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ا  • ــا ويقصــروَ ا ِ ــا املقــاالت الــيت خيّصــوَ لــة الــيت تلتزمهــا أن تنشــر لكّتاِ إن خطــة ا
  عليها.

ا.املقاالت املنشورة تعرب عن آراء أصحا • ِ  
  ترتيب املقاالت خيضع العتبارات فنية. •
لــــة مطبوعــــة علــــى اآللــــة الراقنــــة، أو علــــى  • ينبغــــي أن تكــــون املقــــاالت املرســــلة إىل ا

احلاسوب، ويفضل يف هذه احلالة أن تشفع املقالة بقرص مــرن (ديســك فلــويب) مســجلة 
  عليه، أو مرسلة بالربيد اإللكرتوين.

ا.املقاالت اليت ال تنشر ال ترّد إ •   ىل أصحاِ
لة، مع مقالته، موجزاً بسريته العلمية  • يرسل الكاتب الذي مل يسبق له الكتابة يف ا

  وآثاره وعنوانه.
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- ٢٥١ -  

  
  المجمع العلمي العربي بدمشق والمرأة
  ليلى الصباغ. د

امع العلمية(( العربية َّإن إنشاء البالد  أو كما مسيت يف الوقت ))ا
، ظاهرة فكرية اجتماعية، عربية جديدة، ))جمامع اللغة العربية((ـ  احلاضر ب

 يف القرن الثالث عشر ))عصر النهضة العربية احلديثة((انطلقت يف بداية 
ن فيها من األدباء،  وكان هدفها اهتمام العاملي. التاسع عشر امليالدي/ اهلجري

والعلماء، واملفكرين، باللغة العربية، واحلفاظ على أصالتها، مع السعي لتطويرها 
ي، واحلضاري  ، حىت تساير التطور العلمي والتقن))عصر احلداثة((وإغنائها يف 

د العربية قد خلت يف املاضي مما يشبه ي أن البال ولكن هذا ال يعن. العاملي
امع العلمية((تلك  فاملتتبع لتاريخ . ، وإن مل ختتص باللغة العربية وحدها))ا

العرب احلضاري يف العصور اإلسالمية، يرى أنه كان يطلق على جتمعات 
الس تنعقد أحيانا حول رأس . ))جمالس((العلماء واألدباء اسم  ًوكانت هذه ا

و بعض كبار أصحاب السلطة من مشجعي العلم واألدب والفكر، الدولة، أ
ّرها ثلة من علماء العصر وأدبائه، وكبار مفكريه، وجيري فيها تداول  وحيض

ا : ره وشعره ومصنفاته، ويف اللغة نث: احلديث والنقاش حبرية، يف األدب مفردا
لعلوم الدينية وتراكيبها وعلومها، ويف املعارف بفروعها املختلفة، مبا فيها ا

الس بي. والعقلية ن العلماء واألدباء واملفكرين، ودون دخيل  وقد تعقد هذه ا
، يتالقى فيها ))نواد حرة((، أو ))مجعيات((ـ  من السلطة السياسية، فتكون أشبه ب

الس الرجال والنساء، وقد تكون . ن املعرفة املهتمون بأفاني وقد تضم تلك ا



لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٥٢  )٢(اجلزء ) ٧٨( ا

وقد يكون على رأس بعضها نساء . )١(ل دون النساءللنساء فقط، أو للرجا
  .)٢(زن يف عصرهن بسعة املعرفة، والشغف بالعلم واألدب والفن متي

الس((ومع وجود تلك   األدبية يف املاضي، فإنه البد من – العلمية ))ا
الس العلمية العربية((التأكيد أن  ُ عندما فكر بإنشائها يف القرن الثالث ))ا
الس((التاسع عشر امليالدي، مل تكن مماثلة لتلك / ريعشر اهلج  على ))ا

ا تضم  تنوعها الفكري، وإن كان فيها بعض شبه منها، يتمثل بصفة خاصة بأ
امع العلمية((ـ ف. خنبة من األدباء والعلماء واملفكرين  ظهرت يف الواقع آنئذ ))ا

تمع ال ا ا عريب يف معظم أقطاره، ًملعاجلة قضية فكرية هامة جدا اصطدم 
 بالذات، يف تلك املرحلة الزمنية من تاريخ العرب ))قضية اللغة العربية((وهي 

ضتها احلديثة، لغة رمسية يف . احلديث فمنذ أن تبنت مصر اللغة العربية يف 
ركية، والسيما يف التعليم احلديث  َّ، وأحلتها حمل اللغة الت))حممد علي((عهد 

املفكرون العرب، وبصفة خاصة يف مصر وبالد الشام، الذي أوجدته، أخذ 
ا، إىل  م حباجة ماسة وملحة، يف اللغة العربية اليت يستخدمو يشعرون بأ
مفردات أوفر، وقواعد أبسط، وذلك بعد اجتاههم إىل ترمجة املؤلفات الغربية، 

                                                            
الس)١( امع العلمية يف العامل((: عيسى إسكندر املعلوف:  انظر عن جمموع تلك ا ، ))ا

مع ال((يف  لد)) بدمشق العريبعلميجملة ا وفيه احلديث عن . ١٠٥ - ٩٧/  األول، ا
امع العلمية يف املشرق، ويف املصدر نفسه امع العلمية ١٥٤ - ١٤٧/ ا ، ما خيص ا

  .يف أوربة وأمريكة
 يف دائرة املعارف اإلسالمية، الطبعة اجلديدة باللغة ))Madjlisجملس ((مادة : ً وانظر أيضا- 

ل   :١٠٢٩ - ١٠٢٧/ د اخلامسالفرنسية، ا
- Encyclopédie de L’ Islam (E.I٢), Vol. ١٠٢٩ -١٠٢٧ ,٥. 

الس الشهي) ٢( /  ه١١٧املتوفاة  ())ن سكينة بنت احلسي((جملس السيدة : رة من أمثلة تلك ا
 وجملس ،)م٧١٩/  ه١٠١املتوفاة  ())عائشة بنت طلحة((، وجملس السيدة )م٧٣٥

  ).م١٠٩١/  ه٤٨٤املتوفاة  ())كفيوالدة بنت املست((السيدة 



٢٥٣  ليلى الصباغ.د  -  مع العلمي العريب بدمشق واملرأةا

من ألفاظ العلمية واألدبية، املتنوعة إىل لغتهم العربية، مبا حتمله تلك املؤلفات 
ًر معروفة سابقا يف اللغة  رعات، أو ملسميات حديثة، كانت غي أوربية ملخت

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، فإن اندفاعهم حنو ممارسة الصحافة . العربية
ًرا، واليت تزايد مع منوها  ًالعربية، اليت نشأت يف هذه املرحلة، ومنت منوا كبي

ِّر إىل حث اخلطا  ر فأكث تمع، دفعهم أكثّمجهور القراء من مجيع فئات ا
للبحث عن لغة عربية صحيحة، وسهلة الفهم، ومنسجمة مع حداثة الفكر 

ًر مطروقة سابقا يف الوطن  العريب، الذي شرع خيوض يف موضوعات كانت غي
ًوكان البد هلذه اللغة املطلوبة أيضا، أن تكون مستوعبة للمعاين الواردة . العريب

ا لتلك املعاين ات األجنبية املتيف نصوص اللغ إن مجيع . رمجة، ومرادفة يف دالال
ّتلك األمور املستجدة كانت حتديا للغة العربية الفصيحة التقليدية، ومهددة هلا  ًّ
ا اآلين مع التطورات الغربية  باخلطر، بعد أن أظهرت هذه اللغة ضعف جتاو

مث أيقن األدباء العرب ومفكروهم، ومن . والعاملية يف امليادين احلضارية املتنوعة
احلريصون على البنية األصلية للغة العربية، وعلى صيانتها مما قد يصيبها من 
تشوهات وخروج عن قواعدها، أنه البد من العمل احلثيث إلجياد الوسائل 
الكفيلة باحلفاظ عليها، ويف الوقت ذاته لتحديثها وإغنائها، حىت تنسجم مع 

  .متطلبات العصر
تهم، كيف ميكن تطويرها دون التخلي وك انت املشكلة الصعبة اليت جا

ا،  ا، أي دون التخلي عن الفصحى مبفردا عن أصالتها أو املساس 
، والدعامة األساسية يف بنية ))القرآن الكرمي((وتراكيبها، وقواعدها، اليت هي لغة 
  .الثقافة العربية يف خمتلف العصور

يشبه هذه املشكلة، كان قد عاناه العرب ويف احلقيقة، إن بعض ما 
املسلمون خالل بعض العصور اإلسالمية السابقة، نتيجة متازجهم مع ثقافات 

رمجة إنتاج حضارات تلك الشعوب، كاليونانية،  الشعوب األخرى، وسعيهم لت



لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٥٤  )٢(اجلزء ) ٧٨( ا

ا مل تكن مبثل تلك احلدة اليت بدت فيها . والفارسية، واهلندية، والسريانية إال أ
التاسع عشر / شكلة يف القرن الثالث عشر ومطلع الرابع عشر للهجرةهذه امل

ن، يف تلك  فإذا كان بعض األدباء والعلماء واللغويي. ومطلع العشرين للميالد
العصور اإلسالمية السالفة، قد سعوا جبهودهم الفردية الستنباط مفردات 

ا عن العلوم الدخ تناسب األبنية اللغوية العربية، عب ، كما )٣(يلة عليهمروا 
: عمل بعض آخر، عندما رأى ما تعرضت له اللغة العربية مبجموعها من آفات

ًحىت أصبح اللحن يف الكالم يعد حلنا مردودا، وصار النطق بالعربية من (( ً ّ
رمجانات يف اللغة األعجمية،  ًاملعايب معدودا، وتنافس الناس يف تصانيف الت

، على اإلسراع للحفاظ على سالمة هذه )٤( ))العربية اللغةر  وتفاصحوا يف غي
أصول هذه اللغة النبوية ((اللغة بوضع معجمات لغوية موسوعية، تتضمن 

))وضبط فضلها
، أو بتدوين مؤلفات خاصة، توضح األصيل يف اللغة )٥(

ن  ّوالدخيل عليها من اللغات األخرى، وتذكر بقواعدها األساسية، فإن اللغويي
 هذه املرحلة احلديثة من تارخيهم، أدركوا أنه ال ميكن واملفكرين العرب، يف

ًن أن يضعوا حال ناجعا هلذه املشكلة الكبي ألفراد متفرفي رة، والسيما بعد أن  ً
فمنها ما : ًر جدا ظهر يف الساحة عدة تيارات فكرية لغوية، بعضها خطي

كل قطر  الفصحى وإحالل العامية احمللية يف العربية اللغةطالب بالتخلي عن 
ًحملها؛ ومنها ما كان أقل غلوا، فنادى بتنمية اللغة بإدخال مفردات، 
ومصطلحات، وتراكيب جديدة، منسجمة مع عصر احلداثة، ومقتبسة بصفة 

إال أنه باملقابل، بقي هناك التيار . خاصة مما هو قائم يف اللغات الغربية
                                                            

 -١٩/ ١٩٩٩دمشق . أزمة املصطلح العريب يف القرن التاسع عشر: حممد سواعي) ٣(
٥٨ - ٣٨، ٣٧.  

  .١/٨، مج ١٩٥٥/  ه١٣٧٤روت  دار صادر بي. ً جملدا١٥لسان العرب، : ابن منظور) ٤(
  .٩/ املصدر نفسه) ٥(



٢٥٥  ليلى الصباغ.د  -  مع العلمي العريب بدمشق واملرأةا

ا معجمات اللغة، بكل  اليت حفظتهالعربية اللغةّاحملافظ، الذي أصر على إبقاء 
ا، وقواعدها، وتراكيبها، والبحث يف اللغة نفسها عما ميكن أن  مفردا
ا، هذا مع التأكيد أن  يستجيب للمتطلبات اجلديدة، أي بتطوير اللغة من ذا

  . قابلة ملثل هذا التطويرالعربية اللغة
ء رح بعض األدبا وأمام هذه املشكلة واجلدل الفكري اللغوي حوهلا، اقت

 يتداول يف األمر، ويصل إىل ))جممع علمي عريب((ن إنشاء  واملفكرين اللغويي
مع((رح إقامة مثل هذا  وكان من أوائل من اقت. حلول فيه كما مسي ، أو ))ا

أمحد ((، األديب واللغوي اللبناين ))العربية اللغةأكادميية ((ر األوريب،  آنذاك بالتعبي
وقد تناول . )٦()م١٨٨٧ - ١٨٠٤/  ه١٣٠٤ - ١٢١٩ ())فارس الشدياق

  .آخرون هذه الفكرة وأيدوها
 للغةولقد صاحب يف الواقع، األهداف اللغوية املشار إليها للنهوض با

ا العربية اللغةإذ إن دعم . ، أهداف سياسية وثقافية، واجتماعيةالعربية ، وإعاد
وض بأمة العر ب، بعد أربعة ّحية، ونشرها معافاة يف تلك املرحلة الزمنية، هو 

ركية، وتقوية للوحدة العربية، اليت كانت ومازالت األمنية  قرون من السيطرة الت
ن،  ن احلاكمي الغالية لتلك األمة، مما جيعلها تقف قوية يف وجه األتراك العثمانيي

ا للعلم املتطور،  ز وفرنسيي والغربيني املستعمرين من إنكلي ن، ويفتح جمتمعا
  .احلديثة ومتثلهاوألدوات املعرفة 

وهكذا ظهرت يف بعض البالد العربية، منذ النصف الثاين من القرن 
النصف الثاين (الثالث عشر اهلجري وحىت الربع األول من القرن الرابع عشر 

، والسيما يف مصر، وبالد )من القرن التاسع عشر ومطالع القرن العشرين
، وقضايا النهوض العربية اللغة ، مهها))مجعيات((، و))جمامع علمية((الشام، عدة 

                                                            
  .١٩٣/ ١، ج١٩٧٩روت  بي.  أجزاء٨ .األعالم: رمجته يف الزركلي ًانظر موجزا لت) ٦(
  



لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٥٦  )٢(اجلزء ) ٧٨( ا

إال أن تلك التجمعات الفكرية ما كانت لتتكون حىت ينفرط . )٧(ا وتطويرها
  .عقدها، إذ مل جتد سلطة حاكمة تدعمها

ا   اللغةوإذا كان كثري من األدباء واملفكرين قد أدركوا املشكلة اليت متر 
 منلك يف الواقع ما يوضح ، فسعوا للتجمع إلجياد بعض حل هلا، فإننا الالعربية

                                                            
 

جملة (املصدر السابق نفسه . انظر حول تلك التجمعات، عيسى إسكندر املعلوف) ٧( 
مع العلمي العريب بدمشق مع العلمي : مادة(( و١٠٥ - ٩٧/ ١جم) ا  -Alا

Madjma al- Ilmi(( للباحث J.D.J. Waardenburg يف El٢) باللغة الفرنسية( ،
لد اخل   .١٠٩١ - ١٠٨٧/ امسا

امع اليت تكونت مع العلمي الشرقي((: ّمن تلك ا ، ١٨٨٢ُ الذي أنشئ سنة ))ا
مع((؛ و)١٩٥٢ - ١٨٥٦ ())فارس منر((بإسهام من األديب   الذي أقيم سنة ))ا

، إال أنه اضـمحل، )م١٩٣٥ - ١٨٧٠ ())توفيق البكري(( مببادرة من الشيخ ١٨٩٢
 - ١٨٦١ ())جرجـي زيدان((، و)١٩٠٦ - ١٨٤٧(ّإبراهيـم اليازجي ((وأسس 
 اللغةمجعية ترقية (() ١٩٣٣ - ١٨٦٥ ())الشيخ حممد رشيد رضا((، و)١٩١٤
ي  حفن(( بالقاهرة، وعلى رأسهم ))دار العلوم((كما أقام الطلبة القدماء يف . ))العربية
 ))نادي دار العلوم(( ))عاطف بركات بك((، ومنهم )م١٩١٩ - ١٨٥٥ ())ناصف
    ))فتحي زغلول((ٍومثله ناد أسسه . األلفاظ األجنبية، وهدفه تعريب ١٩٠٧سنة 

 اليت ))جلنة املصطلحات العلمية((وتشبهه . ًيف الوقت نفسه تقريبا) م١٩١٤ - ١٨٦٣(
أمحد ((ربية، وكان من أعضائها البارزين  ً، عندما كان وزيرا للت))أمحد حشمت باشا((أنشأها 
، أسس )م١٩٦٣ - ١٨٧٢ ())لطفي السيد(( كما أن ).م١٩٣٤ - ١٨٦٠ ())زكي باشا

مع(( ١٩١٧سنة  ْم البشري ّالشـيـخ  سلي((ً وكان على رأسه أوال )) ا ، )م١٩١٧ - ١٨٣٢ ())ِ
مثانـية وعشريـن ) ٢٨(، وكـان يضم )م١٩٢٧ - ١٨٤٧ ())زاوي خ أبو الفضـل اجلي الشيـ((فـ

إدريس راغب (( يرأسه ))جممع((اهرة كان يف الق) م١٩٢٥ - ١٩٢١(ويف . ن ًعضوا، ودام سنتي
 - ١٨٨٩ ())ن طه حسي((و) م١٩٥٩ - ١٨٨٦ ())منصور فهمي((= = ، ومن أعضائه ))بك

، وكان هدفه إنشاء معجم عريب حديث، ولكن املشروع أخفق لعدم دعم الدولة )١٩٧٣
  .له
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امع((مدى إسهام املرأة يف أوليات تلك  . ن مدى مطالبتها مبثلها ، أو ما يبي))ا
ومع ذلك فإنه ميكن القول، إنه من املتوقع أن تكون املناقشات الدائرة حول 
ًهذا املوضوع، قد أثارت يف أذهان الصحافيات واألديبات آنذاك اهتماما مبثل 

سبيل املثال فقط، بعض جتاوب فقد كان هناك، على . طروحةتلك األمور امل
 - ١٨٨٦/  ه١٣٦٠ -١٣٠٣ ())مي زيادة((من هذا القبيل عند األديبة 

ا )٨()م١٩٤١ مع ((، اليت عرف عنها بأ كانت تتتبع بشوق واهتمام جمهود ا
، وترجو ))دار الكتب املصرية((اللغوي القدمي الذي كان يعقد جلساته يف 

مع(( أن يضع بإحلاح ً ألفاظا مالئمة، حتل حمل األلفاظ األجنبية اليت ))ا
ملا تسربت الدعوة ((و. ))شاعت على األلسنة واألقالم بالرطانة والعجمة

للعامية، كتبت يف الصحف العربية مستهجنة هذه الدعوة، ومؤكدة أن 
. الفصحى هي أقوى رابطة لشعوب العرب يف مساعيهم للتحرر والنهضة

ن على الطريقة  ِّن، مبينة أن بعض املعلمي ر القواعد للمتعلمي بت بتيسيوطال
القدمية هم من أقوى أسباب التجايف عن تعلم اللغة العربية والشكوى من 

ا ))صعوبا
دم  العامية تفكك األواص((وأحلت يف القول بأن . )٩( ر و

))البيان
 هذا يف وقت وقد تبنت مثل هذه األفكار من األديبات، وإن كان. )١٠(

وداد (( اللبنانية الناقدة، السيدة - األديبة السورية))مي زيادة((ًمتأخر قليال عن 

                                                            
ا وآثارها: ي وداد سكاكين: انظر حوهلا) ٨( . دار املعارف مبصر. مي زيادة يف حيا

، ٢٥٤ - ٢٥٣/ ٥واألعالم ج-. ّحياة مي:  وحممد عبد الغين حسن- .ت.د
  .واملصادر اليت أوردها املؤلف

ا وآثارها: ي وداد سكاكين) ٩(   .٤٨/ مي زيادة يف حيا
  .٥٥/ املصدر نفسه) ١٠(



لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٥٨  )٢(اجلزء ) ٧٨( ا

))ي سكاكين
  .رها ، وغي)١١(

امع العلمية((وإذا كانت تلك   األولية السابقة، واجلمعيات األدبية ))ا
امع العلمية العربية((اللغوية اخلاصة، هي باكورة إنشاء  م، فإن  القائمة اليو))ا

امع((أول تلك  مع العلمي العريب ((َّ اليت تبنتها الدولة ورسختها، كان ))ا ا
م، يف عهد احلكومة العربية الفيصلية، اليت ١٩١٩، الذي أسس سنة ))بدمشق

وقد . ن من بالد الشام تسلمت السلطة يف سورية بعد خروج األتراك العثمانيي
ا فرعا من ، وكا))شعبة ديوان املعارف((ّحل حمل  ًنت احلكومة العربية قد أنشأ

ْاليت أحلت حمل ، لتدبر أمر اللغة العربية الرمسية، ))رمجة والتأليف الشعبة العليا للت(( َّ ُ
ركية يف الدواوين وشؤون الدولة، ولنشر الثقافة العربية، واستخدام املصطلحات  اللغة الت

مع((وقد اكتسب هذا . ركية العربية اإلدارية بدل الت ً كيانا مستقال عندما صدر ))ا ً
) يونيو(، بتاريخ الثامن من حزيران )٢٤٧/ ٥٦٩٨(مرسوم تأسيسه حتت الرقم 

مع العلمي العريب((، أو ))األكادميية(( أي ))األقاده مي((ـ  ُِّ، ومسي فيه ب١٩١٩ كما -  ))ا
ُِّعربت آنذاك تلك التسمية األجنبية
مع((وقد عقد هذا . - )١٢( وىل جلساته يف  أ))ا

، قرب اجلامع األموي، يف الثالث من ذي ))املدرسة العادلية((املقر الذي خصص له يف 
                                                            

 ،)م١٩٩١ - ١٩١٣/  ه١٤١٢ - ١٣٣٢(أديبة قاصة وناقدة من أهايل لبنان فسورية ) ١١(
. ))ي زكي احملاسن((تزوجت األديب . م واألدب وعملت يف التعليروت،  تعلمت يف بي

ًوخاضت معارك أدبية دفاعا ر واتصلت بأدبائها،  كتبت يف الصحافة، ورحلت إىل مص
 رسالة ))حممود شعيب((كتب عنها السيد . هلا عدد من املؤلفات األدبية. عن املرأة
  .ر، وهلا شعر ر يف جامعة املنصورة مبص ماجستي

 عبد القادر - ٣١٢/ ١٩٩٩روت  بي. إمتام األعالم: ار أباظة وحممد رياض املاحل نز- 
  .٢٥٢ - ٢٥١/ م١٩٨٥/  ه١٤٠٥ن دمشق  ن السوريي معجم املؤلفي: ّعياش

ا -    .٣٥ - ٣١/  فيه))فصل اللغة واألدب((، و١٩٨١ دمشق .شوك يف احلصيد(( انظر كتا
مع العلمي العريب: ح يتأمحد الف) ١٢( م، ١٩٥٦/  ه١٣٧٥دمشق . تاريخ ا

  .٧ مع اهلامش، وص٢ - ١ص
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م، وبرئاسة ١٩١٩) يوليو(ن مـن متوز  ، املوافق ليوم الثالثي ه١٣٣٧القعدة سنة 
))حممد كرد علي((ر، املرحوم  األستـاذ األديب الكبي

، الذي كان إنشاء مـثل هذا )١٣(
مع(( ، أي منذ زيارته لفرنسة، واطالعه على جممعها يف ١٩٠٩ن أمانيه منذ  م))ا

، وما كان يقدمه من خدمات للغة الفرنسية ))األكادميية الفرنسية((ـ  باريس املعروف ب
ن  حممد أمي((، و))حممد كرد علي((وكان عدد أعضائه مثانية، هم األساتذة . والثقافة
))سويد

)) املغريبعبد القادر((، و)١٤(
))عيسى إسكندر املعلوف(( و،)١٥(

)١٦( ،

                                                            
ن، وصاحب جريدة  فهو أحد كبار األدباء العرب السوريي. ي عن التعريف نغ) ١٣(

له ). م١٩٥٣ -١٨٧٦/  ه١٣٧٢ - ١٢٩٣(مولده ووفاته بدمشق . ))املقتبس((
 -٢٠٢/ ٦ انـظر ترمجة أوفىله، يف األعالم، ج.))ط الشامـخط((رة، منها  ثيـؤلفات كـم

ًن عاما دمشق  جممع اللغة العربية بدمشق يف مخسي:  وكتاب عدنان اخلطيب- ٢٠٣
٤٥ -٢٧/ ١٩٦٩.  

). م١٩٣٦ - ١٨٥٥/  ه١٣٥٥ - ١٢٧٣(فقيه مناظر، دمشقي املولد والوفاة ) ١٤(
 يف ))املدرسة الصالحية((رة من العامل اإلسالمي، وكان من مدرسي  جاب مناطق كثي

 -٤٤/ ٦األعالم، ج: الزركلي. له عدة مصنفات. األوىل أيام احلرب العاملية القدس
  .٥٢ - ٤٧/ املصدر السابق نفسه: عدنان اخلطيب

أصله من تونس، ومولده يف الالذقية ونشأته يف . من العلماء باللغة واألدب) ١٥(
اتصل ). م١٩٥٦ - ١٨٦٧/  ه١٣٧٥ - ١٢٨١(طرابلس الشام، ووفاته بدمشق 

 -.رة، وله عدة مصنفات ًرا، وألقى حماضرات وفي كتب كثي. باألفغاين وحممد عبده
  .٩١ - ٧١/ املصدر نفسه:  عدنان اخلطيب- ٤٧/ ٤ج: األعالم

توىل . ن يف لبنان ولد يف قرية من قرى املت. مؤرخ باحث، من أسرة حورانية األصل) ١٦(
تدريس األدب العريب يف لبنان ودمشق، ومجع مكتبة نفيسة استقر يف زحلة وتويف 

:  األعالم-، له عدد من املؤلفات)م١٩٥٦ -١٨٦٩/  ه١٣٧٥ -١٢٨٦. (فيها
  .١١٥ -١٠٥/ املصدر نفسه:  اخلطيب- ١٠١/ ٥ج



لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٦٠  )٢(اجلزء ) ٧٨( ا

))سعيد الكرمي((و
))ري قندلفت مت((، و)١٧(

))أنيس سلوم((، و)١٨(
عز ((، و)١٩(

))الدين علم الدين
))خ طاهر اجلزائري الشي((مث انضم إليهم . )٢٠(

، بعد )٢١(
وقد تقرر أن يكون يف . ١٩١٩) أكتوبر(عودته من مصر يف تشرين األول 

مع(( خ عبد  الشي((، و))ن سويد الشيخ أمي((أديب، ويضم غوي فرع ل:  فرعان))ا
؛ ))خ سعيد الكرمي الشي((، و))عيسى إسكندر املعلوف((، واألستاذ ))القادر املغريب
عز ((، و))ري قندلفت مت((، و))أنيس سلوم((: ر له األساتذة ي، اختي وفرع علمي فن

                                                            
ولد يف طولكرم وتويف فيها . فقيه من علماء األدب والشعر: يد علي الكرميـسع) ١٧(

شارك يف احلركة القومية العربية، وحكم ) م١٩٣٥ - ١٨٥١/  ه١٣٥٣ - ١٢٦٧(
األعالم،  - عمل يف القضاء، له عدة مصنفات. كتفي بسجنهعليه باإلعدام، مث ا

  .٦٩ - ٦١/ املصدر نفسه:  اخلطيب- ٩٩ - ٩٨/ ٣ج
له عدة مؤلفات ). ١٩٣٣ - ١٨٥٩/  ه١٣٥٢ -١٢٧٦(دمشقي املولد والوفاة ) ١٨(
ّدرس علم . نفته الدولة العثمانية ألفكاره الوطنية.  اليت كان يتقنهايةز رمجة عن اإلنكلي مت

مع . زية يف مدارس دمشق ربية واإلنكلي لتالنفس وا مع على طبع جملة ا  –أشرف يف ا
  .١٢٤ - ١١٧: املصدر نفسه:  اخلطيب- ٤٢٦/ ن ن السوريي معجم املؤلفي

له عدد من ). م١٩٣١ - ١٨٦٣/  ه١٣٥٠ - ١٢٧٩(ولد حبمص وتويف بدمشق ) ١٩(
 معجم –. ً وكان شاعرا.الكتب املدرسية يف علم النحو، ويف علم االجتماع واالقتصاد

  .٦٠ - ٥٠/ املصدر نفسه:  اخلطيب- ٢٥٥/ ن ن السوريي املؤلفي
 .عامل باألدب والشعر). م١٩٦٦ - ١٨٨٩/  ه١٣٨٦ - ١٣٠٧(مولده ووفاته بدمشق ) ٢٠(

رة حقق فيها بعض  م، وله مؤلفات كثي عمل يف التعلي. لم يف يافا واألزهر، وأوفد إىل فرنسةتع
  .١٠٥ - ٩٣/ املصدر نفسه:  اخلطيب- ٢٢٩/ ٤ األعالم ج–. راث الت

ساعد . من أكابر العلماء باللغة العربية واألدب. جزائري األصل ودمشقي النشأة) ٢١(
مولده ووفاته بدمشق . واخلالدية يف القدس. على إنشاء دار الكتب الظاهرية بدمشق

كان حيسن عدة لغات، وله عدد من ). م١٩٢٠ -١٨٥٢/  ه١٣٣٨ - ١٢٦٨(
  .٢٢٢ - ٢٢١/ ٣ج:  األعالم- .اتاملصنف
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مع((وانتقى . ))الدين علم الدين م   أعضاء شرف يستعي من العاصمة دمشق))ا ن 
  .الفرعان

ا مل تدع  َويالحظ أن املرأة كانت غائبة عن هذا التجمع العلمي، أو أ ُ
عدد من الكاتبات، ((للمشاركة يف عضويته، على الرغم من أنه كان هناك 

ويشك . )٢٢(راف الرئيس حممد كرد علي نفسه ، وباعت))والشواعر، واخلطيبات
ّجدا أن يكون قد مر يف خا ن حىت جمرد  طر أي واحد من شيوخ العلم املؤسسيً

ألن النساء يف ذلك . رح العلمي اجلديد فكرة مشاركة املرأة يف بناء ذلك الص
الوقت، مع ولوجهن أبواب التعلم والتعليم، واألدب، والصحافة، وبلوغهن فيها 
ن مل يكن يف نظرهم قد بلغن يف مستواهن الفكري والثقايف َّمستوى حسنا، فإ ً 

وجيب أال ننسى أنه على الرغم من الدعوة اجلادة يف الوطن . ما بلغوه هم
ا باحلقوق  العريب آنذاك، ويف مصر بصفة خاصة، إىل حترير املرأة، وإىل مساوا

ايف من هذه الدعوة   . مع الرجل، فإن الرجل بقي على موقفه ا
مع العلمي العريب بدمشق((ومع أنه طرأ على  ات  بعض تنظيم))ا

اللغة ((ُن ربط مبجمع   بصفة خاصة، حي١٩٥٨جديدة مع الزمن، ويف سنة 
ح أمام املرأة،  رية، فإنه مل يفت  املص- بالقاهرة، على إثر الوحدة السورية))العربية

، أو ))املراسلة((، أو ))العضوية العاملة((ر، باب  أكان يف سورية أو يف مص
هذين القطرين، قد ثبتت قدمها يف ميادين ً، علما أن املرأة كانت يف ))الشرفية((

بـل وكان . املعرفة املختلفة، وانطلقت يف جمال السياسة واخلدمات االجتماعية
. َّيف سورية نفسها بعض املؤسسات الثقافـية األهلية تطالب بذلك بإحلاح

ُح أمامها باب العضوية، فإنه مل يقفله  راف بأنه إذا مل يفت ولكن البد من االعت
ر بأن  ومع ذلك، فمن الضروري العودة إىل التذكي. ًا من الناحية القانونيةأيض

                                                            
  .٧٠/ ٤م، ج١٩٧٠/  ه١٣٩٠روت  بي.  أجزاء٦خطط الشام، ) ٢٢(



لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٦٢  )٢(اجلزء ) ٧٨( ا

ا ((املرأة، مع شقها الطريق يف جماالت الثقافة، والعلم، واألدب، والصحافة،  فإ
َُّظلت تـتهم من قبل الرجل بصورة عامة، بالقصور، والتخلف، واحلرمان من كل 

))ُموهبة ومزية وترمى بكل نقيصة
 هذه املعاداة للمرأة مل تكن منطلقة وإن((. )٢٣(

من الرجل العادي فحسب، بل من كبار املفكرين واألدباء العرب، من أمثال 
))عباس حممود العقاد((

))إبراهيم عبد القادر املازين((،و)٢٤(
توفيق ((، و)٢٥(

))م احلكي
))حممد مبارك((و، )٢٦(

حممد كرد علي ((حىت إن عالمة دمشق . رهم وغي )٢٧(

                                                            
ا٢١٢ - ٢١١/ شوك يف احلصيد: ي وداد سكاكين) ٢٣(   .إنصاف املرأة: ً، وانظر أيضا كتا
). م١٩٤٤ - ١٨٨٩/  ه١٣٨٣ - ١٣٠٦(ولد يف أسوان ودفن فيها .  إمام يف األدب)٢٤(

. ًمؤلفا) ٨٣(له . زية، والفرنسية، واألملانية نكليإلأتقن ا. ليفعمل يف الصحافة والتأ
امع العلمية العربية الثالثة  - .دافع حبماسة عن أصالة اللغة العربية. ًكان عضوا يف ا

  .٢٦٧ -٢٦٦/ ٣ج: األعالم
/  ه١٣٦٨ - ١٣٠٨(مولده ووفاته بالقاهرة . أديب جمدد، ومن كبار الكتاب) ٢٥(

ًوكان شاعرا، . زية رمجة عن اإلنكلي  التدريس والصحافة والتعاىن). م١٩٤٩ - ١٨٩٠
مع العلمي العريب بدمشق وجممع اللغة العربية بالقاهرة له عدة . ومن أعضاء ا

  .٧٢/ ١ األعالم ج- .مؤلفات
 - ١٩٠٢ أو ١٨٩٨(مولده يف اإلسكندرية ووفاته بالقاهرة . ر أديب عريب مصري كبي) ٢٦(

ًوالصحافة، ومديرا ملكتبة دار الكتب يف القاهرة، وعضوا يف عمل يف التأليف ). ١٩٨٧ ً
 - R.M.A.Allen. Tawfik Al .ها مسرحياتمنرة و له مؤلفات كثي. جممع اللغة العربية فيها

Hakim. In EI٢. Vol. X. P. ٤١٦ -٤١٤.=                                   
 - ٩٥/ ١، ج١٩٩٩روت  بي. لدانجم. تتمة أعالم الزركلي: ر رمضان يوسف  حممد خي- = 

٩٧.  
ولد بدمشق وتويف باملدينة املنورة . أصوله من اجلزائر. لغوي وحباثة ومرب وسياسي) ٢٧(

درس يف السوربون بباريس، علم االجتماع ) م١٩٨١ -١٩١٢/  ه١٤٠٢ - ١٣٣٢(
ًوعلم األخالق عمل مدرسا ومفتشا بوزارة املعارف ووزيرا ً امع . ً ًكان عضوا يف ا



٢٦٣  ليلى الصباغ.د  -  مع العلمي العريب بدمشق واملرأةا

ي دعا لتعليمها وإعدادها حلياة الئقة، مل يتورع أن يقول فيها ما قاله نفسه، الذ
))العقاد

)٢٨(.  
مع العلمي ((ًرحيب باملرأة عضوا يف  ًوقد يكون من األسباب أيضا لعدم الت ا

معي ))العريب بدمشق ن اآلخرين يف القاهرة وبغداد، أن املرأة يف الوطن العريب  ن العربييَ ْوا
ُع إسهامها يف جماالت الفكر، مل يعرف عنها توغلها يف دراسة اجلوانب بصفة عامة، م

ُإذ مل يسمع يف املاضي واحلاضر القائم آنذاك، عن . املتنوعة يف اللغة العربية بالذات
لغويات عربيات برعن يف دراسة بنية اللغة العربية وعلومها، كما كان احلال بالنسبة 

، إذ اعتاد الرجل، وبيده احلل ))عامل العادة((ًيضا عن ُوال يسهى يف هذا املقام أ. للرجل
ِّوالعقد، أن ينصب يف مجيع مواقع العمل خارج املن ًزل، رجال مثله، وال سيما إذا كان  ُ

كما ذكر، يؤمن بعدم قدرة املرأة على القيام مبا تتطلبه تلك املواقع، وال سيما الفكرية 
  .منها

مع ا((وهكذا قد يتضح سبب تلكؤ   أو -))لعلمي العريب بدمشقا
 يف إدخال العنصر - ١٩٥٨ كما أمسي منذ ))جممع اللغة العربية بدمشق((

  .النسائي يف بنيته العضوية
ًويف احلقيقة قد ال تكون العوامل املذكورة آنفا هي وحدها وراء إحجام 

مع(( .  عن ذلك األمر، بل قد يكون هناك عامل آخر ساعد على ذلك ودعمه))ا
مع العلمي العريب ((ًر إىل ذلك سابقا، أن مؤسسي  ملعروف، وكما أشيفمن ا ا
، ))األكادميية((وهذه . ً يف باريس منوذجا هلم))األكادميية الفرنسية(( قد اختذوا ))بدمشق

أسست سنة (على الرغم من أنه قد مضى على تأسيسها ما يقرب من أربعة قرون 
ا مل تكن قد أدخلت يف عضو)م١٦٣٥ يتها امرأة؛ بل إن املرأة الفرنسية مل ، فإ

                                                                                                                                
لداملصدر نفسه،: ر رمضان يوسف  حممد خي–. له عدة مؤلفات. لعلمية الثالثةا   ا
  .٢٥٢ إمتام األعالم - ، ١٠٨/ ٢

   .٢١٢/ شوك يف احلصيد: ي وداد سكاكين) ٢٨(
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ا استقبلت يف )٢٩(م١٧٠٢ُتقبل يف استقباالت األكادميية حىت   آذار ١١، مع أ
ُومل تناقش فيها قضية إمكانية اختيار !  )٣٠())ن كريستي((م ملكة السويد ١٦٥٨

؛ بل صدر أمر أكادميي سنة )٣١(١٨٩٧النساء أعضاء يف األكادميية حىت سنة 
إال أن هذا مل مينع عند . )٣٢( على انتخاب النساء يف األكادمييةرض  يعت١٩١١
م، من قبول ١٦٥٥ يف باريس سنة ))األكادميية امللكية للرسم والنحت((إنشاء 

إذ يبدو أنه كان هناك . مخس عشرة امرأة) ١٥(هذه األكادميية يف عضويتها 
ال الفن ر   مع طبيعتها، أكثي، لتوافقه اعتقاد أن املرأة قد جنحت وتنجح يف ا

ال العلمي أو اللغوي إال أن هذه األكادميية نفسها، عادت . مما تفعل يف ا
ر من أربع أكادمييات يف آن  م، أنه لن ميكنها أن تقبل أكث١٧٧٠فقررت سنة 

ر يف  هذا ومن املعلوم أن املرأة يف فرنسة، قبل أن حتقق تقدمها الكبي. )٣٣(واحد
االت، ويف نيل ا )٣٤( حقوقها خالل القرن العشرين بصفة خاصةمجيع ا ، فإ

                                                            
   يف" française" Académie      ))األكادميية الفرنسية((: مادة: انظر) ٢٩(

Grand larousse Encyclopédique. ١٢ Tomes. Paris ١٩٧٥ -١٩٦٠ T.I. P. ٣٦. 

)٣٠  (                                                                        - Ibid.  
ومل . رة السن ورثت عرش السويد وهي صغي) م١٦٨٩ - ١٦٢٦ ())ن كريستي(( امللكة - 

م للعل. ١٦٤٤تتسلم السلطة بنفسها حىت  م َِكانت ذات ثقافة واسعة، وفكر 
ًواألدب والفلسفة، وكانت راعية لآلداب والفنون، وجذبت إىل بالطها عددا من كبار 

 لصاحل ابن عمها، وتركت ١٦٥٤ّ تنحت عن العرش سنة ))ديكارت((العلماء ومنهم 
، واعتنقت الكاثوليكية، )م١٦٥٧ - ١٦٥٦(وزارت فرنسة . السويد إىل هوالندة
ا يف روما ت حيا           ٩٦ .P .٣.Ibid., T -: انظر ترمجتها يف. وأ

)٣١(    - Ibid., T. I, P.٣٧, article:((Académie française))                                         
)٣٢ (- Ibid.                                                                                  
   )                         ٣٣.Académicienne - Ibid., pّأكادميية  ())مادة(( انظر  )٣٣(
   femme):                         ٩٥٠-٩٤٧ -PP ,٤ .Ibid. ,T -املرأة  ())مادة((: انظر  )٣٤(
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ًكانت قد قطعت شوطا بعيدا يف ميدان الفكر والثقافة، وكان هلا يد طوىل يف  ً
إذ كانت على رأس . رة يف فرنسة يف القرن الثامن عشر  الكبي))حركة التنوير((

لسابع رة اليت انطلقت يف القرن ا  العلمية الشهي-  األدبية))الصالونات((تلك 
ا يف  عشر يف فرنسة، وازداد نشاطها يف القرن الثامن عشر، وخبت فعاليا

 خنبة من كبار ))الصالونات((فقد كان جيتمع يف تلك . القرن التاسع عشر
األدباء واملفكرين، ويتناقشون يف السياسة، والدين، والعلم، واألدب، 

يب الفرنسي والفلسفة، بل إن أحد هذه الصالونات وكان على رأسه األد
، كان هو يف احلقيقة النواة األوىل )١٦٧٥ - ١٦٠٣( ))V. Conrartكونرار ((
ليكون تلك األكادميية، وجعل أعضاءه  ))ريشليو((ّ، إذ حوله الوزير ))لألكادميية الفرنسية((

رة اليت اشتهرت يف باريس  ومن تلك الصالونات النسائية الكثي. )٣٥(أول أعضاء فيها
 Madeleine de ن دوسكوديري مـادلي(( صالون األديـبة الفـرنسية وترأستها امرأة،

Scudéry((  )(، اليت منحتها )٣٦()م١٧٠١ - ١٦٠٧)سنة ))األكادميية الفرنسية 
مدام ((وصالون . )٣٧(م، وألول مرة يف تارخيها جائزة البالغة والشعر١٦٧١
))مدام دوليسبيناس((، و)٣٨( ))دومنتنون

))مدام دوفان((، و)٣٩(
مدام (( و،)٤٠(

                                                            
  :يف) Salonمادة صالون (انظر حول الصالونات يف فرنسة ) ٣٥(

- Ibid., T. ٩, PP. ٥٥٨ -٥٥٧. 

  ٦٩٥ -٦٩٤ .Ibid., PP -                  :ها يف انظر ترمجت) ٣٦(
  
 ٣٤ .P .١ .Ibid.,T -:                    يف)Académie française :مادة(انظر )٣٧(
، وعرفت حببها لألدب، وكان هلا ))Scarronسكارون ((كانت زوجة للشاعر ) ٣٨(

ا الشهي ا امللك ). م١٧١٩ - ١٦٣٥(عاشت خالل . ر صالو لويس ((أعجب 
  .م١٦٨٤زوجها بعد وفاة امللكة سنة  وت))الرابع عشر

- Ibid., T.٦, PP, ٩٨٨ -٩٨٧. 
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))جوفران
)) نيكرمدام((، و)٤١(

املعروف أنه كان لتلك ومن . رهن ، وغي)٤٢(
، إذ أن كبار ١٧٨٩ر يف اندالع الثورة الفرنسية سنة   الفكرية أثر كبي))الصالونات((

ومع تقلص فعاليات هذه . ن فيها  والناشطي))الصالونات((مفكريها كانوا من رواد تلك 
ّرنسية، فإن بعضها ظلت له فعاليته يف حميط األدب والفكر، الصالونات بعد الثورة الف

  .)٤٣(رة   الشهي))مدام دو ستايل((ومنها بالذات صالون 
                                                                                                                                

ا، وكذلك من ))تورغو((كان . عرفت حبيويتها الفكرية واطالعها الواسع) ٣٩( ّ رواد صالو
  )م١٧٧٦ - ١٧٣٢( عاشت ))ر داالمبي((املفكر الفرنسي 

- Ibid., T.٦, P, ٧٠٢. 

ا أدباء وفالسفة، ومنهم كانت من طبقة النبالء، واستقبلت يف صالو) ٤٠(
، )م١٧٨٠ -١٦٩٧(عاشت . رهم  وغي))كوندورسه(( و))ر يفولت(( و))مونتسكيو((

  .١٧٥٣وفقدت بصرها سنة 
 PP. ٨٦١ -٨٦٠ - Ibid., T.٣,  

 

ًفمع عدم نيلها قسطا كبريا من ). ١٧٧٧ - ١٦٩٩(كانت قوية الشخصية ) ٤١( ً
ا متكنت من السيطرة الفكرية على يالتعل ن واألدباء  ر الرواد من الفناني  صالون كثيم، فإ

  .والطبقة االرستقراطية وملدة مخس وعشرين سنة
- Ibid., T.٥, P. ٤٣٨. 

 ))نيكر((ر  وهي زوجة املصريف السويسري الشهي) م١٧٩٤ -١٧٣٩(عاشت خالل ) ٤٢(
ا الشهي.  السادس عشر))لويس((ً الذي عمل وزيرا للملك الذي  ر الذي وكان هلا صالو

 ))ر داالمبي(( و))ديدرو((من أمثال .  ومفكريها))الثورة الفرنسية((حفل بكبار أدباء 
  .رهم  وغي))الهارب((و

- Ibid., T.٧, p. ٧٠١. 

 والوزير الفرنسي ))السيدة نيكر((ابنة ) م١٨١٧ -١٧٦٦ ())ن نيكر جرمي((هي ) ٤٣(
ا. ))نيكر(( عرفت النخبة الفرنسية من وفيه ت. ّوقد كانت احملرك األول يف صالون والد

َّالفالسفة واألدباء واملفكرين، وكانت هي نفسها أديبة وشاعرة، وخلفت عدة 

ا أحد املراكز السياسية واألدبية الفرنسية اهلامة يف مطلع القرن . مؤلفات وكان صالو
  .التاسع عشر
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مع العلمي العريب بدمشق((ولكن إذا كان   قد تغاضى عن إدخال املرأة ))ا
 مع املرأة الفرنسية، فإن هذه األخرية، ))األكادميية الفرنسية((يف عضويته كما فعلت 

ر جرأة  ألديبة، واملثقفة، والعاملة، واملتفاعلة مع أحداث جمتمعها املتطور، كانت أكثا
ا منذ الربع األخي ر من القرن  وشجاعة من املرأة السورية والعربية بصفة عامة؛ إذ إ

ًالتاسع عشر شرعت ترشح نفسها، منافسة للرجل، لكل مقعد يشغر يف 
ا ما كانت لتفوز يف تلك االنتخابات، وليسبقها ومع أ.  بوفاة صاحبه))األكادميية((

ا بقيت مثابرة على هذا النهج، حىت كللت مساعيها  الرجل إىل ذلك املقعد، فإ
 Margueriteمرغريت يورسينار ((، ومت انتخاب األديبة ١٩٨٠بالنجاح سنة 

Yourcenar(( )فكانت بذلك أول امرأة تستقبل حتت قبة )١٩٨٧ -١٩٠٣ ،ُ
وسارت على . ))األكادميية الفرنسية((، حيث كانت جتتمع ))م األربعكلية األم((

ولدت ( ))Jacqueline Worms de Romilly ن ورمز دو روميي جاكلي((خطوها 
ا يف )١٩١٣ ، ومثلها ١٩٨٨) ر نوفمب( تشرين الثاين ٢٤، الـيت مت انتخـا

اليت ) ١٩٢٩ولدت سنة ( ))Hélène Carrère d′Encausse ن كارير دانقوس هيلي((
، اليت انتخبت ))F. Delay(( ))فلورنس ديله((، و١٩٩٠ كانون األول ١٣انتخبت يف 

 تضم يف الوقت ))األكادميية الفرنسية((وبذلك غدت . م٢٠٠٠ كانون األول ١٤يف 
))األكادميية((ًن عضوا هم أعضاء  احلاضر ثالث نساء من أصل أربعي

)٤٤(.  
مع((وية ومع أن املرأة يف سورية مل حتظ بعض م، إال ٢٠٠١ حىت شباط ))ا

مع((أن  ا الثقايف متاما))ا ً مل يهمل يف الواقع شأ فعندما قرر يف جلسته اخلامسة . ُ
ً، افتتاح سلسلة من احملاضرات، متبنيا دورا ١٩٢١ نيسان ١٥ن بتاريخ  والثماني ً

ًتثقيفيا للجمهور الدمشقي، فإنه وضع ضمن برناجمه، وإكماال لرسالته  الثقافية العامة ً

                                                                                                                                
- Ibid, T.g, P. ٩٧٩. 

  française  ((Académie :ـ ال، موقع )رنت انت ())الشبكة الدولية للمعلومات) ٤٤(
 www. Academie -française. fr/.   
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ال الشعب اليت ارتآها، واليت وجد أنه خيدم عب ي، إلقاء حماضرات  رها اللغة العربية يف ا
وتقرر هذا املبدأ يف . خاصة على السيدات، يف موضوعات أدبية وعلمية وأخالقية

  .)٤٥(١٩٢٣اخلامس من كانون الثاين سنة 
مع((ويف احلقيقة حدث جدل طويل حول قيام  بإلقاء حماضرات على  ))ا

فئة رأت : اجلمهور، أكان ذلك للرجال أم للنساء وانقسم األعضاء إىل ثالث فئات
مع((أن  ُ قد أسس إلحياء اللغة العربية وتطويرها، وإغنائها باجلديد من  ))ا

املصطلحات احلديثة، والسيما العلمية منها؛ فهو مركز للبحوث اللغوية واألدبية، 
صاص باللغة العربية من معينه حاجتهم، ويعمل على نشر ما يستقي أهل االخت

َّتوصل إليه يف حبوثه يف أوساط العلماء العرب ليكون له صفة الشمول، ومن مث فإلقاء 
ُوفئة ثانية من األعضاء رأت أن تلقى . احملاضرات على اجلمهور ليس من أهدافه وأعماله
ا فحسب، وبذلك يبقى احملاضرات، ولكن لتكن يف ميدان اللغة العربية  مع((وآدا  ))ا

ا باملصطلحات العلمية ًحمافظا على هدفه الكبي أما . ر يف إحياء اللغة العربية وإخصا
مع بإلقاء حماضرات على اجلمهور، على أن  الفئة الثالثة من األعضاء فرأت أن يقوم ا

افها الثقافة العامة، تتناول أنواع العلوم والفنون واآلداب دون ختصيص، وأن تكون أهد
ا ستلقى . وجلميع طبقات الشعب وهذه احملاضرات ختدم يف احلقيقة اللغة العربية، أل

بلغة عربية فصيحة وسليمة، وسيتلقفها اجلمهور املتعطش للثقافة واللغة اجلميلة بشوق 
  .)٤٦(ًوهلفة، ويستفيد منها لغة وعلما

مع((ي   تبنولكن على الرغم من هذا االختالف يف الرأي حول  مبدأ ))ا
مع((إلقاء حماضرات تثقيفية على اجلمهور، وعلى النساء بصفة خاصة، فإن   ))ا

                                                            
مع العلمي العريب بدمشق: ح انظر أمحد الفتي) ٤٥(   .٣٨/ مصدر سابق. تاريخ ا
  .٧٥ - ٧٤/ املصدر نفسه) ٤٦(
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ر يف هذا الطريق، والسيما أنه ال يتعارض مع مهمته  كان قد حزم أمره على السي
والظاهر أنه كان حباجة ماسة ملثل هذا العمل إلثبات . األساسية وإمنا يستكملها

 اجلمهور به، والسيما أن اجلمهور العريب الشامي آنذاك، وبصفة وجوده، وتعريف
ح أمامه آفاق املعرفة احلديثة،  خاصة املرأة، كان يفتقر إىل نواد ومؤسسات ثقافية تفت

ويف الواقع ملا ضعفت هذه الدوافع مع الزمن، . ًوتزيده ارتباطا بلغته العربية الفصيحة
وانتشرت يف دمشق وبقية بالد الشام،  ومطبوعاته، ))جملته((ح للمجمع  وأصب

اجلمعيات الثقافية، واملعاهد اليت تلقى فيها احملاضرات للرجال والنساء، وتوسع 
مع((التعليم جبميع مراحله، فإن   عمل على اإلقالل من تلك احملاضرات، ))ا

  .وانصرف إىل أعماله اللغوية اخلاصة اليت هي هدفه األول
مع الع((وهكذا، أخذ  ر من ربع قرن من  ، وألكث))لمي العريب بدمشقا

وقد هيأ . نشأته، يقوم بالوظيفة التثقيفية للجمهور، اليت رأى إضافتها إىل مهامه
ًبرناجما خاصا هلذا الغرض على أن تلقى يف كل أسبوع حماضرة يف موضوعات : ً

مع، والعامل ن فيه،  يأدبية، واجتماعية، وعلمية، وأن يكون احملاضرون من أعضاء ا
مع((وممن يكلفهم  مع(( املوضوع أو))احملاضر((رح  وقد يقت.  هذا األمر))ا وكانت . ))ا

إحدامها للنظر يف موضوعها، : ن احملاضرة ختضع للمراقبة قبل إلقائها، وذلك من جلنتي
))فارس اخلوري((: وتضم األساتذة

مصطفى ((، و)٤٨())ي مسعود الكواكب((، و)٤٧(

                                                            
 - ١٨٧٣/  ه١٣٨١ - ١٢٩٠( السياسة واألدب يف سورية  رجالن كبارـم )٤٧(

ريطانية احرتف  ًوعمل ترمجانا للقنصلية الب. روت  ببي األمريكيةدرس باجلامعة). م١٩٧٢
مع العلمي العريب بدمشق ًن أستاذا يف معهد احلقوق، واختي احملاماة، وعي . ًر عضوا يف ا

لس النواب السوري، .  لتبنيه احلركة الوطنية))أرواد((نفاه الفرنسيون إىل  ًانتخب رئيسا 
  .١٢٨/ ٥ألعالم، ج ا–له عدة مؤلفات . ًفرئيسا للوزارة
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))الشهايب
))عارف النكدي((و، )٤٩(

، وثانيتهما للنظر يف لغة احملاضرة، وتضم من )٥٠(
))عبد القادر املبارك((األساتذة 

))سليم اجلندي((، و)٥١(
))خليل مردم بك((، و)٥٢(

)٥٣( ،
وخصص يوم اجلمعة إللقاء احملاضرات قبل الظهر للسيدات، وبعده للرجال طوال 

بعد صالة العشاء للرجال وتكون يف رمضان . أيام السنة، ما عدا فصل الصيف
وكان يدعى الرجال لتلك احملاضرات عن طريق الصحف اليومية، أو عن . فقط

                                                                                                                                
من مؤسسي حزب احلرية ). م١٩٢٩ - ١٨٦٥/  ه١٣٤٨ - ١٢٨١(ي  أديب حلب) ٤٨(

ًكان نقيبا لألشراف . له أحباث وشعر. ))رقي مجعية االحتاد والت((واالئتالف املعارض لـ 
  .٢١٦/ ٧ األعالم، ج– .يف حلب، تويف بدمشق

حصل على شهادة .  الزراعيةر من آل شهاب، وأديب لغوي، وعامل باملصطلحات أمي) ٤٩(
له مؤلفات يف السياسة . آمن بالقومية العربية وعمل هلا. مهندس زراعي من فرنسة

مع العلمي العريب((وترأس . والزراعة عاش خالل املرحلة .  لتسع سنوات بدمشق))ا
  .٢٤٥/ ٧ األعالم، ج- ).م١٩٦٨ - ١٨٩٣/  ه١٣٨٨ - ١٣١١(

، ولكنه عمل يف سورية ومحل )م١٩٧٥ - ١٨٨٨ / ه١٣٩٥ - ١٣٠٦(لبناين املولد ) ٥٠(
شغل وظائف قضائية وإدارية هامة، كرئاسة جملس الشورى، وحمافظ جبل . جنسيتها
مع العلمي . ّدرس علم االجتماع يف معهد احلقوق بدمشق. العرب ًوكان عضوا يف ا

  .٢٤٥/ ٣ املصدر نفسه، ج- .وله عدة مؤلفات. العريب بدمشق
 - ١٨٨٧ /  ه١٣٦٤ - ١٣٠٤(مولده ووفاته بدمشق . األصلديب، جزائري أ) ٥١(

  .٤٥/ ٤ج/  املصدر نفسه- .ربية له مؤلفات وشعرع عامل باللغة ال).م١٩٤٥
أديب ولد يف معرة النعمان، وانتقل إىل دمشق حيث استقر فيها وقرأ على علمائها ) ٥٢(

 عمل يف التدريس يف ثانويات دمشق ويف). م١٩٥٥ - ١٨٨٠/  ه١٣٧٥ - ١٢٨٨(
  .١٠٨/ ن ن السوريي  معجم املؤلفي- .كلية اآلداب، له جمموعة من املؤلفات

 - ١٨٩٥/  ه١٣٧٩ - ١٣١٣(مولده ووفاته بدمشق : ن السوريياألدباء أحد كبار ) ٥٣(
، شغل مناصب وزارية، ّدرس األدب العريب يف كلية اآلداب جبامعة دمشق). م١٩٥٩

 -.ه عدة مؤلفات، وديوان شعرول. ًوكان رئيسا للمجمع العلمي العريب بدمشق
  .٣١٥/ ٢األعالم ج
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وجرت العادة أن يلقي أحد الشعراء بعد . طريق كتب ترسل إىل البارزين منهم
وتلقف اجلمهور . )٥٤(احملاضرة قصيدة يف احلماسة، أو يف موضوع يناسب املقام

رحاب وهلفة، فتوافد على تلك احملاضرات، حىت  ة بتالدمشقي هذه املبادرة الثقافي
مع، ووقف املستمعون على النوافذ  م القاعة املخصصة، هلا يف ا غصت 

  .)٥٥(واألبواب
مع((وقد تبدو اإلجراءات اليت اختذها   يف حماضرات السيدات غريبة ))ا

لواقع للوهلة األوىل بالنسبة لزمننا احلاضر، وإن كانت آنذاك منسجمة مع ا
االجتماعي احملافظ، إذ كان اجتماع الرجال والنساء يف مكان واحد، حىت 

ًلالستماع إىل حماضرة، أو حلديث طويل نسبيا، أمرا غي . ٍر مستحب ر مستحسن وغي ً
مع((َّومن مث فقد خص  رها الرجل،   النساء دون الرجال مبحاضرات ال حيض))ا

مع((ويكون بناء . ِسوى احملاضر ًثناءها خاليا متاما من الرجال واـلموظفي أ))ا . ن ً
وتدعى .  إحدى املعلمات الفاضالت))احملاضرات النسائية((ويقوم بتنظيم هذه 

إال أنه مع تقدم الزمن، . النساء هلذه احملاضرات بطريق أزواجهن أو أولياء أمورهن
ن يف الصحف، على غرار ما كان عليه األمر مع الرجال   .)٥٦(ُأخذت تنشر دعو

مع بي اية مرحلة ١٩٤٦ و١٩٢١ن عامي  وقد ألقيت يف ا ، وهي 
مع((احملاضرات يف  أربع مئة حماضرة، هذا مع انقطاع يف بعض ) ٤٠٠(، ))ا

موع% ١٥ن، أي  ًواحدا وستي) ٦١(السنوات، وكان نصيب املرأة منها  . من ا
م منها، وبلغ عددها ُِّوقد كلفت بعض األديبات، واملثقفات، واملعلمات إلقاء قس

وقد تنوعت موضوعات جمموع احملاضرات، وخرجت يف . ن ًمخسا وثالثي) ٣٥(
، إىل مقاصد اجتماعية، وعلمية، وفنية، ))للمجمع((احلقيقة عن املقاصد اللغوية 

                                                            
  .٣٩ - ٣٨/ املصدر نفسه. ح أمحد الفتي) ٥٤(
  .٣٨/ املصدر نفسه) ٥٥(
  .٣٩ - ٣٨/ املصدر نفسه) ٥٦(
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ًوأدبية، فكانت مزجيا من املعارف، وتنطلق من ثقافات احملاضرين واحملاضرات، 
م األدبية والعلمي م مع التطور الفكري واحلضاري يف عامل واجتاها ة، ومدى جتاو

ا كانت يف معظمها . الغرب ويالحظ يف حماضرات السيدات بصفة خاصة، أ
ا  ا، وأخالقها، وحيا اجتماعية وتوجيهية، وتدور حول املرأة بالذات، يف آدا

والغربية، ويف حقوق ربية الشرقية  الزوجية، وأمومتها، وتربية أوالدها، ويف املوازنة بني الت
ا يف اهليئة االجتماعية، ويف أعالم نساء اإلسالم . املرأة يف اإلسالم، ويف واجبا

وهناك قلة من تلك احملاضرات النسائية عاجلت موضوعات أدبية حبتة، أو 
، ولكن مل تلبث تلك املوضوعات النسائية اليت كانت تلقيها املرأة نفسها، )٥٧(لغوية
ميدان العلم، ن، حنو األدب ونقده، واملستجد يف انعطفت مع الزمأن 

شعر  ((، و))فن القصة((، وعن ))ري البحت((ًكاحلديث مثال عن الشاعر 
))الفكاهة

ن، وتطور احلياة  ، بل أخذت املرأة نفسها مع مرور السني)٥٨(
االجتماعية حنو االنفتاح، تلقي احملاضرة على اجلمهور برجاله ونسائه، كما 

))جهان املوصلي((ة فعلت األستاذ
عبقرية املرأة : مدام كوري(( يف موضوعها )٥٩(

                                                            
 انظر موضوعات احملاضرات على اجلمهور والسيدات، وأمساء احملاضرين) ٥٧(

  .٧٣ - ٤٠/ ، وتوارخيها، وعددها، املصدر نفسهواحملاضرات
  .٧٠، ٦٩/ املصدر نفسه) ٥٨(
حقوقية وإحدى ): م١٩٩٦ - ١٩٠٢/  ه١٤١٧ -١٣٣١(جهان صاحل املوصلي ) ٥٩(

ّعملت مدرسة ومديرة يف املرحلة الثانوية . ربية يف سورية رائدات اخلدمة االجتماعية والت
ً املصرية عضوا يف –مارست احملاماة، وانتخبت أثناء الوحدة السورية . م من التعلي

هلا . ))االحتاد النسائي العريب العام((تولت أمانة سر . ))جملس األمة(( و)) القومياالحتاد((
دمشقية املولد . مسامهات يف األعمال الوطنية واالجتماعية، وهلا مؤلفات يف القانون

  .٦٨ - ٦٧/ إمتام األعالم:  نزار أباظة وحممد رياض املاحل- والوفاة
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))عفيفة حصين((، ومثلها األديبة ))تكشف عن أعظم سر من أسرار الكيمياء
يف  )٦٠(

  .))ربية احلديثة ربية السورية ومبادئ الت الت((موضوعها 
مع((وكان الرجال احملاضرون يف جلسات السيدات هم إما من أعضاء  ، ))ا

عيسى إسكندر ((، و))عبد القادر املغريب((، و))حممد كرد علي((:  أمثال األساتذةمن
جت البيطار((، و))أنيس سلوم((، و))املعلوف ))حممد 

مع((، أو من خارج )٦١(  ))ا
أمحد ((: ُممن عرف بعلمه وثقافته، ومعظمهم من الشيوخ، من أمثال األساتذة

))النوياليت
))عبد اهللا العلمي((، و)٦٢(

))حممد علي ظبيان((، و)٦٣(
ي الدين  حمي((، و)٦٤(

                                                            
ن أسرة احلصين اليت عرفت بالعلم واألدب م. م١٩١٨/  ه١٣٣٧من مواليد دمشق ) ٦٠(

ن مشس   قسم اللغة العربية جبامعة عي–ربية  ًدرست أوال يف دمشق، مث التحقت مبعهد الت. بدمشق
ًعملت مدرسة للغة العربية يف ثانويات البنات بدمشق ومديرة؛ كما عملت أيضا يف . بالقاهرة ّ
زة، هلا مؤلفات وعدة  شاعرة متمي.  املصرية– السورية ربية املركزية بالقاهرة أثناء الوحدة وزارة الت
   .١٣٢/ ن ن السوريي  معجم املؤلفي- .دوواين

اء الدين البيطارخ  ابن الشي) ٦١( درس العلوم . أصل األسرة من اجلزائر. حممد 
. ّودرس يف املدارس الثانوية يف دمشق، ويف اململكة العربية السعودية. الدينية

مع العلمي العريب بدمشق((ًوكان عضوا يف . آلداب السوريةوحاضر يف كلية ا . ))ا
 - ١٨٩٤/  ه١٣٩٦ - ١٣١١(ميالده ووفاته بدمشق . له عدة مقاالت

  .٢٢٤/  إمتام األعالم- ٧٥/ ن ن السوريي  معجم املؤلفي- )١٩٧٦
ر، وأحد مدرسي اجلامع األموي، ومن حفظة  ي، واعظ شهي من رجال العلم الدين) ٦٢(

. أجزاء يف جملد واحد٣منتخبات لتواريخ دمشق، : ي احلصن. على العشرةالقرآن 
  ).ُمل يذكر تاريخ الوفاة وامليالد. (٩١٤ - ٩١٣/ ١٩٧٩روت  بي

ً، عامل فاضل، كان مفتشا )م١٩٣٦ - ١٨٦١/  ه١٣٥٥ - ١٢٧٨(عبد اهللا بن حممد ) ٦٣(
وكان يلقي . تويف فيهاًللمعارف يف القدس، وانتخب رئيسا لبلدية غزة، مث استقر يف دمشق و

  .١٣٤ - ١٣٣/ ٤ األعالم، ج- ر يف اجلامع األموي ًدروسا يف التفسي
. ومن الشعراء الذين اشتهروا باألدب والفضيلة. أحد قضاة الشرع يف أقضية دمشق) ٦٤(

  .ال ذكر لتاريخ ميالد أو وفاة. ٨٩٤/ منتخبات التواريخ لدمشق
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))اخلاين
))خالد نقشبندي((، و)٦٥(

))سعيد مراد الغزي((، و)٦٦(
)٦٧(.  

َّأما السيدات الالئي كلفن إلقاء احملاضرات على النساء فكن كما أشي ر  ِّ
م، واألدب، والنشاط  ًسابقا، إما أديبات، أو معلمات، أو ممن مجعن بني التعلي

ماري ((، واألديبة )٦٨())ي مسرة األدلب((:  ومنهن السيدات.االجتماعي
))عجمي

))سارة اخلطيب((، و)٦٩(
))روز شحفة((، و)٧٠(

))فلك دياب((، و)٧١(
)٧٢( ،

                                                            
. رة النعمانعقرب م((ون خسرته إىل خان شينسبة أ.  أمحد بن حممد اخلاين ابنهو) ٦٥(

ًم كان معلما، وألف كتبا١٩٣١/  ه١٣٥٠تويف . مولده ووفاته بدمشق وقرظه . ً
  .١٨٩/ ٧ األعالم، ج- ٨٨٧ - ٨٨٦/  يف كتابه))ي احلصن((

ر  كان أحد علماء دمشق ومن مشاهي. ر  الكبي))خالد النقشبندي((ابن أخ ) ٦٦(
  .٨٤٤/ منتخبات التواريخ. وعاظها

له . روت، ومبعهد احلقوق بدمشق ًن أستاذا للحقوق املدنية ببيُ ِّعي. عامل حقوقي) ٦٧(
  .١٤٢/ ٧ األعالم ج-م١٩٢٧/  ه١٣٤٦تويف بدمشق سنة . خطب ومؤلفات

 على ترمجة  هلار مل يعث. من املعلمات النشيطات آنذاك كما ذكر بعض معارفها) ٦٨(
  .موثقة

أصلها من محاة، ). م١٩٦٦ - ١٨٨٨/  ه١٣٨٥ - ١٣٠٥(رة وشاعرة  أديبة كبي) ٦٩(
 بدمشق، وأنشأت ))األديب النسائيالنادي ((أسست . زية متكنت من العربية واإلنكلي

 األعالم - ، وكتبت يف الصحافة واإلذاعة يف األقطار العربية واملهجر))جملة العروس((
/ ١ج، ١٩٩٤دمشق . رات جزءان أديبات عربيات شهي:  عيسى فتوح- ٢٥٤/ ٥ج

١٣٨ - ١٢٥.  
  .على ترمجة موثقةهلا ر  مل يعث. من املعلمات الالئي عرفن بنشاطهن التعليمي والثقايف) ٧٠(
ن، وتعلمت يف املدارس األمريكية   من أبوين لبناني١٨٩٠روت سنة  أديبة ولدت يف بي) ٧١(

، ١٩٠٩  سنة))سرحان شحفة((ي انتقلت إىل سورية مع زوجها السور. زية يف لبنان واإلنكلي
ًرة وخطبا، مجعها  كتبت مقاالت كثي. مث عادت إىل لبنان، وتولت رئاسة االحتاد النسائي فيه

ودعت إىل . ١٩٥٠، صدر سنة ))وحي األمومة(( يف كتاب أمساه ))جرجي نقوال((هلا 
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))فلك الطرزي((و
))ثريا احلافظ((، و)٧٣(

))عزيزة حشيمي((، و)٧٤(
مقبولة ((، و)٧٥(

))الشهايبمليس ((، و)٧٧( ))عدوية الطباخ((، و))ي وداد سكاكين((، و)٧٦( ))شلق
)٧٨( ،

                                                                                                                                
مصدر : عيسى فتوح.  بدمشق))النادي األديب النسائي((اإلصالح االجتماعي، وعملت يف 

  .٦٥ - ٦٣/ ١سابق، ج
 الندوة الثقافية النسائية مجعية((أسهمت مع زميالت هلا يف تأسيس . مدرسة نبيهة ومثقفة) ٧٢(

السيد أنور ((تزوجت من االقتصادي السوري . كان هلا بعض حماضرات. ))بدمشق
ا بدمشق . ))الدسوقي   .ر هلا على ترمجة موثقة مل يعث) م١٩٨٠ - ١٩١٣(مولدها ووفا

ا بدمشق م. أديبة دمشقية) ٧٣( درست يف املعهد ). م١٩٧٤ - ١٩١١(ولدها ووفا
ب هلا كتا. اللبنانيةونشرت مقاالت يف الصحف السورية ). الالييك(الفرنسي العريب 

  .٣١٧/ ن ن السوريي  معجم املؤلفي– ))آرائي ومشاعري((
ا بدمشق . ن لطفي احلافظ ابنة الشهيد أمي) ٧٤( نالت ). م٢٠٠٠ - ١٩١٢(مولدها ووفا

. وعملت معلمة فمدرسة يف الثانوي، ومديرة لعدة مدارس.  بدمشق))دار املعلمات((ادة شه
 األديب، وكان يعقد ))منتدى سكينة((أسست . ي مقالة وحماضرة، وحديث إذاعي هلا حنو مئت

رنت باألستاذ  اقت. ن مرة، ويضم ثلة من األدباء واألديبات واملفكرين يف بيتها كل أسبوعي
تشهد هلا = =هلا مواقف قومية عربية ووطنية. ))بردى(( صاحب جريدة ))ر الريس مني((

ألفت بعض . كما كان هلا نشاط اجتماعي حممود. باإلخالص والصدق يف النضال
  .١١٦ - ١١٥/ ن ن السوريي  معجم املؤلفي- . املقاالت والقصص

 مل. ثقايفهلا نشاطها االجتماعي وال. زية يف ثانويات دمشق نكليإلمدرسة للغة ا) ٧٥(
  .ر هلا على ترمجة موثقة يعث

زت يف ميدان القصة  متي) م١٩٨٦ - ١٩٢١/  ه١٤٠٧ -١٣٤٠(دمشقية أديبة ) ٧٦(
دور ((وختصصت من باريس بـ . خترجت من كلية احلقوق بدمشق، وعملت بالتدريس

من .  يف قرى الغوطة))مجعية محاية الطفولة((أسست . ))احلضانة ورعاية الطفولة
ا : عيسى فتوح. ، وهلا ديوان شعر))أغنيات قلب((، و))قصص من بلدي(( :مؤلفا

  .٢٨٩/  وإمتام األعالم١٦٢ - ١٥٥/ ١املصدر نفسه ج
  .ّر هلا على ترمجة مدونة من املثقفات الدمشقيات، مل يعث) ٧٧(
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))مدحية محودة((و
))رمية كرد علي((، و)٧٩(

))قمر قزعون((، و)٨٠(
مدحية ((، و)٨١(

))برازي
))ندمية منقاري((، و)٨٢(

))ّرية الريس خي((، و)٨٣(
))رة احملايري مني((، و)٨٤(

)٨٥( .

                                                                                                                                
  .ّمل يعثر هلا على ترمجة مدونة. من املعلمات النشيطات يف امليدان الثقايف والتعليمي) ٧٨(
  .ّمل يعثر هلا على ترمجة مدونة. من املعلمات النشيطات يف امليدان الثقايف والتعليمي) ٧٩(
فعملت وزميالت هلا . ً، وجذبتها الثقافة إليها مبكرا١٩١٦ولدت يف دمشق سنة ) ٨٠(

، وهي التزال تعمل إىل اليوم رئيسة لتلك )) الندوة الثقافية النسائيةمجعية((على تأسيس 
. ))ر العظمة بشي((رنت بالدكتور الطبيب  اقت. شاطها الثقايف واالجتماعيهلا ن. اجلمعية

  .ّوليس هلا ترمجة مدونة
ًفكانت عضوا مؤسسا . ، واستهواها العلم والثقافة١٩١٧من مواليد دمشق ) ٨١( ً

وجذبتها اخلدمة االجتماعية، .  والتزال))مجعية الندوة الثقافية النسائية((ًونشيطا يف 
وهلا . ))ر شورى مني((رنت بالطبيب  اقت.  يف سورية))اهلالل األمحر((جلمعية فكانت رئيسة 

  .كلمات أدبية يف عدة مناسبات
  .ّر هلا على ترمجة مدونة مل يعث. ربية والثقافة معلمة نشيطة يف ميداين الت) ٨٢(
ولدت ). ١٩٩٢ - ١٩٠٤/  ه١٤١٣ - ١٣٣٢(أديبة وصحفية نشيطة وفعالة ) ٨٣(

رنسية مبدرسة األرمن الكاثوليك، وخترجت من دار املعلمات، حبلب، ودرست الف
ا إىل حلب))املرأة((أصدرت حبماة جملة . م وعملت يف التعلي وملا توقفت .  وانتقلت 

ا ثانية باالشت حممد ((وكان يشد أزرها زوجها . ))ن محدي طربي((راك مع األستاذ  أصدر
ات أدبية وفكرية، كما كانت هلا نشاطات زهلا ندو أقامت يف من. ))عطا اهللا الصابوين

 عيسى - ٣٠١/  إمتام األعالم- ٥٠٢/ ن ن السوريي  معجم املؤلفي–. ثقافية أخرى
  .٢١٨ - ٢١٥/ ١املصدر نفسه ج: فتوح

ّمل يعثر هلا على ترمجة مدونة. ّمن املعلمات النشيطات) ٨٤( َ.  
.  دار معلمات دمشقولدت يف القاهرة، وخترجت من: رة احملايري املرعشلي مني) ٨٥(

عـملت معلمة، ومدرسة ومديرة يف ثانويات دمشق، ومفتشة للغة العربية 
نالت إجازة يف األدب العريب من مدرسة األدب العليا يف ). ١٩٦٦ -١٩٦٤(

 ))فهمي احملايري((عملت مع زوجها األديب والصحفي . ١٩٣٢اجلامعة السورية سنة 
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ًوأحيانا مل تكن تذكر أمساء احملاضرات، وإمنا كان يشار إليهن بنسبتهن فقط إىل 
ا لـ ١٩٢٤ًن، كأن يقال مثال يف حماضرة للسيدات سنة  املعروفيأولياء أمورهن  ، بأ

))كرمية السيد شاكر احلنبلي((
ا لـ )٨٦( كرمية السيد مصباح ((، ويف حماضرة أخرى بأ

))حمرم
رد إخفاء . )٨٧( وال يعرف بالضبط إذا كان عدم ذكر االسم الصريح كان 

ًاالسم حىت ال تعرف متاما صاحبته متشيا مع  بعض التقاليد االجتماعية الشديدة، ً
أو كنوع من التشويق حلضور احملاضرة، إذا نسبت احملاضرة ألبيها العامل أو 

  .األديب
اية سنة  ومع أن موسم احملاض مع((، إال أن ١٩٤٦رات قد دام حىت   ))ا

، ألنه وجد أنه كان ١٩٤٢رأى أن يقيم حفل تكرمي للمحاضرين واحملاضرات، سنة 
ّإذ استمر مثانية أشهر دون انقطاع، وحظي بثمان : ًن عطاء ب السنيمن أخص

                                                                                                                                
أسست وزميالت . ))احلضارة(( صحيفة زوجها وكان هلا زاوية يف. وهي أديبة وشاعرة

ميتم دار كفالة ((، اليت أنشأت بدورها ١٩٢٨ سنة ))مجعية خرجيات دار املعلمات((هلا 
/ ن ن السوريي معجم املؤلفي. أسهمت يف عدة ندوات ومؤمترات نسائية وثقافية. ))الفتاة
٤٧٩ - ٤٧٨.  

