يوجــد يف األدب الــصحيح قــديم وحــديث، وال يف األدبــاء شــبان وشــيب، وإنــام 

»ِّاألديب بنتاج قلمه ال بسني عمره
)٤(

ًوهذا احلكم، وإن كان قديام متعاملا بني النقاد منذ .  ً

ً معيارا يف النقد األهحممد بن سالم اجلمحي، فإن التذكري به واختاذ ْ
ِ

َديب مما حيسب له ْ ُ.

َكام يتبدى لنا حسه األديب النقدي السليم يف مناقشته للمقولة املتداولـة بـأن أركـان األدب  ُّ َّ

ُّوأصوله أربعة كتب تعـد أمهاتـه وهـي أدب الكاتـب البـن قتيبـة، والكامـل للمـربد، والبيـان : َُ

                                                          

.١٨٩: السابق املصدر) ١(

.٢٨١: السابق املصدر) ٢(

.٢٣١: السابق املصدر) ٣(

.١٢٧: الشذرات)٤(
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والتبيني للجاحظ، والنوادر أليب عـيل القـايل
)١(

) أدب الكاتـب( ابـن قتيبـة َّإذ يـرى أن مؤلـف. 

ــاه اآلخــران عيــون األخبــار أو الــشعر : ًلــيس كتابــا يف األدب، بــل يف اللغــة، واألحــق منــه كتاب

والــشعراء
)٢(

ّصــول األدب وأمهاتــه كتــب قيمــة جــدُ وهــو يــستغرب أال يــذكر يف أ ًا مــن مثــل ٌ

َّاملفضليات والعقد الفريد والعمدة ورسائل اجلاحظ وكتب ابن املقفع َّ

)٣(
. 

ُكام تيش بسالمة حسه وذائقته، حمفوظاته من عيون الشعر قديمة وحديثـه، ممـا   َّـبثهِّ

.يف شذراته

ُوغالبا ما جيتمع إىل سالمة احلس األديب والفني سالمة احلـس اللغـوي ُّأشـك  وال. ً

يف وضــع كلــامت ولكــن مــع ذلــك كانــت لــه اجتهــادات . يف اجــتامعهام لــدى الــشهايب

:بول، ومنهاَ من القٌّ ومل يكن هلا حظوع،وتراكيب مل حيالفها الشي

مدنية( استعمل كلمة -
ِ

ْ ُ(
)٤(

ولكن الذي شاع هـو .  للناظور ألداة التقريب البرصي

ْ أو املنظارالناظور
ِ

.وليس كلمتهأو املقراب،  

)راعية ومجعيات التعاون الزراعيةمتعاونات ز(استعمل عبارة  -
)٥(

 أما الذي شـاع 

).يةالتعاونيات الزراع(فهو 

                                                          

.٣٢ :السابق املصدر)١(

.٣٤ :السابق املصدر )٢(

.٣٥: السابق املصدر) ٣(

.٦٣: الشذرات )٤(

.١٨٧: الزراعية األلفاظ معجم) ٥(
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)ِّمشخصاتنا القومية( استعمل عبارة -
)١(

، إال أن الذي شاع هـو مقوماتنـا القوميـة 

.أو خصائصنا القومية

)َّساحب وسـاحبة وجـرارة( وضع كلمة -
)٢(

املحـراث ونحـوه،   للامكنـة التـي جتـر

).َّاجلرار(والذي شاع هو 

َّوكان يرص، كام قدمنا، - 
ُّ

ع( عىل استعامل 
ِ

 ،خ املوجودات واملخلوقـاتلتاري) م املواليدْل

. وهي الرتمجة احلرفية لذلك العلم،)التاريخ الطبيعي(بيد أن الذي شاع هو 

:َّ الوقوع يف هفوات لغوية-٦

ٍال خيلو عمل كاتب َّوقد يشفع ملن حرب آالف الصفحات مـا .  من هفوات أو أخطاءُ
َ ْ ُ

ُيمكن أن تكون قد زلت به قدمه، وال تعني اإلشارة إليها مطع
 بقـدر مـا ،ًنا عىل صاحبهاَّ

ْ وقد جرت عىل أسلة أديب أو عامل، يذهب الوهم إىل صحتها الهو تنبيه عليها، لكي َ.

.ويمكن تقسيم هذه اهلفوات أو األخطاء بحسب طبيعتها إىل رصفية وداللية وإمالئية

: فمن اهلفوات الرصفية-أ

َّ تصغري املصغر يف قوله-  َ ْعصيفة تصغري عصيفة«: ُ َ ِّ َُ ُ«
)٣(

َّ، واملعروف أن املـصغر 

َّال يصغر َ ُ.

 جعل مصدر هنئ -
ِ

َ َ )ًهناء(َ
)٤(

.كام يف املعاجم) هناءة (والصواب، 

                                                          

.٨٩: الشذرات) ١(

.٦٢٠: الزراعية األلفاظ معجم) ٢(

.٣١٠: الزراعية األلفاظ معجم )٣(

.٢٠٤: الشذرات) ٤(
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»تسفوها الريـاح«: ًواويا يف قوله) سفا(َجعل الفعل األجوف  -
)١(

 والـصواب هنـا 

ًسـفا يف مـشيه وطريانـة يـسفو سـفوا إذا«ً يائيـا، ألن  الفعـل باسـتعامل،)تسفيها الريـاح(
ْ َ 

َأرسع، وسفت الريح الرتاب ت َ
َ ْ

فْسَ
ِ

ًيه سفيا ْ
ْ ذرته:َ َ

َ«
)٢(

.

)ساروخ(ًدال الصاد سينا يف كلمة إب -
)٣(

بالـصاد إذ ) صاروخ( بالسني، والصواب 

).رسخ(ليس يف العربية مادة 

:استعامل كلامت بغري معناها يف العربية مثل قوله:  ومن اهلفوات الداللية-ب

َّوشجرة جمم «- ََ ُ ٌ َ َّن أجمم(ة َ َ
»شـجرة تقطـع سـاقها عـىل ارتفـاع معلـوم): َ

)٤(
  ولـيس 

َّجم وأجم(للفعل  .معنى القطع يف العربية العدنانية) ََّ

َّنطاطــات «- َ
)٥(

 لفــصيلة:
ٍ

َّنــط( مــن فعــل » مــن احلــرشات َّ إذ إن ،)قفــز(ويعنــي بــه ) َ ْ

)َّمد وذهب(معناها املعجمي 
)٦(

. 

َنكش «- َ
)٧(

َ العربية فرغ وأنزف بمعنى عزق، إذ إن معناها يف: َ
)٨(

. 

                                                          

.٢٣١: الزراعية األلفاظ معجم) ١(

.سفا: العرب لسان) ٢(

.٢٩٣: الزراعية األلفاظ معجم) ٣(

.١٧٠: احلراجية املصطلحات معجم) ٤(

.٢٤٠: الزراعية األلفاظ معجم) ٥(

.نطط: العرب لسان) ٦(

.٢٦٠: الزراعية األلفاظ معجم) ٧(

.نكش: العرب لسان) ٨(
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َشق، بمعنــى فــصل الــورق عــن األغــصانمــ«و  - َ«
)١(

، ولــيس هلــا هــذه الداللــة يف 

.العربية العدنانية

والكلامت السابقة كلها مستعملة يف بالدنا بكثرة عند الفالحني، والراجح أهنـا مـن 

الـدالالت، ولكـن  من دخوهلا املعجم العـريب هبـذه - يف رأيي-وال مانع. ةَّميااللغة اآلر

.كالم املؤلف يوهم بأهنا من العربية العدنانية

. ومن هفوات الرسم اإلمالئي-ج

اح، والثاين ما هـو شـكل األول ما هو خطأ رص: اهلفوات قسمنيسوف أقسم هذه 

.من أشكال الكتابة اإلمالئية اخلالفية التي ربام كانت هي املألوفة يف ذلك الوقت

يوه: األخطاء الرصحية -أ

وقد وقع . قطع مهزة الوصل، أي كتابتها بعني صغرية حتت األلف كهمزة القطع -

ْإجتـذاب، إسـتعداد«: ذلك يف مواضع كثرية يـصعب إحـصاؤها مثـل ْ
ِ

ْ
ِ ِ

«
)٢(

إحتبـاس« 
ِ

«
)٣(

 

إنفرادي«و
ِ

«
)٤(

.

)َّكألية(نسبة إىل الكأل ) َّئيةكل(كتب  -
)٥(

.، هبمزة عىل األلف

)َّنامئة( النمو بمعنى رسيعة) ءةَّنام(وكتب  -
)١(

. هبمزة عىل نربة

                                                          

.٢٣٣: الزراعية األلفاظ معجم) ١(

.٥٦: الزراعية األلفاظ معجم )٢(

.٥٤٣: السابق املصدر) ٣(

.٢١٩: احلراجية املصطلحات معجم) ٤(

.٤٨٠: الزراعية األلفاظ معجم) ٥(



 - 240  -

َّصدئي(وكتب  - َ

ِ
بمعنى فطور مرضة ) ةَ

َّ
َّصدأية( َ(

)٢(
. ، هبمزة عىل األلف

: ومنها: األخطاء اخلالفية -ب

ــاء  - ــألف وت ــة ب ــة املنتهي ــات الكيميائي ــة املركب ــة(كتاب ــاء مربوط ــل ) بت ــا«مث ة كربيت

»الصوديوم
)٣(

»نرتاة الصودا«، 
)٤(

»ةالكربوهيدرا« و 
)٥(

.

ــال ــرصه إذ ق ــاء ع ــة أبن ــالف كتاب ــه خي ــدرك أن ــشهايب ي ــرتاة«: وال ــة : ن ــادوا كتاب اعت

ومـا أثبتنـاه أصـلح . مـالح املامثلـة، وكذا كل أسـامء األ]مبسوطة[ويلة بتاء ط) النرتات(

َواجلمع نرتيات َ ْ
ِ

«
)٦(

.

رب ولكـن األقـ. رتك التاء املبـسوطة جلمعهـاريد أن يكتبها بالتاء املربوطة ليولعله ي

 ألنـه ، مجعـي ال جيمـعَّكلامت معربة، وهي بمنزلـة اسـم جـنسوأمثاهلا هي ) نرتات(أن 

. والواضح أن ما شاع هو كتابتها بخالف ما ذهب إليه،يدل عىل القليل والكثري

)سنا، سنى( كتب -
)٧(

لف والذي نراه أن تكتب باأل.   باأللف املمدودة واملقصورة

ولكنـه كتبهـا بالـشكلني مـع ) ُييضء: سنا يسنو(و ي هاملمدودة فحسب، ألن فعلها واو

بـاأللف املمـدودة ) ّسـنا حجـازي وسـنا حرمـي( نقل لفظة ابن البيطـار يف املفـردات هأن

                                                          = 

.٤٩٧: السابق املصدر) ١(

.٦٣٠: الزراعية األلفاظ معجم )٢(

.٩٠: السابق املصدر) ٣(

.٧٧: السابق املصدر) ٤(

.٤١: السابق املصدر) ٥(

.٤٤٧: الزراعية األلفاظ معجم )٦(

.١٣٥: السابق املصدر )٧(
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.يف معامجناهي وكذا 

 كـام بدل كتابته عىل السطر،، عىل األلفكتابة تنوين االسم املنتهي هبمزة متطرفة  -

ًيكون غسوال أو غذاءا«يف قوله 
ِ

ً«
)١(

مالئيـة هـو كتابتـه فـوق اهلمـزة ا عليه قواعدنا اإل وم

ًيكون غسوال غذاء(أي 
ً.(

)طرافَمستقيم االء( حظها من التصحيح نحو وثمة أغالط طباعية مل تنل
)٢(

مزة  هب

)ُقطر االءرومة(عىل السطر و
)٣(

.  كذلك

). َاألرومة(وأقول طباعية ألنه أعاد كتابة الكلمة نفسها ويف الصفحة نفسها 

:راء علمية خالفية أو مرجوحة آ-٧

ًمرت يف تضاعيف كتب الشهايب بعض آراء علمية خالفية، ال نخطئها متاما، ولكن  َّ َّ

:ومن ذلك. هافِّنشري إىل ما قد يعارضها أو يضع

ًوكلنــا نعــرف بعــض ألفــاظ جمازيــة وضــعت حــديثا كالقطــار والقــاطرة «قولــه  -١

َّحنة والسيارة واملدرعة والطوالشا َ »ِّ واملدمرة والغواصة والباخرة واملطبعةادةَّرُ
)٤(

.

ًوضعتا جمازا تـشبيها بالرتـل أو الـصف مـن اجلـامل يف ) القطار والقاطرة(وإذا كان  ً

َّالسيارة واملدرعة واملدمرة والغواصـة والبـاخرة واملطبعـة(قافلة، فليس كذلك  ِّ ، فهـذه )َّ

ُألفاظ وضعت بالتوليد اشتقاقا، ذلك أن املجاز كلمة است ْعملت يف غري معناها احلقيقـي ً

                                                          

.٣٨٣: السابق املصدر )١(

.٥٣٧: السابق املصدر) ٢(

.٥٤٣: السابق املصدر) ٣(

.١٧: العلمية املصطلحات) ٤(
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.مع قرينة مانعة من إرادة املعنى احلقيقي

ِّيسمي العر -٢ َ َاملرضية(بية الفصحى بالعربية ُ ُ(
)١(

 ألن ،وال أظن أن التسمية دقيقة. 

َمرض وربيعة جيمعه ْ جد أعىل هـو امُ َ  ولعـل تـسميتها -َّ عـىل مـا يـزعم النـسابة-)عـدنان(ٌّ

َستعملها قدماء مثل القرطبي يف تفـسريه  وكذا ا،ّأدق) العدنانية( َّ، وابـن بطـال )٤٤: ١(ُ

، كام استعملها حمدثون)٢٩٠: ١٩(يف رشح صحيح البخاري 
)٢(

. 

