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  تصدر أربعة أجزاء في السنة

   ليرة سورية في الجمهورية العربية السورية١٦٠  قيمة االشتراك السنوي
ً دوالرا أمريكيا في البلدان العربية١٥  ً  بدءامن مطلع العام  ً  

  ًأمريكيا في البلدان األجنبيةً دوالرا ١٨  م١٩٩٦  

لة إىل املشرتك خارج القطر بالربيد اجلوي املسجل   ّترسل ا

  )تدفع قيمة االشتراك عند طلبه(

  )خطة المجلة(

ا  • ــا ويقــصرو ا  ــا املقــاالت الــيت خيــصو لــة الــيت تلتزمهــا أن تنــشر لكتا َإن خطــة ا َِ ِّ ّ
  .عليها

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

مـسجلة ) ديـسك فلـويب(احلاسوب، ويفضل يف هذه احلالة أن تشفع املقالة بقرص مـرن 
  .عليه، أو مرسلة بالربيد اإللكرتوين

اّاملقاالت اليت ال تنشر ال ترد إ •   .ِىل أصحا
لة، مع مقالته، موجزا بسريته العلمية  • ًيرسل الكاتب الذي مل يسبق له الكتابة يف ا

  .وآثاره وعنوانه
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٤٦٧  

 
   سورية الرائدة في تعريب العلومتجربة

   التعليم العاليفي
اهللا واثق شهيدالدكتور عبد  

 التعليم يف بالد الشام مع حركة النهضة القومية واإلحياء تعريب نشأ
وميكن العودة ببدايات النهضة إىل عهد األمري .  عشرالتاسعاللغوي يف القرن 
صره منتدى ازدحم فيه  قجعل الذي) ١٨٤٠-١٧٨٩ ()١(بشري الشهايب

 ونقوال اليازجيونشأ فيه رواد النهضة األوائل كناصيف . ،الكتاب والشعراء
 ...الرتك وبطرس كرامة

 يف مطلع القرن التاسع عشر، وتعددت مشارب اإلحياء الرواد وكثر
ا ميكن أن  ّ يف مدرستني رئيسيتني، مدرسة شبت يف تصنفاللغوي، إال أ
 بالتدريس فيهما، على روادهامشق وحلب،وعمل اجلامعني األمويني يف د

 الثقافة الغربية، منا ًإحياء القدمي يف خط تقليدي، وأخرى أصاب روادها نصيب
 رأس الشدياقا جديدة إىل بالد الشام يف وقت مبكر، وكان ًفأدخلت أفكار

هذه املدرسة اليت ميكن أن نطلق عليها حبق اسم مدرسة اآلباء 

                                                 
  

، ١٩٧٦ دمشق دار التقدم، –نشأة ظبيان :  حركة اإلحياء اللغوي يف بالد الشام)١(
  .٢٧٠- ٢٦٩الصفحتان 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٦٨  )٣(اجلزء ) ٧٩( ا

ضة تعريبديعيكما .)١(اليسوعيني    أعالم تعريب العلوم يف الشام جذور 
  

  .اًأيض )٢( عشرالتاسعتعليم العلوم إىل أوائل القرن 
ً اليت هيأت هلذه النهضة دفعا قويا صدور الدستور العثماين العوامل ومن ً

 دعوة واضحة إىل الترتيك وطمس عروبة الواليات وفيه، ١٨٧٠يف عام 
وقامت مجعية االحتاد .  له ودعماًتأكيدا ١٩٠٨العربية، وتاله دستور عام 

 بذلك على جتسيد فكرة فساعدتوالرتقي باإلشراف على تطبيقهما حبزم، 
ا الروح الطورانية اليت انبثت  ّالبعث القومي، وبلور .  نصوص الدستورينيفْ

 باللغة ّفعلمت ، مع هذا املد القوميالبدايةوجتاوبت املدارس األجنبية يف 
 وتزينيألهدافها يف توهني السلطة العثمانية وإضعاف نفوذها ًالعربية خدمة 

ا ا بثقافة بلدا ) الكلية األمريكية( اإلجنيلية املدرسة، وحظيت )٣(افتتان طال
 أطباء أجانب درسوا بثالثةمبعلم العربية الشيخ ناصيف اليازجي كما حظيت 
م املؤلفات   وعنوا العناية البالغة العربيةاللغة العربية وأتقنوها مث صنعوا لفنو

م، وخترج على   الرعيل األول أيديهمبتحري الكلمات العربية ملصطلحات فنو
 العريب يف العايللنشر العربية يف اجلبل والساحل فكانوا الدعامة األوىل للتعليم 

  .ديار الشام

                                                 
  .٢٧١ املرجع السابق الصفحة )٢(
 جملة – الشهايباألمري مصطفى :  طرائق نقل املصطلحات العلمية إىل اللغة العربية)١(

لد العاشر، الصفحة    .٢١١املعهد الطيب العريب، ا
 العالية العربية معهد الدراسات –سعيد األفغاين : اللغة العربية يف بالد الشام حاضر )٢(

  .١٨-١٧ الصفحتان ١٩٦٢ القاهرة –) جامعة الدول العربية(



  
٤٦٩  عبداهللا واثق شهيد.  د– جتربة سورية الرائدة يف تعريب العلوم يف التعليم العايل  

ٍ اإلحياء اللغوي قوة وحتفزا بظهور فئة استهدفت شق حركة وازدادت ً
ا صفوف احلركة و  وصدرت كتب ، إىل تبين اللهجة العاميةفدعتزعزعة كيا

 بعضهم هذه الدعوة ووسعها وطورا ملارون عبود وشكري اخلوري وغريمها، 
 هذه البدعة الوعي استحثتف ،لتشمل استبدال احلرف الالتيين باحلرف العريب

ا خسرت الرهان فنبذت .القومي  اجلامعة وأدركت املدراس األجنبية أ
 بادعاء قصورها عن استيعاب ١٨٨٠ريكية التعليم باللغة العربية يف عام األم

وطدت اليت  العصر العلمية، فأثارت املزيد من النقمة يف النفوس منجزات
 وأسست اجلمعيات لتحقيق هذا ، اإلحياء اللغويحركةعزمها على تعزيز 

 اليت يةاخلري )١( اجلمعيةوحققت. اهلدف بإنشاء املدارس األهلية والنوادي
ضة تعليمية باللغة العربية يف أيام الوايل املصلح دمشقسست يف ُأ  مدحت 

 مثاين مدارس للذكور ومدرستني ١٨٩٥و١٨٩٤باشا، فأنشأت بني عامي 
ً باشا الشيخ طاهر اجلزائري مفتشا عاما مدحتلإلناث يف دمشق، وعني  ً

ا تابعة بريوتللمدارس يف والية سورية اليت كانت  وساهم خرجيو . هلا وملحقا
ٍ بنصيب وافر يف إثراء الثقافة ونشر والثانويةاملدارس األهلية اخلاصة اإلعدادية  ٍ

 املبادئ على(( )٢( يف أوروباللتخصصورجع من ذهب منهم . اللغة العربية
 يف تلك املدارس، فلما وكل إىل بعضهم التدريس يف فيهمالطيبة املغروسة 

 أنفوا كل األنفة من أن يدرسوا بفرنسية أو لعريب،ااجلامعة الناشئة أيام احلكم 
ضت من االعتبارإنكليزية وأخذوا على عواتقهم رد   إىل اللغة العربية اليت 

                                                 
  .٦٥ و ٥٥ املرجع السابق الصفحتان )١(
  .٣٠املرجع السابق، الصفحة ) ٢(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٧٠  )٣(اجلزء ) ٧٩( ا

ار حىت قدموا . حتت األنقاض  اخلدمات إىل التعليم العايل أحسنفدأبوا ليل 
  .))وهي تعريبه على األسس الراسخة السليمة

ٍملدارس والنوادي بتعريب التعليم وحبظ  مجيع اجلمعيات واطالبت ولقد

 العربية، وتوجت هذه املساعي كلها مبؤمتر باريس للبالدمن اإلدارة املستقلة 
 العربية اللغة اعتبار((:  من أهم مقرراتهوكان ١٩١٣الذي عقد يف صيف عام 

) وبريوتيف دمشق (وقامت يف الشام . ))لغة رمسية يف الواليات العربية
ًضرابات واسعة النطاق دعما هلذا القرار إ عنيفة اقرتنت بمظاهرات شعبية

إىل مفاوضة زعماء  ١٩١٣ سنة - به، فاضطرت احلكومة آخر األمرًوابتهاجا
ّة السنية اليت صدرت يف هذا اد واتفق على كيفية تنفيذ اإلراإلصالحية،احلركة 