 - ١٢٩٣(بلي، ميالده ووفاته بدمشق وشاكر احلن - . ٤٩/ املصدر نفسه: ح أمحد الفتي) ٨٦(
، وأصدر فيها جريدة )) امللكي يف اآلستانةاملكتب((خترج من ) م١٩٥٨ - ١٨٧٨/  ه١٣٧٨

كان .  وحرر جريدة العاصمة يف دمشق))القلم((كما أصدر جريدة . ، مع الزهراوي))احلضارة((
ًأستاذا يف معهد احلقوق بدمشق، ووزيرا للمعارف، فوزيرا للعدل ً  املصدر - . عدة مؤلفاتله. ً

  .١٥٥ - ١٥٤/ نفسه
روت وتويف بدمشق   مصباح حمرم ولد يف بي- ٤٧/ املصدر نفسه: ح أمحد الفتي) ٨٧(

. محصي األصل. عامل باحلقوق وأديب). م١٩٣١ - ١٨٥٤/  ه١٣٥٠ -١٢٧٠(
روت وتوىل رئاسة حمكمة االستئناف فيها، وقام بالعمل نفسه يف دمشق،  تعلم يف بي
 -٩٨/ ٧ األعالم ج- ًوصنف كتبا يف احلقوق والقضاء. ن  للعدل مرتيًوكان وزيرا

  .٩٠٣/ ي  احلصن-٩٩
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ن حماضرة يف فروع العلم واألدب، قدمها خنبة من احملاضرين واحملاضرات،  وثالثي
مع((وقد أقيم احلفل يف دار . ونالت إعجاب احلاضرين ، وألقى رئيسه، وكان ))ا

دى فيها شكره للمحاضرين  كلمة أس))حممد كرد علي((ر  آنذاك األستاذ الكبي
واحملاضرات، وأظهر فيها بصفة خاصة تقديره لنشاط املرأة، ورأى يف إسهامها 

ا عي(( ِّن العلم والفضيلة، وتذكر بفضليات  ّظاهرة يف احلياة الثقافية احلاضرة تقر 
. ))ًالسلف من عاملات، وحمدثات، وأديبات، أخذ الرجال عنهن فضال عن النساء

))موفق الشطي((ره الدكتور األستاذ وألقى على أث
، بالنيابة عن رفاقه احملاضرين، )٨٨(

مع((ًخطابا أثىن فيه على  َّ وأعضائه، ورفاقه احملاضرين، وخص السيدات بالثناء ))ا
، أو مبدرسة لتخريج ))بسوق عكاظ((وشبه موسم احملاضرات . ّألحباثهن القيمة

رة  مني((رت بعده األديبة السيدة  وانب. ))فن احملاضرة((احملاضرين واحملاضرات يف 
ا احملاضرات، ونوهت بـ))احملايري مع((ّ، فتحدثت بدورها نيابة عن رفيقا  الذي ))ا

، وأكدت أنه كان هلا أثرها يف رفع مستوى الثقافة النسائية ))احملاضرات النسائية((أقام 
مع((بدمشق، كما بينت أن  النساء جلنة دعاها  مل يكتف بذلك، بل ألف من ))ا

ال أمام املرأة الدمشقية كي تتالىف ))جلنة احملاضرات النسائية(( ، ففسح بذلك ا
  .)٨٩(أسباب تأخرها، وتذلل الصعوبات اليت تعرتضها

مع((وال يعرف بالضبط إذا كان   قد فسح للمرأة يف مرحلة نشأته األوىل ))ا
ن ألدباء وعلماء   أو تأبيسبل اإلسهام يف نشاطاته العامة، من حفالت تكرمي

ر  ، مل يعث١٩٢٠ سنة ))طاهر اجلزائري((ن األستاذ املرحوم  وشعراء عرب ففي تأبي
ًراك املرأة به، حضورا على األقل، مع أنه أسهم يف ذلك  ر إىل اشت على ما يشي

                                                            
من ). م١٩٧٨ - ١٩٠٠/  ه١٣٩٩ - ١٣١٧(هو أمحد شوكت بن عمر الشطي ) ٨٨(

معجم . ن يف بابه، ويف احلضارة العربية كبار أعالم الطب يف دمشق، ومن املؤلفي
   .٢٨ -٢٧/ عالم إمتام األ- ٢٧٨ - ٢٧٧/ ن ن السوريي املؤلفي

مع العلمي العريب بدمشق جملة:انظر) ٨٩( لد .  ا   .٥٦٢ - ٥٥٨)/ ١٧(ا
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  .)٩٠(احلفل، حنو ستة آالف طالب، وعامل، وأديب
، )٩١( أخرى لعلماء وأدباء وشعراءن والشيء ذاته يقال يف حفالت تكرمي وتأبي

، يف السابع عشر من حزيران ))حافظ إبراهيم((ر  ماعدا حفل تكرمي الشاعر الكبي
عشرات من فضليات السيدات بدمشق يف مكان خاص ((ُ، إذ ذكر حضور ١٩٢٩

 تشرين ٢٣ يف ))أمحد شوقي((ر الشعراء  ن أمي واألمر نفسه كان يف حفل تأبي. )٩٢())ن
))حضر حنو مئة من عقائل دمشق وأوانسها((، إذ ١٩٣٢الثاين 

وملا نظم . )٩٣(
ر يف  ، واستمر لستة أيام خالل املعرض الصناعي الكبي))ي األلفي للمتنب((املهرجان 

مع((، يبدو أن ١٩٣٦دمشق سنة   مل حيسب حساب املرأة، إذ مل تشر املصادر ))ا
رك به خنبة من أدباء  ًهاما، مع أنه اشتًاملتوافرة بأن املرأة قد شاركت فيه حضورا أو إس

، الذي دام ستة ))املهرجان األلفي أليب العالء املعري((إال أنه يف . )٩٤( العريبالوطن
م، ودعي له ١٩٤٤ أيلول ٢٥/  ه١٣٦٣ح يف الثاين من شهر شوال  أيام، وافتت

طر ر من أقطاب الفكر يف الوطن العريب كله وخارجه، ومشلت حفالته مدن الق كثي
ًالعريب السوري الرئيسة، فتح الباب أمام املرأة لتتبوأ مكانا مسامها فيه مسامهة فعلية  ً

املعري (( من دمشق مبوضوع عنوانه ))جهان املوصلي((َّومثلت املرأة فيه األستاذة 
))واملرأة

)٩٥(.  
مع((ومع أن املرأة كما اتضح، مل تنجح يف شق طريقها إىل  ، ))عضوية ا

                                                            
  .٨٣/ املصدر نفسه: ح أمحد الفتي) ٩٠(

  

  .٩٤، ٩٣، ٨٩ - ٨٣ /املصدر نفسه : ح أمحد الفتي) ٩١(
  .٨٩/ املصدر نفسه ) ٩٢(
  
  .٩٢/ املصدر نفسه ) ٩٣(
  .٩٩ - ٩٥/ املصدر نفسه ) ٩٤(
   .١٠٨ -١٠٠/ فسه املصدر ن) ٩٥(
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ا على ما فقد آتى التعليم اجلامعي للفتاة يف سورية . ً يبدو اكتسبت تدرجييا ثقتهفإ
مع((أكله، وازداد عدد اخلرجيات يف خمتلف فروع املعرفة، وشرع  ن بعدد   يستعي))ا

ر بعض شؤونه اإلدارية، وحتقيق بعض أهدافه  من اآلنسات والسيدات يف تسيي
وقد يكون من أول من أقدم على . ))ريبنشر الرتاث الع((العلمية، وال سيما يف جمال 

ا ))اآلنسة ملك هنانو((العمل يف هذا امليدان،   عن ))للمجمع((، اليت قدمت خدما
 ))البن عساكر(( الضخم ))تاريخ دمشق((طريق اإلسهام يف متابعة حتقيق خمطوط 

  ).م١١٧١/  ه٥٧١املتوىف (
مع((ر يف  ومما يؤسف له أنه مل يعث ر عنها،  ى شيء كثي عل))حمفوظات ا

مع((ن ممن عرفها، ومما يتداوله زميالت هلا وزمالء يف  ولكن يتبي ا كانت ))ا ، بأ
، ١٩٢٨وهي من مواليد مدينة حلب سنة . روت  ببي))اجلامعة األمريكية((خرجية 

رية، بدليل  زية، وقد تكون على معرفة بالعب وتتقن إىل جانب اللغة العربية اللغة اإلنكلي
مع العلمي العريب بدمشق((، املنشور يف ))من التوراة((ّأتى يف حبثها القيم ما   ))جملة ا

، ))ابن عساكر((وقد عملت جبد وعلم يف وضع فهارس ألسانيد . )٩٦(١٩٦٤سنة 
لدة العاشرة من تارخيه الكبي ُوقد طبع ما أجنزته من هذه الفهارس، . ر يف ا

مع((و ا، إال أن الع))ا مع((ُمل مل يستكمل، إذ انفصلت عن  حيتفظ   دون ))ا
مع((سبب معروف، وانقطع اتصاهلا به، وإن كان بعض من يعرفها يف  ، وبقي ))ا

ا  ا أعلمته بأ ًعلى بعض صلة معها، ولوقت ليس بعيدا جدا عن حاضرنا، يذكر بأ ً

                                                            
 باجلامع األموي ))قبة اخلزنة((ر عليه يف ُ  عث))التوراة((ٍّإن البحث هو حتقيق لرق عن ) ٩٦(

مع((ن سر  ، وكان أمي))ي ر جعفر احلسن األمي((ّ وقد دهلا عليه األستاذ بدمشق،  ))ا
، ))يا الفيوميسعد((رمجة إىل العربية من قبل   مت))التوراة((وقد رفدته بنسخة من . آنذاك

ن   األمي))عبد اهلادي هاشم((وهي أقدم ترمجة وصلتنا، وكانت لدى األستاذ الدكتور 
لد انظر . العام املساعد آنذاك يف وزارة الثقافة السورية ، ٣٣٣ - ٣١٣/ ٢، ج)٣٩(ا

  .٦٥١ - ٦٤٦/ ٤، وج٤٦٨ - ٤٤٧/ ٣وج
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  .)٩٧(ال تزال تعمل يف تلك الفهارس
))السيدة روحية حناس((ًوهناك أيضا 

، اليت عملت هي األخرى يف حتقيق )٩٨(
، مع األستاذ املرحوم الدكتور ))البن عساكر(( ))تاريخ دمشق((قسم من خمطوطة 

))شكري فيصل((
ا عندما كان أمينا )٩٩( ً، ضمن ورشة العمل اليت كو . ))للمجمع((ّ

لدة لدة )من عاصم إىل عائذ) (٣١(فأسهمت يف إخراج ا من ) (٣٢(، وا
ال بعد أن انفكت عن ). َُعبد اهللا بن ثـوبُعبادة إىل  وتابعت العمل يف هذا ا

مع(( ))مطيع احلافظ((ركت مع األستاذ  ، واشت))ا
خمتصر تاريخ ابن ((، يف حتقيق )١٠٠(

  .)١٠١( البن منظور))عساكر

                                                            
علي ((ألستاذ إن ما ذكر هو بعض معلومات شفوية استقيت بصفة خاصة من ا) ٩٧(

مع((ن يف  ، وكان من العاملي))صندوق   . املعاصرين هلا))ا
ا يف . ر مع األسف على ترمجة هلا مل يعث) ٩٨( مع((وقد استقيت بعض أخبارها من زميال   .))ا
تابع دراسته يف القاهرة . م١٩١٨/  ه١٣٣٧أديب عريب سوري، دمشقي املولد ) ٩٩(

ًعمل أستاذا بكلية اآلداب جبامعة . اه يف اآلدابوحصل منها على إجازة الدكتور
ًكان عضوا يف . ي بدراسة املخطوطات كان له نشاط ثقايف واسع، وعن. دمشق

مع العلمي العريب بدمشق(( ّ وأمينا له، وخلف مؤلفات كثي))ا عمل يف اململكة . رة ً
ملنورة سنة العربية السعودية وتويف يف جنيف إثر عملية جراحية، ودفن باملدينة ا

  .١٢٣ - ١٢٢/ إمتام األعالم. ١٩٨٥/  ه١٤٠٥
ًكان قيما ملكتبة . ١٩٤٠باحث سوري نشيط من دمشق ومن مواليد ) ١٠٠( مع ((ّ ا

ال وفي))العلمي العريب بدمشق عمل . ر ، اهتم بنشر املخطوطات وإنتاجه يف هذا ا
، وحصل على درجة  يف اإلمارات العربية املتحدة))مركز مجعة املاجد((ًأيضا يف 

  .الدكتوراة يف اآلداب
) م١٣١١ - ١٢٣٢ /  ه٧١١ – ٦٣٠(هو حممد بن مكرم بن علي أبو الفضل ) ١٠١(

وقام باختصار كتب . وترك خبطه مخسمئة جملد. ولد مبصر وتويف فيها. اإلمام اللغوي احلجة
   .٧/٣٢٩األعالم ج . ً يف عشرين جملدا))معجم لسان العرب((أشهر كتبه . األدب



لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٨٢  )٢(اجلزء ) ٧٨( ا

مع((ُومن السيدات الالئي فتح باب  ًأمامهن للعمل فيه أيضا، األستاذة  ))ا
))مصيأمساء احل((املرحومة 

 اليت هي جزء ))للمكتبة الظاهرية((ُّ، وقد عينت مديرة )١٠٢(
مع((من  ، وأبدت ))املدرسة الظاهرية((َّوقد صدر عنها أثناء عملها مؤلفها . )) ا

ًاهتماما خاصا هي األخرى بالت التنبيه على (( كتاب ١٩٦٨راث، فراجعت سنة  ً
))محزة األصفهاين(( لـ ))حدوث التصحيف

ققه األستاذ املرحوم ، الذي ح)١٠٣(
))حممد أسعد طلس((الدكتور 

ا حققت مع األستاذ األديب . )١٠٤( عبد ((كما أ
))ن امللوحي املعي

وراجعت . )١٠٦( البن الشجري))احلماسة الشجرية(( كتاب )١٠٥(

                                                            
ا يف ثانويات دمشق للبنات، ويف اململكة العربية  ّمدرسة متمي) ١٠٢( زة للغة العربية وآدا

ا بدمشق . ذات ثقافـة واسعة، ونشاط تعليمي وعلمي. وديةـالسع ميالدها ووفا
/ ))ن ن السوريي  املؤلفيمعجم((ً معرفة شخصية، وانظر أيضا -)م١٩٩٧ - ١٩٢٥(

١٤٩.  
: من مؤلفاته). م٩٧٠ - ٨٩٣/  ه٣٦٠ -٢٨٠(ل أصفهان مؤرخ وأديب من أه) ١٠٣(

ي ملوك  تاريخ سن((، و))ن العربية والفارسية اخلصائص واملوازنة بي((و  . )) أصفهانتاريخ((
  .٢٧٧/ ٣ األعالم، ج- .))األرض

ًأستاذ يف اآلداب، يف اجلامعة السورية بدمشق، عمل مدة من الزمن قائما بأعمال ) ١٠٤(
غادر سورية . ن عام وزارة اخلارجية السورية شغل وظيفة أمي.  بطهران وأثينااملفوضية السورية

ر من املؤلفات التارخيية واألدبية، وحتقيقات يف  له عدد وفي. ١٩٥٩إىل العراق وتويف سنة 
  .٣٢٠ - ٣١٩/ ن ن السوريي  معجم املؤلفي- .راث كتب الت

ًا للعربية يف التعليم ، عمل مدرس١٩١٧ولد يف محص سنة . أديب عريب سوري) ١٠٥(
ًالثانوي، ومديرا للمراكز الثقافية زار عددا من البالد العربية واإلسالمية ر من  له كثي. ً

  .٤٩٤ -٤٩٣/  املصدر نفسه- املؤلفات، واملقاالت، والقصص
، من أئمة العلم )م١١٤٨ - ١٠٥٨/  ه٥٤٢ - ٤٥٠( هو هبة اهللا بن علي )١٠٦(

ن، وله عدد  كان نقيب الطالبيي. الده ووفاته ببغدادمي. باللغة واألدب وأحوال العرب
  .٧٤/ ٨ األعالم، ج- .من املصنفات وديوان شعر
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 بدمشق سنة ))دار الكتب الظاهرية(( يف ))فهرس خمطوطات الطب والصيدلة((ًأيضا 
))سامي محارنة((دكتور ، الذي وضعه األستاذ ال١٩٦٩

ْوفـهرست . )١٠٧( َ
   احملفوظة يف ))خمطوطات النحو واللغة من علوم اللغة العربية((

مع سنة  ً وقامت فعال بتحقيق خمطوطة ملؤلف جمهول، كانت ضمن .١٩٧٣ا
مع((خمطوطات   ))ابن قتيبة((، وكان يشك بنسبتها إىل ))اجلراثيم((، وهي بعنوان ))ا

عزيزة ((راك مع األستاذة الدكتورة  ، وذلك باالشت)م٩٣٤/  ه٣٢٢املتوىف (
))مريدن

وقطعت . ، األستاذة يف قسم اللغة العربية بكلية اآلداب جبامعة دمشق)١٠٨(
ايته، إال أن يد املنون  ًاألستاذتان شوطا كبي ًرا يف ذلك التحقيق، وكادتا تصالن إىل 

 العمل، وتبعتها األستاذة ، فتوقف١٩٩٢ متوز ٢٥ يف ))األستاذة مريدن((دامهت 
ن نشره، بينما متكن  َّم، فلم يتسن لالثنتي١٩٩٧ شباط ٢يف  ))أمساء محصي((

ر وزارة الثقافة السورية يف   من حتقيقه ونشره عب))حممد جاسم احلميدي((األستاذ 
  .م١٩٩٧جزأين سنة 
مع((وقام  من راث  ًأيضا بتشجيع بعض السيدات العامالت يف تـحقيق الت ))ا

مع((خـارج  نضرة اإلغـريض ((: ، على نشر إنتاجهن بعد مراجعته، كـنشره خمطوطة))ا
                                                            

 يف الواليات ))السميشونيان((عمل يف معهد . أردين املنشأ، أمريكي املهجر) ١٠٧(
رة مبتاحف الطب  وله خب. ر اهتم بتاريخ النباتات والعقاقي. ًاملتحدة مثانية عشر عاما

رمجة  الت. (١٩٢٥وتاريخ الكتب املقدسة العلمي واحلضاري، وهو من مواليد والعلوم، 
مع ))عبد الكرمي زهور(( للدكتور املرحوم ))تاريخ العلوم((مقتبسة من حبث  ، يف جملة ا

لد    ).٦١٥/ ٥٦العلمي العريب بدمشق، ا
اة يف نالت إجازة الدكتور). م١٩٩٢ - ١٩٢٨(أديبة دمشقية املولد والوفاة ) ١٠٨(

ا يف ثانويات دمشق، . اآلداب من جامعة القاهرة ّعملت مدرسة للغة العربية وآدا
والشعر، والقصة، هلا عدة مؤلفات وحبوث يف األدب العريب احلديث، . ويف املغرب

ن  معجم املؤلفي- ، و١٨٥/  إمتام األعالم- .وبصفة خاصة يف أدب املهجر
  .٤٨٢/ ن السوريي



لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٨٤  )٢(اجلزء ) ٧٨( ا

، )م١٢٥٨/  ه٦٥٦املتوىف ( العراقي ))للمظفر بن الفضل العلوي((، ))يف نصرة القريض
 من اجلامعة اللبنانية، وذلك سنة ))ى عارف احلسين((الذي قامت بتحقيقه الدكتورة 

مع((ال عن نشر والشيء ذاته يق. ١٩٧٦ ، ))َّامللمع(( يف العام نفسه، خمطوطة ))ا
َن بن علي النمري أليب عبد اهللا احلسي(( ، بعد أن قامت )م٩٩٥/  ه٣٨٥املتوىف  ())َ

))وجيهة السطل((بتحقيقها الدكتورة 
مع((وكذلك عندما أصدر . )١٠٩( ديوان (( ))ا

ََطرفة بن العبد
))ََْ، شرح األعلم الشنتمري)١١٠(

، بتحقيق األستاذة ١٩٧٦ سنة ،)١١١(
))درية اخلطيب((

ديوان أبو الفتح ((، و))لطفي الصقال((، وزوجها األستاذ )١١٢(
مع((كما قام . ن نفسيهما  للمحققي١٩٨٩، سنة )١١٣())ي ُالبست  ١٩٧٦ سنة ))ا

                                                            
. ر والدكتوراه من جامعة دمشق لنشأة، نالت إجازيت املاجستيدمشقية املولد وا) ١٠٩(

ا يف دمشق ويف اململكة العربية السعودية   .ّعملت مدرسة للغة العربية وآدا
ولد يف بادية البحرين ) م٥٦٤ - ٥٢٨/  ه. ق٦٠ - ٨٦(شاعر جاهلي معروف ) ١١٠(

ر أمر عامله   األخيإال أن هذا. )) بن هندعمرو((وتنقل يف جند، كان من ندماء امللك 
ا . اشتهر مبعلقته. ُبقتله وهو شاب يف العشرين من عمره، ألبيات ذكر له أنه هجاه 

  .٢٢٥/ ٣األعالم ج
َهـو يوسف بن سليمان الشنتمري األندلسي ) ١١١( َْ  -١٠١٩/  ه٤٧٦ - ٤١٠(َ

له شروح لعدد من . عامل باألدب واللغة عاش يف قرطبة وتويف بإشبيلية). م١٠٨٤
  .٢٣٣/ ٨األعالم ج. واين الشعريةالدو

مدرسة للغة العربية . من مواليد مدينة حلب، جمازة يف اآلداب من جامعة دمشق) ١١٢(
ا يف ثانويات حلب وعمل االثنان يف . ))لطفي الصقال((تزوجت من األستاذ . وآدا

، ))ديوان علقمة الفحل بشرح الشنتمري((ر ما ذكر  ومنها غي. حتقيق املخطوطات
  .١٦٧/ ن ن السوريي  معجم املؤلفي- ))ديوان الصنوبري((تمة وت

شاعر عصره . م١٠١٠/   ه٤٠٠ي املتوىف سنة  ُح البست هو علي بن حممد أبو الفت) ١١٣(
ن وابنه  ر سبكتكي خدم األمي.  يف خراسان))الدولة السامانية((كان من كتاب . وكاتبه
  . ٣٢٦/ ٤ج األعالم، - .له ديوان شعر. ن الدولة حممود ميي
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يوسف (( الذي وضعه األستاذ املرحوم الدكتور ))تصنيف العلوم واملعارف((بنشر 
))العش

ي يف مكتبة  ، املشرفة على القسم األجنب))ي مساء احملاسن((عته السيدة ، وراج)١١٤(
مع سابقا   ً.ا

مع((ومل يقتصر عمل   على نشر ما حققته، أو راجعت حتقيقه، أو ))ا
ًراث، وإمنا استقطب أيضا من ميكنه منهن العمل  صنفته، بعض السيدات من الت

ال ّ، مدرسة )١٩٣٢املولودة  ())غزاوينشاط ((ُفقد انتدبت السيدة . يف هذا ا
 ))تاريخ دمشق((التاريخ يف ثانويات دمشق للمجمع، وكلفت بتحقيق جزء من 

ن يف سنيت   اليت نشرت جبزأي))رة النبوية السي((، فأجنزت منه ))البن عساكر((
  .م١٩٩١ و١٩٨٤

مع((ن يف  وقد تكون من أوىل األستاذات الالئي انكبب اث ر  على حتقيق الت))ا
ّإذ جندت نفسها من سنة . ))سكينة الشهايب((مة عالية، ودأب ومثابرة، األستاذة 

، ومتكنت خالل هذه ))البن عساكر(( ))تاريخ دمشق(( وإىل اآلن ملتابعة حتقيق ١٩٧٣
مع((عشرون منها نشرها : ًمثانية وعشرين جملدا) ٢٨(احلقبة أن تنجز ، وأربعة نشرت ))ا

ولقد أسهمت وتسهم يف نقد بعض املؤلفات . يف طريق النشرخارجه، وأربعة أخرى 
، للمؤرخ ))احلدائق الغناء يف أخبار النساء((: احملققة، كنقدها على سبيل املثال، كتاب

))علي بن حممد املعافري((
، )١١٦(تونس، من ))ي عائدة الطيب((، وقد حققته الدكتورة )١١٥(

                                                            
 نال إجازة الدكتوراة - ن ، ومن أبوين سوريي١٩١٩من مواليد طرابلس الشام سنة ) ١١٤(

. ن عدد من الوظائف العلمية والثقافية اهلامة تنقل بي. يف اآلداب من السوربون بباريس
 معجم املؤلفني - ١٩٨٧تويف سنة . ًكان مديرا ملعهد املخطوطات العربية يف القاهرة

  .٢٥٣/ ن السوريي
انتقل من ) ١٢٠٨/  ه٦٠٥املتوىف (هو علي بن حممد بن مجيل املعافري املالكي ) ١١٥(

 ابن املؤرخ ))أيب حممد القاسم((وأقام سنة يف دمشق، وأخذ عن . األندلس واستقر بالقدس



لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٨٦  )٢(اجلزء ) ٧٨( ا

مع((ة وأخرى يف ن آون بي. ّكما نشرت وتنشر بعض البحوث القيمة   .))جملة ا

مع((ً أيضا يف ))التحقيق((وممن نشط يف جمال  وفاء تقي ((، الدكتورة ))ا
التنوير يف االصطالحات ((اليت عملت يف خمطوطة ) ١٩٤٦املولودة  ())الدين
َأليب منصور احلسن بن نوح القمري((. ))الطبية َ((

، وأتبعتها مبخطوطة )١١٧(
مع منذ و. ))مشيخة ابن عساكر(( ا لظروف ١٩٨٠ّكانت قيمة ملكتبة ا ، إال أ

ا استقالت من العمل سنة  ، لتعمل يف اململكة العربية ١٩٩٦خاصة 
مع((السعودية، ومل تنقطع عن نشر بعض أعماهلا يف  معجم ((، ومنها ))جملة ا

  . البن سينا))القانون(( يف كتاب ))ر مصطلحات الصيدلة والعقاقي
مع(( ومن السيدات يف ر جمال نشر الرتاث،   الالئي عملن يف غي))ا

مع، ))غزوة بدير((السيدة  ، اليت صنعت اجلزء السادس من فهارس جملة ا
؛ والسيدتان ))نشاط غزاوي(( حتقيق السيدة ))رة النبوية السي((وأسهمت يف فهارس 

لبحوث ، اللتان قامتا بنشر بعض ا))ي مساء حماسن((، و))فادية حميي الدين((
مع((والدراسات يف    .))جملة ا

ال للنشاط العلمي ))جممع اللغة العربية بدمشق((وإذا كان   قد فسح ا
للمرأة يف ميدان التحقيق، ويف نشر إنتاجها، فإنه مل يبخل عليها، وإن كانت 
مع، بنشر حبوثها املتنوعة يف جملته بعد تقوميه هلا، وبالتعريف  من خارج ا
                                                                                                                                

لد .  الطبعة اجلديدة بالفرنسية– دائرة املعارف اإلسالمية –ر ابن عساكر  الشهي / ٥ا
٩٠٢.  

مع((انظر النقد يف ) ١١٦( لد ))جملة ا   .٤١٢ - ٣٩٥/ ٥٨ ا
  
  
، وانتفع ))ابن سينا((ر منصور الساماين، وأدركه  من أهايل خبارى، عاش أيام األمي) ١١٧(

 املشار إليه ))التنوير((له عدة مصنفات يف الطب، منها كتاب . به يف صناعة الطب
  .٢٢٤/ ٢ األعالم ج- أعاله



٢٨٧  ليلى الصباغ.د  -  مع العلمي العريب بدمشق واملرأةا

ومن يراجع فهارس البحوث والدراسات يف .  تنشر أو التعليق عليهًأحيانا مبا
مع(( ا وحىت الوقت احلاضر، وهي سبعة أجزاء، يرى عددا ))جملة ا ً، منذ نشأ

من البحوث القيمة اليت تناولتها أديبات عربيات، ال من بالد الشام فحسب 
بنت  ())ة عبد الرمحنعائش((وإمنا من البالد العربية األخرى، من أمثال الدكتورة 

وديعة (( من العراق، و))عاتكة اخلزرجي((من مصر، والدكتورة الشاعرة ) الشاطئ
مع((ّكما عرف . رهن  وغي))طه جنم وداد (( يف جملته ببعض إنتاج األديبة ))ا
، ))سلمى حفار الكزبري((، و))رة سالم اخلالدي عنب((، واألديبة ))ي سكاكين

  .رهن  وغي))نالدكتورة نشأة ظبيا((و
مع((ر مثال على تقدير  وقد يكون أكب  إلنتاج املرأة األديب، ترشيحه ))ا

))سلمى حفار الكزبري((األديبة 
جلائزة امللك فيصل (( ١٩٩٤، سنة )١١٨(

))العاملية
وبالفعل فقد منحت األديبة املرشحة تلك اجلائزة يف موضوع . )١١٩(

وكانت دراستها الفائزة . )) احلديثالدراسات اليت تناولت أعالم األدب العريب((
  .))مي زيادة((عن األديبة 

مع هو  ر قليل من العاملي ًويف احلقيقة، يالحظ اليوم أن عددا غي ن يف ا
موع% ٦٢من النساء، إذ يؤلفن ما يعادل  وقسم منهن جامعيات . من ا

                                                            
 من ))حممد كرامي((، درست العربية والفرنسية، وتزوجت من ١٩٢٢ولدت يف دمشق ) ١١٨(

تنقلت مع . ))نادر الكزبري((رنت بالسيد  طرابلس، عادت بعد وفاة زوجها إىل دمشق، واقت
شاركت يف عدة مؤسسات اجتماعية . ن وشيلي، وإسبانية زوجها يف بلدان عديدة كاألرجنتي

 - .ت أدبية، كما هلا ديوان شعر، وقصصومؤمترات هلا عدة مؤلفات من روايات ودراسا
  .١٣٤ - ١٣٣/ ن ن السوريي معجم املؤلفي

معية  رشي انظر الت) ١١٩( مع يف الدورة ا  - ١٩٩٣/ ٩/ ١ح يف التقرير السنوي ألعمال ا
لد - ١٩٩٤/ ٨/ ٣١ مع، ا لس بالفوز باجلائزة ١٦٤ - ١٦٣/ ٧٠ جملة ا ، وإعالم ا

لد ١٩٩٥/ ١/ ١١يف جلسته الثامنة بتاريخ    .٤٢٣)/ ٧١(، ا



لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٨٨  )٢(اجلزء ) ٧٨( ا

مع   .وبتخصصات متنوعة، وتسهم بعضهن يف اللجان املختلفة يف ا
القول، إن جممع اللغة العربية بدمشق، قد سعى منذ مرحلة وختام 

 بتثقيف املرأة؛ كما كان له نصيب - ولو بقدر- نشأته األوىل، إىل االهتمام 
راث، وتشجيعها على إخراجه  خالل مراحل حياته، يف توجيه أنظارها حنو الت

ًللنور، حمققا حتقيقا علميا سليما، ونشره ً ً ر  يق غيًوساعدها أيضا ولو بطر. ً
مباشر، على متابعة إنتاجها األديب بثقة، عن طريق فتح جملته أمام التعريف به 

ّأحيانا ونقده، وأحيانا أخرى بنشر املستجد منه والقيم ً ويف الوقت نفسه، . ً
ًإال أنه اليزال ضنينا على املرأة بعضويته، . استفاد من نشاط املرأة يف أعماله اإلدارية

ًت احلاضر، عضوا عامال، أي بعد ثالث ومثانيإذ مل يدخله حىت الوق ن سنة من  ً
؛ ومل تنل عضويته )١٢٠(م٢٠٠١تأسيسه سوى سيدة واحدة، وكان ذلك سنة 

، ))فاتن حمجازي((ن، إحدامها من سورية وهي األستاذة الدكتورة  املراسلة سوى سيدتي
 سنة  وذلك يف))وفاء كامل فايد((وثانيتهما من مصر، وهي األستاذة الدكتورة 

ا يف عضويته . م٢٠٠٢ ّولكن ملا كان الطريق قد شق، فإن املرأة ستجد مكا ُ
العاملة، على نطاق أوسع مما هو عليه اآلن، لتعمل مع بقية األعضاء من الرجال 
ا باستمرار، لتواكب  على محاية اللغة العربية، وتعزيز مكانتها، وإغنائها، واالرتقاء 

  .ملي، والسيما يف ميدان العلوم والتقنيات املعاصرةالتطور احلضاري العلمي العا
جممع ((هذا، والبد من اإلشارة يف آخر املطاف إىل أن احلديث عن 

َّ واملرأة، ملا يكتمل، ألن على هذا ))اللغة العربية بدمشق
ّ

مع(( امع ))ا ، وا
قدمه العربية اللغوية األخرى، أن تبحث عما ميكن للمرأة العربية املتعلمة أن ت

بصفة خاصة لدعم اللغة العربية الفصيحة على لسان األجيال، ال عن طريق 
 -م يف مراحله املختلفة فقط، أو عن طريق اإلعالم بكل وسائله فحسب التعلي

ًوهي قد غدت اليوم عنصرا أساسيا وحمركا فيهما ً  وال عن طريق تدوين -ً
                                                            

لة/ هي األستاذة الدكتورة ليلى صباغ ) [١٢٠(   ].ا
  



٢٨٩  ليلى الصباغ.د  -  مع العلمي العريب بدمشق واملرأةا

 اليومية؛ أي عن طريق ، واحلياة))البيت((املعجمات املتنوعة، وإمنا عن طريق 
 أبنائها وأبناء األمة، بل ومجيع من تكون بصلة مباشرة معهم من ))تعويد((

الرجال والنساء، تعويدهم النطق والتخاطب بلغة عربية فصيحة، وبسيطة، 
ُوسليمة، تنفى منها الكلمات األجنبية، والعامية، الشائعة على األلسن اليوم، 

ا لقادرة،. واملشوهة للغة  وهي امللتصقة مبرحلة النطق األوىل ألبناء األمة، وإ
م كلها، ومبساعدة رجل األسرة وبقية أفرادها، أن تقوم  ّوخالل مراحل حيا

َّوال أقول جديدا إذا أكدت أن اللغة الصحيحة املنطلقة . ًألسنتهم لفظا وهلجة ً
ا، ر ضمان للحفاظ على اللغة العربية ومحايته ًعلى اللسان عفويا، هي أكب

ِّوالسيما إذا مكن هلا بالتعليم اللغوي السليم، واإلعالم امللت زم بفصاحة اللغة  ُ
ا أمنية غالية، قد يراها كثي. العربية وبالغتها رون بعيدة املنال، ومن الصعب  إ

 حيث أريد للقوميات أن تتخلى عن ))عصر العوملة((تنفيذها، والسيما وحنن يف 
ا، وبصفة خاصة إذا ك انت ضعيفة أمام حضارة غربية طاغية، خصوصيا

ْولكن من يسر على الدرب . باقتصادها، وعلمها، وثقافتها، وسالحها ْ َ
َّبتخطيط سليم، وإميان وإخالص، يصل، ولو تعثر مرات ومرات ْ.  



  مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق
  

  

  

  

  

  فهرس موضوعات جملة اللسان العريب
   ٤٧ - ١من العدد 

  
  

  (القسم الثالث)

  

  إعداد

  األستاذ عدنان عبد ربه

  

لد    )٢ اجلزء ٧٨(فصلة من جملة جممع اللغة العربية بدمشق ا

 



-٢٩١-  
  

  فهرس موضوعات مجلة اللسان العربي
  ٤٧- ١من العدد 

  )١()ثالثالالقسم (

  إعداد عدنان عبد ربه
  حرف الكاف

  رقم العدد والصفحة  اسم المؤلف  عنوان المقال

  ٩/١/١٣٠  عبد اهللا كنون. أ  ...الكاف التمثيلية

كانت اللغة العربية من مصادر 
ذا ال ًالبحث العلمي قدميا فلما

  ًتكون مرجعا اليوم؟

  ٥/٩٦  حممد طه النمر. أ

  عبد احلق فاضل. تأليف أ  »أخطاء لغوية«كتاب 
حممد شيت . أ: مراجعة

  يوصاحل احليا

١٨/١/١٥٦   

  ٨٦/ ١/ ١٢  حممد حجي. أ كتاب سيبويه يف املغرب واألندلس

  ٣/١٧٥  هيثم الكيالين. أ  الكتاب العريب يف سوريا

  ٣/١٨٤  حممد إبراهيم الكتاين. أ   وقيمته باملغربالكتاب العريب

» علم اللغة وصناعة املعجم«كتاب 
  ي القامسيللدكتور عل

  

  ١٨/١/١٥٣  نايف خرما. د: بقلم

  ٢/١٣٩  املكتب الدائم للتعريبكتاب فقه اللغة للثعاليب يف قالب 

                                                 
لــد  (١)  ونــشر القــسم ٨٩٢ -٨٥١ اجلــزء الرابــع مــن ص ٧٦ نــشر القــسم األول يف ا

لد    .٣١٠ -٢٧٧ اجلزء الثاين من ص ٧٧الثاين يف ا



لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق    ٢٩٢  )٢(اجلزء ) ٧٨( ا

  جديد

  ١/١١٩  حممود تيمور. أ  يف التعريب» املستدرك«كتاب 

ات اللغوية املصطلح«كتاب 
للدكتور » احلديثة يف اللغة العربية
  حممد رشاد احلمزاوي

  ١٨/١/١٤٩  علي القامسي. د: بقلم

حممد بن احلسن . تأليف أ  كتاب الواضح يف علم العربية
  الزبيدي
  أمني علي السيد. د: حتقيق

١٢/١/٢٩١  

  ٣/٢١٤  حممد بن مسعود. أ  الكتاب والثقافة يف ليبيا

  ٤٠/٥٣  حممد علي الزركان. د  العربيةالكتابة بني السريانية و

الكتب العربية يف العلوم أقل مستوى 
  من الكتب العلمية العربية

  ٥/١٨٩  أمحد اخلضر. أ

  ١٦/١/٢٢١  علي القامسي. د  الكتب اللغوية اجلديدة

  ١٨/١/١٤٧، ١٧/١/٢٥٥  املكتب الدائم للتعريب  الكتب اللغوية احلديثة

  ٢١/٣٤٦  -   ...كتب لغوية ومعجمية حديثة

كشاف بأمساء الباحثني والكتاب 
  يف جملة اللسان العريب

  ١٠/٣/٣٥٩  دائم للتعريباملكتب ال

الكشف عن معجم لغوي مفقود 
  يف بغداد

  ٨/١/٣٣٥  عبد اهلادي التازي. د

تطوير «كلمات افتتاح ندوة 
  منهجية وضع املصطلح العريب

 -  ٣٩/٩  

ة يف اللغة العربية يالكلمات األكد
   املستعارة من السومريةوالكلمات

  ٤١/٧٤  فاضل طالل القريشي. أ

  ٧/٢/١٨٧  حممد بن تاويت. أ  ...كلمات حتتضر 

  ٣٧/١٨٢  سليم يوسف. د  كلمات روسية دخيلة يف العربية



  ٢٩٣   عدنان عبد ربه- فهرس موضوعات جملة اللسان العريب 

  ١١/١/١٨٢  إلياس قنصل. أ  كلمات عربية يف اللسان اإلسباين

 عديل طاهر نور.:أ تأليف  سبانية كلمات عربية يف اللغة اإل
حممد حممد . عرض وتقدمي أ

  اخلطايب

١٠/٣/٧  

الكلمات غري الفصاح يف معجم 
  الصحاح

  ١٦/١/١٦٥  مسيح أبو مغلي. أ

يد البكري. أ ليزيةكنإلالكلمات القرآنية يف اللغة ا   ٤/١٦١  عبد ا

كلمات الوفود املشاركة يف املؤمتر 
  اخلامس للتعريب

 -  ٢٧/٥٥  

كلمة وزير التعليم والرتبية 
ية العربية الليبية ورئيس للجماهري

لكسو إلاللجنة الوطنية لليونسكو وا
  يف املؤمتر الثالث للتعريب

  ١٥/٣/١١  حممد أمحد الشريف .د

كلمة االختتام للمدير العام 
للمنظمة العربية للرتبية والثقافة 
  والعلوم يف املؤمتر الثالث للتعريب

  ١٥/٣/٨٨  حميي الدين صابر. د

بية اجلزائرية  وكيل وزارة الرت كلمة
  ورئيس املؤمتر الثاين للتعريب

  ١٥/٣/٢٩   عبد احلميد مهرى .أ

تطوير منهجية «كلمة افتتاح ندوة 
  »...وضع املصطلح العريب 

  ٣٩/١٣  عبد الكرمي خليفة. د

كلمة مدير مكتب تنسيق التعريب 
  يف حفل افتتاح اللقاء الطيب األول

  ٤٣/١٥  أمحد شحالن . د

 كلمة الدكتور ممدوح حقي يف
  مؤمتر الفلسفة والعلوم االجتماعية

  ٩/١/٤٦٢  ممدوح حقي. د

كلمة رئيس جامعة القاضي عياض 
  يف مؤمتر التعريب الثامن والتاسع

  ١٨/ ٤٧  حممد الكنيدري. د



لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق    ٢٩٤  )٢(اجلزء ) ٧٨( ا

كلمة رئيس شعبة اللغة العربية بكلية 
اآلداب يف املغرب يف ندوة 

  املصطلحات املوحد

  ١٧/ ٤٦  حممد بالجي. د

س قسم املعاجم مبكتبة كلمة رئي
  لبنان

  ١٥٢/ ٤٧  أمحد شفيق اخلطيب. د

كلمة رئيس جممع اللغة العربية األردين 
  يف مؤمتر التعريب الثامن والتاسع

  ١٣٧/ ٤٧  عبد الكرمي خليفة. د

كلمة رئيس جممع اللغة العربية 
بالسودان يف مؤمتر التعريب الثامن 

  والتاسع

  ١٤٠/ ٤٧  عبد اهللا الطيب. د

ملدير العام للمنظمة العربية كلمة ا
للرتبية والثقافة والعلوم يف املؤمتر 

  الثالث للتعريب

  ١٥/٣/٩  حميي الدين صابر . د

كلمة السيد وزير الرتبية الوطنية اليت 
ألقاها بالنيابة السيد عبد القادر 

 -   كلية العلوم-  خملص قيدوم
   مراكش–السماللية 

 -  ٤٣/١٣  

كلمة يف مؤمتر مصطلحات 
  ...فة وعلم االجتماعالفلس

  ٩/١/٤٥٩  إبراهيم مدكور. د

مع العلمي العراقي يف  كلمة ا
  مؤمتر التعريب الثامن والتاسع

منذر نعمان بكر . د
  ي التكريت

١٤٨/ ٤٧  

كلمة مدير تنسيق التعريب يف ندوة 
  املصطلحات املوحدة يف املغرب

  ٤٦/١٥  عباس الصوري. د

 كلمة املدير العام للمنظمة العربية
للرتبية والثقافة والعلوم يف افتتاح 
  مؤمتر التعريب اخلامس يف األردن

  ٢٦/٩  حميي الدين صابر. د

  ١٥/٣/٧  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ تنسيق التعريب تبكلمة مدير مك



  ٢٩٥   عدنان عبد ربه- فهرس موضوعات جملة اللسان العريب 

  يف املؤمتر الثالث للتعريب

مدير مكتب تنسيق التعريب كلمة 
  يف مؤمتر التعريب الثامن والتاسع

  ١٥/ ٤٧  عباس الصوري. د

كلمة منسق ندوة املصطلحات يف 
  املغرب

  ٤٦/١٩  ين أبو العزمعبد الغ. د

ربية  كلمة املنظمة اإلسالمية للت
والعلوم والثقافة يف مؤمتر التعريب 

  الثامن والتاسع

 -  ٢٤/ ٤٧  

كلمة املنظمة العربية للرتبية والثقافة 
تطوير منهجية «والعلوم يف ندوة 

  »...وضع املصطلح العريب

  ٣٩/١٧  أمحد شحالن. د

كلمة نائب املدير العام للمنظمة 
  ربية والثقافة والعلوم العربية للت

عبد العزيز بنعبد اهللا . د
  السنبل

١٥٥، ٢١/ ٤٧  

كلمة اهليئة العليا للتعريب بالسودان 
  يف مؤمتر التعريب الثامن والتاسع

  ١٤٣/ ٤٧  رايب دفع اهللا الت. د

دوة كلمة وزير الثقافة األردين يف ن
تطوير منهجية وضع املصطلح «

  »...العريب

  ٣٩/١١  حممود السمرة. د

كلمة وفد االحتاد العريب للسكك 
 احلديدية يف املؤمتر اخلامس للتعريب

  ٢٧/٧١  مرهف صابوين. م

كلمة وفد السودان يف املؤمتر 
نبذة عن تاريخ (اخلامس للتعريب 

  )حركة التعريب يف السودان

  ٢٧/٥٩  تاج السر احلسن. د

كلمة الوفد السوري يف مؤمتر 
  التعريب الثامن والتاسع

  ١٤٦/ ٤٧  نصإحسان ال. د

ي يف مؤمتر  كلمة الوفد الفلسطين
  التعريب الثامن والتاسع

  ١٥٠/ ٤٧  حممد البطراوي. د



لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق    ٢٩٦  )٢(اجلزء ) ٧٨( ا

كلمة وفد الكويت إىل املؤمتر 
  اخلامس للتعريب

 -  ٢٧/٥٥  

كلمة الوفد املغريب يف املؤمتر 
  اخلامس للتعريب

 -  ٢٧/٦٥  

لوفد املغريب مؤمتر التعريب كلمة ا
  الثامن والتاسع

 -  ١٥٣/ ٤٧  

  ٧/١/٣٧٨  عمر اجلارم. د  كلية جديدة للطب يف طنطا

  ١٠/٣/٢٠٨  أنستاس ماري الكرملي. أ  الكوفية والعقال

كيف انطلقت النهضة الفكرية 
  ؟...احلديثة

  ٦/٨٧  حممد مجيل بيهم. أ

كيف تبلور الفكر العريب يف علم 
  الطب؟

  ٦/٧١  شوكت الشطي. د

  ٤/١٣٥  ليوشوسيانغ. أ  كيف تطورت لغة الصني اجلديدة

  ٦/٣٨  حامد حسن. أ كيف تفجرت طاقات اللغة العربية

كيف تلني لغة الضاد للتعبري عن 
  لطائف الفكر ومشاغل العصر؟

  ٢٣/٦٥  عمرو أمحد عمرو. أ

كيف مت التعريب يف اجلمهورية 
  العربية املتحدة؟

  ٢/٤٩  مجال الدين الشيال. د

تمع  كيف نشأت اللغة يف ا
  البشري؟

  ٧/١/١٦٩  خليل عبد اهللا. أ

كيفية تعريب السوابق واللواحق يف 
  اللغة العربية

  ٢١/٦٣  التهامي الراجي اهلامشي. د

  حرف الالم
معجم حديث / آللئ العرب

  للمعاين
، ١١/٢/٣٣٣، ٣/٢٥١  سامل رزق. أ

١٣/٢٤٥، ١٢/٢/١٣٧  
  ١٥/٣/٧٦  املكتب الدائم للتعريبحة الداخلية للمؤمتر الثالث الالئ



  ٢٩٧   عدنان عبد ربه- فهرس موضوعات جملة اللسان العريب 

  للتعريب

الالئحة الداخلية ملكتب تنسيق 
  التعريب

  ١٣/٣٥٧  املكتب الدائم للتعريب

  ٤٥/١٢٧ إدريس بن احلسن العلمي. أ  ال اتزان إال باألوزان

ال تالزم بني اللغة وانتشار 
  ..اإلسالم

حممد عبد الرمحن . د
  مرحبا

٦/٢٥٣  

صلة بني اللغة العربية والوعي ال 
  اإلسالمي

  ٦/١٢٣  عبد الرمحن بشناق. أ

اللجان الثقافية للمكتب الدائم 
  للتعريب

  ٣/٣٢٩  املكتب الدائم للتعريب

  ١٥/٣/٧٨  املكتب الدائم للتعريب  جلان املؤمتر الثالث للتعريب

  ٢/٦٢  عيسى الناعوري. أ  اللجنة األردنية للتعريب

ية للتعريب والرتمجة اللجنة األردن
  امرغوالنشر يف نشاطها ال

  ١٠/١/٢٦١  املكتب الدائم للتعريب

اللجنة االستشارية ملكتب تنسيق 
  التعريب

-  ١٥/١/٢٤٠  

  ١٧/١/٣١٣  أبو فارس. أ  ...لسان أهل املغرب يف القرآن

عز الدين اخلطيب . أ  اللسان العريب شعار اإلسالم
  التميمي

٦/١٣٣  

ة اللسان العريب حيكي قصة نشأ
  اإلنسان واللسان

  ٣٣/١٧  جعفر دك الباب. د

تأمالت يف : اللسانيات املرضية
النظرية على أسس تصنيف 

  ...االضطرابات اللغوية

عامر جيار صاحل . د
  النداف

٣٨/٤١  

  ٢٢/١١  مازن الوعر. د  اللسانيات والعلم والتكنولوجيا



لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق    ٢٩٨  )٢(اجلزء ) ٧٨( ا

  :لغات األمم املتحدة
  البابلية أم التكاملية؟

  ٣٤/١٤٧  حممد ديداوي. أ

اللغات السامية يف جمال علم 
  اللغات

  ٧/١/٤٤  سليم رشدانحممد . أ

  ١٣/١٦٩  حازم البكري. د  لغتنا األصيلة

  ٥/٢٠٣  حبيب صادر. د  لغتنا يف خدمة الطب والعلم

توأمة اللغة العربية : اللغة األكدية
  الفصحى

  ٢٨/٢٥  إحسان حممد جعفر. أ

  ١١/١/٧  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ  اللغة األم

  اللغة اإلنسانية
ا، فلسفتها، مفهومها، ( نشأ

  )تطورها

عبد الرحيم أمحد . أ
  السايح

٩/١/٤٩  

  ٨/١/١٦٩  عبد اهللا بن مخيس. أ  لغة البادية

تمع   ٢٣/١٣ عبد الغفار حامد هالل. د  اللغة بني الفرد وا

  ٩/١/٢٩٠  أنور العطار. أ  )قصيدة(اللغة العربية 

 أمسى اللغات اللغة العربية
  وأكملها

 ٥/١٢٣  روكس بن زائد العزيزي. أ

اللغة العربية انتشرت بفضل املد 
  ...احلضاري لإلسالم

  ٦/٢٣٧  عبد العزيز حسني. أ

حممد السيد علي . أ  اللغة العربية بني التأثر والتأثري
  بالسي

٣٤/١٤١  

املنظمة العربية للرتبية   اللغة العربية بني شعوب العامل 
  والثقافة والعلوم

١٥/١/٢٣٠  

أمحد عبد الرحيم . أ  اللغة العربية بني اللغات السامية
  السايح

٧/١/٣٢  



  ٢٩٩   عدنان عبد ربه- فهرس موضوعات جملة اللسان العريب 

اللغة العربية بني مؤيديها 
  ومعارضيها

  ٦/٣٤  ياسني رفاعية. أ

  ١٤/١/١٣٩  حممد حممد اخلطايب. أ  اللغة العربية بني الواقع واالدعاء

  ٦/١٦٤ عبد القدوس األنصاري. أ اللغة العربية تضيء دور اإلسالم

اللغة العربية متاشي األمة العربية إىل 
ا جزء حي منها   ...األمام أل

  ١٠/١/٨٢  س قنصلإليا. أ

  فانسان مونيت. أ  اللغة العربية احلديثة
مجال الدين . أ: تلخيص
  البغدادي

١/٧٦  

  جوزيف بيالوسكي. د  دورها وأمهيتها: اللغة العربية
  نحممد بن زيا. أ: ترمجة

٧/١/٢٤٩  

  ٥/١٤٦  فاخر عاقل. أ  ربية صاحلةاللغة الع

اللغة العربية صاحلة للتدريس 
  اجلامعي

  ٥/١٨١  كيفور ميناجيان. أ

اللغة العربية صاحلة ولكن 
 املصطلح العلمي يتطلب التنسيق

  ٥/١٠٣  أنور بكري. د

      

للغة العربية طاقات خالقة ولكن 
  تنقصنا وسائل التنسيق

  ٥/١٣٦  أمحد شوكت الشطي. د

  ٥/٤٨  خليل اهلنداوي. أ  العربية على احملكاللغة 

  ١٠/١/٢٨٦  فو لكهارد فيندور. أ »الفصحى والعامية«اللغة العربية 

  ٣٦/٩  اخلليل النحوي. أ  اللغة العربية يف إفريقيا

  ١٠/٣/١٣  املكتب الدائم للتعريب  اللغة العربية يف جامعة جنيف

أمحد عبد الرحيم . أ  اللغة العربية يف ظل القرآن
  السايح

٣٠٤ /١٧/١   



لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق    ٣٠٠  )٢(اجلزء ) ٧٨( ا

اللغة العربية يف مرآة قواعدها 
  ...القومية

. أ: ترمجةأنطون شال . أ
  إدريس اخلطايب

١٠/١/٧٥  

اللغة العربية يف مواجهة مفهوم 
  التعريب

إدريس بن احلسن . أ
  العلمي

٣٤/١٥٥  

اللغة العربية يف املؤمتر اإلفريقي 
  التاسع

  ١٠/١/٢٥٩  املكتب الدائم للتعريب

اللغة العربية يف اهلند بني املاضي 
  واحلاضر واملستقبل

  ١٨/١/١٤٠  ميمعني الدين األعظ. د

اللغة العربية قوام الوحدة منذ 
ثالثة آالف سنة بني الشام 

  واخلليج واحمليط

  ١٦/١/٢٤٣  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ

اللغة العربية ال تنقصها القوة 
 الذاتية اليت جتعل منها لغة عاملية 

  ٥/١٠٦   القاهرةجامعة عني مشس

اللغة العربية لغة عاملية بفضل 
  اإلسالم

  ٦/١٩٨  حممد أبو الفرج العش. أ

      
اللغة العربية ليست قاصرة عن 

  استيعاب املعرفة
  ١٢/١/٧  شكري فيصل. د

ماضيها وحاضرها : اللغة العربية
  للدكتور إبراهيم السامرائي

ابتسام مرهون . د: بقلم
  الصفار

١٧/١/٢٥٦  

اللغة العربية مرآة ينعكس عليها 
  ختلف العرب

  ٥/١٦١  يلحممد فاضل اجلما. د

اللغة العربية نبتت وتطورت 
  بفضل اإلسالم

  ٦/٢٥٠  رشاد دارغوث. أ

اللغة العربية وآثارها وراء احمليط 
  ...األطلنطيكي

  ١٧/١/٥  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ

  ٧/١/١٢١  ايلحالفاروقي الر. أاللغة العربية وأثر القرآن يف 



  ٣٠١   عدنان عبد ربه- فهرس موضوعات جملة اللسان العريب 

  تطورها

  ٩/١/٢١٦  إبراهيم دسوقي أباظة. د اللغة العربية والبحوث االقتصادية

  ١٣/٧  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ  اللغة العربية وحتديات العصر

  ١/٢٨  حممد العريب اخلطايب. أ  اللغة العربية والتطور

اللغة العربية والتقدم العلمي 
  والتكنولوجي يف هذا العصر

  ٢٦/٣٧  شحادة اخلوري. أ

  ٣٥/٧   وجيه محد عبد الرمحن.د  اللغة العربية واحلضارة اإلنسانية

أمحد نصر الدين . د اللغة العربية والشعوب اإلسالمية
  الغندور

٦/٢١٥  

  ٥/٥٠  بيالشارل . أ  اللغة العربية والعامل احلديث

  ١٣/١٥  عائشة عبد الرمحان. د  اللغة العربية وعلوم العصر

بية وفعاليتها يف احلقل اللغة العر
  العلمي

  ٣/٢٣١  املهدي بن عبود. أ

  ٦/٢٨٠ حممد عبد املالك الكتاين. أ  اللغة العربية وقيم اإلسالم

اللغة العربية واللغة الالتينية 
  )مقارنة تارخيية(

  ١٤/١/٥٣  ساطع احلصري. أ

اللغة العربية ومصطلحات 
  احلضارة احلديثة 

  ١٧/١/٢٠٩  سليم طه التكرييت. أ

  ٢٧/١٧  إبراهيم مدكور. د  لغة العلم املعاصر

  ٨/١/١٨٦  الياس قنصل. أ  اللغة عنصر من عناصر احلياة

جة األثري. أ  لغة القرآن   ٥/٣٢٠  حممد 

لغة القرآن هي املقوم األساسي 
  ن لوحدة املسلمي

حممد صغري حسن . أ
  املعصومي

٦/١٥٢  

  ٥/ ٦  عبد العزيز بنعبد اهللا. ألغة القرآن وذكرى نزول 



لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق    ٣٠٢  )٢(اجلزء ) ٧٨( ا

  ...القرآن

  ٦/٢١٩  عبد السالم هارون. أ   واللغات الساميةلغة القرآن  

حممد ياسر محاد . د  اللغة، الكالم والكتابة
  سليمان

٢٩/٢٣  

لغة الكيمياء والبرتوكيمياء معجم 
  فرنسي اجنليزي عريب

، ٢٦/٢٩٧/٢٧/٢٧٥  مصطفى ديبون. د
٢٨/١٩٣  

ًاللغة ليست كائنا مستقال بذاته   ٥/١٤٤  سليمان قطاية. د  ً

اللغة املالطية هلجة عربية كتبت 
  حبروف التينية

  ١٦/١/٧٣  إحسان حممد جعفر. أ

  ١٠/١/٢٢٢  سعيد الديوه جي. أ  لغة املوسيقى كأداة للتعبري الفين

  جورج مونان. أ: تأليف  اللغة والتعبري
  حممد سبيال. أ: تعريب

٢٦/٧٥  

تمع اإلنساين أمحد عبد الرحيم . أ  اللغة وا
  السايح 

٧/١/١٩٣، ٦/١٤  

اللغة اخلاصة «: اللغة واملهن
  »ودورها يف االتصال

  فيلرب. هـ: بقلم
حممد حلمي . أ: ترمجة

  سعد مصلوح. ّهليل د

٣٣/١٣٥  

  ٦/١٧٢  إبراهيم نياس. أ  الينغاللغة الولوفية بالس

  ١٩/١/٦٧  وجيه محد عبد الرمحن. د  اللغة ووضع املصطلح اجلديد

  ٦/١٩٦  عبد القادر الرحياوي. أ  انية واللغة العربيةاللغة اليون

  ٢٢/٣٥  ّحممد حلمي هليل. د  اللغويات التطبيقية ومعجمها

اللغويون أو علماء العربية يف 
  املغرب

 ١٢/١/٣٠٩، ١٠/٣/٣٠٤  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ

ًاللغويون قدميا وحديثا حممد شيت صاحل . أ  ً
  يواحليا

٢٠/٥١  



  ٣٠٣   عدنان عبد ربه- فهرس موضوعات جملة اللسان العريب 

  جورج ماطوري. أ  اللفظ وحمتواه التصوري
عبد العلي . د: ترمجة
  ري يغالود

٣٦/٦٩  

اللفظ ومستواه الصوايب من 
البن » موطئة الفصيح«خالل 

  الطيب الشرقي

  ٢٩/٣٥  عبد العلي الودغريي. د

  ١٠/١/٢٨٣  حممد حممد اخلطايب. أ  لقاء مع الدكتور أمحد سعيدان

  ٥/١٤٨  عبد الكرمي األشرت. د  للنهوض باللغة العربية جيب

  ٦/٢٢٩  رعبد الرحيم بد. د  ملاذا ازدهرت اللغة العربية؟

  ٤/٨  عبد احلق فاضل. أ  حملات من التأثيل اللغوي

 يفحملات من حضارة العرب 
  العلوم

  ٤/١١٣  مجال الدين الرمادي. د

      
ملاذا؟ وإىل ... اللهجات العامية

  أين؟
  ٢٠/١٧  حسين حممود. د

  ١٢/١/١٥٣  اد املوسى. د  اللهجات العربية والوجوه الصرفية

لوال اإلسالم لكانت العربية جمرد 
  ...هلجة

  ٦/٢٨٤  حممد احلاج صدوق. أ

لوال اإلسالم ملا أصبحت العربية 
  ...لغة عاملية

  ٦/٢٠٣ اللواء حممد شيت خطاب

لوال أن العربية لغة القرآن لكان 
  ...مصريها مصري الالتينية

  ٦/٢٢٢  عبد العزيز مطر. د

 حرف الميم
ادة املصطلحية احلديثة يف امل

حملمد (املعجم املفصل يف األدب 
  ٤٦/٧٣  حممد اخلطايب. د



لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق    ٣٠٤  )٢(اجلزء ) ٧٨( ا

  )التوجني

يد املاشطة. أ  ماذا جرى ملعجم روجت؟   ٢٥/١٥٥  عبد ا

ماذا نتوخى يف املعجم العريب 
  للناطقني باللغات األخرى؟

  ٢٠/١١٣  علي القامسي. د

امع واملختصني يف مزج  ما رأي ا
  الضاد بالظاء؟

حممد شيت صاحل . أ
  يواحليا

٣١/٢٠٣  

  ٣٨/١٩٦  حسن سعيد الكرمي. أ  ...هكذا يا سعد تورد اإلبل) ما(

  ١٠/٣/٣  عبد احلق فاضل. أ  ما هو املكتب الدائم؟

ماهية اللغة وخصائص الوسط 
  الناقل هلا

  ٣٥/٦٩  حممد اخلليفة األسود. د

املائدة املستديرة األوىل حلوض 
باريس / يض املتوسطالبحر األب
١٩٧٩  

  ١٧/١/٢٨٥  املكتب الدائم للتعريب

مبادئ اللسانيات العامة 
  أندريه مارتينيه: للدكتور
  أمحد احلمو. د: ترمجة

جواد حسين . أ: عرض
  عبد الرحيم

٢٥/٣٥٣  

مبادئ املعجم العريب اإلجنليزي 
  للتعابري االصطالحية العربية

  ٣٦/٢٠٨ عبد الفتاح أبو السيدة. د

، ٢٥/٣٤١، ٢٤/٢٤٥  -  متابعات ثقافية
٢٧/٣٠٢، ٢٦/٣٢٥ ،
٣٠/٢٦٩، ٢٨/٢٥٩ ،
٤٠/١٩٩، ٣٢/٢١٧  

متاعب اللغة العربية يف العصر 
  الراهن

  ١١/١/٩٩  عبد اهللا الصويف. د

  ٨/١/٣٣٧  هالل ناجي. أ: حققه )ألمحد بن فارس(متخري األلفاظ 

  ٩/١/٣٢٦  سليمان هادي الطعمة. أ  متخري األلفاظ



  ٣٠٥   عدنان عبد ربه- فهرس موضوعات جملة اللسان العريب 

  ٢٧/١٥١  عمرو أمحد عمرو. أ   عليه؟ما له وما: املرتجم

استعباد اآللة أم : مرتجم املستقبل
  استبعادها؟

  ٣٥/١٤١  حممد ديداوي. أ

  ٣٧/١٢١  علي القامسي. د  ...املرتجم واملعجم الثنائي اللغة

  ١٢/١/٣٠٥  املكتب الدائم للتعريب  متنوعات

املثل الصريح وما جيري جمراه من 
يف كتب األشكال التعبريية 

  األمثال القدمية عند العرب

  ٤٦/٢١٤، ٤٥/٥٩  سامل مرعي اهلدروسي. أ

املثل املقارن بني العربية 
  ليزيةكواإلن

  ١٠/٢/٣٩٣  ممدوح حقي. د

  ١٦/١/٢٢٥  املكتب الدائم للتعريب  جمامع اللغة العربية يف الوطن العريب

امع اللغوية العربية   ٢٣/٣٤٩  املكتب الدائم للتعريب  ا

  ٩/١/٤٦٦  املكتب الدائم للتعريب  ث العلمي األردينجملس البح

لس التنفيذي ملكتب تنسيق  ا
  التعريب يف دورته الثانية

  ٤/٣٠٢  املكتب الدائم للتعريب

لة العربية لبحوث التعليم  ا
  العايل

جواد حسين . أ: عرض
  عبد الرحيم

٣٥٩/ ٢٦  

الت ، ٤/٣٥٥، ٣/٣٤١  -  جملة ا
٦/٥٩٦، ٥/٣٥١  

الت   ٨/١/٥٤٨  أمحد العايد. أ  لغة العربيةال: جملة ا

مع العلمي العراقي مع العلمي العراقي  ا   ١/٩٨  رئيس ا

مع العلمي العريب بدمشق   ١/٩٦  املكتب الدائم للتعريب  ا

جممع اللغة العربية األردين 
  )تأسيسه وأهدافه ومنجزاته(

أنباء ( وانظر ١٦/١/٢٢٦  املكتب الدائم للتعريب
  )عامة

  ١٥/٣/١٩  عبد الكرمي خليفة. دمع اللغة العربية األردين يف جم



لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق    ٣٠٦  )٢(اجلزء ) ٧٨( ا

  املؤمتر الثالث للتعريب

يف ] بالقاهرة[جممع اللغة العربية 
 ١٩٦٢-١٩٣٢ًثالثني عاما 

  جمموع القرارات العلمية

  ٣/٢٩٧  جممع القاهرة

  ١/٩٢  املكتب الدائم للتعريب  جممع اللغة العربية بالقاهرة

حماضرة بكلية العلوم بالرباط 
  لألستاذة فاختة

. أ: وضع املقابل العريب
  يعبد الرمحن العلو

١٧/٢/٢٥٩  

حماضرة عن التعريب واملعاصرة 
  والتكنولوجيا

  ٢٨/٢٦١  حميي الدين صابر. د

      
حماولة القرتاح ومجع مصطلحات 

  ...زراعة األنسجة
  ) عريب-  فرنسي - اجنليزي (

. وأعبد الوهاب زايد . أ
  عبد العزيز تكسانة

٢٥/٢٥٣  

  ٧/١/١٣٦  ويفأمحد الص. أ  حمنة القومية العربية

املختصرات املعتمدة يف اهلندسة 
  ) عريب- اجنليزي (والتكنولوجيا 

، ٢٧/٢٣١، ٢٥/١٦١  فاضل حسن أمحد. د
٢٩/٢٦٩  

املختصرات املعتمدة يف اهلندسة 
جزء خاص (والتكنولوجيا 
  ) عريب- اجنليزي ) (باجلمعيات

، ٣١/٢١٣، ٣٠/٢٤٣  فاضل حسن أمحد. د
٣٢/٢٠٣  

ار صاحل ي عامر ج.د  خمططات األصوات العربية
  النداف

٣٦/٨٣  

) كتاب اللغات يف القرآن(خمطوطة 
رواية ابن حسنون املقرئ املصري 

  بإسناده إىل ابن عباس

  ٢٧/١٣٩  توفيق حممد شاهني. د

مدى تفاعل اللغة مع قضايا 
  النمو االجتماعي

اإلدارة العامة للثقافة بوزارة 
  الدولة الليبية

١٥/٣/٥٥  



  ٣٠٧   عدنان عبد ربه- فهرس موضوعات جملة اللسان العريب 

  بيت كوردر. س   التطبيقيةمدخل إىل اللغويات
  مجال صربي. أ: ترمجة

١٦/١/١٩٧، ١٤/١/٦٤  

املدرسة اللغوية الدمشقية 
  ...احلديثة

  ٣٨/٧٤، ٣٧/٧٥  جعفر دك الباب. د

  ٢٢٥/ ٤٧  إدريس العلمي. أ  مراجعة اللسان

  ٧/١/٣٥٩ عباس بنعبد اهللا اجلراري. د مراحل التعريب األوىل يف املغرب

  ٢٥/٢٧  جعفر دك الباب. د  مراحل نشأة الكالم اإلنساين

      
 املراكز احلالية واملقبلة النتشار

   العربيةاللغة
حممد السيد . د: تأليف
  غالب

حممد حسن عبد . ود
القادر صاحل واألستاذ 

  حممود شاكر
  حممد أفسحي. أ: تلخيص

١٨/١/١٢٤  

 مركز حبوث إسهامات املسلمني
يف احلضارة لرتمجة أمهات الكتب 

  يف احلضارة اإلسالمية

  ٢٤/٣٠٦  املكتب الدائم للتعريب

  ٢/٦٨  املكتب الدائم للتعريب  املركز القومي لإلعالم والتوثيق

مرئيات مديرية املواصفات 
واملقاييس األردنية حول موضوع 

  املصطلحات

-  ٢٧/٧٣  

  ٥/٣٨  مصلحة التعريب  مزالق التعريب

  ١٤/١/١٤٤، ٦/٥٧٠  إدريس حسن العلمي. أ  ...الق التعريبمز

املسابقة الثانية ملكتب تنسيق 
  التعريب قرارات التحكيم

-  ١٠/٣/١٦  



لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق    ٣٠٨  )٢(اجلزء ) ٧٨( ا

املسابقة الرابعة ملكتب تنسيق التعريب 
  دراسة حول القرآن والسنة

-  ١٠/٣/١٥  

 ٤٧٣/ ١/ ٩، ٥٣٣/ ١/ ٨  -  مسابقة املكتب الدائم للتعريب

مسألة السوابق واللواحق وطرق 
  جلتهامعا

  ٢٤/٩٥  حممد املغنم. أ

مسامهات تونسية يف وضع 
  ...املصطلحات العلمية 

  ٣٩/٩٣  سعد غراب. أ

      
املسائل العسكريات أليب علي 
  الفارسي حتقيق إمساعيل أمحد عمايرة

  ٢٠/٣١  سلمان حسن العاين. د

  ٧/٢/٥٢  عبد احلق فاضل. أ  مستحدثات

  ٨/٢/٤٢  عبد اهللا اجلبوري. أ  املستدرك على معجم املعاجم

مستدرك معجم السوابق 
  واللواحق

  ٢٦٥ /٢/ ١٨ رضا جواد. مجع وترتيب د

مستدرك معجم املعاجم العربية 
  خالل مئة عام

  ٩/١/٤٤٠  إمساعيل العباجيي. أ

املستعربون اإلسبان يف ظل احلكم 
  العريب

  ٦/٣٠٧  أسعد حومد. د

ة عاملية رهن غمستقبل العربية كل
  ربمبستقبل الع

  ٥/١٣٧  عبد السالم العجيلي. د

مستقبل العربية مرتبط مبستقبل 
  اإلسالم

  ٦/٢٧١  علي راضي أبو زريق. أ

  ١٧/١/٢٤٤  إحسان حممد جعفر. أ  مستقبل الكتابة العربية

  ٥/٨٦  هنري فليش. أ  املستقبل للغة العربية الفصحى

  حممد بن إمساعيل.أ  مستقبل اللغة العربية يف العامل
 حممد حممد اخلطايب. أ: ترمجة

١٦/١/٢١٥  



  ٣٠٩   عدنان عبد ربه- فهرس موضوعات جملة اللسان العريب 

  ٦/٥٥٥  أمحد األخضر. أ  مستوى التعليم العريب يف امليزان

مسرد ببعض مصطلحات الزراعة 
  ووقاية النبات

  ١٩/٢/٢٢٩  عزيز العلي. أ: إعداد

  ٦/١٩٤  عبد الرمحن محيدة. د  ...املسلمون األعاجم ولغة القرآن

املسلمون يف باكستان تواقون إىل 
  يةالعرب

حممد مجال الدين عبد . أ
  الوهاب

٦/١٥٤  

  ٢٧/٩  حميي الدين صابر. د  مسؤوليتنا أمام لغتنا العربية

مسرية االصطالح الطيب يف 
  الغرب

إدريس بن . أ: ترمجة
  احلسن العلمي

٤٢/١٩٣  

مسرية التعريب ومشكلة املصطلح 
  العلمي املوحد جبامعة اخلرطوم

عبد العزيز الطيب . د
  إبراهيم

٣٩/٢٢٣  

، ٢٦/١٢٩، ٢٠/٢٢٧  -  مشاريع معجمية
٢٨/١١٩، ٢٧/١٦١ ،
٣٠/٢٤١، ٢٩/١٩٥ ،
٤٠/١٦٥،  

مشاريع معجمية وقوائم 
  مصطلحات

-  ٢٥/١٥٩، ٢١/٢١٩ ،
٣٢/١٧٥، ٣١/٢١١ ،
٣٥/١٦٠  

دراسة تطبيقية : مشاكل التعريب
  على التعليم اجلغرايف اجلامعي

  ٢٧/١٠٥  أمحد رمضان شقيلة. د

  ٣/٣٥٤  ماليشفسكي. أ: ترمجة  مشاكل التعريب يف الصحافة الروسية

  ١٩/١/١٠٣  حممد أبو عبده. د  مشاكل التعريب اللغوية

مشاكل املرتجم العريب يف 
  املنظمات الدولية

  ٣٣/٣٧  علي القامسي. د

  ١/٨٥  شارل بيال. أ  مشاكل نقل األصوات اللغوية



لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق    ٣١٠  )٢(اجلزء ) ٧٨( ا

  ١٨/١/٧٥  حممد رشاد احلمزاوي. د  مشاكل وضع املصطلحات اللغوية

  ١٧/١/١٧٧  حممود حممد احلبيب. د   التعريبقاتومعومشاكل 

  ١٦/١/١٣٣  إدريس العلمي. أ  بني الفتح والكسر» املشرتكة«

مشروع خاص مبعجم صويت 
  للغتني العربية واالجنليزية

  ١٧/٢/١٠٨  ادوارد يوحنا. د

مشروع دليل املصطلحات العربية 
  املوحدة يف العلوم اإلدارية

  ١٠/٢/٤٧  املكتب الدائم للتعريب

رة  ورقة حول مشروع الذخي=   -  مشروع الذخرية اللغوية
  لغويةال

الوفد اجلزائري ملؤمتر   مشروع الذخرية اللغوية العربية
  التعريب السادس

 وانظر ورقة حول ٣١/٢٦
  رة اللغوية  مشروع الذخي

الدويل لرتمجة » راب«مشروع 
مصطلحات االتصاالت السلكية 

  والالسلكية وتعريبها

الزبري اجليالين . أ: تقدمي
  موسى

٢٤/٢٩٨  

مشروع سوري لشكل الكتب 
  املدرسية

  ٦/٥٧٨  وزير الرتبية السوري

مشروع لتحويل األطر يف التعليم 
يف أوائل السنة الدراسية 

١٩٦٦- ١٩٦٥  

  ٤/٦٩  املكتب الدائم للتعريب

مشروع مصطلحات العني 
  وأمراضها

  صادق اهلاليل. د
  حممد حكمت وليد. ود

٢٧/١٦٣، ٢٦/١٣١  

 ...حممداملناصف . أ: إعداد  مشروع معجم البيئة
  توفيق عمارين. أ:  مراجعة

١٨/٢/٣١٣  

  ١٧/٣/٣٥٢  املكتب الدائم للتعريب  جارةتمشروع معجم ال

مشروع معجم الصناعة املعمارية 
  )البناء(

  ١٧/٣/٥٨  املكتب الدائم للتعريب



  ٣١١   عدنان عبد ربه- فهرس موضوعات جملة اللسان العريب 

  ١٧/٣/١٥٥  املكتب الدائم للتعريب  ...ِّمشروع معجم الطباعة

  ١٧/٣/٥  املكتب الدائم للتعريب  مشروع معجم الكهرباء

  ٧/٢/٢٩  حممد حسني علي. د  مشروع املعجم املبسط

  ١٧/٣/١١٤  املكتب الدائم للتعريب  مشروع معجم احملاسبة

مشروع معجم مصطلحات علم 
  املواد

نبيل . د: إعداد وحتقيق
: عبد السالم هارون عرض

  هاشم منقذ األمريي. أ

٢٥/٣٥٥  

  ١٧/٣/١٨٩  املكتب الدائم للتعريب  وع معجم امليكانيكامشر

  ١٧/٣/٤٢  املكتب الدائم للتعريب  جارةنمشروع معجم ال

مشروع منهجية خاصة بتعريب 
املصطلح الطيب وإجناز املعجم 

  الطيب العريب

إدريس بن احلسن . أ
  العلمي

٤٠/١٥٤  

  ٢/١٢٣  عثمان الكعاك. أ  مشروع املوسوعة املغربية

ام األساسي الحتاد مشروع النظ
امع اللغوية العلمية العربية   ا

  ٨/١/٥٤٠  املكتب الدائم للتعريب
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- ٣١٣ -  

  
ُّرس اللغوي االجتماعيّالد ُّ ّ ُ  

ّعند اإلمامِ الغزالي في  َالمستصفى((َ ُ((  
  مهدي أسعد عرار. د

ِّليست تعىن هذه املباحثة باحلديث عن اإلمام الغزايل ِ ِ ُ َ ُ ِحياته وفكره، وال : ْ ِ

ِّعن مصنفه  ِاملستصفى من علم األصول((ْ ِ ِ ُّ املقصد األول الذي ترتمسه هو ، بل))َ ُ ّ ُ ِ َْ
ُتلمس  ِّالدرس اللغوي االجتماعي((ٍأنظار من ّ ِّ ّ ِ ِسياق احلال((ِ، وعلى رأسها ))ّ  الذي ))ُ

َله سهمة يف اإلبانة عن مقاصد الكلم ورسوم التعبري، واحلق أن اإلمام  ّ ّ ِ ّ ِ ِ ِ َِ ِ َ ِ ٌ ْ  كما –ُ
ِِْسيتبني يف ثين هذه املباحثة  ُ ِ كان يفزع إىل سياق احلال الذي يفعل يف تشكيل –ّ ُ

ِ ِ ُ
ِو ترجيحه أو ترشيحه، ومن ذلك التفاتته، على حنو معجب، إىل فضل املعىن أ ٍ ِ ْ ُ ٍ ُ ِ ِ ِ

ِالعادة يف اإلبانة، وطبقة املتكلم، والقرائن السياقية اهلادية إىل املتعني، ولغة اجلسم  ِِ ِ ِ ِ ِِ ّ ّ ّ ِ ّ ِ

ِوالوجه والشمائل، واستشراف املسكوت عنه من املنطوق به ِ ِ ِ ّ ٍومن وجهة ثانية . ِ ٍ ِ

ُجنح اإلمام َّ إىل عد سياق احلال واألنظار اخلارجية وما يكتنف املوقف الكالمي َ َ ُ ِّ ِ ِ ِ ّ
ِمن مالبسات وأحوال حمتكما عريضا للحكم على العموم أو اخلصوص، وجعل  ِ ِ ِ ً ً َ ُ ٍ ٍ ِ

ِاسرتفاد احلال فيصال ناسخا لالحتمال، كرتدد داللة الرتاكيب بني احلقيقة أو  ِِ ّ ِ ِّ ِ ًِ ً َ
از، أو تشاكل هذه ا ِا ُّلرتاكيب يف وجه ظاهري موهم مع تباينها تباينا يعيـنه ِ ُ ًُ ِ ٍٍ ِ ٍّ ِ ّ

ًالسياق، كل هذه املباحث وغريها مما عرجت عليه ملتمسا وحملال ومقارنا، يف  ًُ ًُ ّ ِ ُ ّ ُّ ِ
ّ ُ ّ

ِمواضع خمصوصة، مبا ورد يف علم اللسان احلديث ِ ّ ِ َ ٍ َ.  
ِفي مقاصد العنوان ِ َ:  

ّيتبدى، للخاطر األول، أن يف عنو ِ ّ ِ ّ اَ َان هذه املباحثة ثالوثا ينتظم سريور ْ َ ُ ً ِ ِ :
ُأوله اإلمام الغزايل، وثانيه كتابه  ُّ ُ ِاملستصفى من علم األصول((ُّ ِْ ِ َ ُ

ُ، وثالثه تلمس )) ّ ُ
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ُأشتات من الدرس اللغوي االجتماعي يف كتابه، واحلق أن هذا الذي تقدم يعوزه  ّ ّّ ّ ِ ِّ ِّ ّ ِ ِ ٍ

ّفضل بيان واستدراك؛ ذلك أن هذه امل ٍ ٍ
ِّباحثة ال تعىن باحلديث عن اإلمام الغزايلُ ِ ِ ُ َ :

ُحياته وفكره ومؤلفاته، فقد صنف فيه الكثري ُّ ْ ِ ّ، فضال عن كونه ممن ملؤوا الدنيا )١(ِِ َ ْ ّ ِ ً
َوشغلوا الناس ّ.  