»َنمت العربية باالشتقاق واملجـاز والنحـت والتعريـب«: قوله -٣
)٣(

 وهـذا القـول 

ًمطلق وغري دقيق متاما، ولنا عليه مالحظ ٌ:

َّاالشتقاق الكبار( لذا سامه بعضهم إن النحت نوع من االشتقاق، -أ ُ(
)٤(

، فال جيـوز 

ًعده نوعا بذاته ُّ.

ُّال يعد النحت وسيلة تنمية لغوية يمكن أن تقرن إىل االشتقاق واملجاز، ذلـك  -ب َ ُ

 أن الـشهايب نفـسه مل إضـافة إىلَّأن املنحوتات يف العربيـة ال تتعـدى بـضع عـرشة كلمـة، 

 من اثني عرش ألف مصطلح إال كلمتـني منحـوتتني يستعمل يف معامجه التي تضم أكثر

أ(مهــا  َلب
ْــ )زْرُ

)٥(
ة(لنــوع مــن الــشجر، وكلمــة ) ْرزَلبنــان وأ( مــن  َـحتتـرب ْ َُْ(

)٦(
  ترمجــة لكلمــة

)sous-sol(ْذهب إىل أن هذه الكلمة يمكن عدها تركيبا مزجيـا، ذلـك أنـه مل خي، ون ُ ً تـزل ًَّ

                                                          

.٩: السابق املصدر ) ١(

.٧١ - ٧٠: اجلاهيل الشعر مصادر - األسد الدين نارص. د) ٢(

.١٢: العلمية املصطلحات) ٣(

.٣٩١: االشتقاق - أمني اهللا عبد) ٤(

.٥٨٦: الزراعية األلفاظ معجم) ٥(

.٣٨٨: السابق املصدر) ٦(
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.ًذف صوتيا للتخفيفُ ح،منها إال حرف واحد

 جـاء يف .َّإنه وسيلة اختـصار لـيس إال: ف إىل هذا أن القدماء قالوا عن النحتيضا

العرب تنحت من كلمتني كلمـة واحـدة، وهـو : قال ابن فارس يف باب النحت«: املزهر

ّجنس من االختصار، وذلك رجل عبشمي ٌ«
)١(

.

رشـية من املعلوم أن العربية التي نزل هبا القرآن الكريم هـي اللهجـة الق«:  قوله-ج

»َّاملرضية
)٢(

ًوهي مقولة أشبعت بحثا، وليست ثابت.  ًة علميـاُ : ِّقـال القـايض ابـن الطيـب. َّ

ُ، يريد معظمـه وأكثـره، ومل تقـم داللـة قاطعـة )فإنه نزل بلغة قريش: (معنى قول عثامن«

ــا: قــال تعــاىل... عــىل أن القــرآن بلغــة قــريش فقــط ــا عربي ــاه قرآن ًإنــا جعلن ً ومل يقــل 

ًقرشيا َّ«
)٣(

مل ختتلـف لغـة قـريش واألنـصار يف «: نيونقل السيوطي قول القاسم بن معـ.  

»ة قـريش بالتـاء، ولغـة األنـصار باهلـاء، فلغـ»التابوت«يشء من القرآن إال يف 
)٤(

وهـذا  .

ًيعني أن القرآن نزل بلغة األوس واخلزرج أيضا ومها من قبائل األزد اجلنوبية أيضا ً.

)َّاللغات الغروية ولغات الوصـل واجلمـع(َّلصقية َّ سمى اللغات ال-د
)٥(

ويلحـظ . 

 واللغـويني نيِّوالـشائع بـني اللـساني.  اسـتعمل الرتمجـة احلرفيـة للمـصطلح األجنبـيهأن

).اللغات اللصقية(املحدثني هو 

                                                          

.٣٣٨: ١ املزهر - السيوطي) ١(

.٩: العلمية املصطلحات) ٢(

٤٤: ١ القرطبي تفسري - القرطبي) ٣(

٤٨٩: ١: املزهر - السيوطي) ٤(

.٧: العلمية املصطلحات) ٥(
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)فيزياء وكيميـاء(نسبة إىل كلمتي  ال-هـ
)١(

بقلـب ) فيزيـاوي وكيميـاوي(تي  بـصيغ

.ًاهلمزة واوا

ًواوا، لـيس صـحيحا، ذلـك أن ) فيزيـاء وكيميـاء(لب اهلمزة يف آخر والذي نراه أن ق ً

، وإذا )محـراء ومحـراوي(ًمهزة املمدود كام هـو متعـامل تقلـب واوا إذا كانـت للتأنيـث نحـو 

كـساء كـساوي وكـسائي، (ًكانت منقلبة عـن واو أو يـاء جـاز إبقاؤهـا أو قلبهـا واوا نحـو 

َّوضاء ووضائي وقراء (: قيت عىل حاهلا، نحووإذا كانت أصلية ب. )ورداء رداوي وردائي
ُ َّ َُّ ُ

ُقرائــي
)٢(

فيزيــاء (والــذي عليــه معظــم اللغــويني أن حــروف املعربــات كلهــا أصــول، و. )

َّكلمتــان معربتــان كــام هــو معــروف فهمــزهتام أصــلية، ولــذا فالنــسبة إلــيهام هــي ) وكيميــاء

ة، ومل أجـد مـن خالفهـا إال ، وهي النسبة التي شاعت يف كتبنا العلميـ)فيزيائي وكيميائي(

).فيزيا وكيميا(ً ذاهبا إىل أهنا نسبة إىل الكلمتني بعد قرصمها إىل ،الشهايب

ْ ومن امللبس النسب إىل الرعـي يـصيغة - َّ ُ ْ َّرعاويـة(ُ
ِ ِ

حبـوب : (champart: يف قولـه) 

)الرعاوية
)٣(

ى غلتهـا َطْعُ بعضها ببعض فتً أو حبوب املاشية، وهي حبوب تزرع خملوطة

).َّالرعوية(ًأي حبوهبا علفا للامشية، والصواب 

                                                          

.٢٠٢: احلراجية املصطلحات معجم) ١(

  .٧٢: ٢: العربية الدروس جامع - الغالييني) ٢(

  .١٤٦: الزراعية األلفاظ معجم) ٣(



 - 245  -


  وعیونھم معاصریھ عقول في الشھابي

ــرك العــامل املجمعــي ــة ّت ــة والعلمي ــا يف احلركــة  الثقافي ــرا طيب ً مــصطفى الــشهايب أث ً

ف يف املـــصطلح العـــريب أو يف املعجميـــة ِّفـــام مـــن مؤلـــ. واللغويـــة العربيـــة املعـــارصة

اتــه مــصدر رئيــيس مــن مــصادره، إذ ال راعيــة منهــا، إال ومؤلفســيام الزِّاملتخصــصة، وال

املصطلحات العلميـة ( دون اإلفادة من كتابه ، يف وضع املصطلحٌيصح أن يكتب باحث

وما من معجم علمي ذي صلة بعلـم الزراعـة إال ). يف اللغة العربية يف القديم واحلديث

. فيهاوأخذ من معامجه أو قوائمه يف املصطلحات، أو اسرتشد بام

ْسنعرض ألثر الشهايب يف هذه احلركـة يف منحيـني َ
ِ

الـشهايب يف عقـول معارصيـه : األول: 

.ثريه يف قلوهبم وعواطفهمأالشهايب يف عيون معارصيه، وت: والثاين. وتأثريه يف أفكارهم

. ما كتب فيه وعنهُّويقوم عىل تتبع: الشهايب يف عقول معارصيه: ًأوال

َّالكتب التي خص هب) ١ :ا الشهايبُ

من رسائل األمري مصطفى الشهايب -١
)١(

اثنتني وسبعني ) ٧٢(ب يقع يف ِّ وهو كتي:

ِّال حيتـوي الكتيـب عـىل رسـائل بعينهـا كتبهـا .  نرشته مكتبـة اهلدايـة يف بـريوت،صفحة

                                                          

).١٩٩١ (بريوت - اهلداية مكتبة نرش - الشهايب مصطفى األمري ئلرسا من) ١(
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َالشهايب، كام يظ : ، وهـي)الـشذرات(ُّن من العنوان، بل هـي مقـاالت خمتـارة مـن كتابـه ُ

ــصان ــب امل ــصنفات، ني،عغرائ ــه، امل ــول األدب وأركان ــة، أص ــا واأللفــاظ العلمي َّ أدباؤن َ ُ

َّوكأن النارش يعني أن مضمون هـذه املقـاالت هـي رسـائل معرفيـ. االنتقام ة يـويص هبـا َّ

َّ قراءهُّالشهايب
ُ.

بقلــم الــدكتور عــدنان اخلطيــب عــضو جممــع اللغــة : األمــري مــصطفى الــشهايب -٢

العربية بدمشق وأمينـه األسـبق
فقيـد العربيـة (ِّ وهـو كتيـب جـاء يف عنوانـه الـداخيل ،)١(

ٌ نبــذ عــن حياتــه ومنزلتــه  رئــيس جممــع اللغــة العربيــة بدمــشقاألمــري مــصطفى الــشهايب َ ُ

.)ت بمؤلفاته ودراساته وبحوثهَبَالعلمية وث

ِّ يبني مضمونات الكتيب الـذي يتنـاول املؤلـف فيـه ،لَّوهذا العنوان الداخيل املفص

: وبعناوين فرعيةبيشء من التفصيل

نسب الفقيد ونشأته ودراسته، املناصب التـي تقلـدها، الفقيـد العـامل املجمعـي،  «-

ٌمنزلــة الفقيــد العلميــة واللغويــة، وشــل ممــا قيــل يف مؤلفــات الفقيــد، الفقيــد والقوميــة  َ َ

العربية، صفات الفقيد وخلقه، دمشق تبكي الفقيـد ومتـيش وراء نعـشه، الفقيـد يـوارى 

.»مشقالثرى يف د

رسالة تعزية مـن األسـتاذ الكبـري حممـد : َّعزاء العلامء واملفكرين بالفقيد وتضمن -

                                                          

 الرتقـي مطبعـة -  بدمشق العربية اللغة جممع مطبوعات - الشهايب مصطفى األمري - اخلطيب عدنان.د) ١(

.م١٩٦٨ - هـ١٣٨٨
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عبد الغني حسن
)١(

ورسالة تعزيـة . ً وفيها قصيدة من ثالثة وعرشين بيتا يف رثاء الشهايب

من األديب الشاعر الدكتور زكي املحاسني
)٢(

ًها قصيدة من واحد وعـرشين بيتـا يف  وفي

.رثاء الفقيد

ٌثبت بمؤلفات - َ .  الشهايب ودراساته ومقاالته وبحوثه وحمارضاتهَ

ً ويعدد منها اثنـي عـرش كتابـا املطبوعةيبدأ بمؤلفاته ة عـرش سـتوهـي يف إحـصائنا . ِّ

ًكتابا
)٣(

ي بالبحوث والدراسات التي نرشها الـشهايب يف اللغـة واالصـطالحات ِّثم يثن . 

ًبحثا ومقالة) ٢٢٧( إحصائنا  يف هيًبحثا ومقالة، يف حني) ١٢٨(وهي عنده 
)٤(

وكلها . 

 وتارخيـه يف كـل جملـة أو ا الكتاب مع رقم املجلد أو العددٌمثبتة يف الفصل األول من هذ

.دورية

 لـه مـع ًه ثالث صور للـشهايب يف مراحـل حياتـه املختلفـة، وصـورةَن كتابَّوقد ضم

.سالة لهِّاألعضاء العاملني يف جممع دمشق، وصورة لنموذج من خطه يف ر

تأبني املرحوم األمري مصطفى الشهايب -٣
)٥(

:

 ،ويقع يف اثنتـني وثالثـني صـفحة. ِّكتيب من مطبوعات جممع اللغة العربية بدمشق

                                                          

.الفصل هذا آخر يف كاملة القصيدة وردوسن. ٢٦: الشهايب مصطفى األمري - اخلطيب عدنان.د )١(

.٢٩: السابق راملصد)٢(

.٢٨ -  ١٩: الكتاب هذا من األول الفصل ينظر) ٣(

.٤٨ -  ٢٩: الكتاب هذا من األول الفصل نظري) ٤(

.١٩٦٩ بدمشق العربية اللغة جممع مطبوعات - الشهايب مصطفى األمري املرحوم تأبني) ٥(
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ُتضمنت الكلامت التـي ألقيـت يف اجللـسة اخلامـسة للـدورة اخلامـسة والثالثـني ملجمـع 
َّ

:وكانت كام ييل. ايبتأبني املرحوم األمري مصطفى الشهلاللغة العربية بالقاهرة 

كلمة األستاذ زكي املهندس -
)١(

 نائب رئـيس جممـع القـاهرة باسـم رئـيس املجمـع 

. أشاد فيها بعلم الفقيد وأخالقه، وقدالدكتور طه حسني

عبــد احللــيم منتــرص .كلمــة د -
)٢(

 عــضو جممــع القــاهرة، وتطــرق فيهــا إىل جهــود 

َّ يف أعامل جممع القاهرة، وذكـر بالـسرية الشهايب يف خدمة اللغة العربية وإسهاماته الطيبة

.ًر بعضا من آرائه العامةَكَالذاتية للفقيد وبمؤلفاته، كام ذ

كلمة الدكتور حسني سـبح -
)٣(

بدمـشق بعنـوان فقيـد  رئـيس جممـع اللغـة العربيـة 

ْاملجمعيني ََ  وأثنى عىل جهوده خلدمة اللغـة العربيـة ،ذكر فيها عالقته الشخصية بالفقيد. ْ

. موقع شغلهيف كل

قصيدة رثاء لألستاذ عزيز أباظة -
)٤(

) ٥٩(َّ عضو جممـع القـاهرة، وهـي عينيـة مـن 

.ًتسعة ومخسني بيتا

ْكلمة أرسة الفقيد، وقد ألقتها السيدة ثريـا احلـافظ بنـت الـشهيد لطفـي احلـافظ - َ، 

.وربيبة الشهايب وصاحبة منتدى سكينة األديب بدمشق

                                                          

.٧: الشهايب مصطفى األمري املرحوم تأبني )١(

.٩: السابق املصدر) ٢(

.٢٤: السابق صدرامل) ٣(

.الفصل هذا آخر يف كاملة وسنوردها. ٢٧: السابق املصدر) ٤(
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َية كريمتي الفقيد السيدتني ملـيس وهنلـة الـشهايب إىل ثم قرأ األستاذ شوقي أمني برق

.احلفل

ْالكتب التي خصته بجزء منها أو أشارت إليه) ٢ ََّ:

األدب العريب املعارص يف سورية، تأليف سامي الكيايل -١
)١(

. 