  :نصهاالعام واآليت 
 الواليات اليت يتكلم  مجيع مدارسيف التدريس باللغة العربية يكون(( 

ا هذه اللغة، يف املدارس  عدادية، وينظر من اآلن يف إل وااالبتدائيةأكثرية سكا
 سنة ويف((. )) يف البالد باللغة العربيةالعايلالوسائل اليت تؤدي إىل جعل التعليم 

لة وأصول الفقه وأحكام وكانت... )١(أنشئ معهد احلقوق١٩١٢  دروس ا
 فإن وهكذا. ))... العربيةباللغةن العلوم الفقهية تلقى فيه األوقاف وغريها م

                                                 
 جملة املعهد ر،ينظ( األستاذ سعيد الغزي يف حفلة توزيع الشهادات خطاب جاء يف )١(

لد ،الطيب العريب ذاعت احلكومة أ((:  ما يلي)٥٨– ٥٢ الصفحات ، الثامنا
 أن تكون اللغة العربية لغة التدريس يف املدارس االبتدائية موادهًالعثمانية بالغا جاء يف 

 يف احملاكم النظامية والشرعية يف البالد العربية، وأن تعىن املرافعاتوالثانوية ولغة 
 ١٩١٢ مدارس عالية للطب واحلقوق يف البالد العربية، ويف سنة بإنشاءومة احلك

  .)) ...احلقوقأنشئ معهد 



  
٤٧١  عبداهللا واثق شهيد.  د– جتربة سورية الرائدة يف تعريب العلوم يف التعليم العايل  

تعريب تعليم احلقوق، قد بدأ يف سورية قبل احلرب العاملية األوىل، ونشأ 
ً ومصطلحاته يف بيئة عربية إسالمية فتطور فيها تدرجييا، وتكاملت مبفاهيمه
ا يف مدرسة تلك البيئة بيسراجلديدةاملفاهيم  ه بداية كانت هذ.  ومصطلحا

كان تعريب العلوم اإلنسانية، ومنها و ، يف سوريةًرمسياتعريب التعليم العايل 
تضح من عرضنا اكما ميكن أن يكون قد  أيضا،ًاآلداب خباصة، مبكرا 

فقد قامت احلركة األدبية والثقافية .  اإلحياء اللغوي يف بالدناحلركةامللخص 
 الغريب إىل اللغة العربية يف دباألعامة يف أصقاع املشرق العريب بنقل روائع 

 العلوم جماالت هلذا كله فإن تعريب التعليم العايل يف خمتلف ،وقت أبكر
ًاإلنسانية مل يكن قضية معقدة ومل يثر أبدا إشكاالت تتضارب حوهلا    .اآلراءُِ

ِّ شرع يدرس العلوم الطبيعية والرياضية أنه، )١( مجيل اخلاينالدكتور ويذكر
ٍ إذ يقول يف دراسة له عن املصطلحات األوىل،ة قبيل احلرب العاملية باللغة العربي

 والرياضية الطبيعية شرعت تدريس العلوم منذ((: ١٩٣٤العلمية، نشرت عام 
 هذه آخذًيف املدراس العربية بدمشق، أي منذ عشرين عاما، كنت أرجح أن 

بع هذه العلوم عن الكتب الغربية، إذ ال مشاحة يف أن بالد الغرب هي من
ٍ هذا العصر، لكنين كنت أالقي يف سبيل الوصول إىل غاييت عقبات يفالعلوم 

 يعين أن بالغ وهذا.  )) األعجمية إىل اللغة العربيةاملصطلحاتمجة يف ترمجة 
 التدريس يف املدراس لغةاحلكومة العثمانية الذي جاء فيه أن تكون اللغة العربية 

االت، وأن االبتدائية والثانوية قد طبق يف مج ا منذ ً قد بدأ رمسيالتعريبيع ا
  .ذلك احلني

                                                 
لد –مصطلحات علمية :  مجيل اخلاينالدكتور األستاذ )١(  جملة املعهد الطيب العريب، ا

  .٢٣٥الصفحةالتاسع، 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٧٢  )٣(اجلزء ) ٧٩( ا

ً فإن تعريب التعليم عامة، وتعريب تعليم العلوم يف املراحل األمر وواقع
شكاالت ومل إً التعليم العايل خاصة، مل يطرح هو أيضا مرحلةاملختلفة، ومنها 

  .ختتلف حوله اآلراء
ًيا منذ بدايات النهضة رياهً التعليم يف مجيع مراحله مطلبا مجتعريب كان

 لتبين الدافعوكان  . ّ اإلحياء اللغوي اليت رافقتها كما بيناوحركةالعربية احلديثة 
 هو حب الوطن مراحله،مجيع أبناء الوطن التعليم باللغة العربية، يف مجيع 

 وبكفاءتنا كلهُوالثقة بالنفس، الثقة بقدرتنا على إثبات وجودنا أمام العامل 
إنه . والتاريخُوالتمسك باللغة تعبري عن التمسك بالوطن . ن الكبوةللنهوض م

 العامل هذا((: )١(العامل النفسي كما يقول الدكتور عبد السالم العجيلي
هذا التعلق العاطفي باللغة األم، يف ...  نفوسناأعماقموجود وراسخ يف 

موعة بنفسها، كمادالالتجمموعة بشرية هو داللة من   هو نقطة  ثقة هذه ا
موعةٍارتكاز البد منها لكي تنتج هذه  ً إنتاجا حضاريا ذا قيمة أصيلةا هذا . ))ً

 من شعوب العامل لالعتزاز بلغته، شعبالعامل النفسي هو الذي يدفع كل 
ا يف مجيع مراحل التعليم مهما كان  ا تعدادوللتعليم  ّ سكانه،قل أو كثر، إ

 والثقافية اليت احلضارية يف خضم التطورات ولكم توارت.هويته أو أبرز ما فيها
 هلا من يكننشهدها يف هذا العصر، لغات مل تشارك يف بناء حضارته، ومل 

ت القد اندثرت يف هذا اخلضم مئ. قبل مشاركة مشهودة يف هذا املضمار
ا اللغات  يف القرن املاضي، بينما أحيت عدوتنا إسرائيل اللغة العربية بعد مو
 االرتكاز، اليت أشار إليها الدكتور العجيلي، لوجودها العدواين  نقطةوجعلتها

                                                 
 ٣٣ - ٦ة، الصفحات  جملة املعرف–لغة العلوم احللقة الرابعة :  العجيليالسالم عبد )١(

  .  منها٢٢– ١٨ الصفحاتوخباصة 



  
٤٧٣  عبداهللا واثق شهيد.  د– جتربة سورية الرائدة يف تعريب العلوم يف التعليم العايل  

أما لغتنا العربية فلها من القرآن الكرمي حرز، ومن .  يف مجيع مراحلهالتعليمَولغة 
 العربية اإلسالمية ركن شديد، وهلا يف نفس كل عريب وكل مسلم احلضارة
نيف، وها هو  القرآن الكرمي والدين اإلسالمي احلعليها أضفاهاقدسية 

ّ العربية بدمشق املتحدر من أصول اللغةحممد كرد علي، مؤسس جممع 
 وفاخر حبمل لواء العروبة ًلساناكردية شركسية قد اعتز بلغة القرآن الكرمي 

 مصطلحات علوم أبدعت اليت هي العربية واللغة.وحبب وطنها الكبري
العلم والثقافة، احلضارة العربية اإلسالمية وكانت يف تلك احلضارة لغة 

ا يف أصقاع العامل كله فأنارت ظلمات العصور الوسطى وانتشرت  
اومهدت لعصر التنوير،   قمينة بالعلم واحلضارة وباملسامهة يف بنائهما وإ

  .وتطويرمها
َ قيام الدولة العربية يف سورية شعور بالعزة والقوة والكرامة، رافق لقد

ندفع اجلميع، معلمون وصحافيون وكتاب  فئات األمة، فامجيعاستبد بأفئدة 
 للقضاء على ما خلف الترتيك من آثار مثقفون،وشعراء وموظفون وسياسيون 
  .مهينة امتدت إىل اللغة والثقافة

 إذن خيار تعريب التعليم يف مجيع مراحله هو اخليار الوحيد كان لقد
الدولة العربية  قرار واتسق.   يف سورية، بل الشعب كلهاملثقفونالذي توجه إليه 

ًالفتية مع هذا اخليار، فكان هو أيضا خيارها الوحيد  كان على عامنه نفري إ. ّ
. ّالدولة توجيهه والوصول به إىل الغاية املرجوة بأجنع السبل وأقصر مدة