ِاملستصفى من علم األصول((ّأما  ِ ِ َ ُ
ِ فقد طلبت إليه طائفة من حمصلي علم )) ِّ ِ ٌ ْ ْ

ًالفقه تصنيفا يف  م))ِلفقهِأصول ا((ِ ِ، واستفتحه ببيان حد الداللة الشرعية )٢( فأجا ِّ َّ ِّ ِّ ِ

ا الوقوف على أدلة األحكام، ومعرفة وجوه  ِاليت تـعتور هذا املصطلح ملمحا إىل أ ِ ِِ ّ ُ ّ ًْ ِ ُ َ ُِ َْ َ
ُداللتها على األحكام من حيث اجلملة ال التفصيل ّ ُ ُ ِ ِِ َ، وعلم األصول عند )٣(ِ ِ ُ

ْالباجي ما انبنت عليه  ِّمعرفة األحكام الشرعيةِّ ّ ِ ِّ، وعند اآلمدي)٤(ُ ِأدلة الفقه، : َ ُّ
ا من حيث  ا على األحكام الشرعية، وكيفية حال املستدل  ُوجهات دالال ّ ِّ ّ ّ ِ ِ ِ ُ

ُاجلملة ال من حيث التفصيل ّ ُ ِ ِأما موضوعه فال خيرج عن أحوال األدلة املوصلة . )٥(ُ ِ
ُ

ّ ِ ُ ُ ّ
ِإىل األحكام الشرعية املبحوث  ّ ّ ِعنها فيه، وأقسامها وتباين مراتبها، وكيفية استثمار ِ ِ ِّ ِ ِ

ٍّاألحكام الشرعية منها على وجه كلي ّ ٍ ِّ ّ ِ، ومستصفى القول يف )٦(ِ َ ّ أن ))املستصفى((ُ
ِاألصول ال يتعرض فيها إلحدى املسائل،  ُ َّ ُ ِوال على طريق ضرب املثال، بل ((َ ِ ِ

ِّّيتعرض فيها ألصل الكتاب، والسنة، وا ِ ِ ُ َّ ا، مث ُ ّإلمجاع، ولشرائط صحتها، وثبو ِ ِّ ِ ِ
ِلوجوه داللتها من غري أن يتعرض فيها ملسألة خاصة، فبهذا تفارق أصول الفقه  ٍ ِ َِ ُ ُ ّ َّ ُ ْ ِ ِ ِ

))َفروعه
ِ، ومجلة األصول )٧( ُّ كما جيلي هذا املطلب الغزايل-ُ َ َْ َ

ٍ تدور على أقطاب -ّ ُ
ُأوهلا: أربع ا أوىل: ّ ُيف األحكام، والبداءة  َ ا الثمرة املطلوبة، وثانيهاِ ُ؛ إذ إ ّ يف : ّ

ُاألدلة، وهي الكتاب، والسنة، واإلمجاع، وثالثها ُ ّّ ُ ُيف طريق االستثمار، واملقصد : ِّ ِ َْ ِ ِ

ِههنا وجوه داللة األدلة، كالداللة باملنظوم، وباملفهوم، وباالقتضاء والضرورة،  ّ ِ ِ ِ ِ ِّ ّ ُ
ُوباملعىن املعقول، ورابعها ِيف املستثم: ِ

ُ
تهد الذي حيكم بظنه، ويقابله  ُر، وهو ا ّ ُ ُ ِ

ُاملقلد الذي يلزمه اتباعه ّ ُ ُ ِّ
)٨(.  
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٣١٥  

ّأما الدرس اللغوي االجتماعي فهو مبحث متطاول قائم على النظر إىل  ٌ ٌ ٌ ُّ ُّ ّ ُ ّ ّ
ِاللغة وهي مركوزة يف سياق اجتماعي يلفها، ليـعقب هذا حديث عن اللغة  ِّ ٌّ َ ُ ْ َِ ُّ ٍّ ٍ ٌ

تمع، أو اجلنس، أ ِوا ِو الطبقات االجتماعية، أو العمر، أو املكان، أو العرق، أو ِ ِ ِ ِ ُ ُ ّ ِ ّ
ِسياق احلال ِ...)٩(.  

ِواحلق أن الذي ترتمسه هذه املباحثة هو استشراف نظرية سياق احلال  ِ ِّ ُ ُ ُّ ّ ّ
ِواملوقف الكالمي عند اإلمام يف مستصفاه ذاك؛ إذ إن املبتغى األول من علم  ِ َ ّ َ َُ ّ ُ ِ ِّ ِ

ًم قـبالّكما تقد-ِاألصول  ِ الوقوف على أدلة األحكام، ومعرفة وجوه داللتها، -َْ ِِ ِ ّ ُ
ِولذا ليس مثة بد من التوسل بإمكانات متباينة للوصول إىل األصول، واالستعانة  ٍِ ِ ٍ ِ ّ ٌّ ّ
ْبروافد أخرى الستنباط األحكام أو العلل، فليس يصح يف الفهم وال يستقيم أن  ُ ِ ُّ ِ ِ ِ ِ َ

ُيـتـوهم أن يف النص مست ُّ ّ َ ّ َ ِغىن عما سواه ومكتفى يف اإلبانة عن مقاصد الكلم ورسوم َ ِ ِ َِ َ ُِ ّ
ًالتعبري، ولذا قرر اإلمام، على وجه من التحكم، أن احلكم ال يثبت إال توقيفا،  ُ َ ّ ِ ُّ ٍ ُ ّ ِ ّ

ُليس طريق معرفة التوقيف يف األحكام جمرد النص، بل النص والعموم ((ْولكن،  ُّ ّ ِّّ َّ ُ ِ ِ ّ ِ ُ
ِوالفحوى ومفهوم القول  ُ ِّوقرائن األحوال وشواهد األصول وأنواع األدلةَ ُ ِ ُِ ُ((

)١٠(.  

َوقد قيل إن أول من اجرتح مصطلح  َ َ ّ ِ هو عامل االجتماع ))ِسياق احلال((ّ
ّ، مث تلقفه عنه ))مالينوفسكي((ّالبولندي  ِّ رائد الدرس اللغوي االجتماعي ))فريث((ّ ِّ ّ ِ ّ ُ

ِيف العصر احلديث َّ، فـبلور نظريـته ج)١١(ِ ََّ ِاحنا إىل تفسري مصطلح سياق احلال، ََ ِ ِ ِ ً
ٍّمصرحا بأن هذا املصطلح يستغرق ما هو لفظي، وما هو غري لفظي، ومن ذلك  ُ ٌّ ُ َ ّ ً ِّ ُ
م، واحلدث الكالمي الفعلي،  ّاحلديث عن شخوص احلدث الكالمي وشخصيا

ِ ِِ ّ ِّ ِ ُ
ِواألحداث غري الكالمية املتصلة باحلدث الكالمي، واألشياء امل ِّ ِ ِِ ِّ ّ ِتصلة بالكالم ِ ِ ّ

ِّواملوقف دون إغفال للمستويات اللغوية البنيوية ِّ ّ ِ ٍ َ َّ، واحلق أن هذه النظرية، )١٢(...ِ ّ ّ ّ
ُوهي تنصب دالئل هادية القتناص املعىن، ال تعزل اللغة عن خارجها وعما ميكن  ّ

ِ ُّ ُ ِ ً َ ُ
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ا  ّأن حيتف به احلدث الكالمي من قرائن ومالبسات؛ إذ إ ٍ
َ ُّ ُ َّ ِىل اللغة على ُتنظر إ((ْ ّ

ا منط  ٌأ ِمن أمناط السلوك اإلنساين، كما ترى أن للغة وظيفتنيّ ِّ ّ ِّ ِ
ّ

ا تعاجل : ِ ُأوالمها أ ّ
ّفكرة، أو تدور حول موضوع ما، وثانيتهما أن هلا وظيفة اجتماعية تؤديها ً ًّ ّ ُ ٍ َ ُ ً((

)١٣(، 
َ خيلص يف مقالة له إىل أن املعىن عند ))ليونز((ّولكن  ّ ٍ ُ ِ كل مركب من ))فريث((َُْ ٌ َّ ُ ٌّ

ٍعالقات سياقية وصوتية وحنوية وداللية ٍ ٍ ٍّ ّ ِّ ّ ٍ َ
، ومن املقوالت اليت يتعاطاها )١٤(

َ
ِ

ا من النظم ِالسياقيون أن الكلمات ال معىن هلا خارج مكا ّ ِ ِ
َ ِ ّ ّ ّ

ُ، كل ذلك باعثه )١٥( ُّ
ًّالتعويل على سياق احلال الذي يـهب الكلمة أو اجلملة معىن سياقيا َ َ ُ َ َ ِ ِ

ُ ُ قد يفارقهما ّ
َإذا ما وردا يف سياق آخر

ِويقررون أيضا أن اللغة بالفعل، واملعىن . ٍ َ ّ ّ ً ّ
ِلنتبصر فيما يأيت بيانا وجتلية لسهمة سياق احلال . )١٦(ِباالستعمال ِ ِ َ ْ ُ

ِ ً ً ْ مبعناه ((ّ
  :ِ يف اإلبانة))ِالعريض

َُإذا حنن سرحنا اخلاطر مستحضرين مواقف وسياقات متباينة يـت ٍُ ٍ َ ِ
َ ْ ُلفظ فيها ّ ّ

ِاحلمد هللا((ِبـ  ِ فإننا قد نقف على معان سياقية، وإحياءات معنوية متباينة بتباين ))ُ ٍ ٍ ٍّ ٍ ّ ٍ ُ ْ ّ
ِسياق احلال(( ٍ وما تشتمل عليه هذه الكلمة من مكان وزمان وشخوص وبيئة ))ِ ٍِ ٍ ٍ ُ ُ

ِّوموقف وأثر هلذا احلدث الكالمي ِ ٍ   :ْلننظر فيما يأيت. ٍ
ُالسياق األول ّ ُ ّ:  

ْقوهلا صاحبها منكرا على غريه فعلة ما يف مقام ما، كأن يكونا ْقد ي ٍ َ ًُ ِ ً ِ ُ ُ
ّيأكالن الطعام معا، فإذا ما انفض أحدمها قـبيل اآلخر من حوله عن األكل فإنه  ِ ِ ِ ِ َ َُ ُ ّ ً َ ّ ِ

ا قائال ًسيحمد اهللا على هذه النعمة الطيبة جاهرا  ً ِ ِّّ ّ ّاحلمد هللا، ولكن الثاين : ُ ُّ ِ

َاملضيف(( ِ
َ

ِ يقول منغضا رأسه، منكرا مستهجنا قيام ضيفه ذاكْ قد)) َ ً ًُ ًُ َ ِاحلمد هللا؟: ُ ُ! ،
ٍوذلك طلبا حلث ضيفه على تناول مزيد طعام ِ َِ ِ ّ ً.  

ِاحلمد هللا((ّوهكذا يبدو أن   محالة ملعنييـن يف ذلك املقام))ُ
َ ٌ ُاألول محد : ّ َْ ّ
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٣١٧  

ًالرجل ربه على هذه النعمة، وقد يكون إيذانا ملمحا ًِ ُْ ُ ْ ِ ّ َّ ِ ُ لرب املنـزل بأنين قد انتهيت ّ ْ ّ ِ ِّ
ُمن الطعام فشبعت ِ ّ ُوالثاين أو الثالث. ِ ّ ٍاستنكار ما قد صدر من الضيف من محد : ّ ِ ِِ ّ َ ُْ

ا يف سياقها ذلك تقرتن  ُيعني معناه سياق احلال واملالبسات اخلارجية، أي أ ِ ّ ُ ّ ُ ِ ُ ِّ ُ
ُّبالفروغ من الطعام، وهو أمر يقتضي العرف العريب  ُ ُ ٌ ّ ِ ُاالجتماعي أن ينازع الضيف ُ ُّّ َ ْ

ِفيه ضيفه، وعند ذلك تنتقل هذه املنازعة إىل مدلول العبارة يف ذلك السياق 
ّ ِ ِ ُ َُ َ

ِاهلامشي احملدد  َّ ِسياق الطعام((ِّ ا، ولعل هذا ))ّ ّ، وتفارق، أو تكاد، أصل القصد 
ِ

َ ُ ُ
ِال جيلى إال باالتكاء على قرار مكني، وهو سياق احلال ُ ٍ َ ٍ

ِ ّ َّ َّ ُّ الذي قد يشط عن املعىن ُ ِ َ ْ
ٍاملعجمي إىل مكان طروح َ ٍ ِّ.  

ّالسياق الثاني ُ ّ:  

ما ُقد يعرض لنا مسرح لغوي ثان شخوصه غري ذينكما املتقدم بيا ِّ ُ ُ ٍ ٌّ ٌ ُ ْ)١٧( ،
َفلنا أن نتخيل أن مث شيخا يتحلق حوله مريدوه هاتفني  ُّ ً ّ ّ َ ّ ْ ِاحلمد هللا((َ ُ، أو قد ينطق ))ُ ْ ْ

ٌا مسبح ذاكر ٌ ّ ُ يف الغدو أو اآلصال أو دبر الصالة، وهي، يف هذا السياق، ذات ُ ِ
ّ

ِ ّ ِ ِ ّ
ا جاءت شكرا وتقريرا واعرتافا  ًداللة جلية تعيـنها ظواهر األلفاظ، وليس خيفى أ ً ً ْ ّ ِ

ُ ُّ ُّ ٍ ٍ ِ

ُبفضل املنان الكرمي تقدس امسه ّ ِ ِ ّ ِ.  
ُالسياق الثالث ّ ُ ّ:  

ُوقد نسرتفد مسرحا لغويا ثالثا يتجاذبه  ً ً ًّ ُ َقطبان، فقد يسأل األول اآلخرْ ُ ُّ ْ ِ :
ًكيف حالك؟ فيقول الثاين منغضا رأسه متثاقال َ ً ُ ّ ُ َاحلمد هللا، ويعرتي هذه العبارة : ُ ِ ُ

ِتنغيم لغوي متساوق مع حال القائل دال على ارتكاس ودخيلة على النفس  ٍّ ٍ ٌّ ِ ِ ٌ ٌّ ٌ
ِبائسة، وليس ينسى ما قد يصحب هذا احلدث الكالمي احلي م ٍَّ َّ َ ُ ْ ٍن حركات ُ

ّومشائل وعالئم جسمية تشي بأن  َ ٍّ َ ِاحلمد هللا((َ ُ يف هذا السياق املقامي ذات معىن ))ُ ِّ َ
ِ
ّ

ا قد ال تنبئ عن شكر القائل ومحده، بل جاءت  ْمفارق للمعاين األول؛ إذ إ ْ
ِ ِ ِ ْ ِ ُ ْ ّ ْ ِ َُ ٍ
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ُللجأر بالشكوى من أحوال أو أهوال تعرتي متلفظها يف سياقها ذاك، فتنتقل
ِ َ ّ ُ ٍ ٍ ِ ّ  هذه ِ

ِاألحوال إىل مدلول العبارة، ولذا قد جند أن القطب األول الذي أخذ بقوابل  َ ُِ َ َ َ ُّ َ ْ ّ ُ ْ ِ ِ

ِاحلديث يستدرك على صديقه مستشرفا منه فضل بيان، ممسكا بارتكاس قطب  ِ ً ًُ ٍ
َ

ِ ُ ِ

دي من داللة  ِاحلدث الكالمي الثاين وانقباضه  ِِ ٍ ِ ّ ِّ ِاحلمد هللا((ِ ُ يف سياقها، فيقول))ُ ِ :
ًا لك يا رجل؟ ما بك؟ خري إن شاء اهللا؟ ملاذا تقوهلا فاترة؟م ُ ُ.  

ِلعله حيسن أن أكتفي مبا قدمت من مهاد يدور يف فـلك مدرسة  ِ ِِ ََ ُ
ٍ ُ ّ َ ْ ُ ّ

ِالسياق((
َ، ليكون املطلب اآليت مضماره تلمس هذه األنظار يف مستصفى ))ّ ُ ِ ُ ّ ُ ِ

ُ َْ َ َ
الغزايل، والسبيل يف التأيت إىل حتقيق هذا امل
ُ

ِ ّ ّ ُ ُبتغى هو مجع نثارها، وتبويبها، ّ ِ ُ َ
ُومناقشتها، ومقارنتها مبا قد يرد يف علم اللسان احلديث، ومنها القرائن، واحلال  ُ ِ ِ ِّ ِ َُِ ْ ُ ُ

ّاملشاهدة، والتنغيم، وأدلة التخصيص، وأحوال املتكلمني ُ ِ ّ ّّ ُ ُ َ ُ
...  

ِجدل بين أرباب العموم وأرباب الخصوص ِ ِِ
َ ٌ:  

ِهذا مبحث يف الدرس األ ّ َصويل عريض، ومستصفى القول فيه أن املذاهب ٌ ّ ِ َ ُ ٌ ّ
ِّمذهب أرباب اخلصوص، ومذهب أرباب العموم، ومذهب الواقفية، : ٌفيه ثالثة ُ ُ ُ

ِ ِ ِِ
م يقولون إن كلمة  َومن أمثلة أرباب اخلصوص أ ّ ّ ِ ِ ِ ِّ موضوعة ألقل ))املشركني((ِ ٌ

ا لالستغراق، فإن أريد. ِاجلمع َوأرباب العموم يرو ُ ْ ِ ْ َ
ِ

ا عن ُ ا البعض فقد جتوز   َُُّ ُ
ا مشرتكة حمتملة، . ِاحلقيقة والوضع ٌوالواقفية يذهبون فيها إىل أ ٌِ ُ ّ ُ ُوإمنا ينـزل على ((ّ ّ

ُخصوص أو عموم بقرينة أو إرادة معينة، كلفظ العني، فإن أريد به اخلصوص فهو  َ ْ ِ ِ ٍ ٍّ ُ
ٍ ٍ

َموضوع له، ال أنه عام قد خصص، وإن أريد به ا ْ ِّ ُ ٌّ ّ ّلعموم فهو موضوع له، ال أنه ٌ ٌ ُ
ّخاص قد عمم ُ ٌّ((

)١٨(.  

ِويديل اإلمام بدلوه يف هذا املبحث حبديث تتوزعه مخسة أبواب، كاحلديث  ٍ ٍِ ُ ُ ّ ِ ُ ُ
ُعن تعارض العمومني، وباب القول على األدلة املخصصة، ومتييز ما  ميكن  ِ ِ ِِّ

ُ
ّ ِ ِ ِ
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ٌدعوى العموم فيه عما ال ميكن، والعموم هل له صيغة ِ ِ
ُ ِ أم ال، واالستثناء ّ

ِوالشرط ّ
ِ، وخيوض اإلمام يف هذا اجلدل الدائر مستعينا بثاقب بصره، وبعيد )١٩( ِ ِِ ً ُ ّ ِ ُ ُ

ِتأمله، مسرتفدا ذينك املتقدمني، واحلق أن مجع نثار إملاحاته السياقية االجتماعية،  ِ ِ ِّ ّ ّ ِ َ ّ ّ َ ّ َ ْ َ ً ِّ
ا، يف هذا الباب على التعييـن، تفض ُولملمة أشتا ِ ّ ِ ِ َ ْ َي بالقارئ إىل التقرير بأن اإلمام َ ّ ِ ّ ِ

ُّالغزايل ممن متثلوا نظرية السياق، فكانت من حجارة األساس اليت تؤطر للمعىن  ِ ِ ِ ْ ِ
ّ َّ ّ ّ َّ

َليـنبن َْ ِي عليها، بل لتكون فـيصال وحمتكما يف كثري من مواضع معاجلاته ِ ِِ ٍ ً َ ُ ً َْ َ لننظر يف . َ
  :ِبعضها

ِجييل اإلمام نظره يف املساءلة
ُ َ ُ ُ ُّهل وضع العرب صيغة تدل على : ُ اليت تقولُ ً ُ َ

ُاالستغراق أم ال؟ والالفت للخاطر األول أن املدخل الرئيس الذي فاء إليه اإلمام  َ َّ َ َ ّ ِ ّ ِ ُ ّ ِ

ُيف حماورة هذه املساءلة هو األنظار اخلارجية ومتثل سياق احلال الذي يعمل، يف  ُ
ِ ِ ّ ُ ّ ُ ِ

ُ
ِ

ِكثري من املواضع واملواقف، على اإلق ِ ِ ّرار بالعموم أو اخلصوص، ولذلك كله نراه ٍ ِ ِ ِ

ِيـفزع ثانية وثالثة ورابعة إىل قرائن غري كالمية حمملة بدالالت تقوم مقام مجل وكثري  ٍِ َ ُ ٍ ِ ٍ ٍَّ َُ ّ َ ً ً ً ُ ْ َ
ُإسهاب، ومنها رسوم التعابيـر اليت تستقى من حركات املتكلم، ومشائله الظاهرة،  ّ ُ ِ ِّ ِ ِ َِ ْ ُ ِ ّ ُ ٍ

ُوإشاراته، وعاداته اليت ِ تنبئ عن تعني داللة العموم أو داللة اخلصوص، ُ ِ ِِ ِِ ِ ُّ َ ُِ

ّومستصفى القول فيها أن  ِ َ ٍاالستغراق يعلم بعلم ضروري حيصل عن قرائن أحوال ((ُ ِ ُ ٍّ ٍَ َ ُ
ِورموز وإشارات وحركات من املتكلم وتغريات وجهه، وأمور معلومة من عادته  ِ ٍ ٍِ ٍِ ِ ٍ ٍّ ِ ّ

ُومقاصده، وقرائن خمتلفة ال ميكن  َ
ٍ ْحصرها يف جنس، وال ضبطها بوصف، بل هي ِ ٍ ُ ٍ ُ

ا خجل اخلجل، ووجل الوجل، وجنب اجلبان ِكالقرائن اليت يـعلم  ُ ُ َ ُِ ِِ ِ
َ ُ َُ َ َ َ َ ُ َْ ِ((

)٢٠(.  

ُوكعادة اإلمام الغزايل املكرورة اليت غدت مستا منهجيا الزما يف مستصفاه  ً ً ًّ ْ ِ ّ ِ ِ

جينح إىل استشراف الوقائع الكالمية احلية امل
ُ
ِ ِّ ّ ِ ِ

َصورة بعباراته متثيال وتعليال وفضل ُ ً ً ِ ِ ّ
َبيان جمل لذلكم الدرس اللغوي االجتماعي عنده، واحلاصل أنه يعرج على مسائل  ُُ ّ ّ َ ِّ ِّ ّ ِ ّ ٍّ ٍ
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ا مسائل تتوزعها أنظار  ٌطريفة لتعيني دعوى العموم فيها أو لرفعها، واحلق أ ُ ّ ُ ّ ُّ ِ ٍِ ِ

ّدينية، ولغوية، وعقلية، وأحوال اجتماعي ّ ٌّ ٌ ٌ ِة هي حمط النظر يف هذا الدرس، ومن ٌّ ّ ِ ُّّ َ ٌ
ِاملخاطبة شفاها ال ميكن دعوى العموم فيها((ُذلك مسألة 

ُ ً ِ ّ، صحيح أنه قد ))ُ ٌ
ّيتجلى إشكال يف تعيني أحد هذين املطلبني يف سياق مكتوب أو متقادم، ولكن  ٍِ ُ ٍ ٍ َْ

َ
ِ ِ ٌ ّ

ُالتواصل مع مقاميات احلدث الكالمي اليت تستغرقه، واس ِّ ِ ِ ّ َ ِتحضار األنظار ّ َ
ِاخلارجية كفيل أمني بتعني داللة أحدمها، واملثال الذي استصفاه الغزايل لبيان هذه  ُّ ُ ِ ِ ِِ ِ ُّ ٌ ٌ ّ

ِالدعوى هو الرجل الذي إذا قال جلميع نسائه احلاضرات ِ ِ َ ُ ِطلقتكن، وجلميع : ّ ّ ُ
ُأعتقتكم، فإن ذلك قد يرتفع عنه العموم، وإن كانت وشاية العم: ِعبيده ْ ْ ُ ُ ْ ّ َُِوم ترد ُ ِ

َعلى خاطرنا من ظاهره، ولكن الدخول يف مقاميات احلدث الكالمي، والوقوف  ِّ ِ ِ ّ َ ّ ّ ِ ِِ

ِ اللغوي احلي يفضيان إىل جتلي مقصد ))املسرح((ِعلى تفاصيل هذا  ِ ْ َ ُّ ِّ ِّ ، ))ِاخلصوص((ِّ
ّوانزواء مقصد العموم؛ ذلك أنه  ِ ِ ِ ْ َ

َإمنا يكون خماطبا من مجلتهم من أقبل ع((ِ َ ِ ِ ً ُ ليه ّ
ِبوجهه، وقصد خطابه، وذلك يعرف بصورته ومشائله والتفاته ونظره ِ ِِ ُ َ ُ َ َ َ َ ِ((

، ويف )٢١(
ِمقام آخر جمل لنظر اإلمام املعجب القائم على اسرتفاد احلال ولغة الوجوه القائم  ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ُْ ِ ٍِ ٍّ َ
ِال على وضع قاعدة عريضة، أو موقف قـبلي، كالتقرير بالعموم أو اخلصوص،  ِ ِ ّ ّ

َِْ ٍ ٍ ٍ ِ
ًومن مث يل عنق النص حىت يستجيب هلا أو هلوى النفس، عرض الغزايل صورة  ُّ َُّ ََ ُِ ّ َّ ّ ِّ ُِ َ ّ ِ

ِكالمية حية مفادها أن الرجل قد حيضره مجاعة من الغلمان والبالغيـن والصبيان،  ِّ ِ ِ ٌ ُ ْ َ ّ ّ ُ ً ًّ ّ
ُاركبوا معي، وهنا ال ميكن دعوى العموم يف لفظه ذاك؛ إذ إنه قد يريد : ُفيقول ْ ّ ْ ِ َمن ِ

ّهم أهل للركوب دون من ليسوا أهال لذلك، وآن هذا، فإن خطابه ال يتناول إال  ُ َ َّ َ ًَ ِ ّ ٌ ْ
َمن قصده،  َ َ ِوال يعرف قصده إال بلفظه أو مشائله الظاهرة((َ ّ ِ ِ ُ َ ُ((

)٢٢(.  
ِتعاور بين العموم والخصوص ِ

َ ٌ:  

ًّويف حديث اإلمام عن العموم واخلصوص يقرر قاعدة أسلوبية هلا حض ً ُّ ِ ِ ِ ُورها ِ
َيف كالم العرب، ومن ذلك أن املرء قد يعبـر بلفظ العموم عن كل ما حضر يف  َُ َ ُِّ ِ ِ ّ ْ َ ّ ِ ِ
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ُفكره، ومن ذلك القول ِ ٍليس لقاتل من املرياث شيء، فإذا ما استدرك عليه بقول : ِ ْ ُ ْ ٌ ِ ِ ٍ
ِينقض ما ظهر من عموم يف كالمه ٍِ

َ ًاجلالد والقاتل قصاصا: ُ ُ ُفعند ذلك ينسخ !  ّ َ
ِم األول عموم لفظه بقولهّاملتكل ِ َ ُ ّ ِما هذا الذي أردت، ومل خيطر يل بالبال: ُ ْ ْ ُ

)٢٣( ،
ِفإذا اعتقد العموم قطعا فذلك جلهله، بل ينبغي أن يعتقد أنه ظاهر يف العموم، ((

ٌ ّ َ َْ ْ
ِ ً َ

ِحمتمل للخصوص ٌ
ِ ُ((

ِ، ومل يكتف الغزايل باإلملاح إىل )٢٤( ُّ ِ ِّهذا السمت األسلويب يف ْ ِ ْ ّ
ّعرب، بل ذهب إىل التقرير بأن ِكالم ال ِ ّ َ ٌإرادة اخلاص باللفظ العام غالب معتاد، بل ((ِ ٌ ِّ ِ ّ ِّ َ

))ُهو األكثر
ْ، وليس خيفى أن املعول عليه يف تعيني املتعني، إن خصوصا، وإن )٢٥( ًْ ُ ِ ِِّ َ َّ ُ ّ َ

ٍعموما، هو سياق احلال وما تشتمل عليه هذه الداللة العريضة من أبواب تنضوي  ِ ُ َُ ّ ُ
ِ ُ ً

َتها، ولعله حيسن أن أعقب باحرتاس بعد هذا املتقدم؛ إذ إنه ال ينبغي أن يذهب حت ََ ْ ّْ ِّّ َ ٍ ُ ّ َ
ِالظن إىل عتبة القول بأن اإلمام مل حيتكم إال إىل سياق احلال يف تعيني اخلصوص أو  ِ ِ ِِ ْ ْ َ ّ ِ ُّ ّ

ِالعموم؛ إذ إن األمر بالضد، فقد بني أن أدلة التخصيص  ّ َّ ّ ّّ ْ ّ ّ َ ْ ِتمثيل ال ِ على سبيل ال- ِ ّ
ِ قد تكون قوال، ويف هذا إملاحة إىل سهمة السياق البنيوي يف اإلبانة وبيان –ِاحلصر  ِ ِّ ِ ِ ّ َ ْ ُ ٌ ً ُ

ُاملقاصد، ومن ذلك قولنا ِ ِ
َ

ُجاء طالب :  ّ ٌ، فهذا قول فيه استغراق وعموم ّكلهمِاحملاضرة َ ٌ ٌ
ْباللفظ وتطويل الكالم، وقد يكون فعال أو قرينة، وقد تقدمت  ْ ً ًْ ُ ِ ِ ِ َمثل جتلي هذا املطلب ّ َْ

َ
ّ ٌ ُُ

ٍمن قبل، وقد يكون دليل عقل َ ُُ ْ ِ ولذلك رد اإلمام على من أنكر صيغ العموم ،)٢٦(ِ َ َ ِ َ َ ُ ّ
ًوجعلها جمملة حمتملة، فعلى هؤالء  ًِ ُ َُ ََ ْ ْ أال ينكروا التخصيص إذا دلت – كما يرى - َ ّ َ ّ ّ

ُعليه قرائن
ِ، ومن ذلك أن املريض إذا قال لغالمه)٢٧( َِ َتدخل علي الناس، فأدخل ال : ّ ّ ّ ْ ُ

َعليه مجاعة من الثقالء، وزعم أنه أخرج هذا من عموم لفظ الناس، استوجب  ِ ّ ِ ِ ِ َِ َ ّ ِ ّ ً
َالتعزير ّ

)٢٨(.  

َواحلق أن هذا الباب  ّ َ أعين العموم واخلصوص - ّ ً كان قد طرقه ابن فارس قـبال، - َ َْْ ٍَ ُ
ِفرأى أن العام هو الذي يأيت على اجلملة ال يغادر م ُِ ّ ُنها شيئا، وأن اخلاص هو الذي يقع ّ ّ ّ ً
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ٌّعلى شيء دون أشياء، وأن مثة خاصا يراد به عام، وعاما يراد به خاص  ُ ُُ ًُ ًّ ٌّ ّ َّ ّ َ َ ٍ)٢٩.(  
ِاسترفاد الحال ناسخ لالحتمال ٌِ ُ:  

ِوليس خيفى أن الكالم، إن كلمة، وإن مجلة، قد يشكل إن انسلخ من  َِ ْ ْ ُْ ُ ْ ً ً َ َّ َ
ِسياقه ومالبسات حدوثه، ِ ُ ومن ذلك قولناِ ُهذا حديث صحيح، فقد حتتمل : ِ ْ ٌ ٌ

ا قيلت يف سياق علم احلديث وما يعقبه من تعديل وجرح وبيان  ٍمعنيني، أوهلما أ ٍ ٍ ِ ُ ِ ِِ ْ ّ ُ ّ ِ

َلضروب األحاديث الشريفة، وقد تكون يف سياق آخر املقصد منها أن الكالم  ّ ِ ُِ ِّ ٍ َِْ َ ُ ْ ِ

ِصحيح ال شبهة عليه وال شية فيه، ومن َِ ََ ِ الظاهر أن اإلمام نبه إىل مثل هذا يف ٌ ِ ّ َ ّ ِ ّ
ْمواضع متفرقة يف مستصفاه ُ ٍ

ّ َ
ُ، ومن ذلك داللة )٣٠( ِ ّ، والطريف يف هذا أننا ))ِاملاء((ِ ُ ّ

ِمجيعا نلتقي على داللة املاء تواضعا لما ران عليه إلفنا اللغوي املستحكم، وينبنـي  ِ
ُ ُّ ّ ُ ِ َ ِ ً ًِ ِ

ّعلى هذا أننا جنمع على الدالل ُ ِ ُ ِّة املركزية املركوزة يف الدال ّ ّ ِ ِ ً، ولكن للماء أحواال ))ِاملاء((ِّ ِ
ّ

ٌداللية تتباين بتباين أحواله يف العامل اخلارجي، فثم ماء عذب فرات، وثان ملح  ِ ٌ ُ ٌ ٌ ّ ِّ ِ ِ
ُ ُ ًّ ِ

ٍأجاج، وثالث آسن، ورابع مما نسقي به األنعام والبهائم، ومن وجهة اجتماعية  ٍ ِّ َ َ َ ّ ٌ ٌ ٌ ٌ ُ
ُ مث ماء محيم، وثان بارد، وثالث فاتر بني بني، فإذا ما ذكرت كلمة ّخارجية أخرى، ْ ُ َ َ ٌ ٌٌ ٌ ٍ ٌ َّ

ِاملاء مطلقة، فإىل أي ضرب تومئ؟ لعل اجلواب الشايف ال يتعني إال باسرتفاد  ّ ُ ّ َ ّ َ ّ
ِ ُ ٍ َ ِّ ً ِ

ُالسياق وحال املتكلم والسامع واملكان والزمن، وهذا ما أملح بل صرح به اإلمام،  َ ّ ْ َ ِ ّ ِ ِ ّ ِّ ّ
ُ

ِ ِ

ا فل ُّنا أن نسرح اخلاطر معه متخيلني أن مائدة التقى عليها عائلة، فإذا ما قال ر َ ٌ ً ّ َ ّ َ َ َ ّ ُ ْ
ِهات املاء، فهم أنه يريد املاء العذب البارد دون احلار امللح((: ِعلى املائدة ِ ِّ َ َ َ َ َُ ُ ّ َ ُِ

ِ((
ُّ، كل )٣١(

دي من السياق مبعناه العريض، وقد ي ُذلكم معان نقتنصها  َِ َ ُِ
ّ

ِ ٍ ٍ ِؤتى الطالب باملاء ْ
ُ َ

ِاحلميم يف سياق مقامي آخر، واللطيف يف هذا كله أن املخاطب ال يعني نوعا من  ً ُ ٍِّّ ُ ِ ّ ِّ ُ ّ َ
ٍ ِ

ُّاملاء، بل يرسل كالمه جممال معوال على املعىن الذي يقتضيه املسرح املقامي وما  ُ ً ِّ ً َ ُْ َ ُُ ْ
ِ

ِيرشحه من نوع خمصوص من املاء ِ ٍِ ٍ ُّ.  
ّأثر الداللة الصو ِ ّ ِتية في تعيين المعاني الكالميةُ ِّ ِّ:  
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ِمث يلتفت اإلمام إىل التنغيم، وهو مطلب صويت له خطره يف األحداث 
ُ ٌّ ٌ ِ ّ ُ ُ ّ

ًالكالمية احلية،ِ وحده أنه اختالف درجة الصوت ارتفاعا أو اخنفاضا ً ِ ّ ِ ُِ ّ ُّ ّ ّ
َ، ليعقب )٣٢(

ِ َِ

ُهذا التباين الصويت تباين معنوي، ومن ذلك قولنا يف ِ ٌّ ٌ َّ ّ َ ٍّ حدث كالمي حيّ ٍّ ٌحممد : ٍ ّ
ِجاء، واحلق أن انسالخ هذا الرتكيب البنيوي من سياقه يفضي إىل الولوج يف  ُ ِ ِ ِّ ِ ِ ّ َ ّ ّ َ
ْاالحتمال من بوابة عريضة، ولن يرفع ذلكم االحتمال إال باسرتفاد احلال، فقد  ِ ِِ ُ َ ُ ْ ٍ ٍ ِ

ّ
ٍتكون اجلملة، على هيئة تنغيم معني، استفهامية، وعلى هيئة ًِ ُّ ٍ ّ ٍ ً أخرى تعجبية، ُ ّ ّ

ِوعلى حنو ثالث خربية، والظاهر أن ال قبل لنا بتعيني هذه املعاين النحوية يف اللغة  ِّ ّّ ّّ ِ َِ ْ ُ ً ٍ ٍ

ُاملكتوبة إال بالعود إىل عالمات الرتقيم اليت تقوم مقام التنغيم، وقد أشار صاحب  َ ْ ِ ِّ َ ُ ََ ّ ِ ِ
ْ ّ ِ

ِنظرية السياق إىل هذا امللحظ الفاعل يف اإلبا ِ َ َْ
ِ
ّ

َنة وتعيني املقاصد الكالمية، فذهب ِّ
ِ ِّ ِ ِ

ًالتجايف عن األمناط التنغيمية يف دراسة النحو جتعلها ناقصة قاصرة، وإىل ((ّإىل أن  ً ُ ِ ّ ِ ِّ ّ ِّ

ْأن دراسة اللغة املنطوقة يف علم املعىن الوصفي ال تكون مكتملة إال إذا اعتمدت  ً َُ ِّ ِ ِ ِ ّ ّ
ٍعلى قواعد صوتية ألمناط تنغيمية ٍّ ٍّ َ...((

)٣٣(.  

ُوقد عد اإلمام  َالتنغيم((ّ ذا املصطلح اللساين احلديث، إذ ))ّ ْ، وإن مل يصرح  ِ ِّ ّ ِ ْ ّ ْ ْ
ِال مشاحة يف األلفاظ  َ َ عده قرينة تنضاف إىل حمددات ترشح ملعىن دون آخر، –َ َ ُ ّ ٍ ّ ُّ ُ ً

َومثال ذلك أننا نعلم قصد املتكلم إذا قال ُِ َّ َ ُ ّالسالم عليكم، أنه يريد التح((: ّ ُ ّ ُ َّية أو ّ
َاالستهزاء أو اللهو ّ َ((

ِ، وهكذا يقيم الغزايل بونا جليا بني معنييـن يتخلقان من )٣٤( ِ ّ ِ ً ًّ َ ُُّ
ْتنغيمني متباينني، فقد تغدو حتيتنا اليت فيها سالم سبة واستخفافا مبن ألقيت عليه  ُ ْ ً ً ّ ُّ ٌ ُ ْ ِ ِ

ُإذا ما حيكت بتنغيم يلتمس منه االستهزاء ال السالم ّ ُ
ِ ِ
ُ َ ُ ٍ ْ.  

ِل األساليبَتشاك ُ:  

َاألمر والنهي مثالين ُ ّ ُ:  

ِمن بدهي القول أن األفعال تقسم إىل املاضي واملضارع واألمر، والذي  ِ ُ َ ُ َ ّ ِ ِّ َ ِ
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ُيغلب على هذه القسمة أن حمتكمها األول الزمن، واحلق أن هذه القسمة ال تعني  ِّ ُ َ ّ ُّّ ُ ّ َ ّ َ َ ُ ِ
ُ

ِزمن الفعل إال وهو منسلخ من سياقه يف الغالب، ِ ِ ٌ ُ ّ ِ ُيتهجد((ُ فقولنا َ ّ ٌ فعل مضارع، ))َ ٌ
ِولكنه يغدو ماضيا آن دخوله يف سياق بنيوي من مثل  ِ ٍّ ِ ٍ ِ َ ً ْمل يتهجد((ّ ّ ُ، والزمن ))َْ ّ

ُاملتعني منه املضي، وقولنا ُّ ِ ُ ٍ زمنه خالص لالستقبال، وقولنا، يف سياق ))ّسيتهجد((: ّ ُ ِ ٌ ُ
َبنيوي آخر جد حممد فأكرمه، زمنه ا: ٍّ ُإذا  ِْ ْ َ ٌ ّ ِالستقبال وإن جاء يف حلة الفعل ّ ِّ َ ْ ُ

ِاملاضي، ولذا يتعني على املرء أن يقيم بـونا بني الزمن الصريف املوغل يف اإلطالق  ِ
ُ ِّ ّ ِ ّ َ ًُ ْ َ َُ ْ ِ ّ
ِوالعمومية، والزمن النحوي املعني مقصده على وجه اإلحكام ِ ُِ ِ ْ َ ِ َّ ُ ِّ ّ ِ ّ ّ.  

ّويقف اإلمام عند مبحث فرعي يالبس ما تقدم، وه ُ ُ ٍّ َ ٍ َ ُ ِو يف األمر والنهي، ُ ّ ِ

ِوحد األول ّ ِالقول املقتضي طاعة املأمور بفعل املأمور به، وحد األخري: ُّ ِ ُِّ ِ َ ِ ُالقول : ُ
ُاملقتضي ترك الفعل، ولكنه يستدرك على نفسه ملتمسا وجهة اجتماعية تفعل يف  ً ًّ ً ُ ِ ُ َّ ِ ِ

َتعيني معىن األمر أو النهي؛ ذلك أنه ليس من ضرورة أن يكون  ْ ٍ ِ ّ ِ ّ ِ َاألمر واجب ِ ُ
ِالطاعة ِ، فصيغة األمر قد يكون املقصد منها التهديد، كقوله)٣٥(ّ ّ ِ ُ ِ َْ ُ ْ ِ ُاعملوا ما ((: ُ
ُشئتم ِ، وقد تكون لإلباحة، كقوله))ِ ِ ُ ُوإذا حللتم فاصطادوا((: ْ ُ َ َ((

ُ، ولو محل فعل )٣٦(
ُِ ْ

ّاألمر على ظاهر لفظه لتعني وجوب الصيد على كل متحلل، ولكن ٍ ِّ ِّ ِ ّ ُ َ ّ ِ ِ  ذلك ليس ِ
ِكذلك؛ إذ داللة الفعل  ُ ِ ً وإن كانت باملعىن الصريف أمرا -ْ ِّ ْ وقد . ُ هي اإلباحة-ْ

َعرج الغزايل على وجوه داللة فعل األمر يف سياقاته املتباينة، فقد عرض مخسة  َ ْ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ُّ ّ
ِعشر وجها سياقيا يف إطالق صيغة األمر، وسبعة أوجه يف إطالق صيغة النهي،  ّ ِ ٍ ِِ َِ ِ ً ًّ َ
ِومن ذلك أن النهي قد يكون للتحرمي، والكراهية، والتحقري، وبيان العاقبة،  ِ ِِ ِ ّ ِّ ُ ْ َ ّ ّ

ِوالدعاء، واإلرشاد ِ ِواألمر قد يكون للوجوب، والندب، واإلباحة، والتأديب، . ّ ّ ِ ِ ِّ ُ ْ ُ
ِواإلهانة، والتسوية، وغري ذلك ِ ِّ

ّ، وقد رأى الغزايل أن هذه األوجه اليت عدها )٣٧( َ ّ ُّ ْ
ُون شغفا منهم بالتكثري بعضها كاملتداخل، ومن ذلك قولهّاألصولي ِ ِ ِِ ُ ِ ّ ّكل مما ((: ً ْ ُ
ٌ، فقد جعل للتأديب، وهو داخل يف مضمار الندب، واآلداب مندوب ))َيليك ُ ِ ّ ِ ِ

ٌ ِ ّ َ ُ ْ
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ً، وقد وقف الغزايل على مبحث ذي شأن يف الدرس اللغوي مستذكرا )٣٨(إليها ِّ ّ ِ ّ ٍ ٍ ُّ ْ
ّتساؤل بعض األصولييـن ِ ُل لألمر صيغة؟ فاإلشكال يبزغ ه: َ ُ ٌ ِ َمن أن قولهْ ّ  ))ْافعل((: ِ

ِهل يدل على األمر مبجرد صيغته إذا جترد عن القرائن ّ ّ
ِ ِ ِ ُّ ْ

َ وقد وقف عند هذا ،)٣٩( َ ْ
ُالتساؤل الباجي األصويل من قبل، والالفت أن الغزايل يف مستصفاه كان يرتدد  ُّّ َ َّ ُّّ ُ ُ

ِ ّ
ِبني السياقيـن يف اإلجابة، ف ِ ّ ًقد يدل عليه تارة باإلشارة والفعل، وتارة َ ًِ ِ ُّ ُ ْ

ً، وقد أملح أيضا بأن مجاعة )٤٠(ِباأللفاظ ّ ً َ ُ كما يقرر اإلمام -ِ الفقهاء ِمنْ َ يرون –ّ
َأن قوله ِّ أمر،ٌ معوليـن على صيغته وجترده ))ْافعل((: ّ ِ

ِ القرائن الصارفة له عن جهة ِمنّ ِ ّ ِ
ِاألمر إىل اإلباحة أو التهديد  ّ ِ َ، فقد زعموا أنه لو صدر )٤١(ِأو غريمهاِ ْ ّ ِ النائم أو ِمنْ ّ
نون مل يكن أمرا للقرينة ِا ً ْ ْ ِ، واحلق أن الذي انقدح يف خواطر اإلمام )٤٢(ِ ِ َ ّ ٍ متايز ِمنّ

ًبني معاين األمر املفرتقة، واملؤتلفة يف مبان متفقة، كان قد هجس به املربد قبال،  ْْ ُّ ُ َُ َ ٍ ِ ِّ ٍ ِ ِ َ
ّفقد رأى أن ا ِلرتاكيب قد تتشاكل يف وجه ظاهري موهم، ولكنها يف جوهرها ْ ّ ٍ ِ ُ ٍّ ٍ

ُ ْ َ ّ
ُّ ذلك الدعاء والطلب واألمر والنهي، ويف هذا يقول املربدِمنٍمتباينة، و ُ

ُ ُ ّ ُ ُ ُّ ُوالدعاء ((: ّ ّ
ّجيري جمرى األمر والنهي، وإمنا  ِ ّ ِ َ يا، وقيل لآلخر طلب، للمعىنَ ٌمسي هذا أمرا و ِ ً ً ُّ .

ُ اللفظّفأما ِ فواحد، وذلك قولك يف الطلبّ ّ ُ ٍاللهم اغفر يل، وال يقطع اهللا يد زيد، : ٌ َ ُ ْ ْ ّ
ٍوليغفر خلالد

ْ...(( )٤٣(.   

ِوتبدو التفاتة اإلمام إىل فضل السياق يف تعيني املعىن جلية يف املدارسة اليت 
ُ ً ُّ ِ ِ

ّ ِ ِ

ٍينشئها حول قول قائل ِ َ ِ ْصم((: ُ ّ؛ إذ إنه ))ُ ِ املثل املصرحةِمنْ ِّ ُ ُ
ِ بتخلق اإلشكال، وتعني ُِ ُّ ِ ُِّ

ُاالحتمال عند تغيب احلال، فالفعل يف نفسه يرتدد بني الوجوب الذي يستلزم  ِ َ ُ ّ ِ
ُ

ِ ِِ ُّ َ
ُطاعة، والندب الذي يستحسنها ِ ّ ِأما باإلضافة إىل الزمان فهو مرتدد بني الفور . ً ْ َ َ ٌ ّ ِ ّ ِ ّ

ِوالرتاخي، فهل يقع علي فرض الصوم آن مساعي هلذا األمر َ ِ ّ ُ ّ ُ ْ ٍ، أم أن هذا ذو داللة ّ ِ ّ ْ
ٍعائمة مفتوحة ذات تراخ ال فور؟ ٍ ِ ٍ ًأما باإلضافة إىل املقدار فإننا نلفيه مرتددا بني . ٍ ّ ُ ّ ِ ِ ِ ّ
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ا  ُاملرة والكرة اليت عمادها استغراق العمر، واحلق أن تلكم املساءالت املتقدم بيا َ ُّ ِ
ُ ّ ّ ُ ُ ُ ِ ِّ ّ

ا، قد يغدو باب ُآنفا، واملحتملة دالال ْ ُ ِ َ ِ ُ ً القول عليها ضربا ً ْ َ ِ املعاياة أو التكلف ِمنِ ّ ِ
ُ

ِيف الدرس اللغوي، واحلاصل أن ذلك ليس كذلك البتة؛ إذ إن تغييب السياق 
ّ َ ّ ّْ ّ ُ ِّ ّ ِ ّ

َاملقايل واملقامي، وجعل املادة اللغوية سائحة يف هواء طلق ال حدود له : ِبشعبيه ٍ ٍ ً ِّ ّ ِ ّ َ ْ َ ِّ ِّ َ
ِيفضيان إىل انفتاح داللتها، و ِ ِ ِ ِانتفاء وقوف املرء على املقصد املركوز فيها يف ُ ِ ِ َْ ِ ِِ

ِالغالب الكثري ًأما جواب اإلمام عما تقدم آنفا . ِ ّ ّ ُ ِ داللة ِمنّ ْصم((ِ َ املرتددة بني ))ُ ِ ّ
َالوجوب والندب، والفور والرتاخي، واملرة والكرة، فهو يرى أن هذا الرتدد ليس يف  ّ ّ ِ ِّ ّ ّ ِ ِ ِّ

ِاللفظ نفسه على النحو  ّ ِ ِ ٌالذي يعرض لنا يف املشرتك اللفظي، بل ألن اللفظ خلو ّ ِ َ ّ ّّ ْ ِّ ِ َ َُ ُ ِ

ُّ سياق يلفه، وهو، ِمن ٍ وجهة نظر الغزايل، خال ِمنٍ ِّ ِ ِ التعرض لكمية املأمور ِمنِ ِّ ِ ّ ّ
  .)٤٤(ِبه

ِداللة التركيب بين الحقيقة والمجاز ِ َ ِ ّ ُ ِ:  

ْوهذا موضع آخر ينضاف إىل املواضع املتقدمة اليت إن ِ ّ ِ ُ ُ ْ سلخت ٌ ِ ِ سياقها ِمنُ

ا ليست واقعة يف جبلة  ِِّغدت حمتملة مرتددة، وأول ما مييـز هذه املباحثة اجلزئية أ ِ ً ُ ُ ًْ ّ ّ ُّ ُ ّ ً ّ ِ ُ ْ
ْاللغة، وإمنا يف التشكيل األسلويب الذي يعمد إليه املتكلم يف إخراج كالمه، فقد  ِ ِِ ُ ّ ُّ ِّ ِ ّ ّ

ّيفهم الكالم فهما لفظيا على ظاهره، وحقه ال ِ ً ًّ ُ ُ ِضد، كأن حيمل على حممل التجوز ُ ّ ّ ِ ِ َْ َ َ ُ ْ ُّ ّ
ِّواالنزياح اللغوي، ومثل هذا املطلب كثرية عن وفرة ما يشيع، أو ما شاع يف مظان  َ ُ ِ ٌِ َْ

َ ُ ُُ ِّ ّ ِ
ِ وقائع تشهد ببيان صحة هذا الذي حنن فيهِمنِّالعربية  ّ ِ ُ َ

ُّ، وقد ورد الغزايل على )٤٥( َ ْ
ِهذه املسألة، وهي دوران االسم ب ُ َ ِ

َ
از، فجنح إىل التقرير بأنه إذا  ّني احلقيقة وا ِ ّ َ ِ ِ َ

از َكان ذلك كذلك، فإن اللفظ للحقيقة إىل أن يدل دليل على أنه أراد ا َ ّ ٌ َّ ْ ِ َ ّ ّ َ)٤٦( ،
ّرأيت اليوم محارا، واستقبلين يف الطريق أسد، وليس خيفى أن : ُ ذلك قولناِمنو ٌ ِ ً َ ُ

ِهذا الرتكيب البنيوي مرتدد يف دال ٌ ّ َّ ِ َ از؛ ذلك أن ّ ّلته الكلية بني احلقيقة وا ِ ِ ِ َِ ّ  ))ًمحارا((ّ
ّيقع حتتها معنيان، أوهلما ِ َ ِحقيقي كما وضع يف أصل : ، وثانيهما))َالبليد((ٌّجمازي : ُ ِ ُ ٌّ



  رار مهدي أسعد ع- ّالدرس اللغوي االجتماعي عند اإلمام الغزايل يف املستصفى
  

٣٢٧  

ِاالستعمال، وكذلك احلال يف كلمة  ُ ِ، واللطيف يف جتلي الوجهة ))أسد((ِ ِّ ُ ّ
َُْاالجتماعية أن اإلمام ختذها حمت َ ِ َِ َ ّ ًكما ّ َ حمتكمات يف تعيني إحدى تـينك ِمنَ َِْ ِ ٍ َ ُ

ّالداللتني؛ ذلك أنه  ِ ْ ُال حيمل ((ّ َ ْعلى البليد والشجاع إال بقرينة زائدة، فإن مل تظهر ُ ْ ْ ٍ ٍ ِ ّ ِ َ
ِفاللفظ للبهيمة والسبع ُّ

ِ ُ ّ((
)٤٧(.  

از، شطر مبحث فرعي عنوانه  ُمث يويل اإلمام وجهه، يف مبحث احلقيقة وا ٍّ َ ٍ ِ
َ ِ ِ َ ُ ّ ّ

ِ الدرس اللساين احلديث يف ِّ ّ ِ از امليت((ّ ُا ّ ُ((
ِ، وقد ومسه باملرتوك، وفضل القول )٤٨(

ُ ْ َ
ِ ْ

ِّفيه أن دالالت األلفاظ يف حركة دائبة متوثبة على حنو يفضي إىل تطورها،  ُ ٍ ٍ ٍ ٍّ ِ ِ ِ ّ
ِ مضمار إىل مضمار وفاقا ألعراض خمصوصة، كالتعميم أو التخصيص ِمنِوانتقاهلا  ٍّ ِّ ٍ ِ ًِ ِ ٍ ٍ

ِّ الرقيأو َ، وليس هذا الذي رمى إليه الغزايل، بل أملح إىل أن ما قد كان )٤٩(...ّ ْ ّ َ َْ ُّ َ
ِجمازا قـبال، قد يصري حقيقة بـعدا، أو لنقلها بلغة اإلمام نفسه ِِ ْ ً َ ًْ َ ً ُ ْ ً ِيصري كاملرتوك، : ْ ُ

ُوإذا حنن اسرتجعنا لغة الفقهاء فإن األصل قد يصري فرعا، والفرع قد يصري ُْ ُْ َ ًَ َ َ ّ ِ ً أصال، ْ ْ
ِوقد ضرب مثاال يبيـن عن مقصوده  ْ ُُ ِ ً َ ُ هذا النظر املتقدم بيانه، وِمنْ ِِّ ِ ُ ذلك الغائط ِمنّ

ِّوالعذرة، والعذرة يف أصلها فناء الدار، ولكنها تطورت بفعل االستعمال اللغوي  ّ ِ ِ ْ ّ ّ ِ ّ ُ
ِ ِ ُِ َُ ََ َ

ُاالجتماعي فغدت تدل على الغائط الذي هو السلح ْ َّ ِ ُّ ْ ِّ
ا مسيت وقي((، )٥٠( ْل إ ُِّ ّ

ا كانت تلقى باألفنية، فكين عنها باسم الفناء، كما كين الغائط،  ُعذرات أل َ َّ ُّ ِ ِِ ُ ِّ َ ُ ْ ٍ َ
ُّوهي األرض املطمئنة، عنها ُ

ً، وقد قيل إن الرجل إذا أراد التبـرز ارتاد غائطا )٥١( َ ََّ َّ  ِمنَّ
ِاألرض يغيب فيه عن أعني الناس، مث قيل للرباز نفس ِ ِ َ ّ ِ ِّ ِ ْ ًه غائط كناية عنهَُ ٌ)٥٢( ،

ذا  ْوالظاهر إذا أن مقاميات التواصل، والعرف اللغوي االجتماعي قد أذنت  ْ ِّ ِّ ّ ِّ ِ ّ ِ ّ ّ ً ُ
َالتطور اللغوي فغدا مما استحكم فران عليه إلفنا، ولو أن قائال قال ً ّ ْ ُ ِ َ ّ ِّ ّ ِ ّ َرأيت اليوم ((: ّ ُ

ًعذرة أو غائطا ًَ
ِ َ، وهو يريد املعىن املتقادم))َ ِ ُ ْمل يفهم  ))ُ َ ُ ِ األرض وفناء ِمنُّه املطمئن ِمنْ ِ

ِّالدار، ألنه صار كاملرتوك بعرف االستعمال، واملعىن العريف كاملعىن الوضعي يف  ُّ ِ ِ ُ ِ َ ّ ِ ّ
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ِتردد اللفظ  ّ ِ از إذا صار عرفيا كان احلكم ّ از كاحلقيقي، لكن ا ُبينهما، وليس ا َ ًّ َ َ ُّ ِّ
ِللعرف ُ((

)٥٣(.  

ِومما يتعلق بأذيال ُ ّ ِ هذا املطلب؛ مطلب احلديث عن فضل اسرتفاد احلال ّ ِ ِ ِ ِ َِ َْ
َ

ِالرافع لالحتمال، تنبه اإلمام إىل أثر تقادم الزمن الذي قد يفضي إىل قطع احلدث  ِ ُِ ْ ِ ّ ِ ِِ ُ ُّ ِ ّ
َالكالمي عن سياقه، لينبنـي على هذا تفاصل ال تواصل، وقد أشار إىل  ْ ٌ ٌ َ

ِ هذا ِّ
ِّامللحظ اللغوي االجتماعي آ ِّ ّ ِ َ َ

ِن وروده على مبحث  ِ ِيف تعارض العمومني((َ َ ِ((
ً عارضا ،)٥٤(

َُِملساءلة ترد عليه  ٍ ُ
َ هذا الباب، ويتجلى النظر اللغوي االجتماعي عنده يف ِمن ُّ ُّ ّ ُّ ّ ِ

ُاإلجابة عن مساءلة تقول ٍ ُِ ِهل جيوز أن يتعارض عمومان، وخيلوا عن دليل : ْ ْ َ ُْ َ ِ َ ْ ُ
َترجيح؟ وقد استقبل اإلمام إجابت ُ َ ْ ِه عن تلكم املساءلة باإلشارة إىل أن قوما من ٍ ًِ ّ ِ

ُ ْ
ِالفقهاء قالوا ال جيوز، ويف ذلك مغلطة عنده؛ إذ إنه يتحسس أثر الزمن يف هذه  ّ َ ُ ّ ّ ْْ َ ٌَ َ َ ُ ِ

ِاملسألة، فثم قيم معنوية مفقودة، وهي من اهلوادي إىل املتعني، كالقرائن واألحوال  ِ ِ ّ ِ ٌِ ٌ ٌ ّ َ َ
ّواملقاميات، ولذا فقد قر ْ ِ َر اإلمام، بالفيء على هذا الفهم االجتماعي، أن القول ّ ّ ِّ ِ ِ ُ

ُبتعارض العموميـن جائز ال يدفع،  َ ْ ُ ٌ ِ َويكون مبـينا ألهل العصر األول، وإمنا خفي ((ِ
ِ َ ّ ِ ّ ِ ِ ً َُّ ُ

ِّعلينا لطول املدة، واندراس القرائن واألدلة ِ ِ ِ ّ ِ((
َ، واحلق أن هذا النص املقتبس )٥٥( َ ُ َّ ّ ّ ّ

ُلته الكلية، مع نص يقف فيه اجلرجاين صاحب ُيتساوق، يف دال ّ ُ ُ ٍّ َ ِ  على ))َالوساطة((ِّّ
ِسهمة هذا الباعث يف ختلق اإلشكال، ومن ذلك تعقيبه على قول األعشى ُِ ِ ُِِّ ِ َ ْ ُ:  

ِإذا كان هادي الفتى في البال ََ ِد صدر القناة أطاع األميرا   َ َ َ ِ َ َ ْ َ ِ 

ِفهو يرى أن هذا البيت خلو من التعقيد ّ ِ ٌ َ ِ، وأنه بعيد لفظه عن االستكراه، ّ ُ ٌ ّ
ِفألفاظه ال تشكل على العامة، بل على أدناهم، ولكن اإلشكال يف غياب شاهد  ِ َ ّ ْ

ِ ِّ ُ ْ ُ ُ
ِّاحلال الذي يغلف هذا السياق البنيوي، ولذا يغدو الوقوف على املتعني الكلي  ّ ِّ ِّ ُ َّ ِ َ ّ ُ ِ

ِمن كالم األعشى متعذرا لتعذر استشراف سياق احل ِ ِ ّ ً ِّ ُ ِ ِال، وشاهد األعشى، ِ ِ فإذا ((ِ
َأردت الوقوف على مراد الشاعر، فمن املحال عندي، واملمتنع يف رأيي، أن تصل  ْ ِ

ُ ُ
ِ ِ ّ ِ َ َ
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ِإليه إال من شاهد األعشى بقوله ِ ِ ِ، فأما أهل زماننا فال ...ّ
ُ ًأجيز أن يعرفوه إال مساعا ّ َ ّ ْ ُ
م من اإلنشاد على هذا البيت املفرد ِإذا اقتصر  ِ
َ َُْ ِ ِ((

ِ ومن شيعة نظرية السياق ،)٥٦(
ّ

ِ ِ ِّ
ُّاملحدثني الذين يـهجسون مبثل هذا الذي سبقهم إليه اجلرجاين والغزايل  ّ ُ َِ ِ ْ َ ُ

؛ ))أوملان((
ّذلك أنه يشيـر إىل أننا لو  ُقمنا مبقارنة كاملة بني فرتتيـن لتكشف لنا األمر عن ((ُّ ّ ِ ٍ ٍ

ا أن تعوق فه َاختالفات عميقة كثرية، من شأ ّ ْ ِ ِ ٍٍ ًم املرحلة السابقة وإدراكها إدراكا ٍ َ ِ ِ
ّ َ

ًتاما ّ((
)٥٧(.  

ٌدالالت هامشية ومعان عاطفية ٌٍ َ ّ ٌ ِ:  

ٍويلتفت الغزايل، على حنو معجب، إىل مبحث يف الدرس اللساين حديث،  ٍِّ ّ ِ ّ ٍ ِ ُ ٍ ُّ ُ
ِومضماره األول الدالالت اهلامشية املتأتية من خاص أمر الفرد، ودخيلة النفس، ّ ِ ِ ِِ ِ ِّ ُ ُّ ّ ُ ِّ ُ ّ ُ 
َواهلوى، وهي، بال ريب، دالالت تنضاف إىل الداللة املركزية اليت يلتقي عليها  ِ ِّ ِّ ُ ٌ ِ ٍ ِ

ا من جهة  ٍأبناء النظام اللغوي الواحد من جهة، وما تثبته املعجمات يف بطو ِ ٍ ِِ ُِ ُ ُ ُ ِّ ّ ِ ّ ُ
ُأخرى، ولذا حيدث متايز بني معنييـن يكتنفان بعض الكلمات؛ أوهلما املعىن  ّ ِ َ ِ َ ٌ ُ َ

ِي، وهو الذي التقى عليه أبناء النظام تواضعا وانعقادا إلمجاعهم على اإلشار ً ً ِ ّ ُ ُّ
ٌداللته، وثانيهما معىن عاطفي هامشي، وهو إحياءات عاطفية، ومعان هامشية،  ٌّ ٍّ ٌ ٌّ ٌِّ ِ ِ

ُتتباين بتباين األفراد والثقافة والطبيعة اليت فطر املرء عليها َ ُ
ِ ِّ ّ ِ ِ ُ

ُ، ومن ذلك داللة )٥٨( ِ ِ

ِالبحر(( ً؛ إذ إنه قد يكون عند فرد مما يستعاذ بالصمت من أمثاله، ألنه فـقد عزيزا ))َ ََ ََ ّ ِّ ِ ِ ّ ُ َ ْ ُ ّ
ٍ ُ ْ

َيف البحر أو كاد، فـيحول مجاله إىل شناعة، وأنغامه إىل عويل، وقد يكون عند  ُ ْ ٍ َ ٍ َ ُ ّ َُ َ ِ

ُآخر مما يستالذ به، إذ هو مما يفتق عليه اخلاطر، فتجود القرحية املنتشي ُ َ َُ ّ ُ ُّ ّْ ُ ُة، والالفت ْ ّ ُ
ِّللخاطر أن هذين الفردين يتفقان يف تعيني املعىن اإلشاري وفاء لإللف اللغوي  ِّّ ِ ْ ِ ً ِ ّ ِ َ ّ ِ

ٍاملستحكم، ولكنهما يفرتقان فيما يغلف هذا املعىن اإلشاري من دالالت فردية  ِ ِّ ٍ ِ َّ ُ ّ ّ ِ

ْعاطفية، وقد أشار  ِّ إىل أن بواعث العنصر العاطفي يف الكلم))أوملان((ٍّ ِ َ ُة قد تتعدد، ّ ّ ْ ِ
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ّفأحيانا يكون املعىن بطبيعته مثيـرا للشعور واإلحساسات القوية، من ذلك أن (( ِ ِ ِّ ِ ِ ّ ً ُ ُ ً
ِّالكلمات اليت تدل على القيم األخالقية حنو ِ ُّ ٍّحرية، عدل، حق، والصفات اليت : ِ ٍ ٍّ

ِتستعمل يف املدح أو القدح، مثل ِ ٍطيب، مجيل، رقيق، شنيع، دينء، حقيـر: ُ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ّ، كلها ّ
ٍألفاظ يصعب ختليصها أو جتريدها مما فيها من إحياءات ذاتية عاطفية ٍ ِّ ّ ٍ ّ ُ ُ ُ ٌ((

)٥٩(.  

ّواحلق أن هذا الذي قرره  ّ ٍ قد سبقه إليه الغزايل بعبارات ملمحة ))أوملان((ُّ ُ ٍ ُّ
ِومصرحة باستشراف هذا النظر اللغوي االجتماعي، فقد شرع الغزايل مبحاورة هذا  ُّ َ ْ ِّ ِّ ّ ِ ّ ِ ٍ ِّ
ُاملبحث مستفتحا قوابل حديثه برأي املعتـزلة الذين ذهبوا إىل أن األفعال تنقسم إىل  َ ّ ِ ِِ َ ً ُ ِ

ِحسنة وقبيحة، ولكنه مل ير رأيهم، فاستدرك عليهم مقيما على رأي ذي ثالث  ٍ ً ُ ََ َ ْ ّ ٍ ٍ

ٍشعب َ َأوهلا أن األفعال تنقسم إىل ما يوافق غرض الفاعل، وثانيها أن بعضها : ُ ّ ِّ َ ُ ُ َ ُ ّ
ً غرضه، وثالثها غري مرتدد بني املوافقة واملخالفة، فاملوافق يسمى حسنا، ُخيالف َ َ َُّ ُ ِ ِ ِ َ ٍ ّ َُ ُ

ُواملخالف يسمى قـبحا، والثالث يسمى عبثا، ولذلك كله يتباين األفراد يف  ُُ ِّ ً ًََ ّ ُ ُُ ّ ُْ َّ ُ
ُالدالالت العاطفية، واملعاين اهلامشية اليت تكتنف بعض الكلمات، ويضرب اإلمام ُ ِ َِ ُ ِ ِّ ّ ِّ 

ِمثاال جمليا هلذا النظر املتقدم مستعينا بداللة  ِ ً ًِِّ ِ ّ ّ ِالسواد(( و))ِالقتل((ً
ّ؛ ذلك أن املعىن ))ّ

ِاإلشاري لتـينك الكلمتيـن ال خيتلف عليه اثنان، ولكنه قد ينضاف إىل هذا االتفاق  ّ ُ ْ ّ ِ ُ ِ َ َِْ ِ َّ
ِافرتاق؛ افرتاق يف دالالت  ِ ٌ ِالسواد(( أو ))ِالقتل((ٌ

ِ، فقتل امللك ِّ اهلامشية))ّ
ًيكون حسنا ((ُ َ َ ُ

ِيف حق أعدائه، قبيحا يف حق أوليائه، ِِّ ً ُ، ورب شخص ينفر عنه طبع، ومييل إليه ...ّ ٌ ُّ ٍ
ّطبع، فيكون هذا حسنا يف حق هذا، قبيحا يف ذاك، حىت يستحسن مسرة اللون  َ ُ َ َ َّ ًّ ً َ ُ ٌ

ِمجاعة، ويستقبحها مجاعة، فاحلسن والقبح عند هؤالء عب َ ُ ُْ ُ ُ ٌَ ِارة عن املوافقة واملنافرة، ٌَ ِ ٌ
َومها أمران إضافيان، ال كالسواد والبياض؛ إذ ال يـتصور أن يكون الشيء أسود يف  ُ َ ْ ُّ َُ ْ ِ ِ

ّ ِ ِّ
ٍحق زيد، أبيض يف حق عمرو ْ َ ِّ َِّ ٍ((

)٦٠(.  
ِفضل العادة في اإلفادة ِ

ُ َ:  

ُويعرج الغزايل على هاد موجه للمعىن، وهو عادة املتكلم اليت ع ِ ّ ُ ٍ ِّ ٍ ُّ ُ ا، ّ َرف  ِ
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َوليس خيفى، للوهلة األوىل، أننا نكاد نتمثل نظرية السياق عند  ِّ
ّ َّ ُ ُ ّ ِ ِ من ألفها ))فريث((َ ِ

ِإىل يائها عند الغزايل، وامللحظ اللطيف الذي حيسن أن يؤخذ بعني العناية والروية  ِ ِّ ّ ِ َ َ ْ ُ ُ ّ ُ َ َْ ِّ َ
َأن للعادة فضال يف اإلبانة عن املعىن يف مواضع، وقد جعلها ِ ً ِ ً اإلمام مدخال ّ َ ُ

ِمساندا لتعييـن مقصد العموم أو اخلصوص يف احلدث الكالمي، وليس خيفى، من  ِ
َ ِّ ِ ِ ِ ِ ِ ْ َ ُِ ً

ِوجهة ثانية، أننا نتحدث، بالرجوع إىل أركان نظرية  ٍ ٍّ ِ ِ ّ ُ ّ ِ، عن حال املتكلم ))فريث((ّ ّ ِ ْ
َوالسامع والعالقة بينهما،  ِ َ ِكيف وصيغة العموم واألمر والنهي ((ِ ّ ِ ِ ُ ُّقط ال تنفك عن َ ّ

ِقرينة من حال املأمور واملأمور به واآلمر ِ ِ ِ ِ ٍ((
)٦١(.  

ِومن املثل اليت فيها فضل بيان جيلي مطلب هذه املباحثة قول أحدهم  ُ ِ ِ
َ َْ َ ّ ٍ

ُ ِ ُُ
َمن دخل داري فأعطه، ويف خواطرنا أن صاحب هذا : - ُّ كما يرى الغزايل-  ّ ِ ِ

َ ِالقول َ

ُيـعلم من عادته أنه ال يقرب ّ ِ
ُ َْ ُ الفاسق، وال يكرمه البتة، فهذه قرينة خمصصة تنسخ ما ُ ٌ ٌِّ َ ّ ُ َ

َقد يقفز إىل اخلاطر األول من عموم، وإذا ما أراد املأمور أن يستجلي جوانب هذا  َ ْ ُ َ ٍ ِ ِ ّ ِ ُ ْ
ِاألمر فإنه حيسن أن يسأله بقوله َ ْ ُ ّ ِولو كان كافرا فاسقا؟ ألن املأمور، يف مساءلته : ِ ُ َ ّ ً ً َ ْ

ُتلكم، حيتكم إىل  ٌالعادة القارة يف نفس اآلمر، ويف اآلن نفسه، ليس حيسن استفهام َ ُ
ِ ِ ِ ِّ ِ

ُمنه مضماره ْ ِ َوإن كان طويال أو أبيض، : ِ ً َ ُوإمنا حسن السؤال عن الفاسق ألنه يفهم ((ْ َ ُ َّ ِ ُ ّ َ ُ ّ
َمن اإلعطاء يف هذا السياق اإلكرام، ويـعلم من عادته أنه ال يكرم الفاسق ُ ُُ ُّ ِ ِ ِ

ُ َْ
ِ ّ ِ، فلتوهم...ِ ُّ 

ِالقرينة املخصصة حسن منه السؤال، ولذلك مل حيسن يف سائر الصفات ّ ِ ْ َْ ُ ّ
ِ َِ ُ ِّ ُ

((
ّ، واحلق )٦٢(

َأن الباجي قد تنبه إىل أثر العادة يف اإلبانة عن املعىن من قبل، إذ رأى أن ختصيص  ّ ّْ ُ
ِ ِ ِ ِ َّ ْ َّ

العموم قد يتعني بعادة املخاطبني، 
ُ
ِ ُ ّ ْ َألن اللفظ إذا ورد محل ((ِ

ُِ َََ َ ّ ِعلى عرف التخاطب يف ّ ّ ِ
ُْ

ِاجلهة اليت ورد منها ََِ((
)٦٣(.  