وأرخ . ًذكر فيها بعـضا مـن حياتـه وسـريته.  يف مخس صفحاتوتكلم عىل الشهايب

 هَّ، والراجح أنـ)١٨٩٣( خطأ يف تاريخ الوالدة إذ هي سنة ، وثمة)١٩٦٨ -١٨٩٧(حياته 

.»كتب املقال األديب، وألقى املحارضة العلمية ونظم الشعر«وأشار إىل أنه . خطأ مطبعي

للــدكتور حممــود احلــافظ الــرئيس الــسابق ملجمــع اللغــة : كلــاميت مــع اخلالــدين -٢

ــاهرة ــة بالق العربي
)٢(

ــاب .  ــشهايب راجــع كت ــه أن ال ــر في ــرشق (وذك ــة يف ال ــور الزراع تط

.الذي كان ترمجه العامل مصطفى نظيف) األوسط

ِّوأشاد بمعجم األلفاظ الزراعية الذي صنفه الشهايب، وأنـه ظـل هييـ - َّ ُّ لـه ويعـده ئَّ

.ًعىل مدى عرشين عاما

َّأن جممع القاهرة أقر للشهايب تسمياته ألنواع املواليد واألعيـان، وهـي مـا أورد و -

.ع القاهرة إىل اليوميأخذ به جمم

ــة -  ومالحظاتــه عــىل املعــاجم ،وأشــار إىل بحوثــه يف توحيــد املــصطلحات العلمي

.العربية القديمة واحلديثة

                                                          

).١٩٦٨ (بمرص املعارف دار - سورية يف املعارص العريب األدب - الكيايل سامي) ١(

).٢٠٠٦ (للعام بالقاهرة العربية اللغة جممع إصدارات من) ٢(
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 جممع اللغة العربية، موجز عن تارخيه وإنجازاته- ٣
)١(

وقد ورد اسم الشهايب : 

ه ًموضعا من هذا الكتاب الذي يوثق إنجازات جممع القـاهرة منـذ إنـشائ) ٢٢(يف 

ْويف غالب هذه املواضع يذكر أو يستـشهد بمقـاالت الـشهايب وبحوثـه . إىل تارخيه َ

ــأثري : مثــل ــه، ت ســوانح يف اللغــة واملــصطلحات، مالحظــات عــىل معجــامت حديث

.كام يذكر اقرتاحاته يف جممع القاهرة. العرب والعربية يف الفالحة األوربية

قضايا اإلصالح والنهضة عند حمب الدين اخلطيب -٤
)٢(

:

ً معـا ام يف أثنـاء عملهـ،ِّ يف موضع واحد هو عالقة املؤلف اخلطيب بـهَّوذكر الشهايب

).العربية الفتاة(يف مجعية 

مجع بأسامء كتب التصحيح اللغـوي -٥
)٣(

 وقـد ذكـره يف موضـع واحـد هـو نقـده :

).نظرة يف املنجد( يف مقالة له يف جملة جممع دمشق بعنوان ،)املنجد(ملعجم 

يف اللغةبحوث  -٦
)٤(

ه لنظريـة الثنائيـة ُيـد يف موضـع واحـد هـو تأيَّ وذكر الشهايب:

).اإلنساينأصل الفعل العريب وأصل الكالم (اللغوية، وذلك يف باب 

 عبقريات وأعالم لالستاذ عبد الغني العطري-٧
)٥(

َّوقد سلك الشهايب يف عباقرة : 

.ا قيل فيـه من شعرَالشام، وتناوله يف ست صفحات، ذكر فيها مسريته وبعض م

                                                          

).ت.د -  يةاإللكرتون الشاملة تبةاملك عن. (بالقاهرة العربية اللغة جممع إصدارات من) ١(

.اإللكرتوين) اإلسالمية املشكاة (موقع) ٢(

.يةاإللكرتون الشاملة ةباملكت عن) ٣(

].َّمعني ِّمؤلف اسم ذكر دون. [يةاإللكرتون الشاملة املكتبة عن - بدمشق العرب الكتاب احتاد عن صادر) ٤(

.م)١٩٩٦ (دمشق - رالبشائ دار - وأعالم عبقريات - العطري الغني عبد) ٥(
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مصطلحات النقد العريب السيميائي -٨
)١(

 ثالثـة مواضـع، هـي قولـه يف  وذكره يف:

 د اللغة باالشتقاق واملجاز والتعريب والنحت، وقبوله التعريب اللفظي عنـّووسائل نم

.تعذر إجياد املصطلح العريب، ومالحظاته عىل وضع املصطلحات العلمية

ع املـصطلحات يف العربيـة للـدكتور ممـدوح حممـد علم املصطلح وطرائق وضـ -٩

خسارة
)٢(

 ونـاقش آراءه يف نحـو سـتني ، وقـد كـان مـن مـصادره الرئيـسية، اعتمـد عليـه

ًموضعا موافقا يف معظمها وخمالفا يف  ً ِّأقلهاً َ َ.

 أخطاء اللغة العربية املعارصة عند الكتاب واإلذاعيني- ١٠
)٣(

.للدكتور أمحد خمتار عمر: 

ًمشريا إىل مقالتـه مالحظـات لغويـة . واحدة يف أخطاء النسب وجتوزاتهوذكره مرة 

).َفعيلة(واصطالحية حول النسب إىل 

معجم لغة الفقهاء ملحمد قلعجي -١١
)٤(

. 

.ف معجم األلفاظ الزراعيةِّ مؤلهذكره مرة واحدة عىل أن

                                                          

ـاد منـشورات - الـسيميائي العـريب النقـد مـصطلحات - خـاتم بـو عيل.د) ١( ـاب احت  بدمـشق العـرب الكت

.م)٢٠٠٥(

 دمـشق - الفكـر دار - العربيـة يف املـصطلحات وضـع طرائـقو املصطلح علم - خسارة حممد ممدوح.د) ٢(

.م) ٢٠٠٨(

.تاريخ دون). الكتب عامل (إصدارات من الكتاب) ٣(

.اإللكرتوين يعسوب موقع عن) ٤(
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املوسوعة العربية العاملية -١٢
)١(

:

.زراعية مواضع عىل أنه عامل ْذكرته يف ست

ًالرتاث املعجمي يف مخسة وسبعني عاما -١٣
)٢(

. 

. وكلها فيام يتعلق بمقاالته يف املعجمية،ذكره يف عرشة مواضع

طريق اليهود إىل فلسطني -١٤
)٣(

:

) جنكيـز خـان(ن غالة األتـراك الطـورانيني يفـضلون ُذكره مرة واحدة وهي قوله إ

.عىل الصحابة من املسلمني

شعر العريب عىل مر العصورمجيع دواوين ال -١٥
)٤(

.

ه اللذين قاهلام يف بدوي اجلبلْيَيتوأورد ب
)٥(

.

َّملنقذ السقار: ث االستعامر احلديثبح -١٦
جْرَوذكره مرتني يف اهلامش م. َّ

ِ
.ًعا

ة والرد عليهاضجمموع مؤلفات عقائد الراف -١٧ 
)٦(

 أورد اسمه يف باب املوسوعة :

).القومية العربية تارخيها وقوامها(ف كتاب ِّعىل أنه مؤلة يف األديان واملذاهب َّامليرس

                                                          

.يةاإللكرتون الفوائد صيد مكتبة موقع عن )١(

).يةاإللكرتون (الشاملة املكتبة عن )٢(

.نفسه السابق املصدر) ٣(

).٢٩٠: ٦١ (نفسه السابق املصدر) ٤(

.٢٠١ص الكتاب هذا من اخلامس الفصل ينظر) ٥(

).يةاإللكرتون (الشاملة املكتبة عن )٦(
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موسوعة البحوث واملقاالت العلمية، لعيل بن نايف الشحود -١٨ 
)١(

ه يف ْتـَ وذكر:

.ًاثني عرش موضعا مشرية إىل كتبه مراجع) ١٢(

 موسوعة الـرد عـىل املـذاهب الفكريـة املعـارصة لعـيل بـن نـايف الـشحود-١٩
)٢(: 

.ًمرجعا) القومية العربية( إىل كتابه  إشارتهواحد هووذكرته يف موضع 

موسوعة الغزو الفكري والثقايف لعيل بن نـايف الـشحود -٢٠
)٣(

) ٣( وذكرتـه يف :

. مشرية إىل كتبه مراجع،ثالثة مواضع

ألديــان واملــذاهب واألحــزاب املعــارصةاة يف َّاملوســوعة امليــرس -٢١
)٤(

 وذكرتــه يف 

.ًمرجعا) القومية العربية(تابه كىل  يف إشارة إ،موضع واحد

موسـوعة الـرد عـىل الـصوفية -٢٢
)٥(

شــارة إىل وذكرتــه يف موضـع واحـد هـو اإل . 

.ًمرجعا) القومية العربية(كتابه 

 دائرة معارف املرأة املسلمة لعيل بـن نـايف الـشحود-٢٣
)٦(

 وذكرتـه مـرة واحـدة :

.ًمرجعا) املصطلحات العلمية يف اللغة العربية(مشرية إىل كتابه 

                                                          

.الشابكة عىل اإللكرتوين اإلسالمية) مشكاة (موقع عن) ١(

.يةاإللكرتون الشاملة املكتبة عن) ٢(

.السابق املصدر) ٣(

.السابق املصدر عن) ٤(

.٢٨٦: ١ اإلسالمية) مشكاة (موقع عن) ٥(

.يةاإللكرتون الشاملة املكتبة عن) ٦(
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رشيف ملتقـى أهـل احلـديث أ-٢٤
)١(

ًسـبع مـرات مـشريا إىل بعـض ) ٧( وذكـره :

.َبحوثه وكتبه مراجع

يةإســالممفــاهيم  -٢٥
)٢(

ــه : اجلغرافيــون (ً ذكــره يف موضــع واحــد مــشريا إىل كتاب

.ًمرجعا) العرب

 كتاب األعالم للزركيل- ٢٦
)٣(

وبـذا . َّوقد عرف به يف موضع وذكره يف ثالثة مواضع: 

كون قد حتققت أمنية الشهايب بأن يموت قبل االنتهاء من األعالم ليكون اسمه فيهت
)٤(

. 

 معجم املؤلفني- ٢٧
)٥(

ًاثني عرش موضعا مشريا إىل كتبه مراجع) ١٢(وقد ذكره يف :  ً.

أمحــد شــفيق .تــأليف د) معجــم الــشهايب يف مــصطلحات العلــوم الزراعيــة( -٢٨ 

معجم األلفـاظ (ص من َّبالنوالب  مأخوذة يف الغالعلمية واملصطلحيةته وماد. اخلطيب

. وقد وضعه اخلطيب باالتفاق مع ورثة املرحـوم مـصطفى الـشهايب. للشهايب) الزراعية

وضـع نواة املـادة العلميـة هـي مـن «عىل غالفه أن د أثبت اخلطيب يف تعريفه ملعجمه وق

 التـي حققهـا األمـري مستوعبني املادة العربيـة..«: وحتقيق األمري مصطفى الشهايب وقال

اغة بنفس األسلوب العلمي الرصني والصيا بام تقتضيه تطورات العرص وموسعني إياه

                                                          

.يةاإللكرتون الشاملة املكتبة عن )١(

.١٥٨: ١ املرصية األوقاف وزارة موقع عن يةوناإللكرت الشاملة املكتبة) ٢(

.٢٤٥: ٧: األعالم – الزركيل) ٣(

.٢١٠ ص –) ١٠٠ – ٩٩ (ع – العريب الرتاث جملة) ٤(

. ١٣/ ٥ و ،١٦٦/ ٢ و ،١٦١ ،٦٣/ ١: كحالة رضا عمر - املؤلفني معجم) ٥(
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 ١٩٧٨يف مكتبة لبنـان طبعـة أوىل عـام )  اخلطيب-الشهايب(عجم وقد طبع م» املحكمة

.١٩٨٢وطبعة ثانية عام 

:املجالت والدوريات التي ذكر فيها) ٣

ًكر ثامين مرات يف عرشين عددا منهاُوقد ذ: اهرة جملة جممع اللغة العربية بالق- ١
)١(

.