َ شعبة للتأليف عقب تأليف الدولة العربية يف عام فأنشئت
ِ ، مهمتها ١٩١٨َ

ّ كانت سياسة الترتيك قد أدت إىل تفشي  الرتكية، اليتاملصطلحاتالنظر يف 
عني ألجل ُواست.  وترمجتها إىل مصطلحات عربيةالدولة،استخدامها يف دوائر 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٧٤  )٣(اجلزء ) ٧٩( ا

...  والشعراء ورجال السياسة املثقفنياألدباءحتقيق هذه الفكرة بعدد من 
 املوظفني اللغة العربية تدريسوكلفت احلكومة هؤالء العلماء األعالم 

 سةئابر )) املعارفديوان(( أسست احلكومة ١٩١٩عام  ويف. )١(واإلنشاء
 املقتبس، وكانت مهمة هذا الديوان جريدةاألستاذ حممد كرد علي، صاحب 

 باملكتبات، وبدار الكتب والعنايةالنظر يف أمور املعارف وتأسيس دار لآلثار 
مع(( الدولة أسستوملا اتسعت أعمال هذا الديوان، . الظاهرية منها خاصة  ا

 العالمة حممد كرد علي، إىل، وعهد برئاسته ٨/٦/١٩١٩ يف ))لعلمي العريبا
 وترمجة التأليفشعبة يف وكان أعضاؤه العاملون والشرفيون هم الذين شاركوا 

  .ديوان املعارفيف املصطلحات و
مع مرهقة، وكان أمههاأعباء كانت البحث يف األلفاظ املتداولة يف :  ا

 أمهات كتب الرتاث، علىً الفصيح منها اعتمادا ريروتقأكثر دوائر احلكومة، 
 لدار(( ومجع ما يتوافر له منها لتكون نواة والرعاية،وتعهد آثار البالد بالعناية 

مع (( وإنشاء جملة باسم ،))اآلثار العربية  للكتب دار(( وإنشاء )) العريبالعلميا
مع إنيط دار الكتب الظاهرية اليت تكون ))العربية ا، نواة هلا، واختذ  با دار

مع لذلك املدرسة العادلية اليت تقع  كل شيء عريب . ً الظاهرية مقرا لهقبالةا
مع العلمي العريب، ودار :  بالعروبةواإلميانًوليس سوريا، إنه االعتزاز بالعربية  ا

ّولقد اضطرت الدولة الفتية، يف ظل . العربيةالكتب العربية، ودار اآلثار 
مع قيامها،االقتصادية الصعبة اليت رافقت الظروف   إىل توقيف أعمال ا

ًتوقيفا مؤقتا وأبقت من أعضائه عضوين فقط لكي   على أعماله يشرفاً
                                                 

مع العلمي العريب : اجلندي أمحد )١( ، ٤٢ جملة املعرفة، السنة الرابعة، العدد –ا
  .٤٤- ٣٩الصفحات 



  
٤٧٥  عبداهللا واثق شهيد.  د– جتربة سورية الرائدة يف تعريب العلوم يف التعليم العايل  

، وهي السنة اليت أصدر ١٩٢١ سنة ويف. )١(وحمتوياته فال تغتاهلا أيدي الضياع
مع جملته، كان عدد أعضائه العاملني  ن األعضاء  يؤازرهم عدد مأربعةفيها ا

  :وكان مما قام به يف تلك السنة. الشرفيني

 املدرسية يف املدارس املدنية والعسكرية بعد أن قرر الكتب إصالح - 
مع ١٩٢١سنة ) سبتمرب( أيلول ١٧جملس املعارف الكبري يف   إحالتها على ا

  . العلمية العربية أو حيققهااملصطلحاتليصحح أسلوب إنشائها، ويضع 
ّ الكتاب، فكان ينشر على صفحات جملته وغريها من لغة إصالح -

ا وأخرى )) األقالمعثرات((ُالصحف مقاالت يف باب مسي   الوضع يف(( عنوا
 احلكومة ومعاهد التدريس أن دوائر وأذاع نشرة يطلب فيها من ، ))والتعريب

ًتنبئه مبا حتتاج إليه من األلفاظ وضعا وتعريبا
)٢(.  

 املعارف واألوقاف –ت دوائر الدولة كلها  عليه رغباتنهال وأخذت -
 يف كلمات وتعابري كثرية، فنظر فيها بعناية ينظر يف أن –والشرطة وغريها 

 على الناس املتلهفني اللتقاطها، منجزاتهوقدمها بتواضع شديد، ومل يشأ فرض 
لقد .  كان هو الغايةاألصلحلعل بعضهم يقرتح ما هو أصلح، ذلك ألن 

 ّوالكتابمع يف سنواته األوىل إصالح لغة الدواوين كانت توجهات ا
ًوالصحف ووضع املصطلحات األكثر تداوال وإحلاحا، وجلها يقع يف جمال  ً

  . واحلياة العامةاحلضارةألفاظ 

                                                 
مع العلمي العريب :  املغريبالقادر عبد) 1( لد –نشأة ا مع، ا   .٥، الصفحة ١ جملة ا
مع، –عن جممعنا وأعماله يف هذه السنة خالصة :  املغريبالقادر دـعب) 2(  جملة ا

لد   .٣٩٢، الصفحة ١ا



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٧٦  )٣(اجلزء ) ٧٩( ا

مع يف العاجل من مهمته، فعرب الدواوين وأصلح لغة جنح لقد ّ ا
تف حوله كل فئات ً يف مدة قصرية نسبيا، والوالصحافةالتعليم يف املدارس 

 عامة ويف األقطار العربية كلها اإلسالميةالشعب وأنصار العربية يف البالد 
موامتألت صفحات جملته بآرائهم . خاصة  يف املشكالت اليت كانت ودراسا

ا أيضا   .ًتعرض على صفحا

مع األوائل العاملون والشرفيون، لغويني يف املقام األول، أعضاء كان  ا
 املطروحة يف البداية، إصالح لغة الكتاب والدواوين املشكالتوكان معظم 

ً وإحلاحا، وهي كما ذكرنا مصطلحات ًتداوالووضع املصطلحات األكثر 
 العلوم األساسية والتطبيقية يف مصطلحاتأما . ألفاظ احلضارة واحلياة العامة

 الطيب  االختصاصيني يف املعهدعلىالفيزياء والكيمياء والطب والصيدلة، فكان 
 هذه املهمة على أعباءها، إذ ال جيوز إلقاء  فيتدقيقالالعريب القيام بوضعها و

مع ، أعضائه العاملني والشرفيني، وتلقف ما   عليهم من يقرتحونهلغويي ا
ا أولئك قامفعلى الرغم من اجلهود املضنية اليت . املصطلحات والركون إليها  

 األصلح،الرتاث الختيار ما يعتقدون أنه العلماء اللغويون يف البحث يف كتب 
ٍفإن مصطلحات كتب الرتاث وضعت ملعان علمية حددت يف حينها وليس  ٍ

ا االختصاصينيبإمكان غري   يف العلم األساسي أو التطبيقي املعين استعار
 االحتكام إىل اللغويني يف املصطلحات والتعابري يف ويبقى. ٍملعان علمية أخرى
ّ نبه إىل هذه احلقيقة من قبل، وبصور خمتلفة، وقد. ًت ضرورياكثري من املشكال

  كل من مرشد خاطر ومصطفى
  



  
٤٧٧  عبداهللا واثق شهيد.  د– جتربة سورية الرائدة يف تعريب العلوم يف التعليم العايل  

  .)١( العائدي على األقل ومنيفالشهايب
 قام به أعضاء هيئة التدريس يف املعهد الطيب العريب من أروع إجنازات ما ّيعد

ة ما قام به ٍ العايل يف القرن العشرين، إنه يشبه من وجوه عدالتعليممراحل تعريب 
مل يرتدد أي من أعضاء هيئة .  عشر يف مصر والشامالتاسعأسالفهم يف القرن 

 يف متابعة مسرية تعريب تعليم الطب وما يرافقه من العريبالتدريس يف املعهد الطيب 
إنه . ً والفيزياء، بل مل يساور الرتدد أحدا منهموالكيمياءالصيدلة والعلوم احليوية 

 قليل، وهم معنيون به ومن صانعيه كما يستخلص مما قبلذكرنا النفري العام كما 
  . الدراسةهذهمن السابقة  اتأوردناه يف الصفح

 مهام أساتذة املعهد الطيب العريب عظيمة الشأن ومرهقة، كانت لقد
واخرتت على سبيل املثال، لتقدمي .  الوحيدخيارهموكان النجاح فيها هو 

 فيها، ما تصدى له الطبيب النجاحه صورة عن جسامة التحدي الذي يطرح
وقد .  يف املعهدالطبيعيةحممد مجيل اخلاين، أستاذ أمراض اجللد ومدرس العلوم 
 يف أمراض اختصاصني،ّاخرتته من بني زمالئه، ألنه كان يعد حماضراته يف 