ِومما هو قريب من باب القول على العادة وأثرها يف الداللة طبقة املتكلم  ِّ ُ ِ ِِّ ِ ِ ِ ِ ٌ ّ
ِوثقافته، وقد ورد هذا النظر االجتماعي عند اإلمام يف مسألة  ِ َ ُّ َُ ّ ْ ُالعدد الكامل ((ُ ُ
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ِحلصول العلم ّ، فلم يفته التنبي))ِ ْ ُه إىل قرينة تعضد اخلرب اللغوي، ومن ذلك عرضه ْ ِ ٍَّ ّ َ ُ ُ
ُهلذه املسألة، مبتدئا ببسط القول فيها، ملمحا إىل أن عدد املخربين ينقسم إىل ما  َ ِ ْ ُ َ ّ ً ًِ ُ ُِ ِ ِ

ٌهو ناقص فال يفيد العلم، وإىل ما هو كامل فيؤدي الغرض، وإىل ما هو زائد،  َ ّ ٌ َ ُ ٌ
ُوهو الذي حيصل العلم ببعضه وتقع ِ

ُ ً الزيادة فضال عن الكفايةُ ُ ّ
َّ، ولكن الغزايل )٦٤( ّ

ِال يرتك هذه املسألة مفتوحة وقد غدا أمر العدد املحتكم األوحد يف حصول  َ َ َُ َ ُ
ِ ْ ً َ ُ

ِالعلم؛ إذ إنه استدرك على نفسه استدراكا باعثه الفيء إىل سياق احلال  ِ ُ ُ ً ِ َ ّ ْ ِ

َومالبسات احلدث الكالمي، فرأى أن اخلرب ال يستن ّ ِّ ِ ِد إىل جمرد العدد للحكم ِ ِ ِ
ّ ُ ُ

َعليه بالصدق أو ضده، فقد تقوم قرائن خمصوصة مقام العدد الناقص لتـؤذن  ِ ِْ ُ ِ ّ َ ٌُ ُ ْ ِّ ِ ّ
ُبتعيني صدق اخلرب، وقد أنكر بعضهم  َ ْ ِ ِ ِ أثر هذا املطلب، -ُ كما يرى اإلمام-ِ ْ

َ ْومل ((َ
ٍّيلتفت إىل القرائن، ومل جيعل هلا أثرا، وهذا غري مرضي ُ ً ْ ْ ِ ْ، وجمرد القرائن أيضا قد ...ْ ًَّ ِ ُ ُ

َيورث العلم وإن مل يكن إخبار، فال يبعد أن تنضم القرائن إىل اإلخبار، فتقوم  ِ ُِ َّ ْ ُْ ٌ ْ ُْ َ ُ
َبعض القرائن مقام بعض العدد من املخربين ِِ ْ ُ

ِ ِ َ ِ ُ((
ِ، ويسرتفد الغزايل واقعة من )٦٥( ً ُّ ُ

ا عن نظرته، جمليا لف ًمنسوج خياله حماميا  ًّ ُ ُِ ِ ّكرته، ومستصفاها أنه لو تعني أن مثة ِ ّ َ ّ ّ ُ ِ

ّحدثا كالميا مضماره إخبار مخسة أو ستة عن موت إنسان، فإن ذلكم  ٍ ِ ٍ ٍّ ُ ُ ً  أعين -ًّ
َّاحلدث الكالمي  ا املقام وأحوال املتكلمني اليت -َ َ يغدو معضودا بقرينة عنوا ّ ُ ُ ُ ٍ ً

ُتفضي إىل حصول العلم الكامل من اخلرب، والقرينة ه ِ ِ ِ ِ ِ ِي انضمام والد امليت إىل ُ ّ ِ ُ
َاخلرب واملخربين، وهو  ِ ِِ

ُ
ً من بـعد اجتماعي آخر يعد قرينة معينة - ًَِّ ُ ُ ُُّ َ ٍّ ٍ ْ ِ من ذوي -ِ

ِاملناصب واملروءة اليت تبعثنا على إحلاقه بركب من ينتسبون إىل علية القوم  ِ َِْ َ َ ِ َِِْ
ِ ُ ِ

ِوخاصتهم، ولكنه خرج من بيته  ِ َِ ّ َحاسر الرأس، حايف((ّ ِ ّ ِ الرجل، ممزق الثياب، َ ّ َ َّ ِ ْ ّ
ُمضطرب احلال، يصفق وجهه، وهو رجل كبري ذو منصب ومروءة، ال خيالف  ٍ ُ ٍَ ِ ْ ٌ ٌ َ ُ ْ ِ َ
َعادته ومروءته إال عن ضرورة، فيجوز أن يكون هذا قرينة تنضم إىل قول أولئك،  ِ ُّ ً َ ْ ُ ٍ ّ َ َ

ِفتقوم يف التأثري مقام بقية العدد ِّ َ ِ ّ((
)٦٦(.  
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ِما وراء الكالم َ:  

ِلمسكوت عنه والمنطوق بها ُ ُ:  

َوعلى صعيد لغوي آخر يتنبه الغزايل إىل أن داللة احلدث الكالمي الكلية  َّ ّّ ِّ ِ ّ ُّ ُ َ ٍّ ٍ

ٍال تستقى من األلفاظ وحدها؛ ذلك أن مث حمددات أخرى كالمية وغري كالمية  ِّ َّ ً ٍ ّ َُّ ّ َ ِ

ِِْتفعل يف تشكيل املعىن وتعيينه، ولذا تلقى القارئ، يف ثين  َِ َ َ ِ َقراءته للمستصفى، ُ ِ

ِإشارات ومالحظ معجبة تنبئ عن إحلاح الغزايل على هذا املطلب، 
َ ِّ ِ ِ ُ ٌ ِ ُ ُ ّفاعلم أن ((ٌ ْ

َكل من طلب املعاين أوال من األلفاظ ضاع وهلك، وكان كمن استدبر املغرب  ِ َ َ َ َ َ ِ ِ ً ّ َ َ َ َّ
))ُوهو يطلبه

ا ما يقتبس )٦٧( ُ، ويف مقام آخر عرج على مباحث مضمو َ ُ ُ َ َ ّ َ ِمن ٍ
ا، ومن ذلك ما  ِاأللفاظ ال من حيث صيغتها، بل من حيث فحواها وإشار ِ ُِ ُ ُْ ُ ِ

ِيؤخذ من إشارة اللفظ ال من اللفظ، فاملتكلم قد يفهم بإشارته وحركته يف أثناء  ِ ِ ِ ِ ِ
ُ ُِ ُ ُْ ّ ّ ِّ ِ ِ ُ َ

ِكالمه ما ال يدل عليه نفس اللفظ، وقد وسم هذا باإلشارة َُّ َ َ ْ
ِ ّ ُ

َأكثر َ وما كان ،)٦٨(ِ
ٍذا امللحظ يف كالمنا وخماطباتنا اليومية، ومن مثل ما تقدم تعرجية الغزايل على مبحث ه ِّ ُ ّ ُُِ ِ ِ ِ ِّ َ َ َْ

ِفهم غري املنطوق به من املنطوق بداللة سياق الكالم ومقصوده((ُعنوانه  ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ُ َ((
، وعلى )٦٩(

ِصعيد لساين غريب، تتجلى للقارئ مفارقة لطيفة بني كالم اإلمام  ِ ٌ ٌ ِ ّ ٍّ ٍّ ، ))جون الينـز((ِوكالم ٍ
ُفقد أشار األخري إىل أن معىن الكلمة يتجاوز ما يقال؛ ذلك أنه يتضمن ما هو  ّ ّ ُْ ُ ُ ِ ّ ُ َ
ذا اجلزء من معىن  ِمقصود ضمنا، أو ما يفرتض قبال، وللسياق صلة وثيقة العرى  ِ ُ ٌ ِ ِِّ ً ُ َ ُ ْ ً ٌ

ِّالوحدات الكالمية ِ َ َ
ُ، ويف مقام آخر يلتمس )٧٠( َ ٍ ِ مث مسكوتا عنه أوىل من ّ أن))الينـز((َ ْ ً ّ

ِاملنطوق به، ويف هذا يقول يف باب  ُ ٌّهناك معىن اعتيادي ((: ))ّاالستدالل والتضمني((ِ
ً، إذ بوسعنا أن نعين ضمنا، بل إننا نعين ضمنا، يف العادة، شيئا ما "Imply"ِللفعل  ً ًِ ِ ِّ ْ َ ْ ِ ِ

ًبواسطة وحداتنا الكالمية خيتلف عما نقوله فعال ِ ُ ّ ُ ِ ِ ِّ َ َ((
ِ، وأحسب أن هذا يلتقي مع قول )٧١( ّ ُ

ْاإلمام، ومستصفاه أن املتمسك باملفهوم والفحوى ليس متمسكا بلفظ، بل 
ٍ ً ّ َ

ِ َ ِّ ّ ُ ِ
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ِ، وليس خيفى أن تلكم موضوعات لغوية اجتماعية يتعني املقصد منها )٧٢(ٍبسكوت ُ ِ َْ ُ ّ ٌ ٌّ ّ ٌ ّ
ٍبالنظر إىل السياق وما يكتنفه من أنظار ومالبسات ومقا ٍ ِ ُ ِ

ّ ِ ُميات تنبئ عن املعىن، وهنا ّ ُ ٍ ّ
ْيقفز إىل اخلاطر ملحظ لغوي اجتماعي مفاده أن املرء قد يرمي إىل مسكوت عنه  ٍ ْ َ ّ ُ ٌّ ٌّ ٌ ِ ُ

ُجاحنا إىل منطوق به، والقطب الثاين من احلدث الكالمي يقتنص هذه  ِّ ِ ِ ّ ُ ٍ َالداللة ً ِّ
ِْاملسكوت عنها وفاء للحن القول وفحواه املنعقد بني ذين َ َ ِ ِ

ُ
ِ ِ ً ِك القطبني َ َ ِاملرسل ((َ

ّ، ومن ذلك عنده ما ساقه تبيينا هلذا املبحث، وهو أن ))ِواملستقبل ِ ً َ َالداللة ِ ّ
ِاملسكوت عنها قد تكون أوىل من املنطوق به، وذلك حنو قوله 

ُ
ِ ِ ُ ْ  :-  تعاىل - َ

ٍّوال تقل هلما أف َ ْ َ
ْفلفظ التأفيف ههنا يدل على حترمي الضرب، بل يكو ،)٧٣( ِ ّ ِ ُّ ِ ّ ُن ُ

ِذلك أسبق إىل الفهم من التأفيف املذكور، إذ التأفيف ال يكون مقصودا يف نفسه،  ًِ ُ ُ ّ ّْ ِ ِ ِ َ
ْبل يقصد به التنبيه على منع اإليذاء بذكر أقل درجاته، فهنا املسكوت عنه هو  ُ ِ ِّ ِ ِ ِ ُ ّ ُ َ ُ

ِاألصل يف القصد الباعث على النطق بالتأفيف ّ ِ ّ ِ ِ
ُ((

)٧٤(.  

ًويستشرف الغزايل مقاما آ ُّ ِخر لقولناُ
ٍّوال تقل له أف((: َ َ ْ ، واملفارقة اليت ))َ

ِّتسرتعي اخلاطر يف مثال اإلمام أنه ساق سياقا مقاميا مغايرا لسياق قول احلق  ِ ًِ ً ًَّ َ َ - 
ُتبارك يف عاله ِ وذلك لإلبانة عن تلون الدالالت اللغوية بتلون املقامات -َ ِ

َ
ِ ِّ ّ ّ ّ ُّ ِ

ُِالسياقية، إذ إنه قد ترد على ال ْ ّ ْ ِسامع هلذا األمر ِّ ِ ٍّال تقل له أف((ّ ُ قرينة ال حترم ))ْ ِّ ُ ٌ
َالضرب أو القتل املبتغى حترميه يف جنب الوالدين، إذ امللك قد يقتل أخاه املنازع  ِ ُ َْ ُ ِ َ َِ َ ُ ُ َ ّ

ِّله، فيقول للجالد ٍّاقتله واضربه، وال تقل له أف: ُ ْ ْ ِوعند ظهور القرينة ((، )٧٥(ْ ِ َ
ُاملذكورة رمبا تظهر قر ّ ِينة أخرى متنع من هذا الفهمِ ِ ُ ٌ((

ّ، ولوال أن عهدنا بأن )٧٦( َّ
ِتلكم اآلية قد سيقت يف مقام تعظيم الوالدين وتبجيلهما لما فهمنا منع الضرب  َّ َ ْ َ َ َ

ِ ِ ْ َ ِ ِ ْ ْ َ
ِوالقتل من منع التأفيف ّ ِ ِ ِ ّ، ومستصفى القول يف الذي تقدم آنفا أن )٧٧(َْ ً ّ ِ َ ْوال تقل له ((ُ

ٌ حمتملة م))ٍّأف ِ ا ُ ّرتددة ال تتعني داللتها الكلية إال باسرتفاد سياق يلفها، وأ ُّ ٍ ِ ِّ ُ ّّ ُ ُ ّ ٌ ِ من -ّ

ٍوجهة اجتماعية أخرى  ِ يقتنص منها أن املسكوت عنه أوىل من املنطوق به، -ٍّ ِ ِْ َ ّ ُ َ ُ
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ُومن ذلك داللة بل دالالت  ِ ِ
ْ ُ ِاحلمد هللا((ِ َُِ اليت تقدم بيان لبعض املقاميات اليت ترد ))ُ ِّ ّ ِ ٌ

ٍها، وقد تبني أن القطبني تواصال ومها متمسكان بسكوت ملمح ال منطوق في ٍ ِ ُْ ٍُ ِ ِّ ِ َ ّ َ ّ ْ
ْمصرح، وقد جتلى ذلك يف حادثة الطعام اليت اكتست فيها  ِ ّ ِّ ْ ٍ ِّ ِاحلمد هللا((ُ َ معاين ))ُ

  .)٧٨(ًمتباينة

ٌومن األمثلة املبينة عن التمسك باملسكوت عنه، واطراح املنطوق به حدث  ِ ِ ّ ِ ِ ّ
ِ ِ ِِ
ُ

ًكالمي بني اثنني قد شرعا يف عمل، مث لقيا من أمرمها نصبا، فتوقف أحدمها قائال ُْ َ ّ ٌّّ ً َ َ ِ ِ َِ ٍ َ َ ِ َ :
ِاهللا، ما أشد حر هذه اهلاجرة َّ ً، فقام الثاين من مقامه راغبا عن العمل، مستجيبا هلذا !َّ ًُ ِ ِ ِ ّ َ

َاملثيـر الكالمي؛ ففتح نافذة الغرفة، أو أدار املروحة، أ َ ْ
ِ
َ َْ ِ َ ِّ ُ ُ

ُو فعل فعال يقتضيه الطلب  ّ ً َ ْ
ْاملتضمن، واللطيف يف هذا أن املخاطب يـقر يف خاطره أن منشئ الكالم مل يرد ال  ْ ِ َ ِ ُ َّ ّ َِّ َُّ َ َ ُ ُُ ّ ُ

ِالتعجب، وال اإلخبار يف قوله
َ َ ّ ِاهللا ما أشد حر هذه اهلاجرة((: ّ َّ َ بل جنح إىل ،))!َّ ْ

ِاألسلوب املغلف، واملبىن امللفف القائم ِ َِّ
َ ُ

َّ ْ على إرادة املسكوت عنه ِ ِ ، )ِبلغة اإلمام(ِ
ِأو التضمني واالستدالل  ِ ِ، فكان ما كان من استجابة املخاطب، )ز بلغة الين(ّ َ ِ ِ َ َ

ٍوالظاهر ههنا أن املسكوت عنه أوىل من املنطوق به، وقد يكون على صعيد  ُ ْ ِ ِ ْ ْ َ ّ ُ ّ
ُّسياقي آخر قد أراد التشكي، فال يـنبنـي على هذا أي  َْ ّ ّ َ ْ َ ُاستجابة فعلية يـنهد إليها ٍّ َْ ٍ ٍّ

ّاملخاطب، كل ذلكم يعيـنه سياق احلال عامة، واقتناص املسكوت عنه خاصة ِ ُ ّ ِ ُ ُّ ْ ُّ َ.  
ِالخطاب بين التواصل والتفاصل ِّ ّ َ ُ ِ:  

ًالمتكلم نائما ُ ّ:  

ْويف معرض تعرجية اإلمام على حد اخلرب يذكر تعريفا جامعا ال مانعا؛ إذ  ً ً ً ُ ِ ِّ ِ ِ ِ ِ ْ َ
ُِإنه قد أث ْ ُر، على وجه من التحكم، أن اخلرب هو القول الذي يتطرق إليه التصديق ّ ّ ُ ّ َُ ّ ِ ّ ِ ِ
َ

ُأو التكذيب، ومن مثل ذلك قولنا ِ ِ
ُ َ، ولكن الغزايل قـلب هذا )٧٩(ٌزيد قائم: ّ َّ َّ ّ

ّالتعريف فألفاه قاصرا، والباعث على هذا أنه فزع إىل اسرتفاد سياق احلال عامة،  ِ ِ ِِ َ َِ ًّ ُ َ ّ
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ّوحال املتكل ُم خاصة، فقولناِ ّ ٌزيد قائم((: ِ ْ قد يكون خربا، وقد ينتفي عنه ))ٌ َ ْ ًْ ُ
ّاإلخبار، فإذا ما صدر من نائم يهذي، أو ممن انتشى بسكر غلبه، فإنه ال يكون  َ ٍْ ْ ُ ْ ّ ٍ ِ َ َُ َ

َّخربا البتة،  ِبل يصري خربا بقصد القاصد إىل التعبري عما يف النفس((ً ّ ّ ِ ّ ِ ِ ً ُ ْ((
، والذي )٨٠(

ِّيظهر للمتبص ْر من كالم اإلمام أنه يستبطن مقاميات احلدث الكالمي وأقطابه إن ُ َ ِّ ِ ِ ّ ُ ّ ِ ِ ِ ِ

ِمرسال، وإن مستقبال، حىت يصل إىل تعريف جامع مانع الشية عليه، ومن ذلك  ِ َِ َ ٍ ٍ ٍ َ ّ ً ًْ
ُحال املتكلم والقصد والظرف الذي يشتمل على ذلكم احلدث الكالمي، واللفتة  ّ ّ ِّّ ِ

ُ ُ ُ ِ ُ
ُاللطيفة يف الكال ٌم املتقدم آنفا أن اإلمام ينظر إىل اللغة من حيث هي قيمة ّ ُ ِ ِ ّ ُ َ ّ ً ِ ِّ

َتواصلية هلا قطبان يتجاذبان أطراف احلدث الكالمي، فال يكون اخلرب عنده إال  ُ ُ ِّ ِ َ ِ ِ ُ ٌّ
ِبالتواصل والقصد واملقام، وإال كان كالما سائحا يف هواء طلق ليس يتعني منه  ُ ّ ٍ َ ٍ ً ً َ ّ ِ

َ
ِ ِ ّ
ٌوظيفة اجتماعية  ُهي التواصل، وقد بني اآلمدي األصويل أن اخلرب قد يطلق على ٌّ َ ُ ْ َ ّ ُّ ُّ َ ّ ُ ّ

ِالدالئل املعنوية، واإلشارات احلالية،  ِّ ِ ّ ِ ُعيناك ختربين، وقد يطلق : ِكما يف قوهلم((ّ َ َُ ْ ُ ُ
ٍعلى قول خمصوص ٍ((

)٨١(.  

ًالمتكلم قاصدا ِ ُ ّ:  

ِويف مباحثات الغزايل الشائقة يعرض إىل تعييـن م ُ ِ ّ ِّ ِ ِفهوم اخلطاب ومناقشة ُ ِ ِ

َحده، فاخلطاب ليس مث بد من فائدة تكتنفه، وما ال فائدة فيه  ُ ٍ ِ ٌّ ّ ُ ٍ من وجهة نظر -ِّ ِ ِ

ٍتواصلية وظيفية ٍّ ِ يصري وجوده كعدمه-ّ ُ ُ َ
ِ، ولذا يتعني على القطب األول )٨٢( ّ ِ ُ ُ ّ

ِّللحدث الكالمي  ِاملخاطب((ِ َ أن يبثَّ رسالته ))ِ ً مستعينا ))الكالم((ْ ِبأداة اخلطاب ُ ِ ِ

ّالنظام اللغوي(( ِ َ الذي ميتلكه من يقف وجاهه ))ّ ُ ْ َ ْ، وإذا مل يكن ))َاملخاطب((ُ ْ
ذا النظام اللغوي املحمل باخلطاب، فإن األصوات اليت  َاملخاطب ذا عهد  ّ َِّ ِ

ُ ِّ ّ ِ ّ ٍ
ُ َ

ِينتجها املخاطب تغدو يف انبهامها، واستعجام مرادها، كخرير املاء، أو هديل ْ ُ
ِ ِ ِ ِ ِ

ُ
ِ 

ِومن وجهة أخرى، قد يستعني املخاطب بنظامه اللغوي املستحكم . ِاحلمام ِ ِ ٍ ِ
ُ ّ َّ ُ ِ ُ ْ

ْاستعانة غري وظيفية، كأن يطلسم أو يهذي بلغو ال طائل حتته، ومن مث ترتفع عنه  ُ ََّ ِ ٍَ َ ٍ َ ََ ُْ َ ْ ّ ً
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ِصبغة اخلطاب، فال  ُ َجيوز أن يقول((ِ ْ ِأجبد هوز، ويريد به وجوب الصالة والصوم: ُ ّ ِّ َ ُ ّ ،
ِمث يبيـنه من بعد، ألنه لغو من الكالم ِ ٌِ ّ ُ ُّ ّ((

)٨٣(.  

ِوعلى صعيد آخر تشريعي، يظهر أن الركن الثالث من أركان احلكم، وهو  ِ ِ َ ّ َ ّ ّ ُ ٍَّ ٍ

ْاحملكوم عليه، ينبغي أن يفهم اخلطاب، ولذا تنتفي خماطبة اجلماد والبهيمة، بل 
ِ َ ِ ُ َ َ ْ ُ

نون والصيب؛ إذ إنه تكليف رب ّخطاب ا ٌ ّ ْ ِّ ِ ُاين مقتضاه الطاعة واالمتثال، ُ ُ ّ ْفمن ال ((ٌّ
ْيـفهم كيف يقال له افهم، ومن ال يسمع الصوت، كاجلماد، كيف يكلم، وإن  ُ َُّ ُ َ ُ ََ َِ َ ّ ُ ْ ُ ْ

ُمسع الصوت كالبهيمة، ولكنه ال يفهم فهو كمن ال يسمع َْ ُ ّ ِ َ ّ((
)٨٤(.  

ِمث إن مفهوم اإلبانة  َ ّ ّ عنده ليس مقصورا على الل))ّالتواصل((ّ ً ِفظ، ومن هنا َ ِ

َيتجلى لنا إحلاح اإلمام على هذا املطلب اللساين القائم على إيالء السياقني عني  ِ ّ
ِ ِ ِّ ّ ِّ َ

َ
ِ ُ

ِالعناية يف اقتناص مقاصد الكلم، ورسوم التعبري، ومن ذلك إشاراته إىل أثر  ُ ِ ِِ ّ ِ ِ ِ َ ِ
َاستكمال السياق البنيوي يف تعيني املعىن، واملتأمل يف املستصفى ُ ُ ّ ِ ِّ ِ ِ

ّ ّ جيد أن هذا ِ ُ
ِاألثر مستفيض متكاثر عنده، وإخال أنه حيسن عرض مثل على وجه االقتضاب،  ِ ٍُُ ُُ ُ ّ ُ ِ َ ٌ ٌ َ

ُّاملشرتك اللفظي((ِومن ذلك  ّ ُ الذي قد يشكل إذ يقع حتته معنيان، فقولنا ))َُ ِ َ ُ ْ ُ
ِ ُ  ))ٌعني((ْ

ّملبس حمتمل معاين مفرتقة، تشتمل عليها مبان متفقة، ولكن إ ٌ ّ ٍ
ُ ًَ ِ ُ ٌُ

ِ
ٌ ٍدخاهلا يف سياق ِ َ

ذا اإلمام،  ُبنيوي قد يؤذن، يف الكثري الغالب، بفهم املتعني منها، وقد صرح  َ ّ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ُ ِ ُ ٍّ
َومن قال((: فقال ُحد اللون ما يدرك : َ َ ُ ِ ّ ِبحاسة ّ ِ على وجه كذا وكذا، فال ))ِالعني((ّ

ِينبغي أن يـنكر من حيث إن لفظ العني مشرتك بني امليزان وا َ ٌ ِ َ ّ ُ ِ
َ َ ُْ ِلشمس والعضو ْ ِ ّ

َالباصر، ألن قرينة  ّ ِاحلاسة((ِ ُ أذهبت االحتمال، وحصل التفهيم الذي هو مطلب ))ّ ُ ّ َ َ ْ
ِالسؤال ّ((

ِ، وكذلك تصيده داللة كلمة )٨٥( َ ِ ُ َُِ املتلونة بتلون السياق الذي ترد ))اخللق((ّ ِ
ّ ِ ّ َّ

ّ، ومن مثل ما تقدم التفاتته إىل تواصل مكونات السيا)٨٦(فيه
ِ
ّ ِ ُِ ّ ِ ّق البنيوي؛ ذلك أن ِ ِّ ِ ِ

ِّانفساخه قد يفضي إىل معىن غري مراد، ومنه قول احلق  ُ ِ ٍ ُ ُِ ْ ٌويل : -ّجل يف عاله-َ َ
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َللمصلني ّ فال حكم من هذا الرتكيب الشريف قبل إمتام الكالم، وعند متامه ،ِ َِ ِّ ِ َ ِ ِ ّ َ
ّيغدو الويل مقصورا على من وجد فيه شرط السهو والرياء، ال أن  ِ

ّ ِ ّ ُ َ ِ ُ َ ً َكل مصل دخل ُ ٍّ ّ
ُ مث خرج البعض))ُالويل((فيه  َ ّ

)٨٧(.  
ُالقرينة الهادية ُ َ:  

ًويف باب القول على التواصل واإلبانة عند الغزايل جنده يعول كثريا على  ُ ّ ُ َِّ ِ ِ ّ ِ ِ

ِالقرينة اهلادية إىل املعىن، أو املرشحة له، وهي عنده تنتسب إىل ضربني َ ُ َ ِ ِ ٍقرينة : ِِّ

ّلفظية، وقد تقدم ا ْ ِلكالم على بعض أمثلتها، وأخرى معنوية ال تستقى من ٍّ ٍ َِ ُ ّ ُِ
ُالسياق البنيوي، وإشاراته إىل تـينك القرينتيـن كثرية كثرية، ومن ذلك وروده على  ِ ٌِ ٌ ِ َ َْ ُ ِّ ِ ِ

ّ
ِسبل استشفاف  ِ وحصوله، فقد يكون بعبارات وضعت باالصطالح ))ِالبيان((ِ ْ ُ

ٍ ُ ْ ِ

ٍوالتواضع، وليس خيفى على ذي نـهية ْ ُ ِ ِ أنه يلمح إىل األلفاظ ّ ُ ِ ُ ُوالرتاكيب، وقد يكون ّ ْ ِ ّ
ٍ من وجهة اجتماعية أخرى-  ٍ ِ بالفعل والرمز واإلشارة- ِّ ِ ّ ٍ واإلشارة عند ابن حزم يف ،)٨٨(ِ ِ َ ُ

ِأصوله تكون باللفظ وبعض اجلوارح ِ ِ ّ ُ ِّ، وقريب من هذا كله البيان عند الباجي )٨٩(ِ َ ُ ِّ ِ ٌ
ّاألصويل؛ إذ إنه  ْ ِول تارة، ويقع بالفعل واإلشارة والرمز والكناية وشاهد ُيقع بالق((ِّ ِ ِ ّ ِ ِ ُ ً ِ

))...ِاحلال
)٩٠(.  

ِوالبيان الذي هو عند اإلمام هو كالبيان الذي هو عند اجلاحظ، فهو  َ َِ ِ ٌاسم ُ
ِجامع لكل شيء كشف لك قناع املعىن، وهتك احلجاب دون الضمري َ َ َ َ ٍ ِّ ٌ

ُ، وعماده )٩١(
ُمخسة ال تزيد وال تنقص، و ُ ُهي اللفظ، واإلشارة، والعقد ٌ ُ ُ ِضرب من احلساب(ّ ِ( ،

ُّواخلط، واحلال الدالة ّ ُ ِأما باإلشارة فباليد والرأس والعني واحلاجب واملنكب. ّ ِ ِِ َْ ِ ِ ّ
ِ ّ

)٩٢( ،
ِواإلشارة واللفظ عند اجلاحظ شريكان،  َ ُ ّ ِوما أكثر ما تنوب عن اللفظ((ُ ّ ُ َ((

، ويف )٩٣(
ُالدرس اللساين احلديث جيد ِ ِّ ّ ِ ِ املتأمل أن املحدثني تنبهوا إىل هذه املالحظ فجنحوا ّ

َ ُّ َ َّ ُ ّ
َإىل عدها قيما وظيفية تواصلية تقوم مقام ألفاظ بل مجل يف أحاييـن، فمنهم من  ْ َ ٍ ْ

ٍ َ ُ ً ًّ ّ ً ّ
ِعرض هلا يف عجالة كعجالة الراكب ّ

ِ ٍ ُ َ
ِ، ومنهم من ألف فيها سفرا قائما برأسه )٩٤( ِ ًِ ً ْ ّ َ
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ِجاحنا إىل اجرتاح مصطل ِلغة اجلسم((ِح ً ُ، وإخال أن هذا الذي ذهب إليه اإلمام، ))ِ َ ّ ُ
ْومن قبله اجلاحظ، يتفق مع الدرس اللساين الوظيفي الذي يرمي أشياعه إىل أن  ُ ِّ ِّ ّ ِ ّ ُ ّ ُ ِ ِ

ُجيعلوا وكدهم منصبا يف أن يظهروا أن وجوها كثرية من الظواهر اللغوية حتكمها  ِ ِّ ّ ِّ ً ً ًّ ْ ّ َ ُْ
ٍّعوامل غري حنوية ُ ُ

ِال يكتفى باجلمل لإلبانة عن املعىن: ، أي)٩٥( ِ َ ُ.  

ْويف باب فهم املراد من اخلطاب تنبه الغزايل إىل أن النص قد يعرتيه  َّ ّ ّ ُّ َ ّ ِ ِِ ِ ِ

ام، والسبيل إىل هذا  ُاحتمال، فال يعرف املراد منه على وجه اإلحكام دون اإل ِ َِ ِ ِ ُ ُ ُ ٌ
ٌ، والقرينة إما لفظ مكشوف، وإ))ُالقرينة((ِّكله  ٌ ّ ّما إحالة على دليل العقل، وإما ُ ِّ ِ ٌ

ِقرائن أحوال وإشارات ورموز وحركات وسوابق ولواحق ال تدخل حتت احلصر  َ ُ ُ ُ ٌ ٌٌ ٍ ُ
ُوالتخمني، خيتص بدركها املشاهد هلا ِ ُّ ِ ّ((

ِ، ومن هذه القرائن حركات اجلوارح )٩٦( ُ ِ ِ

ٍّاملعربة بلغة اجلسم، وقد عرج الغزايل، غري مرة، عليها يف َ ُّّ ْ ِ ِ ِ َّ مستصفاه، فجعلها دوال ِّ َ ُ
ا تابعة  ًمستقلة تفعل يف تشكيل املعىن، بل وصل األمر به إىل عتبة إنكار كو ًِ ِ ِ

ُ َ ُْ ِ ّ
ّلأللفاظ كما يف مذاهب بعض األصوليني ِ ِ َفمن سلم ((، )٩٧(ِ ّ ِأن حركة المتكلم، ْ ّ َ ّ

ِوأخالقه، وعادته، وتغيـر لونه، وتقطيب وجهه وجبينه، وحركة رأس َ َ ِ َ ِ َ ّ َ َه، وتقليب َ
ًعينيه، تابع للفظه؟ بل هذه أدلة مستقلة يفيد اقتران جملة منها علوما  ٍ ُ ُ ٌ ٌّ ّ ْ ِ ٌ

))ًّضرورية
ِّومن هذه األدلة، )٩٨( ُ املستقلة اليت عرض هلا اإلمام ِ َ َأنا نعرف عشق ِّ ُ ّ

ّالعاشق ال بقوله، بل بأفعال هي من أفعال احملبني، وما أكثرها وأجالها لمن تبص َ
ِ

َ ّ ِ ٍِ
ْ

ِ َر، ِ
ِوتنتهي كثرة هذه الدالالت  ِّ ِإىل حد حيصل لنا علم قطعي حببه، وكذلك ببغضه، إذا ((ُ ِّ ٌّ ٌ ُ ٍّ

ِرؤيت منه أفعال ينتجها البغض، وكذلك نعرف غضبه وخجله ال مبجرد محرة وجهه،  ِ ُ َِّ َ َ َ َُ ُ ُ ٌ ِ ْ ُ
ِلكن احلمرة إحدى الدالالت ِّ َ ْ ُ ّ((

ِ، ومن اللطائف املعجبة يف هذا الذ)٩٩( ِِ ُْ ِ َي وقف عنده ّ َ
َالغزايل مما يستقى من تعابيـر الوجه كالغضب واخلجل أن بعض اللسانييـن املحدثني  ُ َ ّ ّ َ ّ ِ ِ ِ ِِ َ ُ ّ ُّ

ِقد ألفوا يف هذا املبحث، فعرجوا على لغة الوجه وإمياءاته ِ ِ
ّ ِ ّ ِ، وهذا الضرب من )١٠٠(ْ ُ ّ
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ّالقرائن يف الدرس اللغوي االجتماعي هو حديث عن لغة تواصلي ٍ ٌ ِّ ِّ ّ ِ ّ ُة معجمها ما ِ ٍ

ُيستقى من الشمائل وتعابري الوجه وحركات اجلوارح يف سياقها الذي تقع فيه ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ّ َ ُ
)١٠١( ،

ِالدالالت اليت تستقى من حركة الكف واليد والوجه والعني واجللسة ِومن ذلك  ِ ِ ِ ِْ ِ ِ ِّ ُ ُّ
ِوالوقفة ِ وغري ذلك من القرائن ،)١٠٢(ِْ ِ ُكن حصرها يف ال مي(( اليت - ِّ بعبارة الغزايل- ِ ُ

ٍجنس، وال ضبطها يف وصف ُ ٍ((
)١٠٣(.  

ُوبعد، َ  

َفاعلم أن كل من طلب المعاني من اللفظ ضاع وهلك، وكان كمن (( َ َ َ َ ِ ّ ِ
َ َ َ َ َّ ّ ْ

ُاستدبر المغرب وهو يطلبه َ ْ َ َ((  

ُوحسيب، بعد هذا املتقدم، هذه اإلملاحة املعجبة اليت وردت عليها يف  ْ َ َْ ُ ُِ ُْ ِِّ َ َ
َطيات املستصفى، ُ

ِ ا يف ثين هذا البحثّ ِ وقد أورد ِِْ ُ ً، وها أنذا أوردها ثانية يف )١٠٤(ْ ُ
ًمنتهاه إعجابا، وإغراقا، وإنكارا ً ً ُ:  

دي من بعيد التبصر،  ِإعجابا به وهو يـلحب السبيل أمام دارسي املعىن  ُّ ِ ِ ٍ َ َ ّ ُ َ َْ ً
ُولطيف التأمل، يف تعييـن املعىن الذي هو مدار الكالم ومبتغاه، فوا ِ ُ ِ ِ ُّ فقه على هذا، ِ

ِيف هذه املسألة على وجه التعييـن، علم اللسان احلديث ِ ّ ُ ِ ّ ِ ِ.  

ِوإغراقا يف اإلحلاح على مكانتها يف الدرس اللغوي يف اقتناص مقاصد  ِ ِِّ ّ ّ ِ ِ ً
َالكالم ورسومه، لتغدو  ِ ِ حجر األساس يف علم املعىن-  كما وصفها أوملان -ِ ِ َ

)١٠٥(.  

ا ظن َّوإنكارا على الظانني  َ ّ ّ ا عندهم ً ا، وأ م هم أبناء جلد َ السبق، وأ ّ ِّ ِ
ُ ِ ّ

ِبنت ليلتها وما األمر كذلك يف األوىل وال يف اآلخرة ُ
ِ ُ.  

  

*  *  *  
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م، وأمحد فريد رفعي، الغزايل، دار املأمون، القاهرة، ١٩٩١، ١العلمية، بريوت، ط
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  .٧٣٩/ ١الغزايل، املستصفى، : انظر) ٤٠(
  .٧٤١/ ١الغزايل، املستصفى، : انظر) ٤١(
  .٧٤١/ ١الغزايل، املستصفى، : انظر) ٤٢(
 عامل ،١، املقتضب، حتقيق حممد عضيمة، ط)هـ٢٨٥(باس حممد بن يزيد املربد، أبو الع) ٤٣(

  .٤٤/ ٢م، ١٩٦٨الكتب، بريوت، 
ّ العري عن ))األمر((، وانظر حديث اآلمدي عن ٦/ ٢الغزايل، املستصفى، : انظر) ٤٤( ِ َ

  .٣٧٨/ ٢القرائن، اإلحكام، 
ة، رسالة دكتوراه، عاجلت هذا املبحث معاجلة مستفيضة يف ظاهرة اللبس يف العربي) ٤٥(

  .١٩٧ - ١٩٢م، ١٩٩٩اجلامعة األردنية، عمان، 
  .٦٩٢/ ١الغزايل، املستصفى، : انظر) ٤٦(
از، ٦٩٣/ ١الغزايل، املستصفى، ) ٤٧( ا ا / ١، وانظر حديثه عن أربع عالمات يعرف 

٦٧٩ - ٦٧٨.  
از احل مي) ٤٨( از، وهي ا ي، وامليت، والنائم ز اللسانيون احملدثون بني ثالثة أنواع من ا

  :انظر. الذي يرتدد بني بني
Waldron, R. A., Sense and Sense Development, London, ١٦٢ ,١٩٦٧- 

١٧٩. 
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  .٢٤٢م، ١٩٩٤، عامل الكتب، القاهرة، ٣أمحد عمر، علم الداللة، ط: وانظر
  :انظر) ٤٩(

Ulman, S., The Principles of Semantics, Third Impression, London, 
١٩٦٣, p. ٢٠٣. 

  .))عذر((ابن منظور، اللسان، مادة : انظر) ٥٠(
  .))عذر((ابن منظور، اللسان، مادة : انظر) ٥١(
  .٢٧/ ١، واآلمدي، اإلحكام، ))غوط((ابن منظور، اللسان، مادة : انظر) ٥٢(
  .٦٩٣/ ١الغزايل، املستصفى، ) ٥٣(
  .١٧٧/ ٢الغزايل، املستصفى، : انظر) ٥٤(
  .١٨٦/ ٢ املستصفى، الغزايل،) ٥٥(
، الوساطة بني املتنبـي وخصومه، )هـ٣٩٢(اجلرجاين، القاضي علي بن عبد العزيز ) ٥٦(

  .٤١٧م، ١٩٦٦حتقيق حممد أبو الفضل، وعلي البجاوي، املكتبة العصرية، بريوت، 
  .١٧٠أوملان، دور الكلمة، ) ٥٧(
  :للنظر يف معىن املعىن العاطفي انظر) ٥٨(

Malmberg, B., New Trends in Linguistics, Stockholm, ١٩٦٤, P. ١٢٥. 
Palmer, Semantics, P. ٣٥. 

  .١٠٤أوملان، دور الكلمة، ) ٥٩(
  .١٣٦ - ١/١٣٥الغزايل، املستصفى، ) ٦٠(
  .٤٤٧/ ١الغزايل، املستصفى، ) ٦١(
  .٨٢/ ٢الغزايل، املستصفى، ) ٦٢(
  .٢٦٩الباجي، إحكام الفصول، ) ٦٣(
، وانظر حديث ابن حزم عن هذه املسألة ٤٠١/  ١املستصفى، الغزايل، : انظر) ٦٤(

  .١٠٢/ ١اإلحكام، : والعدد
  .٤٠٣/ ١الغزايل، املستصفى، ) ٦٥(
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، ويف معرض حديث اآلمدي عن هذه املسألة نقل عن ٤٠٦/ ١الغزايل، املستصفى، ) ٦٦(
اآلمدي، : انظر. الغزايل كالمه ومثاله عن والد امليت وخروجه يف احلال اليت ذكرها الغزايل

  .٢٧٩ -٢٧٨/ ٢اإلحكام، 
  .٥٥/ ١الغزايل، املستصفى، ) ٦٧(
  .٢٢٠/ ٢الغزايل، املستصفى، : انظر) ٦٨(
  .٢٢٥ - ٢١٧/ ٢املستصفى، : انظر هذه املباحث) ٦٩(
  :انظر) ٧٠(

Lyons, J., Language, Meaning, & Context, The Chaucer Press, Britain, 
١٩٨١, P. ٢٠١. 

  :انظر) ٧١(
Lyons, Language, P. ٢٠٧. 

  .١١٥/ ٢ املستصفى، الغزايل،: انظر) ٧٢(
  ).٢٣اإلسراء، (اآلية ) ٧٣(
، وقد عرج الباجي على هذه اآلية يف معرض ٣٥٣ - ٣٥٢/ ٢ املستصفى، الغزايل،) ٧٤(

  .٥٠٩ - ٥٠٨الباجي، إحكام الفصول، : ، انظر))فحوى اخلطاب((حديثه عن 
، وانظر حديث اآلمدي عن هذه اآلية ونقله عن ٣٥٣/ ٢ املستصفى، الغزايل،: انظر) ٧٥(

  .٦٤/ ٢اإلمام الغزايل، اإلحكام، 
  .٣٥٣/ ٢ املستصفى، الغزايل،) ٧٦(
  .٢٢٣/ ٢ املستصفى، الغزايل،: انظر) ٧٧(
  . من البحث٣ -٢انظر الصفحة ) ٧٨(
  .٣٩٤/ ١ املستصفى، الغزايل،: انظر) ٧٩(
  .٣٩٤/ ١ املستصفى، الغزايل،) ٨٠(
  .٢٤٧/ ٢اآلمدي، اإلحكام، ) ٨١(
  .٧٠٦/ ١ املستصفى، الغزايل،: انظر) ٨٢(
  .٧٠٦/ ١ املستصفى، الغزايل،) ٨٣(
  .٢٢٤/ ١ املستصفى، الغزايل،) ٨٤(
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 من حديث عن كلمة Soon، وقارن هذا مبا ورد عند ٤٤/ ١ املستصفى، الغزايل،) ٨٥(
))Port((البنيوي قد يعمل على رفع  املرتددة بني معنييـن، وكيف أن استكمال السياق 

  :اإلشكال، انظر
Lexical Ambiguity in Poetry, P. ٦٣. 

: ، واملعىنخالق كل شيء: انظر حديثه عن داللة اخللق يف اآليات الكرميات) ٨٦(
، وإذ ختلق من الطني كهيئة الطريتكذبون، و: ، واملعىنًختلقون إفكاموجد، و
  .١٧٨/ ٢املستصفى، : تقدر، انظر: واملعىن

  .٢١٢/ ٢ املستصفى، الغزايل،: انظر) ٨٧(
  .٦٩٨/ ١ املستصفى، الغزايل،: انظر) ٨٨(
  .٤٧/ ١ابن حزم، اإلحكام، : انظر) ٨٩(
  .٣٠٢الباجي، إحكام الفصول، ) ٩٠(
، البيان والتبييـن، حتقيق عبد )هـ٢٥٥(اجلاحظ، أبو عثمان عمرو بن حبر : انظر) ٩١(

  .٧٦/ ١م، ١٩٦٠اجني، القاهرة، ، مكتبة اخل٢السالم هارون، ط
  .٧٧/ ١اجلاحظ، البيان، : انظر) ٩٢(
  .٧٨/ ١اجلاحظ، البيان، ) ٩٣(
، وقد حتدث عن دالالت هز الرأس وإشارات الطرق ٣٠أوملان، دور الكلمة، : انظر) ٩٤(

  .والبحرية، وغري ذلك
ـلة )غة العربيةأو حنو اللسانيات االجتماعية يف الل(اد املوسى، األعراف : انظر) ٩٥( ، ا

لد    .١١م، ١٩٨٥، معهد اخلرطوم الدويل، ١، العدد١العربية للدراسات اللغوية، ا
  .٦٧٦ -٦٧٥/ ١ املستصفى، الغزايل،) ٩٦(
  .٦٦/ ٢ املستصفى، الغزايل،: انظر) ٩٧(
  .٦٧/ ٢ املستصفى، الغزايل،) ٩٨(
  .٤٠/ ١ املستصفى، الغزايل،) ٩٩(
  :هذا املبحثًانظر مستزيدا يف ) ١٠٠(
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Mitchell, M. E., How to Read the Language of the face, Macmillan, 
New York, ١٩٦٨. 

  :انظر) ١٠١(
Pease, A., Body Language: How to Read Others’ Thoughts by Their 

Gestures, Camel Publishing Company, Australia, ١٩٨٧, P.١٧. 

 عن إشارات ))Pease(( ما ورد يف املرجع السابق من حديث عند - يل  على سبيل التمث- انظر ) ١٠٢(
ا،    .١٨٨ - ١٧٨، والوقفة واجللسة، ١٣٣، والعني، ٤٠الكف ودالال

  . من البحث٤الصفحة : انظر) ١٠٣(
  . من البحث١٣انظر الصفحة ) ١٠٤(
  .٦٦أوملان، دور الكلمة، : انظر) ١٠٥(

*  *  *  

  
  :المصادر والمراجع

  .م١٩٧٥رباصي، الغزايل، دار اجليل، بريوت، أمحد الش) ١(
  حياته، آثاره، فلسفته، دار الكتب العلمية، بريوت، : أمحد مشس الدين، الغزايل) ٢(

  .م١٩٩١، ١ط
  .م١٩٩٤، عامل الكتب، القاهرة، ٣أمحد عمر، علم الداللة، ط) ٣(
  .م١٩٣٦أمحد فريد رفعي، الغزايل، دار املأمون، القاهرة، ) ٤(
دراسة يف علم اللغة، ترمجة إدور يوحنا، وزارة : ند راتوف، أصوات وإشاراتكو. أ) ٥(

  ).ت.د(اإلعالم، بغداد، 
، اإلحكام يف أصول األحكام، ضبط إبراهيم ( ه٦٣١(اآلمدي، سيف الدين علي ) ٦(

  .ت.العجوز، دار الكتب العلمية، بريوت، د
ر، مكتبة الشباب، القاهرة، أوملان، ستيفن، دور الكلمة يف اللغة، ترمجة كمال بش) ٧(

  .م١٩٦٢
، إحكام الفصول يف أحكام األصول، حتقيق عبد ( ه٤٧٤(الباجي، أبو الوليد سليمان ) ٨(

يد تركي، ط   .م١٩٨٦، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ١ا
البارون كارادوفو، الغزايل، ترمجة عادل زعيتـر، دار إحياء الكتب العلمية، بريوت، ) ٩(

  .م١٩٥٩



  رار مهدي أسعد ع- ّالدرس اللغوي االجتماعي عند اإلمام الغزايل يف املستصفى
  

٣٤٩  

  ).ت.د(، دار الثقافة، الدار البيضاء، ١متام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، ط )١٠(
، البيان والتبييـن، حتقيق عبد السالم ( ه٢٥٥(اجلاحظ، أبو عثمان عمرو بن حبر ) ١١(

  .م١٩٦٠، مكتبة اخلاجني، القاهرة، ٢هارون، ط
طة بني املتنيب وخصومه، ، الوسا)هـ٣٩٢(اجلرجاين، القاضي علي بن عبد العزيز ) ١٢(

  .م١٩٦٦حتقيق حممد أبو الفضل، وعلي البجاوي، املكتبة العصرية، بريوت، 
، دار الكتب ١، اإلحكام يف أصول األحكام، ط)هـ٤٥٦(ابن حزم، علي بن أمحد ) ١٣(

  .ت.العلمية، بريوت، د
د ، األصول يف النحو، حتقيق عب)هـ٣١٦(ابن السراج، أبو بكر حممد بن سهل ) ١٤(

  .م١٩٩٦، مؤسسة الرسالة، بريوت، ٣احلسني الفتلي، ط
السيد عبد الغفار، التصور اللغوي عند األصولييـن، مكتبات عكاظ، الرياض، ) ١٥(

  .م١٩٧٩
، أصول الشاشي، دار الكتاب العريب، بريوت، )٣٤٤(الشاشي، أبو علي أمحد ) ١٦(

  .م١٩٨٢
، املستصفى من علوم األصول، )هـ٥٠٥(الغزايل، اإلمام أبو حامد، حممد بن حممد ) ١٧(

  .م١٩٩٤حتقيق إبراهيم رمضان، دار األرقم، بريوت، 
ّ، الصاحيب يف فقه اللغة العربية )هـ٣٩٥(ابن فارس، أبو احلسني أمحد بن فارس ) ١٨(

، مكتبة املعارف، بريوت، ١ومسائلها وسنن العرب يف كالمها، حتقيق عمر الطباع، ط
  .م١٩٩٣

  .م١٩٨٦، دار املعارف، القاهرة، ٩اسات يف علم اللغة، طكمال بشر، در) ١٩(
  ، املقتضب، حتقيق حممد عضيمة،)هـ٢٨٥(املربد، أبو العباس حممد بن يزيد ) ٢٠(

  .م١٩٦٨، عامل الكتب، بريوت، ١ط
مصطفى الزملي، دالالت النصوص وطرق استنباط األحكام يف ضوء أصول الفقه ) ٢١(

  .م١٩٨٣اإلسالمي، مطبعة أسعد، بغداد، 
، دار صادر، ١ لسان العرب، ط- )هـ٧١١(ابن منظور، أبو الفضل حممد بن مكرم ) ٢٢(

  ).ت.د(بريوت، 
مهدي عرار، ظاهرة اللبس يف العربية، رسالة دكتوراه، اجلامعة األردنية، عمان، ) ٢٣(

  .م١٩٩٩
لة العربية ، ا)أو حنو اللسانيات االجتماعية يف اللغة العربية(اد املوسى، األعراف ) ٢٤(

لد    .م١٩٨٥، معهد اخلرطوم الدويل، ١، العدد١للدراسات اللغوية، ا
اإلسالم، اد املوسى، الوجهة االجتماعية يف منهج سيبويه يف كتابه، جملة حضارة ) ٢٥(

  .م١٩٧٤، دمشق، ١العدد
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(٢٦) Akmajian, Linguistics: An Introduction to Language and 
Communication, The MIT Press, Massachusetts, ١٩٧٩. 

(٢٧) Downes, W., Language and Socity. ٢nd edition, Cambridge 
University, Cambridge, ١٩٩٨. 

(٢٨) Firth, J., Papers in Linguistics, Oxford University Press, London, 
١٩٦٤. 

(٢٩) Gregory, M., & Carroll, S., Language and Situation, Routledge & 
Kegan paul, London, ١٩٧٨. 

(٣٠) Halliday, M.A.k., Language as Social Semiotic, The Social 
Interpretation of Language and Meaning, Edward Arnold, London, 
١٩٧٩. 

(٣١) Hudson, R., A., Sociolinguistics, ٢nd edition, Cambridge University 
Press, Cambridge, ١٩٩٨. 

(٣٢) Katamba, F., Morphology, The Macmillan Press, London, ١٩٩٣. 
(٣٣) Kooij, J., Ambiguity in Natural Language: An Investigation of 

Certain Problems in its Linguistics Description, North Holand, 
Publishing Company, Amsterdam, ١٩٧١. 

(٣٤) Leech, G., Semantics, Hazell Watson, & Viney Ltd. England, ١٩٧٧. 
(٣٥)  Lehiste, I., Suprasegmental, The MIT Press, Massachusetts, ١٩٧٧. 
(٣٦) Lyons, In Memory of J., R., Firth, Firth Theory of Meaning, 

Longman, London, ١٩٦٦. 
(٣٧) Lyons, Language, Meaning, & Context, The Chaucer Press, 

Britain, ١٩٨١. 
(٣٨) Lyons, J., Semantics, Cambridge University Press, Cambridge, ٢nd 

edition, ١٩٧٩. 
(٣٩) Malmberg, B., New Trends in Linguistics, Stockholm, ١٩٤٦. 
(٤٠) Mitchell, M.E., How to Read the Language of the face, Macmillan, 

New York, ١٩٦٨. 
(٤١) Palmer, F. R., Semantics: A New outline, Cambridge University 

Press, and and Cambridge, ١٩٧٦. 
(٤٢) Pease, A., Body Language: How to Read Others’ Thoughts by Their 

Gestures, Camel Publishing Company, Australia, ١٩٨٧. 
(٤٣) Singh, S., Phonetics: Principles and Practice, University of Park 

Press, ١٩٨٢. 
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(٤٤) Soon, S., Lexical Ambiguity in poetry, Longman Publishing, New 
York, ١٩٩٤. 

(٤٥) Ulman, S., The Principles of Semantics, Third Impression, 
London, ١٩٦٣. 

(٤٦) Waldron, R.A., Sense and Sense Development, London, ١٩٦٧. 
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  مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق
  

  

  

  

  

  نظرات يف كتاب
  (معاني القرّان)

  للفّراء  
  
  

  اهللا الدكتور إبراهيم محمد عبد

  

لد    )٢ اجلزء ٧٨(فصلة من جملة جممع اللغة العربية بدمشق ا

 



- ٣٥٣ -  

  )معاني القرآن(نظرات في كتاب 
  للفراء

  م محمد عبد اهللا إبراهي. د
  :المقدمة

ومناهج والنتائج العلوم يتأثر بعضها ببعض يف املقدمات والفرضيات 
ًالبحث، وإذا كنا نلحظ هذا التأثر يف العلوم التجريبية جليا فإننا نلمسه  ّ

  حبثها وموضوعهايف العلوم اإلنسانية، ذلك ألن هذه العلوم تنصب يفبوضوح 
ا  ا واهتماما وواقعه  ونتائجها على اإلنسان من حيث فكره    وماضيهوفرضيا

أن يكون تأثر العلوم اإلنسانية ًومستقبله وكونه فردا يف جمتمع إنساين، وال غرابة يف 
اليت تتوخاها تلك العلوم هي بعضها ببعض أقوى منه يف العلوم التجريبية ألن الغاية 

تمعاإلنسان، البشري، إذ جبهوده تقوم احلضارة   واإلنسان هو العنصر الفعال يف ا
حياته وتزدهر، وبامتالكه وسائل  ُّاإلنسانية ومبقدار تقدمه العقلي والفكري ترقى

نأ   .املعرفة احلقة تسعد البشرية و
ن العلوم اإلنسانية يتناول هذا البحث ظاهرة على  وباعتبار هذا التأثر بي

بالفلسفة األمهية يف الدرس النحوي، وهي مدى تأثر النحو العريب غاية من 
 واملنطق من العلوم اإلنسانية املهمة يف حياة – مبعناه العام –واملنطق، فالنحو 

ًاإلنسان، والصلة بينهما وثيقة قوية، فاملنطق يتخذ من الفكر اإلنساين جماال 
لفكر اإلنساين وتنقله إىل ر عن ا ي تعب ًرحبا لبحثه وموضوعه، واللغة هي الت

َّاآلخرين، فالبد للمنطق من االهتمام بالوسيلة اليت حتمل إليه مادة حبثه، أال 
ن من جهة أخرى، وهي أن  ن هذين العلمي وهي الفكر، وتشتد اآلصرة قوة بي

الكالم حيمل الفكر والعقل، وال ميكن للغة أن تنقل املعىن دون أن تؤثر فيه 



لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٥٤  )٢(اجلزء ) ٧٨( ا

ا مظهر وتعبي ن   عما جيول يف فكر اإلنسان، وبسبب هذه الوشيجة بير أل
املنطق واللغة رأى مجاعة ممن أرخوا للفلسفة أن نشأة املنطق مرتبطة بالنحو، 

ر من  وأيدوا قوهلم هذا بأن أرسطو اعتمد على اللغة والنحو للوصول إىل كثي
  .)١(التصنيفات املنطقية

يجري الكالم يف ن النحو واملنطق س وبناء على هذه العالقة بي
ن العرب وشيخ  الصفحات املقبلة على أثر املنطق يف رأس من رؤوس النحويي

رى مدى تأثره بالفلسفة  ّمن شيوخ مدرسة الكوفة هو حيىي بن زياد الفراء، لن
  .))معاين القرآن((واملنطق من خالل كتابه 

  :مدخل
هذه اآلثار يف رز  ما من سبيل إىل إنكار تأثر النحو العريب باملنطق، إذ تب

السراج ن يف القرن اهلجري الرابع ومن بعدهم، كابن  مصنفات مجاعة من النحويي
ت (ي   وابن جن) ه٣٨٤ت ( وأيب احلسن علي بن احلسن الرماين ) ه٣١٦ت (

  .رهم  وغي) ه٦٤٦ت (وابن احلاجب ) ه٥٧٧ت ( واألنباري ) ه٣٩٢
لك اآلثار إىل وما نريد أن نقف عليه يف هذا املدخل هو زمن تسرب ت

ر  النحو العريب وصاحب قصب السبق إليها، لذا البد من العودة إىل بواكي
  .رة مما نقول رها لنكون على بصي راجم وغي وضع النحو واستقراء كتب الت

إن أول عمل حررت به حركات أواخر الكلمات يف القرآن الكرمي كان 
للمصحف، ً وضع نقطا على يد أيب األسود الدؤيل نزيل البصرة، إذ هو الذي

وأذان من اهللا : ًوكان حامله على هذا العمل أنه مسع قارئا يقرأ قوله تعاىل
، )٢(ُن ورسوله ر أن اهللا بريء من املشركي ورسوله إىل الناس يوم احلج األكب

                                                            
  .٣٢ -٣١: انظر املنطق الصوري والرياضي) ١(
   .٣/ ٩: التوبة) ٢(



٣٥٥  إبراهيم حممد عبد اهللا.د -  )معاين القرآن(نظرات يف كتاب 

ً الثانية فما كان منه إال أن استدعى كاتبا من عبد ))ورسوله((بكسر الالم يف 
ي  ً املصحف وصبغا خيالف لون املداد، فإذا فتحت شفتخذ((: القيس وقال له

فانقط واحدة فوق احلرف، وإذا ضممتهما فاجعل النقطة إىل جانب احلرف، 
ما فاجعل النقطة يف أسفله، فإن أتبعت شيئا من هذه احلركات غنَّة  ًوإذا كسر

))ى أتى على آخره ن، فابتدأ باملصحف حت فانقط نقطتي
 ، وتابع تالمذة أيب)١(

ُنقطوا املصحف وأخذ عنهم النقط واحلفظ (( عمل شيخهم و)٢(األسود
))والضبط والقيد وعمل به واتبع فيه سننهم واقتدي فيه مبذاهبهم

، فنشأة )٣(
ا دخيل أجنب   .ي ًالنحو العريب إذا عربية املهد والغاية ال يشو

رى بظهور عبد اهللا بن أيب  مث شهد النحو العريب بعد ذلك نقلة كب
ُّحاق، إذ شق أبوابه ووسع قياسه ووضح علله، ويـعد إس َ ُ َّ َّ َّ َأول من بعج النحو ((َ َ ْ َ

))َّومد القياس وشرح العلل
)٤(.  

ًفالنحو قبل عبد اهللا كان رتقا ال يعرف منه النحويون إال ظواهر حنوية  ْ
ن اليت تنظمها، فجاء عبد اهللا وختطى هذه  دون أن يقعوا على حقائقها والقواني

ًن اليت تضبط العربية مستندا يف ذلك إىل  ر إىل ما وراءها واستنبط القوانيالظواه
  .ما وصل إليه من كالمهم

وال منلك ما يدل على أن هذا النحوي كان له عالقة باملنطق على الرغم 
زاج الثقافة اليونانية بالثقافة  رة اليت عاش فيها شهدت بدايات امت من أن الفت

                                                            
  .٩: نزهة األلباءو، ٤: حفااحملكم يف نقط املص) ١(
ة الفيل وحيىي بن يعمر، انظر طبقات س وجلهم من القراء كميمون األقرن وعنب)٢(

  .٣٠ - ٢٧: ن ن واللغويي النحويي
  .٦: حفااحملكم يف نقط املص) ٣(
  .٣١: ن ن واللغويي ، وطبقات النحويي١٤: طبقات فحول الشعراء) ٤(



لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٥٦  )٢(اجلزء ) ٧٨( ا

زلة والقدرية، وذلك يف حدود   الكالم على أيدي املعتالعربية، وشاع فيها علم
زلة يف آرائهم  ، وكان املنطق من أهم العلوم اليت استند إليها املعت)١(املئة من اهلجرة

م   .ومناظرا
ويف القرن اهلجري الثاين ملع جنم اخلليل بن أمحد الفراهيدي الذي وضع 

ن الثقافة العربية واألجنبية،  يملدرسة البصرة أسسها ودعائمها، وقويت العالقة ب
ًوغدت البصرة ميدانا للتفاعل الثقايف العريب اإلغريقي وتأثرت به، إال أن هذه 

راه يبحث  ًرك أثرا على عقلية اخلليل، فن  مل تت-  والسيما املنطق- الثقافات الواردة 
ًيف املسائل النحوية بعيدا عن التجريد العقلي واحملاكمة املنطقية معتمدا  الذوق ً

ح، فمما ذكره عنه سيبويه أنه مل  اللغوي واحلس العريب السليم، ويعلل بالقب
ًأيهم زيدا ضرب((: يستحسن أن يقال ً وعده قبيحا))ُّ َّ)٢(.  

وأقام اخلليل وتلميذه سيبويه عللهما على اعتبارات لغوية لسانية نابعة من 
احلس اللغوي قبل أن طبيعة اللغة بائنة عن فرض اعتبارات عقلية عليها، يعرفها 

ر قليل من الظواهر الصرفية على  يدركها الذهن، فقد استندا يف تعليلهما غي
، وهذا ما يسميه اللغويون )٣(أسباب لسانية تقوم على طلب اخلفة وطرح الثقل

املعاصرون باالقتصاد اللغوي، وقد مشل التعليل بالثقل واخلفة األحكام النحوية، 
ُهو كائن ((: ز أن يقال ُّاخلفة ويفر من التنوين فيجيرى اخلليل جينح إىل  فن

ِ

))أخيك
)٤(.  

َّومما علال به ما ميكن أن نسميه التماس الوضوح وجتنب اللبس يف  َّ

                                                            
  .٢٨٨: ، ومتهيد لتاريخ الفلسفة اإلسالمية١٤٨/ ٢: انظر مفتاح السعادة) ١(
  .٦٠ -٥٩/ ٣، ١٢٦/ ١: انظر الكتاب) ٢(
  ...٤٥٤، ٤٥٠، ٣٧٦، ٣٧٤/ ٤: انظر الكتاب) ٣(
  .١٦٦/ ١: كتابانظر ال) ٤(



٣٥٧  إبراهيم حممد عبد اهللا.د -  )معاين القرآن(نظرات يف كتاب 

، )١(ر اجلر املتصل العبارة، كالذي جنده يف تعليل مسألة العطف على ضمي
ر يف  ث، ومنه أن الشيء إذا ك)٢(ر ر الرفع املتصل واملستت والعطف على ضمي

ره مما هو مثله، كما جاء عنهما يف تعليل حذف  كالمهم كان له حنو ليس لغي
زوم ً، ومنه أيضا أن الكالم إذا طال جاز أو )٣(النون من فعل الكون املضارع ا

حسن فيه ما الجيوز أن حيسن فيه إذا قصر، وذلك على حنو ما نرى يف تعليل 
، ومنه )٥(اؤهم بالشيء عن الشيء، ومنه استغن)٤(حذف صدر الصلة إذا طالت

  .)٦(تعليلهما بالكره
ًوقد يستعينان أحيانا بالعلل العقلية، وذلك إذا دار األمر على معقولية 

، وال ينبغي أن حيملنا هذا على )٧(َّالكالم، وتعلق احلكم بفهم املعىن املقصود
ما فرضا على النحو فرضيات عقلية غريبة عنه، ألن الغاية م ن هذا القول بأ

التعليل العقلي هي الوقوف على الغرض من الكالم وما يفيد السامع منه، فلم 
ما يستندان إىل أسباب لسانية   .ًخيرجا إذا عن بدائه احلس أل

ذا املضمار  مث نأيت على ذكر ذلك النحوي الكويف الفراء فإنه أوثق صلة 
 حىت يسلك يف كان يتفلسف يف تآليفه وتصانيفه((: إذ يقول عنه املتقدمون

                                                            
  .٣٨٤ - ٣٨١/ ٢: انظر الكتاب) ١(
  .٣٧٩ - ٣٧٦/ ٢: انظر الكتاب) ٢(
  .٢٥٦/ ٢، ٢٠٤/ ٢: ً، وانظر أيضا١٩٦/ ٢: انظر الكتاب) ٣(
  .٤٠٤/ ٢: انظر الكتاب) ٤(
  .٣٦١/ ٢، ١٩٨ - ١٩٧/ ٢: انظر الكتاب) ٥(
  .٤٢٣، ٤٢٢، ٣٧٤، ٣٨٢/ ٤: انظر الكتاب) ٦(
  .١١٤ - ١١٣/ ٣، ٣٣٩/ ٢، وانظر املقتضب ١٢٣، ٤٠/ ١: انظر الكتاب) ٧(



لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٥٨  )٢(اجلزء ) ٧٨( ا

))ألفاظه كالم الفالسفة
ألن ، وال سبيل إىل الكالم على هذا العلم هنا )١(

  ً.موضوع هذا البحث يقوم على تأثره باملنطق، وسيأيت الكالم عليه مفصال
 فالنحويون األوائل الذين مكنوا هلذا العلم دعائمه وأروا الناس أصوله 

عتمدين الذوق اللغوي واحلس العريب وتفريعاته كانوا يديرون املسائل النحوية م
، )٢(ن االعتبار اخلصائص واالعتبارات اللغوية للنحو العريب الصايف آخذين بعي

ومىت عهد الناس ((: ويستنكر أبو حيان التوحيدي أن خيالط املنطق النحو فيقول
أن النحو ميزج باملنطق، وهذه مؤلفات اخلليل وسيبويه ومعاصريهما ومن بعدمها 

)) يعهد فيه شيء من ذلكبدهر مل
)٣( .  

ن مل يتطرقوا إىل موضوع احلدود،  ويؤيد ما قاله أبو حيان أن أوائل النحويي

                                                            
  .١: ح١: انظر ما سلف ص) ١(
ن األوائل باملنطق،  ن يف العصر احلديث مواقف من قضية تأثر النحويي كان للباحثي) ٢(

ر علم الكالم ظهر يف أواخر القرن اهلجري  فالدكتور مهدي املخزومي يرى أن تأثي
:  إسحاق واخلليل تأثرا به، انظر مدرسة الكوفةاألول وأوائل القرن الثاين وأن ابن أيب

أيب إسحاق كان له صلة باملنطق، انظر ابن ، ويرجح الدكتور حممد عيد أن ٤٢ -٤٠
إىل أن اجتهاد العرب يف النحو ) سارثون(، وذهب ٨١ -٨٠: أصول النحو العريب

ل إىل ، عن املدخ٦٩: قد تأثر باملنطق اليوناين، انظر النحو العريب ومنطق أرسطو
إذ حاول أن ) مركس(ً، ومن أشدهم حتمسا يف هذا املضمار ٥٠١/ ١: تاريخ العلم

يثبت أن تقسيم العرب الكالم إىل ثالثة أقسام يعود إىل أصل يوناين، انظر النحو 
ًموقفا معتدال حيث ذهب إىل ) ليتمان(، واختذ األستاذ ٨١: العريب ومنطق أرسطو ً
رعه هو  البتداء وأنه ال يوجد يف كتاب سيبويه إال ما اختالنحو يف اأن العرب أبدعوا علم 

/ ٢:  وأن النحو العريب تأثر باملنطق فيما بعد، انظر ضحى اإلسالم،والذين تقدموه
٢٩٣ - ٢٩٢.  

  .١٨١/ ٢: بغية الوعاة) ٣(



٣٥٩  إبراهيم حممد عبد اهللا.د -  )معاين القرآن(نظرات يف كتاب 

ن نصب  َوإمنا كان مدار كالمهم على أنواع الكالم اعتبار خصائصها اللغوية، واضعي
ًَّمل حيد االسم حدا ((أعينهم الغرض الذي من أجله وضعوا علم النحو، فسيبويه  َّ َُ

َّره، ولكن مثله فقال له من غييفص ترك : واالسم رجل وفرس، فقال أصحابه((: ْ
))َّر مشكل، وحد الفعل ألنه عنده أصعب ًحتديده ظنا منه أنه غي

، ومل خيرج )١(
االسم ((: ِّيف حده لالسم عن طبيعة اللغة وصحيحها فقال(  ه٢١٥ت (األخفش 
))ر عنه بي ما جاز أن خي َّي وضرين، يعن نفعن: ما جاز فيه

)٢(.  
ن سارت على ألسنتهم ألفاظ  بيد أننا نرى فيما بعد أن بعض النحويي

ن  من أن املنطقيي. ِّن  يف حد االسم، وذلك على حنو ما ذكره الزجاجي املنطقيي
ًقد حدوه حدا خارجا عن أوضاع النحو فقالوا((ن  وبعض النحويي ً َّ االسم صوت : ُّ

 مقرون بزمان، وليس هذا من ألفاظ ر ٌّموضوع دال باتفاق على معىن غي
ر  ن ومذهبهم ألن غرضهم غي ن وال أوضاعهم، وإمنا هو من كالم املنطقيي النحويي

)).. ر مغزانا غرضنا ومغزاهم غي
)٣(.  

ًوكان موضوع احلدود يف النحو مظهرا من مظاهر تأثر القوم باملنطق، 
ر يف هذا املضمار،  ي الذي صنفه الفراء أثر كب))احلدود((ومن هنا كان لكتاب 

  .ًوسيأيت الكالم عليه وعلى تأثر صاحبه باملنطق مفصال
والذي أطمئن إليه هو أن ابن السراج يكاد يكون أول حنوي تأثر باملنطق، 

ر إىل أنه هجر النحو والتفت إىل املنطق واملوسيقى، وأخذمها  راجم تشي فكتب الت
، )٤(كما أخذ عنه الفارايب النحو(   ه٣٣٩ت (عن املعلم الثاين أيب نصر الفارايب 

                                                            
  .١٢/ ١: ، وانظر الكتاب٤٩: اإليضاح يف علل النحو) ١(
  .٤٩: اإليضاح يف علل النحو) ٢(
  .٤٨: ح يف علل النحواإليضا) ٣(
  .٦٢: ، والفهرست١٥٦/ ١: ، ومفتاح السعادة١٤٩ - ١٤٨/ ٣: انظر إنباه الرواة) ٤(



لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٦٠  )٢(اجلزء ) ٧٨( ا

، وضمنه أصول علم العربية ومسائل ))أصول النحو((وصنف ابن السراج كتابه 
ًكتاب سيبويه ورتبها ترتيبا حسنا، وقد تبوأ هذا الكتاب من عند رى  زلة كب ً

:  قوله( ه٣٨٤ت (، وخالطه آثار املنطق، فمما جاء عن املرزباين )١(ن النحويي
أبواب زعه من   انت))األصول((ً كتابا يف النحو مساه - بن السراج  أي ا- صنف ((

ذا ن، فأعجب  م على لفظ املنطقيي كتاب سيبويه، وجعل أصنافه بالتقاسي
كتاب اللفظ الفلسفيون وإمنا أدخل فيه لفظ التقاسيم، فأما املعىن فهو كله من 

))َّسيبويه على ما قسمه ورتبه
مل   أن أثر املنطقويف هذا القول دليل على ،)٢(

  .يصل إىل لب املادة النحوية العلمية عند ابن السراج
وقد متكنت آثار املنطق يف النحو وبلغت مناءها يف القرن الرابع اهلجري 
على يد أيب احلسن علي بن عيسى الرماين الذي أولع باملنطق وأخذ به حنوه 

 علماء هذا العلم، ويف ًومزجه به حىت غدا بعيدا عن طبيعة النحو الذي محله إليه
إن كان النحو ما يقوله الرماين فليس معنا (((:  ه٣٧٧ت (هذا يقول الفارسي 

))منه شيء، وإن كان النحو ما نقول حنن فليس معه منه شيء
، وكان له )٣(

  .)٤(منحى خاص يف املنطق خيتلف عن منحى أصحاب هذا العلم
 ))ر احلدود األكب(( كتاب ن مها واعتىن الرماين باحلدود وصنف فيهما كتابي

))احلدود األصغر((وكتاب 
: ُ، وعدد األمساء اليت حيتاج إليها يف النحو فقال)٥(

رهان والبيان واحلكم والعلة واالسم والفعل واحلرف واإلعراب والبناء  القياس والب((

                                                            
  .٢٠٠/ ٨: ، ومعجم األدباء١٧٠: ، ونزهة األلباء١٢٢: ن ن واللغويي انظر طبقات النحويي )١(
  .١٤٩/ ٣: إنباه الرواة) ٢(
  .١٨١/ ٢: بغية الوعاة) ٣(
  .١٣٣/ ١: انظر اإلمتاع واملؤانسة) ٤(
  .٧٥/ ١٤: ، ومعجم األدباء١٦٤/ ١: مفتاح السعادة) ٥(



٣٦١  إبراهيم حممد عبد اهللا.د -  )معاين القرآن(نظرات يف كتاب 

مع ر والتعريف والفرض والسبب واملعرفة والنكرة واملفرد واجلملة والتثنية واجل والتغيي
رور والتوابع والصفة والبدل والنسق واحلال والتميي ز  واملرفوع واملنصوب وا

واإلضافة واملصدر واالشتقاق واملظهر واملضمر والفائدة والعامل واحلذف والذكر 
از واجلنس والنوع والقوة والضعف  واملركب واملقيد واملطلق واالستثناء واحلقيقة وا

ر والنقيض والتقدير  صور واملمدود واملذكر واملؤنث والنظيرخيم واملق والتخفيف والت
ر واالستفهام واجلزاء واجلواب  والتحقيق واألصل والفرع واملطرد والنادر واخلب

واملستقيم واحملال والعارض والالزم والضرورة واملعىن واللفظ والكالم والداعي 
ي واحملتاج والعظيم   والغنوالصارف واالستعارة واملادة واملرتبة واملناسبة واخلاصة

))ر واحلادث، ومث حدود باب املوصوالت واحلقي
)١(.  

ر متداول يف النحو، وإمنا هو  ر قليل مما ذكره الرماين غي وأنت ترى أن غي
  .إىل طبيعة املنطق أقرب منه إىل طبيعة النحو كاحلادث والعارض والالزم واحملال

َّيالته، وجتلى يف ميله إىل اجلدل على أن تأثره باملنطق تناول أقيسته وتعل

  .)٢(واملناظرة 
َّومل يتوقف أثر املنطق يف النحو عند الرماين وإمنا استمر بعده، ويظهر 

، وهو كتاب يف أصول النحو، ))اخلصائص((ي يف كتابه  ذلك بوضوح عند ابن جن
ن والفقهاء  وهو كتاب يتساهم ذوو النظر من املتكلمي((: ووصفه صاحبه فقال

ن التأمل له والبحث عن مستودعه، فقد  ن والنحاة والكتاب واملتأدبي ملتفلسفيوا
وجب أن خياطب كل إنسان منهم مبا يعتاده ويأنس به ليكون هلم سهم منه 

                                                            
  .٦٦ - ٦٥: ، ورسالة يف احلدود للرماين٢٣٥ -٢٣٤: الرماين النحوي) ١(
 -٤٠٠، ٣٥٢ - ٣٥١: ))الرماين النحوي((انظر مناذج من تعليالته وأقيسته يف )٢(

٤١٢، ٢٣٠، ٣٥٧ -٣٥٦، ٢٦٩ -٢٦٨، ٤٠١.  



لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٦٢  )٢(اجلزء ) ٧٨( ا

))وحصة فيه
رز أثر املنطق وعلم الكالم فيه،  ، واألبواب اليت عقد عليها كتابه تب)١(

ًفقد خصص بابا يف علل العربية أكالمية ه ، ومما ذكره يف هذا )٢(ي أم فقهيةَّ
، )٣(ن ن منها إىل علل املتفقهي ن أقرب إىل علل املتكلمي الباب أن علل النحويي

، )٤(لكنه مل يشطط فذهب إىل أن العلل النحوية ليست يف مست العلل الكالمية
رف بأن بعض الظواهر اللغوية ال تظهر هلا علة واضحة، فإذا محلت على  واعت

ا ال تعدم وجها تصيب به مشاكلة احلسوجه اخلفة    .)٥(ًوالثقل فإ
وزة وأفاض ابن جن ، والعلة )٦(ي يف الكالم على العلل املوجبة وا

  .)٨( وعلة العلة)٧(القاصرة
ركات  ره على النحو وذلك كما نرى عند أيب الب مث تابع املنطق تأثي

شام األنصاري  وابن ه)١٠(( ه٦٤٦ت (وابن احلاجب (  ه٥٧٧ت  ()٩(األنباري
  .)١١(( ه٧٦٢ت (

وهكذا ترك املنطق أثره الواضح على النحو العريب فكانت املقوالت العشر 
                                                            

  .٦٧/ ١: اخلصائص) ١(
  .٩٦ - ٤٨/ ١: نظر اخلصائصا) ٢(
  .٤٨/ ١: انظر اخلصائص) ٣(
  .٥٤ - ٥٣/ ١: انظر اخلصائص) ٤(
  .٨٨ - ٨٧/ ١: انظر اخلصائص) ٥(
  .١٦٦ -١٦٤/ ١: انظر اخلصائص) ٦(
  .١٧٢ -١٦٩/ ١: انظر اخلصائص) ٧(
  .١٧٤ -١٧٣/ ١: انظر اخلصائص) ٨(
  .٢١٥، ٥٢ -٥١: انظر اإلنصاف) ٩(
  .٧٢٩، ٣٣١ - ٣٣٠: انظر أمايل ابن احلاجب) ١٠(
  .١٠٩ - ١٠٨/ ٢، ٧٩ - ٧٨/ ٢: انظر أوضح املسالك) ١١(



٣٦٣  إبراهيم حممد عبد اهللا.د -  )معاين القرآن(نظرات يف كتاب 

َْوهي اجلوهر والكم والكيف واألين واملت أن (( و))أن يفعل((ى وامللك واإلضافة و ُّ
))ينفعل

أسس تفهم األشياء مبنية عليها، فللشيء جوهر وكم ((، وهذه املقوالت )١(
 زمان ومكان، مث هو يفهم باإلضافة إىل شيء آخر ويدرك يف وكيف وهو يف

ًن، وقد يكون مالكا أو مملوكا أو فاعال أو قابال وضع معي ً ً ً((
، كل ذلك على )٢(

يضفي عليه ن دافع عن النحو وتصدى ملن حاول أن  الرغم من أن بعض النحويي
ن أيب سعيد  بي صبغة منطقية، وذلك على حنو ما نرى يف تلك املناظرة اليت جرت

  .)٣(( ه٣٢٨ت (ومىت بن يونس (  ه٣٦٨ت (رايف  السي
  :البحث

بعد إذ رأينا امتداد يد املنطق إىل النحو العريب نقف لنفصل الكالم على أثره 
كان يتفلسف يف ((ن هو الفراء الذي وصفه املتقدمون بأنه  يف علم من أعالم النحويي
)) الفالسفةتصانيفه ويسلك ألفاظ

  :البحث على احملاور اآلتيةوم ، ويق)٤(
  . التعليل عند الفراء- ١
  . منهج الفراء يف عرض الظاهرة النحوية وحترير أحكامها- ٢
  . املصطلحات اليت سارت على لسانه- ٣
  . القياس عنده- ٤
  . مناقشة أقوال املعاصرين يف قضية تأثره باملنطق- ٥
  .))احلدود(( كتابه - ٦
  . عالقته بعلم الكالم- ٧

                                                            
  .٣٣٣ - ٣٢٨: وضوابط املعرفة، ٢٦ -٢٥: انظر مناهج البحث يف اللغة) ١(
  .٢٦: مناهج البحث يف اللغة) ٢(
  .٢٢٧ - ١٩١/ ٨: انظر معجم األدباء) ٣(
  .٥: ، ص١: انظر ما سلف ص ) ٤(



لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٦٤  )٢(اجلزء ) ٧٨( ا

  .ج البحث نتائ- ٨
  :التعليل عند الفراء

ا العامل مسائله  إن دراسة ظاهرة التعليل تقفنا على العقلية اليت يدرس 
اليت يعرض هلا، وثقافته وميوله الفكرية واملرتكزات اليت يستند إليها يف تعليالته، 

ر على هديه، والعوامل اليت  وبذا نستطيع أن حندد املسار الفكري الذي يسي
ذا تبدو دراسة التعليل عند الفراء ضرورة إلبراز تكوينه ًتركت أثرا  على حبثه، و
  .العقلي

، ومل ))معاين القرآن((ر قليل من املسائل النحوية يف كتابه  ّعلل الفراء غي
يكن يتسقط تلك املسائل ليبسط فيها تعليله، ولكنه تناوهلا بالتعليل كلما وجد 

رة مل يتنكب فيها مدار العربية  ل بأشياء كثيًداعيا إليه وفائدة مرجوة منه، وقد عل
  .وخصائص اللسان العريب واحلس اللغوي

  :وأهم ما علل به ما يلي
  :رة في كالم العرب  التعليل بالكث- ١

رة استخدامها يف كالم  ًرا من الظواهر النحوية والصرفية بكث ّعلل الفراء كثي
رة تداوله يف   بكث))َُّيا بن أم((العرب، ومن ذلك تعليله حذف الياء من املنادى يف 

ًكالمهم، ونبه على أن ما ال يستعمل عندهم مل حيذفوا منه شيئا وقال وقوله ((: َّ
، )٢( بالنصب واخلفض))ّأم(( و))َّابن أم((، يقرأ )١(َّابن أم: قال: تبارك وتعاىل
ء ر يف الكالم فحذفت العرب منه الياء، وال يكادون حيذفون اليا وذلك بأنه كث

                                                            
  .١٥٠/ ٧: األعراف) ١(
 امليم، وقرأ باقي السبعة  بفتح))ّابن أم((رميان وأبو عمرو وحفص عن عاصم قرأ احل )٢(

/ ١: ، والكشف عن وجوه القراءات السبع٢٩٥: خبـفض امليم، انظر كتاب السبعة
  .٢٩٧: ، وحجة القراءات٤٧٨



٣٦٥  إبراهيم حممد عبد اهللا.د -  )معاين القرآن(نظرات يف كتاب 

ّيا بن عم ويا بن أم((: إال من االسم املنادى يضيفه املنادي إىل نفسه إال قوهلم ّ(( 
: ر استعماهلا يف كالمهم، فإذا جاء ما ال يستعمل أثبتوا الياء فقالوا وذلك أنه يكث

))ي فأثبتوا الياء يا بن أيب ويا بن أخي ويا بن خالت
)١(.  