 جملــة اللــسان العــريب- ٢
)٢(

األول قولــه يف بنــاء اســم املــرض عــىل : ه يف موضــعنيْتــَذكر: 

).املصطلحات العلمية يف اللغة العربية(إشارة إىل كتابه : والثاين. ملا مل يرد له فعل) ُفعال(

يةسالمجملة البحوث اإل -٣
)٣(

هو مقالة عن املكتبة فيها  موضع واحد  وقد ذكر يف:

. الظاهرية بدمشق

َيضاف إىل ذلك ما كان يكتب عنه يف املجـالت التـي كـان هـو مـن كتاهبـا البـارزين ْ ُ 

.كمجلة املقتطف واهلالل والرسالة

: ُ التي كتبت عنهالبحوث) ٤

 ٌثمة عدد من البحوث تناولت العامل املجمعي مـصطفى الـشهايب يف جمـالت علميـة

: جادة، وهذه البحوث هي

 مصطفى الشهايب-من أعالم التعريب يف العرص احلديث -١
)٤(

: 

                                                          

 .الشاملة املكتبة عن - )١٠٢ - ٨١ (األعداد - بالقاهرة العربية اللغة جممع جملة) ١(

.٣: ٨ وع ٢٨٠: ٤ع بالرباط التعريب تنسيق مكتب - العريب اللسان جملة) ٢(

 .الشاملة املكتبة عن - ٣٥٣: ٨١ ع اإلسالمية البحوث جملة) ٣(

.٢١٨: ١٤ ع - التعريب جملة - خسارة ممدوح.د) ٤(
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ــهاماهتم  ــديث وإس ــرص احل ــب يف الع ــال التعري ــأبرز رج ــا ب ــضمن تعريف ــث يت ًبح
َّ َ

ُّومناهجهم، ومنهم العامل املعجمي مصطفى الشهايب الذي يعده الباحث من أهم رجال 

:التعريب املعارص، ألمور

.الكبري يف وضع املصطلحات العلمية وال سيام الزراعية منها هإسهام -

 منهجية للتعريب يف كتابه ٍ تقديم أسس-
ٍ

).املصطلحات العلمية(

 قـرن مـن بحوثه ودراساته املتواصلة يف ميدان التعريـب عـىل مـدى نحـو نـصف -

ث لـه  إذ يندر أن خيلو جملد من جملدات جملة جممع اللغة العربية بدمشق مـن بحـالزمان،

.أو مقال أو تعقيب أو استدراك

 العلمية واملوضوعية التي جعلته يقف عند حدود علم اختص به هو علـم  نظرته-

.الزراعة ال جياوزه إىل غريه

.َّغات العربية والفرنسية والرتكيةُّاتقانه لل -

 مقدمة من السرية الذاتية لألمري مصطفى الشهايب بقلم الدكتور حممد زهري البابا- ٢
)١(

: 

ُ فيهـا أنـه أوفـد ومما ذكر. هري البابا سرية حياتهه املجمعي حممد زُيف هذا املقال عرض زميل

 عـىل ،ببعثة إىل فرنسا مع السيدين عبد الغني الشهبندر وعز الدين التنـوخي) ١٩٠٩(يف العام 

:ولنا عىل مقالته بعض مالحظ هي. نفقة مجعية البعثات العلمية يف دمشق

وهو ليس بكتاب، ). ألفاظ األنواع النباتية( كتاب فات الشهايبَّ من مؤلَّعد البابا -

                                                          

 ملـف - العـريب الـرتاث جملـة - الـشهايب مصطفى لألمري الذاتية السرية من مقدمة - البابا زهري حممد.د) ١(

.١٧٧): ١٠٠ - ٩٩ (العدد
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.١٨ -٣ص ) ١٩٦١(للعام ) ٣٦(بل هو بحث نرش يف جملة جممع دمشق يف املجلد 

، وهو جمموع املحارضات التـي ألقاهـا الـشهايب يف )الشهابيات(ذكر أن له كتاب  -

جممع دمشق، مع بعض املقاالت التي نرشها
)١(

أجد يف مكتبـة جممـع دمـشق وال يف ومل   .

.ًغريها كتابا له هبذا االسم

)مصطلحات العلوم الزراعية(ذكر أن آخر معجم له هو  -
)٢(

 وأنه أصـدرته مكتبـة 

، )١٩٨٥(وأعـادت طباعتـه سـنة ) ١٩٧٨(أمحد شفيق اخلطيـب سـنة .رشاف دلبنان بإ

الـذي ، )اظ الزراعيـةمعجـم األلفـ( وليس للشهايب معجم هبذا العنوان وإنـام لـه ].كذا[

معجم الشهايب يف مصطلحات العلـوم ( اخلطيب فهو معجم أما ،م) ١٩٤٣(صدر سنة 

نـواة «: قال أمحد شفيق اخلطيـب. ّوهو مبني عىل معجم الشهايب اآلنف الذكر) الزراعية

مستوعبني املادة ..«:  وقال»املادة العلمية هي من وضع وحتقيق األمري مصطفى الشهايب

ت العرص بـنفس األسـلوب ضيه تطوراتِّتي حققها األمري وموسعني إياها بام تقالعربية ال

»ني والصياغة املحكمةالعلمي الرص
)٣(

.

ًذكر أبياتا للشاعر خليل مطران، قال إنه مدح هبا الشهايب عند إعادة طبع معجـم  -

                                                          

.١٧٩: لألمري الذاتية السرية عن مقدمه - البابا زهري حممد.د )١(

.١٨٩):١٠٠ - ٩٩ (ع العريب الرتاث جملة -  السابق املصدر )٢(

ـان مكتبـة - الزراعيـة العلـوم مـصطلحات يف الـشهايب معجم: اخلطيب شفيق أمحد) ٣(  ١٩٨٢ - ٢ط - لبن

.باملعجم والتعريف الغالف صفحة يف ةمثبت والعبارة
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للشاعرمنه األلفاظ الزراعية وإهدائه نسخة 
)١(

 . 

ألن طبعتـه الثانيـة ). ١٩٤٣(لطبعـة األوىل عـام ولكن الصحيح أن ذلك كان بعد ا

 إضـافة إىل. م)١٩٤٩(، وكان الشاعر خليل مطران قـد تـويف سـنة )١٩٥٧(كانت سنة 

١٩٤٥/ ١١/ ٣٠أن رسالة الشاعر مع أبياته إىل الشهايب مؤرخة يف 
)٢(

.

ومل يـذكر كـل كتبـه . مل يذكر الكاتب عضوية الشهايب يف جممعي القـاهرة وبغـداد -

 حلــب ألفهــا، كــام مل يــذكر مــن مناصــبه التــي تقلــدها إال وزيــر معــارف وحمــافظالتــي 

ـــا عـــضويته ـــة، وعـــد منه َّوالالذقي ـــاوض يف بـــاريس ســـنة َّ ـــد الـــسوري املف  يف الوف

)١٩٤٩(
)٣(

 أن عـضويته يف إضـافة إىل. َّواملعروف أن الشهايب تقلـد مناصـب كثـرية. ؟؟

 ال م )١٩٣٩(مـع إليهـا كانـت سـنة ًالوفد املفاوض ليست منصبا، وأن املفاوضـات املل

).١٩٤٩(سنة 

قضايا املصطلح العلمي عند األمري مصطفى الشهايب من -٣
)٤(

:

:َّجاء البحث يف ثامين عرشة صفحة وتضمن العناوين والفقرات اآلتية

األصـالة .  املـنهج الـدقيق يف وضـع املـصطلحات العلميـة-  مفهوم املـصطلح وتعريفـه- 

                                                          

 ملـف - العـريب الـرتاث جملـة - الـشهايب مصطفى لألمري الذاتية السرية من مقدمة - البابا زهري حممد.د )١(

.١٨٩ ):١٠٠ - ٩٩ (العدد

.١٦: الشهايب مصطفى األمري تأبني - اخلطيب عدنان.د )٢(

.١٠٠): ١٠٠ - ٩٩ (ع العريب الرتاث جملة - ريلألم الذاتية السرية عن مقدمة - البابا زهري حممد.د) ٣(

 -  العـريب الـرتاث جملـة - الـشهايب مـصطفى األمـري عنـد العلمـي املـصطلح قضايا من - الشوا أيمن.د) ٤(

.٢٠٧ - ١٩٠): ١٠٠- ٩٩(ع
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 ضـوابط معرفـة أصـول -  خالصة واقـرتاح- معرفة أصول األلفاظ اإلنصاف يف - واملعارصة

َّ القواعد املتبعة يف موضوع املولد عند الشهايب- األلفاظ ِّ املحمـضات واملحمـضات- َّ َ ُْ ُ
ِ

 املجـاز - 

 -  مــن ضــوابط النحــت بــني العربيــة وغريهــا-  دقــة اســتعامل األلفــاظ املنحوتــه- واالشــتقاق

.فتات واإلعالنات وغريها باللغة العربية كتابة الال- الكتابة باحلروف الالتينية

ْ وتلخــيص واف ملباحــث وأفكــار الــشهايب وآرائــه كــام وردت يف ٌوالبحــث اســتعراض َ

، ويف بعـض مقاالتـه يف )املصطلحات العلميـة يف اللغـة العربيـة يف القـديم واحلـديث(كتابه 

ة مـن كـالم الـشهايب، ه باألمثلـباحـث أقوالـه وآراء ويؤيد ال.جملة جممع اللغة العربية بدمشق

َّكام مثل لدقة الشهايب العلمية يف تناوله بالبحث كلمة  وأصوهلا ودالالهتا يف اللغـات ) إقليم(َّ

داللــة جديــدة يف ) إقلــيم(ى كلمــة َعطــُاألجنبيــة، وطريقــة تعريبهــا، واقــرتاح الــشهايب أن ت

، إضـافة إىل معانيهـا مجلة األحوال اجلوية واجلغرافية السائدة يف بلـد أو كـورة(معامجنا وهي 

»يف املعاجم العربية
)١(

.التي شاعت هلذه الداللة) املناخ( وخيطئ كلمة 

ــاظ  ــىل أن ألف ــه ع ــث التنبي ــات الباح ــا ف ــل مم ــدمرة والغو(ولع ّامل ــشاحنة ِّ ــة وال اص

َّواملدرعة َ  توضع بطريقة املجاز، مل)ُ
)٢(

. اق كام ذكر الشهايب، بل وضـعت بطريقـة االشـتق

.ة عىل الشهايب املصطلحيوالبحث إضاءة جيد

إطاللة عىل بعض ما قاله العلامء واألعالم يف سرية األمري مصطفى الشهايب-٤
)٣(

:

                                                          

.١٩٣):١٠٠ - ٩٩ (ع -  العريب الرتاث جملة - العلمي املصطلح قضايا من - الشوا أيمن.د) ١(

.٢٠٢: السابق املصدر) ٢(

 - الـشهايب مـصطفى األمـري سرية يف واألعالم العلامء قاله ما بعض عىل إطاللة - األرناؤوط حممود - أ) ٣(

.٢٠٨):١٠٠- ٩٩ (ع -  العريب الرتاث جملة
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َمقالة يف ست صفحات تتضمن بعض مثل عبد   من عرصهُه يف الشهايب علامءَ ما قالَّ

 من اإلخوانيات بينـه وبـني ْنيَالغني العطري وشاكر الفحام وعدنان اخلطيب، وذكر بيت

ر بدوي اجلبلالشاع
)١(

. 

ص ـِّاألمــري مــصطفى الــشهايب، مــن أجــل تــصنيف معجــم علمــي متخــص- ٥

ِّدد اللغاتـمتع
)٢(

:

مخس وعرشين صفحة، يدور حول دعوة الشهايب إىل وضع معجـم ) ٢٥(بحث يف 

 لتوحيد املصطلح العلمي العريب ً أو وسيلةًنكليزي عريب، وفرنيس عريب، طريقةإعلمي 

.دية املصطلحية يسترشيبعد أن رأى داء التعد

:َّتضمن البحث الفقرات اآلتية

املصادر القديمة التي أفاد منها الشهايب يف وضع مصطلحاته الزراعية مثل كتاب  -

ــة ،ندلــسية البــن العــوامالفالحــة األ َّ وقــوانني الــدواوين البــن ممــايت، واملعــاجم اللغوي

ِّكاملخصص واللسان والصحاح َّ.

التــي وضــعت يف عــرصه، كمعجــم والعلميــة م الزراعيــة د الــشهايب للمعــاجْقــَن -

لـدكتور أمحـد ر حممـد رشف، ومعجـم أسـامء النبـات لالعلوم الطبيـة والطبيعيـة للـدكتو

. كلريفيل- ومعجم املصطلحات الطبية الكثري اللغات،عيسى

                                                          

.٢١٣): ١٠٠- ٩٩ (ع  -  العريب الرتاث جملة - ...العلامء بعض قاله ما عىل إطاللة - األرناؤوط حممود.أ) ١(

 متعــدد متخــصص علمــي معجــم تــصنيف أجــل مــن الــشهايب ىمــصطف األمــري - عيــسى جــورج.أ) ٢(

.٢٣٩ - ٢١٤): ١٠٠- ٩٩ (ع العريب الرتاث جملة - اللغات
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َّاملوسوعة العربية امليرسه، ومعجـم عطيـة يف :  مثلية احلديثةده للمعاجم اللغوْقَن - َّ

عـامي والــدخيل لرشـيد عطيــة، واملرجـع للــشيخ عبـد اهللا العاليــيل، والرائـد لألســتاذ ال

.جربان مسعود

 ،ويرى الباحث أن هذا النقد كان مقدمة لدعوة الشهايب لوضع معجم علمي عريب

. بحسب رأيه،ِّيتجاوز ما وقعت فيه املعاجم العامة واملتخصصة من أخطاء

ُّتكمن قيمة البحث يف أنه تتبع  َ ْومجـَ ع لنقـود الـشهايب للمعـاجم القديمـة واحلديثـة، َ

.ُّ التنبه إليهاحيسنىل ما ورد فيها من أغالط إواإلشارة 

:ولكن يؤخذ عىل الباحث شيئان

ــه  - ــة«قول ــالعلوم الزراعي »إن الــشهايب كــان يعمــل مــن أجــل معجــم خــاص ب
)١(

 

فرنـيس عـريب نكليـزي عـريب ومعجـم إمعجم «والواقع أن الشهايب كان يرمي إىل وضع 

»َّللمصطلحات العلمية والفنية والفلسفية واألدبية وألفاظ احلضارة
)٢(

.