 يفاجللد ويف الفيزياء، والبعد بينهما شاسع، فهو يبحث يف اجلديد 
ْاالختصاصني، ويضع امل ِّصطلحات العلمية ملا يدرسه، ويعمل على تقومي ما َ

 اللغة العلمية، ويعرض ما يرتئيه على صفحات جمليت املعهد أساليباعوج من 
مع العلمي العريب سابقا (العربيةوجممع اللغة  ، على األطباء واللغويني )ًجملة ا

عمال اليت ًحقا يستحق املرء على جناحه يف أداء هذه األ.  بهاألخذلنقده أو 
ْ االختصاصني وإجادة تعليمهما معربـني، أعلى يفتتطلب استقصاء املعارف  ََّ

                                                 
لد العاشر من جملة املعهد ٢١١و١٢٧ مصطفى الشهايب يف الصفحتني و إليها نبه )1(  من ا

  . منه١٨١منه، والعائدي يف الصفحة ١١٧ ومرشد خاطر يف الصفحة العريبالطيب 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٧٨  )٣(اجلزء ) ٧٩( ا

 يف احللقة األوىل من سلسلة مقاالته اخلاينيقول األستاذ . درجات التقدير
)) العلميةاللغة((

 هذه األغالط ليشاركونا للقراءّ أحببنا أن نبني ولذلك((:... )١(
ا الصحيحةمغتنا من الكلمات غري يف االنتباه إىل ما انطبع يف أد  ونستبدل 

 عنوان حتتصحيحها خدمة للعلم واللغة وسنوايل مقاالتنا يف هذا املوضوع 
ذا الباب دون غرينا، بل إنه )... اللغة العلمية( وال نقصد بذلك أن خنتص 

 مفتوح لكل من يطرقه، ونسدي أطيب الشكر لكل من يؤازرنا يف هذا باب
ننا األطباء وغريهم، أهلمنا املوىل إىل ما فيه نفع العلوم  إخوامن املشروع

 مقالته األوىل هذه، ضرورة تغيري يفوارتأى . ))...احملبوبةوإعالء شأن لغتنا  
 واللنفا، واألوعية الدموية،األوعية : عدد من املصطلحات، كان من بينها

 الصغار وهو ا للعروقًمسا أوعية شعرية، قوهلمومنها ... ((: فقال...الشعرية
اريعلى أن العرب مست هذه ...  خطأ فادحاسم  بالعروق الدقاق، فيجب ا

. )) العربية يف شيءمناستعمال هذا اللفظ الصحيح وترك ذاك اللفظ الذي ليس 
ً األب أنستاس ماري الكرملي يف بغداد، مستنفرا لنصرة التعريب كغريه من وكان

معيتابعالعرب،   واملعهد حول مسرية التعريب يف دمشق،  ما ينشر يف جمليت ا
ا على ما ًا، ومعلقًفكتب إىل جملة املعهد مشجع. ً دعما هلايراهوينشر فيهما ما 

))العريب جملة املعهد الطيب حماسن((: بعنوانًنشر فيها، مقالة 
 جاء فيها، ،)٢ (

 األستاذ اخلاين، نقد مصطلحاته واالعرتاض على استخدامه مقالةًتعليقا على 

                                                 
لد األول ـ ا–طيب العريب ـجلة املعهد الـ م– العلميةاللغة : مجيل اخلايندـحمم) 1(

  .٦٠الصفحة ) ١٩٢٤(
 جملة املعهد الطيب – الطيب العريب املعهدحماسن جملة : األب أنستاس ماري الكرملي) 2(

لد األول، الصفحات    .٤٣١-٤٢٦العريب، ا



  
٤٧٩  عبداهللا واثق شهيد.  د– جتربة سورية الرائدة يف تعريب العلوم يف التعليم العايل  

 يف له، وعند، يف غري املواضع الصحيحة يف والالمعلى، وعن، : فيها حروف
 املخلوقات، على صحة استخدام عجائبرأيه، واستشهد بالقزويين يف كتابه 

لة، بعنوان التايلفرد اخلاين يف العدد ... مصطلح األوعية الشعرية  رد(( من ا
))انتقاد

 فيها استخدمهاواضع اليت  يف املللزمان ))عند(( استخدامه ّوبرر )١(
ًمستشهدا بالنووي والدماميين، ورفض استشهاد األب الكرملي بالقزويين 

  ...فهل القزويين عريب يتخذ كالمه حجة يف اللغة؟ : ً قائالاملتأخر
 بعض ما جرى بني اخلاين والكرملي لتصوير واقع تفاعل ُسقت لقد

تمع العلمي يف املشرق  ًوكان ما سقته طرفا .  التعريب يف بداية مسريةالعريبا
ملستوى الرفيع من املعارف لبيان ا اخرتتهمن صورة أمشل لواقع ذلك التفاعل، 

  : التدريس يف التعليم العايلهيئةاللغوية والعلمية الذي كان يتوفر يف عضو 
  .األجنبية اليت يستقي منها علومه) أو اللغات (اللغة يف -١
ُر مهمته التعليمية، والذي ال حيسن  العلمي وهو حمواختصاصه ويف -٢

  . والتمكن من فهمهينقلدون إجادته، انتقاء ما 
ا أفكاره ويف -٣ ا العلمية، اللغة العربية اليت يصوغ   وينتقي من ذخري

  .العلميةالواسعة وزمر معانيها املتقاربة واملرتادفة، مصطلحاته 
شأن يف اللغة  عضو هيئة التدريس يف املعهد الطيب هذا اليبلغ وال

وهذا شرط .  عمره سنوات يف دراستها فأحب صحبتهامنالعربية، إال إذا أنفق 
 يف هذه املهمة للنجاح هيئة التدريس أعضاءرابع جيب توفره يف الرواد من 

 الكرملي بتلك السرعة لو مل يكن انتقادوهل كان بإمكان اخلاين رد . الريادية
                                                 

لد جملة املعهد الطيب العريب، –رد انتقاد : الدكتور مجيل اخلاين) 1( ل، الصفحات  األوا
٥٠١- ٤٩٤.  



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٨٠  )٣(اجلزء ) ٧٩( ا

 للزمان، )عند( استخدام يففيستشهد قد بلغ ذلك الشأن يف اللغة العربية 
.  األوىلالصدمةعند : بتحرير النووي يف قوله عند الليل، ويف قول الدماميين

 بينهما كان ما ّنأًقلت لقد سقت طرفا مما جرى بني اخلاين والكرملي، والواقع 
 واألوعيةالعروق واألوعيه الدموية، والعروق الدقاق : من نقاش، امتد ليشمل

ومل يكن األب الكرملي الوحيد الذي ... والبلغم واللنفة أو اللنفاالشعرية، 
ً مصطلحات اخلاين بالنقد، فقد تناوهلا أيضا الدكتور أمني املعلوف مدير تناول

كما مل يكن اخلاين .  يف اجليش العراقي، وبعض زمالئه يف املعهدّالطبيةاألمور 
  .ته األخرى األب الكرملي تلك، أوموضوع مقاالمقالةوحده موضوع 

 من املناسب سوق جوانب أخرى من مسرية تعريب التعليم يكون قد
ا، جوانب   ختليص اللغة العلمية العربية مما داخلها من منالعايل يف بدايا

فقد دعا أمني املعلوف .  ترمجتهادونالرتكية، ومن تعريب بعض املصطلحات 
 وضعت يف مدرسة اليتَجملة املعهد الطيب العريب إىل إصالح املصطلحات 

 من(( وذكر. )١(اآلستانة ومعظمها منقول عن مؤلفات أساتذة قصر العيين
ومنها قوهلم ...  الرتك لفظة خلية فقالوا احلجريةّغريهااملصطلحات املصرية اليت 
 بعض ترمجة حججـه، وأبدى رأيه يف وقدم ))...الضامالنسيج املنضم وصوابه 

 أصنافًى تعريبها لضرورة التمييز مثال بني األلفاظ كالفوصفور والكربون، ورأ
 للداللة العربيةّالكربون كالفحم واملاس، وبني أن اختيار األتراك كلمة فحم  

 إذ تبقى مميزة عن كلمة كومور الرتكية عندهم،ًعلى الكربون قد يكون مقبوال 
 فيما بعد أن اللغة العربية احتلت واستخلصاليت تقابل كلمة فحم يف لغتنا، 

                                                 
لد – العلم لغة:  أمني معلوفالدكتور) 1( ، الصفحات ١ جملة املعهد الطيب العريب، ا

٤٨٩ – ٤٨١.  