م: ومنه تعليله قوله تعاىل ال جرم : وقوله((: ، وقوله يف ذلك)٢(ََّال جرم أ
م ، ))ال حمالة أنك ذاهب(( و))َّالبد أنك قائم((زلة   كلمة كانت يف األصل مبنأ

، أال ترى أن ))ًحقا((زلة  ر استعماهلم إياها حىت صارت مبن فجرت على ذلك وكث
))ال جرم قد أحسنت((، ))ال جرم آلتينَّك((:العرب تقول

، وكذلك فسرها )٣(
ُجرمت((، وأصلها من )٤(فسرونامل ))َّكسبت الذنب وجرمته:  أي))ََْ

)٥(.  
مز ويقال))مصائب((ومنه تعليله مهز العرب  : َّ يف اجلمع، واألصل أال 

ا يف ))مصيبة((مصايب ألن الياء املنقلبة عن واو يف   أصلية ال زائدة، إال أن العرب مهز
َاجلمع تشبيها ملصيبة بفعيلة لكث وقد مهزت العرب ((: ا يف كالمهم، وذلك قولهرة دورا ً

ا يف الكالم ا مصيبة شبهت بفعيلة لكثر َاملصائب وواحد ُ((
)٦(.  

ًوقد محله كلفه مبا فشا يف كالمهم على أن يفضل قراءة على أخرى متعلال  َ َ
ي حممد بن الفضل عن عطاء عن  وحدثن... ((: رة إحدامها يف كالم العرب، قال بكث

                                                            
  .٣٩٤/ ١: معاين القرآن) ١(
   .٢٢/ ١١: هود) ٢(
  ).جرم(نظر الصحاح ، وا)جرم(نقل ابن منظور هذا القول يف اللسان ) ٣(
، ومعاين القرآن وإعرابه ٣٥٢ -٣٥١/ ٢: ، واملقتضب١٣٨/ ٣: انظر الكتاب )٤(

/ ٣: ، والكشاف٢٠/ ٩: ي واجلامع ألحكام القرآن للقرطب، ٤٦ - ٤٥/ ٣: للزجاج
  .٢١٣/ ٥: ، والبحر احمليط٣٧٣

  .٩ - ٨/ ٢: معاين القرآن) ٥(
  .٣٧٤/ ١: معاين القرآن) ٦(



لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٦٦  )٢(اجلزء ) ٧٨( ا

))ِمجاالت((رمحن يرفعه إىل عمر بن اخلطاب رمحه اهللا أنه قرأ أيب عبد ال
ُّ، وهو أحب )١(

)٢(ر من اجلمالة يف كالم العرب َّن إيل ألن اجلمال أكث الوجهي
((
)٣(.  

  .)٤(رة يف كالم العرب يف معانيه  اليت علل فيها الفراء بالكثوتتابعت املواضع
  : التعليل بالقلة- ٢

ًيف كالمهم علل بالقلة يف كالمهم أيضا، وذلك رة  كما علل الفراء بالكث َّ

ومن لستم له ، أراد األرض )٥(وجعلنا لكم فيها معايش:وقوله((: قوله
ْ فـ من يف موضع نصب، يقولن برازقي جعلنا لكم فيها املعايش والعبيد : َ

م الوحوش والبهائم، و ْمن((واإلماء، قد جاء أ ا البهائم وال ما سو))َ ى  ال يفرد 
م أدخل فيهم املماليك على أنا ُ الناس، فإن يكن ذلك على ما روي فن َّرى أ ُ

  .ملكناكم العبيد واإلبل والغنم وما أشبه ذلك، فجاز ذلك
ْمن((إن : وقد يقال جعلنا لكم فيها معايش :  يف موضع خفض، يقال))َ

ًوملن، وما أقل ما ترد العرب خمفوضا على خمفوض قد كن ُّ ))ي عنه َّ
)٦(.  

  : التعليل بالثقل- ٣
                                                            

ر ألف  بغي] ٣٣/ ٧٧: رسالتامل[ ِكأنه مجالة صفرسائي وحفص قرأ محزة والك )١(
ومجاالت، انظر  مجل ومجال: فهو مجع اجلمع، تقول ))مجاالت((مجع مجل وقرأ الباقون 

، وحجة ٣٥٨/ ٢: ، والكشف عـن وجوه القـراءات السبع٦٦٦: كتاب السبعة
  .٧٤٥ - ٧٤٤: القراءات

  ).مجل( اللسان نقل ابن منظور ما قاله الفراء، انظر) ٢(
  .٢٢٥/ ٣: معاين القرآن) ٣(
، ١٠٢، ٩٦، ٥١/ ٢، ٢٠١، ١٢٤، ٩٥، ٦، ٥، ٤/ ١: انظر معاين القرآن )٤(

٢٧٤، ٢٥٦، ٢٤٣، ١٧٩، ١١٢، ٩٥/ ٣، ٤١٣، ٣٠٥، ١٤٤.  
  .٢٠/ ١٥: احلجر) ٥(
  .١٨٦، ٤٥، ٤٤/ ٢: ، وانظر٨٦/ ٢: معاين القرآن) ٦(



٣٦٧  إبراهيم حممد عبد اهللا.د -  )معاين القرآن(نظرات يف كتاب 

ًوجد الفراء يف هذه الظاهرة جماال رحبا لتعليالته فأكث ر من االتكاء عليها،  ً
:  إذ قال )١(َْأو هم قائلون: ومن ذلك تعليله حذف الواو يف قوله تعاىل

ً، املعىن أهلكناهم فجاءها بأسنا بياتا أو )٢( واو مضمرةْأو هم قائلون: وقوله((
ًثقلوا نسقا على نسق ولو قيل لكان جائزا كما تقول يف وهم قائلون، فاست ً

أو أنا معزول فأنت مضمر : ًي واليا أو وأنا معزول، وإن قلت أتيتن: الكالم
))للواو

)٣(.  
َّويراعي الفراء سبيل العرب يف اختيار ما خف على اللسان نطقه  َ

ا الياء أو  ويعت الواو رض على القراء الذين حيذفون اهلمزة ويضعون مكا
م فروا من ثقيل إىل أثقل منه ويقول ما حبركة تناسبهما ويصفهم بأ : وحيركو

ُْيـووسا((: والقراء يقولون(( َ((
ُْيـووده(( و)٤( َ((

ٍبييس(( فيحركون إىل الرفع و)٥( َِْ((
 حيركون )٦(

الياء األوىل إىل اخلفض، ومل جند ذلك يف كالمهم ألن حتريك الياء والواو أثقل 
))ز، فلم يكونوا ليخرجوا من ثقل إىل ما هو أثقل منهمن ترك اهلم

)٧(.  
وهو يف تعليله بالثقل يوافق احلس اللغوي العريب الذي يؤثر اخلفة على 
الثقل، وذلك يف تفضيله اإلدغام على اإلظهار إذا كان يف اإلظهار مشقة على 

نطقه ًاللسان، ويرسم للقارئ سبيال يف اإلدغام مفاده أن كل ما أجهد اللسان 

                                                            
  .٤/ ٧: األعراف) ١(
  .هم: ًوا مضمرة قبل قولهأي أن هناك وا) ٢(
  .٣٧٢/ ١: معاين القرآن) ٣(
  .١٨٨: وانظر البدور الزاهرة. ٨٣/ ١٧: اإلسراء) ٤(
  .٥٣: ، والبدور الزاهرة٢٨٠/ ٢: ، وانظر البحر احمليط٢٥٥/ ٢: البقرة) ٥(
  .٤٩): خ القاضي للشي(، وانظر القراءات الشاذة ١٦٥/ ٧: األعراف) ٦(
  .١٣٠/ ٢: معاين القرآن) ٧(



لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٦٨  )٢(اجلزء ) ٧٨( ا

فليذهب به إىل اإلدغام وكل ما سهل نطقه فليذهب به إىل اإلظهار، ويف ذلك 
، )٣(، تظهر وتدغم)٢(عذت بريب وربكم و)١(اختذمت: وكذلك قوله((: يقول

ا متصلة حبرف ال يوقف على ما دونه، فأما قوله ْبل : َّواإلدغام أحب إيل أل
م ًاء دخوال شديدا ويثقل على اللسان فإن الالم تدخل يف الر(٤) ران على قلو ً

إظهارها فأدغمت، وكذلك فافعل جبميع اإلدغام، فما ثقل على اللسان إظهاره 
))فأدغم وما سهل فيه اإلدغام فأظهر وال تدغم

)٥(.  
  :ّ التعليل بالخفة- ٤

َّوعلل الفراء باخلفة يف النطق، وهي جنوح الناطق إىل بذل جهد عضلي أقل  ّ
، والفراء يف تعليله هذا ))نظرية االقتصاد اللغوي((َّ يسمى اليوم بـيف كالمه، وهذا ما

راه  يرصد ظاهرة أخرى من ظواهر العربية، ومسة أخرى من مسات اللسان العريب، فت
ًرط مع ذلك أن يكون املعىن معلوما، ويسوق كالم العرب شاهدا  يعلل باخلفة ويشت ً

َِّفعمي: وقوله((: على ما يذهب إليه ويقول قرأها حيىي بن وثاب  )٦(ْت عليكمُ
))َّفعماها عليكم((ٍّ، وهي يف قراءة أيب )٧(واألعمش ومحزة

: ، ومسعت العرب تقول)١(
                                                            

  .٥١/ ٢: البقرة) ١(
  .٢٧/ ٤٠: غافر) ٢(
 الذال، وقرأ أبو عمرو ومحزة والكسائي  مبينة))عذت((ر وابن عامر وعاصم  قرأ ابن كثي )٣(

  .٥٧٠، ١٥٥:  مدغمة، انظر كتاب السبعة))عذت((
  .١٤/ ٨٣: ن املطففي) ٤(
، ٢٠١، ١٧٢، ٦، ٤/ ١: ً، وانظر معاين القرآن أيضا٣٥٤/ ٢: معاين القرآن )٥(

٣٣٠، ٣٤، ١٦/ ٢، ٤٣١، ٣٧٢، ٢١٥.  
  .٢٨/ ١١: هود) ٦(
 وتشديد امليم وكذلك حفص عن عاصم، ن  بضم العي))فعميت((قرأ محزة والكسائي  )٧(

  .٣٣٨: ، وحجة القراءات٣٣٢: انظر كتاب السبعة



٣٦٩  إبراهيم حممد عبد اهللا.د -  )معاين القرآن(نظرات يف كتاب 

َّقد عمي علي اخلب ِّ َّر وعمي علي مبعىن واحد ُ َ
ِ َ

َّ، وهذا مما حولت العرب الفعل إليه )٢( َّ
َره، أال ترى أن الرجل الذي يـعمى وليس له، وهو يف األصل لغي ْ َّر أو يـعمى   عن اخلبَ َُ

ُّدخل اخلامت يف يدي واخلف يف رجلي، : عنه، ولكنه يف جوازه مثل قول العرب
ِّوأنت تعلم أن الرجل اليت تدخل يف اخلف واألصبع يف اخلامت، فاستخفوا بذلك إذا  ُ َ ُْ
ًكان املعىن معروفا ال يكون لذا يف حال ولذا يف حال، إمنا هو لواحد فاستجازوا 

))ذلك هلذا
)٣(.  

ويتتبع أساليب العرب يف نطقها وإيثارها اخلفة على الثقل، ويستنبط من 
ا إذا استثقلت خففت ويقول ، العرب )٤(أنلزمكموها:وقوله((: كالمها أ

ْأنلزمكموها: تسكن امليم اليت من اللزوم فيقولون
، وذلك أن احلركات قد )٥(

ا توالت فسكنت امليم حلركتها وحركتي  مرفوعة، فلو كانت منصوبة مل ن بعدها وأ
يستثقل فتخفف، إمنا يستثقلون كسرة بعدها ضمة أو ضمة بعدها كسرة أو 

))ن ن متواليتي َّن أو ضمتي ن متواليتي كسرتي
)٦(.  

                                                                                                                                
  .٣٣٨: ، وحجة القراءات٥٩: انظر القراءات الشاذة البن خالويه) ١(
  
  
 ،مي عن رشده وحجته إذا مل يهتد وعمي عليه طريقه كذلكوع((: قال الزبيدي )٢(

ذيب )عمى( التاج ))، وكذلك عمي بالتشديدوعمي عليه األمر التبس ، وانظر 
  .٢٤٥ - ٢٤٣/ ٣: اللغة

  .١٦/ ٢: معاين القرآن) ٣(
  .، وسلفت اآلية٢٨/ ١١: هود) ٤(
، ٢٨٠/ ٢: إعراب القرآن للنحاس: حكي عن أيب عمرو إسكان امليم، انظر )٥(

  .٢٠٤/ ٤: ، وانظر الكتاب٢١٧/ ٥: ، والبحر احمليط٢١٣/ ٢: والكشاف
  . ٢٢٥، ١١٠/ ٣، ٣٥٤/ ٢: ً، وانظر معاين القرآن أيضا١٦/ ٢: معاين القرآن) ٦(



لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٧٠  )٢(اجلزء ) ٧٨( ا

  :ح  التعليل بالقب- ٥
ًيرى الفراء أن الكالم ينبغي له أن يكون متفقا والذوق اللغوي مستساغا  ً

ًاحلس اللغوي اطرحها متعلال بالقبفيه، فإذا رأى ظاهرة تنبو عن  ح، ومن ذلك  َّ
َّوأجدر أال يعلموا: وأما قوله((: قوله َ) أن((، فإن وضعك املصدر يف موضع )١(( 

ن   تبي))أن((ن االستقبال من األفاعيل فكانت بـ  يطلب))أجدر(( و))أخلق((قبيح، ألن 
))اله فلذلك قبحن استقب ً مصدرا مل يتبي))أن((املستقبل، وإذا وضعت مكان 

)٢(.  
ٌرجل قام، إمنا الكالم : أال ترى أنك ال تقول((: ومن تعليله بالقبح قوله

ا توصل قام رجل، وقبح تقدمي النكرة قبل خب: أن تقول ر عنها   مث خيب)٣(رها أ
َّرجل يقوم أعجب إيل من رجل ال يقوم، فقبح إذ : ر سوى الصلة، فيقال خبب ِ ُ

)) الصلةر بعد كنت كاملنتظر للخب
)٤(.  

  : التعليل بالكره- ٦
ًوتتبدى لنا عقلية الفراء يف التعليل شيئا فشيئا، فقد رأينا أنه علل مبا كثر  ً
ُّيف كالم العرب وقل وما ثقل وخف وما قبح، ونراه اآلن يرد الوجه اإلعرايب  َّ َّ

                                                                                                                                
  
  
  .٩٧/ ٩: التوبة) ١(
  .٤٤٩/ ١: معاين القرآن) ٢(
  .توصف: أي) ٣(
، ١٥٤، ٢٩/ ١: ًا، وانظر معاين القرآن أيض٢٤٤ - ٢٤٣/ ٢: معاين القرآن )٤(

١٢١، ٥٥/ ٣، ٤٢٠، ٢٤٤، ٢١٨، ١٤٠، ٧١، ٤٣، ١٠/ ٢، ٢٥٢.  
  



٣٧١  إبراهيم حممد عبد اهللا.د -  )معاين القرآن(نظرات يف كتاب 

، )١(راه ولقد علموا ملن اشت: وقوله((: ًمستندا إىل أنه مستكره، ومن ذلك قوله
ْمن((  يف موضع رفع وهي جزاء ألن العرب إذا أحدثت على اجلزاء هذه الالم ))َ

 كراهة أن ))يفعل((، وال يكادون جيعلونه على ))فعل((َّصريوا فعله على جهة 
))حيدث على اجلزاء حادث وهو جمزوم

)٢(.  
ن يف املصدر امليمي وامسي الزمان واملكان املصوغات  ح العي ومنه تعليله فت

ًن يف املضارع أو مفتوحها بكراهة قلب الواو ياء،  عل أجوف مضموم العيمن ف
 ))خياف((ً مفتوحا من ذوات الياء والواو مثل ))يفعل((وإذا كان ((: وذلك قوله

َ فاالسم واملصدر منه مفتوحان مثل املخاف واملهاب، وما كان من ))يهاب((و
ه فاالسم واملصدر فيه يقول ويقوم ويعود ويقود وأشباه: ًالواو مضموما مثل

م ))املغرب((مفتوحان، وإمنا فتحوه إذا نووا االسم ومل يكسروه كما كسروا   أل
))كرهوا حتول الواو إىل الياء فتلتبس الواو بالياء

)٣(.  
  : التعليل بالتوهم- ٧

ن إذا  ، فمما أثر عن العرب أن الكلمتي))التوهم((ومما استند إليه يف تعليله 
 واملعىن مل جيز إضافة إحدامها إىل األخرى، وإذا اختلفتا يف اللفظ اتفقتا يف اللفظ

والدار اآلخرة خري : واحتدتا يف املعىن جاز عقد اإلضافة بينهما كقوله تعاىل
،  وجاء الفراء ليعلل ذلك بتومههم اختالفهما يف )٤(للذين يتقون أفال تعقلون

                                                            
  .١٠٢/ ٢: البقرة) ١(
  .٦٥/ ١: معاين القرآن) ٢(
 /٢، ٣٠٤، ٢٠١، ٢٩/ ١: ً، وانظر معاين القرآن أيضا١٥٠/ ٢: معاين القرآن )٣(

٢٣٧، ١١٤، ٩٩، ١٦/ ٣، ٣٣٠ - ٣٢٩، ٢٦٠، ١٥١، ١٠٤، ١٠٣.  
  .١٦٩/ ٧: األعراف) ٤(
  



لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٧٢  )٢(اجلزء ) ٧٨( ا

ُلدار اآلخرةَول: قوله((: املعىن كما اختلفتا يف اللفظ فقال َّ(١) ومثله مما يضاف ،
ُّإن هذا هلو حق اليقي: إىل مثله يف املعىن قوله ن كما أن  ، واحلق هو اليقي)٢(ن َّ

يوم ((، ومنه ))البارحة األوىل(( و))أتيتك بارحة األوىل((الدار هي اآلخرة، وكذلك 
 كما ، يضاف الشيء إىل نفسه إذا اختلف لفظه،))ليلة اخلميس(( و))اخلميس

: ن والدار واآلخرة واليوم واخلميس، فإذا اتفقا مل تقل العرب اختلف احلق واليقي
ما خمتلفان  ن اليقي هذا حق احلق وال يقي م يتومهون إذا اختلفا يف اللفظ أ ن أل

))يف املعىن
)٣(.  

ومن تعليله بالتوهم ما علل به جواز دخول األلف والالم على جزأي 
أحد ((فإذا أدخلت يف ((: ، وذلك قوله))اخلمسة العشر((ثل ن يف م العدد املركبي

))عشر
ما فعلت اخلمسة عشر، :  األلف والالم أدخلتهما يف أوهلما فقلت)٤(
 )٥(ن ، فأدخلت عليهما األلف والالم مرتي))ما فعلت اخلمسة العشر((وجيوز 

))ٍلتومههم انفصال ذا من ذا يف حال
)٦(.  

ْ التعليل بالخلقة- ٨ ِ:  
                                                            

  .٣٢/ ٦: األنعام) ١(
  .٩٥/ ٥٦: الواقعة) ٢(
  .٣٣١ - ٣٣٠/ ١: معاين القرآن) ٣(
  .٤/ ١٢: يوسف) ٤(
ن عن  والتبيي) ٤٣( املسألة رقم ٣٢٢ - ٣١٢: انظر اإلنصاف يف مسائل اخلالف) ٥(

  .٤٣٥ -٤٣٤: ن ن والكوفيي ن البصريي مذاهب النحويي
 -٣٨٩، ٣٧٣، ٢٢٠/ ١: ً أيضا، وانظر معاين القرآن٣٣/ ٢: معاين القرآن )٦(

٣٤٨ - ٣٤٧، ١٤٣، ٩٧، ٩٣، ٨٣/ ٢، ٤٧١، ٣٩٠.  
  
  



٣٧٣  إبراهيم حممد عبد اهللا.د -  )معاين القرآن(نظرات يف كتاب 

ا يف تعليالته أنه علل مبا مساه ومما ي َّعرفنا تعلق الفراء بروح اللغة والتصاقه 

ا األصل يف استخدام احلرف أو الكلمة يف العربية، ومن ذلك ))ِْاخللقة((  ويقصد 
َوأما مثود وكان احلسن يقرأ ((:  ونصبه، قال))َّأما((تعليله رفع االسم الواقع بعد 

َّ، ألن )٢(، والرفع أجود منهٍ بنصب، وهو وجه)١(فهديناهم  تطلب األمساء ))َّأما((َ
 )٣(ً حرفا يلي))ََّأما((زلة الصلة لالسم، ولو كانت  ومتتنع من األفعال، فهي مبن

: ن مثل قوله االسم إذا شئت والفعل إذا شئت كان الرفع والنصب معتدلي
َّوالقمر قدرناه منازل)االسم؟ ، أال ترى أن الواو تكون مع الفعل ومع)٤ 

ًوتركت زيدا، فتصلح يف الفعل : ًعبد اهللا ضربته وزيدا تركته، ألنك تقول: فتقول
أما : ََّأما ضربت فعبد اهللا، كما تقول: الواو كما صلحت يف االسم، وال تقول

ْخلقة ما : عبد اهللا فضربت، ومن أجاز النصب وهو يرى هذه العلة فإنه يقول ِ

))قه، وكل صوابنصب األمساء أن يسبقها ال أن تسب
)٥(.  

َّفأما أصبح وأمسى ورأيت فإن الواو فيهن ((: ِْومن تعليله باخللقة قوله َّ
ن توام  ُّأسهل أل ن على   بني))أظن(( و))ليس(( يف حال، و-  يعين تامات- َّ

ليس أحد إال وله معاش، وإن ألقيت الواو فصواب : النقص، وجيوز أن تقول

                                                            
  .١٧/ ٤١: فصلت) ١(
 : وعن احلسن فتحها، وهي قراءة شاذة، انظر))مثود((اجلمهور على ضم الدال يف ) ٢(

، ٤٩١/ ٧: ، والبـحر احمليط١٣٣: ، والقـراءات الشاذة البـن خالويه٨٢/ ١: الـكتاب
  .٤٤٢/ ٢: واإلحتاف

  .))يليه((كذا يف معاين القرآن، ولعل الصواب ) ٣(
  .٣٩/ ٣٦: يس) ٤(
  . ١٥ - ١٤/ ٣: معاين القرآن) ٥(
  



لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٧٤  )٢(اجلزء ) ٧٨( ا

رها،  رئة وغي  يف التب))ال((ًكالما، وكذلك ليس أحد، فتقف فيكون : ألنك تقول
ر الواو يف  وغي الواو ))إال((ال رجل وال من رجل، جيوز فيما يعود بذكره بعد : تقول

ْ من قبل أن الظن خلقته اإللغاء، أال ترى أنك ))أظن((التمام، وال جيوز ذلك يف  ِ

ُّزيد قائم أظن؟ فدخول: تقول ٌ نه، وليس بنفي  للشك، فكأنه مستغىن ع))ّأظن(( ٌ
ر كائن،  ر على أنه كائن أو غي ر باخلب ًوال يكون عن النفي مستغنيا ألنك إمنا ختب

))إنه فضل من الكالم كما يقال للظن: فال يقال للجحد
)١(.   

  : التعليل بمشاكلة رؤوس اآليات- ٩
ن رؤوس اآليات القرآنية ولذا مال إىل قراءة  حرص الفراء على التوافق بي

ِوالليل إذا يسر ((:ًمعلال مبشاكلة رؤوس اآليات، قالدون أخرى  ْ َ
ذكروا  ،)٢(

ا ليلة املزدلفة، وقد قرأ القراء  ْيسري((أ ِيسر(( بإثبات الياء و))َ ْ ، )٣( حبذفها))َ
َّوحذفها أحب إيل ملشاكلتها رؤوس اآليات، ألن العرب قد حتذف الياء وتكتفي  ِ ُّ

))بكسر ما قبلها
)٤(.  

                                                            
/ ٢، ٤٦٩، ٢٥٥/ ١: ً، وانظر معاين القرآن الكرمي أيضا٨٤/ ٢: معاين القرآن )١(

٤١٥، ٣٩٦، ١٥١، ٨٤.  
  .٤/ ٨٩: الفجر) ٢(
ر ياء يف  الياء يف الوصل وبغيبع ر بالياء يف الوصل والوقف، وقرأ ناف قرأ ابن كثي )٣(

ر ياء يف وصل وال وقف، انظر  الوقف، وقرأ ابن عامر وعاصم ومحزة والكسائي بغي
  .٢٢٢: ر ، والتيسي٦٨٣: كتاب السبعة

  
  
  
، ٢٢٤، ٢١٤/ ٣، ٢٠١/ ١: ً، وانظر معاين القرآن أيضا٢٦٠/ ٣:  معاين القرآن)٤(

٣٨٣، ٣١٤، ٢٩٧، ٢٨٦، ٢٧٨، ٢٧٤.  



٣٧٥  إبراهيم حممد عبد اهللا.د -  )معاين القرآن(نظرات يف كتاب 

  :لمعنىبا التعليل - ١٠ 
ر ما علل به يف  أفاض الفراء يف تعويله على املعىن يف تعليله، حىت إن أكث

راه يقلب النظر يف معىن اآلية وحيلله، ويعلل  معانيه ال يتعدى مدار املعىن، فت
َّز حذف ما دل عليه  احلذف الواقع يف القرآن بداللة املعىن على احملذوف، وجيي

ُفتـقبل من أحدمها ومل يتقبل : وقوله((: ليه فيقولَّاملعىن ومينع حذف ما مل يدل ع ُ ُ
ألقتلنَّك ألن املعىن يدل على : قال الذي مل يتقبل منه: ، ومل يقل)١(من اآلخر

ألقتلنَّك، ومثله يف الكالم أن : أن الذي مل يتقبل منه هو القائل حلسده ألخيه
َإذا اجتمع السفيه واحلليم محد، تنوي باحلمد احلليم: تقول ، وإذا رأيت الظامل ُِ

َواملظلوم أعنت وأنت تنوي ِأعنت املظلوم للمعىن الذي ال يشكل: ْ ْ ُ((
)٢(.  

: وقوله((: ويعلل باملعىن وخيتار الوجه اإلعرايب الذي حيسن به، يقول
ذا احلديث ِّفذرين ومن يكذب  ْ َ ْ َ)معىن )٣ ِّفذرين ومن يكذب ْ َِْكلهم :  أي

َّإيل، وأنت تقول للرجل َتركت ورأيك ما أفلحت، أيلو : ِ لو وكلتك إىل رأيـك : ُ
ُذرين ومن خلقت وحيدا: مل تفلح، وكذلك قوله ْ ْ َ َْ)و)٤ ،ْمن َ يف موضع 

ُِّقد تركت ورأيك وخليت ورأيك؛ نصبت الرأي ألن املعىن لو : نصب، فإذا قلت َ ْ ُ
َتركت إىل رأيك، فنصبت الثاين حلسن هذا املعىن فيه، وألن االسم قبله م تصل ُ

                                                            
  .٢٧/ ٥: املائدة) ١(
  .٣٠٥/ ١: معاين القرآن) ٢(
  .٤٤/ ٦٨: القلم) ٣(
  .١١/ ٧٤: املدثر) ٤(
  
  



لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٧٦  )٢(اجلزء ) ٧٨( ا

))بفعل
)١(.  

ر تعويله عليه فيه،  وبذا وقفنا على أهم ما استند إليه الفراء يف تعليله، وكث
 )٣( واحلسن)٢(ًر ما ذكر آنفا، حنو تعليله باالستحباب ر أنه علل بغي غي

  .)٥( وطباع األعراب)٤(واالستيحاش
فالشيخ يف تعليله مل خيرج عن خصائص العربية ومدار الذوق واحلس 

 وهم إذا - رة  ًن، ومل يسلك سبال دخيلة على اللغة، فقد وجدناه يعلل بالكث اللغويي
َّ ومبا قل يف كالم العرب، - ره  ًر الشيء يف كالمهم أعطوه حكما ليس لغي كث

ورأيناه حيكم ذوقه العريب فيعلل بالقبح والكراهة واحلسن واالستحباب 
فعلل به، واختذ من ن التوهم  واالستيحاش، وإذا عدم علة لكالمهم ركب مت

ِْاألصل يف االستخدام اللغوي مستندا يعلل به، وهو ما مساه باخللقة، وألفيناه ً 
ًيويل معقولية الكالم اهتماما بالغا فيعلل بصحة املعىن أو فساده ً.  

ذه  إنه رصد يف تعليله اخلصائص اللسانية العربية وأبان عن علم أصيل 
ٍن وذوق عريب صاف، فجاءت علله موافقة ملا  تين سليم اللغة وشفافية وفطرة لغويتي

رد   .تقتضيه األسباب اللسانية املركوزة يف الطبع اللغوي ال يف العقل ا
  :منهجه في عرض الظاهرة النحوية وتحرير أحكامها

                                                            
، ١٧٤، ١٧٠، ١٦٣/ ١: ً، وانظر معاين القرآن أيضا١٧٧/ ٣: معاين القرآن )١(

٤١٨، ٢٢٤، ٢١٨، ٨٥، ٧٣/ ٢، ٢٢٨، ٢١٩، ٢١٣، ١٩١، ١٨٤، ١٧٨ ،
٢٥١، ١٧٧، ٩٥، ٥٩، ٢٤/ ٣.  

  .٣٨٦/ ٢: انظر معاين القرآن) ٢(
  .٢٤٤، ٢١٨/ ٢: انظر معاين القرآن) ٣(
  .٢١٤/ ٣: انظر معاين القرآن) ٤(
  .٣٥٣/ ٢: انظر معاين القرآن) ٥(



٣٧٧  إبراهيم حممد عبد اهللا.د -  )معاين القرآن(نظرات يف كتاب 

تبدو عقلية العامل واملؤثرات الفكرية اليت أثرت فيها يف املنهج الذي 
 يتناوهلا واملناقشات اليت يديرها واألفكار يسلكه يف شرحه للقضايا العلمية اليت

رها، والسبل اليت يتبعها يف استنباط األحكام العلمية، واملرتكزات اليت  اليت يثي
يتكئ عليها يف بسطه ألفكاره وشرحها، كل أولئك يرسم صورة واضحة عن 

  .تكوينه الفكري والعوامل اليت أثرت فيه
سنة الفراء يف حبثه النحوي يف وبناء على هذا ينبغي لنا أن نقف على 

ره النحوي ولنعلم   لنتعرف منهجه الذي اصطبغ به تفكي))معاين القرآن((كتابه 
راض  مقدار أخذه بالفلسفة واملنطق فنقف على مدى ميله إىل اجلدل واالفت

راض والتجريد العقلي واألسلوب املنطقي يف التقسيم والنفي واإلثبات  واالعت
ر ما ننتفع به للوصول إىل غايتنا أن  ها على بعض، وخيوبناء املسائل بعض

َِّوإنا أو إياكم لعلى : ، قال))معاين القرآن((نستعرض بضعة نصوص من كتابه  َِْ َّ
ًهدى

(١)٢(ن وإنا لعلى هدى وأنتم يف ضالل مبي: معناه: ، قال املفسرون( ،
ر  لعربية على غير أن ا  معىن الواو عندهم، وكذلك هو يف املعىن، غي))أو((معىن 

: َّزلة الواو، ولكنها تكون يف األمر املفوض، كما تقول  مبن))أو((ذلك، ال تكون 
ن، وليس له أن يأخذ  ًن، فله أن يأخذ واحدا أو اثني ًإن شئت فخذ درمها أو اثني

زلة الواو جيوز له أن يأخذ   مبن))أو((ثالثة، ويف قول من ال يبصر العربية وجيعل 
وإنا أو : ن، واملعىن يف قوله ًخذوا درمها واثني: زلة قولك يف قوهلم مبنثالثة، ألنه 

ً إنا لضالون أو مهتدون، وإنكم أيضا لضالون أو مهتدون، وهو يعلم أن إياكم ُّ َِّ

  .الضالون: ُّره الضال رسوله املهتدي وأن غي
                                                            

  .٢٤/ ٣٤: سبأ) ١(
 ،٢٨٠/ ٧: ، والبحر احمليط١٤٨/ ٢: هو مذهب أيب عبيدة، انظر جماز القرآن )٢(

  .٣٩٤/ ٨: ر القرآن والتبيان يف تفسي



لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٧٨  )٢(اجلزء ) ٧٨( ا

ًإن أحدنا لكاذب، فكذبته تكذيبا غي: فأنت تقول يف الكالم للرجل َّ ر  ِ
َّشوف، وهو يف القرآن ويف كالم العرب كثري، أن يوجه الكالم إىل أحسن مك ْ

قل : واهللا لقد قدم فالن، وهو كاذب، فيقول العامل: مذاهبه إذا عرف كقولك
ُّإن شاء اهللا أو قل فيما أظن، فيكذبه بأحسن من تصريح الكذب، ومن كالم 

ا فيقولون: العرب أن يقولوا : ، ويقولون)١(قاتعه وكاتعه: قاتله اهللا، مث يستقبحو
ا فيقولون ًجوعا دعاء على الرجل مث يستقبحو ًجوسا، ومن : ًجودا، وبعضهم: ً ْ َ

ا مبن: ذلك قوهلم ا دو ))زلة ما مضى وحيك وويسك، إمنا هي ويلك، إال أ
)٢(.  

يف ضوء هذا النص نرى أنه بدأ كالمه بذكر قول املفسرين يف اآلية مث 
، وذكر ))ر ذلك ر أن العربية على غي غي((: ّحكمها فيه فقالالتفت إىل العربية لي

ْ واستثمر معناها الوظيفي، وذم من ليس له دراية ))أو((املعىن الذي تستخدم فيه  َ َّ
ْويف قول من ال يبصر العربية((: بالعربية فقال ، واستند إىل معىن اآلية يف كالمه ))َ

ِوإنا أو إياكم: واملعىن يف قوله((: فقال ِ... وعلل ما ذهب إليه بكثرته يف ،َّ

َّالقرآن وكالم العرب، مث ساق أسلوب العرب يف التكذيب، وعول يف ذلك على  َ
ضرورة فهم كالمهم، ونبه على دور الذوق العريب يف استبعاد بعض الكلمات 
ا معلال باستقباحهم، والتمس لكالمه دليال فلم جيده  ًوإحالل أفضل منها مكا ً

  .العربإال يف كالم 
َّفالشيخ يف هذا النص مل يتعد إطار العربية واملعاين املستفادة منها والذوق  َ

رها سواء أكان ذلك يف تعليله أم يف  العريب واحلس اللغوي ومناهج العرب يف تعبي
  .ن املنهج الوصفي واملعياري منهجه الذي تراوح بي

ويتعلق بكالم وهذا هو دأبه يف شرحه للظاهرة النحوية، يستلهم العربية 
                                                            

  ).قتع( التاج ))قاتعه اهللا: كاتعة املقاتلة يقالواملقاتعة وامل((: قال الزبيدي) ١(
  .٣٦٢/ ٢: معاين القرآن) ٢(



٣٧٩  إبراهيم حممد عبد اهللا.د -  )معاين القرآن(نظرات يف كتاب 

ر غافل  ركيب اللغوي، وينبه على أغراضهم منه غي القوم وأساليبهم يف تأليف الت
ذا كله  عن اإلشارة إىل عنايتهم باملقام الذي يرسلون فيه كالمهم، وتعرف كلفه 

َأمن هو قانت آناء الليل: وقوله((: يف النص التايل، قال ٌ ْ ََّ)قرأها حيىي بن )١ ،
َّ، وفسروها)٢(، وذكر ذلك عن نافع ومحزةَّوثاب بالتخفيف ٌيا من هو قانت، : َ ْ َ

ْيا زيد أقبل :  فيقولون))يا((وهو وجه حسن، العرب تدعو بألف كما يدعون بـ ُ
ْوأزيد أقبل، قال الشاعر ُ َ

)٣(:  
ُإال يد ليست هلا عضد   ٍى لستم بيد َُْي لبـيبن َأبن ُ َ ٍ ِ 

  :)٤(وقال اآلخر
ْأضمر بن ضمرة ماذا ذكر َ َ ت من صرمة أخذت باملرار   َ

ُ ْ َ ِ ٍُ ْ ِ َ 
ًر يف الشعر، فيكون املعىن مردودا بالدعاء كاملنسوق، ألنه ذكر  وهو كثي
َّ مث قص قصة الصاحل بالنداء، كما تقول يف الكالم)٥(الناسي الكافر َّ ٌفالن : َ

                                                            
  .٩/ ٣٩: الزمر) ١(
ر ونافع   املشددة وقرأ ابن كثي بامليم))ََّأمن((قرأ عاصم وأبو عمرو وابن عامر والكسائي  )٢(

ْأمن((ومحزة  ، ١٨٩: ر ، والتيسي٥٦١:  بامليم املخففة، انظر كتاب السبعة يف القراءات))ََ
  .٢٣٧/ ٢: ، والكشف عن وجوه القراءات السبع٤١٩ - ٤١٨/ ٧: والبحر احمليط

إىل أوس، ) خبل( بال نسبة ونسبة صاحب اللسان ٣١٧/ ٢: ورد البيت يف الكتاب )٣(
  .)) ...ً إال يدا   ٍ لستم بيد.... ((، وروايته فيه ٢١: وهو يف ديوانه

  
  
  .رة بن عمرو الفقعسي ًسوبا إىل سب من٤٣٩: ورد البيت يف نوادر أيب زيد) ٤(
َّوإذا مس : ًهذه إشارة إىل اآلية اليت تسبق اآلية املذكورة سالفا من سورة الزمر وهي) ٥( َ

َّاإلنسان ضر دعا ربه منيبا إليه مث إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل  َ َّ ً ُ َّ ُ َ



لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٨٠  )٢(اجلزء ) ٧٨( ا

ْيصلي وال يصوم فيا من يصلي ويصوم فأبشر، فهذا معناه واهللا أعلم ِ َْ ْ َ.  
 يف ))أم(( ألن العرب قد تضع ))أم((ً األلف استفهاما بتأويل وقد تكون

ُموضع األلف إذا سبقها كالم، وقد وصفت من ذلك ما يكتفى به، فيكون 
ْاملعىن أمن هو قانت    كاألول الذي ذكر بالنسيان والكفر؟) خفيف(ََ

 ))أم((ومن قرأها بالتشديد فإنه يريد معىن األلف، وهو الوجه، أن جتعل 
ا احلسن وعاصم وأبو إذا كا نت مردودة على معىن قد سبق قلتها بأم، وقد قرأ 

ْأم من، والعرب تقول: جعفر املدين، يريدون َ أأخوك أم : ن قلت كان هذا حي: َْ
ِهذه الكلمة بعد املغرب إذا رأيت الشخص فلم تدر ما هو؟ : الذئب؟ تقال ْ َ
ٌأذلك أم جأب: ٌَّأفتلك أم وحشية؟ وقولك: ومنه قولك ْ َ

ً يطارد أتنا؟)١( ُُ ُِ  
ْأمن هو((فأين جواب : فإن قال قائل َّ فقد تبني يف الكالم أنه مضمر ))ََّ

َّقد جرى معناه يف أول الكلمة، إذ ذكر الضال مث ذكر املهتدي باالستفهام،  ََّ
ْأهذا مثل هذا أو أهذا أفضل أم هذا؟ ومن مل يعرف : ٌفهو دليل على أنه يريد َ
ِ له املعىن يف هذا وشبهه مل يكتف ومل يشتف، أال ترى َّمذاهب العرب ويتبني َِ َْ َ

  :)٢(قول الشاعر
ٌفأقسم لو شيء أتانا رسوله َسواك ولكن مل جند له مدفعا   ُ ْ َْ ْ َ 

َّأن معناه ))رك لدفعناه، فعلم املعىن فلم يظهر ٌلو أتانا رسول غي: َ
)٣(.  

ية للعربية فال ًره معتمدا املعطيات الذوق خ يف تفسي وهكذا ميضي الشي

                                                                                                                                
ْوجعل هللا أندادا ليضل عن سبيله قل متتع  َّ َّ ِ ُ َِّبكفرك قليال إنك من أصحاب النارً ً 

  .٨/ ٣٩: الزمر
  ).جأب(التاج . ))ًاحلمار الغليظ مطلقا: َْاجلأب(() ١(
  .٢٢٧/ ٤: ، واخلزانة١٣٠: هو امرؤ القيس، والبيت يف ديوانه) ٢(
  .٤١٧ - ٤١٦/ ٢: معاين القرآن) ٣(



٣٨١  إبراهيم حممد عبد اهللا.د -  )معاين القرآن(نظرات يف كتاب 

، وقد كان أشار إىل ))وهو وجه حسن((: جيد حلكمه النحوي إال أن يقول
ح يف النص السابق، واحلسن والقبح أمران ذوقيان، ويبحث يف إعراب  القب

ً على قراءة التخفيف والتثقيل ويرى لكل قراءة توجيها حنويا نابعا من ))أمن(( ً ً
 فيعلل به - كعادته -على كالم العرب ِّر بائن عنها، ويعول  روح العربية غي

، ويلتفت )).. والعرب تقول((:  وحيتج به فيقول))..ألن العرب قد تضع((: فيقول
 ن يدي حبثه، ويويل معىن املقام اهتمامه وينبه ًإىل أشعارهم ويسوقها شاهدا بي

عليه، وحيرص على أن يربط كل وجه إعرايب باملعىن الذي يفضي إليه، وإذا مل جيد 
ًبدا◌ من االعت اللغوي راض واجلواب عنه فإن ذلك ال خيرج به عن بدائه احلس  ََُّ

ّأمن ((ِّألن مراده منه تبيان املعقولية املرجوة من الكالم، فتجده يبني أن جواب 
مسالك   جرى معناه يف اآلية السابقة، مث يستحثُّ القارئ للوقوف على))هو

ْفإن من غاب عنه مرامي العرب من ُّالعرب يف كالمها وتعقله وفهم معناه،  َ
  .زود منه بشيء وضاق صدره وكمد قلبه كالمها مل يت

 حىت يتوضح لدينا تكوينه ))معاين القرآن((وما إن نتقدم يف قراءة 
الفكري يف الدرس النحوي وذهنه السيال بكالم العرب وتقاليبه وفهمه الدقيق 

أصالة عربية نقية بعيدة عن ملعانيه وتذوقه هلا، وهو يف مجاع حبثه يصدر عن 
ًالدخيل، ويصطنع لنفسه منهجا يتخذ من كالم العرب حقيقة مسلمة يرجع 

ا ركن يأوي إليه ومعي ن وافر يستقي منه أحكامه، فإذا ما بلغه  َإليها على أ
شيء من كالمهم أخذه على أنه حجة دامغة وتوقف عن املنـاقشة واجلدل، 

ُّليس له تعـلق به، ًره، وال مسقطا عليه ما  ر ملتفت لغي وجعـل يبحث فيه غي

ٌاحلج أشهر معلومات: وقوله((: وهذا ما يتجلى يف قوله ٌ ُّ)معناه وقت احلج ،)١ 

                                                            
  .١٩٧/ ٢: البقرة) ١(



لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٨٢  )٢(اجلزء ) ٧٨( ا

َّ تصلح فيها فال يقال إال بالرفع، كذلك ))يف((هذه األشهر، فهي وإن كانت 
ر ُّرد شهران واحلر شهران، ال ينصبون، ألنه مقدا الب: كالم العرب، يقولون

ٌولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر: احلج، ومثله قوله ٌُ َ َُّ ُ ُ َ)ولو )١ ،
كانت األشهر أو الشهر معروفة على هذا املعىن لصلح فيه النصب، ووجه 

ٍّالكالم الرفع، ألن االسم إذا كان يف معىن صفة أو حمل
 قوي إذا أسند إىل )٢(

ٌ وهو رجل دون، فيٌهو رجل دونك: شيء، أال ترى أن العرب يقولون رفعون إذا  ٌ
ٌاملسلمون جانب والكفار جانب((أفردوا وينصبون إذا أضافوا، ومن كالمهم  ٌ(( ،

 نصبوا، وذلك أن الصاحب يدل على ))َاملسلمون جانب صاحبهم((: فإذا قالوا
َحنو صاحبهم وقـرب صاحبهم، فإذا سقط الصاحب مل جتده : ٍّحمل، كما تقول ُْ َ

َّشيء أو بعده، واألشهر املعلومات شوال وذو القعدة وعشر ًحمال تقيده قرب ال َ
َّمن ذي احلجة، واألشهر احلرم احملرم ورجب وذو القعدة وذو احلجة، وإمنا جاز 

أشهر، وإمنا مها شهران وعشر من ثالث ألن العرب إذا كان : أن يقال له
ن، كما  الوقت لشيء يكون فيه احلج وشبهه جعلوه يف التسمية للثالثة واالثني

َواذكروا اهللا يف أيام معدودات فمن تعجل يف :قال اهللا تبارك وتعاىل َّ ْ َ
ٍ ٍ َ

ْيومني َ
ُ، وإمنا يتعجل يف يوم ونصف، وكذلك هو يف اليوم الثالث من أيام )٣( َّ ُ

َله اليوم يومان منذ مل : ٌّالتشريق، وليس منها شيء تام، وكذلك تقول العرب
ر املواقيت ألن العرب قد  ذا ليس جبائز يف غيأره، وإمنا هو يوم وبعض آخر، وه

تفعل الفعل يف أقل من الساعة مث يوقعونه على اليوم وعلى العام والليايل 
                                                            

  .١٢/ ٣٤: سبأ )١(
رور، والكوفيون يطلقون لفظ الصفة واحملل على أي يف معىن الظرف واجلا )٢( ر وا

رور، انظر جمالس ثعلب   .٧/ ٨: ، وشرح املفصل البن يعيش٨٠: الظرف واجلار وا
  .٢٠٣/ ٢: البقرة) ٣(



٣٨٣  إبراهيم حممد عبد اهللا.د -  )معاين القرآن(نظرات يف كتاب 

َزرته العام وأتيتك اليوم((: واأليام، فيقال َّقتل فالن ليايل احلجاج أمي((، و))َ َ ٌ ٌر،  ُِ
، وإمنا يراد به ُألنه يراد أول الوقت وآخره، فلم يذهب به على معىن العدد كله

))ن إذ ذاك احلي
)١(.  

ًفالشيخ يتناول حبثه تناوال لغويا صرفا يرمي منه إىل التنبيه على املواضع  ً ً
 ))يف((ر ظرف، وال يقف عند صحة تقدير  ًاليت تكون فيها الكلمة ظرفا أو غي

 يف ))يف((للحكم على الكلمة بالظرفية، بل ينظر إىل املعىن املتوخى، فتقدير 
ٌاحلج أشهر معلومات:تعاىلقوله  ٌ ُّ جائز ولكن املعىن ليس على الظرفية، فال 

رسل فيها، وإمنا يستوحي احلكم القاطع من العربية  تراه يتسع يف املناقشة ويست
، وال جتد يف صدره إال كالم العرب وفعلها ))...كذلك كالم العرب((: فيقول

َّر، فإذا علل تنكب س يف تنويع أساليب التعبي بيل احملاكمة العقلية وأقبل على َّ
، فال نزعة فلسفية ))..ألن العرب((: مسالك القوم يف لغتهم وأخذ منها، فقال

جدلية وال صبغة منطقية ترمي إىل اخلروج بنتيجة، وال مصطلحات تنبو عنها 
ا واستخالص األحكام  ا ورصد الستخداما ٍّالعربية، ولكن فهم هلا وتأس  ْ

: راض وجواب عنه منبثقان من صميمها، قال  وسهولة، واعتالنحوية منها بيسر
ُوهو حمرم عليكم إخراجهم: وقوله(( ِ ٌَّ ُ)٣( كناية))هو((، إن شئت جعلت )٢( 

ِفريقا منكم من ديارهمُْوخترجون عن اإلخراج  ًٌوهو حمرم عليكم، يريد: ، أي :
ًإخراجهم حمرم عليكم مث أعاد اإلخراج مرة أخرى تكريرا على  ن  َّ ملا حال بي))هو((َّ

، وإن شئت ))هو(( كالم فكان رفع اإلخراج بالتكرير على ))هو((ن  اإلخراج وبي

                                                            
  .١٢٠ - ١١٩/ ١: معاين القرآن) ١(
  .٨٥/ ٢: البقرة) ٢(
  .٨٤/ ٣: ن، انظر شرح املفصل البن يعيش ر عند البصريي الكناية هو الضمي) ٣(



لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٨٤  )٢(اجلزء ) ٧٨( ا

وما هو : َّ ورفعت اإلخراج مبحرم، كما قال اهللا جل وعز)١(ً عمادا))هو((جعلت 
ِِمبزحزحه من العذاب  ْ َّأن يـعمرَُ َُ ْ َ)ليس مبزحزحه من -  واهللا أعلم - ، فاملعىن )٢ 

  .ر لتعميالعذاب ا
 ))كان((إن العرب إمنا جتعل العماد يف الظن ألنه ناصب ويف : فإن قلت

ما يرفعان ويف ))ليس((و ن ينصب))َّإن(( أل ا أل ن، وال ينبغي للواو وهي  َّ وأخوا
  .ال تنصب وال ترفع وال ختفض أن يكون هلا عماد

ا مل يوضع العماد على أن يكون لنصب أو لرفع أو خلفض، إمن: قلت
وضع يف كل موضع يبتدأ فيه االسم قبل الفعل، فإذا رأيت الواو يف موضع 

ًأتيت زيدا وأبوه : تطلب االسم دون الفعل صلح يف ذلك العماد، كقولك
ًأتيت زيدا وقائم أبوه، وأتيت زيدا ويقوم أبوه، ألن الواو : ح أن تقول قائم، فقبي ً

 ))هو(( االسم أدخلوا هلا َتطلب األب، فلما بدأت بالفعل وإمنا تطلب الواو
كان مرة وهو ينفع الناس : مسعت بعض العرب يقول: ألنه اسم، قال الفراء

م ))ُأحسا
)٣(.  

رض يصلح استخدامه يف مواضع بعينها، حنو  فالعماد يف نظر املعت
 ))ًإن زيدا هو الناجح(( و))كان زيد هو املتفوق(( و))ًظننت زيدا هو القائم((
ر  ٌّ كل له عمل، والواو ليس هلا عمل، فال ينبغي لضمي))إن(( و))كان(( و))ظن((و

ر الفصل يف  ًالفصل أن يأيت بعدها، فأجاب الفراء مستندا إىل أصل وضع ضمي
ر الفصل له غاية معنوية يف  اللغة ونبه على املوضع الذي يأيت فيه، وضمي

                                                            
، وشرح ١١٠/ ٣: ن، انظر شرح املفصل البن يعيش ر الفصل عند البصريي هو ضمي )١(

  .٢٤/ ٢: الكافية للرضي
  .٩٦/ ٢: البقرة) ٢(
  .٥١ - ٥٠/ ١: معاين القرآن) ٣(



٣٨٥  إبراهيم حممد عبد اهللا.د -  )معاين القرآن(نظرات يف كتاب 

لغوي راض واجلواب صادران عن طبع  اجلملة العربية كما هو معلوم، فاالعت
ر الفصل، ويستندان  عريب ويرميان إىل تبيان املوضع الذي يستخدم فيه ضمي

  .ر الفصل إىل اخلصائص اللغوية للواو وضمي
: ًويزداد منهجه يف املناقشة وإثارة السؤال واجلواب وضوحا يف قوله

: ، والفعل لألعناق، فيقول القائل)١(ن َّّفظلت أعناقهم هلا خاضعي: وقوله((
  :يقل خاضعة؟ ويف ذلك وجوه كلها صوابكيف مل 

ًأن جماهدا: أولها َّ ، فكانت األعناق )٣(راء  جعل األعناق الرجال الكب)٢(َ
  .ن لآلية راؤهم هلا خاضعي َّظلت رؤوسهم رؤوس القوم وكب: زلة قولك ههنا مبن

رأيت الناس إىل : أن جتعل األعناق الطوائف، كما تقول: والوجه اآلخر
ًفالن عنقا وا َحدة، فتجعل  األعناق الطوائف والعصبُُ ُ.  

َّوأحب إيل من هذين الوجهي ِ ُّ ن يف العربية أن األعناق إذا خضعت  َ
ا خاضعون، فجعلت الفعل أوال لألعناق مث جعلت   للرجال، ))ن خاضعي((ًفأربا

  :)٤(كما قال الشاعر
ِّعلى قبضة موجوءة ظهر كفه ُ

ٍ ُفال املرء مستحي وال هو طاعم   ٍ
ِ ٍ ْ َ ْ ُ ُ 

فأنث فعل الظهر ألن الكف جتمع الظهر وتكفي منه، كما أنك تكتفي 
ٌن ناظر  ُّكل ذي عيني: ي، أال ترى أن العرب تقول خضعت لك رقبت: بأن تقول

 ))ُّكل((رك  ُي، ونظرت مبعىن واحد، فت ْنظرت إليك عين: وناظرة إليك، ألن قولك

                                                            
  .٤/ ٢٦: الشعراء) ١(
  .٢٠ - ١٩/ ٢: ر، تابعي مفسر من أهل مكة، انظر شذرات الذهب هو جماهد بن جب) ٢(
  .٥/ ٧: ، والبحر احمليط٤٦٠/ ٢:  ومعاين القرآن لألخفش،٨٤ - ٨٣/ ٢: جماز القرآنانظر ) ٣(
  . بال نسبة٤١٨/ ٢: ورد البيت يف اخلصائص) ٤(



لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٨٦  )٢(اجلزء ) ٧٨( ا

))..ًا خاضعة كان صواباأعناقهم هل: ن، فلو قلت َُّوله الفعل ورد إىل العي
)١(.  

ّوأحب إيل من هذين الوجهني يف العربية((: فقوله  يصدر عن ))...َّ
راضه  ن، وهو يف هذا النص ال يسوق اعت َتكوين حنوي وعقلية لغوية خالصي

ر معىن اآلية وتوجيه مسألة  وجوابه عنه رغبة يف اجلدل واملناقشة ولكن لتفسي
ن يف جوابه بقول إمام من  ألصول العربية، ويستعيحنوية تبدو يف ظاهرها خمالفة 

، ))باب احلمل على املعىن((ّأئمة القراء واملفسرين، وبأصل من أصول العربية هو 
ّي فصال ونبه على أمهيته يف فهم العربية وختريج  وهو باب أفرد له ابن جن ً

إلدراك راضه وجوابه عنه  ، فال جيايف طبيعة العربية ألنه يدير اعت)٢(كالمها
  .)٣(مضمون الكالم وكشف معانيه الدقيقة

وهكذا تكتمل صورة املنهج الذي اتبعه الفراء يف حتديد املسار النحوي 
ن العربية  زة له، وتتمثل بتلك اآلصرة القوية بينه وبي وشرحه وتبدو املعامل املمي

ًوكالم العرب، فال يكاد يذكر وجها إعرابيا أو قراءة قرآنية إال وحييل ع ليهما ً
))وهو وجه العربية((: ًحمتكما، فإذا وجد ما يتفق وأحكامهما نعته بقوله

 أو )٤(
))ن يف العربية وهو أقوى الوجهي((: بقوله

وهو وجه قوي يف ((: ، أو بقوله)٥(
))العربية

))كل هذا جائز يف العربية((:  أو بقوله،)٦(
وهذا جائز ((: ، أو بقوله)٧(

                                                            
  .٢٧٧ - ٢٧٦/ ٢: معاين القرآن) ١(
  .٤٣٥ -٤١١/ ٢: انظر اخلصائص) ٢(
  ...٢٤١/ ٢، ٦٠ - ٥٩/ ١: انظر معاين القرآن) ٣(
  .٢٥٥/ ٢: معاين القرآن) ٤(
  .٤٢/ ٢: اين القرآنمع) ٥(
  .٢١٧/ ٢: معاين القرآن) ٦(
  .٢٦٣/ ٣: معاين القرآن) ٧(



٣٨٧  إبراهيم حممد عبد اهللا.د -  )معاين القرآن(نظرات يف كتاب 

))يف العربية
))وهو وجه جيد يف العربية((: ، أو بقوله)١(

كالم ((: ، أو بقوله)٢(
))...العرب

))..والعرب تقول((: ، أو بقوله)٣(
والعرب تفعل ((: ، أو بقوله)٤(

))..ذلك
))..وهو من كالم العرب((: ، أو بقوله)٥(

، ويرى أن املتكلم ينبغي له )٦(
))فهذا سبيل كالم العرب((: أن يتأسى بكالمهم فيقول

)٧(.  

وهو ضعيف يف ((: ا ال يتفق وأحكام العربية نبه عليه بقولهوإذا وجد م
))العربية

))ًوال جند ذلك مستقيما يف العربية((: ، أو قوله)٨(
وال جتد ((: ، أو قوله)٩(

))ًذلك حمتمال يف العربية
)١٠(.  

كما تتمثل تلك املعامل بأن الفراء حنوي أخذ يف معانيه بدرس حنوي 
ا، وسبيقوم على النظر يف العربية ور ا واألخذ  ر  صد خصائصها ومقوما

ا يف التعبي ر عن أفكارهم وللوقوف على  أعماقها إلبراز أساليب أصحا
طرائقهم يف اخلطاب، وأدار حبثه بأسلوب يتفق وطبيعتها، لذا مل يطلب ملنهجه 

أن تكون جمردة .. أن يتخلله النفي واإلثبات والتقسيم ومل يلتمس حلججه

                                                            
  .٢٨٩/ ٣: معاين القرآن) ١(
  .٢١٥ - ٢١٤/ ٢: معاين القرآن) ٢(
  ...٢٨٠، ١١٨/ ٢، ٩٤/ ١: معاين القرآن) ٣(
  ..٤٥/ ٣، ٣٨، ٣٦، ٢٩، ٢٠/ ٢: معاين القرآن) ٤(
  .٧٣ - ٧٢/ ٢: معاين القرآن) ٥(
  .١٧٩/ ٢: آنمعاين القر) ٦(
  .٥٢/ ٣: معاين القرآن) ٧(
  .٢٥٩/ ٢: معاين القرآن) ٨(
  .٣٩٧/ ٢: معاين القرآن) ٩(
  .١٥٦/ ٣: معاين القرآن) ١٠(



لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٨٨  )٢(اجلزء ) ٧٨( ا

سه عن التطويل يف اجلدل، وميَّم وجهه شطر العربية واختذها عقلية، ونأى بنف
ًمدارا لبحثه، فجاء منهجه متفقا وروحها وأضفى حسه اللغوي على  ً

رة عن ذهنيته النحوية،  مصطلحاته فجاءت لصيقة بذوقه اللغوي الرفيع معب
ر  ن ذلك يف هذه املصطلحات اليت سارت على لسانه وأراد هلا أن تعب وتستبي
  .كوينه النحوي، وهذا ما تتكلم عليه الفقرة التاليةعن ت

  :المصطلحات التي سارت على لسان الفراء
اســتخدم الفــراء بعــض الرتاكيــب ليعــرب عــن رأيــه يف املــسائل النحويــة الــيت 

 ))مــصطلحات((تعــرض هلــا، وملــا كثــر اســتخدامه تلــك الرتاكيــب رأيــت أن أمسيهــا 
ـــــئ عـــــن أصـــــالة ـــــا تنب ـــــدرس، أل  وذوق لغـــــويني عنـــــد الـــــشيخ، وأن أخـــــصها بال

ُّويستـــشف منهـــا حـــسه الفطـــري مبعـــاين العربيـــة، ومـــا كـــان عليـــه مـــن علـــم عميـــق 
ًمبجـــاري التعبـــري فيهـــا، فـــإذا عـــرض لـــه مـــذهب حنـــوي وأراد أن يتخـــذ منـــه موقفـــا 

: ، قـال))ولـست أشـتهي ذلـك(( :اختار عبارة شـفافة ترجـع إىل الـذوق حنـو قولـه
: إذا كانــــت فيــــه الفــــاء أو الــــواو مثــــل قولــــهوكــــان محــــزة الزيــــات يهمــــز األمــــر ((
واســـــأل القريـــــة الـــــيت كنَّـــــا فيهـــــا)ومثـــــل قولـــــه)١ ، : فاســـــأل الـــــذين يقـــــرؤون

ــــاب ــــو كانــــت  ، ولــــست أشــــته)٢(الكت ــــا ل مهمــــوزة لكتبــــت فيهــــا ي ذلــــك أل
 )٥(ًواضـرب هلـم مـثال )٤(ًفاضرب هلم طريقـا:  كما كتبوها يف قوله)٣(باأللف
))باأللف

)٦(.  

                                                            

   .٨٢/ ١٢: يوسف) ١(
   .٩٤/ ١٠: يونس) ٢(
  .))فسئل(( ))فاسئل(( وكذا الفعل ))وسئل(( كتب يف املصحف ))واسأل((الفعل ) ٣(
  .٧٧/ ٢٠: طه) ٤(
  .١٣/ ٣٦: يس) ٥(
  .١٢٥/ ١: معاين القرآن) ٦(



٣٨٩  إبراهيم حممد عبد اهللا.د -  )معاين القرآن(نظرات يف كتاب 

))ولست أشتهي ذلك((: ر استخدامه ملثل قوله وقد كث
ولست (( ومثل )١(

))أشتهيه
))ولست أشتهيها((ومثل  )٢(

))وال أشتهي الرفع(( ومثل )٣(
)٤(.  

وتبدو رقة طبعه اللغوي يف عبارات لطيفة كان يطلقها كلما وجد ما ال 
َّوالرفع أحب إيل((: َّيروق له وال يريد رده حنو قوله القراء أ بعض وقد قر((:  قال))ُّ

م الفزع األكب ُال حيز ، وقد قرؤوا )٦( باجلزم وهو ينوون الرفع)٥(ُر َُْ
أنلزمكموها وأنتم هلا كارهون)والرفع أحب إيل من اجلزم)٧ ،َّ((

)٨(.  

                                                            

  .٢٢٥، ١١١/ ٣، ٣٢٤/ ٢، ٢٣٨/ ١: معاين القرآن) ١(
 .٣٢٤/ ٢، ٤٧٣، ٢٦٥/ ١: معاين القرآن) ٢(
  .٧٤/ ٣، ٣٨٣/ ٢، ٢٧١/ ١: معاين القرآن) ٣(
  .١٤٦/ ٣: معاين القرآن) ٤(
  .١٠٣/ ٢١: األنبياء) ٥(
  .٨٢/ ٣: انظر إعراب القرآن للنحاس) ٦(
  .٨، ح ١٢ف ص انظر ما سل) ٧(
  .٢١/ ٣، ٣٨٤/ ٢، ٣٧٥/ ١: ً، وانظر معاين القرآن أيضا٨٨/ ١: معاين القرآن) ٨(



لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٩٠  )٢(اجلزء ) ٧٨( ا

َّوالرفع أحب إيل((: َّوترددت على لسانه عبارات قريبة من قوله ِ والوجه ((:  كقوله))ُّ
َّاألول أحب إيل ُّ((

َّوالنصب أحب إيل((: قوله، و)١( ِ ُّ((
ن  وهو أحب الوجهي((: ، وقوله)٢(

َّإيل ِ((
))ُّولست أستحب ذلك((: ، وقوله)٣(

))..ُّوكأين أستحب((: ، وقوله)٤(
: ، وقوله)٥(

))ُّوليس هلا معىن أستحبه((
))..ُّوال أستحب أن أقـول((: ، وقوله)٦(

وهو ((: ، وقوله)٧(
َّأحبها إيل ِ ُّ((

َّوالكسر أحب إيل((: ،  وقـوله)٨( ِ ُّ((
)٩(،  

))ولست أستحسنه((: وقوله 
))َوالنصب يف العربية أهيؤها((: ، وقوله)١٠(

)١١(.  
 ))ي ذلك وال يعجبن((: واختار عبارة أخرى إلبراز موقفه النحوي وهي قوله

َّإال أن خيافا أال يقيما حدود اهللا: قال ََّ َََ ْ ِ )ويف قراءة عبد اهللا )١٢ ، َّإال أن ِ

ُإال أن خيافافقرأها محزة على هذا املعىن ، )١٣(ختافوا َ َّ ِ)ي ، وال يعجبن)١ 

                                                            
  .٤٣/ ١: معاين القرآن) ١(
  .٣٩٣/ ١: معاين القرآن) ٢(
  .٤٢٠/ ٢: معاين القرآن) ٣(
  .١٩/ ١: معاين القرآن) ٤(
  .٢٥/ ٣: معاين القرآن) ٥(
  .٤١٤/ ١: معاين القرآن) ٦(
  .٣١١/ ١: معاين القرآن) ٧(
  .٣٣٨/ ٢: ً، وانظر معاين القرآن أيضا٢٢/ ١: معاين القرآن) ٨(
  .٣٥١/ ٢: معاين القرآن) ٩(
  .٢٠/ ١: معاين القرآن) ١٠(
  .أحسنها: ، وأهيؤها٢٣٢/ ١: معاين القرآن) ١١(
  .٢٢٩/ ٢: البقرة) ١٢(
  .١٣٨/ ٣: ، واجلامع ألحكام القرآن٣١٤/ ١: انظر إعراب القرآن للنحاس) ١٣(



٣٩١  إبراهيم حممد عبد اهللا.د -  )معاين القرآن(نظرات يف كتاب 

))ذلك
))َّواألول أعجب إيل((: ، وقريب من هذا قوله)٢(

وكسر الواو ((: ، وقوله)٣(
))...َّيف الوالية أعجب إيل من فتحها

، ختفي النون )٥(نون والقلم ((: وقوله ،)٤(
))َّوتظهرها، وإظهارها أعجب إيل

))َّالرفع أعجب إيل... ((:  وقوله،)٦(
: ، وقوله)٧(

))َّن إيل وهذا أعجب الوجهي((
)٨(.  

                                                                                                                                
، وحجة ٨٠: ر ، والتيسي١٨٢:  انظر كتاب السبعة))خيافا((قراءة محزة بضم الياء يف  )١(

  .٢٢٧/ ٢: ، والنشر١٣٥: القراءات
  .١/١٤٥: معاين القرآن) ٢(
  .٧٨/ ٢: ، وانظر٤٦١/ ١: معاين القرآن) ٣(
  .٤١٨/ ١: معاين القرآن) ٤(
  .١/ ٥٢: القلم) ٥(
  .١٧٢/ ٣: معاين القرآن) ٦(
  .٣٧٨/ ٢: رآنمعاين الق) ٧(
  .٨٥/ ٣: معاين القرآن) ٨(
  



لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٩٢  )٢(اجلزء ) ٧٨( ا

ًومما استخدمه يف ترجيحه وجها حنويا على آخر قوله ، ))أجود يف العربية((: ً
َّوهو قائم يصلي يف احملراب أن اهللا: وقوله((: قال َ...) ٢(، تقرأ بالكسر)١( ،

))والنصب أجود يف العربية
))ح امليم أجود يف العربية واملقام بفت((: له، وقو)٣(

)٤( ،
))وإجراؤها أجود يف العربية((: وقوله

)٥(.  
:  قال))أكرهه((: ر عن قناعته الفكرية كقوله وكان يؤثر الكلمة اليت تعب

 ))..وهو مما أكرهه... ((
)٦(.  

  :ّالقياس عند الفراء
أن نتناول قضية ومما يتمم الفائدة من هذا البحث ويتصل به بصلة وثيقة 

ّالقياس عند الفراء لنقف على رأيه فيه ومذهبه يف جماريه وصوره، وقبل ذلك 
ًر إىل أنه ليس جمرد القول بالقياس واألخذ به مظهرا من مظاهر  ينبغي يل أن أشي

ا العقل البشري مركوزة يف  التأثر باملنطق، ذلك ألن القياس عملية فكرية يقوم 
ر موضع من كتابه، فقاس  رشد اهللا تعاىل عباده إليه يف غيوقد أ((طباع اإلنسان، 

ًالنشأة الثانية على النشأة األوىل يف اإلمكان، وجعل النشأة األوىل أصال والثانية 
ا  ًفرعا عليها، وقاس حياة األموات بعد املوت على حياة األرض بعد مو

                                                            
  .٣٩/ ٣: آل عمران) ١(
 بالفتح، انظر كتاب َّأن اهللاوقرأ الباقون  بالكسر ن اهللاإقرأ ابن عامر ومحزة  )٢(

  .١٦٣ - ١٦٢: ، وحجة القراءات٨٧: ر ، والتيسي٢٠٥: السبعة
  .٢١٠/ ١: معاين القرآن) ٣(
  .٤٤/ ٣: معاين القرآن) ٤(
  .١٤/ ٣:  القرآنمعاين) ٥(
  .٢٤٥/ ١: معاين القرآن) ٦(



٣٩٣  إبراهيم حممد عبد اهللا.د -  )معاين القرآن(نظرات يف كتاب 

))بالنبات
)١(.  

بكر، فمما أثر عن أيب ن يف زمن م وقد عرف القياس عند العرب املسلمي
م قاسوا خليفة رسول اهللا على الرسول، وذلك  بكر والصحابة رضي اهللا عنهم أ
عندما امتنع بنو حنيفة من إيتاء الزكاة إىل اخلليفة األول، ومتسكوا بأن الصدقات 

: ي ألن صالته سكن لدافعيها، واحتجوا بظاهر قوله تعاىل كانت تدفع للنب
 ا وصل عليهم إن صالتك سكن خذ من أمواهلم صدقة ِّتطهرهم وتزكيهم  َ
، وصالة أيب بكر ليست بسكن، فرفض أبو بكر قوهلم وقاس هو )٢(هلم

والصحابة خليفة رسول اهللا على الرسول جبامع العلة بينهما، فالرسول يأخذ 
، ومما وصى به عمر )٣(للفقراء ال لنفسه واخلليفة نائب عنه يف استيفاء احلقوق

ُالفهم الفهم فيما أديل إليك مما ورد ((: ب أبا موسى األشعري قولهبن اخلطا َ َ
ْعليك مما ليس يف قرآن وال سنة، مث قايس بي ن األمور عند ذلك، واعرف  ِ

))األمثال مث اعمد فيما ترى إىل أحبها إىل اهللا وأشبهها باحلق
)٤(.  

وهو رن باسم عبد اهللا بن أيب إسحاق احلضرمي،  والقياس يف النحو يقت
َّأول من بعج النحو ومد القياس وشرح ((ما نبه عليه ابن سالم إذ قال عنه  ْ َ

))العلل
، وبلغ القياس على يد اخلليل وتلميذه سيبويه مرحلة نضجه ومنوه حىت )٥(

                                                            
  .١٣٠/ ١: ن أعالم املوقعي) ١(
  .١٠٣/ ٩: التوبة) ٢(
  . وما بعدها٢٤٢/ ٢: انظر املستصفى من علم األصول) ٣(
  .٨٦/ ١: ن أعالم املوقعي) ٤(
  .١ج ٢: انظر ما سلف ص) ٥(
  



لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٩٤  )٢(اجلزء ) ٧٨( ا

))كان الغاية يف تصحيح القياس((: قال مرتمجو اخلليل عنه
دائرة ، مث اتسعت )١(

أن يقول يف (  ه١٨٩ت( بالكسائي ن مما حدا ر النحويي القياس يف تفكي
)) إمنا النحو قياس يتبع((: أبيات له

، وقريب من هذا ما قاله السيوطي )٢(
))النحو هو العلم مبقاييس مستنبطة من استقراء كالم العرب(( (: ه٩١١ت(

)٣( ،
ن له معنيان مها  أن القياس عند النحويي(  ه١١٥٨ت بعد (وذكر التهانوي 
ز قياس أهل املنطق والكالم من  والقياس الصريف، مث مي) ويالنح(القياس اللغوي 

القياس بالكسر وختفيف الياء هو يف اللغة التقدير ((: قياس أهل اللغة فقال
قانون مستنبط من تتبع لغة : واملساواة، ويف عرف العلماء يطلق على معان منها

 واو متحرك كل: ي مفردات ألفاظهم املوضوعة وما يف حكمها كقولنا العرب أعن
ًما قبلها تقلب ألفا، ويسمى قياسا صرفيا كما يف املطول يف حبث الفصاحة، وال  ً ًَّ

القانون املستنبط من تراكيب العرب : خيفى أنه من قبيل االستقراء، فعلى هذا
ًإعرابا وبناء يسمى قياسا حنويا، ورمبا يسمى ذلك قياسا لغويا أيضا حيث ذكر  ً ً ً ً ًً

 أن القياس اللغوي هو قياس أهل النحو، والقياس العقلي ))معدن الغرائب((يف 
هو قياس احلكمة والكالم واملنطق، ومنها القياس اللغوي وهو ما ثبت من 

))...الواضع ال ما جعله الصرفيون قاعدة
)٤(.  