َّأنه مل يتناول لب مرشوع الشهايب، وهو طريقـة وضـع معجـم علمـي  -  -نكليـزيإُ

فــاض يف ليــه، وألــدعوة إ عــريب، وهــو مــا وقــف حياتــه عــىل ا- فرنــيسعــريب، ومعجــم

توحيـد ( والسيام يف بحثـه ،) اللغة العربيةاملصطلحات العلمية يف (هاحلديث عنه يف كتاب

)املصطلحات العلمية العربية
)٣(

.

                                                          

.٢١٥): ١٠٠- ٩٩ (ع  -  العريب الرتاث جملة - الشهايب مصطفى األمري - عيسى جورج) ١(

.١٤٣: العربية اللغة يف العلمية املصطلحات - الشهايب) ٢(

.١٤٥: السابق املصدر) ٣(
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:الشهايب يف عيون معارصيه: ًثانيا

َ عـرصه ومـن بُ مـا قالـه يف الـشهايب أعـالم- ما أمكـن-َّنتتبع يف هذا املنحى ْ ، دهمْعـَ

رائـه  إذ من املعروف أن الرجل قد حظي بتقدير كبري آلَونظرهتم إليه ومشاعرهم نحوه،

ظُي بام نِّثم نقف. خصه وأخالقة وعلمه وحمتدهواحرتام واضح لش
ِ

.م فيه من شعر

:  فمام قيل فيه)١

: قال الدكتور أمني املعلوف العامل الكبري يف النبات واحليوان -١

». بلغة أنقى وأصلح من لغة الشهايبسالمب يف الزراعة منذ صدر اإلَتْكُمل ي«
)١(

 

إنـه ألمـري العلـامء «: رسـالن األديـب واخلطيـب املـشهوروقال األمري شكيب أ -٢

ٍحقا، وعامل األمراء فعال، وإين مع شـيخوختي هـذه لـراض أن أنـضوي حتـت لوائـه كـام  ً
ُ

ِ
ً َّ

». شيوخ الصحابة حتت لواء أسامة انضوى
)٢(

.

ومما قاله الدكتور مرشد خاطر -٣
)٣(

 ما يف عمل األمـري الـشهايب مـن ِّنيَأقول ألب« :

 والستقالل األمة العربيـة، وإننـا لنرجـو أن ة للغة فحسب، بل للقومية العربي ال،خدمة

َّفي علامؤنا العرب عىل اختالف اختصاصاهتم خطتهتيق ُ«.

وقال األستاذ زكي املهندس نائب رئيس جممع اللغة العربية بالقاهرة -٤
)٤(

حتى « :

ًيف الشهور التي كان يغيب عنا فيها، كان دائام حارضا معنا ب مذكراتـه التـي كـان يرسـلها ً

                                                          

.٨: الشهايب مصطفى األمري تأبني - بدمشق العربية اللغة عجمم) ١(

.١٧ - ١٦: الشهايب مصطفى األمري - اخلطيب عدنان.د) ٢(

.٣٢:٥١٩ مج - والنقد التعريف الشهايب مصطفى لألمري -  الزراعية األلفاظ معجم - خاطر مرشد. د) ٣(

.٧: الشهايب مصطفى األمري تأبني - بدمشق العربية اللغة جممع) ٤(



 - 263  -

َّولعـل الـشهايب . إىل املجمع حافلة بالتعليقات واملقرتحات والتوجيهات النافعـة املفيـدة

ُّيعد من طليعة هؤالء العلامء القالئل الذين استطاعوا أن يوائموا بـني القـديم واجلديـد،  َ ُ

ًوكان معنيـا كـل  ...ِّوأن يطوعوا اللغة للتعبري عن املصطلح العلمي العنايـة بدراسـة مـا َّ

».وضعه العلامء القدامى من أسامء ومصطلحات

وقال الـدكتور عبـد احللـيم منتـرص عـضو جممـع القـاهرة -٥
)١(

ًحقـا لقـد كا« : نـت َّ

هـا عًني الذي يبذله راضيا يف خدمـة اللغـة العربيـة وتطويحياته متميزة بطابع اجلهد املض

ح استعمله أصحاب الصنعة مخسني مل يكن يرتضيه أن نلتزم باصطال.. للعلوم العرصية

أي توحيـــد [وكـــان مـــن حرصـــه عـــىل ذلـــك ... ًعامـــا مـــا دام غـــري مطـــابق أو ســـليم

».ُّيدعو اىل استعامل السلطان يف نرش ما يقره املجمعيون من مصطلحات] املصطلحات

فَلَحسني سبح خ .ومن أقوال د -٦
ِ

ه يف رئاسة جممـع دمـشق
)٢(

لقـد أبـىل أحـسن « :

دعـائم وحـدهتا، وبـذل أقـىص اجلهـد يف خدمـة لغـة  َّء شـأن أمتـه وتوطيـدالبالء يف إعال

وكانــت مقاالتــه يف جملـة املجمــع العلمــي العــريب بدمــشق، ... القـرآن الكــريم وإغنائهــا

ًع الذي ارتقى إليه علـام ولغـة وأدبـايوجملة املقتطف يف القاهرة تشهد له باملكان الرف ً« 
)٣(

 

لـداء عليـه يف األشـهر األخـرية مـن ممارسـة عملـه ومل يمنعه مرضه وقد اشتدت وطـأة ا

اقـع الـبالد ب اهتاممـه البـالغ بوراجعة والكتابة والتأليف، إىل جاناليومي يف املطالعة وامل

مـن ا الوحـدة ثـم ه حالة الوطن الكبري من انفصام عر األمل ملا آلت إليَّالعربية، وتأمله أشد

                                                          

.١٠- ٩ :الشهايب مصطفى األمري تأبني - بدمشق العربية اللغة جممع )١(

.٢٤: السابق املصدر) ٢(

.٢٥: السابق املصدر )٣(
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 »ك هو العامل العامل الكامل، وذلاإلنسانذلك هو ... نكبة العدوان
)١(

 .

ُّوإين ال أشـك أن إخواننـا يف .. «: منصور فهمي أمني جممع القاهرة . د وخاطبه-٧

»املجمع سيجدون أكرب الفوائد يف بحوثكم القيمة وتوصياتكم الطيبة
)٢(

. 

معجـم األلفـاظ (العالمة أمحد زكي عند صدور الطبعـة الثانيـة مـن عنه  وكتب -٨

عامل «): الزراعية
ٌ

ٌّقح، هو أحد علامئهم   ، وهـو يف علـم ] دمـشق والقـاهرةْيَعلامء جممع[ُ

ه أوسع علامئهم علام باللغة، وهو عىل كل حال عاملُبَ أحس،احلياة خاصة
ٌ

ٍ
ٌّ فرد فذ يف ذاته، ً َ

ًغري مقارن بغريه وال منسوب، فهذا العامل األحيائي مجع وحده وصنع وحده شيئا كثـريا  ً َ َ

»ةمن مصطلحات علم احليا
)٣(

.

ــه  -٩ ــدور كتاب ــد ص ــاد بع ــود العق ــاس حمم ــري عب ــب الكب ــب األدي ــم (وكت معج

بام هـو معـروف عنـه مـن سـعة املعرفـة بعلمـه، وفـرط « :ًمشيدا) املصطلحات احلراجية

الغرية عىل لغته، وحسن الترصف يف أد
ُّ

] املجمـع [ِوهـو علـم مـن أعـالم... ائـه لعبارتـه

ْالناهبني الذين يمحضون له أكرب العون  يف علم النبات خاصة، ويف غريه من العلوم عـىل َ

َّومن الناحية اللغوية نلمـس دالئـل الكفايـة التـي يتطلبهـا تـأليف أمثـال هـذه .. اإلمجال

َّاملعجامت، وهي كفاية متت للمؤلف الكبري باالطالع واملثـابرة عـىل املراجعـة يف أبـواب 

ِّمن الثقافة ال تتصل مجيعـا بثقافـة فنـه  والرغبـة إىل ٌاطـالع يـسعده احلـبوال شـك أنـه . ً

) عـارف الـشهايب(، تلك الرغبـة التـي اسـتمدها مـن قـدوة أخيـه جانب الفهم والدراية

                                                          

.٢٧: الشهايب مصطفى األمري تأبني - بدمشق العربية اللغة جممع)١(

.١٧: السابق املصدر)٢(

.١٨ - ١٧: السابق املصدر) ٣(



 - 265  -

َّإنه علمني أن أحـب : شهيد القضية العربية الذي قال يف إهدائه معجم األلفاظ الزراعية

».َّلغتنا الضادية، وأن أبذل جهدي يف خدمتها
)١(

 

ـارك الفقيـد العظـيم يف الكفـاح مـن أجـل «: خلطيـب وكتب الـدكتور عـدنان ا- ١٠  ش

َّاستقالل األمة العربية، وعمل جاهـدا مـع العـاملني عـىل إقامـة بنـاء متـني لـدولتنا الفتيـة ً ...

يذود عن محى الفـصحى ويـدعم بـام أويت مـن .. وجاهد الفقيد يف سبيل إعالء كلمة العربية

ًعرب الكبري عاملا غزير املعرفـة واالطـالع لقد كان فقيد ال. علم وعزيمة العاملني يف خدمتها

»ً به من علوم اللغة والنبات، واسع الثقافة، مطبوعا عىل األدبَّفيام اختص
)٢(

 .

»هو من أعالم النهضة الفكرية يف سورية «: األديب سامي الكيايله وقال عن- ١١ 
)٣(

.

والبعد عـن ويمتاز أسلوبه بالدقة والوضوح « :دي عنه وقال األستاذ أمحد اجلن-١

»بحسب مصطلحات األدب احلديث) الفن للفن(وأن أدبه من قبيل .. املعاظلة
)٤ (

.

َّلعـل أظهـر «:  وقال الدكتور شاكر الفحام رئيس جممع اللغة العربية السابق بدمشق- ١

ًكان مولعـا بـالقراءة والنظـر يف الكتـب، جـادا عـىل املطالعـة .  يف العملُّصفات الشهايب اجلد ً

َّ ال يـشغله عـن ذلـك يشء مهـام جـل،حيـب البحـث ويـوايل الـدرسوالتأليف،  َ َّكـان يتتبـع . ٌ

ْاملؤلفات الزراعية ويتعرف إىل اجلديد فيهـا، ويـضيف إىل ذلـك معرفـة نمـت وازدادت مـن  َ
ً

                                                          

.١٩ - ١٨: هايبالش مصطفى األمري - اخلطيب عدنان.د) ١(

.٢٣: السابق املصدر) ٢(

.٢٩٩: سورية يف املعارص العريب األدب - الكيايل سامي األستاذ) ٣(

.٣٠١ - ٣٠٠: السابق املصدر) ٤(
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ًجتاربه وخرباته حني طبق معارفه تطبيقا عمليا يف نطاق بالده برتبتها ومناخها ً َّ«
)١(

.

كـان األمـري مـصطفى الـشهايب مـن أكثـر «: ي العطريوقال األستاذ عبد الغن -١٢

ًالرجال ثقافة، ومن أغزرهم اطالعا عىل العلوم احلديثة والقديمة، ومـن أكثـرهم خـربة 

َّوكــان مطبوعــا عــىل حــب األدب بــشتى ألوانــه. يف شــؤون احلكــم والدولــة قــرأ كتــب . ً

منـذ أوائـل هـذا األدب العريب القديم قراءة درس وفهم، وتـابع مـسرية األدب احلديثـة 

ه من أفكـار وآراء خمتلفـة َّدباء الفرنسيني، وتثقف بام حوتَّالقرن، واطلع عىل آثار كبار األ

وحـني . ومن هنا استطاع أن جيمع بني الثقافتني العربية والغربية. األشكال واالجتاهات

 األسـلوب، واعتـرب مـن كتـاب العـرص املرمـوقني، غـري أن َبدأ يكتب ظهر إنـشاؤه عـايل

َّعلقه بالعلم خاصة جعله يف عداد العلامءت ُّ.«
)٢(

.

:  ومما نظم فيه)٢

معجـم األلفـاظ ( وقـد أهـدى إليـه الـشهايب كتابـه ،قال الـشاعر خليـل مطـران -١

): ١٩٤٥(سنة ) الزراعية

ــــضا ــــة ال ــــدى إىل لغ ــــريا أه ــــا أم ــــــه  ًي ــــــه وبيان ــــــن علم ــــــوزا م   ًد كن

ــــد كــــا ــــك املعجــــم الزراعــــي ق َن رجـــــــــاء حققتـــــــــ  ذل ْ َّ َ ـــــــــهً   ه يف أوان

ــــــــاد يقــــــــضيه إال َّعمــــــــل ال يك ٌ
َ ــــــه  َ ــــــالكثري مــــــن أعوان ــــــع ب   جمم

ـــــــآثر يف ـــــــه م ـــــــرا ل ـــــــت ذخ ًدم َ ْ نفـــع هـــذا احلمـــى ويف رفـــع شـــانه  ُ
)٣(

  

                                                          

.٩١٢: ٥٠ جملد بدمشق العريب اللغة جممع جملة - استقباله حفل يف كلمته - الفحام شاكر.د) ١(

.١٧٢ - ١٧١: وأعالم عبقريات - العطري الغني عبد) ٢(

.١٦: الشهايب مصطفى األمري - اخلطيب عدنان الدكتور) ٣(
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ًوقال الشاعر الكبري بدوي اجلبل ردا عىل بيتني كان بعث هبام الشهايب إليه -٢ َّ

)١(
:

ُّأحــــب مــــن النعمــــى   أمــــري النـــــدى واألرحييـــــة والعـــــال ُّ َ
ُّشــــامئله الغــــرَ

ُ  

َّوطبعك ال الشهد املصفى وال اخلمـر  ُبيانـــك ال عطـــر اجلنـــان وســـحرها ْ َّ

ــر  صـــحبتك مـــن عـــرشين جتمـــع بيننـــا ــشامئل والنج ــىل ال ْمــن األدب األع َّ ُ  

ــــضق ــــا حتــــدينا الطغــــاة فلــــم ي ْوأن َّ   ٌبطغيــــاهنم منــــا كفــــاح وال صــــدر  َّ

ــــا بعــــسفه ــــدهر حين ــــاخ ال ــــا أن ْوأن َ ً ــم يــسلس شــكائمنا الــدهرعلينــا   َّ َفل ْ ُ  

ــــــا ــــــارة بينن ــــــا تقاســــــمنا اإلم ْوأن َ   لــــك النثـــــر يف آفاقهــــا ويل الـــــشعر  َّ

ـــــشرية ـــــارب ال مـــــن أرسة أو ع   فمــن صــور القربــى الــشامئل والــشعر  ُأق

ــــام ــــدود وإن ــــد احل ــدنيا هــو املاجــد احلــر  ٌوأهــــل عــــىل بع ُّأخــو احلــر يف ال ُ  

ــــه ــــدرت فإن ــــا ق ــــائي م ــــدلل وف َف ْ

ِ
ِّ ــ  َ ــذخرِّوحق ــد ال ــذخر إن فق ــم ال   ك نع

ـــرب  إذا احلـــــر مل ختلطـــــه بـــــاحلر شـــــيمة ـــكاهنا الق ـــن الـــدنيا وس ـــري م ُفخ ْ
َ  

أما بيتا الشهايب فقد سبق ذكرمها
)٢(

 .