  
٤٨١  عبداهللا واثق شهيد.  د– جتربة سورية الرائدة يف تعريب العلوم يف التعليم العايل  

 والالتينية ومكانتهما يف اليونانية وضع املصطلحات الرتكية موقع اللغتني يف
 آراؤه هذه اهتمام الدكتور أمحد وأثارت. )١(وضع املصطلحات عند أهل الغرب

 ما يتعلق بتعريب كلمة خاصةّمحدي اخلياط يف املعهد الطيب العريب، ومنها 
ً تعريبها مجيعا مربرات )٢(فكربون وهيدروجني وآزوت وما مياثلها، فأعاد املعلو

ٍ أمكن ترمجة اهليدروجني بكلمة عربية واحدة وحنت لفظة من فلو((فقال 

 كما قالوا املاورد، لزال االعرتاض، مث إن البقلي يف معجمه جرى على كلمتني،
 هذه اللفظة وترمجتها، فقال اآلزوت ومعدم احلياة، واأليدروجني أمثالتعريب 
ًالتعريب شائعا إىل يومنا هذا يف مدارس مصر وبريوت فبقي ... املاء،ومولد 

يريد ( لو ترمجناها قولك(( وما ))... على سنة بقاء األصلحًاجريوأمهلت الرتمجة 
يف تسمية ) طريقه األتراك( طريقتهم علىمبعدم احلياة، وجرينا ) لفظة اآلزوت

 على الطريقة  احلياة، أوومعدمييتالنرتات والنرتيت، فهل نقول معدمية احلياة، 
 األفضل أن نقول كما أليساملصرية فنقول معدمات احلياة ومعدميت احلياة، 

 أن قرتحاو. ))وآزوتيتتقول اآلن مدارس مصر والشام نرتات وآزوتات، ونرتيت 
رفض و.  الالتيين أو اليوناين لئال نقع يف الفوضىاألصليكون التعريب عن 

وكان . لتعبري عن املركبات الكيميائية يف االرتكيةالدعوة إىل اتباع الطريقة 
ّ قبل قد نبه إىل ضرورة إعادة النظر يف مصطلحات اآلستانة من )٣(اخلاين

                                                 
لد التاسع، -طلحات العلميةـتوحيد املص: لوفـاملع أمني باشا ريقـالف) 1(  جملة املعهد، ا

  ٠٥٢الصفحة 
لد  جملة املعهد،– العلم لغة:  أمني معلوفالدكتور) 2(   .٢٣٣- ٢٢٧، الصفحات ٢ ا
لد جملة ))٢(( العلمية اللغة:  حممد مجيل اخلاينالدكتور) 3( ، الصفحات ١ املعهد، ا

١٨٣- ١٨٠.  



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٨٢  )٣(اجلزء ) ٧٩( ا

ا(( ،املنقولة عن العربية  يناسب اللغة الرتكية، كقوهلم يف قالب وضعت يف أل
ا يف ّوغده زهره وي، ومعده وي: النسب زهري ومعدي : العربية وي، وأن صوا

 حذفها هيالقاعدة عند العرب يف النسب إىل ما فيه تاء تأنيث ّوغدي، ألن 
  .))ًمطلقا

 بعد ست سنوات من بداية احلملة على الدخيل من اللغة اخلاين ويعود
 يف طرد الكلمات املغلوطة اليت ورثتها ألسنة جنحتالرتكية فيعلن أن احلملة 

 أخذت تصلح وطةاملغل من تلك الكلمات ًاكثري((األطباء عن العثمانيني، وأن 
ًبطبيعتها شيئا فشيئا تبعا لقاعدة زوال السبب بزوال املسبب،  ً  قد بقي لكنهً

ًمنها مااليزال متأصال يف ألسنة بعضنا مؤديا إىل ختديش األمساع عند   النطق،ً
))فرأينا من الواجب أن نعود إىل التنبيه إليها واهللا املوفق

َفشكل، )١( َ َ  يف مقالته َ
َالعقب((( كعظم مغلوطةٍاليت كانت تلفظ على وجوه  الكلماتهذه بعض  َ (

 مث ))... ال مذكرةمؤنثةملؤخر القدم وصوابه كسر القاف وجيوز السكون، وهي 
ى مقالته ببيان بعض الثالثيةتالها بذكر فوائد يف تفريع األمساء  ردة وأ  ا
ردة ألعضاء اجلسم   .األمساء الثالثية ا

م و املعهد الطأساتذة استكمل ، فيهاتدقيق اليب العريب وضع مصطلحا
ً مرحلة جديدة، هي املرحلة الثانية، العايلودخل تعريب العلوم يف التعليم 
فظهرت مصطلحات الفيزياء يف . وتكاملهامرحلة تنقيح املصطلحات العلمية 

 والصيدلة يف أعمال الكيمياءأعمال الدكتور مجيل اخلاين، ومصطلحات 
 األطباء، أعمالالدين الكواكيب، ومصطلحات الطب يف الدكتور حممد صالح 

                                                 
ل– لغوية أحباث :ل اخلاينـ مجيالدكتور) 1( ن ـد الثامـ جملة املعهد الطيب العريب، ا

  .١١٤-١٠٩، الصفحات )١٩٣١(



  
٤٨٣  عبداهللا واثق شهيد.  د– جتربة سورية الرائدة يف تعريب العلوم يف التعليم العايل  

 وأمحدمجيل اخلاين يف أمراض اجللد، ومرشد خاطر يف األمراض اجلراحية، 
نشرت تلك ... محدي اخلياط يف اجلراثيم، وحسين سبح يف األمراض الباطنة

ايفاملصطلحات  مع، ونوقشت ونقحت على صفحا وقد تدرج .  جملة ا
مع تفاعلهم مع هؤالء األطباء يف خبوا أعضاء مراسلني ومؤازرين، مث ُ فانتا
ُولونت أعماهل. أعضاء عاملني فيه ا العلمي ينشرم ما ّ مع بلو  يف جملة ا

مع   املواتية لنشوء مدرسة هلا البيئةاألساسي والتطبيقي اخلاص، وأوجدت يف ا
رسة الدكتور  املدهذهوضمت . شخصيتها املميزة يف معاجلة قضايا املصطلح

مجيل اخلاين الذي وضع مصطلحات الفيزياء وأمراض اجللد وشرع يضع 
 وصل فيه إىل حرف ، )) يف لغة املرتادفاملتواصف ّالدر((ّ الذي مساه معجمه

  .)١(العني وعاجلته املنون فرتك خمطوطا
مع ورئيسه ، األمري مصطفى الشهايبالزراعي املهندسّمتم و  عضو ا

 تلك املدرسة، إذ توسع يف حبوثه، فجمع لشخصيةله صورة فيما بعد، بأعما
 ما استجد من حماوالت، وبنيّأسس وضع املصطلح املتوارثة ونسق بينها 

 كتابه يف خالصة تلك األعمال ١٩٥٥وأضاف إليها، فنشر يف عام 
كان الشهايب يف . )) يف القدمي واحلديثالعربية العلمية يف اللغة املصطلحات((

ًه مهندسا زراعيا، وعاحصيلة أعمال  عاجل مشكالت النحت ًلغويا ًما لً
 األعجمية،واالشتقاق واألوزان العربية، والكواسع والصدور، وكتابة احلروف 

وقواعد رسم اهلمزة، ومعظم ما ميت يف اللغة العربية بصلة إىل مشكالت 

                                                 
  . مرجع سابق– ١٢٦الصفحة . د الشام باليف اإلحياء اللغوي حركة ) 1(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٨٤  )٣(اجلزء ) ٧٩( ا

 العلمي العريب، وأنار بكتابه يف املصطلحات العلمية، مسالك وضع املصطلح
  . العربيةلألجيالاملصطلح 
 وكتبه ومعجماته، حبوثهً الكواكيب النحت عناية خاصة، واقرتح يف وأوىل 

 من شواهد من مجعهًالكثري من املصطلحات املنحوتة، مؤيدا رأيه بالعديد مما 
 على ما القياسوخص دراسة األوزان العربية جبهد مرموق، واقرتح . الرتاث العريب

ا ما حركت مقرتحاته تلك قرائح ًوكثري. ع املصطلحّقدم من أوزان يف وض
 فأثنوا عليه، وطوروا بعض مقرتحاته، أو نقدوها وعدلوا فيها وعرضوا ما اللغويني،
معانتهوا وكانت أعمال الكواكيب يف جمملها .  إليه على صفحات جملة ا

  .  أخرى يف وضع املصطلحمدرسةبدايات منهج 
 العريب بفروعه الثالثة، الطب البشري  أساتذة املعهد الطيبمعظم وبلغ