ّوقد سار الفراء على سنن من قبله يف األخذ بالقياس يف درسه النحوي 
  :نهايف معانيه وكان للقياس عنده صور م

  : القياس اللغوي أو النحوي- ١
                                                            

  .٥٥٦/ ١: ، وبغية الوعاة٧٣/ ١١: ، ومعجم األدباء٥٤: ن ن البصريي انظر أخبار النحويي) ١(
  .١٩١/ ٣: معجم األدباء) ٢(
  .٣٨: راح االقت) ٣(
  .١١٩٠ - ١١٨٩: كشاف اصطالحات الفنون) ٤(



٣٩٥  إبراهيم حممد عبد اهللا.د -  )معاين القرآن(نظرات يف كتاب 

ًأخذ الفراء باألقوى قياسا يف العربية يف قياسه النحوي، ومن ذلك أنه  ّ
ًر استعماال، ويف   أسي))ليس(( مع أن إعماهلا عمل ))ما((ن بعد  ّرجح رفع االمسي

 ألن الباء قد استعملت ))ًبشرا((، نصبت )١(ًما هذا بشرا: وقوله((: ذلك يقول
ُّال يكاد أهل احلجاز ينطقون إال بالباء، فلما حذفوها أحبوا أن يكون هلا فيه، ف

 أتى بالباءالقرآن أثر فيما خرجت منه فنصبوا على ذلك، أال ترى أن كل ما يف 
م: إال هذا وقوله ِما هن أمها َُّ َّ ُ)ر الباء،  ، وأما أهل جند فيتكلمون بالباء وغي)٢

))ن يف العربية لوجهيأسقطوها رفعوا، وهو أقوى افإذا 
)٣(.  
، ))نا((ر   على الضمي))لوالك((ومن قياسه اللغوي أنه قاس الكاف يف 

:  يبقى يف لفظ واحد يف حالة الرفع والنصب واجلر، كما يف قولنا))نا((ر  فالضمي
ََّقمنا، وضربنا، ومر بنا، وال تظهر عليه عالمات اإلعراب، فكما جاز وقوع هذا  َ

 جبامع ))أنت((يف موضع ) ك(ر  ت الثالث جاز أن يأيت الضمير يف احلاال الضمي
ما ال تظهر عليهما عالمة اإلعراب، وإمنا )نا(ن الضمري  جيمع بينه وبي ، وهو أ

ما بالدالالت، ويف ذلك يقول ر،  يف اخلب) لوال(وقد استعملت العرب ((: إعرا
ا الكالم حىت استجازوا أن يقولوا واملعىن فيهما كاملعىن يف لوالك ولوالي، : وكثر 

الوال أنا ولوال أنت، فقد توضع : قولك  الصواب، خفض والرفع فيها الكاف على أ
َِّ ظاهرا خفض، فلو كان مما خيفض ألوشكت أن ترى ذلك يف ًمل جند حرفاوذلك أنا  ِ ُ ً
الرفع لوالك يف موضع :  باملستجاز، وإمنا دعاهم إىل أن يقولوافإنه الذي يأيتالشعر، 
م َّضربنا ومر بنا، : والنصب فيقالّ جيدون املكين يستوي لفظه يف اخلفض أل َ

قمنا ففعلنا فيكون الرفع بالنون، فلما : فيكون اخلفض والنصب بالنون، مث يقال
                                                            

  .٣١/ ١٢: يوسف) ١(
ادلة) ٢(   .٢/ ٥٨: ا
  .٢٦٧ - ٢٦٦/ ١: ، وشرح الكافية للرضي١٢٥/ ١: ، وانظر اخلصائص٤٢/ ٢: معاين القرآن) ٣(



لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٩٦  )٢(اجلزء ) ٧٨( ا

ً رفعا إذ كان إعراب ))أنت((كان ذلك استجازوا أن يكون الكاف يف موضع 
))ِّاملكين بالدالالت ال باحلركات

)١(.  
ًصما بكما عميا((ًا قياسه قراءة من قرأ ومنه أيض ً ًُ ْ ُ َّ ًويال ((:  بالنصب على قوهلم))ُ

ًله وثوابا له وبـعدا وسقيا ورعيا ً ًْ َ ْ َ ً ْ ٌصم بكم عمي فهم ال يرجعون: ، قال))ُ ْ ُ ٌ ْ ُ ٌّ ُ)٢(، 
ًصما بكما عمياويف قراءة عبد اهللا  ً ًُ ُ َّ   :ن ، ونصبه على جهتي)٣( بالنصب))ُ

ًكهم صما بكما عميا، وإن شئت اكتفيت بأن تر: إن شئت على معىن ً ً
 بالذم هلم، والعرب تنصب ))ًصما((توقع الرتك عليهم يف الظلمات، مث تستأنف 

ًويال له، وثوابا له وبـعدا : بالذم وباملدح ألن فيه مع األمساء مثل معىن قوهلم ْ ُ ً ً
ًوسقيا ورعيا ًْ َ ْ َ((

)٤(.  
  :رفي  القياس الص- ٢

ُفعل ذلك يف غلوميته ويف غلومته ويف : ولوالعرب تق((: ومنه قوله َُّ
: فعل ذلك يف وليديته يريد وهو وليد أي: َّغالميته، ومسع الكسائي العرب تقول

َّمولود، فما جاءك من مصدر السم موضوع فلك فيه الفعولة والفعولية وأن  ُ ُُ ُ
 ِّعبد بني العبودية والعبودة: ًجتعله منسوبا على صورة االسم، من ذلك تقول

))والعبدية، فقس على هذا
)٥(.  

                                                            
  .٨٥ - ٨٤/ ٢: معاين القرآن) ١(
  .١٨/ ٢: بقرةال) ٢(
  .٢١٤/ ١: انظر اجلامع ألحكام القرآن) ٣(
  .١٦/ ١: معاين القرآن )٤(
  
  .١٣٧/ ٣: معاين القرآن) ٥(



٣٩٧  إبراهيم حممد عبد اهللا.د -  )معاين القرآن(نظرات يف كتاب 

ِوقالوا جمنون وازدجر:وقوله((: ًومنه أيضا قوله ُ ْ)زجر بالشتم، وازدجر )١ ،ِ ُِ ْ َ ُ
ًافـتعل من زجرت، وإذا كان احلرف أوله زاي صارت تاء االفتعال فيه داال، من  ُ ْ َ ِ ُْ

ََزجر وازدجر ومزدجر، ومن ذلك املزدلف ويزداد هي من الفعل يفت: ذلك َ ُْ َْ ُ عل، ْ
))فقس عليه كل ما ورد

)٢(.  

ّ وقد يطلق الفراء القياس على القاعدة اليت تستنبط من استقراء كالم - ٣
من كل : انقطع الكالم عند قوله: وقول العوام((: العرب ومن ذلك قوله

ِ، واملطلع كسره )٤(ٌسالم هي حىت مطلع الفجر: ، مث استأنف فقال)٣(أمر

))َمطلع((لعوام بفتح الالم حيىي بن وثاب وحده، وقرأه ا
، وقول العوام أقوى يف )٥(

قياس العربية ألن املطلع بالفتح هو الطلوع، واملطلع املشرق واملوضع الذي تطلع 
ًطلعت الشمس مطلعا فيكسرون وهم يريدون : ِمنه إال أن العرب يقولون

: كزئ باالسم من املصدر، وكذلك قول ًأكرمتك كرامة فتجت: املصدر، كما تقول
ُِأعطيتك عطاء اجتزئ فيه باالسم من املصدر ً((

)٦(.  

                                                            
  .٩/ ٥٤: رقمال) ١(
  .١٠٦/ ٣: معاين القرآن) ٢(
  .٤/ ٩٧: القدر) ٣(
  .٥/ ٩٧: القدر) ٤(
  .٧٦٨: ، وحجة القراءات٣٨٥/ ٢: انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع) ٥(
  . ٢٠٤ - ٢٠٣/ ٢: ً أيضا، وانظر معاين القرآن٢٨١ - ٢٨٠/ ٢: معاين القرآن) ٦(
  



٣٩٩ إبراهيم حممد عبد اهللا.د - ) معاين القرآن( نظرات يف كتاب 

ُّ ومما يتصل بصور القياس قضية التوجيه والتخريج ألن تأول وجه - ٤
ن  ن املستنبطة من كالم العرب، وهنا جند النحويي َّحنوي البد أن يستند إىل القواني
ح لنا الوقوف على أنفذهم يف التوجيه النحوي،  خيتلفون يف التأويل، وهذا يتي

والسارق والسارقة فاقطعوا : ّفقد أجاز الفراء الرفع والنصب يف قوله تعاىل
، ووجه الرفع على أن )١(ًأيديهما جزاء مبا كسبا نكاال من اهللا واهللا عزيز حكيم

 مبتدأ دخله معىن اجلزاء التصاله بأل املوصولة ولذلك دخلت الفاء يف ))السارق((
، ووجه النصب على أنه من باب االشتغال مث علل اختيار العرب ))فاقطعوا((

 مرفوعان مبا ..والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما:وقوله((:ع، قاللوجه الرف
، ))ًأزيدا ضربته(( و))أزيد ضربته((عاد من ذكرمها، والنصب فيهما جائز كما جيوز 

ما غيالسارق والسارقةوإمنا ختتار العرب الرفع يف  ِّن فوجها توجيه  َّر موقتي  أل ُ
ْمن(( فـمن سرق فاقطعوا يده،: اجلزاء، كقولك ً ال يكون إال رفعا، ولو أردت ))َ

ا ًسارقا بعينه أو سارقة بعينها كان النصب وجه الكالم، ومثله  واللذان يأتيا
ما، ويف قراءة عبد اهللا )٢(منكم فآذومها  والسارقون والسارقات فاقطعوا أميا

)٣( ...((
)٤(.  

رض اهللا عليكم وفيما ف((وتأول سيبويه وجه الرفع يف اآلية على تقدير 
))السارق والسارقة أو السارق والسارقة فيما فرض اهللا عليكم

)٥(.  
ّومل يستغن الفراء بالقياس عن السماع، بل اطرح القياس وأمهله إذا 

                                                 
  .٣٨/ ٥: املائدة) ١(
  .١٦/ ٤: النساء) ٢(
  .١٦٧/ ٦: ، واجلامع ألحكام القرآن٣٣: انظر القراءات الشاذة البن خالويه) ٣(
  .٣٠٦/ ١: معاين القرآن) ٤(
: ، وأمايل ابن الشجري٤٩٥/ ١: للنحاس، وانظر إعراب القرآن ١٤٣/ ١:  الكتاب)٥(

  .٤٧٦/ ٣: ، والبحر احمليط١٣٦/ ١



لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٠٠  )٢(اجلزء ) ٧٨( ا

وقد اجتمعت العرب على ((: تعارض مع السماع ووصفه بالقبح، ومن ذلك قوله
ي  فض ومها اثنان إال بن يف الرفع والنصب واخل))ن كال الرجلي((إثبات األلف يف 

م يقولون ِرأيت كلي الرجلي: كنانة، فإ ن، وهي قبيحة  ن، ومررت بكلي الرجلي َِ
))قليلة، مضوا على القياس

)١(.  
 ال: وقوله((: وتوقف عند املسموع ومل يتجاوزه، ومن ذلك قوله

َيكلف اهللا نفسا إال وسعها ْ ُ ً ُ ِّ)ُاسم يف مثل معىن الوجد واجل: ُالوسع )٢ ْ ْهد، ومن ُ
ْقال يف مثل الوجد ُْالوجد ويف مثل اجلهد: ُ ْ ال : َْاجلهد، قال يف مثله من الكالم: َ

ًيكلف اهللا نفسا إال وسعها لكان جائزا، ومل نسمعه َ ْ َ ً((
)٣(.  

ََّوقد احتفى الفراء بالسماع وعول عليه يف تعليالته، قال ّ :))  ا َِوأذنت لر
ْوحقت َّ ُ)جواب: ، وقال بعض املفسرين))وحق هلا ذلك((مسعت  )٤ : إذا

))ِوأذنت((:  قولهالسماء انشقت
، ونرى أنه رأي ارتآه املفسر وشبهه بقول )٥(

ا: اهللا تبارك وتعاىل ً، ألنا مل نسمع جوابا )٦(ُحىت إذا جاؤوها وفتحت أبوا
يب العرب ، وإمنا جت)٧( إذا ابتدئت))إذا(( مبتدأ وال قبلها كالم وال يف ))إذا((بالواو يف 

                                                 
  .١٣٦/ ١: ، وانظر مهع اهلوامع١٨٤/ ٢: معاين القرآن) ١(
  .٢٨٦/ ٢: البقرة) ٢(
  .١٨٨/ ١: معاين القرآن) ٣(
  .٢/ ٨٤: االنشقاق) ٤(
، والبحر ٧٧/ ٢:  يف اآلية ثالثة آراء، انظر املقتضب))إذا((رد يف جواب   ذكر املب)٥(

  .٤٤٦/ ٨: احمليط
  . ٧٣/ ٣٩: الزمر) ٦(
  
  .٤٤٣/ ٧: ، والبحر احمليط٢٧٢ - ٢٦٨: ، واإلنصاف١٠٣/ ٣: انظر الكتاب) ٧(



٤٠١ إبراهيم حممد عبد اهللا.د - ) معاين القرآن( نظرات يف كتاب 

))، مل جياوزوا ذلك))فلما أن كان(( و))حىت إذا كان((: بالواو يف قوله
)١(.  

ّفالفراء يف قياسه يستلهم طبيعة العربية ويستوحي خصائصها ويويل 
  .ي عليه ويقدمه على القياس السماع اهتمامه ويبن

وإذ وقفنا يف الصفحات السالفات على أربعة األشياء اليت يظهر فيها 
ّين الفكري للفراء، وهي تعليله وعرضه للمادة العلمية وحتريره لألحكام التكو

النحوية واملصطلحات اليت سارت على لسانه والقياس عنده نرى أن القاعدة 
الفكرية اليت انطلق منها هي خصائص العربية وطبيعتها والعادات اللسانية 

ا، فلم يتنكب مدار الذوق العريب واحلس اللغو للناطقي ي، فقد وجدناه يعلل ن 
رة الدوران يف الكالم، ورأيناه  ًمعتمدا على األسباب اللسانية كالثقل واخلفة وكث

ًآخذا مبعطيات الذوق فيعلل بالقبح واحلسن والكره واالستيحاش، وألفيناه يرجع 
، ويطيل يف تعليله بصحة ))اخللقة((يف تعليله إىل األصل اللغوي فيعلل مبا مساه 

  .هاملعىن وفساد
ًوجتلى تكوينه الفكري أيضا يف سنته اليت اختطها لعرض مادته، فكان  َّ

اري  ُّجل اهتمامه مناقشة النص من حيث معناه وتركيبه اللغوي وموافقته  ُ
ًالعربية اليت جعلها مرجعا له يف أقواله كلها، وتوخى من مناقشته إظهار مجال 

لتنبيه على وجوب فهم كالم العرب ر من ا النص واملعقولية املستفادة منه، لذا أكث
ومعرفة أساليبها يف كالمها، واعتمد يف حترير أحكامه النحوية على رصد واسع 

ًن العربية وفهمها فهما ثاقبا وأسعفه يف ذلك ذهنه السيال بلغة القوم  لقواني ً
  .ومعرفة عميقة يف األصول اليت تضبطها

                                                 
، ٣٨٢، ٢١٦ - ٢١٥/ ١: ً، وانظر معاين القرآن أيضا٢٤٩/ ٣:  معاين القرآن)١(

٢٢٦، ١٧٣، ١١٧، ١٠٢، ٧٨، ٤٤ - ٣٣/ ٢، ٤٦٩.  



لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٠٢  )٢(اجلزء ) ٧٨( ا

رض بصيغة السؤال  إذا اعتراض، و ّومل يكن الفراء مييل إىل اجلدل واالفت
زام باالستعمال  واجلواب عنه، فإن غايته توضيح معىن أو تنبيه على وجوب االلت

اللغوي الصحيح أو توضيح ظاهرة حنوية، وال تقع عنده على حماكمة عقلية 
  .جمردة جافة بعيدة عن العربية وحيويتها

ا عن رأيه ر  ويبدو حسه اللغوي يف هذه املصطلحات اليت اختارها ليعب
لست (( و))الرفع أحب إيل(( و))ولست أشتهي ذلك((:النحوي، حنو قوله

ّاألول أعجب إيل(( و))أستحسنه ُ   .))والنصب أجود يف العربية(( و))َ
ًومل يكن القياس عنده إال مظهرا من مظاهر الصبغة العربية اليت اصطبغت 

ا آخذا مب ا وسبل العمل ًا عقليته فجاء مستوحى من روح العربية وصفا قوما
  .ًفيها نابعا من آلية العمل فيها

  :مناقشة أقوال المعاصرين في قضية تأثره بالفلسفة والمنطق

ّن املعاصرين الذين تصدوا للفراء بالدرس مواقف من قضية  كان للباحثي
معاين ((، ومنهم من رأى أن كتاب )١(تأثره بالفلسفة، فمنهم من مل يتطرق هلا

ّ، ومنهم من وجد أن علة الفراء أقرب إىل )٢(ن التفلسف واملنطقخال م ))القرآن
رد منها إىل واقع االستعمال ، ومنهم من اكتفى باإلشارة )٣(التفلسف والفكر ا

                                                 
معاين القرآن  دراسة النحو الكويف من خالل(( يف كتابه  كالدكتور أمحد املختار ديرة)١(

  .٣١٩، ١٩٦ -١٣٦، ١٣٠ -١١٥:  انظر))ّللفراء
  . ٢٦٦: ي، انظر أبو علي الفارسي كالدكتور عبد الفتاح شلب) ٢(
  
ولكن مثل ((:  كاألستاذ موفق السراج، ولكنه سرعان ما تدارك ما ذهب إليه فقال)٣(

ّالطابع العام لعلل الفراء هو العلل التعليمية والقياسية هذه العلة قليل يف الكتاب، ف
  .١٨١ - ١٨٠: ّ، انظر منهج الفراء يف معاين القرآن))...الواضحة



٤٠٣ إبراهيم حممد عبد اهللا.د - ) معاين القرآن( نظرات يف كتاب 

ّإىل أن أثبت للفراء التفلسف
ا حقيقة )١( ، ومنهم من أخذ هذه القضية على أ

  .)٢(مسلمة ال تقبل البحث
ّاج فإن ما مر بنا من تعليالت الفراء أما ما ذهب إليه األستاذ السر َّ
ن ومدى اصطباغها بالصبغة اللغوية  ومقدار اعتمادها احلس والذوق اللغويي

ر  العربية دليل على أن هذه التعليالت نابعة من روح العربية بعيدة عن التفكي
رد   .)٣(العقلي ا

نطق إىل َّوأما الدكتور األنصاري فقد هب إلثبات امتداد يد الفلسفة وامل
ا تصلح شاهدا  ))معاين القرآن((ّعقلية الفراء وساق بضعة نصوص من  ًورأى أ
ّرأيت الفراء ((: ر الفلسفة، ومن ذلك قوله على أن فكر الرجل وقع حتت تأثي

م كأنه يقول لو سئلوا عن : يوجه كالم العرب ويعلل له ويتفلسف على لسا
وأما أهل البدو فمنهم من : يقولكذا وكذا، استمع إليه : تعليل ذلك لقالوا

ََّاحلمد لله، ومنهم من يقول: يقول َِّاحلمد لله، ومنهم من يقول: َ َُّاحلمد لله : ِ ُ
  .رفع الدال والالم في

ْفأما من نصب فإنه يقول  ليس باسم إمنا هو مصدر، جيوز ))َاحلمد((: َ
َفـعل((ُأمحد اهللا، فإذا صلح مكان املصدر : لقائله أن يقول َيـفعل((  أو))َ ْ  جاز ))َ

َفضرب فإذا لقيتم الذين كفروا : فيه النصب من ذلك قول اهللا تبارك وتعاىل َ
ا يف مثله من الكالم أن يقول)٤(ِّالرقاب فاضربوا الرقاب، ومن : ، يصلح مكا

                                                 
  .٣٠٧/ ٢: ن، انظر ضحى اإلسالم كاألستاذ أمحد أمي) ١(
  .ًكالدكتور أمحد مكي األنصاري وسيأيت الكالم عليه مفصال) ٢(
  .))ّراءالتعليل عند الف((انظر ما سلف ) ٣(
  .٤/ ٤٧: حممد) ٤(



لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٠٤  )٢(اجلزء ) ٧٨( ا

ََمعاذ اهللا أن نأخذ إال من وجدنا متاعنا عنده: ذلك قوله َ ْ َْ)يصلح أن تقول ،)١ 
ًسقيا لك ورعيا لك، جيوز : نعوذ باهللا، ومنه قول العرب: يف مثله من الكالم ًَ ْ َ

  .سقاك اهللا ورعاك اهللا: مكانه
ْوأما من خفض الدال من  رت على   كث)٢(هذه كلمة:  فإنه قال))احلمد((َ

ألسن العرب حىت صارت كاالسم الواحد، فثقل عليهم أن جيتمع يف اسم واحد 
ن قد  ا ضمة، ووجدوا الكسرتيمن كالمهم ضمة بعدها كسرة أو كسرة بعده

  .ِِجتتمعان يف االسم الواحد مثل إبل، فكسر الدال ليكون على املثال من أمسائهم
م أرادوا املثال األكثر من أمساء العرب الذي  وأما الذين رفعوا الالم فإ

ُُجيتمع فيه الضمتان مثل احللم والعقب ُُ َّ((
)٣(.  
ت تراه يفصل وميثل ويعلل، وكل فأن((: مث يعقب الدكتور األنصاري فيقول

ذلك من ألوان الفلسفة واملنطق، مث هو إىل جانب ذلك يسند هذه التعليالت إىل 
إن البدو كانوا ينطقون على سجيتهم وال : ي عن البيان أن تقول أهل البدو، وغن

))يلتفتون إىل شيء من هذه العلل اليت وضعها النحاة فيما بعد
)٤(.  

ص الذي وجده الدكتور يف الصفحة األوىل من ذه السرعة وهذا الن
  .ّ جيزم بتأثر الفراء بالفلسفة واملنطق، وما األمر كما جزم))معاين القرآن((

ّإن هذا النص من كالم الفراء ليدل داللة واضحة على أن الرجل ليس 
 ويناقشها ))احلمد هللا((من الفلسفة واملنطق يف شيء، فهو حيكي اللغات يف 

ًها نابعا من خصائص العربية وطرق أدائها، وكل لغة منها قراءة ويوجهها توجي ً
                                                 

  .٧٩/ ١٢: يوسف) ١(
  .احلمد هللا: أي) ٢(
  .٤ - ٣/ ١: معاين القرآن) ٣(
  .٣٤٢: ّأبو زكريا الفراء) ٤(



٤٠٥ إبراهيم حممد عبد اهللا.د - ) معاين القرآن( نظرات يف كتاب 

ا، فـ ، مث ينتهي إىل قاعدة حنوية )١( بالنصب مفعول مطلق))َاحلمد((قرئ 
َّمفادها أنه إذا صح أن حيل الفعل حمل املصدر جاز نصبه على املصدرية  َّ َّ

  .ويستشهد لذلك بالقرآن وقول العرب
ً، توجيها )٢( ))احلمد هللا((والالم األوىل يف مث ميضي ويوجه كسر الدال 

ًحنويا خالصا مستوحى من روح العربية وخصائصها، ذلك أن الشيء إذا كث ر  ً
ر تداوله يف كالم العرب حىت   كث))احلمد هللا((يف كالمهم عمدوا إىل ختفيفه، فـ

ضمة بعدها كسرة صار كأنه كلمة واحدة، فكما ثقل أن جيتمع يف اسم واحد 
 ضم الدال وكسر ))احلمد هللا((سرة بعدها ضمة ثقل عليهم أن جيتمع يف أو ك

ن اجتمعتا يف اسم واحد  الكسرتيالالم، فكسروا الدال فاجتمع كسرتان ألن 
ذين من  كإبل، ويعلل ما قاله بالكث رة يف الكالم وبالثقل على اللسان، والتعليل 

  .صميم العربية ليس خبارج عن طبيعتها
))احلمد هللا((لدال والالم يف مث يوجه ضم ا

م جلؤوا يف هذا إىل ما ،)٣(  بأ
ُُر يف األمساء اليت تواىل فيها حرفان مضمومان كاحللم والعقب كث ُُ.  

فالشيخ يستلهم اخلصائص اللسانية العربية يف تعليله ودراسته للظاهرة 

                                                 
 ٣٢٩/ ١: ي متيم وناس من العرب، انظر الكتاب  عامة بن))احلمد هللا((ينصب الدال من ) ١(

  .١٨/ ١: يط، والبحر احمل٥/ ١: ، وإمالء ما من به الرمحن٢٢١/ ٣: واملقتضب
ذا الوجه احلسن البصري وزيد بن علي، انظر احملتسب)٢( ، والبحر ٣٧/ ١:  قرأ 

إتباع حركة  ))احلمد((، ويف كسر الدال من ٣٦٣/ ١: ، واإلحتاف١٨/ ١: احمليط
  .٣٦٨/ ٢: اإلعراب حلركة البناء، انظر أمايل ابن الشجري

ذا الوجه أهل البادية وإبراهيم بن أيب) ٣( ، والبحر ٣٧/ ١:  عبلة، انظر احملتسبقرأ 
إتباع حركة البناء حلركة اإلعراب، انظر  ))هللا((، ويف ضم الالم من ١٨/ ١: احمليط

  .٣٦٨/ ٢: أمايل ابن الشجري



لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٠٦  )٢(اجلزء ) ٧٨( ا

صي اللغوية وما رأيت من تفصيل ومتثيل وتعليل فرضته طبيعة البحث، إذ هو حي
، وأما إسناد هذه التعليالت إىل أهل البدو فهو من دأب ))احلمد هللا((اللغات يف 

  ...وكرهوا أن يقولوا... استقبحوا أن يقولوا: ن، أال تراهم يقولون النحويي
ويف موطن آخر يتفلسف ولكن ((: ويتابع الدكتور األنصاري كالمه فيقول

، )١(كما رأيت يف املثال السابقبصورة أخرى، فال يكاد يذكر التقسيم والتفصيل 
يقف عند ر الرجل، فهو ال  وإمنا حتس أثر الفلسفة يف التكوين الداخلي لتفكي

وكان : ن قالوا ره من املفسرين حي توضيح املعىن فحسب كما فعل غي
ٌوراءهم ملك َِ َ)وقوله((:  مبعىن أمام، وإمنا يتفلسف فيه فيقول))وراء((: )٢ : وكان
ا )٣(من ورائه جهنم: أمامهم ملك، وهو كقوله: قول يوراءهم ملك َّ، أي أ

ن  ن يديك، وال لرجل هو بي هو بي: َبني يديه، وال جيوز أن تقول لرجل وراءك
))...هو وراءك: يديك

كان : أجل هذا قالوامن ((: ً، مث يقول الدكتور جازما)٤(
))يتفلسف يف تصانيفه، وكانوا على حق فيما قالوا

)٥(.  
ّ أثر من آثار املنطق والفلسفة فيما قاله الفراء يف اآلية؟ إنه فسر الوراء ُّوأي

 من ورائه جهنَّم: ، مث ساق قوله تعاىل)٦(باألمام، كما فعل الذين فسروا اآلية
ورائي : ، مث أبان املوضع الذي جيوز فيه أن يقول القائل))ن يديه بي((وفسره بأنه 

، ))ن يدي بي(( و))وراء((يان االستخدام اللغوي لـَّن يدي، وهو يبتغي من هذا ب وبي

                                                 
  .))احلمد هللا((ّهو النص الذي يتكلم فيه الفراء على ) ١(
  .٧٩/ ١٨: الكهف) ٢(
  .١٦/ ١٤: إبراهيم) ٣(
  .١٥٧/ ٢: ، وانظر معاين القرآن٣٤٢: ّأبو زكريا الفراء) ٤(
  .٣٤٢: ّأبو زكريا الفراء) ٥(
  .٣٤/ ١١: ، واجلامع ألحكام القرآن٤١٢/ ١: انظر جماز القرآن) ٦(



٤٠٧ إبراهيم حممد عبد اهللا.د - ) معاين القرآن( نظرات يف كتاب 

ّوكذا يفعل اللغويون فلم يقحم الفراء على العربية ما ليس منها بل كان يرمي إىل 
  .تنمية احلس اللغوي

سبيل  مث هناك دليل آخر على أنه سلك((: ويستطرد الدكتور األنصاري ويقول
ا مثلما كان يف ن يف إرجاع الظواهر اللغوية إىل عللها  املتكلمي ظاهريت النحت وأسبا

ّوالرتكيب مما يدل على أن تفلسف الفراء يتصل بالتكوين الداخلي ملنهجه حىت إنه 
وفلسف )  هلنَّك(ن يف تفلسفهم فقال بالنحت يف كلمة  ًأحيانا كان يسبق البصريي

))ذلك
)١(.  

لى تأثر عقليته  دليل ع))هلنَّك((: ّفالدكتور يرى أن قول الفراء بالنحت يف قوهلم
  .ن يف البحث، وليس كذلك مبسالك املتكلمي

ن كانتا   من كلمتي- َِ أي هلنَّك- هذه ((: ّفمما أثر عن الفراء أنه قال
، فخلطتا فصار فيهما الالم واهلاء من ))واهللا إنك لعاقل((: جتتمعان، كانوا يقولون

َّإن(( والنون من ))اهللا(( )) املشددة))ِ
، والنحت ))ِهلنَّك((ت يف فهو يقول بالنح. )٢(

ن  ن متتاليتي ظاهرة لغوية معروفة عند عرب اجلاهلية، وهو أن نأخذ من كلمتي
ّتعبشم الرجل وتعبقس، ورجل عبشمي إذا كان ((: كلمة واحدة كما قال اخلليل

ن  ن متعاقبتي من عبد مشس أو عبقسي إذا كان من عبد قيس، فأخذوا من كلمتي

                                                 
  .٤٨١ -٤٨٠: ً، وانظر أيضا٣٤٧ - ٣٤٦: ّ أبو زكريا الفراء)١(
  
  
، وانظر مذهب سيبويه يف ١٥٠/ ٢: رايف املنقول يف حاشية الكتاب  من كالم السي)٢(

، ١٥٠/ ٢: ، ومذهب املفضل بن سلمة يف حاشية الكتاب١٥٠/ ٢: لكتابا
 ))َّإن((هي  ))هلنك((ّ، على أن الفراء صرح بأن ٣٥٧/ ٢: وانظر شرح الكافية للرضي

ا الم وهاء، انظر معاين القرآن   .٤٦٦/ ١: وصل 



لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٠٨  )٢(اجلزء ) ٧٨( ا

  :)١(لًكلمة واشتقوا فعال، قا
َكأن مل تر قبلي أسي   ٌي شيخة عبشمية ِّوتضحك من ْ  ًرا ميانيا َ

ن وامليم من مشس،  ن والباء من عبد وأخذ الشي نسبها إىل عبد مشس فأخذ العي
))ن كلمة، فهذا هو النحت ن فبىن من الكلمتي وأسقط الدال والسي

)٢(.  
َوفيما قاله اخلليل بـلغة وكفاية مؤونة يف أن النحت مس ة لغوية من مسات ُْ

  .ن، وهي ضرب من ضروب االشتقاق العربية مألوفة يف لغة اجلاهليي
ً بأنه من قبيل النحت ليس بدعا، فقد ))هلنَّك((: ّر الفراء قوهلم مث إن تفسي

ِ اله ))هلنَّك((أن أصل ((إذ ذهب إىل (  ه٢١٥ت (سبقه إليه أبو زيد األنصاري 

َّإنك، فحذفت مهزة إن وألف اله فب ))قي هلنَّكِ
، واختار أبو علي الفارسي هذا )٣(

إن عرب اجلاهلية وأبا زيد كانوا على دراية بسبل : ، فهل نقول)٤(َّالقول وقواه
ن ظاهرة   إىل أنه منحوت من كلمتي))هلنَّك((: ن؟ وهل إرجاع قوهلم املتكلمي

  فلسفية وافدة على العربية؟
ا ))َّإال((ركيب يف  ّوقول الفراء بالت ً، ال يقوم دليال )٥())ال(( و))َّإن((مؤلفة من  وأ

ا مركبة مألوف عند  على تأثره بالفلسفة واملنطق، ألن تفسي ر بعض الكلمات بأ
))ًهي ما أدخلت معها مالغوا(( ))مهما((ن، فاخلليل يذهب إىل أن  النحويي

، وسيبويه )٦(

                                                 
  .١٥٨: هو عبد يغوث احلارثي، انظر املفضليات) ١(
  .٦١ - ٦٠/ ١: ل بن أمحدن للخلي مقدمة كتاب العي) ٢(
  .٢٠٢ - ٢٠١: ، وانظر نوادر أيب زيد٣٣٦/ ٤: اخلزانة) ٣(
  
  .٣٣٦/ ٤: انظر اخلزانة) ٤(
  .٢٦٤: انظر اإلنصاف) ٥(
  .٦٠ -٥٩/ ٣: الكتاب) ٦(



٤٠٩ إبراهيم حممد عبد اهللا.د - ) معاين القرآن( نظرات يف كتاب 

ا جيوز أن تكون  َّمه كإذا ضم إليها ما((يذهب إىل أ ُ ْ َ((
 مركبة من ))إذما((، ويرى أن )١(

َّ، وأن )٢(ْإذ وما ))ما(( و))مل(( مركبة من ))َّملا((َ
رى  ذلك في، بل إنه يذهب إىل أبعد من )٣(

  .)٤(زلة اسم واحد  تركب مع االسم الذي بعدها فيصبحان مبن))ال((أن 
  :ّكتاب الحدود للفراء
ًراجم أن الفراء صنف كتابا يسمى  تذكر كتب الت ّ  بأمر من ))دوداحل((ّ

ًر أيضا  ن املأمون جيمع فيه أصول النحو وما مسع عن العرب، وتشي ر املؤمني أمي
َّإىل أن مجاعة من أصحاب الكسائي سألوه أن ميل عليهم أبواب النحو 

م وصنف هذا الكتاب   .)٥(فأجا
ّرمجون يف عدد احلدود اليت ضمنها الفراء كتابه، فقد ذكر  واختلف املت

ا ستون حدا(  ه٦٤٦ت(والقفطي (  ه٣٧٦ ت(الزبيدي  ، وذكر السيوطي )٦(ًأ
ا ستة وأربعون(  ه٩١١ت(   .)٧(أ

 :ًَّوأيا كان عددها فإن موضوعها يف النحو، وإىل ذلك أشار الزبيدي بقوله
                                                 

  .٦٠ -٥٩/ ٣: الكتاب) ١(
  .٥٧ - ٥٦/ ٣: انظر الكتاب) ٢(
  .٢٢٣/ ٤: انظر الكتاب) ٣(
  .٢٧٥ - ٢٧٤/ ٢: انظر الكتاب) ٤(
  
  
  
، ١٢/ ٢٠: ، ومعجم األدباء١٠، ٦/ ٤: ، وإنباه الرواة٩٩: نزهة األلباء:  انظر)٥(

  .١٥٠/ ١٤: وتاريخ بغداد
  .٤/ ٤: ، وإنباه الرواة١٣٧: ن ن واللغويي انظر طبقات النحويي) ٦(
  .٣٣٣/ ٢: انظر بغية الوعاة) ٧(



لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤١٠  )٢(اجلزء ) ٧٨( ا

))واحلدود يف النحو ستون((
))ّيف النحو للفراء ستونواحلدود ((: والقفطي بقوله  )١(

)٢( ،
))ًن حدا يف اإلعراب احلدود مشتملة على ستة وأربعي((: والسيوطي بقوله

)٣(.  
راجم أمساء هذه احلدود وهي على ما ذكره ابن الندمي  وتناقلت كتب الت

حد اإلعراب يف أصول العربية، حد النصب املتولد من ((: والقفطي(  ه٤٣٨ت(
، ))خلد((، حد العدد، حد مالزمة ))رب(( و))من((الفعل، حد املعرفة والنكرة، حد 

ا، حد ))إن((حد العماد، حد الفعل الواقع، حد  ، حد ))كيال(( و))كي(( وأخوا
، حد الدعاء، حد النون الشديدة واخلفيفة، حد االستفهام، ))اإلغراء((، حد ))حىت((

، حد ))كم(( و))ّرب((، حد ))ما(( و))من(( و))الذي((حد اجلزاء، حد اجلواب، حد 
 ))أن((رخيم، حد  ، حد النداء، حد الندبة، حد الت)٤(القسم، حد الثنوية واملثىن

َّ حد ما مل يسم فاعله))ًإذا(( و))إذا(( و))إذ((املفتوحة، حد 
، حد احلكاية، حد )٥(

ر، حد النسبة، حد اهلجاء، حد راجع الذكر، حد الفعل الرباعي، حد الفعل  التصغي
 األبنية، حد اجلمع، ن، حد اإلدغام، حد اهلمز، حد الثالثي، حد املعرب من مكاني

، حد النهي، حد ))فعل وأفعل((حد املقصور واملمدود، حد املذكر واملؤنث، حد 
ْاالبتداء والتقطيع، حد ما جيرى وما ال جيرى ُْ ُ((

)٦(.  
ّوال نستطيع أن نعتمد على هذه القائمة يف إطالق حكم يف تأثر الفراء 

ا ال تدل على شيء واضح حمدد، وألن كتا ب احلدود نفسه يف عداد باملنطق أل

                                                 
  .٢: انظر احلاشية) ١(
  .٢: انظر احلاشية) ٢(
  . ٣: انظر احلاشية) ٣(
  .))ي زيه والتمن حد التن(( ١٧ - ١٦/ ٤: يف إنباه الرواة) ٤(
  .))لو تركت وراءك((حد (( ١٧ - ١٦/ ٤: جاء بعده يف إنباه الرواة) ٥(
  .١٧ - ١٦/ ٤: ، وإنباه الرواة١٠٦: الفهرست) ٦(



٤١١ إبراهيم حممد عبد اهللا.د - ) معاين القرآن( نظرات يف كتاب 

ّكتب الفراء املفقودة، وقد وردت يف بعض املظان إشارات إىل هذا الكتاب 
ًيستشف منها أن الفراء حبث فيه قضايا وأحكاما حنوية  ّ

)١(.  
  :ّعالقة الفراء بعلم الكالم

ذا البحث بصلة اإلشارة إىل اتصال الفراء بعلم الكالم وبيان  ّومما يتعلق 
وكان حيب الكالم ومييل ((: يه، فمما ذكره السيوطي يف ترمجته قولهمدى اطالعه عل

ّوكان الفراء ال ((: يف ترمجته(  ه٦٨١ت (، ومما قاله ابن خلكان )٢( ))زال إىل االعت
))زال مييل إىل االعت

 يف العبارة ))ال((، إال أن حمقق الوفيات أشار يف احلاشية إىل أن )٣(
رين أن  إذا سلمنا بسقوطها فإن مفاد هذين اخلبالسالفة سقطت من بعض النسخ، و

ز حبه هلذا العلم  زال، وبه حب لعلم الكالم، وينبغي لنا أن مني ّالفراء له ميل إىل االعت
من استعداده لتلقيه وتعاطيه له وخوضه فيه ومتثله يف عقله، وهذا ما توضحه األخبار 

  :التالية
دخلت إىل بغداد : قال اجلاحظ((: يلر التا مما ذكره املتقدمون يف ترمجته اخلب

ا الفراء فاشتهى أن يتعلم الكالم ومل  ن قدمها املأمون سنة أربع ومئتي حي ّن، وكان 
))يكن له طبع فيه

)٤(.  
فالشيخ لديه رغبة لتلقي علم الكالم ولكن طبعه مل يستسغه، ويؤيد هذا ما 

حد عشرين سنة ما كنت أنا وبشر املريسي يف بيت وا((: حكاه عن نفسه إذ قال

                                                 
، واستدل األستاذ أمحد ٨ - ٧/ ٨: ، واألشباه والنظائر١١٢/ ١:  انظر مهع اهلوامع)١(

/ ٢: ّـتاب الـحدود على أن الفراء تأثر باملنطق، انظر ضحى اإلسالمن باسم ك أمـي
٣٠٨.  

  . ٣٣٣/ ٢: بغية الوعاة) ٢ (
  .١٨٠/ ٦: وفيات األعيان) ٣(
  .١٨٠/ ٦: ، ووفيات األعيان٨/ ٤: إنباه الرواة) ٤(
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ًي شيئا وال تعلمت منه شيئا تعلم من ً((
، هذا فقيه حنفي اشتغل )٢(، وبشر املريسي)١(

ًبعلم الكالم وجرد القول خبلق القرآن وكان مرجئا، وكان يصعب عليه تعلم النحو 
ّفلم يتعلمه من الفراء، كما أن الفراء مل يتعلم منه علم الكالم ّ

)٣(.  
 يف الوسط العلمي يف وقته، وطبيعي أال يكون بينها ّوعرف الفراء بعلوم شىت

زيل عندما التقيا على  ري املعت علم الكالم، ألنه ال قبل له فيه، لذا مل يباحثه فيه النمي
ّوملا عزم الفراء على االتصال (((:  ه٤٦٣ت(باب املأمون، قال اخلطيب البغدادي 

وم على الباب إذ جاء أبو بشر ردد إىل الباب، فبينما هو ذات ي باملأمون وكان يت
ة : ًري املعتزيل وكان خصيصا باملأمون، قال مثامة مثامة بن األشرس النمي فرأيت أ

ًأديب فجلست إليه ففاتشته عن اللغة فوجدته حبرا وفاتشته عن النحو فشاهدته 
ًنسيج وحده وعن الفقه فوجدته رجال فقيها عارفا باختالف القوم وبالنجوم ماهرا  ً ً ً

ًرا وبأيام العرب وأشعارها حاذقا، فقلت له الطب خبيوب من تكون؟ وما أظنك إال : ً
ن املأمون فأمر بإحضاره لوقته  ر املؤمني أنا هو، فدخلت فأعلمت أمي: ّالفراء، فقال

))وكان سبب اتصاله به
)٤(.  

ّمث إن الفراء نفسه ينتقد أصحاب علم الكالم ويظهر عوارهم يف فهمهم 
زوا  وأهل الكالم إذا اجتمع هلم أمحق وعاقل مل يستجي((: اهللا، فيقولللعربية وكتاب 

هذا أعقل : ال نقول: ن، ويقولون ن وال أعقل الرجلي هذا أمحق الرجلي: أن يقولوا
ٌر  خي: ن نفضل أحدمها على صاحبه، وقد مسعت قول اهللا ن إال لعاقلي الرجلي

                                                 
  .١٨٠/ ٦: ، ووفيات األعيان٨/ ٤: إنباه الرواة) ١(
نسبة إىل مريس وهي قرية مبصر، انظر وفيات  بفتح امليم وكسر الراء وسكون الياء )٢(

  .٢٧٨ - ٢٧٧/ ١: األعيان
  .٢٧٨ - ٢٧٧/ ١: انظر وفيات األعيان) ٣(
  .١٧٧/ ٦: ، ووفيات األعيان١٢ - ١١/ ٢: ، ومعجم األدباء١٥١/ ١٤: تاريخ بغداد) ٤(
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ًمستقرا ْ ُ)ًرا مستقرا  ، فجعل أهل اجلنة خي)١ من أهل النار، وليس يف مستقر أهل ً
))ر، فاعرف ذلك من خطائهم النار من اخلي

)٢(.  
فالتكوين العقلي الداخلي الذي كان عليه الشيخ ال يتفق وطبيعة علم 

ن يف  الكالم وال يتقبله، فلم يتعلمه ومل يكن له حظ منه، ومل تعجبه عقلية املتكلمي
م يبحثو ًن يف الظاهرة اللغوية حبثا عقليا جمردا بعيدا فهم العربية وختريج ظواهرها، أل ً ً ً

  .عن روح اللغة وجماري العمل فيها
ر الداخلي عند الشيخ ما يتفق ومعطيات املنطق، حنو  ورمبا وجدنا يف التفكي

ن بالدور، وهو توقف كل  ره بعض الظواهر النحوية مبا يسمى عند املنطقيي تفسي
مثىن وثالث : وأما قوله((: ك قوله، وذل)٣(ن على اآلخر واحد من الشيئي

ن مصروفات )٤(ورباع ا حروف ال جترى، وذلك أ عن ] أي معدوالت[َّ، فإ
ن ال يضفن إىل ما يضاف إليه الثالثة  ن للثالث والثالثة وأ ن، أال ترى أ َّجها َّ ّ
َّوالثالث، فكان المتناعه من اإلضافة كأن فيه األلف والالم، وامتنع من األلف 

: الالم ألن فيه تأويل اإلضافة كما كان بناء الثالثة أن تضاف إىل جنسها، فيقالو
))ثالث نسوة وثالثة رجال

)٥(.  
ن  وهذا من آلية عمل الفكر البشري، إذ الفكر يهتدي إىل بعض القواني

  .بطبعه وعمله اآليل

                                                 
  .٢٤/ ٢٥: الفرقان )١(
  .٢٦٧ - ٢٦٦/ ٢: معاين القرآن) ٢(
: ، واملعجم الفلسفي١٠٦، ٧٢ - ٧١/ ١: ق واإلهليات انظر كتاب النجاة يف املنط)٣(

٥٦٧/ ١.  
  .١/ ٤٥: فاطر) ٤(
  .٢٥٤/ ١: معاين القرآن) ٥(
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  :نتائج البحث
ّراء، وتعقبته  للف))معاين القرآن((أقمت هذا البحث على قراءة واعية لكتاب 

يف تعليالته واألمور اليت استند عليها فيها، ويف منهجه يف عرض املادة العلمية وحترير 
أحكامها ويف املصطلحات اليت استخدمها واليت يستشف منها تأثره باملنطق، مث 
تتبعت القياس وصوره عنده، مث ناقشت موقف املعاصرين من قضية تأثره باملنطق، 

 ومدى داللته على تأثر صاحبه بعلم املنطق، مث ))احلدود((وتكلمت على كتابه 
رة  ختمت بالكالم على عالقته بعلم الكالم، وسبق هذا كله مدخل حددت فيه الفت

الزمنية اليت بدأ فيها املنطق يلقي بظالله على النحو العريب، وانتهيت إىل النتائج 
  :التالية

ليل وسيبويه مل تتأثر عقليتهم ن األوائل كابن أيب إسحاق واخل  إن النحويي- ١
ا دخيل   .ًباملنطق، وجاءت أحباثهم أحباثا لغوية ال يشو

 بدت آثار املنطق على النحو العريب يف القرن الرابع اهلجري على يد ابن - ٢
  .ن السراج والرماين، واستمر بعدمها أثره على يد من خلفهما من النحويي

 تكوين لغوي حمض مل تتسرب إليه ّ إن التكوين الفكري الداخلي للفراء- ٣
َّمؤثرات غريبة عن العربية، لذا جاء حبثه يف معانيه حبثا لغويا مل يتعد دائرة العربية ومل  ً ً

  .يسقط عليها ما ليس منها
ّ إن املنهج الذي سلكه الفراء يف معانيه منهج يعتمد اخلصائص اللغوية - ٤

ن  ره للظاهرتي  يف تعليله وقياسه وتفسيويعول على األسباب اللسانية للعربية، كما رأينا
النحوية والصرفية، فمما علل به فساد املعىن واستقامته والثقل واخلفة واحلسن والقبح 
واالستيحاش، فلم خيرج عن مدار الذوق اللغوي واملعقولية املستفادة من الكالم، 

 حتتمله وتتسع وهذه كلها تتصل بروح اللغة، ومل ينأ يف قياسه عن طبيعة العربية وما
  .له ويعود عليها بالنفع، ومل تسر على لسانه مصطلحات بائنة عن اللغة
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ر دررها يف معانيه،  ّ وضع الفراء يده على لغة العرب ومتثلها يف عقله ونث- ٥
رية خالصة صافية، ويدير درسه  فكان حبق يعلم أساليب العربية وحقائقها التعبي

  .ن ين عربي النحوي بأسلوب وأداة لغويي

  .ّ مل يكن للفراء عالقة بعلم الكالم، بل مل يتعلمه ألنه مل يكن له فيه طبع- ٦

  .ّ مل يكن للمنطق أثر يف التكوين العقلي للفراء- ٧

كان يتفلسف يف ((ّ إن املقولة اليت تداوهلا األقدمون وهي أن الفراء - ٨
  .))نمعاين القرآ(( ال تصدق على كتابه ))تصانيفه ويسلك ألفاظ الفالسفة

إن ما ألفيناه يف هذا البحث من ذهنية سيالة بالعربية وأساليبها، وحبث 
عميق يف صحيحها، وتعليل منبثق من روحها وقياس حنوي وصريف يصب يف 
جمراها ومصطلحات شفافة تنم عن ذوق لغوي رفيع ومنهج ميخر عباب العربية 

ّ الفراء حنوي يستقي منها مادته ويتكئ عليها وحدها يقودنا إىل القول بأن
  .رها ًعريب متثل العربية واختذها مضمارا لدرسه دون أن يلتفت إىل غي

  
  

*  *  *  

  

  المصادر والمراجع

  . القرآن الكرمي- ١

لس األعلى . د: ّ أبو زكريا الفراء ومذهبه يف النحو واللغة- ٢ أمحد مكي األنصاري، ا
  .١٩٦٤لرعاية الفنون واآلداب بالقاهرة 

ضة مصر،  عبد الفتاح شلب. د: رسي أبو علي الفا- ٣   .١٩٥٧ي، مكتبة 
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شعبان . أمحد بن حممد البنا، حتقيق د:  إحتاف فضالء البشر بالقراءات األربع عشر- ٤
  .١٩٨٧ ١حممد إمساعيل، مكتبة الكليات األزهرية، ط

أبو سعيد احلسن بن : ن ومراتبهم وأخذ بعضهم عن بعض ن البصريي  أخبار النحويي- ٥
  .١٩٨٥ ١حممد إبراهيم البنا، دار االعتصام، ط. رايف، حتقيق د  السيعبد اهللا

عبد العال سامل مكرم، . جالل الدين السيوطي، حتقيق د:  األشباه والنظائر يف النحو- ٦
  .١٩٨٥ ١مؤسسة الرسالة، ط

ر غازي  زهي. أبو جعفر أمحد بن حممد بن إمساعيل النحاس، حتقيق د:  إعراب القرآن- ٧
  .١٩٨٥ ٢ الكتب، طزاهد، عامل

ابن قيم اجلوزية، مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن : ن ن عن رب العاملي  أعالم املوقعي- ٨
  .أيب بكر، حتقيق طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكليات األزهرية

فخر صاحل . ابن احلاجب، أبو عمرو عثمان بن احلاجب، حتقيق د:  األمايل النحوية- ٩
  .روت يل، بيسليمان قدارة، دار اجل

.  أمايل ابن الشجري، ابن الشجري، هبة اهللا بن علي بن حممد بن محزة، حتقيق د-  ١٠
  .١/١٩٩٢حممود الطناحي، مكتبة اخلاجني بالقاهرة، ط

ن وأمحد  التوحيدي أبو حيان، علي بن حممد، حتقيق أمحد أمي:  اإلمتاع واملؤانسة-١١
  .١٩٥٣رمجة والنشر، القاهرة  يف والتالزين وإبراهيم األبياري، مطبعة جلنة التأل

َّ إمالء ما من به الرمحن من وجوه اإلعراب والقراءات-١٢ ري، أبو البقاء عبد اهللا  العكب: َ
  .ي مبصر ن، حتقيق إبراهيم عطوة عوض، مطبعة عيسى البايب احللب بن احلسي

بن يوسف الوزير مجال الدين أبو احلسن علي :  إنباه الرواة على أنباه النحاة-١٣
  .، دار الفكر العريب، القاهرة١القفطي، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، ط

ركات عبد  أبو الب: ن ن والكوفيي ن البصريي ن النحويي  اإلنصاف يف مسائل اخلالف بي-١٤
  .ي الدين عبد احلميد، دار الفكر الرمحن بن حممد األنباري، حتقيق حممد حمي

ابن هشام األنصاري عبد اهللا مجال الدين بن :  ابن مالك أوضح املسالك إىل ألفية-١٥
  .راث العريب ي الدين عبد احلميد، دار إحياء الت يوسف، حتقيق حممد حمي
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. أبو القاسم عبد الرمحن بن إسحاق الزجاجي، حتقيق د:  اإليضاح يف علل النحو-١٦
  .١٩٧٣، دار النفائس ٢مازن مبارك، ط

 دار الفكر للطباعة ٢ألندلسي، حممد بن يوسف، طأبو حيان ا:  البحر احمليط-١٧
  .والنشر

عبد الفتاح القاضي، دار الكتاب :  البدور الزاهرة يف القراءات العشر املتواترة-١٨
  .١٩٨١ ١ ط- روت  بي- العريب

السيوطي، جالل الدين عبد الرمحن، : ن والنحاة  بغية الوعاة يف طبقات اللغويي-١٩
  .١هيم، طحتقيق حممد أبو الفضل إبرا

الزبيدي حممد مرتضى، الطبعة األوىل باملطبعة :  تاج العروس من جواهر القاموس-٢٠
  . ه١٣٠٦رية  املني
احلافظ أبو بكر أمحد بن علي اخلطيب البغدادي، دار الكتب العلمية :  تاريخ بغداد-٢١

  .روت  بي–
راث  ر إحياء التالطوسي، أبو جعفر حممد بن احلسن، دا: ر القرآن  التبيان يف تفسي-٢٢

  .العريب
ن،  ري، عبد اهللا بن احلسي العكب: ن ن والكوفيي ن البصريي ن عن مذاهب النحويي  التبيي-٢٣

  .١ن، دار الغرب اإلسالمي، ط عبد الرمحن العثيمي. أبو البقاء، حتقيق د
رمجة،  مصطفى عبد الرازق، جلنة التأليف والت:  متهيد لتاريخ الفلسفة اإلسالمية-٢٤
  .١٩٤٤قاهرة ال
ذيب اللغة-٢٥ أبو منصور حممد بن أمحد األزهري، حتقيق عبد السالم هارون، :  

  .رمجة راجعه حممد علي النجار، الدار املصرية للتأليف والت
الداين، أبو عمرو عثمان بن سعيد، صححه اوتويرتزل، : ر يف القراءات السبع  التيسي-٢٦

  .١٩٣٠إستانبول مطبعة الدولة 
ي، أبو عبد اهللا حممد بن أمحد األنصاري، مطبعة دار  القرطب: امع ألحكام القرآن اجل-٢٧

  .١٩٣٥الكتب املصرية 
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اإلمام أبو زرعة عبد الرمحن بن حممد بن زجنلة، حتقيق سعيد :  حجة القراءات-٢٨
  .األفغاين، مؤسسة الرسالة

مر، دار البغدادي، عبد القادر بن ع:  خزانة األدب ولب لباب لسان العرب-٢٩
  .صادر

 دار اهلدى - ي، حتقيق حممد علي النجار أبو الفتح عثمان بن جن:  اخلصائص-٣٠
  .روت للطباعة والنشر، بي

املختار أمحد ديرة، دار قتيبة . د:  دراسة النحو الكويف من خالل معاين القرآن للفراء-٣١
  .١٩٩١للطباعة والنشر 

  .٣ ط-  دار صادر–م حممد يوسف جن. حتقيق د:  ديوان أوس بن حجر-٣٢
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- ٤٢٣ -  

  )التعريف والنقد(
  ر الدين ابن تميم جيديوان م

  ومستدرك.. قراءة
  خعباس هاني الجرا

، واحد من ( ه٦٨٤ت(ر الدين ابن متيم؛ حممد بن يعقوب بن علي  جمي
شعراء العصر األيويب، عاصر امللك املنصور حممد بن حممود، صاحب محاة، 

ًواشتهر بوصف مظاهر الطبيعة والتشبيه، فضال عن تض ْ َ ِ ّ ِِمينه شعر اآلخرين، ْ

م َوهذا ما دعا القدماء إىل أن يوردوا نصوصا من شعره يف مصنَّفا ُ ً ْ ُ.  
، حتقيق )ر الدين ابن متيم ديوان جمي(روت، عامل الكتب، صدر  ويف بي

ُاألستاذ هالل ناجي واألستاذ الدكتور ناظم رشيد،  م، ١٩٩٩ - ه١٤٢٠ُ
ِ صحيفة، بضمنها الفهارس اليت ١٥١ووقع يف  ي  صنعها األستاذ حسن عريبِ

َّاخلالدي، يف حلة    .شيبة وإخراج بديعَقّ
ّ املختص باألدب األيويب–ُوكان األستاذ الدكتور ناظم رشيد   قد مجع -ّ

ر الدين ابن متيم من املظان املتنوعة، وأباح لألستاذ هالل باألمر،  شعر جمي
َّر أنه ميتلك صورة من منتخب الصفدي  ره األخي فأخب ً لشعر (  ه٧٦٤ت(ّ

ًالشاعر، وهكذا اتفقا على تقاسم العمل بينهما وحتقيقه ليظهر كامال، و ن أّ
  .ِ بكتابة مقدمته- ًأيضا-يقوما 

ِوكنت قد اطلعت على نسخة د ُ يف ) الديوان(ّناظم رشيد اخلاصة من . ُّ
ُم، أي بعد صدوره بنحو عام واحد، وعلقت عليها بعض ٢٠٠٠متوز  ّ ٍ ِ ْ

ُاملالحظات، وقدمتها ً إليه هدية، ريثما ّ ََّتصل نسخ من الناشر، وفعال مت ذلك ِ ً ّ ٌ
اية شباط  ِّم، وقد أهداين األستاذ هالل ناجي نسخة من الديوان ٢٠٠١يف  َ ِ َ ْ ُ ُ
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٤٢٤ 

ٍبعد شهر واحد ٍ.  
ُوكان من حسن حظ الديوان أن يقوم الناقد الكبي َ ْ ّ ّ ُ ُر األستاذ عبد احلميد  ْ ُ

ِالرشودي بإبداء  مالحظة، ) ٥٦(عليقات عليه، بلغت ّنقدية وت) نظرات(ّ
  .)١(بتسلسل أبيات الديوان

ّوإذا كانت بعض تلك النظرات مهمة، أسهمت يف سد اخللل يف بعض  ْ َّْ ّ ُ
ّاملواضع، وإقامة الوزن، فإن بعضها مل يكن دقيقا، وبعضها اآلخر جمرد أخطاء  ً ْ َّ

َْقني الفاضلني،، ن احملق العمل بي) تقاسم(ْمث إنه مل يكن يعلم بتفاصيل . مطبعية ِ َّ
ُفضال عن أشياء أخرى ليس هذا جمال بسطها َ ً ْ َ

)٢(.  
ُلقد كانت نظرات األستاذ الرشودي حافزا يل كي أعود إىل ما كنت قد  ً ّ ُ ُ

ُعلقته من مالحظ وتنبيهات على الديوان، وأضفت إىل ذلك كثي ْ َ ََ ِ َ ُ ُ ًرا من  ّ
ما قد القضايا، بعد رجوعي إىل املصادر املثبتة يف هوامش ال ُتحقيق، فرأيت أ

فاتتهما بعض الروايات املهمة والتخرجيات، وكذلك األخطاء يف النقل منها، 
َْكما فات التحقيق نسبة أبيات مضمنة لعدد من الشعراء، مل تـعز إىل  ُ ّ
ا، عالوة على إخالل الديوان بأبيات وردت يف تلك املصادر، وهذا ما  ْأصحا َ ََ

ُرت على أبيات جديدة، صنـعت منها  ، حىت عثر  دعاين إىل البحث والتنقي ْ ََ ُ
ْمستدركا، ضم ما مل يرد فيه بعد االطالع على مصادر أخرى ّ ً.  

َّوكنت قد ذكرت لألستاذ هالل بعض مالحظايت هذه، فـرغب إيل يف  ِ َ
ِ
ََ ُ ُ

  :وها أنذا أفعل هذا، يف ضوء هذه املباحث املتسلسلة اآلتية. نشرها



  عباس هاين اجلراخ -  ر الدين ابن متيم ديوان جمي

  

  

٤٢٥  

  :مخطوطة الديوان
َُر الدين ابن متيم، ختيـره من قصائد  جميً منتخبا من شعر ُّصنع الصفدي ََّ َ

ّللشاعر، بناء على ذوقه األديب ومزاج عصره ًوهذا ما فعله أيضا يف ما وصل . ً
وسراج (  ه٦٧٩ ت(ّحيىي بن عبد العظيم اجلزار : إلينا من منتخبات أشعار

ب الدين ، وشها( ه٦٩٥ت(ّالدين عمر بن حممد بن احلسن الوراق املصري 
، وكذلك منتخبه لشعر حممد بن )٣(( ه٧١٠ت(أمحد بن عبد امللك العزازي 

  .)٤(( ه٧١١ت (دانيال املوصلي 
ِره يف كتبه األخرى، عند ترمجته للشعراء هذا عدا ما كان ينث ُُوما وجدته . ُُ

ّعند حتقيقي ديوان سيف الدين املشد  ُِ
ّ، على أربع نسخ خطية ( ه٦٥٦ت ( ٍ ُ

، )٥(ر من جامعة بابل ي للماجستي أملانيا وإسبانيا ومصر، يف رسالتمن بريطانيا و
ًإذ كان يقتطع القصائد الطويلة، فيختار منها أبياتا قليلة جدا ً ْ.  

ٌإن منتخب الصفدي لشعر ابن متيم وصلت إلينا خمطوطة : ُأعود فأقول ْ ّ ُ َّ
ِّفريدة منه؛ خبطه، حمفوظة يف مكتبة أيا صوفيا برقم  شعره ويشغل . ٣٩٤٨ٌ

  . منها١٤٧ -١٠٧األوراق 
  . أدب-٨١٧وتوجد صورة منه يف معهد املخطوطات العربية برقم 

ّقال عباس اجلراخ ّ:  
ِبعد البحث واالستقصاء ثبت لنا أن للشاعر  َّ َ َ ِّمجعه خبطه، ) ًديوانا(َ ُ َََ

  :ودليلنا على ذلك
ّإن الصفدي يف كتابه : األول ّ َنـقل منه عدة ق) َْالغيث املسجم(َّ ّ ٍطع، ََ

ّوكان يف كل مرة يسبق ذلك بقوله ُنقلت من خط جمي((: ّ ّ ْ ِ ّر الدين حممد بن  ُ
))متيم

  .)٧()أعيان العصر(، مث يف كتابه )٦(
ّي أنه إمنا يـنقل من ديوان له خبطه َّومن املؤكد أن هذا الكالم يعن ٍ َْ.  
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٤٢٦ 

َّإن اخلفاجي يف: الثاني م) ّرحيانة األلبا: (َّ ْأورد له بيتـني، ذكر أ ا وردا َ
))ديوانه((يف 

)٨(.  
ْإن هذه القضية مهمة جدا، وجديرة بالتأمل، مل يبحث فيها : أقول ٌ ً ٌ َّ

ما ومسا عملهما بـ  ََاحملققان الكرميان وال أشارا إليها، السيما أ   .))ديوان((َ
ْوعلى هذا فإن خمطوطة الصفدي لشعره، ال تعدو أن تكون منتخبا من  ُِ ً َ ْ ِ ّ ّ

  .َّمل يصل إلينا، لألسف الشديد، الذي )الديوان(ذلك 
ُنسخ األستاذ هالل هذا  َ َ ُرته الطويلة وجهده يف  ، وبذل خب)املنتخب(َ َ َُ

ُتـقري احلروف املتالشية يف املخطوطة، وهذا هو عمله يف حتقيق الديوان،  َِّ َ
  .ُُّوحصته فيه

ْومل يستطع قراءة بضع كلمات وردت يف ثالثة أبيات منها، أشار  ٍ

  .)٩(إليها
ُ اجتهد األستاذ هالل -ن  ْ سقطت من املخطوطة كلمتان، يف بيتيكما

ُْوكنا نفضل أن يـت. )١٠(ن يف وضعهما داخل عضادتي ْ ّ َرك األصل على ما هو  ّ َ َ
ًعليه، ويكون اهلامش جماال رحبا لذلك ً.  

َّ أن خمطوطة الصفدي – ١٠ ص–ِ يف مقدمته –ُوذكر األستاذ هالل  َ َّ
  ً.بيتا) ٦٦٨(حتتجنُ 

ُأقول ّبعد دراستها وفحصها ـتبـني لنا سقوط البيت األول، على قافية اهلمزة، : َ َ َّ ََ ْ َ َ
 -  ووارد يف الورقة األوىل منها–وهو ثابت يف املخطوطة . ١٣ص) ٢(من القطعة

  ).١(يف حبثنا هذا، برقم ) املستدرك(ُوقد أوردناه يف . ُوترتيبه الرابع فيها
 – ٣٤٠ن، بعد البيت رقم  افية العيكـما مل يتم ترقـيم البيت الوارد على ق

 ص - ٣٨٠رقم ] بعد البيت[، وكذلك البيت الوارد على قافية القاف، ٥٤ص
٥٩.  
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ّهذا إذا استثنينا البيت املرقم  َْ ُ، وترقيمه غي٣٦٠ْ ُّر صحيح، ألنه ليس  ُ
  .ي ُن بيت للمتنب للشاعر، بل تضمي

ّوعلى هذا فإن خمطوطة الصفدي تقع يف  ّ   .قطًبيتا ف) ٦٧٠(َّ
ًقطعة ) ١١٩(ََُّوتبدو أمهية منتخب الصفدي لشعر ابن متيم أنه أضاف 

َُناظم رشيد، لو قدر له أن يـنشر . إىل عمل د َْ ّ باالعتماد على املظان ) ّالديوان(ُ
ِي أثبتها أسفل قطع األصل  َُاملختلفة دونه، وهذا واضح من خترجياته الت َ

ُاملخطوط؛ وترك ما مل يـعث ْ   .صادر، وانفردت به املخطوطةْر عليه يف امل َ
ْوالبد أن أشي ُّح وقع فيه الصفدي  ر إىل خطأ واض ّ ّ َ َ ُ وتابعه األستاذ –َ ُ َ

َََ، يف اسم الشاعر، إذ ورد- هالل  ،)١١()ر الدين حممد بن علي بن يعقوب جمي: (ْ
  .ّحممد بن يعقوب بن علي: - كما هو معروف-والصواب

  :إهمال روايات المصادر
ن املصادر، وهو  يق مت إثبات اختالف الروايات بييف حواشي التحق

 إمهال واضح لروايات أخرى - يف الوقت نفسه-ّمنهج سديد، إال أننا الحظنا 
ا. ْوردت يف تلك املصادر اليت رجع إليها احملققان   :ٌوهذا بيان 

  :٧ البيت -١٤ ص -
ُناعورة مذ غاب عنها قلبها َ ْ ِدارت عليه بأنة وبكاء   ُ ٍََّ ْ 

، وهو أحد مصادر التخريج ٢٦٠وقد ورد يف خزانة األدب : ولأق
  : برواية أخرى هي

ُناعورة مذ ضاع عنها قلبها َ ْ ِفاضت عليه بأنة وبكاء   ُ
ُ ٍ ََِّ ْ َ 

  :٤٥ البيت -١٨ ص -
ِإن تاه ثـغر األقاحي يف تشبهه ِ َُّ َ َ ُْ َ َ ُبثغر حبك واستوىل به الطرب   ْ ْ َ ِّ ِ ِ 
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، وهذا الكتاب من مصادر )ْذ تشبههإ: (٨٠/ ٦أنوار الربيع : ويف
  .التخريج

َّ، ورد بيتان خرجهما د٧٢ القطعة -٣١ ص - ناظم على مصادر . َ
ُ، لكنه أمهل روايته لصدر البيت األول، ٣٦١/ ٢١عيون التواريخ : رة، منها كثي َ
َتأمل ترى الدوالب: وهو ّ َََّ...  

  :ورواية صدر الثاين
ِوضاع النسيم الرطب يف الدوح َّ ْ َّ ُ  امِ منهَ

  :٢٤٦ البيت -٤٢ ص -
ُ بستان يدور وينجليِبطاووس ِوينفض على أرياشه بـلل القطر   ٍ َ ََ

ِ ُ
)I(  

وسقطت منه . على: ًبدال من) عن (٣٦٤/ ٢١عيون التواريخ : ويف
ْومل يشر د. الكلمة بعده ِ   .ناظم إىل ذلك، وهو من مصادره. ُ

  :٣٥٩ البيت – ٥٦ ص -
ا َّطوىب ملرآة احلبيب فإ ِ ٍمحلت براحة غصن بان أينع   ِ ُ ْ  اُ

َّأنوار الربيع : والبيت يف  برواية - وهو من مصادر التخريج - ٧٩/ ٦َ
  :خمتلفة، هي

ا ّسقيا ملرآة احلبيب فإ ً ٍحليت بكفٍ  مثل غصن أينعا   ُ ّ ْ َِ ُ 
  ٤٧٠ البيت – ٦٩ ص -

ِويل حبيب سبحان خالقه ِ َ ُترتع يف روض وجهه مقلي   ٌ ِ ِ ْ َ ُ 
ُ مصدرا له، ومل يذكر روايته ٣٦٥/ ٢١ ناظم عيون التواريخ .وأثبت د َ ْ ً ْ َ

                                                            
(I)] وينفض (ّختل بالوزن، والرواية الصحيحة هي رواية عيون التواريخ ) وينفض على(رواية

لة)/ عن   ].ا
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ِروض حسنه مقلي((: فيه ْ ُ ِ((.  
  :٥٠٧ البيت -٧٤ ص -

ٌسبقت إليك من احلديقة وردة ِ ِ
َ َ ا تطفيال   ْ َوأتـتك قبل أوا ََْ َ 

  .))من احلدائق... (( ٢٥٦/ ٥ويف أنوار الربيع 
  : نفسها٧٤ يف الصحيفة ٥١١ وورد البيت -

َْإذا هجرتن َ ًي الصهباء يوما َ ْى للهم يف كبدي اشتعاالتر   ُ ّ 
َ ورد العجز٧٩/ ٦ويف أنوار الربيع  ََ :  

 أالقي النار يف كبدي اشتعاال
  ]:امللحق [٢٥ البيت – ٩٧ ص -

ُتركت شرب احلميا غي ا الراحات والطرب   ٍرث َر مكت ُ ُا ويف شر ََّ ُ 
ّخزانة األدب للحموي : ويف ّو من مصادره املهمة وه–ِ   .))ر مفتكر غي((: - ِِ
  :٨٤ البيت – ١٠٤ ص -

ْدم جرى من فواخت ذحبت َّ ْ ََ ُمن فوقها ريشهن منثور   ٌ ّ ْ ِ 
  : هكذا٢٥٧/ ٥أنوار الربيع : وورد البيت يف

ُوفوقه ريشهن منثور   ْشبه دم من فواخت ذحبت ّ ُ 
  :١١٧ البيت – ١٠٧ ص -

ْأضمن كل بيت فيه معىن َ ٍ َّ ُ ِّ َ َْفشعري نصفه من شعر غي   ُ ْ ِ ُ ُ  ري َ
ُوردت رواية الصدر يف: ُأقول ْ َ ، شذرات ٣٥١/ ٢١عيون التواريخ : ََ

  :، ومها من مصادر ختريج الكتاب٣٨٩/ ٥ّالذهب 
ٍأضمن كل بيت نصف بيت ٍ َّ ُ ِّ َ ُ 

  :٢٨٠ البيت - ١٢٦ ص -
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٤٣٠ 

ْأجريت واقف مدمعي من  َِ َ ُ ْ َْ ًوجعلته وقـفا عليه جاريا   ِبعدهَ ً َ ْ َ ََْ َ 
  .))َواقف أدمعي((: ٣٠/ ٥ويف أنوار الربيع 

  :أقول
ّ، البن حجة احلموي، )خزانة األدب(ًوهناك روايات أخرى، خاصة يف 

ا، خشية اإلطالة ًمل تذكر يف التخرجيات، ضربنا صفحا عن إثبا ْ ُ.  
  :ٌتخريجات جديدة

قليلة، ناظم رشيد يف ختريج قطع الديوان . كانت املصادر اليت رجع إليها د
ا ُوأثبت هنا خترجيات جديدة ملصادر أخرى مل يرجع إليها، ومعها روايا ُْ.  

  :ن الديوان مت: ًأوال
  .٤١٨الكشف والتنبيه للصفدي : وردت يف) ١( القطعة -
 للسيوطي، جملة جممع ))السماح يف أخبار الرماح((: يف ) ٨( القطعة -

  .٢٥٤، ص ١٩٨٩، ٣٧اللغة العربية األردين، العدد 
، )املورد(، جملة )١٢(نوري القيسي. ومها يف الكتاب نفسه بتحقيق د

: الكشف والتنبيه، وفيها: ، ويف٩٠م، ص ١٩٨٣، ٤، العدد١٢مج
  .))...تلهو((

  .٢٠٧حلبة الكميت :  يف٢١ -٢٠البيتان ): ١٠( القطعة -
  .٢٣٧شفاء الغليل : يف) ١٥( القطعة -
خلتام عن التورية ّفض ا:  يف٤٩ - ٤٨البيتان ): ١٨( القطعة -

  .٩٠واالستخدام 
  .٢٠٣شفاء الغليل : يف) ٢١( القطعة -
  .))واحلبائب((: وقافية األول. حلبة الكميت: يف) ٢٥( القطعة -
احتاف النبالء بأخبار الثقالء، جملة عامل الكتب، : يف) ٣٠( القطعة -
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  .٩٢م، ص ١٩٨٣، العدد األول، ٤مج
يا ((: ، ورواية صدر األول٣٠٣الكشف والتنبيه : يف) ٣٦( القطعة -

  .))..حسنها دوحة
سقى : ، ورواية صدر األول٤١٤/ ١ّرحيانة األلبا : يف) ٥٣( القطعة -

  .ًروضا تبدى لناظري.. اهللا
: ، ورواية صدر الثاين١٢٣تشنيف السمع : يف) ٥٥( القطعة -

ا((   .َ، خطأ))تطاير
ملن أفوه : ل، ورواية صدر األو١٤٦ز  جوهر الكن: يف) ٦٤( القطعة -
  .ن أذكره بشعري حي
  .١٢٩شفاء الغليل : يف) ٧٢( القطعة -
  .٢٤٤حلبة الكميت : يف) ٧٣( القطعة -
  .٢٠٧ - ٢٠٦حلبة الكميت : يف) ٧٤( القطعة -
ا ... ((: ، ورواية األول٣٢٠الكشف والتنبيه : يف) ٧٧( القطعة - فإ

  .))...ٍتدعو بقلب
، ٤٤٠/ ١، نفحة الرحيانة ٣٧/ ١مطالع البدور : يف) ٧٨( القطعة -

  .٨٣نفحات األزهار 
  .٢٩١الكشف والتنبيه : يف) ٨٤( القطعة -
  .٢٨٨حلبة الكميت : يف) ٨٧( القطعة -
  .١٩٠ّفض اخلتام : يف) ٨٨( القطعة -
ُحتسب ((:  ويف صدر الثاين٢٧٢الكشف والتنبيه : يف) ٩٥( القطعة -

ا   .))..أ
. ٢١٥ حلبة الكميت : يف٤، ٢، ١، األبيات )١٠٨( القطعة -
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: ر ، ورواية األخي))ّفمد لتلقائي((: ، ورواية الثاين))...رعى اهللا((: ورواية األول
  .))...ُفحيثما ذهبت((

  .))ًحسدا((: وفيه. ٢٧٣الكشف والتنبيه : يف) ١١٧( القطعة -
، ٢٠٣/ ٢، ورحيانة األلبا ٢٩٠حلبة الكميت : يف) ١١٨( القطعة -

ُفلما مزقته((: ة عجز األول يف احللبةورواي. ١٢٩شفاء الغليل  : ، ويف الرحيانة))ُ
  .))أيام عهد الصبا((: ، وعجز الثاين))ََّفلما فـرقتها((

  .١٦٠حلبة الكميت : يف) ١٢٢( القطعة -
، ورواية ٢٣٣الكشف والتنبيه :  يف٣، ٢، البيتان )١٢٥( القطعة -

ًمن بات صاحيا((: ، والعجز))ويومنا((: صدر األول فيه ْ ، وهو تصحيح )) هازيَ
 – يف نقده للعمل –ملا ورد خطأ يف الديوان، ومل يستطع األستاذ الرشودي 

  .مالحظة ذلك التصحيح
نامت ... ((:  والعجز فيه١١٦الكشف والتنبيه : يف) ١٣١( القطعة -

وعجز ! ، وهو أحد مصادر الكتاب٢٧٩/ ١أنوار الربيع : ، ويف))عيون احلرس
  .))...وترمقنا((: الثاين فيه
ُْلبس ((: ، وعجز الثاين٣٠٨الكشف والتنبيه : يف) ١٣٥( القطعة -
  .))...احلداد

  .٢٨٢الكشف والتنبيه : يف) ١٣٧( القطعة -
  .٣٠٤الكشف والتنبيه : يف) ١٤١( القطعة -
، ))الرياض((:  وقافية الثاين٣٠٤الكشف والتنبيه : يف) ١٤٧(القطعة -

  .٢٦٥وورد يف املصدر نفسه بال عزو ص 
، ٩مج: ١رحلة ابن معصوم املدين، جملة املورد : يف) ١٥٢( القطعة -
  .٢١٤م، ص ١٩٨٠
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  .٢١٤الكشف والتنبيه : يف) ١٥٧( القطعة -
 أسرع((، ورواية صدر األول ٤٢شفاء الغليل : يف) ١٥٨(القطعة - 

  .))وجيادنا(( وصدر الثاين ))بنا
  .٣١٩الكشف والتنبيه : يف) ١٦٢( القطعة -
  .١١٨إنسان العيون : يف) ١٦٣( القطعة -
  .١٣٥ّفض اخلتام عن التورية واالستخدام : يف) ١٧٠( القطعة -
  .))ولينوفر((:  وفيه٣١٢الكشف والتنبيه : يف) ١٧١( القطعة -
فلقد ((: ، وعجز األول٣١٩الكشف والتنبيه : يف) ١٧٢( القطعة -

  .))ُقراه
  .٢٣١حلبة الكميت : يف) ١٨٠( القطعة -
  .٢٣٢الكشف والتنبيه :  يف)١٨٣( القطعة -
ُوحسنها     ...((: الكشف والتنبيه، ورواية األول: يف) ١٨٤( القطعة -
  .))...ّوأظل منها
ّوطيبها     وأظل ... ((: ، ورواية صدر األول٢٥٧حلبة الكميت : ويف

  .))..ي والزهر يلحظن((: وصدر الثاين. ))...منها
  .٣١٩الكشف والتنبيه : يف) ١٨٧( القطعة -
  .٤١٩/ ٢، نفحة الرحيانة ٢١٣الكشف والتنبيه : يف) ٢٠١( القطعة - 
: ، ورواية صدر الثاين٣٧٢الكشف والتنبيه : يف) ٢١٠( القطعة - 

  .))ٍن منثور أقام ونرجس  بيما((
  .٤٧٦/ ٢رحيانة األلبا : يف) ٢١٤( القطعة -
.... وفتاة((: ، ورواية األول٢٠٢حلبة الكميت : يف) ٢١٦( القطعة -

  .٢٨٠ديوان الصبابة : ))ُلذلو
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 ٢٦٢، ديوان الصبابة ٢٢٤/ ٤نفحة الرحيانة : يف) ٢٢٧( القطعة -
  . وهو خطأ))وقفت وللظى((: وفيه

:  ويف عجز األول٤١٧الكشف والتنبيه : يف) ٢٣٠( القطعة -
  .))ي فتطربن((

من احلدائق ((:  وفيه٢٨٩الكشف والتنبيه : يف) ٢٣٧( القطعة -
وبال عزو . ١٢٨/ ١ونفحة الرحيانة . ٤٦٣/ ٢حيانة األلبا  وكذلك يف ر))ٌوردة
  .٢٣٠نصرة الثائر : يف

  .٣٣٣حلبة الكميت : يف) ٢٤٠(  القطعة -
  .١٩٩يف الكشف والتنبيه ) ٢٤٤( القطعة -
 - ٧٤/ ٢، خزانة األدب ٣٠/ ٥أنوار الربيع : يف) ٢٤٧( القطعة -

  :ًن خمتلفة جدا عن الديوان  ورواية البيتي٧٥
ُتقى والزهد منها توسميرى لل   أيا حسنها سجادة سندسية ّ 
ّأمامهم صلوا عليها وسلموا   إذا ما رآها الناسكون ذوو احلجى َُّ ُُ َ 

  .٣٣٤نصرة الثائر : يف) ٢٥٣( القطعة -
  .١٦٢، كشف اللثام ١٦٦ّفض اخلتام : يف) ٢٥٤( القطعة -
  .٣٠٣الكشف والتنبيه : يف) ٢٥٧( القطعة -
  .١١٦الكشف والتنبيه : يف) ٢٦٣( القطعة -
  .٣٠٠الكشف والتنبيه : يف) ٢٧٣( القطعة -
  .٢٧١الكشف والتنبيه : يف) ٢٧٧( القطعة -
  .٢٧٣الكشف والتنبيه : يف) ٢٩٠( القطعة -
  .٤٠٨الكشف والتنبيه : يف) ٣٠٠( القطعة -
  .١٣٥ - ١٣٤ّفض اخلتام عن التورية واالستخدام : يف) ٣٠٤( القطعة - 
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٤٣٥  

  .٤٠٨الكشف والتنبيه : يف) ٣٠٩( القطعة -
  :١٢٧ -٩٥ ص الديوان  ملحق- ًثانيا

  .١٩٠ّفض اخلتام : يف) ١( القطعة -
، ويف صدر ٢٦٦الكشف والتنبيه :  يف٤، ٣، البيتان )٢( القطعة -
  .))ِبلحظ عينك((: األول

  .))ُتشرب((: ، وقافية الثاين١٦٨حلبة الكميت : يف) ٦( القطعة -
  .٣١٩ف والتنبيهالكش: يف) ١٠( القطعة -
، ١٧٢، ديوان الصبابة ٢٧١/ ٢الغيث املسجم : يف) ١٧( القطعة -

  بال عزو : ١٠٧نصرة الثائر 
  ).لبأ(ًبدال من ) ن لب(، وفيه ٣٩٧الكشف والتنبيه : يف) ١٦( القطعة - 
 وورد فيه صدر ٧٢: الشفاء يف بديع االكتفاء: يف) ٢٢( القطعة -

  .و وهم من الناشر وه))شقا ريق بدر الدجى((: الثاين
ُخزانة األدب : يف) ٣٤( القطعة -   .بال عزو: ٣٨٩/ ١ِ
  .٩٨ً وورد أيضا ص ٢٣٣ - ٢٣٢الكشف والتنبيه : يف) ٣٨( القطعة - 

ن  عي: (ورواية صدر الثاين. ))إذا الغيث فيها أرسل((: ورواية األول
  .))...ناضره

 :، ورواية صدر الثاين٣٠٤الكشف والتنبيه: يف) ٤١( القطعة -
ُفظلت يومي(( ْ ِ َ...((.  