دة ـ ورثــاه األســتاذ عزيــز أباظــة عــضو جممــع اللغــة العربيــة بالقــاهرة بقــصي- ٣

مؤثرة
)٣(

:قال. 

ـــــا  ـــــزاء أب ـــــا الع ـــــا عن ـــــيس«ُنب ْغـــــداة نعتـــــك   »ٍمل   للـــــرشق النـــــواعيَ

 يــوم يــودي-ُأيــن مثلــك-ُومثلــك 
ِ

ـــــضاع   ـــــالكنز امل ـــــق ب ــــــِس اخلل ُحي َ ُ ُّ ُ  

                                                          

.١٧٦ - ١٧٥: وأعالم عبقريات - العطري الغني عبد) ١(

.٢١٨: الكتاب هذا من اخلامس الفصل ُينظر) ٢(

.٢٨: الشهايب مصطفى األمري املرحوم تأبني بدمشق، العربية اللغة جممع) ٣(
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ــــــيال ــــــأن ل ــــــدون ك ــــــات الفاق ــــــعاع  وب ــــــال ش ــــــاه ب ــــــردوا يف دج ُت ُ ْ َّ  

ـــــواك  َّ روعـــتهم-ِيالـــصحبك–ُوصـــحبك  ـــــاع. ن ـــــل النقط ـــــل وص ٍوك ُّ  

ــــــه َّهــــــو املــــــوت الــــــذي ال تتقي ـــــــاع  ُ ـــــــع الرض ـــــــا أذاه م   َّرسى فين

ـــــ ـــــا ك ـــــل فـــــردإذا م ـــــز ك ر أعج
ٍ

َّ
ِّوخـــــف مـــــن البطـــــاء إىل الـــــرساع  َّ

ِ
َّ  

ُفلـــــيس تقيـــــك شـــــاخمة الـــــروايس وال حتميــــــــك باذخــــــــة القــــــــالع  َ
ِ

ُ َ  

ــــــا ــــــن مل تطــــــوه اليــــــوم املناي َوم
ْ ـــــــه يف غـــــــده ســـــــواع  َ َّفهـــــــن إلي ُ َ  

ــــذو مــــيض ــــني اثنــــني نحــــن ف وب
ٍّ ـــــــد وذو زمـــــــاع  ُ َإىل الـــــــسفر البعي

ِ
  

ٍّنبئنــــــــــا منــــــــــب ومل يرجــــــــــع في َ ُ ّأذو ضـــــــــيق تـــــــــراه أم اتـــــــــساع  َ

ِ ٍ
ْ  

ــــروح روح ــــذ ال ــــت لذي ــــل لقي ٌوه ِْ ـــــب داع  َ ـــــا الغي   دعاهـــــا مـــــن طواي

ٍوهــــل وقعــــت عــــىل أمل مــــضيض
َ ْ َ ــــــاع  َ ــــــق املت ــــــه مــــــن رت ــــــام هنلت ْب َ َ

ِ  

ـــــــاع  وهــل تتلــو وهــل، وتــسوق أخــرى ـــــــئلة تب ـــــــام أس ـــــــدن زم يق
ِ ٍ

َ
ِ

ْ ُ  

ٍلعلــــم عــــن علــــم ويبقــــى ســــيعيا ا
َعـــىل زحـــف الـــدهور قـــصري بـــاع  ُ َْ

ِ ِ
  

ــــــــــق أن اهللاَ الق ــــــــــسب اخلل وح
ٍ ِ

ـــــــــاع  ُ ـــــــــات وس ـــــــــوهبم برمح ذن
ِ

ْ َ  

*  *  * 

ْمـــــىض شـــــيخ الثقـــــات ويف يديـــــه
ِ ِ

ـــــــــرياع  ُ ـــــــــا للطـــــــــروس ولل َبقاي
ِ  

َســـــعى للـــــضاد حمتـــــشد املـــــساعي َ
ِ ِ

ْ   ًفــــــام أســــــاممها، مــــــسعى وســــــاع  ُ

ـــــل ذي ضـــــغن ٍوقـــــارع ك ــــاميض املــــتن، مرهــــوب القــــراع   عليهـــــا َّ ب
ِ

َ
ِ ْ َ  

ــــــــا ــــــــامء عنه وزاد بمنطــــــــق العل
ِ

ِكنـــــور الـــــصبح مؤتلـــــق الـــــشعاع  
ِ

ُ  

ـــــــداع  َّوطوعهــــــــا حلاجــــــــات املعــــــــاين َّفأبـــــــدع ثـــــــم يف غـــــــري ابت
َ  
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ــــــــا  ــــــــامء روض ــــــــا إىل العل ًوقرهب ْ َ ــــي  َّ ــــضور املراع ــــت من ــــخي النب َس َّ

ِ
ْ َّ  

ــــــــ ــــــــدفاع ذل ــــــــق ال َّووردا داف َ َّ ًِ ُّ َ ْ
ِ

  ُمـــــــصادره هلـــــــم بعـــــــد امتنـــــــاع  ت  

ـــــأغنى ـــــردا ف ـــــاغها ف ـــــاجم ص ًمع
ـــــــتامع  ُ ـــــــع واج ـــــــاء مج ـــــــن غن ٍهب ْ َ َ

َ  

ــــروس ــــىل ع ــــا جت ــــري م ــــا خ ٌجاله ُ
َ

ــــــاع   ــــــل ب ــــــق دراســــــة وطوي ُعمي
ٍ

ُ  

ــــــــــها ذات انقطــــــــــاع  َّووصــــــــلها بامضــــــــيها وكانــــــــت َإىل أن راض َ  

ْعجبــــت حلاقــــدين عــــدوا عليهــــا  َ ــــــضباعو  ُ ــــــهم أرش ال ــــــلء نفوس ّم ُ
َ

ِ

ُ  

ـــــعا ـــــدخرين وس ـــــري م ـــــا غ ًرموه
ْ َُ ـــــاع  َّْ ـــــر مط ـــــىل أم ـــــوا ع ـــــد نزل ُلق

ٍ
  

ـــــا    ـــــون الطواي ـــــس خيف ـــــانوا أم ُوك ِ ــــــداع ــــــويش اخل ــــــر بم ــــــىل وغ ع
ِ ِ

ِّ ْ ََ
ٍ َ  

ـــــشاع ـــــالرأي امل ـــــوم ب ِفـــــصالوا الي ُ
ـــــــاع  َ ـــــــال قن ـــــــذاع ب ـــــــاخلرب امل وب

ِ
ُ َ  

َّإذا اســـــتقووا فـــــإن احلـــــق أقـــــوى  ْ   ُبقــــــى، والــــــرساب إىل انقــــــشاعوأ  َ

ــــــــــــــا وواق ــــــــــــــاىل اهللاُ كالئه تع
ٍ

ــــــــــــــــــــــــــــا وراع أي راع  ُ ُّحمارمه ٍ َ  

*  *  *

ــــأعلوا   ــــوا ف ــــن الكــــابرين بن ــــا اب ْأي ْ َ َرصوح املجـــــــد باذخـــــــة اليفـــــــاع  ََ َ

ِ
  

ـــــداهم ـــــن م ـــــرص ع ـــــشيني يق ُقري ّ ــــــاع  ُ ــــــل ب ــــــب ك ــــــاعهم املرج ُّوب ِ
َّ ُ

ِ
  

ـــم مـــن العـــرق املـــصفى َّعلـــت بك ُ
ِ

ْ

ِ
ـــــــــساع   ـــــــــا م ـــــــــساع ال تطاوهل ُم ٍ  

ٌوأورثكـــــــــم مفـــــــــاخره عتيـــــــــق ُ َ

ِ
ـــــاع  َ ـــــصود الرب ـــــات مق ـــــن األبي ّم ُ ْ

ِ
  

ــــــق وديــــــن ــــــىل خل ــــــشأكم ع ٍفن ٍ ُ ــــــل واالصــــــطناع  َّ ْوإســــــداء اجلمي
ِ

ِ
  

ـــال   ـــان أه ـــسموق وك ـــن ورث ال ًوم َ َ ِ
ًلـــــــه ضـــــــم ارتفاعـــــــا الرتفـــــــاع  

َّ  

ّوجـــــــــر لقومـــــــــه رس املعـــــــــايل  اد فنـــــــــال غـــــــــري املـــــــــستطاعوز  َّ
َ
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ـــــة مـــــذ صـــــباكم ـــــــــدفاع  هنـــــضتم بالعروب ـــــــــدافع وال ـــــــــدري الت ِب ِّ ِّ  

ـــــتم ـــــصيد كن ـــــسابقني ال ـــــني ال وب
ِ
ّ

ِ
  َرجـــــال الـــــسيف مـــــنهم والـــــرياع  

ـــــــهيد رأي  ـــــــوك ش ـــــــل أخ َأمل يقت ــــــرصاع  ُ ــــــه روح ال ــــــت روح َفأعل ُ  

ٌفهبــــــت أمــــــة وصــــــحت ثغــــــور
ـــــتالع  ٌ   ِوطـــــار لظـــــى البقـــــاع إىل ال

ـــت لعـــارف وكن
ٍ)١(

ْ هـــارون تغـــشى  َ ـــــجاع  َ ـــــن ش ـــــجاعا ع ـــــاطره ش ًخم
َ َ  

ــــا ــــد نزلن ــــن؟ لق ــــوم نح ــــأين الي َف ــــــداع  َ ــــــضاع وات ــــــم ات ِّعــــــىل حك ٍِّ  

ــــو ــــوى وهل ــــني ه ــــر ب ــــا العم قطعن
ٍ

ِوتثمــــــري النــــــزاع مــــــن النــــــزاع  َ ْ َ  

ــــــــا ــــــــوازل دامهتن ــــــــت إذا الن ُنبي ُ
ِ
ـــــــصبح ال نراعـــــــي  َ ُنراعيهـــــــا، ون ُ  

ـــــاعي ـــــن األف ـــــاة ع ـــــا احلي ُوتلهين   ُأعادينــــــــا، فتلــــــــدغنا األفــــــــاعي  ُ

ـــــأن مل ـــــضا ك ـــــضنا بع ـــــداجي بع ْي ً ُ ٍنكــــــن غرضــــــا ألنيــــــاب جيــــــاع  ُ ً
َ
َ  

ـــــــــفا ـــــــــدو اهللاِ ص ـــــــــشانا ع َّويغ َ ُّ ـــــرصاع  َ ـــــش ال ـــــفوفنا ع ـــــني ص ُّوب ُ  

ـــــــان ـــــــم عـــــــن عي يواثبنـــــــا بعل
ٍ ِ

ــــــامع  ٍ ــــــن س ــــــل ع ــــــه بجه َوندفع
ٍ  

ٍأفئـــــــــــدة مجـــــــــــاعُويطرقنــــــــــا ب ُ
ٍ

ـــــــــــعاع   ـــــــــــدة ش ـــــــــــاه بأفئ فنلق
ٍ

  

ـــــىض  ـــــاه أف ـــــذي ذقن ـــــون ال ٍإىل بعــــــــــث فعــــــــــزم فانتفــــــــــاع  ُإذا اهل
ٍ

  

ـــــــــــــــا رب رش ـــــــــــــــسيناه وقلن ن
ٍّ ــــــــــدفاع  َّ ــــــــــامع الن ــــــــــري وانق ٍخل ٍ ٍ

  

متــــى نجمــــع عــــىل صــــفو ورشــــد
ٍ

ُ
ٍ ْ َ ْ ــــى؟  ُ ــــضياع!  مت ــــؤذن بال ــــق ي   ُّواحل

ـــــصرب ـــــصموا ب ـــــورية اعت ـــــي س بن
ٍ ُام رد القـــــــــضاء بمـــــــــستطاعفـــــــــ  َ َُّ  

ــــــــم  ــــــــصاحبكم مل ــــــــصابكم ب ٌّم ُ

ِ ِ
ـــــــرب واع  ُ ـــــــف يف الع ِبكـــــــل مثق

ُ
ٍ

ّ  
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ــــي ــــو ح ــــاوة وه ــــاف احلف ــــئن ع ٌّل ــــوداع  َ ــــه مــــع ال ــــد صــــعدت إلي َفق َ
ِ

  

*  *  *

ـــــا  ـــــزاء أب ـــــا الع ـــــا عن ـــــيس«ُنب غـــــداة نعتـــــك للـــــرشق النـــــواعي  »  مل
ْ