ا، والصيدلة،وطب األسنان،   منـزلة رفيعة يف تعريب العلوم ووضع مصطلحا
 إىل صنع معجمات ه العلوم إىل التوجمصطلحاتوأدى هذا التطور يف وضع 

وقد بدأت هذه املرحلة، وهي الثالثة . املعهدخمتصة يف فروع العلوم التطبيقية يف 
 تعليم العلوم فيه خاصة، يف وتعريبريب التعليم العايل عامة من مراحل تع

 بعض الرواد، أي يف أواخر عندًوقت مبكر نسبيا، ومتداخلة مع املرحلة الثانية 
ا مل يظهر إال ً خمتصاًمعجمإال أن ما ميكن عده . العشرينيات من القرن املاضي

اليت نشرت، متدرجة  املعجمات املختصة األوىل وكانت. )١(يف الثالثينيات منه
فكان منها .  التعريف ووضوح املنهجدقةيف مشوهلا جوانب االختصاص ويف 

 يف كتاب، ال يتضح يف املصطلحاتماال يتجاوز حمتواه حمتوى ما استخدم من 
                                                 

تطور املصطلح العلمي العريب يف جممع اللغة العربية : شهيد عبد اهللا واثق الدكتور)  1(
لد العربية، جملة جممع اللغة -بدمشق   .٤٥٣، الصفحة ٧٧ ا



  
٤٨٥  عبداهللا واثق شهيد.  د– جتربة سورية الرائدة يف تعريب العلوم يف التعليم العايل  

 أن وضع معجم إال. وضعها منهج، وال تشمل جوانب االختصاص املرتامية
معيني يف َخمتص متكامل، أصبح يف هذه املرحلة، مطمح األ  كليةعضاء ا

ّ من جممعيي الكلية، مرشد خاطر وأمحد ٌ ثالثةوعزم. )١(الطب بفروعها الثالثة
 صنع معجم للمصطلحات علىمحدي اخلياط وحممد صالح الدين الكواكيب 

 العربية، اللغةالطبية، واتفقوا على نقل معجم كلريفيل املتعدد اللغات إىل 
ًليصبح معجما طبيا شامال با ً  واألملانيةللغات العربية والفرنسية واإلنكليزية ً

يف  السوريةوقد طبع النص العريب من هذا املعجم يف مطبعة اجلامعة . والالتينية
. )٢(صفحة٩٦٠، وعدد صفحاته ١٤٥٣٤، وبلغ عدد كلماته ١٩٥٦سنة 
 نتحدث عن تطور هذا العمل وعالقته فيما بعد باملعجم الطيب املوحد، ولن

 هذه الدراسة الذي هو وصف التجربة السورية يف تعريب هدفن لئال خنرج ع
 تعويض مصطلحات((ولئن تأخر نشر معجم . وحتليلهاالتعليم العايل العلمي 

معي الدكتور الذي ))األسنان ً خوري، فإنه مل يتأخر كثريا عن ميشيل وضعه ا
  .زمالئه يف الطموح إىل وضع معجم خمتص

تصة هذه تعد مرحلة نضج تعريب  صنع املعجمات املخمرحلة إن
 توافر املصطلحات العربية ملختلف فروع العلوم ألنالتعليم العايل العلمي، ذلك 

 التعليم العايل، وقد بلغ تعريب تعريباملراد تعريبها، هو حجر األساس يف 
وهذا ال .  كما ذكرناالثالثينياتالتعليم العايل العلمي هذه املرحلة يف بداية 

                                                 
ما إىل كلييت الطب واحلـقوق يف ) 1(  السورية اجلامعةحتول معهدا الطب واحلقوق وملحقا

  .١٩٢٣/ ١٥/٦ أحدثت يف اليت
 اللغة العربية، جممع جملة –املعجمات الطبية وتوحيد املصطلح الطيب :  سبححسين) 2(

لد    .٢٣٨-٢٣٧، الصفحتان ٥٩ا



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٨٦  )٣(اجلزء ) ٧٩( ا

 توافرت للتعليم ولكنهاصطلحات قد استقرت منذ ذلك احلني، يعين أن امل
ًكاملة، وتطورت تدرجييا، ما بني الثالثينيات واخلمسينيات   القرن املاضي، منً

. حسب احلال، إىل أن بلغت مستوى استحقت به إخراجها يف معجم
  .ً تطورها أيضا، ويعد استمرار تطورها دليل صحة وتقدموستوايل

ً مستوى مرموقا يف الثالثينيات من القرن الثالثةبفروعه  تعليم الطب بلغ
 له مجيع املزايا لبلوغ ذلك املستوى، توافرتفقد . املاضي، وتابع تطوره وحتسنه

 التدريس عرب وقلة من الفرنسيني هيئةفالتعليم فيه باللغة العربية، وأعضاء 
لغة الفرنسية  األجنبية، الاللغاتاجلامعيني، والطالب يتقنون بالضرورة، من 

 قد تكون سريرية وقد الفرنسيونّاليت يدرسها ) أو املقررات(واملواد . على األقل
دب ت املناألستاذتكون حماضرات نظرية، ولكنها تتغري بتغري اختصاص 

 ومستواه التعليم جودةر هذه املشاركة شهادة عادلة بتقومي ِّوتوف. للتدريس
وقد كان خرجيو اجلامعة السورية . ربيةمقارنة مبا هو مقبول يف اجلامعات األو

م العليا يف اجلامعات الفرنسيةموضع وشارك كثري .  ترحيب الستكمال دراسا
فكتب فيها صالح الدين .  يف الكتابة يف جملة املعهدطالب،منهم، وهم 

 فرع الصيدلة باملعهد، من )١( يف السنة األخريةًطالباالكواكيب، وكان ال يزال 
ً حبثا املعهد،ٍة القنوايت وهو طالب طب يف الصف اخلامس يف ونشر فيها شوك

  ...)٢(ٍبالتعاون مع األستاذ ترابو 

                                                 
صالح الدين مسعود الكواكيب، طالب صيدلة :  اليوم عن عجائب الراديومأحاديث)  1(

لد األول، الصفحات املعهد، جملة –   .٢٥٥-٢٤٦ ا
لد اخلامس–أنزف أم تلني أم خثرة :  وشوكة القنوايترابوت)  2( .  جملة املعهد، ا

  .٤٢٨- ٤٢٤ الصفحات



  
٤٨٧  عبداهللا واثق شهيد.  د– جتربة سورية الرائدة يف تعريب العلوم يف التعليم العايل  

 هيئة التدريس يف املعهد الطيب العريب حبوثهم الطبية إىل أعضاء ووجه
 الربداء والزحار والضنك يف(( املستوطنة، وكانت ضافية البيئيةمعاجلة األمراض 

 للمعهد الفضل يف اكتشافه، ذلك الداء كاني وبثرة حلب وداء اجللبان، الذ
ًالذي أقعد عددا كبريا من أهايل قرية  ))... عن السعي والعملالتلً

 وشارك ،)١ (
 يف املؤمتر الطيب العريب األول ببحث عن الزحار العصوي والصباغترابو واخلياط 

ن  يف جملة املعهد الطيب العريب و يف غريها محبوثهم ونشروا ،)٢(يف سورية
الت العلمية احملكمة  على سبيل املثال، مرشد خاطر مع األستاذ فنشر،. ّا

  ...)٣( وجملة املعهدالفرنسيةترابو زميله الفرنسي يف جملة اجلراحة 
 الطيب العريب يفاخر يف أنه املعهد الوحيد يف البالد العربية املعهد وكان

ًاملعهد يفوت فرصة  باللغة العربية، وما كان مدير العلومالذي تدرس فيه  ّ
ذه املأثرة  إنه((:  جاء مما قال عن املعهد يف إحدى خطبهلقد. للمفاخرة 

 الذي تدرس فيه العلوم باللغة العربية، ويتوافد العربيةاملعهد الوحيد يف البالد 
اورة والبعيدةاألقطارعليه الطلبة من مجيع  فإن لدينا طلبة من بالد .  العربية ا

وال حيول دون جميء ... ومصر وتونس وغريهاوالعراقواحلجاز سورية ولبنان 
 املصرية والفلسطينية بإجازة هذا املعهد احلكومتنباعرتاف ) عدم(الكثريين غري 

                                                 
لد الثامن، الصفحة – توزيع الشهادات حفلة)  1(   .٤٣٨ جملة املعهد، ا
لد –الزحار العصوي يف سورية :  واخلياط والصباغترابو)  2(  السادس، جملة املعهد، ا

  .١٥٤- ١٤٦الصفحات 
لد التاسع–ّ بلجم سلية األمعاءضيق :  ومرشد خاطرترابو)  3( .  جملة املعهد، ا