  .١٥٩حلبة الكميت : يف) ٤٨( القطعة -
، حتفة األدباء وسلوة ١٩/ ٢خطط املقريزي : وردت يف) ٥٥( القطعة - 

  .١٨٧/ ٢٢عيون التواريخ : وله يف. بال عزو: ١٤٩/ ٣، ٦١/ ٢الغرباء 
  .بال عزو: ٢١٢شفاء الغليل : يف) ٥٩( القطعة -



لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )٢(اجلزء ) ٧٨( ا

 

  

٤٣٦ 

) ُعاتبت(، وفيه ٣٦٠/ ٢١التواريخ عيون : ْوردت يف) ٦٣( القطعة - 
َولقد رأيت الورد((:  وفيه٢٤٧حلبة الكميت : ويف. وهو تصحيف ُ((.  

  .٦٥/ ٢ّرحيانة األلبا : يف) ٧٢( القطعة -
  .١٦٠/ ١ّرحيانة األلبا : يف) ٧٥(  القطعة -
ُ ووردت قافية الثاين٣٩٦الكشف والتنبيه  :يف) ٧٦( القطعة -   .))الباقلي((: ْ

  .١٢٧/ ٢ّرحيانة األلبا : يف) ٨٣( القطعة -
:  مع بيت آخر، أوردناه يف٣٢٠الكشف والتنبيه : يف) ٩٧( القطعة -

  .٢٤، برقم )املستدرك(
  .٤٠ - ٣٩تشنيف السمع بانسكاب الدمع : يف) ١٠٤( القطعة -
  .١٩تشنيف السمع : يف) ١١٠( القطعة -
  .ُينوفرّغدا الل: ، وفيه٣١١ّالكشف والتنبيه : يف) ١١٣( القطعة -
  .٣١٨ّالكشف والتنبيه : يف) ١١٥( القطعة -
وعيت ((:  ورواية صدر األول٦٦شفاء الغليل : يف) ١١٦( القطعة -
  .))...ّوكل أكلي
  ن واالقتباس  التضمي

ا   .ّعدم نسبة األبيات املضمنة إىل أصحا
ًر الدين ابن متيم بتضمينه أبيات عدد من الشعراء أو أشطرا  ُولع جمي ِ
ُ

  .)١٣(ره، كما أكد هو ذلك ىت غدا نصف شعره من شعر غيمنها، ح
ًتضمينا، ) ١٤(ر على  ْناظم أن يعث. ويف حواشي التحقيق استطاع د

  .)١٥(، وبعضها لشعراء آخرين مشهورين)١٤(ي معظمها أشطار، نصفها للمتنب
َّوقد وجدت أن الشاعر كان حيرص على تضمي َ ي يف  ن أبيات املتنب ُ

َشعره، ولكن مل يش َُر إىل ذلك، أو خترج على ديوانه، على الرغم من أن ديوانه ُ َّ ّ ُّ ََُّ ْ
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٤٣٧  

ْكما عثرت على أبيات أخرى مل تـنسب إىل ! ن مصادر التحقيق كان بي َ ُْ ُ
ا ا، على الرغم من شهر   .أصحا

ً وأثبت أوال أبيات المتنب- ١ َي التي ضمنها الشاعر، ولم تـنسب  ُ ُْ َ َّ َ
  :َّإليه أو تخرج على ديوانه

  :١٤ البيت -١٥ ص -
ٍلرأيت أعجب ما ترى يف بركة

َ ا وقام املاء   َ ُسال النُّضار  َ 
ُ، وهو العجز نفسه الذي كرره ١٤٧/ ١ي يف شرح ديوانه  والعجز للمتنب ّ

  ).ٍوكذا الكرمي إذا أقام ببلدة: (، وصدره٢ البيت - ٩٥ُالشاعر يف امللحق ص 
  :٤٩ البيت -١٨ ص -

ُّوإن قطبت مشس املدام فحقها َ َ ُ ْ ّ َألنك كنت الشرق للشم   ْ ّ  َْس والغرباَ

  



لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )٢(اجلزء ) ٧٨( ا

 

  

٤٣٨ 

ْفديناك من ربع وإن زدتنا كربا: ي، وصدره وهو للمتنب ٍ / ١شرح ديوانه . َْ
١٨٢.  

  :٧٤ البيت -٢١ ص -
ُرأيتك خمصيا فملت إىل الذي ً َْ ِله فضلة من جسمه من إهابه   ُ ِ ِِ ْ ٌ 
يف ((: ، وفيه٣٠٣/ ١ّي، يف شرح ديوانه  والعجز هو صدر بيت للمتنب

ُجتيء على صدر رحيب وتذهب: (، وعجزه))إهابه ٍ ٍ.(  
  :١٤٢، البيت ٢٩ ص -

ُوأقسم لو داومت ما عشت لبسه َ ُْ َ َ ُهلنئت الدنيا بأنك خالد   ُ َ ََّ ِ َُِّ َ 
ُبت من األعمار ما لو حويته: (ي، وصدره والعجز للمتنب َ َ

ِ شرح ). َ
  .٣٩٩/ ١ي  ديوان املتنب
  :١٧٥ البيت -٣٣ ص -

َحىت إذا خافت هجوم صباحها ٍث ذوائب من شعرهاالْنشرت ث   ْ َ 
ٍي القمرين يف وقت  فأرتن: (ي، وعجزه والعجز هو صدر بيت للمتنب

ُوالشطر املضمن هذا كرره الشاعر ص ). معا ّ ْ، وإن ٣٤١ يف عجز البيت ٥٤َّ
ْمل يـرقم   .٣٦٠ البيت - ٥٦وص . ََُّ

  :١٨٦ البيت - ١١٥ ص -
ُُسد طريق الشعر يعجزه: ُفقلت َّ ِ ُّ َ

ُّومن يسد طر    ْ َيق العارض اهلَ ِ  )II(ِلِطَ

ٍوما ثناك كالم الناس عن كرم: (ي، وصدره والعجز للمتنب
شرح ديوانه ). ُ

٢١١/ ٣.  

                                                            
(II)]ما يريدان اإلشارة إىل ذلك  ققا الديوان عجز البيت ضمن قوسي حموضع ن، ويبدو أ

لة/ ًفسقطت احلاشية سهوا   ].ا
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٤٣٩  

  :٤٩٨ البيت -٧٣ ص -
ُوقد تعجبت إين بعد فرقتكم ُأحيا، وأيسر ما قاسيت ما قتال   ّ ُ َ ََْ 
ْن جار على ضعفي وما  والبي: (ي، وعجزه والعجز صدر بيت للمتنب َ

  .٢٨٢/ ٣شرح ديوانه ). عدال
  :٥٢٠ البيت -٧٥ ص -

ا يف السلم ما وجدت ْفلو حجينا   ُُهلا املنايا إىل أرواحنا سبال   ّ
شرح ديوانه ) ْلوال مفارقة األحباب ما وجدت: (ي وصدره والعجز للمتنب

٢٨٢/ ٣.  
  :٥٧٣ البيت -٨١ ص -

َفلو زرتـهم مل تعرف الراح منهم
ِ ُ َ ُثيابـه   ُ ْمن مثلها والُم ُ  ُعمائمِ
ُإذا برقوا مل تعرف البيض منهم: (ي، وصدره والعجز للمتنب ، شرح )ُ

  .٩٩/ ٤ديوان املتنيب 
  :١٥٦ البيت - ١١٢ ص -

ٍتراه إذا حللت به لورد  َ ٍكأن عليه من حدق نطاقا   ُ َّ َ 
ُوخصر تثبت األبصار فيه: (ي، وصدره والعجز للمتنب ُ شرح ديوان ). ٍ

  .٤١/ ٢ي  املتنب
  ٢٤٩ البيت - ١٢٢ ص -

ْأثاروا عيسهم فجرت دموعي ْ ُ ْكأن العيس كانت فوق جفن   َ َ َ ْ  ي َّ
َمناخاة فلما ثـرن ساال: (ي، وعجزه والعجز هو صدر بيت للمتنب ُْ ٍ ُ .(

  .٣٣٨/ ٣شرح ديوانه 
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٤٤٠ 

  : أما األبيات المضمنة للشعراء اآلخرين، فهي- ٢
  :١٨٣، البيت ٣٤ ص -

ْترفق فما هذي دموعي الت ُولكنها نفس تذوب فـتـقطر   ي ترى ّ ْ ََ ُ ٌ ّ 
، )ن دمعها وليس الذي جيري من العي: (ّعجز البيت مضمن، وصدره: أقول

موع  نون ليلى يف ديوانه ا َ، وينسب إىل١٣٤وهو 
ِ م  عبد امللك بن عبد الرحي: ُ

، ص ١٩٧٥: ١املورد، (شعره : ري يف ّأيب حية النُّمي: ، وإىل٦٢شعره : ّاحلارثي يف
شعره، : سوار بن عبد اهللا القاضي يف: ُ، ونسب كذلك إىل) املنسوب- ١٤٧

، الزقازيق، ٢٢٥ - ٢٢٤مع الفقهاء الشعراء وأخبارهم ص : ضمن كتاب
لة / ٥٢٤وينسب إىل بشار وهو يف ديوانه ص . [م١٩٩٣   ].ا

  :١٦٣ البيت - ١١٣ ص -
ُأدخلته وأولئك األقوام قد ِشدوا املآزر فوق كثبان النـَّ   َ َ  َقاّ

ًخفرا : (، وعجزه( ه٦٣٥ت (والعجز هو مطلع قصيدة للشواء احلليب 
  . خمطوط -١٣٠/ ١٠عقود اجلمان ). ّفحلوا عقد نسكي والتقى

  :٩٨ البيت -٢٤ ص -
ُرأى خطه ذا علة فأعاده َ ٍ َِّ َُّ ِومن يشرتي ذا علة بصحيح   َ ٍَّ ْ َ 

أبيع ويأىب : (، وصدره٤٣ألسدي يف شعره ر ا والعجز للحسن بن مطي
ا الناس ال يشت   .٩٥وينسب إىل جمنون ليلى، يف ديوانه ). رو

  :٢٧٧ البيت – ٤٦ ص -
ِوما أنا إال راجل فوق ظهره َ ٌ ُن فارس ََي فيما تـرى العي ولكنَّن   ّ ُ

)III( 

ّرة البـوالين، من شعراء احلماسة، وصدره والعجز أليب صعت ْ ْبأطيب من : (َ ِ َ

                                                            
(III)]لة لة/ )II( رقم  السابقانظر تعليق ا   ].ا
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٤٤١  

ُفيها وما ذقت طعمه َ ُ ْ  أيب متام محاسة ، شرح٣٨/ ٢) عسيالن(احلماسة ). ُ
  .٨٥٨/ ٢مري  لألعلم الشنت

  :٥٠١ البيت – ٧٣ ص -
ِمعه جير من احلياء ذيوال   َوهو الذي ترك النَّسيم وقد جرى

َ
ِ ُّ ُ 

ًوالعجز لألرجاين، والبيت كامال يف ديوانه  َّ١٠٠٠/ ٣:  
ِفمضى جير من احلياء ذي   ي ي قد خانن ورأى حلبك أنن  والَُُّ

  ] :امللحق[، ٨٠ البيت – ١٠٣ ص -
ْوها أنا قد فارقتها غي ٍر نادم ُ ُوكم مثلها فارقتها وهي تصفر   َ

ِ ْ َ ُ 
ًوالعجز لتأبط شرا ًفأبت إىل فـهم وما كدت آئبا. (ُُوصدره. ّ ُ ٍ ْ َُ()IV( .

  .٨٩ديوانه : ُْيـنظر
  :٨٢ البيت – ١٠٤ ص -

ْنـبه عليها أبا بكر فـقد قضيت َ ِ ُ َْ َ َْ ُيـنتبه عمروما عليك إذا مل    ِّ َ ُ ْ ََِْ 
  :١٦٠/ ٤ُوالعجز متأثر بقول بشار بن برد، يف ديوانه 

َإذا أيقظتك حروب العدى ِ ُ َ َْفـنبه هلا عمرا مث من   ْ َُّ ً َُ ْ َِّ 
  :١٩١ البيت -١١٦ص 

َْمؤخرها والعنق قد أوقعا ُ ُ َّ َ ْقلب األعادي يف العريض الطويل   ُ ّ ِ َ 
  :٨٤٣/ ٢، يف ديوانه ( ه٦٠٨(والبيت من قول ابن سناء امللك 
ِتالعب الشعر على ردفه ِ َّ ُ َأوقع قلب   ُ َ ْي يف العريض الطويل َْ ِ 

  :٢٠٠ البيت - ١١٧ص  -
ْسكتنا وقالت للقلوب فأطربت ََْْ ََ ُوحنن سكوت واهلوى يتكلم   ْ ّ ََ ٌ ُ 

                                                            
(IV)]لة/ ًومل أك آيبا: رواية الديوان   ].ا
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٤٤٢ 

ُُوالعجز أليب الشيص اخلزاعي، وصدره ّ ). نا تقضي احلوائج بينناُحواجب: (َ
ًوقد كرره الشاعر أيضا يف ص  ُ   .٢٠٩ البيت -١١٨ّ

  :١١٤ البيت -٢٩ ص -
ِوقد نضحت خداه من ماء وردها ّ ْ َ َ ُوكل إناء بالذي فيه يـنضح(   َ َ َْ ُّ( 

ٍوالصحيح أنه عجز بيت . ٧٣/ ٢َّوخرج العجز على جممع األمثال 

ْللحيص بيص، وصدره   .٤٠٤/ ٣، ديوانه )يننافحسبكم هذا التفاوت ب: (َ
، ١٦٢/ ٣نفح الطيب : ، ورد عجزه يف٣٤٦ البيت -٥٥ ص -

َّلشاعر مل يسم َ ُ ْ.  
  :االستفادة من األمثال والقرآن الكريم

َّويف الديوان استفاد الشاعر من األمثال فضمنها شعره، ومن املؤسف  َ َ ُ
ًأننا مل نـر إشارة إىل هذه األمثال   :وهي. ََ

  :٤٢٣ البيت – ٦٤ ص -
ُفإليكم هذا احلديث يساق   روا ال تعجلوا يف أخذ روحي واصب ُ ُ 

ُإليك يساق احلديث: (والعجز مثل، وأصله: أقول جممع : وهو يف). ِ
  .٣٥٧/ ١، املستقصى ٥٠، فصل املقال ٤٨، فرائد اخلرائد ٧٩/ ١األمثال 

  :٥٤٤ البيت – ٧٨ ص -
َأنـبـهتن ْ َرك أن ينام لناماُ لو كان يت   ُهجوتك والقطاي حىت  َْ ْ ُ 

 ،٢٩٦/ ٢املستقصى : وهو يف). لو ترك القطا لنام: (وهو مثل، وأصله
ْفصل املقال  َ٣٨٤.  

  :٦٦٨ البيت – ٩٢ ص -
ٍوما بعثت به مترا إىل هجر ً ْلكن بعثت إىل الفردوس رحيانا   ُ َ ِ ُ ْ 

ُ، ومل يلتفت إىل أن صدر البيت يشي)هجر(ناظم بـ . َّوعرف د ْ َ َّ َ ر إىل  ْ
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٤٤٣  

َكمستبضع التمر إىل هجر (:املثل َْ ِ َّ ِ َْ ْ ُ   .٢٣٣/ ٢املستقصى : وهو يف). َ
ْوالبد من اإلشارة إىل اقتباس الشاعر من القرآن الكرمي يف مواضع أخرى َّ:  

  :٣١٤ البيت -٥١ ص -
ا مرة ًقضى يل اهللا  ْها كانت هي القاضيه يا ليت   ُ ْ 
 ٢٧ احلاقة -  ضيةِيا ليتها كانت القا: ٌوالعجز اقتباس من قوله تعاىل

  :٢٤٣ البيت -١٢١ص 
م ْقطعنا الشريعة يف حر ْوخضنا إليهم مع اخلائضينا   َ ُ َ 

ُوكنا خنوض مع اخلائضي:  اقتباس من قوله تعاىل–ً أيضا –والعجز   املدثر ن ّ
٤٥.  

  :الشعر المنسوب
ًيف الديوان أبيات متنازعة مع عدد من الشعراء، لكننا مل نر اهتماما 

ّمر العلمي املهم، واملرة الوحيدة كانت إشارة يتيمة إىل أن القطعة ذا األ
، ومها بيتان فائيان نسبا إىل يوسف بن لؤلؤ ٦١، الواردة يف ص )١٨٤(

َّفوات الوفيات، وكان يفضل الرجوع إىل جمموع شعره، الذي : ي، يف الذهب
،  . بغداد، العدد  –ن علي حمفوظ يف جملة كلية اآلداب  حسي. مجعه د
ن نفسهما نسبا إىل حميي الدين بن قرناص يف خزانة  م مث إن البيتي١٩٦٨
  .األدب

ْ وأدرج هنا األبيات املنسوبة إىل بعض الشعراء مما فات احملققني َ ّ ّ ِ ُ .
  ):امللحق( مبا ورد يف – هنا –وابتدئ 

  . بيتان بائيان٥ القطعة -٩٦ ص -
مها ملحيي الدين بن قرناص : أقول

ُ
  .٤١٦الكشف والتنبيه : يف(  ه٦٧١ت (
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٤٤٤ 

   بيتان ميميان يف الرحيان٨٢ القطعة – ١١٧ - ١١٦ ص -
ُوجملس راق من واش يكدره ُومن رقيب له باللوم إيالم   ٍ ٍ ْ ِ 
ِما فيه ساع سوى الساقي، وليس به  ُن الندامى سوى الرحيان منام بي   ٍ

ي. ورجع د  .١٠٧/ ١دور مطالع الب: ر الدين بن متيم إىل ِناظم يف تثبيته 
  .وهو مصدر متأخر

ما لسيف الدين املشد : أقول ّالصواب أ ُِ
وهو ثابت (:  ه٦٥٦ت (

ِالنسبة له يف ديوانه الذي حققته على خمطوطة اإلسكولایر  ُ ُ ْ َّ ، الورقة )٢٤٢: ثان(َ
أ، / ٣٩، الورقة )٢٩٠س . د/ ٥٤٥رقم ( ب وخمطوطة غوطا األملانية ١٣٠

  ).خمطوط (٢٤٦ص  – ١٩٧ القطعة -يف الديوان 
ّ، فض اخلتام ٢٣٦، متام املتون ٣٦٢/ ٢١الوايف بالوفيات : ًووردا أيضا يف

 حتفة ،٣٩/ ٥، أنوار الربيع ٣٣٨، إنسان العيون ١٠٦/ ٢، خزانة األدب ١٣٩
  ).ََُّر مرقم غي(الناصرية 

  ...على الندامى: عجز الثاين يف الديوان: ورواية
  ات،هي ثالثة أبي. ٨٥ القطعة - ١١٧ ص -

ٍومل أنس إذ زار احلبيب بروضة
ُ ُوقد غفلت عنا وشاة ولوام   َ ّ ٌ ّ ْ 

 َّإلينا وللنمام حويل إملام   أقول وطرف النرجس الغض شاخص
 ُن منام علينا، وحىت يف الرياحي   ٌن ّأيا رب حىت يف احلدائق أعي

ّاألبيات لصفي الدين احللي يف ديوانه : أقول  ،)م١٩٥٦النجف،  (٣٦٤ّ
ً بيت رابع يكون ثانيامع ٍ.  

ََّوأكاد أجزم أن الصفي تأثـر ببييت سيف الدين املشد ّ متام : ُْويـنظر. ّ
  .٢٣٦املتون 

  .بيتان ميميان، قاهلما يف الشبابة، من الطويل) ٨٣( القطعة – ١١٧ ص - 
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/ ٢فـوات الوفيات : هـما حمليي الدين بن عبد الظـاهر، ويف: أقـول
  .٣٨٨، ٧٢، خزانة األدب ١٤٢/ ٢٢، عيون التواريخ ١٨٥

، بيتان ميميان من الكامل باالعتماد على ٩٠ القطعة - ١١٨ ص -
  .٣٨٧/ ١خزانة األدب 

 إىل ابن حجة احلموي نفسه، ٢٨٨/ ١ُأقول نسبا يف املصدر نفسه 
  .٦٤ويف الشفاء يف بديع االكتفاء ) االكتفاء(باب يف 

ُنسبا إىل : ولأق.  ومها بيتان من اخلفيف،)١٠٣( القطعة - ١٢٢ ص - 
  .٢٦٨/ ١حميي الدين بن قرناص يف أنوار الربيع 

ناظم . ُالذي صنعه د) امللحق(هذا خبصوص نسبة الشعر املتدافع يف 
ََْرشيد، وكنا نأمل أن يتم فـرز هذه القطع حتت باب هو  ّ ْ يثبت بعد ) املنسوب(ّ

  .امللحق
 ْوعالوة على ذلك توجد قطع منسوبة وردت يف أصل خمطوطة منتخب

  .الصفدي، نذكرها لألمانة العلمية
  .الثقيل: ّ، بيتان داليان يف٦٩ القطعة – ٣٠ ص -

إحتاف : يف كتاب(  ه٦٧٨ت (أقول الثاين لناصر الدين بن النقيب 
ّالنبالء بأخبار الثقالء للسيوطي  ، ٤، مج ))عامل الكتب((، جملة ( ه٩١١ت (ّ

  .٩٣م، ص ١٩٨٣العدد األول، 
  .من الطويل: تان ميميان يف الناعورة بي٢٧٠، القطعة ٨٢ ص -

ِنسبا إىل ابن نباتة: َأقول ومل أجدمها يف ديوان . ٢٥٩ِيف خزانة األدب : ُ
  :ابن نباتة املصري

، نزهة األنام ٤٢/ ١، مطالع البدور ٢٨٨ووردا يف حلبة الكميت 
ا: ، ورواية صدر األول يف احللبة٦٦ وقد ضاع : زهة ويف الن. وقد حال لو
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ا َّديوان ابن نباتة السعدي : ومها يف. لو   .٦٢٦/ ٢) املنسوب(ُ
  .، بيتان على قافية اهلاء، يف الدوالب)٣٠٦( القطعة -٩١ص 
ن إىل شاعر آخر مل َ ْ منسوبـي٢٥٩وردا يف خزانة األدب : أقول

َّيسم َ ُ
)V(.  

  .، بيتان رائيان يف روضة)٨٩( القطعة -٣٦ص 
َنسبت إىل ابن مني: أقول ِ ، ١٣٣ديوانه : يف(  ه٥٤٨ت (ر الطرابلسي  ُ

  .ب٧٢، الورقة ( ه٨٥٩ت (عن خمطوطة التذكرة للنواجي 
  عدم إثبات القراءة الصحيحة لألبيات

ًوتضم بيتا واحدا فقط. ٢ القطعة -١٣ ص - وهذا أمر غريب، . ً
ا تقع يف بيتي ن سقط أوهلما من األستاذ هالل ناجي، وأوردناه يف  والصحيح أ

  :، فقد ورد٤اين ورقمه أما الث). املستدرك(
ْكلفن تكرار احلروف فجمجمت ْفيها ومل تـفصح بغي   َ َ ْ  ِر الراء َ

ِكلفت بتكرار احلروف: (وصواب الصدر ، كما هو واضح يف صورة ...)ْ
  !الورقة األوىل من منتخب الصفدي

  :١٣ البيت -١٤ ص -
ا فوارة ًلو كنت إذ أبصر ّ َ ْ ُكالشمس يف أمواهها ألالء   َ

ِ َّ 
: ويعضد ذلك صورة. للشمس يف أمواهها ألالء: صواب العجز: ولأق

  .الورقة األوىل من منتخب الصفدي، ومصادر التخريج املثبتة أسفل القطعة
  :٦ البيت -١٤ ص -

                                                            
(V) ] حيسن ذكر هذه الفقرة حتت ، وَّمبا أن الشاعر مل يسم فال تنازع يف نسبة األبيات

لة/  اآلنف الذكر ))خترجيات جديدة((عنوان    ].ا
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ِإن الغزالة مع جالل قدرها َ ُأضحت ومن عشاقها احلرباء   َّ
ِ ِّ ُ ْ ْ 

ِإن الغزالة مع جاللة قدرها: (وصواب الصدر ْ َ و واضح يف ، كما ه)َّ
  . خمطوطة منتخب الصفدي

  :٣٨٩ البيت ٦٠ ص –
ًما زاره أيام نرجسه فـىت َ ِ ِإال وأجلسه يف أحداقه   َ ُ َ ّ 
، وعلى ما ورد يف )ِعلى أحداقه: (... ورواية العجز خمتلة، والصواب

  .مصادر التخريج نفسها
  :الملحق

  :ناظم رشيد البيت.  أثبت د٨٤ البيت -١٠٤ويف 
ْدم جرى من فواخت ذحبت َّ ُ  ُ منثورَّمن فوقها ريشهن   َ

ْمن فواخت ذحبت: (... ّوصواب الصدر ويؤكد ذلك كتاب معاهد ) ٍ
  .، وهو من مصادر ختريج القطعة١٠٢/ ٢التنصيص 
ا . ، رجع د٩٩ القطعة -١٢١ ص - ناظم إىل مصدر وحيد يف إثبا

  :ران عنده ، وورد البيتان األخي٣٥٩/ ٢١عيون التواريخ : هو
ًيا دهر حسبك ما أبقيت يل رمقا َ َ ْمن   ُ ً بعد بـعد وال روحا وال بدناِ ٍ ْ ُ 
ًأخذت عنه أيام الوصال نوى ِ  فال تزدنا على هذا فتظلمنا   َ

ًرا◌ يف النقل منه،  ُنفسه، فوجدت تغيي) عيون التواريخ: (ُوقد رجعت إىل ً
  ).ًبعد البعاد وال روحا وال بدنا: (ْإذ ورد عجز البيت األول

. صدر الثاين فهو خمتل وفيه ينكسر الوزن، وسببه عدم دقة النقلأما 
ًأخذت عدة أيام الوصال نوى: (وصوابه ِ ِ َ َّ َ.(  

ٌإن إثبات القراءة الصحيحة للمخطوطة والنقل الدقيق من املصادر أمر  َ ّ ّ
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ٌضروري وواجب ٌّ.  
  أوهام وفوات األعالم والمواضع والمفردات

ْيفه ما ورد فيه من أعالم ومواضع ّناظم رشيد الديوان بتعر. خدم د ِ

  .ومفردات
ًأوال   :فقط، أوردهم يف حواشي الديوان، ويالحظ) أعالم(َّعرف مثانية : ّ
، وكان من ١٧ص (  ه٦٥٦ت ( ترجم لنور الدين اإلسعردي -١

] ٧٨ص [رمجة ثانية  ، مث أعاد الت٢٦٧/ ٣رمجة فوات الوفيات  مصادره يف الت
لشاعر ً وهكذا نرى تكرارا ال داعي له ٢٧١/ ٤ فوات الوفيات: وذكر أنه يف

ًواحد، واختالفا يف اجلزء والصحيفة لكتاب واحد أيضا والصواب  ً١ /
ِ وأضيف إىل مصادر ترمجته٢٧٦ -٢٧١  -١٨٩/ ٢٠عيون التواريخ : ُ
  .٢٨٤/ ٥، شذرات الذهب ٤١٤/ ٢ ق-١ّ، السلوك للمقريزي ١٩٣

ّ ابن سعيد املغريب٣١ّ عرف يف الصحيفة -٢ ْ، وذكر أن وفاته كانت َ َّ َ
  .١٠٣/ ٣، باالعتماد على كتاب فوات الوفيات  ه٦٧٣سنة 

َّر صحيح، ألنه مشرقي، والصواب أن  غي) الفوات(وما ورد يف : أقول ّ ََُّ
ّابن سعيد تويف سنة  ُ، وأكد ذلك مؤرخو املغرب، وهم أوثق يف تأرخيهم  ه٦٨٥َ َ َْ ْ ُ َ

ّألعالم املغرب، كاملقري  ِ ََّ
َ، وأيدهم من ٤٠/ ٣نفح الطيب : يف(  ه١٠٤١ت (

ِ ّ
َّ، ويؤكد ذلك أن ابن سعيد نفسه ذكر يف ( ه٩١١ت (املشارقة السيوطي 

ْ حادثة وقـعت سنة ١١٧ّالقدح املعلى : كتابه َ َ َ ْمما ينفي أن يكون قد .  ه٦٨١ً
  .)١٦(ً متاما ه٦٧٣تويف سنة 
َعرف د: ًثانيا وان، ْفقط وردت يف الدي) مواضع(ناظم مخسة . ََّ

ُجبل أحد : ومعظمها مشهورة، مثل ُ عاصمة (وصنعاء ) ٣٠جبل باملدينة (ُ
  )...٩٥اليمن 
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ويف الوقت نفسه أمهل مواضع أخرى أوردها الشاعر على سبيل التورية، 
ْثـورا: (مثل ْالغور( و١٠٠ البيت -١٠٦ص ) َ  البيت -١٢١ ص )١٧()َ
٢٤٢)VI(.  

مث  ،٤٣٦/ ٥لدان  بالرجوع إىل معجم الب٢٧ص ) ر يزيد(ّ عرف - ٢
. ٣٢٤/ ٥، ورجع إىل املصدر نفسه )٤اهلامش  (٤٩أعاد التعريف نفسه ص 

) ٣( يف اهلامش –رة نفسها  ّوالغريب يف هذا التكرار أنه كرر يف الصحيفة األخي
فهو ) معجم البلدان(َََالتعريف نفسه، أما ما ورد من صفحات اجلزء اخلامس من 

  .٤٣٦/ ٥ن، والصواب  ٌخمطوء يف املوضعي
  .ن قرية بدمشق يف البساتي: وهي] ٤١ص) [ن ربي الني(ّ عرف - ٣

  .ن يف وسط البساتي: ... والصواب
ٍوردت يف أبيات الديوان، ويالحظ أن مثان ) مفردات(ّعرف عشر : ًثالثا َّ َ ُ ِّ ْ َََ

ًمنها مل يـورد معها مصدرا هلا، وهي ِْ ، ٥٣، البحرة ٤٠، احلياصة ٣٨األطلس : (ُْ
  ).١٢٣، البيذق والفرزان ١٠٩، األذريون ١٠٣الشبابة ، ٨١الدسكرة 

. ))امللكة يف لعب الشطرنج((: ١٢٣) الفرزان(ره  والحظنا أنه ذكر يف تفسي
َّوالصواب أن . وهذا خطأ: أقول ّالوزير، وإال كيف يتفرزن اجلندي : هو) الفرزان(َ

ية والشرق مصطلح أوريب، ال عهد للعرب) امللكة(ّبل إن مصطلح . ؟)ملكة(ويغدو 

                                                            
(VI) ] البيتان مها:  

 جنده أصبح غورا   ر يل بستان كبي

 صار ثورا] قد[كبشه    دارت األيام حىت

ما ) جنده، كبشه(ي  ن كلمت تطابق يف البيتي: ا، غورارثو وليس مثة قرينة تدل على أ
لة/ موضعان   ].ا
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  .)١٨(امللك : ومكانه. به
َْويف الديوان كلمات أخرى حباجة إىل تـفسي ٍ ََّر، مل تسلط عليها األضواء أو  ٌ ُ

َّتـفسر َُ  !  
  العروض واألوزان

َّإن ظهور الديوان ساملا من العيوب يف األوزان أمر اهتم به احملققان الكرميان،  َ ْ ٌ َ ً َّ
ًعلى أنين وددت أن أقف قليال أما َ ِ ُ ْ ِ ٍم بعض ما شابه من هنات يف األوزان والعروضَ َُ:  

  :٦٣٢، البيت ٨٨ ص - 
ا ْوحبقك ناحت عليك أل َ َ ِفـقدت قوامك يف غصون البان   ِّ ْ َ َ َ 

َّوواضح أن البيت من الكامل، لكن صدره خمتل الوزن ّ.  
  :٦٣٤، البيت ٨٨ ص -

ْخصوا جفوين السهاد فلم أزل َ َ  ُأرعى النجوم وليلها يرعاين   ّ
ِخصوا جفوين بالسهاد: الصدر مكسور الوزن، وصوابهو ُّ َ...  
 من ١٤٤، البيت ١١٠ص :  من الوافر١٢٠، البيت ١٠٨ ص -

  :البسيط، وردا هكذا
ّ وسنشكر يوم هلو قد تقضى- ِبساقية تقابلنا بنهر   ٍ ٍ 
ِحتت الشعاع، أكاليل الطواويس   ُ وكأنه، ودروع املاء تشمله- ُ 

ما   .ن  من أوهلما، ليستقيم وزنا البيتيحذف الواو: وصوا
ً مل يكن دقيقا، يف – على الشطرين – مثة تدوير يف األبيات - ْ
  :موضعني
  :٥٩٨، البيت ٨٤ ص  -

ّبدأت بإخراج الضمـ  ِر وبعده عقد اللسانـ ي   ْ
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  .يف الصدر) ر الضمي(أن تكون الياء من : والصواب
  :٥٥٠، البيت ٧٩ ص -

َفخاف على أزهاره أن تصيبها ّالعيون فأضحى بالض   ْ َ ْ ََ ََُّباب ملثماُ ِ 
  .يف صدر البيت) العيون(من ) أل(ْأن تكون : والصواب
  :ملحق الديوان
َّللديوان ضم ) ًذيال(ًناظم رشيد ملحقا . صنع د قطعة يف ) ١٢١(َ

ْرقيمه، من خمتلف املصادر اليت رجع إليها، مما مل يرد يف أصل  ً بيتا، بت٢٨٤ ِ

  :ويالحظ على هذا امللحق. منتخب الصفدي
  : التكرار: ًأوال

ْن فيه كانتا قد وردتا سابقا يف منت الديوان،  من املؤسف تكرار مقطوعتي َ ً
  ََُْوال أدري كيف مل يـنتبه إىل ذلك؟

، وهي ثالثة أبيات المية من ]١١٥ص) [٧٨(القطعة : األولى
َّلعز، وخرجها ُنظمها الشاعر يف وكيل بدار القاضي بدمشق يدعى با) السريع( ِّ

َّوقد فاته أن هذه القطعة . خزانة األدب ومعاهد التنصيص وأنوار الربيع: على َُ
َفكان عليه أن حيذف . ٢٣١، القطعة ٧٢ْجاءت يف أصل الديوان ص  ْ

ّالقطعة املكررة  ّإىل املرة األوىل، مع مالحظة أنه ورد .  وينقل خترجيها–الثانية -َ
ا–طعة األصل  يف ق–ختريج اآلية املقتبسة  ، والصواب ١٧٨آل عمران :  إ

ن  للبيتي) أنوار الربيع: (كما أنه أمهل رواية. ١٧٣: هو ما ورد يف املرة الثانية
  .األول والثالث منها

َّخرجهما ) الكامل(، ومها بيتان من ١١٩ص ) ٩١(القطعة : الثانية
  .نزهة األنام: على 
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٤٥٢ 

ا سبق أن ور ا يف امللحق خطأ، أل ّدت يف أصل الديوان ص ْوإثبا  ؛٨١ْ
  .   َّ، وقد خرجها هناك على املصدر نفسه، ومل ينتبه إىل تكرارها)٢٦٥(القطعة 

ًبيتا، يف ) ٢٧٩(ُوعلى هذا يكون العدد احلقيقي ألبيات امللحق 
  .قطعة) ١١٩(

  :الرجوع إلى مصادر حديثة: ًثانيا
ثة، ال جيوز يف حتقيق النصوص القدمية خترجيها على مراجع حدي

يف ِ املنقول عنه، لما – أو املطبوع –والصحيح الرجوع إىل األصل املخطوط 
ّذلك من حماذير، لعل أبرزها اخلطأ يف النقل، أو اإلسقاط املتعمد لبعضها 

موع ما خيالف هذا الشرط،..   . ولكننا جند يف امللحق ا
 َّ، وهي ستة أبيات مهزية، خمرجة على٩٦ ص –) ٣(ْفقد وردت القطعة 
  .للدكتور حممود رزق سليم) ن املماليك عصر سالطي(مرجع حديث وهو كتاب 
 بال ٤١٧الكشف والتنبيه : ن الرابع والسادس منها يف ُوقد وجدت البيتي
  :ومعهما بيت آخر، هو: عزو، وعجز السادس

 ِ اخللفاءَعةَأغصان البس خل   ُورقى خطيب العندليب منابر الـ
ري الدين– هنا –) املستدرك(ُْومل أثبته يف  ّ ألن الصفدي مل ينص على أنه  َّ.  
: ومها بيتان قافيان، رجع يف خترجيها إىل كتاب) ٧٠القطعة  (١١٣ويف ص 

  ً.األدب يف العصر اململوكي للدكتور حممد زغلول سالم، وهذا ال جيوز علميا

  :األخطاء المطبعية

َعلى الرغم من اجلهد الذي بذل يف تنقيح الديوان  ِ ُ من أخطاء الطباعة، ُّ
ِفثمة أخطاء أخرى مازالت عالقة به كالشوائب، أثرت سلبا يف معىن أبياته  ً ْ ّ

  :وهي على نوعني. ْوكسرت أوزانه
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٤٥٣  

ا: األول َِْأخطاء مطبعية واضحة يف تغيري بنـية الكلمة، وهذا جدول  ٌ:  

 الصواب اخلطأ رقم البيت الصحيفة الصواب اخلطأ رقم البيت الصحيفة
          ىأهو  أهدى  ٣  ٨
  ١١٩  ١٩٠  رقم البيت  ١٠٨  فقد  فقط  ٥٩  ٢٠
َأحد  اهلامش  ٣٠ ُأحد  َ   ّخط  ّحط  ١٨٤  ١١٥  ُ
  نارنا  نادنا  ٣٤  ١٤٦  ّالدوالب  ّالدالب  ١٥٧  ٣١
  املراجع  امراجع  )احملتوى(  ١٥١  َألقدامي  إلقدامي  ٢٣٢  ٤١
  خليل بن  خليل من  ٣٤مصدر   ١٣١  عيون  عيوان  )اهلامش(  ٤١
  ًصاحبا  ًصباحا  ٢٧٠  ٤٥  صفار  صغار  ٧٨/ ٢٦٣  ١٠٣/ ٤٥
  غصون  غضون  ٢٤٥  ١٢٢  ْال حتقرن  ال حتتقرن  )اهلامش(  ٤٦
  أيام عهد الصبا  أيام الصبا  )اهلامش(  ٤٤  َكنت  ُكنت  ٥٦٥  ٨٠

          ُاجلمال  َاجلمال  ٩١  ١٠٥
          ّمتل  ّحتل  ١٠٦  ١٠٦
         ٣٦١/ ٢١  ٣٢١/ ٢١  )التخريج(  ١٠٠

  
َّأخطاء مطبعية أخلت : الثاني َ َ ٌ َبوزن األبيات، عن طريق حتريفها، أو سقوطها، ٌ

  :رجعنا يف تصحيحها إىل مظان ورودها
  ٧٦ البيت -٢١ ص -

ْ خبتإذاُلقد قام عذر النار عندي  ا من مس برد الشتا ما يب   ََ ِألن  ِّ َّ 
  ٤٠٣ البيت -٦٢وص 

ّوما امحر خد الورد إال  ّ ِـمنثور يلطم خده بكفوفه    غدا الـإذاََّْ ُ َّ َ ُ 
  . )VII()إذا(ًبدال من ) ْإذ: (وصواب املوضعني

  :٢٩٦ البيت – ٤٩ ص - 
ُوأصبح خيطر بيننا ِوذاك النثار على رأسه   َ ِ ُ ِّ 
                                                            

(VII)  ]لة/ حبذف الواو) ّما امحر(و    ].ا
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٤٥٤ 

ُوصحيحه. من الصدر) ما(ْوسقطت    وأصبح خيطر ما بيننا : ُ
  :١٠٠ البيت -١٠٦ص 

ُكبشه صار ثورا   دارت األيام حىت ُ 
  ُكبشه قد صار ثورا: من العجز، فيكون الصواب) قد(ْإذ سقطت 

  :١٢١ البيت – ١٠٨ ص -
ًوطرف يفوق الربق لونا وسرعة ً ُ ٌ ْ  ْفكالصخر إذ يهوي وكاملاء جيري   ِ

  .ْوكاملاء إذ جيري:... من العجز، فيكون الصواب) إذ(فالواضح سقوط 

  
*  *  *  
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  المصادر والفهارس
اية الديوان قائمة املصادر واملراجع، اليت رجع إلي َوضعت يف   ناظم. ها دِ

ً كتابا، ٣٧ وبلغت –يف حتقيق الديوان وختريج نصوصه، منها كتابان خمطوطان 
  .ِبرتقيمه

  :ويالحظ ما يأيت
  : السهو عن إثبات مخسة كتب وردت يف هوامش العمل، وهي-١
، ١٠٧ ورد ص –) ديوان ابن املعتز(، ٤٦ورد ص - )اإلفادة واالعتبار(

) املعجم الوسيط(، ٤٨ ورد ص –) سرح العيون يف شرح رسالة ابن زيدون(
  .٧٩ورد ص ) نزهة اجلليس(، ٨٣ورد ص 
أنه اعتمد على طبعة :  االعتماد على طبعات غري علمية، من ذلك-٢
ّالبن حجة احلموي، وأمهل نشرة عصام ) خزانة األدب(هـ من ١٣٠٤القاهرة 

) نزهة األنام(م، جبزأين، ورجع إىل كتاب ١٩٨٧شعيتو الصادرة يف بريوت 
هـ، وترك النشرة اليت صدرت يف بريوت، دار ١٣٤١للبدري بطبعة القاهرة 

  .م١٩٨٦الرائد العريب، 
ل منه، ) نفحة الرحيانة( جاء اسم كتاب -٣ على أنه رجع إليه و

ّوالصحيح أنه مل يرجع إليه على اإلطالق، وإال ملا فاته بعض قطع الشعر اليت 
َ فالصواب أنه رجع إىل ًوردت فيه، فضال عن خترجيات أخرى لشعره، َ َ رحيانة (ََّ

  !!للخفاجي) ّاأللبا

  
*  *  *  
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  الفهارس العامة
فهرس : ّصنع فهارس الديوان األستاذ حسن عريبـي اخلالدي، وتضم

  .قوايف الديوان، قوايف ملحق الديوان، األعالم، البلدان واألماكن
  :ويالحظ عليها

قه، فهما واحد، ّ كنت أحبذ عدم الفصل بني قوايف الديوان وملح-١
َّوكان بإمكانه أن يضع جنما، أو أية عالمة، أمام كل قطعة من قطع  ً َ َ َ ْ ِ ) امللحق(ِ

ّ، ولو وحدمها يف فهرس واحد الكتشف القطعتني )األصل(ِلتمييـزها عن قطع 
  ).امللحق(ّاملكررتني يف 

ْمث إن الرتتيب مل يكن على وفق املراعاة بالساكن مث املفتوح مث املضموم  َ ّ
  .بل سار على ترتيب الصفدي، وهو مضطرب. مث املكسور، مث املنتهي باهلاء

  .٩١أبو متام : - على صغره – سقط من فهرس األعالم -٢
يف فهرس البلدان ) ر يزيد( اخلاصة بـ ٤٩ مل يثبت رقم الصحيفة -٣

ُواألمكنة، كما مل يذكر   .)VIII(١٢١، الغور ١٠٦ثورا : ْ
التشبيهات، مثل النجوم، النهر، الليل، ُّ الديوان يعج باألوصاف و- ٤

ًلكننا مل نر فهرسا ... السجادة، الشمعة، الساقية، وأنواع األشجار والورود
ِ، وهو فهرس مهم جدا، ال غىن عنه يف هذا الديوان)األوصاف(ًخاصا بتلك  ً.  
  المستدرك

جيعل .. ّإن عدم وصول خمطوطة ديوان الشاعر إلينا، بل خمتارات منه
ًضة للنقص، ومن مث يكون االستدراك عليه ضروريا، ليكون ذيال له العمل عر ً ََّ
  .َّوصلة وتتمة

                                                            
(VIII) ]  لة السالف رقم   ].VIانظر تعليق ا
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قطعة ) ٢٦(ّلذا، فبعد البحث والتقصي والتنقري، استطعنا الظفر بـ 
ا ) ٥٠(للشاعر، جمموعها  ، وردت يف )ديوان جميـر الدين ابن متيم(ًبيتا، أخل 

 وهو كتاب ،)هـ٨٥٩ت (اجي للنو) حلبة الكميت: (مظان خمتلفة، لعل أمهها
ا) ١٦(َّمطبوع ومشهور، ضم    .ًبيتا، انفرد 

ًللصفدي، فضال ) ١٩) (الكشف والتنبيه: (أبيات يف) ٦(وعثرنا على  ْ َ
أعيان (و) نفحة الرحيانة(وأخرى يف ) خزانة األدب: (ْ أبيات وردت يف٤عن 
  ).نفحات األزهار(و) ديوان الصبابة(و) الطراز املوشى(، و)العصر

أبيات من ثالث قطع للشاعر، ) ٦(ّوالغريب أن الديوان مل ترد فيه 
ُالبن معصوم املدين، على الرغم من أنه مثبت يف ) أنوار الربيع(ّضمها كتاب  ّ

  !!قائمة املصادر واملراجع
ََّعلى الديوان، وقد رتبناه على وفق القوايف، مع ) املستدرك(ويف أدناه 

علمية لكل قطعة منه، عالوة على نسبة ذكر حبور الشعر، والتخرجيات ال
ا، وهو أمر فات حمققي وناشري الكتب اليت  ّاألشعار املضمنة إىل أصحا

  .وردت فيها، وكذلك القطع املنسوبة إىل الشعراء اآلخرين
]١[  

: ً، البيت اآليت، ويكون ثالثا١٣ ص –) ٢( ومما يستدرك على القطعة 
  )الكامل(

َورق مطوقة كأن هديلها َّ ٌ ِتـردده خرير املاء( )    ُْ ُ ُ ُّ ََ 
  .خمطوطة الصفدي لشعر جمري الدين، الورقة األوىل: التخريج

]٢[  
ْمما يستدرك على القطعة    )الكامل: (ًمن امللحق، البيت اآليت ويكون ثالثا) ٢(ُ



لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )٢(اجلزء ) ٧٨( ا

 

  

٤٥٨ 

ّانظر إىل الروض النضري كأمنا ِ ّ ِ ْ ُنشرت عليه مالءة خضراء   ْ ٌ ُ ْ َ
ِ ُ 

  .٢٦٦ الكشف والتنبيه: التخريج
]٣[  

  )الوافر: (وقال
َّأحتسبين أتوب عن احلميا ُ ُ ُوللمنثور يف شريب نصيب   َْ ُ 
ّوكيف أتوب عنه وكل كفٍ  ُّ ُ َْ ُله تدعو بأين ال أتوب؟   ُ َ 

  .٣١٩ الكشف والتنبيه :التخريج
]٤[  

  )جمزوء الرمل: (وقال
ِأقتنـي كل مليح   ٌأنا للطائر سجن َ َْ 

ُُضب البان ضلوعيُق ُ ِومحام األيك روحي   ُ َ ُ 
  .٣٦٦ حلبة الكميت :التخريج

، مطالع ٩٠/ ٢٢الوايف بالوفيات : ُونسبا إىل سيف الدين املشد يف
  . الذيل– ٤٧٣ب، ديوانه ٣٢، سلوك السنن ٧٣/ ١البدور 

]٥[  
  )الوافر: (وقال جميـر الدين بن متيم

ُجعلت وقد علوت على البـرايا ُوصار إىل اجلميل لك ارتياح   ُ َ َ 
ٍأردد منك طريف يف مساء ُ ّ  ُكواكبها خصائلك املالح   ُ

  .٨١الكشف والتنبيه : التخريج
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]٦[  
  )الطويل: (قال يف شكوى الزمان وذم أهله
ًتعبدت أصنام الزمان جهالة َّ ُ ُوضيـعت عمري عند من ال له عند   َّ ْ َ ُ ْ ََّ َ 
َفما فيهم إال يعوق فـق َ ٌ ُُدتهّ ُّوال يـرجتى منهم يغوث وال ود   ْ ُ ُْ 

  .١٨/ ٥أنوار الربيع : التخريج
تعبدت أصنام :  ورواية األول فيه١١٣جوهر الكنـز : ومها بال عزو يف
  .فما منهم: األنام، ورواية صدر الثاين

]٧[  
  )الكامل: (جميـر الدين بن متيم

ٍبعثت بنـرجسة إيل ووردة
ّ

ٍ ْ أفديها -ُففهمت   ْ ِ َ حقيقة قصدها–ْ ِْ َ َ َ 
ْملا تـعذرت الزيارة أرسلت ُ ِ َ َّ َ َ ّ

ّإيل وخدِ هاَتشبيه ناظرها     َ َ َّ 
ت (والبيتان جلمال الدين ابن مطروح . ٢٣١ حلبة الكميت :التخريج

وبال عزو يف حدائق األنوار . ١٣٨ن  جودة أمي. يف ديوانه بتحقيق د(  ه٦٤٩
١٩٣.  

]٨[  
  )البسيط: (ر الدين بن متيم ُر جمي األمي

َفعل الكرام، فما أصغى   ُملا عذلت خليلي يف املدام ويف ْ َْ  ْ وما ازدجراِ
ًن رآين مسعه رجبا علمت حي ُأن احملرم يبقى بعده صفرا   ُ َ َّ َّ 

  .٣٨١ حلبة الكميت :التخريج
]٩[  

  )جمزوء الرجز: (ّر الدين بن متيم يف طوافة ُجمي
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ُلينة األعطاف ال  ِينكر فضل قدرها   ّ ْ َ َُ ْ ُ َ ُ 
ا يف طيهاَح َِّيا ا يف نشرها   ُ ِومو ْ َ ُ 

  .٢٠٧ حلبة الكميت :التخريج
  . الذيل-٤٧٦ديوانه : ومها لسيف الدين املشد يف

] ١٠[  
  )البسيط: (قال

ًانظر إىل قضب النارنج حاملة ِ ُ ُ ْ ُزمردا وعقيقا صاغه املطر   ْ ُ َ ً ً ُُّ
)٢٠( 

ِكأن موسى كليم اهللا أقبسها
َ ُنارا وجر عليها ذيله اخلضر   ّ

ِ َ ُ َ َّ َ َ ً 
  .٦٠/ ١ّ الطراز املوشى :خريجالت

ْ، حلبة الكميت ٣٤٣الكشف والتنبيه : والبيتان بال عزو يف ، أنوار ٢٦٤َ
اية األرب ٣٤/ ٥الربيع  َََوقد ورد البيت األول . -  مع بيت ثالث- ١١٢/ ١١، 

  ).امللحق (٢٨٣/ ٣شعره : ز يف ونسبا البن املعت. فيها باختالف شديد
] ١١[  

  )الطويل: (قال
ًبودي أرى يف خدمة الصدر دائما ِ ّ ِ ُ ِ فيه ما تـبـقى من العمرُوأنفق   ّ َّ ََ 
ًوأصحبه حىت املمات منـعما ّ َُ ِكفى شرفا أدعى به صاحب الصدر   ُ َّ ِ ُ ً َ َ 

  .١٨/ ٥ أنوار الربيع :التخريج
  .  الذيل-٤٧٥ديوانه : ومها لسيف الدين املشد يف

  .١١٣ز  جوهر الكن: وبال عزو يف
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٤٦١  

]١٢[  
  )يلالطو: (قال

ّ وقالوا بدا خط العذار خبده-١ ُفأضحى سعيد اخلدِ ، وهو معذر   ُّ َّ َ ُ ّ َ 
ُخيال الشعر ما قد رأيتم: ُ فقلت-٢ ْ ََُُّفإن صح ذاك اخلد فهو مزور   َ ّ َّ ْ 

  .٧٦/ ٢ خزانة األدب :التخريج
  .١١٢ز  جوهر الكن: واألول فقط بال عزو يف

]١٣[  
  )املتقارب: (قال

ُوما فعلته كؤوس    ْ أموالي أشكو إليك اخلمار-١ ُ ْالعقارْ ُ 
ْ وجور السقاة الذي مل يـزل-٢ ََ َِ

ُ َ ْ ْي الكواكب وسط النهار ُيرين   َ َ َ 
  .٦٥/ ٥ أعيان العصر وأعوان النصر :التخريج

] ١٤[  
  )الطويل: (ر الدين بن متيم قال جمي

ْ ونيلوفر مازال طريف مذ رأى-١ ِحماسنه يهواه دون األزاهر   ُ ََ َ ُ ُ َ 
َْ إذا ما أمالته املياه حسبتها-٢ ِ َ ُ ِدروعا بدت منها أصول خناجر   ْ ُ ُ ِ ْ َ َ ً 

  .٢٥٣حلبة الكميت : التخريج
]١٥[  

  )الكامل: (ًوقال أيضا
ُّ ولقد ذكرتك والصوارم ملع-١ ّ ُمن حولنا والسمهرية شرع   ُ َُّ َُّ َّ 
ُشوق إليك تضيق عنه األضلع   اّ وعلى مكافحة العدو ففي احلش-٢ ُ 
َّ ومن الصبا وهلم جرا شيمت-٣ َّ ُحفظ الوداد فكيف عنه أرجع؟   ي ِّ ُ ِ ُ 
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٤٦٢ 

  .٢٦٣ديوان الصبابة : التخريج
  .١٧٥ - ١٧٤والقطعة جلمال الدين بن مطروح يف ديوانه 

]١٦[  
تث:  (قال   )ا

ً وكيف أخفي غراما-١  ن ضلوعي أقام بي   ُ
 والذاريات دموعي   ُ واملرسالت جفوين-٢

  .١٨/ ٥أنوار الربيع : يجالتخر
] ١٧[  

تث: (قال   )ا
َن صرفت وحاشاِ  لئ-١ ِْ ُ ْر تصرف َك، فالدناني   ْ َ ُْ ُ 
ً وما اعتقلت كرميا-٢ َ ْ ْإال وأنت مثقف   ُِ َّ ّ 

  .وهي نسبة خمطوءة. ١٨/ ٥ أنوار الربيع :التخريج
، عن خمطوطة االسكولایر ٢٢٢ديوانه : ّلسيف الدين املشد، يف: ومها

 ويف النجوم .٣٩ ب، املخطوطة التيمورية ٢٦ ب، خمطوطة غوطا األملانية ١٢٢
ّ، فض اخلتام ٣٦٥/ ٢١، الوايف بالوفيات ٢٣٢الزاهرة يف حلى حضرة القاهرة 

  .٤٠ – ٣٩/ ١، أنوار الربيع ١٠٧/ ٢، خزانة األدب ١٣٩
  .٧٠متام املتون : ومها بال عزو يف

]١٨[  
  )الطويل: (جوّقال يف شخص امسه عثمان يهدده باهل

ًتوعدت يا عثمان باهلجو شاعرا ِ َ ْ ُُسيوليك هجوا عاره ليس ينجلي   َّ ً َ 
ِفخذه قصيدا قد أتت من حممد
ّ ْ ً َُ ْ ِكجلمود صخر حطه السيل من عل(   ُ ُ ُّ ٍ()٢١( 
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  .٨٧/ ٢ خزانة األدب :التخريج
]١٩[  

  )الطويل: (وقال
ُحوى اللهو قدما وهو ريان ناعم   عاد السرور، ألنهٍوعود به  ُ ّ ً ْ ِ َّ َ َ 

ِيغرد يف تضريبه، فكأنه ُ ُيعيد لنا ما لقنته احلمائم   ّ ُ ْ ّ ُ 
  .٢٠١ حلبة الكميت :التخريج

] ٢٠[  
  )الكامل: (قال ابن متيم
ُّن أنكرت الظبا ُولقد ذكرتك حي ِأغمادها وتعارفت يف اهلام   ِ ْ َ 

َوالنَّبل من خلل الغب َ ُ ِمنـهل قطر من فروج غمام   َُار كأنهْ ِ ٍ ْ َ ُّ َ ُْ 
ِفاستصغرت عيناي أفواج العدا َ ْ ًواملوت خلفي تارة وأمامي   ْ ُ 

  .٢٤٥/ ٤نفحة الرحيانة : التخريج
]٢١[  

  )الطويل: (ًقال ابن متيم مضمنا
ُومعشر عذلوا ملا ركبت على ّ

َ َ ُأحوى حماسنه، قـبحن فعلهم   ٍ ُ َ َ ْ ََّ ُ َْ َ 
ْدع  ُلو استطعت ركبت الناس كلهم(   ٌي رجل يعذلوا ما استطاعوا إننَ َُ َّ ُ ُ ْ()٢٢( 

  .٢٨٧ديوان الصبابة : التخريج
] ٢٢[  

  )الطويل: (قال ابن متيم
ِوطبٍ  حبديث عن ندمي مساعد ٍ ّ

ِوساقية سن املراهق للحلم    ّ ٍ)IX( 

                                                            
(IX) ]  ٍوطب حديث(واب ختل بالوزن، ولعل الص) ّوطبٍ  حبديث(رواية لة)/ ّ   ].ا
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٤٦٤ 

ا ّضعيفة كر الطرف حتسب أ ُ َّ
ِقريبة عهد باإلفاقة من سقم   ِ ْ ِ ٍ ُ 

  .١٥٩حلبة الكميت : التخريج
] ٢٣[  

  )الكامل: ( متيمقال ابن
ّعابوا التلجلج يف لسان معذيب ُفأجبتـهم للصب فيه بيان   َ ِّ ْ ُ ُ 
ُإن الذي يـنشي احلديث لسانه، َ ُْ ُولسانه من ريقه سكران   َّ ِ ُُ 

  .٦٦٥/ ٢ نفحة الرحيانة :التخريج
]٢٤[  

  )الطويل: (ً امللحق، البيت اآليت، ويكون ثانيا- ٩٧ُمما يستدرك على القطعة 
ًأال فانظروا منه بنانا خمضبا ًّ  )٢٣()ُن ضوب البنان مييوليس ملخ(   َُ

  ٣٢٠الكشف والتنبيه : التخريج
]٢٥[  

  )املتقارب: (ُوقال ابن متيم
َسوى الصرف، فهو اهلن   )X(ي ندميي ال تسقن  ْي َّ

ًودع كأسها أطلسا َ َ ْوال تسقن   َ ْي مع دين َ ْ َ 
  .١٦٢حلبة الكميت : التخريج

] ٢٦[  
  )الكامل: (ر الدين بن متيم قال جمي

ِيا حمرقا بالنار وجه حمبه ِِّ ُ َُ ْ َ ُمهال فإن مدامعي تطفيه   ً َّ ً 
ا جسدي وكل جوارحي َّأحرق  َ ْواحرص على قلب   ْ ِي فإنك فيه ْ َ َّ! 

                                                            
(X) ]  لة)/ ي ندميي فال تسقن(ختل بالوزن، ولعل الصواب فيه ) ي ندميي ال تسقن(رواية   ].ا
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  .١٠ُنفحات األزهار: التخريج
  وبعد،

، )ر الدين ابن متيم ديوان جمي(فكانت تلك نظرات نقدية حتقيقية يف 
ٍعناها مبستدرك مهم، كتبناها وحبثنا فيها، بعد جهود شاقة وسعي حثيث، ْأتب ْ َ ُ

  .ُكنت أصل الليل بالنهار، يف بضع شهور حىت استوت يف هذه الصحائف
ْوما فعلته كان من أجل أن يكون الديوان على درجة من اإلتقان، إذ  ٍ ِّ ْ ُ ُ

ِالبد للتعاضد على رأب صدعه وإصالح خلله ورفع آثار  َْ ِ ِ ْ َّالوهم والسهو فيهَُّ َ .
َومل يكن وكدي التقليل من جهد حمققيه، فهما فارسان جمليان، خدما العربية  َ َ َِّ َُ ُِ َْ ِّ ْ

ا بقبول حسن، فهي منهما وإليهما كثي ما سيتقبال ٍرا، وأحسب أ ٍ َ ً.  
ّوالحمد هللا رب العالمي   ن ُ

  

*  *  *  
  الحواشي

  . ه١٤٢٢/ ٢/ ٢٣ و١/ ٢٧م، املوافق ٢٠٠١/ ٥/ ١٦ و٤/ ٢١البغدادية، ) العراق( جريدة )١(
  . ه١٤٢٢/ ٤/ ١م، املوافق ٢٠٠١/ ٦/ ٢٣: جريدة العراق) ٢(
توجد نسخ من هذه املنتخبات األربعة يف مكتبة أياصوفيا، ولدى األستاذ هالل ) ٣(

  .ناجي صور منها
ُحققه وأكمله األستاذ حممد نايف الدليمي، املوصل ) ٤( َ َّ   .م١٩٧٩َ
م ونالت درجة االمتياز ٢٠٠٠/ ٩/ ٢٥م، ونوقشت يف ١٩٩٨آب سجلتها يف ) ٥(

ْوضمت  َّ   ً. بيتا٣٦٨٢َ
  .٤١١، ٤٠١، ٢٦٨، ١٩٢، ٧٠، ٤٠/ ٢الغيث املسجم ) ٦(
  .٦٥/ ٥أعيان العصر وأعوان النصر ) ٧(
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، معجم ٣٠٧/ ١٣البداية والنهاية . ًوينظر يف هذا أيضا. ٤١٤/ ١ّرحيانة األلبا ) ٨(
  .١١٧/ ١٢ن  املؤلفي

  .٩٠، ٨٦، ١٦ر الدين بن متيم  ديوان جمي) ٩(
  .٥٦، ٣٨ر الدين بن متيم  ديوان جمي) ١٠(
  .١٣، ١١ر الدين بن متيم  ديوان جمي) ١١(
) السماح(رجم للشاعر، يف حتقيقه كتاب  نوري القيسي مل يت. َّمن املؤسف أن د) ١٢(

  !!ره، فهو جمهول عنده هذا، على الرغم من أنه ترجم لغي
  .٤٦؛ القطعة ١٠٧ر الدين بن متيم  ان جميديو) ١٣(
  .١١٤، ٩١، ٨٧، ٨١، ٧٤، ٤٣ر الدين بن متيم  ديوان جمي) ١٤(
  .١١٦، ١٠٧، ٩١، ٧٩، ٤٣، ٣٦، ٣٤، ١٨ر الدين بن متيم  ديوان جمي) ١٥(
  ٧م، ص ١٩٩٨، ٣٢ابن سعد األندلسي حياته وشعره، جملة آداب املستنصرية، العدد ) ١٦(
  .٨٦/ ٢م بدمشق، معجم البلدان ر عظي: ثورا) ١٧(

/ ٤، معجم البلدان )XI(ن بيت املقدس والقدس هو غور األردن، بي: الغور  
٢١٧.  

  .٩٩ر  تاريخ الشطرنج الكبي) ١٨(
اية ص ) ١٩( ُبيتان على قافية الفاء، فذكر األستاذ ) الكشف والتنبيه( من ٣١٩ورد يف 

ما ديوان ((: ِهالل ناجي يف حتقيقه له والصحيح . ))ِر الدين وملحقه ُجميَّأخل 
ما وردا فيه ص  َأن الصفدي قدم وأخر ) اخلطأ(، وسبب هذا ١٨٧ برقم ٦٢أ َّ َ َّ َ ّ

  !ِيف حريف الفاء والقاف عند ترتيبه ملنتخبه من شعر الشاعر
  .ُصاغها املطر: الطراز املوشَّى) ٢٠(
َّمكر مفرٍ : (، وصدره١٩العجز المرئ القيس يف ديوانه ) ٢١( ً مقبل مدبر معاٍِّ َ ُ ٍُ ٍ ِ ومل ). ْ

ِّيشر إىل ذلك حمقق الكتاب ُ.  

                                                            
(XI)  ] غور األردن بالشام بني البيت املقدس : والغور )٤/٢١٧(ورد يف معجم البلدان

لة السابق رقم  لة) / VI(ودمشق وانظر تعليق ا   ].ا
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َُُّي، وتتمته  العجز هو صدر بيت للمتنب) ٢٢( ْومل يشر إليه ). ُإىل سعيد بن عبد اهللا بعرانا(َِ ِ ُ
َّحمقق ديوان الصبابة ِّ!  

َّلكثـري عزة، يف: العجز هو) ٢٣( َِّ َ، ونسب إىل قيس بن ذريح، يف١٨٦ديوانه : ُ
ِ  شعره: ُ

َوان حلفت ال ينقض النأي عهدها: (، وصدره١٥٠ َْ َ ُ ُ ْ ْومل يشر إىل ذلك حمقق ). ْ ِ ُ
  .ْالكتاب الذي وردت فيه هذه القطعة

*  *  *  
  المصادر والمراجع

سامي مكي العاين، جملة آداب املستنصرية، . د:  ابن سعيد األندلسي، حياته وشعره- 
  .م، مستل١٩٩٨، ٣٢العدد 

عبد العزيز املانع، جملة . ، حتقيق د( ه٩١١ت(السيوطي : الثقالء إحتاف النبالء بأخبار - 
  .م١٩٨٣، العدد األول، ٤عامل الكتب، الرياض، مج 

علي أبو زيد وزمالئه، . ، حتقيق د( ه٧٦٤ت (للصفدي :  أعيان العصر وأعوان النَّصر- 
  .م١٩٩٨دار الفكر، دمشق، 

مع ( ه٨٥٦ت (ذيبة ابن أيب ع: ر سادس القرون  إنسان العيون يف مشاهي-  ، خمطوطة ا
  .١٠٨٣ّالعلمي العراقي، رقم 

، حتقيق شاكر هادي ( ه١١٢٠ت (ابن معصوم املدين : َّ أنوار الربيع يف أنواع البديع- 
  .م١٩٦٩ - م١٩٦٨، النجف األشرف، ١شكر، مط النعمان، ط

  .م١٩٩٩ بغداد، ر أمحد القيسي، دار الشؤون الثقافية العامة، زهي: ر  تأريخ الشطرنج الكبي- 
، ( ه١٠٣٨ت (إبراهيم بن عبد الرمحن اخلياري املدين :  حتفة األدباء وسلوة الغرباء- 

  .م١٩٨٠ - م١٩٧٩رجاء حممود السامرائي، بغداد، دار احلرية للطباعة، . حتقيق د
  . ه١٢٧٨ي، إيران،  رزا أبو القاسم حممد األصفهاين الرشت مي:  حتفة الناصرية يف الفنون األدبية- 
  . ه١٣٢١، القاهرة، ١، ط( ه٧٦٤ت (خليل بن ايبك الصفدي : ُ تشنيف السمع بإنسكاب الدمع- 
الصفدي، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، :  متام املتون يف شرح رسالة ابن زيدون- 

  .م١٩٦٩ -  ه١٣٨٩القاهرة، 
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  . ه١٤٢٢ –م ٢٠٠١/ ٥/ ١٦ و٤/ ٢١ البغدادية، –) العراق( جريدة - 
  .م١٩٨٠زكي ذاكر العاين، بغداد، دار احلرية للطباعة، : ياته وشعره احلارثي، ح- 
، مصر، ( ه٨٥٩(النواجي : ْ حلبة الكميت يف األدب والنوادر املتعلقة باخلمريات- 

  .م١٨٥٩ -  ه١٢٢٧
عبد اهللا عبد الرحيم عسيالن، . ، حتقيق د)  ه٢٣١ت (أبو متام الطائي :  احلماسة- 

  .م١٩٨١ -  ه١٤٠١إلسالمية، جامعة اإلمام حممد بن سعود ا
، شرح عصام شعيتو، دار ( ه٨٣٧ت (ابن حجة احلموي : ِ خزانة األدب وغاية األرب- 

  .م١٩٨٧روت،  ، بي١ومكتبة اهلالل، ط
حممد قاسم مصطفى، دار الرشيد للنشر، . ، حتقيق د( ه٥٤٤ت (َّ ديوان األرجاين - 

  .م١٩٨١بغداد، 
قيق حممد عبد اخلالق، وزارة املعارف اهلندية، ، حت( ه٦٠٨ت ( ديوان ابن سناء امللك - 

  .م١٩٥٨ -  ه١٣٧٧
عمر عبد السالم تدمري، . ّ، مجعه وقدم له د(  ه٥٤٨ت (ر الطرابلسي   ديوان ابن مني- 

  .م١٩٨٦، ١ طرابلس، ط–روت  بي
ر مهدي الطائي، بغداد،  ، حتقيق عبد األمي( ه٤٠٥ت ( ديوان ابن نباته السعدي - 

  .م١٩٧٧ -  ه١٣٩٧
ََُ، نشره( ه٧٦٨ت ( ديوان ابن نباته املصري -    .روت حممد القلقيلي، دار إحياء الرتاث العريب، بي: َ
  .م١٩٦٣حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، دار املعارف، القاهرة، :  ديوان امرئ القيس- 
  .م١٩٦٠حتقيق حممد الطاهر بن عاشور، القاهرة، جلنة التأليف والنشر، :  ديوان بشار بن برد- 
  .م١٩٧٣مجع وحتقيق سلمان داود القرغويل، وجبار تعبان جاسم، النجف، : ً ديوان تأبط شرا - 
، حتقيق مكي السيد ( ه٥٧٤ت ( ديوان احليص بيص، سعد بن حممد بن الصيفي - 

  .م١٩٧٤جاسم وشاكر هادي شكر، بغداد، وزارة اإلعالم، دار احلرية للطباعة، 
: دراسة وحتقيق وتذييل(  ه٦٥٦ت ( عمر بن قزل  ديوان سيف الدين املشد، علي بن- 

  .م٢٠٠٠ربية،  ر، جامعة بابل، كلية الت عباس هاين اجلراخ، رسالة ماجستي



  عباس هاين اجلراخ -  ر الدين ابن متيم ديوان جمي

  

  

٤٦٩  

حممد زغلول سالم، . ، تصحيح د)هـ٧٧٦(ابن أيب حجلة التلمساين :  ديوان الصبابة- 
  .م١٩٨٧اإلسكندرية، 

  .م١٩٥٧ة، النجف األشرف، ، قوبل على نسخ خطي( ه٧٥٠ت ( ديوان صفي الدين احللي - 
ُ، مجعه وحققه د( ه٦٤٩ت ( ديوان الصاحب مجال الدين بن مطروح -  َ ن،  جودة أمي. ّ

  .م١٩٨٩دار الثقافة العربية، القاهرة، 
  .م١٩٧٠روت،  إحسان عباس، دار الثقافة، بي. مجع وحتقيق د: ر عزة  ديوان كثي- 
  .فراج، دار مصر للطباعةمجع وحتقيق عبد الستار أمحد :  ديوان جمنون ليلى- 
روت،  ناظم رشيد، بي.د. ، حتقيق هالل ناجي وأ( ه٦٨٤ت  (الدين بن متيم ر جمي ديوان - 

  .م١٩٩٩عامل الكتب، 
، حتقيق عبد الفتاح حممد احللو، ( ه١٠٦٩ت (شهاب الدين اخلفاجي :  رحيانة األلبا- 

  .م١٩٦٧القاهرة، 
 –رة خمطوطة مكتبة كلية اآلداب النواجي، مصو: ن إىل وصف السكن  سلوك السن- 

  .١٢٣٠بغداد، رقم 
، نشره حممد مصطفى زيادة، القاهرة، ( ه٨٤٥ت (املقريزي :  السلوك ملعرفة دول امللوك- 

  .م١٩٣٦
أنور أبو سويلم، وماجد اجلعافرة، جملة . ّالسيوطي، حتقيق د:  السماح يف أخبار الرماح- 

حتقيق . م١٩٨٩ -  ه١٤١٠سنة الثالثة عشرة، ، ال٣٧جممع اللغة العربية األردين، العدد 
  . ه١٤٠٤م؛ ١٩٨٣، ٤، العدد ١٢ّنوري محودي القيسي، جملة املورد . د
ْ شذرات الذهب يف أخبار من ذهب-  ، مكتبة ( ه١٠٨٩ت (عبد احلي احلنبلي : َ

  . ه١٣٥١القدسي، 
َُّ محودان، َّعلي املفضل. ، حتقيق د( ه٤٧٦ت (ري   شرح محاسة أيب متام لألعلم الشنتم- 

  .م١٩٩٢ -  ه١٤١٣، ١ لبنان، ط- ُمركز مجعة املاجد، ديب، دار الفكر املعاصر
ُوضعه عبد الرمحن الب: ي  شرح ديوان املتنب-  َ َ   .م١٩٨٣روت،  رقوقي، دار الكتاب العريب، بي َ
يونس أمحد السامرائي، . دراسة وحتقيق د: ز، صنعة أيب بكر الصويل  شعر ابن املعت- 

  .م١٩٧٨بغداد، 
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، العدد ٤مجع وحتقيق رحيم ضحي التويلي، جملة املورد، مج: ري  شعر أيب حية النمي- 
  .م١٩٧٥ -  ه١٣٩٥األول، 

حسن علي حمفوظ، . ، مجع د( ه٦٨٠ت (ي   شعر بدر الدين يوسف بن لؤلؤ الذهب- 
  .م١٩٦٨، ١١جملة كلية اآلداب، 

، خمطوطة معهد ( ه٦٥٤ت (ابن الشعار املوصلي :  عقود اجلمان من شعراء هذا الزمان- 
   - ٣٣املخطوطات العربية، رقم 

  .م١٩٨٩حمسن عياض، بغداد، . ، مجع وحتقيق د( ه١٧٠ت (ر األسدي  ن بن مطي  شعر احلسي- 
  .ن نصار، دار مصر للطباعة، القاهرة حسي. مجع وحتقيق د:  شعر قيس بن ذريح- 
فيصل السامر . قيق د حت٢١، ج ( ه٧٦٤ت (ي  حممد بن شاكر الكتب:  عيون التواريخ- 

حتقيق نبيلة عبد املنعم داود، بغداد، : ٢٢م، ج١٩٨٤ونبيلة عبد املنعم داود، 
  .م١٩٩١

الصفدي، حتقيق احملمدي عبد العزيز احلناوي، : ّ فض اخلتام عن التورية واالستخدام- 
  .م١٩٧٩، األزهر، ١ط

الصفدي، حتقيق هالل ناجي، : الكشف والتنبيه على الوصف والتشبيه - 
  .م١٩٩٩بريطانيا، ليدز، 

  
*  *  *  



  مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق
  

  

  

  

  (آراء وأنباء)

مع   حفل تأبني فقيد ا

  األستاذ الدكتور عادل العّوا
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  )آراء وأنباء(

  فقيد المجمع حفل تأبين
  عادل العوااألستاذ الدكتور 

 وجامعة دمشق ووزارة الثقافة واحتاد الكتاب أقام جممع اللغة العربية
  فقيد ل لًيا تأبينً حفالالعرب

  عادل العواالدكتور 

 ذي ٤ الواقع يف األربعاءمساء يوم وذلك يف الساعة السادسة من 
الوطنية كتبة األسد مب  قاعة احملاضراتيفم ٢٠٠٣ شباط ٥ / ه١٤٢٣احلجة 

  :بدمشق، وشارك يف تأبني الفقيد الراحل

   وزيرة الثقافة،ّاألستاذة الدكتورة جنوة قصاب حسن -
  رئيس جممع اللغة العربية ،األستاذ الدكتور شاكر الفحام -
  مسري حسن، عميد كلية اآلداباألستاذ الدكتور  -
 ن، رئيس احتاد الكتاب العربالدكتور علي عقلة عرسااألستاذ  -
 الدكتور عزت السيد أمحد، من طالب الفقيد -
  ّالدكتور نبوغ العوا، جنل الفقيد -

  :وننشر فيما يلي كلمات احلفل

- ٤٧١ -  



- ٤٧٢ -  

  السيدة وزيرة الثقافةكلمة 
  عادل العوافي حفل تأبين المرحوم الدكتور 

   نجوة قصاب حسنةالدكتور
َاإلنسان إنسان حقا، عندما حيقق العمل اإلنساين األمسى َنِإ( َ َ ُ ُ ً ٌ وهذا . َ

ُالعمل هو اخلري، والسعادة هي املكافأة اليت حنصل عليها عندما نفعل ما يليق  َ ُ َُ ُ ُ ُ
ِبطبيعتنا اإل   ).نسانيةَِ

َهكذا كان أستاذنا القدير الدكتور عادل العوا، وهكذا علمنا وعلم  َُّ ََّ ُ ُ ُ ُ َ
ِأجياال من املفكرين والباحثني، الذين رأوا فيه قدوة ومثال ومعلما للمعارف  ً ً َ ً ِ َْ َ ََ ً

ِوالقيم والقواعد األخالقية ِ.  
ِوما أعظم شأنا من أن يرتبط اسم اإلنسان باألخالق والفضيلة ِ ِ

ُ ََ ْ ً 
ِوالوجدان والقيم واخلري والعقل واحلكمة كانت هذه مفردات حياة الدكتور  ِِ ِ ْ ِ ِ ِ َ ِ

ِعادل العوا وآفاق عمله وحمور تفكريه وحبثه ومواضيع كتبه ومؤلفاته ِ ِ ِِ َ َ
ِ َ ِ.  