َّ ْ ََ  

َّحبـــــاك اهللا مـــــن حلـــــو الـــــدماع ْ ُ

)١(
َبجنتـــــــه ومـــــــن طيـــــــب املتـــــــاع     ِ َّ  

الغني حسن يرثيهشاعر األهرام األستاذ الكبري حممد عبد  وقال -٤
)٢(

:

ـــــــاين  ـــــــز كي ـــــــأ ه ّنب
ٌ

َ ـــــــى ... َ ـــصطفى  وكف ـــا م ـــردى ي ـــاك ال ـــوم واف   !َّي

ـــــــربا  ـــــــا خ ـــــــاعي إلين ـــــــل الن ًمح َ ـــــضعفا  َ ـــــه أن ي ـــــصرب ب ـــــك ال   أوش

  يطـــــرد الليـــــل، ويمحـــــو الـــــسدفا  جــــــاء والــــــصبح عــــــىل إرشاقــــــه

ـــــــه الـــــــريح مـــــــن ســـــــورية     محلت ـــالريح ـــفا ك ـــصفا... ًعاص ـــل أع   ال ب

ــــــــــة ــــــــــرشه قائل ــــــــــت تن ــضل اختفــى  : ًأعول   انطــوى الفاضــل، والف

آه مـــــــن فعـــــــل الليـــــــايل إهنـــــــا
ِ

َمل تـــــــدع للعـــــــني فينـــــــا مطرفـــــــا   َ
ْ  

ـــــا  ٌكـــــــل يـــــــوم بغتـــــــة مـــــــن نبـــــــأ ـــــة قاع ـــــدع الروض ـــــصفاًي    صف

ــــــــــدا ــــــــــوا واح ــــــــــاء تول ًاألحب ــــا  َّ ــــر جف ــــصاحب احل ــــدا، وال ُّواح
ً  

  واعـــــذر القلـــــب إذا مـــــا وجفــــــا  فاعــــــذر العــــــني إذا مــــــا دمعــــــت 

ـــــا ـــــن حين ـــــل ع ـــــوم راح ـــــل ي ـــــرصفا  ّك ـــــى ان ـــــث حت ـــــد يمك   مل يك

ـــــــا  ـــــــن فرقتن ـــــــرف ع ـــــــو نع ـــــــــا   آه ل ـــــــــفا!! َّلتزودن ـــــــــن أس   َولك

                                                          

.الشجر عصري: َّالدماع) ١(
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ْوملحجــــــوب القــــــضا أن يعرفــــــا؟  ًعــــصوب عينــــا أن يــــرى  كيــــف للم ُ
ِ  

*  *  * 

ــــــا  ذهــــــــب العــــــــامل منــــــــا فجــــــــأة ــــــا اختطف ــــــري احلــــــر من واألم
ِ

ُ ُّ  

ــــان مــــلء العــــني خلقــــا عاليــــا ًك ً ـــــــا  ُ ـــــــضال، ووف ـــــــروءات، وف   ًوم

ـــــــــــا  ًمجــــــع األخــــــالق والعلــــــم معــــــا   ـــــــــــه ائتلف ْفهـــــــــــام يف بردتي ُ  

ــــــه كــــــام ــــــم جناحي ْخفــــــض العل ـــــــا  َ ـــــــه الكنف ـــــــم لدي ـــــــأ العل ُوط
َّ  

ْكاســـــــــيا باحلـــــــــسنيني التحفـــــــــا  ْجتــــــد ) َّالـــــشهايب(فمتـــــى تلقـــــى  َْ ُ ً  

َرشف النــــــــــــــسبة إال رشفــــــــــــــا  يتلقـــــــــــاك بلطـــــــــــف مل يـــــــــــزد
َ

َ  

*  *  *

ــــ ـــوى ال ـــا، وط ـــع ركن ـــرس املجم ًخ
ِ

ــــا  َ ــــايل رفرف ــــن رصح املع ــــموت م ُـ ْ َ  

  نغـــــم املــــــوت، وأغفـــــى، وغفــــــا  وصــــحا الــــساهر يف الــــدرس عــــىل

ـــــا ـــــم هب ـــــرس العل ـــــد خ ـــــدة ق ــــــصفا  رق ــــــا من ــــــضا، وبحث ــــــا حم ًأدب ً ً  

ــــــد! أهيــــــا الراحــــــل ال تبعــــــد ــــا  فق ًكنــــت للفــــصحى حــــساما مرهف َ  

ــــــن أجمادهــــــا ــــــدا عنهــــــا، وع َذائ َّكاشــــــفا عــــــن درتيهــــــا الــــــصدفا  ً َُّ
ً  

*  *  * 

ر زكي املحاسني يرثيهووقال الدكت -٥
)١(

:

يـــــا أمـــــري
َ

ْ البيـــــان والعلـــــم مهـــــال َ
ِ

ِ
ًمل تغــــــادر فينــــــا صــــــديقا وأهــــــال  

ْ

ِ
ُ  
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ـــــال  ُمـــــا هـــــو املـــــوت؟ إنـــــه كغيـــــاب ـــــادر وص ـــــفرة تغ ـــــال أو س ْط َ ُ

ِ
ُ َ َ  

ـــــى ـــــوت ويبق ـــــي نم ـــــا لك َوخلقن َ َ ْ
ِ

ـــال  ُ ـــاب أو ســـاء فع ـــذكر ط ْبعـــدنا ال َ
ِ

َ ُ ْ ِّ  

ًأهيــــــذا الــــــرئيس عــــــشت كــــــريام َ ْ
ِ

ُ َ ُّ
ــــــام  َ ــــــاة عل ــــــست احلي ًولب

ِ
َ َ َْ

ــــــبالِ ْ ون ُ  

ٌويفــــــــديك يف املجــــــــامع عهــــــــد ِّْ ُ ََ ِ
ِ

َ َ ـــــــىل  َ ـــــــالك جت ـــــــه ع ـــــــري في َّعبق َ َ ُ ٌَّ ْ
ِ َ  

ــــــــات يف مغانيــــــــك حتيــــــــا ْالنبات َ َ َ ّكـــــل لفـــــظ بوصـــــفها قـــــد حتـــــىل  ُ َ َ
ِ ٍ

ْ ْ َ ُّ ُ  

ـــــــد           ـــــــائامت بمج ـــــــات ق والعروب
ٍ ِ

ْ َُ ٌ ُ ـــــال ـــــدهين أص ـــــت تفت ـــــك إذ كن ْل َّ
َ َ َْ َْ

ِ َ َ  

ـــــو ـــــيم ط ـــــان احلك ْوالبي َ ُ
ـــــسان         ُ ع ل

ٍ ِ
ُ ـــــهال ـــــا وس ـــــسلته منيع ـــــك سل ْمن َُ َ َ َ

ً َ ْ ْ  

ـــــــراق ويف ـــــــشام والع ـــــــك يف ال ل
ِ ِ

ِ ّ ــــىل  َ ــــدح مع ــــام وق ــــام س ــــرص مق ّم َ ٌُ َ ٌ َ ْْ
ِ ِ

َ
  

ـــــا ـــــر لقي ـــــك آخ ـــــي إلي ـــــان من ْك َُ
ُ

ِ ِ
َ ِ

ـــتجىل  ِّ ـــالل شـــفت ل ـــا اخل ـــت فيه ْكن ُ ْ ََّ َ َ
ِ

  

ٍكنـــت روحـــا خفاقـــة ضـــمن جـــسم    َ ّ ً
ْ ْ ُ

ِ
َ

ِ
َ َ ـــــرا ْه الـــــسقام وازداد نحـــــالَقـــــد ب َ ُُ ْ ُ ّ  

ـــــال ـــــب جم ـــــف غي ـــــك خل ٌولعيني ٍ َ ـــــــالعني جماهلـــــــا صـــــــار أغـــــــىل  َ   ب

ــــــى           ــــــك تبق ــــــورة ل ــــــت ص ْومتثل َ ًَ َ ُْ َّ َ
َ ـــــوىل ـــــب لقاؤهـــــا مـــــا ت ـــــد كت ّعن َ َ ٍْ ُ  

ـــــدهيا ـــــت ل ـــــني األرواح كن ـــــو تب ْل َْ ْ ُ ُ ـــــضال  ُ ـــــك ف ـــــستزيد علم ْيف رؤى ت َ َ ْ ُ
ْ
ِ

ُ َ ً  

يــــا حبيــــب الوفــــاء 
ِ

َ ْوالعــــز، قــــل يلَ ُ ـــثىل  ِّ ـــك م ـــحبة ل ـــادرت ص ـــف غ ْكي ً
ُ َْ ْ ُ ََ َ  

ْجممعيــــــني كنــــــت تــــــألف فــــــيهم            ُ َْ َ َ ُ ِّ

ِ
ْ َ ــــان للفكــــر حــــارب جهــــال ْكــــل ب َ َ ََ

ِ
ْ

ٍ
َّ  

ـــا  ُّشـــهايب«ي

ِ
ـــهاب» ـــوق ش ـــت ف ٍ، كن

ِ

ْ َ َ ْ ــــذال  ُ ــــا، وب ــــوب خلق ــــت القل ْفعلل ًَ َ َْ ْ َُ َ  

ـــالكرب ـــك ب ـــدوك طبع ـــى احلاس ورم
ِ
ْ َ َ

ِ ِ
َ َ ْ َ ـــــئت ذال      َ ـــــام ش ـــــؤوا، ف ـــــد أخط ّلق ُ ََ ْ

ِ
ْ َ  

ــــع رأس ــــيش خاض ــــني يع ــــم مه ٍك ْ
َ َ

ِ
َ ُ

ٍ
َ ْ َّبـــــرئ الـــــود منـــــه إذ كـــــان صـــــال  َ َ ْ

ِ ِ
ُ ُّ ُ َْ

ِ
َ

ِ
  

ــــ   ـــع ال ـــة رف ـــق العروب ـــري خل ُولعم ُ ََ ُْ ْ َّــــهام مهـــام يكـــن هلـــا الـــسيف ســـال  َُ َ
ُ َّ َُ ْ َ ُْ ِ  
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*  *  *

ــصطفى« َم ْ ــام » ُ ــا وعل ــفوت بيت ــد ص ًق ْ
ِ

ً َْ َ ــــبىل  ْ ــــيس ذكــــرك ي ــــت، ل ــــد أن َخال َُ ْ
ِ ِ

َ ْ ٌَ  

*  *  * 

 عنـدما تقلـد وزارة املعـارف سـنة -وكان الشاعر زكي املحاسني بعث إىل الـشهايب

 هبذين البيتني-)١٩٣٦(
)١(

 :

َمـــــا عجبنـــــا ملـــــا غـــــدوت وزيـــــرا ْ َْ َّ
ِ

ــــــت يف عــــــالك أمــــــريا  َ   ُفلقــــــد كن

ْيـــــا شـــــهابا أعـــــىل البيـــــان تـــــالال َ َأســـــطع ال  ً
  يـــــوم يف املعـــــارف نـــــوراْ

ًشيدا فيهـا بعلـم األمـري وأدبـه بعـد أن مـوقال الشاعر عـادل الغـضبان قـصيدة  -٦

)األسلوب العلمي عند علامء العرب: (استمع إىل حمارضة الشهايب
)٢(

:ومطلعها. 

ــــر أفــــق احلمــــى واطلــــع شــــهابا  ُأن ُ ـــــا  َ ـــــا احلجاب ـــــن ليالين ـــــزق م وم
ِ

ِّ
)٣(

   

*  *  * 

                                                          

.١٧٧: وأعالم عبقريات - العطري الغني عبد) ١(

).١٩٣٤ (آذار ع -  املرصية قتطفامل جملة يف ونرشت دمشق جممع يف ألقيت) ٢(

.مراجع من يدي بني فيام القصيدة بقية عىل أعثر ومل .١٧٧: وأعالم عبقريات - العطري الغني عبد) ٣(
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 ريالسيايس السف
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خامتـــــــة

ِّانتهت الرحلة والنجعةووضعت عيص التسيار، ولعل من حق القـارئ اآلن، وقـد 
ُّ

ِ ِ
ُ

َّتشعبت الوجهات بني ترشيق وتغريب، وتفاوتت املسالك بني تغوير وإنجاد، أن نلملم 

ُله ومعه أطراف األحاديث يف إملاعة متخض من كل فصل زبدته ومن كل قول لبابه
ْ
َ َ.

ِّبنا هذا املكونات املتعددة لشخصية أمري املجمـع، فوجـدناه ينـشأ يف أرسة تناول كتا ِّ

ًعلم وسياسة، يكب عىل الدرس والتحصيل، وينخرط يف العمل السيايس، مرابطا عـىل  ُّ

ِجبهة القومية العربية املضطهدة املظلومة، يف مواجهة القوميـات املـضطهدة الظاملـة، ثـم 
َ ُ

ــة  ــة الوطني ــىل اجلبه ــا ع ــة ًمكافح ــري، يف مواجه ــريب الكب ــه الع ــار وطن ــة يف أقط التحرري

ْوعلمنـا أن أهـم مقومـات القوميـة العربيـة عنـده هـي اللغـة . االستعاملر الغريب الغاشم

َوإن كتبـه يف هـذا . والتاريخ املشرتك دون إغفال املقومات األخـرى مـن عقيـدة وأرض ُ

ًاملجال يمكن أن تعد تارخيا للحركتني القومية والوطن َّ ية املتكـاملتني عـىل امتـداد الـوطن َُ

ًمل تكن قوميته عنرصية، كام مل تكن وطنيته إقليمية أو انغالقا. العريب َّ َّ.