 موضع نشرها يف جملة مجعية اجلراحة الفرنسية إىل، ويف حاشيتها إشارة ١٣الصفحة 
لد (   .)١٨، اجلزء ٥٩ا



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٨٨  )٣(اجلزء ) ٧٩( ا

كزمالئهم من خرجيي ) يف مصر وفلسطني(والسماح حلامليها مبمارسة مهنتهم 
ا  خلرجيي هذتسمحكيف ال واحلكومة املصرية كانت ... املعاهد األخرى

 يف حينذاكاملعهد مبمارسة مهنتهم يف زمن احلكومة الرتكية ومل يكن معهدنا 
))الدرجة اليت نراه فيها اآلن

 نالحظ هنا فإن اختالف النفوذ األجنيب وكما. )١ (
 عن ذاك الذي كان الربيطاين،ًالذي كان مسيطرا يف مصر وفلسطني، وهو 

 هاتني مصاحلضارب ًمسيطرا يف سورية ولبنان وتونس، أي الفرنسي، وت
 مبمارسةالدولتني يف بالدنا العربية، كان هو السبب يف عدم مساح الربيطانيني 

لقد أوقفت بريطانيا التعليم باللغة . خرجيي املعهد مهنتهم يف مصر وفلسطني
أما الفرنسيون، فبعد أن .  يف اجلامعات املصرية وحولته إىل اإلنكليزيةالعربية
مأدركوا  زحزحة السوريني عن مطلب تعريب التعليم، الذي  أن ليس بإمكا

ً به تعبريا عن رفضهم االنتداب، رأوا يف تشجيع احلكومة ًمتسكاأصبحوا أشد 
. ً اجلامعي باللغة العربية خدمة مضاعفة ملصاحلهمالتعليمالسورية على متابعة 

  املثقفني اجلامعيني من الوجود الفرنسي يفنفورإنه من جهة، حماولة لتخفيف 
 يف البالد العربية عامة، ويف الربيطاينمن جهة أخرى حماربة للنفوذ فيه الوطن، و

 الطب باللغة العربية يف وفلسطينينيإن تعليم مصريني . خاصةاملشرق العريب 
م أطباء أقدر  م إىل أوطا  على االتصال -  العربيةالطبيةبلغتهم  - دمشق وإعاد
 منافس، هو علمي املصرية، ومبستوى مبواطنيهم من زمالئهم خرجيي املدارس

  .سالح دعائي تتحاشى بريطانيا خطره عليها هناك

                                                 
لد الثالث، -  رضا سعيد بكاألستاذ رئيس املعهد الطيب خطاب)  1(  جملة املعهد، ا

  .٣٢٣الصفحة 



  
٤٨٩  عبداهللا واثق شهيد.  د– جتربة سورية الرائدة يف تعريب العلوم يف التعليم العايل  

 األطباء اجلامعيون ومناصرو التعريب يف الوطن العريب إىل اطمأن لقد
ّ الطب يف املعهد الطيب العريب، والذي يعد تعليمالنجاح الذي حققه تعريب 

 وتعريب مناشطها األخرى  العلومتعليمالنجاح فيه املدخل اآلمن إىل تعريب 
ودعا املعهد الطيب العريب، . ونشرهاكتوليد املعارف العلمية والتقانية ونقلها 

 توحيد املصطلحات العلمية إىل ،)١(١٩٢٤منذ بواكري جناحه، أي منذ عام 
 مؤمتر أول وتلته اقرتاحات يف سبل توحيد وعقد ،)٢(وتتالت الدعوات العربية،

 الدعوة إىل توحيد املصطلح فقرة هامة يف مجيع كانتو )٣(املصطلحات العلمية
 مث تطورت إىل اقرتاح إنشاء جممع العربية،جداول أعمال اجلمعيات الطبية 

 تزال ترتدد أصداء هذه وال. )٤(مصري سوري عراقي لتأليف معجم طيب
 وأساليب مبادئالدعوات، وتتجدد صيغها، فتقام املؤمترات والندوات، وتقر 

طلح وإشاعته، وتنشأ هيئات من أهم أغراضها حتقيق هذا اهلدف، لتوحيد املص
)... املعجم الطيب املوحد( جمامع اللغة العربية، واحتاد األطباء العرب كاحتاد
.  لتحقيق توحيد املصطلحىصْيِّصِ التعريب الذي أنشئ ختنسيق ومكتب

ية فيها  الغاية اليت كانت التجربة السورلبلوغًوقد أجنزت فعال مراحل هامة 

                                                 
لد األول، الصفحة –كتب جديدة : األستاذ عبد القادر سري )1(   .٢٤٤ جملة املعهد، ا
 املعهد، جملة - توحيد املصطلحات العلمية:  الفريق الدكتور أمني باشا املعلوف- ١   )2(

لد التاسع، الصفحات    .١٨١- ١٧٧ و ١٢٤- ١١٧ و٥٩- ٥١ا
لد –حات علمية مصطل:  مجيل اخلايناألستاذ الدكتور - ٢         جملة املعهد، ا

  .٢٣٧التاسع، الصفحة 
  .١٨٢- ١٨١ والصفحتان ١٢٣الصفحة  )املعلوفالفريق ( السابق املرجع)  3(
لد الثاين عشر، الصفحة العريب املعهد الطيب جملة)  4(   .٥٨٢ ا



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٩٠  )٣(اجلزء ) ٧٩( ا

 األوائل ومنهجهم العلمي الذي روادهاهي املرحلة األوىل، وكانت يف عزم 
 وأنواعه، مراحلهاتبعوه جتربة رائدة، وطدت بنجاحها تعريب التعليم يف مجيع 

ً تعريب املناشط العلمية كلها من التعليم إىل نشر املعارف مرورا بالبحث بل
  . التقاينوالتطويرالعلمي 

  للبحث صلة



٤٩١  

   في شرحةالعناصر البالغية والنقدي
   ديوان الحماسة ألبي علي المرزوقي

  الدكتورة إلهام السوسي العبد اللوي

ن  ن دفتيه حسنيي  احلماسة للقاضي املرزوقي قد مجع بي ديوانإن كتاب شرح
موعة الطيبة الرائعة من شعر العرب القدمي الت. ن اثنتي ي اختارها  أوالمها هذه ا

 نفسه ي أوردها املرزوقي ر أبو متام، وجمموعة األشعار من الشواهد الت كبيالشاعر ال
ي أنارت ألفاظ هذه  واحلسىن الثانية هذه الشروح الضافية اجلميلة الت. خالل شرحه

وقربت كل ذلك من ذهن القارئ املتلقي . األشعار ومعانيها وأضاءت صورها الفنية
ى صورة وأقوم مقال هذا الكتاب مبجموعه، أشعاره وشروحه، واحلقيقة أن . يف أ

ن دفتيه طوائف فاخرة من شعر العرب القدمي،  راث العريب، يضم بي سفر فخم من الت
ًوكل ذلك جيعل منه ينبوعا ثرا صافيا ينمي الذوق . ًومجال صاحلة من شروح املعاين ً ً

  .اجلماليةي عند القارئ، ويثقف عنده ملكة فهم الشعر وإدراك أساليبه وأسراره  الفن

*  *  *  

  .ًرا يف شرح الشعر على عناصر التشبيه واالستعارة والكناية  يعتمد املرزوقي كثي
  :  التشبيه-  ١

يعرض املرزوقي عند شرح معاين األشعار للتشبيهات الواردة فيها ويعمد 
ا وإيضاحها ًى وضوحا، ويكسبه تأكيدا  املعنوالتشبيه يزيد((. لبيا ً((

 كما يقول .)١(
ًويلبسه مجاال : ونزيد على قوله فنقول. ن أبو هالل العسكري لبالغييشيخ ا
. والوضوح والتأكيد واجلمال هي فائدة التشبيه يف التعبري األديب وجدواه. وزينة

                                                            
  ).٢٤٩(ن   كتاب الصناعتي(1)



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٩٢  )٣(اجلزء ) ٧٩( ا

ًرا ويعمد  املرزوقي يعرض للتشبيهات كثيي جعلت  وهذه احلقيقة الفنية هي الت
  .لشرح معانيها وحتليل الصور الشعرية فيها

ا أعمق ًن على فهم معاين األشعار فهم رة يشرح التشبيه الذي يعيفهو م
  .وأوسع

  ]اهلزج [:  كما جاء يف شرح البيت التايل-  ١
ُغذا والزق مآلن َ ُّ َّوطعن كفم الزق   ِّ ِّ ِ َ َ ٍ ْ َ 

ُّ التشبيه أبرز ما يقل يف االعتياد يف صورة ما يكثوهذا(( َِ   :ومثله. ر فيهُ َ
ـرج من خربة املزا
َ