ِلقد عاش هذه املضامني األخالقية، وعاش من أجلها ومن أجل نقلها  َِ َ ََ َ ْ
ِإىل أجيال تتعاقب يف مدرسته الفك

ُ ٍ ِرية، بأسلوب يتسم باللطف واحلكمة ِ ِ ُ ٍ

الة من االحرتام واهليبة، أحيطت به نتيجة غزارة علمه واتساع  ِواملوضوعية و ِ ِ ٍ ِِ ِ ْ ُ ِ

ِاطالعه ودقة تعبريه ووضوح فكره ومنهجه ِ ِ ِِ َِ ِِ ْ ِ ِِ.  
َمل يكن يوما أستاذا عاديا عابرا يف حياة أي متعلم يقصد علمه، بل  ِْ ُ ُ ُ ِّْ ً ًً ً

ُكان حضوره  ُالراقي فاعال مؤثرا، يستعيده اإلنسان مدركا حكمته وأبعادهَ َُ ُ َ ِ ً ُ ُ ً ً.  
َِوإذا كانت مسات أي إنسان، تتشكل من اهتماماته وأعماله ونتاجه،  ِ ِِ

ُ
ٍ ِّ ُ ْ

َفإن جممل املناخ الذي عاش يف نطاقه الدكتور عادل العوا، يتمحور حول  ُُ ُْ ِِ َ ِ َ ُ َّ
ِقضايا الفكر والبحث والعقل واحلكمة  ِ ِ ِ ِوغايات الوجود واألخالقِ ِ فلو . ِ



  عادل العوا يف حفل تأبني املرحوم الدكتور وزيرة الثقافةالسيدة كلمة 
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ِاستعرضنا بعضا من عناوين نتاجه الفكري وكتبه، لوجدناها ترتكز حول القيمة  َِ ُ ِ ُ ِّ َ ِ ً ْ
ا، القيمة  ُاألخالقية، املذاهب األخالقية، دراسات أخالقية، املدنية سرا ُُ ٌ ُ

ُاألخالقية، فلسفة القيم، الوجدان، األخالق، الفن الفكر، الفكر  ُ ُّ ُ ُ ِ ُ ُوالتاريخ، ُ
ِالكالم والفلسفة، من الشرف إىل احلكمة  ِ ُ ُ التجربة الفلسفية–ُ ِوآخر كتبه ) ُ ُ

ْكانت بعنوان  ِالتسامح من العنف إىل احلوار((ْ ِ ُ   .ُ والفضائل العربية))ُ
ْوما أعظم هذه املوضوعات، وما أمسى مقصدها، وما أمجل أن تنتهي  َ َ ِ

َ
ِحياة اإلنسان، وهو يدافع عن التسامح ُ ِ ُ واحلوار ويذكر الفضائل العربية، ويعزز ُ َ َ ُ ِ

ا املعريف  ّدورها يف تأكيد الدور احلضاري لألمة العربية، استنادا إىل خمزو ِ
ِ ًِ ِ ِ ِّ َ

ِواألخالقي والقيمي ِّ.  
م لنشر املعرفة، وترسيخ دعائم األخالق  ِندرة هم الذين وهبوا حيا ِ ِ ِ َ َ ٌ

م أه ِوالقيم، ندرة هم من كانت حليا ْ ْ ٌ َداف واضحة حمدودة، يسريون إلجناحها ِ ٌ ٌ ٌ
ٍبثبات وحكمة، ويدعون إليها بروية واقتدار علمي فائق ٍ ٍّ ِ َ ْ ْواألندر من ذلك أن . ٍ َ ُ

َيعيش اإلنسان فكرا وعمال يف هذا املناخ القيمي والفكري األرقى دون أن حييد  َ ُِّ ِّ َ ِ ً ً َ
  .عنه

ُاالستمرار والثبات على املبدأ واملنهج، هو الذي م َيـز أستاذنا القدير ُ َ ََّ
ِعادل العوا، الذي استوحى من امسه العادل منحى حياته يف دراسة قيم العدالة  ِ ِِ َ ِ

ٍواإلنصاف واحلق واخلري، فكان بذلك التخلق امسا ومعىن وأسلوب حياة َ ً ً ِ ُّ َ ّ َ ّ ِ.  
َمن أجل هذا الدأب وهذا اإلخالص يف العمل الرتبوي اجلدي، نال  ِّ ِّ َ ِ ِِ ِ

َالتقدير، وذلك بتكرم السيد الرئيس بشار األسد، مبنحه وسام ِأعلى مراتب  ِ ِ ِ ُِّ ِ

ِاالستحقاق من الدرجة املمتازة، تعبريا عن إخالص الوطن وقائد الوطن  ِ ِ ِ ً ِ ِ

ِلعلمائه ومفكريه واملخلصني، ودورهم يف جمال العلم واملعرفة وتنشئة األجيال  ِِ ِ ِ ِِِ ِ َِ
  :َّألن
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ِمن يفعل الخير ال يعدم جواز ْ َ َ ِ ِال يذهب العرف بين اهللا والناس   َُيهْ ِ َ ُ ُ ُ 
ُلقد كان يف حياته تواقا للحكمة واملعرفة، ونذر نفسه لكل ما يرتبط  ّ َ َ َ َ ِ ِ ًِ َّ َ ْ
ِبالقيم واألخالق، دأب على البحث عقودا، وتعب يف تبين أدواره العلمية  ِ ّ َ ً ِ َ َ ِ َ

ّوالرتبوية املتعددة دون أن ينثين عن غاياته أو ميل ألن
ِ َِ   :هِ
ًوإذا كانت النفوس كبارا ُ ِتعبت في مرادها األجسام   ِ َ ُ ْ َ َ 

وألن نفسه كانت أكرب من أن تلهيها تفاصيل احلياة عن أهدافها املثلى 
ُ

ِ ِ
ُ ُ َ ْ َ َّ

ا النبيلة   .ِوغايا
ُصوته اهلادي، ورقي معاملته وإنسانيته الغامرة، ونتاجه العلمي الغزير  ُ ُ ِ ُِ ُّ ُ ُ

ٍشكلت مكونات فلك خاص  ٍ ِ ِمهيب، أحاط به يتعرف إليه كل خملص للعلم ْ ِ ٍِ ُّ ُ َ َ
ُّواحلكمة والتخلق ِويقتدي به كل إنسان يريد أن يرتقي إىل رتبة العارف . ِ ِ

َ ُ ٍ
ُ

  .واملعلم
ِإىل روحك الطاهرة وإىل وجدانك النقي، وإىل يقني املدنية والقيم  ِ ِ ِِ ِّ ِ َ

ُاألخالقية املتمثلة فيك واليت كنت عنها تدافع، سال َ َ ِ ِ َم واطمئنان بأن األوفياء َ َ ٌ ٌ
لوا من عملك، واقتدوا خبصالك، يتابعون هذا الدور النبيل وإن أمة  ًالذين  َّ َ َ َ ِ ِ ِِ َ َ

ا عطاءك وعطاء أمثالك جلديرة بأن تكون خري األمم مكانة ًتقدر قياد ِ َ ْ ٌ ِ
َ َ ُ ُ.  



- ٤٧٥ -  

  
  كلمة رئيس مجمع اللغة العربية

  عادل العوافي حفل تأبين المرحوم الدكتور 

  الدكتور شاكر الفحام

-١-  

ٌيتملكين أسى بالغ وحزن عميق لفقدنا األستاذ الكبري والعلم الشامخ  ً ّ
ًالدكتور عادل العوا، الذي فارقنا أشد ما كنا تعلقا به وحمبة له، رمحه اهللا الرمحة  َّ

ُ اجلزاء األوىف يف جنة اخللد اليت وعد املتقون، مع الذين أنعم اهللا الواسعة، وجزاه ُ ُ َ
  .ُعليهم من النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني وحسن أولئك رفيقا

ٍفما كان قيس هلكه هلك واحد َ ُ دما   ٌ َّولكنه بنيان قوم  ٍ 

*  *  *  
ٍيرمحك اهللا من أخي ثقة ُ ُمل يك يف صفو وده كدر   َ َ َ ّ ُ 

ّرف الدكتور عادل العوا رمحه اهللا منذ مطلع حياته الدراسية باجلد ُع
ى دراسته الثانوية عام . واإلكباب على املطالعة وصحبته الكتاب م ١٩٣٨أ

وكان يف السابعة عشرة من عمره، وسافر يف خريف العام نفسه يف بعثة 
ريس حكومية إىل فرنسا ملتابعة دراسته، فدرس يف كلية اآلداب جبامعة با

من )  فلسفة–آداب (، وحصل على اإلجازة، مث نال الدكتوراه )السوربون(
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  .)١(م١٩٤٥جامعة باريس يف حزيران عام 
وعاد إىل سورية ليبدأ حياته بالتدريس يف املدارس الثانوية ويف دار 
املعلمني بدمشق حىت افتتحت كلية اآلداب واملعهد العايل للمعلمني جبامعة 

ًمي فيهما أستاذا، ويف عام ُم فس١٩٤٦دمشق سنة  ًم أصبح أستاذا ١٩٤٩ّ
ََيف كلية اآلداب، ورأس قسم الدراسات الفلسفية واالجتماعية منذ ذلك احلني 

  .م١٩٩٠حىت إحالته على التقاعد بعد التمديد عام 
وقام الدكتور العوا إىل جانب عمله اجلامعي بأعمال علمية أخرى، 

ّقات دراسية وحاضر ودرس يف عدة وشارك يف مؤمترات ودورات علمية وحل
َولكن عمله األساسي الذي استفرغ جمهوده، ووقف عليه طاقاته . جامعات َّ َ

ّالعلمية إمنا كان يف قسم الدراسات الفلسفية الذي أواله كل عنايته، وقدم له 
َّخري ما يقدم ُ َ.  

-٢-  
ّلقد بدأ الدكتور العوا حياته التدريسية، وقد استعد وتأهب، وروى  ّ

ُوكانت متأل نفسه القيم . سه من العلم واملعرفة، والسيما علوم الفلسفةنف
واملثل، فهو صاحب رسالة يريد أن يؤديها أحسن األداء، وكان يتطلع إىل 
التعاون والتعاضد مع زمالئه اجلامعيني والنخبة من املثقفني يف ميادين الثقافة 

يئ لألمة أن ًوالعلم واملعرفة، ليتكاتفوا يف العمل معا على إرس ضة علمية  اء 
ُتبدأ حياة جديدة تواكب فيها مسرية العلم العاملية، وتشارك يف بناء احلضارة 

  .اإلنسانية

                                                            
الفكر االنتقادي ((: م بعنوان١٩٤٨عام ) بالفرنسية(ُنشرت رسالة الدكتوراه ببريوت  (١)

  .))جلماعة إخوان الصفا
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ُّوالتفت إىل العمل اجلاد فأخذ يؤلف الكتب يف علوم الفلسفة، ويضم  ّ
إليها ما خيتاره من ترمجات لكتب غربية تندرج يف سياق اخلطة العلمية اليت 

كان يتابع العمل دون كالل أو ملل، ليقدم لطالبه . قيقهايرمي إىل حت
ا، يعرضها  ُّولألجيال الناشئة العلوم واملعارف، وجلها يف علوم الفلسفة وتشعبا

ّبأسلوب مجيل ميسر، ليحببها إليهم، ويستثري محاستهم ملتابعة القراءة، وحب 
 ينشدها ويتطلع البحث، كي يكونوا النواة الصاحلة للنهضة العلمية اليت كان

  .إليها هو وإخوانه من األساتذة واملفكرين
ُوالثقافة . ُوحدة الثقافة جامع فكري بني األدباء املوجهني((: ومن كلماته

: ُوأكثر املثقفني يكتفون باجلانب األول. هي معرفة ومسؤولية يف آن واحد
ية فإن الشعور أما الناحية الثانية ناحية املسؤول... املعرفة، وهو اجلانب النظري

ُوااللتزام الذي ينادي به كثري من املثقفني يف الوقت احلاضر، يلزمهم بأن حيققوا 
أفكارهم أو يسهموا يف حتقيقها، بنشرها من جهة والدفاع عنها من جهة ثانية 

  .))ّكيما خترج إىل حيز الفعل
ًلن نألو جهدا مهما غال خلدمة هذا اجليل الصاعد الذي ((: ويقول

ٍ يكون لبنات صاحلات يف صرح أمتنا لتؤدي رسالتها حنو اإلنسانيةنرجو أن َِ((.  
أملي بإصالح بعض النواحي االجتماعية كبري، وأرجو أن ((: ومن أقواله

  .))ّأوفق يف العمل أنا وإخواين على ضم شتات الشباب العامل
-٣-  

مة  ويف احلق أن الدكتور العوا كان يواصل عمله الذي ندب نفسه له 
ُمية، وكان حريصا على إتقان ما أسند إليهوعز َّوإذا تأملنا ما أعده من مؤلفات . ً

لقد أغىن . وترمجات أدركنا اجلهود الطيبة اليت بذهلا حىت حتقق له ما حتقق
ًاملكتبة العربية بزهاء مثانني كتابا من مؤلفاته وترمجاته يف علوم الفلسفة 
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ا، كانت يف غاية الدقة واجلدة،  ّوتشعبا ًنشرها على مدى جياوز أربعني عاما، ِ ً
ِودلت على ما يتمتع به األستاذ الكبري من ثقافة واسعة، وعلم غزير، وحسن  ّ
ا  ا إىل قرائها، ويدنو  ُحماكمة، وجتويد يف العرض، وقدرة على األداء، مما يقر ّ

  .إىل الكمال
ُوإن من يتتبع الطريق اليت سلكها يف تآليفه وترمجاته يدرك أن  ّ

ُوضوعات أساسية كانت تشغل فكره، وتستأثر جبل اهتمامه، ومتلي عليه م ّ
جها َّوقد صنف كتبه تصنيفا تقريبيا حبسب املضمون، فرتبها يف . اخلطة اليت  ً ً ّ
  :مخسة جماالت هي

   األخالق-٣   الفلسفة عامة -٢   احلضارة واملدنية -١
  . الفكر العريب-٥     فلسفة القيم -٤

 –١٩٥٧ّ فيه الكتب اليت مت نشرها ما بني سنيت ّوهذا التصنيف يعدد
  .م١٩٩٥

ُكان أبرز ما يرنو إليه الدكتور عادل ويعمل على حتقيقه يف دراساته 
َوحماضراته وحماوراته أن ينشر العلم واملعرفة، ويغرسهما يف نفوس اجليل اجلديد ِ َ .

 احلضاري ِفالعلم هو الوسيلة األوىل للرقي يف مدارج التقدم، واللحاق بالركب
وكان قد شاهد يف الغرب كثرة املذاهب الفلسفية، وااليديولوجيات . العاملي

ّاملتعارضة اليت واكبت احنسار احلرب العاملية الثانية، وما خلفته من حرية 
للعقول الشابة، وانتهى إىل ما انتهى إليه مفكرو الغرب يف تلك احلقبة من أن 

ومن هنا جعل تالحم مفهومي . العقولميدان احلضارة وحده هو ميدان التقاء 
ًاحلضارة واملدنية موقفا الزمه يف كل نشاط ثقايف أو تعليمي، ليضمن لشباب 

م السياسية   .َاجليل االلتقاء يف ميدان واحد، وإن تباينت معتقدا
ُوقد شغلت املسألة األخالقية جانبا طيبا من نشاط األستاذ العوا فعين  ً ً ُ
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ًلفات وترمجات كثرية تناولت خمتلف جوانبها، وما ا أمت عناية، وترك مؤ ٍ

ْينشعب منها، وكأنه رام أن يؤسس لفلسفة أخالقية كاملة، ترتعرع يف حجر  ِ

ّوقد وفق يف تقدمي نظرة جديدة فيها الكثري من أفكاره وآرائه. الفلسفة األم ُ.  
ورأى من إمتام البحث يف األخالق ضرورة تناول فلسفة القيم، وهي 

لفلسفي املعاصر للتعمق يف أوجه النظر اإلنساين إىل كل ما ينهض به القاع ا
َإن النظرة القيمية األخالقية ترى أن اإلنسان هو صانع قدره ((. من أنشطة َ

ذا املعىن  بيده، وأنه يعي املعطيات، ويعي احتماالت توجيهها وحدوثها و
ذا املعىن أيضا مسؤول عم   .))ا يفعلًيسهم يف تغييـر املستقبل، وهو 

وقد أفرد لفلسفة القيم مجلة من كتبه عرض فيها ما انتهت إليه دراساته 
  .وقناعاته

ّومل يكن بد للدكتور عادل، وهو املؤمن بقوميته وأمته العربية، من أن 
ًيفسح جماال رحبا يف كتبه للفكر العريب اإلسالمي  وهو احملور الثقايف ((ً

ٍمال جسام يف غد إنساين عادل األخصب يف فهم حاضر أمة ماجدة، ذات آ

ّ فتعمق يف دراسة الفكر العريب، ونبه على مناح مل يلتفت إليها ))ومشرق
السابقون، إذ وجد طائفة من املفكرين العرب واملسلمني عنوا باالهتمام 
َباإلنسان، وكونوا تيارا موصوال أطلق عليه الدكتور العوا اسم التيار االنتقادي  ً ً

ًيضم كتابا وأد ُّ ّباء وعلماء من أمثال ابن املقفع والنظام واجلاحظ واملعري ّ
ُوالواقع أن هذا التيار أقرب إىل أن يكون سلسلة من حماوالت ((وإخوان الصفا 

االبتكار املتمرد الذي ينطلق من منـزع العقل اإلنساين احملض ليعرض على 
اختالف حمكه نتاج اإلنسان يف جتربته بالوجود كل الوجود، وباحلياة على 

ا، وتعدد أغراضها وأهدافها ومكاسبها   .))مناحيها، وتفاوت مستويا
ِومن مزايا الدكتور العوا يف هذا الباب إحلاحه الشديد على حتديد الفكر  ُ
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ُالعريب اإلسالمي، وموقعه الرئيس من مناشط الثقافة اإلنسانية، وحرصه على  ِ

براز خصائص ذاك الفكر، وألوان ّدجمه يف تيار منائها احلي، مع عنايته البالغة بإ
  .إسهامه يف خمتلف املوضوعات

دمج البحث ((وظلت هذه الفكرة رائده وموجهه يف حماولته الثانية وهي 
ُيف الفلسفة العربية يف إطار دراسة الفلسفة، وقد وضعها حيث موقعها التارخيي 
ة واملذهيب من تسلسل احلدوس الفلسفية ومذاهب الفلسفة لدى ذكر الفلسف

اإلغريقية والالتينية وذكر الفكر املسيحي، وقبل البحث يف فلسفة العصر 
  .))...الوسيط، وعصر النهضة واالنبعاث

ًوحيسن اإلشارة إىل أن الدكتور العوا كان متفائال، ينظر دائما إىل  ً
  :ومن أقواله. املستقبل بعني األمل الباسم

ً كما كانت قومية وأمنييت أن تبقى قوميتنا... إنين بطبعي متفائل((
وإن ... ُّإنسانية تعتز بإسهامها يف تقدم حضارة البشر، هكذا كنا، فلنكن أبدا

ُّاألمة العربية تطل على مفهوم إنساين سيكتب له التوفيق، وأرى أن مقياس  ُ
ّإمنا يقدر بنسبة صلة هذه ... املذاهب الفلسفية املناسبة لوضع األمة العربية

  .))والتعاون اإلنسايناملذاهب مبفهوم احلضارة 
-٤-  

ومن متام القول أن أذكر أن جممع اللغة العربية كان قد سعد بانتخاب 
مع، جبلسته املنعقدة يف  مع األستاذ الدكـتور العوا عضوا يف ا / ٧(ًمـجلس ا

/ ١٤( يف ٢٠٤، وصـدر املرسوم رقم )م١٩٩٠/ ١١/ ٢٤ - هـ ١٤١١/ ٥
  .ًه عضوا يف جممع اخلالدين بتعيين)م١٩٩١/ ٥/ ٢٧ - هـ ١٤١١/ ١١

وأقيم حفل استقباله يف جلسة عقدت يف قاعة األستاذ الرئيس حممد 
/ ٧(كـرد علي باملدرسة العادلـية يف الساعة السادسة من مساء يوم األربعاء 
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حضرها خنبة طيبة من رجال الفكر ) م١٩٩١/ ١١/ ١٣ -هـ ١٤١٢/ ٥
ُواألدب والثقافة، وافتتحت احلفل بكلمة رحبت  فيها باألساتذة العلماء واحلفل ُ

ُالكرمي، وشكرت هلم تفضلهم باحلضور، وهنأت الدكتور العوا بثقة زمالئه  ُ
معيني به، واختيارهم له لينضم إىل صفوفهم، ويؤيد مسعاهم يف خدمة  ا

ُونوهت جبهوده الطيبة يف ميداين التدريس . العربية، والعناية بازدهارها ّ
مث . لواسعة يف املؤمترات والندوات العلمية العربية والعامليةوالتأليف، ومشاركاته ا

مع كلمته يف استقبال زميله  ألقى األستاذ الدكتور حممد زهري البابا عضو ا
معي أشاد فيها بسجاياه احلميدة ومكانته العلمية، وذكر أطرافا من سريته   .ًا

 فيها عن مكانة وألقى بعد ذلك األستاذ الدكتور العوا كلمته اليت حتدث
ّاللغة العربية، وأشار إىل الدعاوى اليت تدعي عجز اللغة عن مواكبة مسرية 
العلم، كما أشار إىل طغيان العدوانية الشمولية على الوجود العريب، ومن هنا 
كانت دعاوى انتقاص اإلمكانات العربية يف كل جمال، ومنها جمال الثقافة 

تصدى الدكتور العوا إىل إماطة اللثام عن و. والعلم والفكر واآلداب والفنون
َبعض هذا التجاهل شبه العاملي الذي يتطلع إىل أن يسقط من حساب  ُ
َّاحلضارة العاملية الثقافة العربية يف سالفها وحاضرها، ويسد الطريق أمام تطويرها 
ومستقبلها، واختار الدكتور العوا لتبيني الصالت القائمة بني ثقافتنا العربية 

ال الفلسفي، ودلل، بعرض : ثقافة العاملية ميدانني أساسينيوال ال الديين وا ّا
َشائق وأسلوب مجيل، على مشاركة ثقافتنا الثقافة العاملية يف هذين امليدانني يف 

  .ُماضيها وحاضرها، مما يسقط الدعاوى الباطلة اليت تكال للغتنا وثقافتنا
مع  - ١٩٩١( إحدى عشرة سنة ونعمنا بصحبة الدكتور العوا يف ا

مع وجلانه وندواته إىل جانب )م٢٠٠٢ ِ، وقد نشط يف متابعة أعمال جملس ا َ
مع  معيني، وقدم خربته العميقة الواسعة، وشارك يف حماضرات ا ّزمالئه ا
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ا    .))أمنية اخللود((ّمبحاضرة قيمة عنوا
معيني صالت ود وحمبة ّن للمجمع وكان يك. ّوكانت صالته بزمالئه ا

  .كل تقدير واحرتام

*  *  *  
خري ما أختم به كلميت أن أشري بكل التقدير والتجلة إىل التكرمي الكبري 
الذي أضفاه سيادة الرئيس بشار األسد رئيس اجلمهورية العربية السورية على 
األستاذ الدكتور عادل العوا وزميله األستاذ الدكتور فاخر عاقل مبنحهما وسام 

ما يف جمايل االستحقاق ا ًلسوري من الدرجة املمتازة وذلك تقديرا إلجنازا
  .الفكر والثقافة

  ).م٢٠٠٢/ ٢/ ١٢ -هـ١٤٢٢/ ١٢/ ١ يف ٥٣املرسوم رقم (
وقد تفضل األستاذ الدكتور حسان ريشة وزير التعليم العايل فأقام، 
َاحتفاء بالتكرمي، حفل تقليدمها وسام االستحقاق السوري على مدرج جامعة  ً

. م٢٠٠٢/ ٢/ ٢٧مشق يف متام الساعة الثانية عشرة من يوم األربعاء يف د
  :وقد اشتمل برنامج احلفل على كلمات

ممثل سيادة رئيس اجلمهورية العربية السورية، ورئيس جممع اللغة العربية، 
ما ألقاها األستاذ الدكتور عادل العوا،  ورئيس جامعة دمشق، مث كلمة احملتفى 

لة رائعة، مث قلدمها الدكتور حسان ريشة وزير التعليم العايل وكانت كلمة مجي
  .وسام االستحقاق

َرحم اهللا فقيدنا الغايل، ورفعه مكانا عليا، ولقاه نضرة وسرورا ّ ً ًّ.  
  

*  *  *  
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  كلية اآلدابكلمة 
  عادل العوافي حفل تأبين المرحوم الدكتور 

  الدكتور سمير إبراهيم حسن
  أيتها السيدات أيها السادة

نلتمس البالغة يف احلديث عن بعض األشخاص، األحياء أو حني 
وبصدد بعضهم القليل جند أن . األموات، حتضر الذهن صور بالغية كثرية

اذ اجلليل الراحل، وبعض جيله من املعلمني هكذا األست. الواقع أبلغ وأغىن
  .املربني، أطال اهللا عمر من بقي منهم

ائيا أستاذنا الدكتور، كما هو معروف يف تكرمي  ًال إخالنا اليوم سنودع 
فهذا التأبني ال يستطيع أن . الناس بالتأبني ملن فقدوه من وجهائهم باملوت
ستستمر، أمل يكن هو مدرس يعين االنقطاع، فهناك صالت فكرية وأخالقية 

 ملئات، بل آلالف من الطالب ))من الشرف إىل الكرامة(( و))األخالق((
السوريني والعرب يف قسم الدراسات الفلسفية واالجتماعية يف كلية اآلداب يف 

  .جامعة دمشق؟
لقد حزنا على موت األستاذ بعواطفنا وعرفاننا باجلميل، وواريناه الثرى، 

ًءا من عقلنا ووعينا يأىب الوداع، وهذه حال البشر مع كل وودعناه، ولكن جز
ًمن ترك أثرا فكريا وثقافيا وأخالقيا طيبا ً ً ً ً.  

واألستاذ الراحل هو من النماذج القليلة من املعلمني واملربني املثقفني 
ًاملنسجمني فكرا وسلوكا، فقد كان يعلم األخالق اليت يتمثلها ويبث القيم  ً

ًوهو أيضا من ذلك النوع من . املثل اليت يطبقها على نفسهواملفاهيم والرؤى و
ًاملفكرين الذين مل تستغرقهم مهوم احلياة اليومية، فلم نسمعه يوما جيهر 

لقد التصق باجلامعة ألكثر من نصف قرن يعلم ويرتجم ويؤلف ومل . بالشكوى



  عادل العوا يف حفل تأبني املرحوم الدكتور كلية اآلدابكلمة 

  

٤٨٥

  

ومثل . يفكر باملغادرة رغم كل اإلغراءات اليت كانت يف متناول يده
ء ال ميكن أن يضاموا يف سورية املعاصرة، فتوج جهده وعطاؤه بالتكرمي هؤال

  .....اجلليل من السيد رئيس اجلمهورية بشار األسد
م يستمرون فينا ومعنا . ًأظن أن مثل هؤالء الرجال ال يرحلون متاما إ

بفكرهم وأخالقهم ووطنيتهم ويستمرون يف ذاكرة اجلامعة والوطن، ويشرقون 
  .اعات الدرس واحملاضرات واملكتباتكل يوم يف ق

مل يشتغل األستاذ الراحل باألحداث اآلنية، وهذا هو شأن حميب احلكمة 
لقد كانت اهتماماته عامة فيما كتبه .  مبعناها األصيل كما كان يفهمه))الفلسفة((

وال أذكر وبعضنا يف غمرة احلماس اإليديولوجي اليساري العتيد، . وفيما نقله وترمجه
عض اآلخر يف تدرجات اليمني املعتربة، أننا استطعنا أن جنعله مييل إىل أحد والب

ًاألطراف، أو أن يقف موقفا آنيا من صراعاتنا الفكرية، بل كان دائما يقف ذلك  ً ً
ًقسم منا عد ذلك موقفا سياسيا سلبيا . املوقف اإلنساين والوطين املتسامح والشامل ً ً ّ

وقف الفلسفي األصيل، ولو اختلفنا معه حول ّمنه، ولكن األستاذ كان يعده امل
  .وظيفة الفلسفة ودورها

ًولكن البد أن نستوعب أن األستاذ كان يوما عميدا لكل كلية اآلداب  ً
ًورئيسا لكل قسم الدراسات الفلسفية واالجتماعية، وكان دائما أستاذا لكل  ً ً

ا .  اجلميعطالب هذا القسم، لذلك فضل أن يبقى كالشجرة املورقة يستظل 
ًلقد كان أستاذا . ولذلك جتد احرتامه من أقصى اليمني إىل أقصى اليسار

كان حياول يف الطريق إىل احلقيقة باملعىن . ًتوافقيا للكل، ويتوافق عليه الكل
الفلسفي الذي يفهمه ال يف الطريق إىل اليمني أو اليسار وال إىل ما بينهما 

 النـزاع العقائدي آيل ذات يوم إىل أن((كيف ال وهو يرى . باملعىن السياسي
تلك هي حقيقة األستاذ الراحل اليت قد ال أتفق معها ولكين . ))اتساق أعلى

ًأحنين احرتاما لصاحبها وأقدر مع كل كلية اآلداب وطالب قسم الدراسات 
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٤٨٦

َالفلسفية واالجتماعية وأساتذته اجلهد املعريف والتعليمي والرتبوي الذي بذله 
من العنف إلى : التسامح((من حياته اليت توجها بكتابه عن حىت آخر حلظة 

ا طويال))الحوار وغري ((: ً وكانت آخر فكرة كتبها بعد ما مارسها وآمن 
خاف أن من شروط احلوار قبول التعددية وحق االختالف واحلرية والندية 
 واستبدال التفاهم املعتقل عن طريق الفكر واللسان بالصراع والتغلب بالظفر

  .))واملخلب والناب
قيل إن املعلم مشعة تذوب لتنيـر الدروب املظلمة، واألصح أن يقال 

فضوء الشمعة ينتهي . وحنن أمام معلم حقيقي، إن املعلم هو الضوء ذاته
بانتهاء املادة اليت تتكون منها الشمعة، وليس هكذا املعلم الذي يرتك مؤلفات 

  .نارة بعد فناء املادةًوآثارا فكرية وأخالقية، فهو يستمر باإل
  :أيها األخوة

وإذ نتبصر فإن غياب مثل هؤالء ال يلغي حضورهم، إن مثلهم وإن ماتوا 
ًوإذ نرى األستاذ الراحل على هذا النحو، فهو حاضر حضورا مكثفا . فسيحيون ً

معنا حبيث يعجز املوت عن انتـزاعه منا ومن الوطن ومن اجلامعة ومن عقول 
ا حلظة املوت اليت تكثف حضور احلياة. يف تكوين رؤيتهااألجيال اليت أسهم  . إ

سيذهب من القلب حزن الفراق، . فاجلسد يتوارى، واحلزن يتوارى، ويستمر الفكر
  .ولكن تبقى يف العقل ويف النفس ويف الفكر قوة احلضور

ًلقد شغل الفالسفة يوما بالبحث عن الدميومة وإكسري احلياة، واعتقد 
م  ولكن ألسنا واجدين سر احلياة هنا يف حياة الفكر . أخفقواأخالفهم بأ

واستمرارها؟ وإذا كنا نريد احلياة وحنب االستمرار فيها فليسأل كل منا نفسه 
لعل موت املفكرين وتأبينهم حمطة للتفكري يف اإلجابة . ماذا فعل ليستمر

حولنا ّوإذا أردنا أن نصعب على املوت انتزاعنا من أحبابنا ومن . املمكنة
ًفلنرتك هلم من ذاتنا أثرا طيبا قابال لالستمرار، وطنيا وفكريا وأخالقيا، كما ترك  ً ً ًً ً
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إنه الغياب الذي ال يلغي احلضور، بل . املعلمون الذين رحلوا ومل ميوتوا
ا جدلية الغياب واحلضور   .قل إ

  :فـ
 ودبيب الحياة في األكفان   ًقد ترى الموت شاخصا في حياة

  :ضور الكريمأيها الح

إذا كانت األربعون لفتة الذكرى، وختم األحزان، وعتبة النسيان العميق، 
ا بصدد األستاذ الراحل هي  ، فيظل املفكر ))صدى وقع اهلنيهة بالدميومة((فإ

ًواملريب فاعال يف األحياء وحاضرا يف الدهر إن الذي ميوت هو الذي ال يرتك . ً
ل أستاذنا الراحل الذي يصح يف رحيله ًنفوسا تتبتل بذكراه، وليس هذا حا

  :القول
 من مدى نأيه حميم تدان   رب هجر بين المحبين أمسى
 خلصت من هياكل األبدان   ها هنا الموت، مسترد حياة

ألستاذنا الراحل كل االحرتام والعرفان والتقدير، ولكم العزاء يا أهله 
ا وأصدقاءه وتالمذته وحمبيه، ولنا حنن عمادة كلية  ا وطال اآلداب وأساتذ

  .العزاء فيما تركه لنا وفينا من أفكاره الفلسفية وأخالقه النبيلة
  والسالم عليكم
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  اتحاد الكتاب العربكلمة 
  الدكتور علي عقلة عرسان

 
..وأن إلى ربك المنتهى /   ٤٢(النجم آية(  

  :أيها الكرام

 قيم منها الوفاء لرجل نذر حياته للفكر والقيم، وال أخاف جتمعنا اليوم
ًمن نفسي جنفا إذا قلت حزمة من القيم ((: إنه كان بسمته ومهته واهتمامه: ََ

ِ، يف وقت مرجت فيه قيم، وأمانات، وعهود))متشي على قدمني َ.  
جيمعنا الوفاء لرجل علم وعمل، نقض معمار حياته املوت، وكل حي 
ينقض معمار حياته املوت، فاملوت حقيقة احلياة، ولكنه إذ نقض معمار 
حياته مل ينقض معمار فكره وما تركه يف الناس واحلياة من أثر خالد خبلود 

  .الفكر
  .ستاذ الدكتور عادل العوا يف معرتك صعبعاش فقيدنا األ

ٍال يهتدي فيه إال كل منصلت ِ َ ُْ ِمن الرجال زميع الرأي خوات   َّ َّ َ ِ 
ّعاش يصاول العقول وتصاوله العقول، فما وهن وال تكلس وال احمى  َّ

َوال تلطى يف ظل جيرت قول هذا أو ذاك من أهل الفلسفة واالجتماع وال ... ُّ
ضالل، بل عاش ورحل معاىف الرأي والرؤية، كأين به يردد َّضل أو دعا إىل ال

  :مع فيلسوف املعرة قوله
 ُوأرحل عنها ما إمامي سوى عقلي  سأتبع من يدعو إلى الخير 

كتب وتكلم يف الفلسفة واألخالق واألسرة والسعادة، وله يف ذلك 
 يف  وإخال أنه ممن يصدق فيهم قول ابن عريب. وسواه عشرات املؤلفات
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َّالسعيد من نظر احلق يف اخللق ال ((: السعيد حيث قال يف لطيفة من لطائفه
فهل يكون لنا من ذلك النظر نصيب، وحنن يف موقف . ))من نظر قضاءه فيهم
ففقد هذا العامل اإلنسان، واملفكر الكبري، واألستاذ !.. املصاب بالقضاء؟

 فيه إىل القدوة احلسنة صاحب الفضل على الكثريين، والقدوة يف زمن حنتاج
  .مصاب جلل

ُيف كل يوم خيرتم احلياة املوت وخيتطف منا األعز ويوقعنا يف فيايف  َ
والفائز منا من تطمئن نفسه ... ًويرتكنا ال منلك إال حسرة وتسليما.. العجز

ًكليا للحكمة الكربى وراء املوت واحلياة، وال يتخطفه القلق من مصري حمتوم 
قدرت املقادير ((: وكما يقول ابن عريب. تكليف علويأو قدر مكتوب أو 

، فمن سأله ما خرج من قضائه، وما ننـزله إال بقدر معلومووزنت املوازين 
اعتز باحلق من ((و/. ٥١كتاب الرتاجم ص /ومن مل يسأله ما خرج من قضائه 

ُسعد، ومن اعتز بغريه شقي وإن نصر يف الوقت َ ِ   /.٤٩تراجم ص  /)).َ
ً يف احتاد الكتاب العرب زميال عزيزا كان قد انتسب لالحتاد لقد فقدنا ً

/ ٢٧، وطلب أن حيال على التقاعد فكان له ذلك يف ١٩٧١/ أيار/ ٢٥يف 
ً، تاركا فراغا كبريا يف جمال خدمة الثقافة ٢٠٠٢ّ، ورحل عنا عام ١٩٩٥/ ٢ ً ً

غادرنا يف زمن تتهافت فيه قيم وتنحل .. والقيم والدعوة إىل األخالق
  .))وإمنا األمم األخالق ما بقيت((وتذبل أجيال ... أخالق

الطبيعة ((: وهو الرجل الذي أكد أمهية الشرط الثالثي لكل حياة بشرية
من احملال فصل مستقبل النوع البشري من الناحية ((: ، وقال))والثقافة والروح

قي البيولوجية عن إمكان مسوه األخالقي، وأن الالتقدم على الصعيد األخال
إن اإلنسانية من . يعين التقهقر على سائر الصعد مبا فيها الصعيد البيولوجي

ًدون أخالق ال ميكن أن تكون نوعا مزدهرا من الناحية البيولوجية، وهي، على  ً
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العكس، ال تكون سوى نفاية بيولوجية مؤسفة سرعان ما يكنسها 

  .))اخللق واإلبداع
َجسده إىل مثواه األخري لقد رحل الفيلسوف عادل العوا، ورافقت 

ٌغمامة من يامسني الشام مضمخة بالدعاء والعرفان والوفاء وعاد إىل الرتاب ... ٌ
كل ... تساوى جسد الفيلسوف مع األجساد... الذي خرجنا منه ونعود إليه

  :ورمبا ارتاح مع املعري إىل شيء من العدل. األجساد يف املصري
  الرزايا مثل أهل الممالكفأهل   إذا كان هذا الترب يجمع بيننا

يبقى من رجل العلم والفكر واألدب ما مييزه وحيفظ بقاءه أو ... ولكن
  .ًيطيل أمد ذلك البقاء بوصفه خلودا يف الفكر والذكر

ومن يذهب منه شيء ويبقى خري ممن يذهب وال يبقى منه شيء، وكلنا 
ذا املصري الذي كل حي يؤول إىل ه... وارد هذا املورد طال به العمر أو قصر

  :ُّال ميلك أي منا أن يدفعه عن نفسه فكيف يستطيع أن يدفعه عن عزيز عليه
َلعمرك إن الموت ما أخطأ الفتى ُ ْ ِولِّالطكل   ََ ِ الممهى وثنياه باليدَ ْ ُ 

  ..واحلمد هللا على كل حال... ويف املوت عدل وحقيقة وحكمة إهلية
ته، وأهلم زمالءه وأصدقاءه رحم اهللا فقيدنا الغايل، وأسكنه فسيح جنا

  ..وأهله الصرب والسلوان
وإنا هللا وإنا إليه راجعون  



 

- ٤٩١ -  

  طالب الفقيدكلمة 
  ادل العـواـع

  قصيدة يرددها الزمان
  الدكتور عزت السيد أحمد

َّكفى املرء نبال أن تعد معايبه(( إن كان َّ فكيف مبن تكد حىت تنهد وال ))ً َُّّ َ ُّ

ا معيبة، وإن  َّتستطيع أن تلتقط له عثرة أو مثلبة جيوز الوقوف عندها على أ ْ
ُّجئت تعد حماسنه استغرقك العد ِّ حىت تكاد ال تقف عن العد؟ُّ َّ َ.!  

ُ يعرف أنه املوصوف، وأنه املوصوف الذي عادل العواوحده من عرف  َُّ ََّ َ
ضاقت عن وصف حماسنه الصفات، وتضاءلت أمام مدحه الكلمات، وبكت 
ا  ا فضاءات الكالم يف كل اللغات، وكأ ََّفقده األفكار، وضاقت أمام حز ِّ ُ

ا    .ُّكل املفرداتضاعت أو تاهت عن دالال
ُالذي كنت كلما كتبت عنه، كلما أردت احلديث عادل العوا وحده  َ ََّ َُّ ُ

يمن علي لغة الشعر، وأنفاس الشعر، وأجواء الشعر... عنه ِّكانت  ِّ ِِّ َّ كنت ... ُ
ُأمجع مادة البحث، أجهد يف تقميشها وتبويبها، وعندما أبدأ تقودين من حيث  َّ

َّذاكريت مناهج البحث كلها، وتتوارى أدواته، حىت ُّال أدري عواطفي، وتفر من  ُّ ُ
ا خجال من أن تقف أمامه موقف  َاالصطالحات واملفاهيم كانت حتمر وجنا ً ُّ

َّوال أجد أمامي غري خياالت الشاعر وانفعاالته سيان ... َّالرقيب أو احلسيب َّ ِ

ًأقلت شعرا فيه أم نثرا ً.!!  
َُّيب السبل، ووجدتين كلما َّجهدت مع نفسي ألعرف السبب، وتشعبت  ُّ

َِأغذ يف السري يف واحد منها أرجع إىل نقطة االنطالق من جديد   :َِإىل النبع... ٍ
ْمالك يف ثوب البشر َ َ ِ ٌ  
ْهكذا أراده القدر َ َ  



لد –غة العربية بدمشق جملة جممع الل   )٢(اجلزء ) ٧٨( ا
  
 

  

٤٩٢

  فأين املفر
  ِّمن الوقوع يف أسر حب املالك
ى الصور ى أ   ُّواملالك يف أ

ًظننت حينها أين وحدي من أراه مالكا مف ِّ ِّكرا، ومل أفاجأ بأين لست َ َ ً ّ
  .الوحيد

ِّظننت أين وزمالئي أخذنا به حلداثة السن فتتبعت تارخيه من تالمذته  ِّ َ
َّمن أجيال خمتلفة كان منها من بلغ سن التقاعد حينها َّومل أفاجأ بأن ... ٍ

ًاألجيال كلها جممعة على هذه املشاعر جتاهه، وليس من عجب يف ذلك أبدا  َّ

  !.ًفكيف مبن كان مالكا يف ثوب البشر؟... سان ال يتغريِفمعدن اإلن
ًمل تكن مشاعري جتاهه يتيمة، وال مشاعر جيلي من تالمذته، ال أبالغ 
ا مشاعر أجيال سحابة ثلثي قرن من الزمان من تالمذته  َّإذا قلت إ

  .وأصدقائه وزمالئه... وطالبه
  .ٌشرف يل أن أكون من تالمذته

  .رت من زمالئهَّوشرفين الزمان بأن ص
  .َّوشرفين هو ذاته بأن دعاين من أصدقائه

ُوشرف يل أن أنوب عن تالمذته يف هذا املوقف املهيب اجلليل الذي يكف  ِ َ ٌ
ِّالدمع بدل أن يكفكفه، وخيف األسى بدل أن خيففه ُّ ُّفإن كان فـقد األحبة يهز . ُِ ُ ْ َ

ُّعروش القلوب فإن فقد العظماء يهز أركان العقول، وإن ك ان فقد األحبة يزلزل َّ
َّاحلاضر واملكان فإن فقد العظماء يزلزل التاريخ والزمان َّمن أجلة عادل العوا و... َّ

  .ِالعلماء والعظماء، ومن ساكين شغاف القلوب
ََّعزاؤنا يف موت من حنب أننا كلنا ميتون ُّ.  



  عادل العوا يف حفل تأبني املرحوم الدكتور طالب الفقيدكلمة 
  

  

٤٩٣  

  

م كلهم خالدون واآلخرون  َّوال عزاء لنا يف موت العظماء واملبدعني أل َّ

  .فانون
َ إىل محمد عبد الوهاب ذهب املوسيقار أحمد شوقيعندما تويف  ِ

َالعزاء، وجلس باملصادفة إىل جانب  عبد  الذي الحظ حزن حسن أباظةِ
. َُّإنه خسارة عظيمة: عبد الوهاب، فحاول التخفيف عنه، فقال الوهاب
ٌحسبك أنك قصيدة من قصائده: حسن أباظةفقال له  َّ.  

ً فإن األمر سيطول بنا كثريا، وكثري عادل العوا قصائد َّإذا أردنا أن نعد َّ
ٌمن هذه القصائد حلقت وحتلق يف أجواء العاملية، وكثري من هذه القصائد  َّ

ٌحتولت إىل دواوين عمالقة، وكثري منها صار ينابيع إهلام أليس حسبه هذا ... َِ
ِّفخرا على مر الزمان؟ ً  

ُراك يف دنيا البهاء لواءذك
ِ ُوجليل فكرك لألنام دواء   َ َ ِ َِ ْ ِ ُ ْ َ 

ٌوأصيل نـبلك كاملىن ترنيمة َ ا مد املدى الشعراء   ُِْ ُيشدو  ُّ َّ 
ٌوأثيل جمدك راسخ ال ينطوي َ ِ َْ ُمهما علت من بعدك األمساء   ُ َ َْ َ 
ِّيا عادال يف كل أمر رزته ُحىت متىن حكمك األعداء   ً َ َََّ َّ َ 

ٌيت مبوتك للسنا إطاللةُِطو َ ََّ َ ِ ْ ِ ْ ُوهوى عماد للمىن ولواء   َ ٌ َ َِ
َ َ 

ُذكراك يف دنيا اخللود ضياء
ِ ُْ ُ ُومسو طبعك للخيال مساء   َ َ َُ ُِ َ َ ِ َْ ُّ َ 

َّعزاؤنا يف موت من حنب أننا كلنا ميتون ُّ.  
م كلهم خالدون واآلخرون  ُّوال عزاء لنا يف موت العظماء واملبدعني أل َّ

  .فانون



- ٤٩٤ -  

  أسرة الفقيدكلمة 
  عادل العوافي حفل تأبين المرحوم الدكتور 

  الدكتور نبوغ العوا
  أيها السيدات والسادة،

ِيف مكتب عنرب، يصطف التالميذ مثىن مثىن يف زحفهم الوئيد من (( ُ ُ
ِاسرتاحة الفرصة للولوج إىل قاعة الدرس ِ ًيف ذاك النظام الذي مل يبق سائدا، . ِ َ

ٍرفعت عيين على دفرت ُ ميسك به زميلي املواكب، وكان ألخيه األكرب، فوجدته ُ ِ ُ
ا على عجل كلمات من املنطق الصوري، فكانت . ًخمطوطة ِقرأت يف صفحا ٍ ٍ َ َ ُ

ُنفحة إهلام غمرتين، وإشراقة نور خاطف أشبه بنور ليلة القدر كما يقال ِ ِ ٍَ ٍ َ ٍَ .
ُفعرفت أن سيكون ملثل هذه املعرفة شأو كبري لدي، وقلت  ُّ ٌ ٌ ِ ُّيف نفسي وأنا أرد ِ

ٍالدفرت إىل صديقي سنصل إىل صف الفلسفة بعد سنة ونصف وسنرى ما  ِ ِ ُ َ
  .))ُسيكون من األمر

ِهذه الكلمات كانت بداية حب الوالد للفلسفة، من مكتب عنرب، وما  ِ َ ُ
َلبثت أن نضجت يف رحاب جامعة السوربون بباريس، حيث أمضى فيها سبع  ِ

ِسنوات عجاف يف ظل احلرب  ٍ ِِالعاملية الثانية، ليعود بعدها إىل الوطن ويف ذهنه ٍ َ َ
َطموح ال حدود له، ويف قلبه شغف للعلم ليس بعده شغف ٌ ِ َ ُمل يكن يقيم . ٌ

ّوزنا للراحة، ومل يكن يعرف الدعة ُ ِومل يكن حيرتم سوى الواجب ودقة العمل . ً ِ ِ ُ
َّيشعر بأن عليه أمانة أمام وطنه وطالبه، فانكب. والنظام ِ ِِ َ ً ِ على العمل الدؤوب ُ

َداخل املنـزل وخارجه ِ
َوبقي الشأن العريب واهلم القومي شغله الشاغل طوال . َ َ َ ُّ ُ
ِفهو يتابع ما جيري من أحداث متابعة احمللل الفطن. ِحياته ّ َ ٍ ُوظل ابن دمشق . ُ َّ

ًوفيلسوفها خملصا هلذا الوطن، حمبا له حىت أيامه األخرية ً ُ.  



  عادل العوا يف حفل تأبني املرحوم الدكتور أسرة الفقيدكلمة 

  

٤٩٥

  

ِكان الوالد مثال األب َ ُ العطوف احلنون، مهه الدائم أن يرقى بأبنائه إىل ُ ُّ ِ

ٍأعلى الدرجات العلمية والثقافية، باذال يف سبيل ذلك كل عون ومساعدة َّ ِ ً ِ .
َّتتقد ذاكرته املدهشة علما وأدبا وشبابا، وتشفي بداهته كل تساؤل، وإن مل  ُ ً ً ً ُ ُ

َوميتد ولعه العلمي إىل التقنيات املستحدثة، فأف. ُيسأل ُِ َرد لإلنرتنت وآثارها آخر ُ ِ َ
ًكتاباته، اليت نيفت على الثمانني تأليفا وترمجة َ َّ ِ.  

  :ُأيها السيدات والسادة
َحيضرنا يف هذه املناسبة الذكرى األوىل ملكرمة السيد الرئيس الذي منح 

ِ ِ
ُ ُ

ِالوالد وسام االستحقاق السوري من الدرجة املمتازة تقديرا إلجنازاته يف الفكر  ِ ًِ ِ َ
ِوهل يسأل الكرمي عن كرمه؟. ثقافةوال ُ ُ.  

ٍوما اهتمام سيادته البالغ بصحة الوالد ومواساته الكرمية إال وسام حمبة  ِ ُِ ُُ ِ ُ
ُفقد كانت لفتته النبيلة متدنا بالقوة والثبات يف األيام احلالكة، ومتأل . آخر ِ ِ ُّ ُ ُ

ِقلوبنا حبا على حب لشخص سيادته الكرمي ِ ٍ ً َأمده املوىل وأسرته. َ ِ الكرمية بوافر ّ َ
د ذه األمة إىل أعلى مراتب العزة وا   .الصحة والعافية للرقي 

ِوال يسعنا يف اخلتام إال تقدمي بالغ الشكر واالمتنان للسيدة وزيرة  ُ ُ
ِالثقافة، األستاذة الدكتورة جنوة قصاب حسن، لعمق حمبتها وإخالصها،  ِ ِ

ِوللسيد وزير التعليم العايل، األستاذ الدكتو ر حسان ريشة، وللرفيق أمني فرع ِ
ّاحلزب يف جامعة دمشق، األستاذ الدكتور هيثم سطاحيي، اللذين خلدا ذكرى 
ِالدكتور عادل العوا بتسمية مدرج يف مبىن اآلداب بامسه، ليبقى منارا ألجيال  ً ِ ِ

  .العلم واملعرفة
ًنتقدم ببالغ الشكر واالمتنان أيضا لألستاذ الدكتور شاكر الفحام،  ِ

َّيس جممع اللغة العربية بدمشق، لكلمته الرقيقة، أمده املوىل بالصحة والعافيةرئ ِ ِ.  
ِوكذلك نتوجه بالشكر واالمتنان للسادة األستاذ الدكتور مسري حسن،  ِ



لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٩٦  )٢(اجلزء ) ٧٨( ا

ِعميد كلية اآلداب يف جامعة دمشق، واألستاذ الدكتور علي عقلة عرسان  ِ

ِرئيس احتاد الكتاب العرب، واألخ الدكتور عزت الس ِيد أمحد من جامعة ِ

ِتشرين لكلمات الصدق واحملبة النابعة من القلب، فهي خري شاف جلرحنا  ِ ٍِ
ُ ِ ِ

  .العميق
ُأيها احلفل الكرمي، نشكر ما جتشمتم من عناء القدوم، فمحبتكم هي  ُِ ِ

ُ ُ
ُأغلى ما منلك، وأطيب ما نذكر، شكرا لكم، والسالم عليكم ورمحة اهللا ُ ً ُ.  



- ٤٩٧ -  

 والمجالت المهداة الكتب
  اللغة العربية جممعمكتبة  إىل
  م٢٠٠٣من عام  األولالربع  يف

  العربيةالكتب  – أ
  اهللا الشريف خير

دمشق: جامعة دمشق،  -د. رضوان قسطنطنياالتصاالت الرقمية/  -
٢٠٠١.  

 -د. جنم الدين الشرايب، د. منري هابيل /األحياء الدقيقة: القسم النظري -
  .٢٠٠١جامعة دمشق،  دمشق: -٦ط
د.  /: قصــائد مختــارة للشــاعر الــدكتور محمــد حســين آل ياســيناختيــار -

  .٢٠٠١بغداد:  -حممد حسني آل ياسني
 -د. عبــد اللطيــف عمــران /األدب العربي في بالط عضد الدولــة البــويهي -
(سلســـلة كتـــاب الثقافـــة  -٢٠٠٢دمشـــق: املستشـــارية الثقافيـــة اإليرانيـــة،  -١ط

  ).١٥اإلسالمية 
دمشـــــق: دار  -١ط -/ عيســــى فتـــــوحدراســــاتو  أديبــــات عربيــــات: ســــير -

  .٢٠٠٢طالس، 
/ أزمــة المصــطلح العربــي فــي القــرن التاســع عشــر: مقدمــة تاريخيــة عامــة -

  .١٩٩٩دمشق: املعهد الفرنسي للدراسات العربية،  -حممد سواعي
 -د. حممود ياسني، د. علي عبد العزيــز /أساسيات علم االقتصاد الزراعي -
  .٢٠٠١دمشق: جامعة دمشق،  -٢ط



  
لد ( –العربية بدمشق جملة جممع اللغة  ٤٩٨  )٢) اجلزء (٧٨ا

الزبيــدي؛ حتقيــق: د.  /األســماء واألفعــال والحــروف: أبنيــة كتــاب ســيبويه -
  .٢٠٠٢دمشق: جممع اللغة العربية،  -أمحد راتب محوش

 /٢٠٠٠مدونــــة المحاضــــرات الملقــــاة عــــام أعمــــال الموســــم الثقــــافي:  -
  .٢٠٠٠الجزائر: المجلس،  -المجلس األعلى للغة العربية

د. عبــد  /راق مهجرية: بحوث ومقاربات، أحاديث ومحاورات، رسائلأو  -
  .٢٠٠٢دمشق: دار الفكر،  -١ط -الكرمي األشرت

د. أســـــعد حممـــــود حومـــــد؛ ترمجـــــه إىل الفرنســـــية: د. لينـــــة  /أيســـــر التفاســـــير -
  ج.٣ -١٩٩٤دمشق:  -دعبول، د. لبانة مشوح

ن شـــحادة د. ســـليم حســـني زيـــد، حنـــا /التشـــكل النبـــاتي: الجـــزء العملـــي -
  .٢٠٠١دمشق: جامعة دمشق،  -آغا
التصنيف اإلحصائي الدولي لألمراض والمشكالت المتعلقة بالصحة: المراجعة  -

  .٢ج -٢٠٠١القاهرة: منظمة الصحة العاملية،  -د. عصمت إبراهيم محود /العاشرة
تعريـــــب: د. عصـــــمت التصـــــنيف الـــــدولي لألمـــــراض: المراجعـــــة العاشـــــرة/  - 

  .١ج - ٢٠٠٢هرة: منظمة الصحة العاملية، القا - إبراهيم محود
د. عبــد  /التصــنيف النبــاتي وتعضــي جهــاز التناســل فــي مغلفــات البــذور -

  .٢٠٠١دمشق: جامعة دمشق،  -٣ط -العزيز الصباغ
ـــة - ـــة فـــي اإلحصـــاء وتصـــميم التجـــارب الزراعي د. عبـــدو  /تطبيقـــات عملي

  .٢٠٠٢دمشق: جامعة دمشق،  -٣ط -قاسم، فيوليت خلف
الفــارايب؛  /بين رأيــي الحكيمــين أفالطــون اإللهــي وأرســطو طــاليسالجمع  -

دمشـــق: املعهـــد الفرنســـي  -حققـــه وترمجـــه: فـــوزي مـــرتي جنـــار، دومينيـــك ماليـــه
  .١٩٩٩للدراسات العربية، 



  

الت املهداة ٤٩٩  الكتب وا

جـــاكلني ســـوبليه، ترمجـــة:  /حصـــن االســـم: قـــراءات فـــي األســـماء العربيـــة -
  .١٩٩٩لعربية، دمشق: املعهد الفرنسي للدراسات ا -سليم حممد بركات

دمشــــق: جامعــــة دمشــــق،  -١ط -د. أميمــــة دكــــاك /الــــدارات اإللكترونيــــة -
٢٠٠١.  

د. أنـــور اخلطيـــب، د. عبـــد العزيـــز  /الـــدليل العملـــي فـــي التصـــنيف النبـــاتي -
  .٢٠٠١دمشق: جامعة دمشق،  -٢ط -الصباغ، د. عماد القاضي

ــــة فــــي الخصخصــــة فــــي منطقــــة اإلســــكوا - اللجنــــة  /دور األســــواق المالي
  .٢٠٠٢نيويورك: األمم املتحدة،  -االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا

ـــة - مســـيح بـــن حكـــم الدمشـــقي؛ حققتـــه وترمجتـــه وعلقـــت  /الرســـالة الهاروني
  ٢٠٠٢دمشق: املعهد الفرنسي للدراسات العربية،  -عليه: سوزان جيغاندي

دراســة وحتقيــق: د. حســن بــن حممــد  /شــرح الرضــي لكافيــة ابــن الحاجــب -
املدينة املنورة: جامعــة اإلمــام حممــد ابــن  -١ط -ظي، د. حيىي بشري املصرياحلف

  ج.٤ -١٩٩٦ -١٩٩٣سعود، 
 -١ط -عيســى فتــوح /الصــالونات النســائية األدبيــة فــي العصــر الحــديث -

  .٢٠٠٢بريوت، دمشق: املنارة، 
بــــريوت:  -خنبــــة مــــن أســــاتذة اجلامعــــات يف العــــامل العــــريب /طــــب المجتمــــع -

  .١٩٩٩عاملية، أكادمييا، منظمة الصحة ال
دمشــــق:  -١ط -جمموعــــة مــــن الكتــــاب /عامــــان علــــى االنطالقــــة الواثقــــة -

  .٢٠٠٢مؤسسة تشرين، 
دمشـــــق: جامعـــــة دمشـــــق،  -د. خالـــــد املصـــــري /فيزيـــــاء أنصـــــاف النواقـــــل -

٢٠٠١.  



  
لد ( –العربية بدمشق جملة جممع اللغة  ٥٠٠  )٢) اجلزء (٧٨ا

 /٧٥إلــى  ٦١فهــرس مجلــة مجمــع اللغــة العربيــة بدمشــق للمجلــدات:  -
  .٧ج -٢٠٠٢اللغة العربية،  دمشق: جممع -صنعة: مأمون الصاغرجي

إعــداد:  /فهرس المخطوطات المحفوظة في مجمع اللغة العربية األردني -
  .١٩٩٨عمان: جممع اللغة العربية األردين،  -حممد علي العناسوة

دمشــق: جامعــة  -د. راكان رزوق، د. مادلني عبــود /)١قواعد المعطيات ( -
  .٢٠٠١دمشق، 

إربــد:  -ألفرد بيســتون، ترمجــة: رفعــت هــزمي /ةقواعد النقوش العربية الجنوبي -
  .١٩٩٥مؤسسة محادة للخدمات اجلامعية، 

 -د. حممــــد احلبــــويب /الكيميــــاء العامــــة: الجــــزء العملــــي والجــــزء النظــــري -
  ج.٢ -٢٠٠١دمشق: جامعة دمشق، 

 -د. عمـــار جوخـــدار، د. غيـــداء ربـــداوي، د. نـــدى غنـــيم /لغــــات البرمجـــة -
  .٢٠٠٢دمشق: جامعة دمشق،  -١ط
ــــــران - ــــــة فــــــي إي جمموعــــــة مــــــن  /محاضــــــرات مــــــؤتمر المخطوطــــــات العربي

(سلســــلة كتــــاب  -٢٠٠٢دمشــــق: املستشــــارية الثقافيــــة اإليرانيــــة،  -احملاضــــرين
  ).١٤الثقافة اإلسالمية 

المراجعـــة العاشـــرة للتصـــنيف الـــدولي لألمـــراض، تصـــنيف االضـــطرابات  -
  .١٩٩٩رة: املنظمة، القاه -منظمة الصحة العاملية /النفسية والسلوكية...

 -١ط -ابـــــن األعـــــرايب؛ حتقيـــــق وختـــــريج: عبـــــد احملســـــن احلســـــيين /المعجـــــم -
  ج.٣ -١٩٩٧الدمام: دار ابن اجلوزي، 

جمموعـــــة مـــــن  /فرنســـــي -عربـــــي -المعجـــــم الطبـــــي الموحـــــد: إنكليـــــزي -
سويســـــرا: منظمـــــة الصـــــحة العامليـــــة، املنظمـــــة العربيـــــة للرتبيـــــة  -٣ط -األســـــاتذة

  .١٩٨٣والثقافة والعلوم، 



  

الت املهداة ٥٠١  الكتب وا

د. حممـــد عبـــد اللطيـــف  /عربـــي -معجـــم المصـــطلحات الطبيـــة: إنكليـــزي -
  قسمان. -١٩٩٠املدينة املنورة: جامعة اإلمام حممد بن سعود،  -إبراهيم

القـــــاهرة: منظمـــــة الصـــــحة  -حتريـــــر: جـــــون. م. الســـــت /معجـــــم الوبائيـــــات -
  .٢٠٠٠العاملية، 

دمشــق:  -شــيخ عبيــدد. نــور الــدين  /مقدمة في النظم والدارات المنطقيــة -
  .٢٠٠٠جامعة دمشق، 

  أمحد شفيق اخلطيب. /منهجية وضع المصطلحات وتطبيقاتها -
ــــة واإلســــالمية - د. مــــرزوق بــــن  /موســــوعة القــــيم ومكــــارم األخــــالق العربي

  مج.٥٢ -هـ١٤٢١الرياض: دار رواح،  -صنيتان بن تنباك وآخرون
 -اين وآخــــروند. رافـــع حممـــد النبـــو  /الميكانيـــك النظـــري (علـــم الســـكون) -

  .١٩٩٠دمشق: جامعة دمشق، 
ــ - ــةـالنب ــة -أنســجة -ات العــام: خلي  -د. عبــد العزيــز الصــباغ /أعضــاء نباتي
  .٢٠٠١دمشق: جامعة دمشق،  -٥ط
 -حترير: خليــل صــويلح /نسر الدموع: قراءات في تجربة محمد الماغوط -
  .٢٠٠٢دمشق: مؤسسة تشرين،  -١ط
 -عــدنان عمــورة، د. عــزات قاســم د. د. حممــد صــبح،/نظريــة االحتمــاالت -

  .٢٠٠١دمشق: جامعة دمشق، 
  ٢٠٠٢دمشق: جامعة دمشق،  -د. بشري الزالق /الوجيز في علم النسج -
ـــــة - ـــــة العربي ـــــي المخطوطـــــات العلمي مســـــاء زكـــــي  /الوســـــائل التوضـــــيحية ف

  .٢٠٠١الرياض: مكتبة امللك فهد الوطنية،  -احملاسين



  

الت املهداةالك ٥٠٢  تب وا

 المجالت العربية - ب
  هالة نحالوي

  المصدر  سنة اإلصدار  العدد  اسم المجلة

  سورية  ٢٠٠١  ٧٨٥، ٧٨٤، ٧٨٣  األسبوع األديب
  سورية  ٢٠٠٢  (عدد خاص) ٨٨)، ٨٧ - ٨٦(  الرتاث العريب

  سورية  ٢٠٠٢  ٢٧  احلياة املوسيقية
    رسالة معهد الرتاث العلمي

  سورية  م٢٠٠٣  ٧٣  العريب
  سورية  )٢٠٠٣(  ٤٢٢ )،٢٠٠٢( ٤١٨  صوت فلسطني

  سورية  )٢٠٠٢(  ١١،١٢، ١٠، ٩، ٨، ٧  الضاد
  ٢٠٠٣(  ٢، ١(    

  سورية    )٢٠٠٣( ٨٣)، ٢٠٠٢( ٨٢  عامل الذرة
  سورية  ٢٠٠٢  ١٦  الفكر السياسي
لة البطريركية   سورية  ٢٠٠٢  ٢٢٠و  ٢١٩و ٢١٨  ا

  سورية  م٢٠٠٠  )٤(العلوم اهلندسية: ٢٢مج   جملة جامعة البعث
    م٢٠٠١  )١وم اإلنسانية: (اآلداب والعل ٢٣مج   
    م٢٠٠١  )٥(العلوم األساسية: ٢٣مج   
    ٢٠٠١  )٦(العلوم الطبية:  ٢٣مج   
    م٢٠٠١  )٨، ٧(العلوم اهلندسية:  ٢٣مج   
    م٢٠٠١  )١(العلوم اإلنسانية:  ٢٤مج   

  سورية  ١٩٩٦)١١، ١٠(اآلداب والعلوم اإلنسانية:  ١٨مج   جملة جامعة تشرين
    ١٩٩٦  ، ملحق)٥(العلوم الطبية:  ١٨مج   للدراسات والبحوث العلمية

    ٢٠٠٠  )٢(العلوم االقتصادية:  ٢٢مج   
    ٢٠٠٠  )٩(العلوم اهلندسية:  ٢٢مج   

  سورية  ١٩٩٨  (اآلداب والعلوم ١٤مج   جملة جامعة دمشق
      )٤، ٣اإلنسانية والرتبوية:   
    ٢٠٠١  )٤(العلوم الرتبوية:  ١٧مج   
    ٢٠٠٢  )١(العلوم الزراعية:  ١٨مج   



  

لد ( - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٥٠٣  )٢) اجلزء (٧٨ا

  المصدر  سنة اإلصدار  العدد  سم المجلةا

لة العربية للعلوم الصيدلية   سورية  ٢٠٠٣  )٢(مج  ٤  ا
  سورية  ٢٠٠٢  (عدد خاص) ٤، ٣  املعلم العريب
  سورية    ،٣٨١)، ٢٠٠٢( ٣٧٨  املوقف األديب

  ٢٠٠٣( ٣٨٣، ٣٨٢(      
  سورية  ٢٠٠٢  )٢-١(  نشرة األرمن الكاثوليك

  سورية  ٢٠٠٢  ٤     النشرة االقتصادية لغرفة جتارة دمشق
  األردن  ٢٠٠٢  ٩٦٤  األقصى
  األردن  ٢٠٠٢  ٢٤  أنباء

  األردن  ٢٠٠٢  )٢(العلوم االدارية:  ٢٩مج   دراسات
    ٢٠٠٢  )٣، ٢(العلوم االنسانية واالجتماعية:  ٢٩مج   

    ٢٠٠٢  )٢(العلوم الرتبوية:  ٢٩مج   
  األردن  م٢٠٠٢   ٤٤٤، ٤٤٢  الشريعة

    م٢٠٠٣   ٤٤٦، ٤٤٥  
  اإلمارات  ٢٠٠٣  ٧  أخبار اإلمارات

  اإلمارات    )١٩٩٩ - ٩٨( ٢، ١  إقرأ
  ٢٠٠٢ - ٢٠٠١( ٥، ٤(      

  اإلمارات  ١٩٩٥  االصدار الثالث  نتاج الفكري يف دولةاإل
    م١٩٩٧  اإلصدار الرابع   مارات (بيبليوغرافيا)اإل

  اإلمارات    )١٩٩٤( ٥، ٤، ٣، ٢)، ١٩٩٣( ١  الرافد
  ١٢، ١٠،١١)، ١٩٩٥( ٩، ٨، ٧، ٦،      
      م)١٩٩٧( ١٦، ١٥، ١٤ )،١٩٩٦( ١٣  
  ١٩٩٨( ٢٢ -٢١، ٢٠، ١٩، ١٨، ١٧(      

  تونس  ٢٠٠٢  )١٧ -١٦)، (١٥ - ١٤(  أخبار األلكسو
  تونس  ٢٠٠٢  ٣  اإلذاعات العربية

  تونس  ٢٠٠٢  ٣١، ٣٠  فضاءات التعليم عن بعد
لة املغاربية للتوثيق واملعلومات   تونس  ٢٠٠١  ١١  ا

لة اخللدونية   راجلزائ  م٢٠٠٣  (عدد خاص) ٢  ا
  السعودية  م٢٠٠٢  ) عدد مزدوج٢، ١( ٢٤مج   عامل الكتب

    م٢٠٠٣  ) عدد مزدوج٤و ٣(  



  

الت املهداةالك ٥٠٤  تب وا

  المصدر  سنة اإلصدار  العدد  اسم المجلة

  السعودية  م٢٠٠٣  ٣١٨، ٣١٧  لفيصلا 
  السعودية    (العلوم الرتبوية ١٤مج   جملة جامعة أم القرى

    م٢٠٠٢  )١واالجتماعية واإلنسانية:   
      لغة(علوم الشريعة وال ١٤مج   
ا:        م٢٠٠١  )٢، ج١ج ٢٣العربية وآدا
    م٢٠٠٢  )١(العلوم والطب واهلندسة:  ١٤مج   

  السعودية  م٢٠٠٠  )٢(مج  ١  جملة الدراسات اللغوية
    م٢٠٠١  )٣(مج  ١  
    م٢٠٠٢  )٤(مج  ١  

لة العربية    السعودية    ،٣٠٩م)، ٢٠٠٢( ٣٠٨  ا
      م)٢٠٠٣( ٣١٢، ٣١١، ٣١٠  

  السعودية    م)٢٠٠٣ - ٢٠٠٢/ ٥٨٣( ٦٤مج   املنهل 
  الكويت  ٢٠٠٢  ٣٨٨،٣٨٩(عدد خاص)،  ٣٨٧  البيان 

    ٢٠٠٣  ٣٩٢(عدد خاص)، ٣٩١، ٣٩٠  
  الكويت  ٢٠٠٣ - ٢٠٠٢،   ١٩١، ١٩٠، ١٨٩( ٢٣احلولية   حوليات اآلداب والعلوم

      )١٩٤، ١٩٣، ١٩٢  االجتماعية 
  الكويت  ٢٠٠٢  )١٢/ ١١)، (١٠/ ٩( ١٨مج   جملة العلوم

  لبنان    )٢٠٠٣( ٥٣)، ٢٠٠٢( ٥٢  يةالدراسات الفلسطين 
  مصر  ٢٠٠٢  )٣( ٣٩مج   التمويل والتنمية 
  مصر  ٢٠٠٢  أيار   الرسالة اجلديدة 

  مصر  ٢٠٠٢  ٢٩، ٢٨  جملة كلية دار العلوم
  مصر  ٢٠٠١  تشرين الثاين، كانون األول  نشرة اإليداع

    ٢٠٠٢  كانون الثاين، شباط، آذار، نيسان  
  املغرب  م٢٠٠١  ٥٢(عدد خاص)،  ٥١  اللسان العريب 
  تركيا  م٢٠٠٢  ٥٩، ٥٨     النشرة االخبارية ملركز األحباث للتاريخ والفنون 
  فرنسا  ٢٠٠٢  )٢- ١( ٢٧مج   الرابطة 
        النشرة اإلعالمية لليونيسيست/ 
    ٢٠٠١  )٢( ٢٩مج  االتصاالتية  -املعلوماتية - املعلومات 

  اهلند  ٢٠٠٢  )٥( ١٥مج   آفاق اهلند



  

الت املهداةا ٥٠٥  لكتب وا

  الكتب والمجالت األجنبية - ج

  طهران صارم

١- Books: 

- Actes du Colloque International/par université de Tunis. 

- Améliorer L’efficacité des écoles/ par Jaap Scheerens, Unesco, 

Paris ٢٠٠٠. 

- Déraison, esclavage et droit/ Directeurs de La Publication: 

Isabel Castro Henriques et Louis Sala- Molins. 

- L’éducation tout au long de la vie/Unesco ٢٠٠٢. 

- Economic and Social Commission for Western Asia./ by Elissar 

Sarrouh and others, United nations. 

- Eternités Afghanes/ Unesco. 

- La gestion du handicap Sur Le lieu de travail/ Bureau 

International du Travail, Genève. 

- Guide à L' intention des utilisateurs/ Bureau international du 

travail. 

- Le Patrimoine mondial entre Les mains des jeunes./ Unesco 

٢٠٠٢. 

- La pauvreté, une fatalite/ Unesco. 

- Tendances Mondiales de L' emploi/ Bureau international du 

Travail. 
م ، إيران ، حسني متقى / فهرست نسخة هاي خّطي تركيق  - . 

٢ – Periodicals : 
- Boletin de La Academia Argentina de Letras, Tomo. LXV – 

Julio- Diciembre de ٢٠٠٠- No (٢٥٨ -٢٥٧). Buenos Aires. 

- Bulletine Of  Labour Statistics, Geneva, ٢٠٠٢, No. ٤. 



  

لد ( - بدمشق جملة جممع اللغة العربية   ٥٠٦  )٢) اجلزء (٧٨ا

- Bulletin Officiel, Vol. LXXXV, No. (٢-١), ٢٠٠٢, Geneva. 

- Common Ground, Germany. 

- DAWAH, Islam Abad Vol. XIV, No. ٢٠٠٣ ,٢. 

- Deutsch Land, No. (٢-١), ٢٠٠٣, Germany. 

- IBLA, Revue de L’institut des Bells Letters Arabes. ٦٥ année, 

٢٠٠٢- No. ١٩٠. 

- James, No. ٢٠٠٢ ,١٧, Japan. 

- Korea and World Affairs, Vol. XXVI, No. ٤ Winter ٢٠٠٢. Korea. 

- Le Muséon, Revue D’Études Orientales. 

-       Tome ٢٠٠٢ ,١١٥. fasc. ٤-٣, Belgique. 

- The Muslim World, Vo. ٩٢. No. (٤-٣). ٢٠٠٢ Hartford. U. S. A.  

- Orient/ Report of the Society for Near Eastern Studies in 
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  - ٥٠٧-

  
  والسبعين الثامنمن المجلد الثاني فهرس الجزء 

  

  ) المقاالت(

مع العلمي العريب بدمشق واملرأة    ٢٥١  األستاذة الدكتورة ليلى الصباغ   ا
  )٤٧ -  ١فهرس موضوعات جملة اللسان العريب من العدد (

  ٢٩١  األستاذ عدنان عبد ربهإعداد   (القسم الثالث)  
  مام الغزايل يف املستصفى الدرس اللغوي االجتماعي عند اإل

  ٣١٣  الدكتور مهدي أسعد عرار     
  ٣٥٣  الدكتور إبراهيم حممد عبد اهللا   نظرات يف كتاب (معاين القرآن) للفراء

  (التعريف والنقد)  
  ٤٢٣  د. عباس هاين اجلراخ  ديوان جمري الدين ابن متيم، قراءة ومستدرك 

  (آراء وأنباء)

  ٤٧١          حفل تأبين الدكتور عادل العوا:

  ٤٧٢  الدكتورة جنوة قصاب حسن  كلمة السيدة وزيرة الثقافة   
  ٤٧٥  األستاذ الدكتور شاكر الفحام   كلمة رئيس جممع اللغة العربية  
  ٤٨٤  الدكتور مسري إبراهيم حسن  كلمة كلية اآلداب   
  ٤٨٨  الدكتور علي عقلة عرسان  كلمة احتاد الكتاب العرب   
  ٤٩١  ت السيد أمحدالدكتور عز   كلمة طالب الفقيد   
  ٤٩٤  جنل الفقيد الدكتور نبوغ العوا  كلمة أسرة الفقيد   

مع يف الربع األول من عام  الت املهداة إىل مكتبة ا   ٤٩٧   ٢٠٠٣الكتب وا
  ٥٠٧      الفهرس
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