ْويف مكونه العلمي تابعنا حتصيله يف العلوم الزراعية ومصنفاته فيهـا َ َولفـت نظرنـا . ِّ
َ

َّية، وأنه وظف علمـه َأنه مجع يف عمله املعرفة العلمية النظرية إىل املامرسة العملية التطبيق

ًوخربته لنرش الوعي الزراعي يف بلده، متخريا منـه مـا يـسهم يف تطـوير الزراعـة يف بـالد 
ِّ

.الشام وحتسينها، فلم تغب الروح الوطنية عن مقاصده ومراميه يف هذا العلم
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َّثم رأيناه مـصطلحيا لغويـا، قعـد لوضـع املـصطلح العلمـي العـريب، وفـق منهجيـة  َّ ََّ ً ً

ًنى عليها مصطلحات العلوم الزراعية التي مـا تـزال معينـا ثـرا لكـل مـن جـاء واضحة ب ً
َّ

َبعــده والتحــب طريقــه ــة . َ ًوكــان إىل ذلــك باحثــا موضــوعيا أســهم يف التأســيس للكتاب ً

ًالعلمية العربية احلديثة، داعيا إىل أن تكـون العربيـة لغـة علـم ومعـارصة، وأن هـذا هـو 

ن ذلـك ال  بعض مالحظ قليلـة، فـإ– جمتهدين –خذنا عليه َّوإذا كنا قد أ. السبيل لنامئها

والقـراء واملختـصون هـم احلكـم فـيام مل نوافـق فيـه . ًيقلل أبدا مـن قيمـة عملـه وريادتـه

.أستاذنا

ًوعشنا معه أديبا، من خالل كتاباته اإلبداعية يف املقالة واخلاطرة والقـصة والرتمجـة  ْ
ِ

ضه املتواَفأدهشنا كيف تطور أسلوب كتابت. والشعر
ِ

ًع يف بداية حياته، مرتقيا إىل مصاف  ِّ
َ َُ

.أساليب األبيناء من الكتاب

ْويف كل هذا وذاك كان املجمعي البارز الفاعل يف جممعي دمشق والقـاهرة، إذ كـان  ََّ

ًيؤثر العمل العلمـي واللغـوي عـىل العمـل اإلداري والـسيايس، ويعـد األول طبعـا فيـه  ُّ ُ َ

ًوالثاين تطبعا، وطا َُّ .ُّملا غلب الطبع التطبعَ

ِّويف تقصينا لصورة الشهايب ومكانتـه يف عقـول معارصيـه وعيـوهنم، فـيام قبـل عنـه 

ْوكتب فيه مفكـرا وعاملـا ولغويـا وأديبـا، أدرك ًُ ً ً نـا مـا أهلـه ليكـون يف عـداد أعـالم األمـة ً
ِ

َّ

.»اخلالدين«
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املصادر واملراجع

 – وزارة الثقافـة –مـسعود بوبـو .  د–أثر الـدخيل عـىل العربيـة يف عـرص االحتجـاج - ١

  .م)١٩٨٢ (–دمشق 

 القـاهرة – دار املعـارف بمـرص – سـامي الكيـايل –األدب العريب املعارص يف سـورية - ٢

).م١٩٦٨(

وعات جممع اللغـة  مطب– مصطفى الشهايب –أخطاء شائعة يف ألفاظ العلوم الزراعية - ٣

).م١٩٦٣ (–العربية بدمشق 

ــتعامر - ٤ ــصطفى الــشهايب–االس ــة –  م ــة العالي ــد الدراســات العربي  – مطبوعــات معه

.م)١٩٥٧ (–القاهرة 

.م)١٩٥٦ (– القاهرة – عبد اهللا أمني –االشتقاق - ٥

 – ومطبعـة الرتقـي – مطبعة الرشق – مصطفى الشهايب –األشجار واألنجم املثمرة - ٦

).م١٩٢٤(دمشق 

ـــالم - ٧ ـــزركيل –األع ـــدين ال ـــري ال ـــني – خ ـــم للمالي ـــري– ١٥ ط – دار العل  –وت  ب

.م)٢٠٠٢(

).م١٩٦٠( القاهرة –) اقرأ( سلسلة – مصطفى الشهايب –األلعاب األوملبية - ٨

ــب .  د–األمــري مــصطفى الــشهايب - ٩ ــة –عــدنان اخلطي  مطبوعــات جممــع اللغــة العربي

).م١٩٦٩(بدمشق 

 – مطبوعات جممع اللغة العربيـة بدمـشق –تأبني املرحوم األمري مصطفى الشهايب - ١٠

).م١٩٦٩(مطبعة الرتقي 
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 – سلـسلة كتـاب اهلـالل بمـرص – ترمجـة مـصطفى الـشهايب –جتارة الرق والرقيق - ١١

).م١٩٨١(القاهرة 

 مؤسسة الرسالة والرشكة –ممدوح حممد خسارة .  د–التعريب مؤسساته ورسائله - ١٢

).م١٩٩٩( دمشق –املتحدة 

).م١٩١٨( مرص – املكتبة السلفية – طاهر اجلزائري –التقريب ألصول التعريب - ١٣

 دار عـامل الكتـب – تح هشام سمري البخـاري – القرطبي –امع ألحكام القرآن اجل- ١٤

).م٢٠٠٣( الرياض –

 ١٢ ط– بريوت – املكتبة العرصية – مصطفى الغالييني –جامع الدروس العربية - ١٥

).م١٩٧٣ (–

).م١٩٦٢( القاهرة –) اقرأ( سلسلة – مصطفى الشهايب –اجلغرافيون العرب - ١٦

.ت.  د– مصطفى الشهايب  الشيخ–الرجل احلقيقي - ١٧

 دمـشق – مطبعة احلكومـة الـسورية – مصطفى الشهايب –الزراعة العلمية احلديثة - ١٨

).م١٩٢٢ (– ١ ط–

).م١٩٦٦( بريوت – دار الكتاب اجلديد – مصطفى الشهايب –الشذرات - ١٩

 القـــاهرة – دار املعـــارف بمـــرص – مـــصطفى الـــشهايب –طرائـــف مـــن التـــاريخ - ٢٠

).م١٩٥٠(

).م١٩٩٦( دمشق – دار البشائر – عبد الغني العطري – عبقريات وأعالم- ٢١

 –ممدوح حممـد خـسارة .  د–علم املصطلح وطرائق وضع املصطلحات يف العربية - ٢٢

).م٢٠٠٨( دمشق  –دار الفكر 

 مطبوعات معهد الدراسات العربيـة العاليـة – مصطفى الشهايب –القومية العربية - ٢٣

).م١٩٥٩( القاهرة –

 عــامل الكتــب للطباعــة والنــرش –عبــد الــسالم هــارون .  تــح– ســيبويه –الكتــاب - ٢٤
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.ت.  د– بريوت –والتوزيع 

).م١٩٢٧( دمشق  – املطبعة احلديثة – مصطفى الشهايب –كتاب البقول - ٢٥

).م١٩٣٠( دمشق – املطبعة احلديثة – مصطفى الشهايب –كتاب الدواجن - ٢٦

. دار املعارف بمرص– ابن منظور –لسان العرب - ٢٧

).م١٩٢٣( دمشق – مصطفى الشهايب –راعية مسك الدفاتر الز- ٢٨

ــة - ٢٩ وعــات معهــد  مطب– مــصطفى الــشهايب –املــصطلحات العلميــة يف اللغــة العربي

).م١٩٥٥( القاهرة –الدراسات العربية العالية 

 دار –ه يـ ورفيقأبو الفـضل إبـراهيمحممد  .  تح– السيوطي –املزهر يف علوم اللغة - ٣٠

.ت. د – بريوت – ١ ط –اجليل ودار الفكر 

 – ٧ ط– مـرص – دار املعـارف –نـارص الـدين األسـد .  د–مصادر الشعر اجلاهيل - ٣١

).م١٩٨٨(

 منشورات احتاد الكتاب العـرب –اتم عيل بو خ.  د–مصطلحات النقد السيميائي - ٣٢

).م٢٠٠٥(بدمشق 

ــة - ٣٣ ــة الــسورية – مــصطفى الــشهايب –معجــم األلفــاظ الزراعي  – مطبعــة اجلمهوري

).م١٩٤٣(دمشق 

ــ- ٣٤ ــم امل ــة معج ــشهايب –صطلحات احلراجي ــصطفى ال ــي – م ــة الرتق ــشق – مطبع  دم

).م١٩٦٢(

 – معهـد اإلنـامء العـريب –) مكروهيـل (–معجم مصطلحات العلم والتكنولوجيا - ٣٥

).م١٩٨٦(بريوت 

).م١٩٩٣ (– ١ ط– مؤسسة الرسالة – عمر رضا كحالة –معجم املؤلفني - ٣٦

. جممع اللغة العربية بالقاهرة–املعجم الوسيط - ٣٧

ــة تعمن- ٣٨ ــديث هجي ــديم واحل ــاظ يف الق ــب األلف ــسارة .  د–ري ــدوح خ ــسة –مم  مؤس
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).م١٩٩٩( دمشق - الرسالة والرشكة املتحدة

 –يـة ا نـرش مكتبـة اهلد– دون اسـم مؤلـف –من رسائل األمـري مـصطفى الـشهايب - ٣٩

).م١٩٩١(بريوت  

لعربية  منشورات جممع اللغة ا–املوسم الثقايف السابع ملجمع اللغة العربية األردين - ٤٠

.م)١٩٨٩ (– عامن –األردين 

).م١٩٩٨( دمشق – ١ ط– مؤسسة املوسوعة العربية –املوسوعة العربية - ٤١

:املجالت

).١٠٠ -٩٩ع ( احتاد الكتاب العرب –جملة الرتاث العريب - 

.١٤ ع –  بدمشق املركز العريب للتعريب والرتمجة والنرش–جملة التعريب - 

.٨ و ٤  ع– الرباط –جملة اللسان العريب - 

).٤٤ – ٤(جملة جممع اللغة العربية بدمشق األعداد - 

).١٠٢ -٨١( األعداد –جملة جممع القاهرة - 

:لكرتونيةاملواقع اإل

.املكتبة الشاملة- 

.موقع املشكاة اإلسالمية- 

.موقع مكتبة صيد الفوائد- 

.موقع يعسوب- 

.موقع وزارة األوقاف املرصية- 
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الفهرس

الصفحة

 د-أ ن املباركماز. بقلم دتصدير

٥....................................................املقدمة

 ١٣.........................................معامل حياة

َّالنَّشأة والطلب ) ١ ْ......................................١٣

٢٠.....................َّالعلمية واألدبية الفكرية واآلثار ) ٢

٢٠..............................................الكتب : ًأوال 

٢٩...................................املقاالت والبحوث : ًثانيا

٥٠..............................املحارضات واألحاديث : ًثالثا

  ٥٣........................ ....................الشهايب القومي

٥٤.....................مفهوم القومية العربية وعواملها ) ١

٥٧نشوء فكرة القومية العربية يف العرص احلديث ومراحلها) ٢

٥٨............................ مرحلة الرسية ومجعياهتا -

٦٠............................ مرحلة العلنية ومجعياهتا -

٦٤)...............١٩١٣( املؤمتر العريب األول بباريس -

٦٨.....................رد الشبهات عن القومية العربية ) ٣

٧٤..............................جتليات القومية العربية ) ٤

٧٤............................ الثورة العربية الكربى -١

٨٢........................لثورات الوطنية التحررية  ا-٢

٩١......................... النزوع إىل الوحدة العربية -٣
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الصفحة

٩١................... النهضة اللغوية واإلحياء الثقايف -٤

 ٩٩.......................................الشهايب العامل الزراعي

١٠٠.............................تب الزراعية التي ألفها الك: ًأوال

١١١...............................مقاالته وبحوثه الزراعية : ًثانيا

١١٢...........................مالحظات عىل كتبه الزراعية : ًثالثا

 ١٢٥..................................الشهايب املصطلحي اللغوي

١٢٥....................................مؤلفاته املصطلحية : ًأوال

١٣٤.....................منهجية الشهايب يف وضع املصطلح : ًثانيا

١٤٣...مالحظات عىل منهج الشهايب وطريقته ومصطلحاته : ًثالثا

١٤٣............مالحظايت عىل منهجية الشهايب وتطبيقاهتا ) ١

١٤٤.......................... ميزات عمله املصطلحي-١

١٥٦..................... مالحظ عىل عمله املصطلحي -٢

١٧٩.......مالحظات املعارصين عىل مصطلحات الشهايب) ٢

١٨١......مقولة الشهايب يف توحيد املصطلح العلمي العريب: ًرابعا

١٨٩............................................الشهايب األديب

١٨٩..............................آثاره األدبية ومضموناهتا: ًأوال

١٨٩......................................كتاب الشذرات ) ١

١٩٠.................................. املقاالت األدبية -١

٢٠٠...............علمية والفلسفية والفنية  املقاالت ال-٢

٢٠٨..................................... املحارضات -٣
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الصفحة

٢١١...............................................الرتمجة ) ٢

٢١٤...............................................القصة ) ٣

٢١٦...............................................الشعر ) ٤

٢٢٠..................خصائص الكتابة األدبية عند الشهايب : ًثانيا

٢٢١..................................اخلصائص الفكرية ) ١

٢٢٧........................اخلصائص األدبية واألسلوبية ) ٢

٢٤٥........................وهنم الشهايب يف عقول معارصيه وعي

٢٤٥............................الشهايب يف عقول معارصيه : ًأوال

َّالكتب التي خص هبا الشهايب ) ١ ُ........................٢٤٥

َّالكتب التي خصته بجزء منها أو أشارت إليه ) ٢ َ.........٢٤٩

٢٥٥...................ر فيها املجالت والدوريات التي ذك) ٣

٢٥٥..............................البحوث التي كتبت عنه ) ٤

٢٦٢.............................الشهايب يف عيون معارصيه : ًثانيا

٢٦٢...........................................مما قيل فيه ) ١

٢٦٤...........................................مما نظم فيه ) ٢

اخلامتة
.............................................................٢٧٧

فهرس املصادر 
.............................................................٢٧٩

فهرس 
.............................................................٢٨٣