َِْ ُ ُ ُد املاءُ
َْفجبـهناهم بضرب كما خيـ   ِ ٍ ُ ُ ْ َ َ 

أي وبطعن يف اتساعه وخروج الدم منه كفم الزق إذا سال مبا فيه وهو 
))مملوء

)١(.  
هو ما أراده أبو .))ر فيه ّأبرز ما يقل يف االعتياد يف صورة ما يكث((: وقوله
 .)٢( ))إخراج ما مل جتر به العادة إىل ما جرت به العادة((: ري يف قولههالل العسك
  .أي يف التشبيه

ر اعتياده هو  وصورة ما يكث. ن ومؤدى الكالم واحد عند هذين العاملي
وصورة ما يقل اعتياد رؤيته هو سيالن دم . رؤية اندالق املاء من فم الزق

فجاء املرزوقي . لتهويل قوة الطعنةفلهذا شبه الشاعر الطعنة بفم الزق . الطعنة
  .))...وبطعن يف اتساعه وخروج الدم منه((: وشرح مراد الشاعر بقوله

ًرة يذكر التشبيه وحيلله ويشرحه شرحا وافيا لتوضيح  ويف مرات أخرى كثي ً
رة ومتنوعة سنقتصر على ذكر مجلة  واألمثلة كثي. ى الشعر وتعميق فهمه معن

                                                            
والبيت للحارث بن حلزة من معلقته يف شرح ). ٣٧/ ١( شرح ديوان احلماسة (1)
  ).٧٩٥/ ٢(ًوانظر مثاال آخر على ذلك .) ٤٩٤( قصائد السبع الطوال ال
  ).٢٤٧(ن  كتاب الصناعتي (2)



  
٤٩٣  إهلام السوسي العبد اللوي.  د– العناصر البالغية والنقدية

  .)١(منها
  ]الطويل: [أخو ذي الرمة  قال هشام -  ٢

ُوأمسى بأوىف قـومه قد تضعضعوا َ َْ َ ُ ُْ ْ َ ْ َِْخوى املسجد املعمور بعد ابن دهلم   َ َ ُ ُ ِ َ َ 
أراد أن يشبه تضعضع القوم مبوت أوىف، خبراب املسجد مبوت ابن دهلم ((

))ًفلم يأت بلفظ التشبيه إذ كان معناه من الكالم مفهوما
)٢(.  

على القارئ املتلقي أن يدرك صورته إن التشبيه هنا ضمين يصعب 
واحلق أن خواء املسجد . فعمد املرزوقي إىل بيان ذلك. ومعناه للوهلة األوىل

وأراد الشاعر تعظيم خسارة . ن، ووقف الصالة فيه شيء عظيم من املصلي
ًالقوم مبوت أوىف فجعل تضعضعهم بعده أمرا عظيما كخراب املسجد، كما ً 

  .قال املرزوقي
ُّهذا التشبيه يعد من أمجل ما جاء يف الشعر الوارد يف الكتابواحلق أن  ُ .

  .وكذلك شرح املؤلف يعد من أجود وأبرع ما جاء يف شرح الصورة الشعرية
  ]الطويل: [ ن شرح التشبـيه يف بيت دريد بن الصمة  قـال املرزوقي حي-  ٣

ِإىل جلد من مسك سقب مقدد َّ ُ َ ٍَ َ ِ ْ
ٍ َوكنت كذات البو ريع   َ ِ ِّ ِ ْت فأقبلتُ َْ  

كنت كناقة هلا : ن ماذا أدرك من أخيه ملا أراد وقايته والذب عنه فقال َّبي((
ولد، فأفزعت فيه ملا تباعدت عنه يف مرعاها، فأقبلت حنوه، فإذا هو جبلد 

ََّكأنه انتهى إىل أخيه، وقد فرغ من قتله ومزق كل ممزق. مقطع، وشلو مبدد ُ ُ .
))ا لتدر عليه، فاستعاره للولدًأصله جلد فصيل حيشى تبن: والبو

)٣(.  
لقد فصل الشارح يف شرح هذا التشبيه هاهنا وأجاد يف حتليل عناصره، 

                                                            
  ).١١٤٦/ ٣(، )٧٢١، ٥٤١/ ٢(، )٩٠، ٣٦/ ١: ( انظر على سبيل املثال)1(
  ).٧٩٥/ ٢(شرح ديوان احلماسة ) 2(

  ) .٨١٧/ ٢(  املصدر نفسه (3)



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٩٤  )٣(اجلزء ) ٧٩( ا

والسيما بيان مدى احلزن الناشئ من الروع والفزع اللذين انتابا الناقة املفجوعة 
  .بولدها املمزق، وأصابا الشاعر املفجوع برؤية أخيه املقتول

  ]بسيط: [البيت  قال املرزوقي يف شرح -  ٤
ِتدنو الصحاح إىل اجلرىب فتـعديها ْ ُ َ َْ ُ ِّ ُ ْ َواحلرب يـلحق فيها الكارهون، كما   َ ُِ ُ َ َْ ُ 

ا، وإن  فت. شر احلرب يعدي إعداء اجلرب: يقول(( رى الكاره هلا يلتحق 
َّوتلقى البعيد منها يصطلي حبرها، وإن مل يذكها، ومل يشيع . َر عازم هلا كان غي ُ
َموقدها َ يف هذا التشبيه خروج املشبه من الكمون إىل الظهور، ومن اخلفاء إىل و. ُ

ِّحىت يتجلى ملتأمله واملفكر فيه على بعده يف التصور جتلي القريب يف . روز الب

))وهذا هو غاية املراد من التشبيهات. العرف واالعتياد
)١(.  

بيت، ر الظاهر يف هذا ال ر الواضح وغي إن املشبه الكامن اخلفي، أي غي
هم الناس الكارهون للحرب وشعورهم بكره احلرب كامن خفي يف نفوسهم 

واملشبه به الواضح . ًن، اتباعا جلمهور الناس رون للحرب مكرهي ولكنهم يسي
ي تدنو من اإلبل اجلرىب  املعروف بالرؤية واالعتياد يف الواقع هو صحاح اإلبل الت

  .فيصيبها اجلرب بالعدوى
ّ يف هذا البيت يوضح معناه، وجيليه بالتصويروالنتيجة أن التشبيه ُ وهذا . ِّ

وهذه هي فائدة التشبيه . الوضوح جيعل املعىن أوقع يف النفس وأرسخ فيها
  .ى ي يكتسبها املعن ي اجلمايل الت التوضيحي إىل جانب جدواه الفن

ِ  قال املرزوقي يف شرح بيت يزيد بن محان السكوين-  ٥ ُ َّ َّ   ]بسيط: [ِ
ُجلار فيهم أنه اجلارُال يعلم ا ُُ م   ْ ُومن تكرمهم يف املحل أ ُ ِ ْ َ ْ ِ ُِّ َ َ 

ُأو أن يبني مجيعا وهو خمتار ُ ً َ َ َ ُى يكون عزيزا من نفوسهم حت   ْ ِ
ِ ُ ً َ 

َّْمن دونه لعتاق الطي ِ ِ ِِِ ُر أوكار ُ ٍكأنه صدع يف رأس شاهقة   ِ ِ ِ ٌ َ َ َُّ 
                                                            

  ) .٤٠٨/ ١( شرح ديوان احلماسة (1)



  
٤٩٥  إهلام السوسي العبد اللوي.  د– العناصر البالغية والنقدية

يات جرى على شكل إن التشبيه يف هذه الصورة الشعرية الواردة يف األب
ُّرانه األقوياء، بتحصن  َي متثيل منعة اجلار، وتعززه عند جي ونعن. متثيل حال حبال َ َ

وهذا هو مؤدى قول املرزوقي بعد . الوعل من الصيادين يف قمة جبل شاهقة
))فالتشبيه تناول ما ذكرت من التمنع والتحصن((: شرح معىن البيت الثالث

)١( .
رانه حبال الوعل املتحصن بقمة  ِّحال اجلار املتمنع عند جيي بذلك متثيل  وهو يعن

  .اجلبل كما ذكرنا
ْ وقال يف قول حسيل بن س- ٦ َ   ]الطويل: [جيحَ ُ

َكما ذدت يوم الورد هيما خوامسا
ِ َ ً

ِ ِ ِ َ َ ْ ُوأرهبت أوىل القوم حت   ُ ُ َْ ُى تـنـهنـهوا ْ َ َْ َ 
ًعطاشا وردت ى كفوا وتنكسوا، كما تكف إبال  ُخوفت أوائلهم حت: يقول((
))وهذا التشبيه من باب التصوير... فازدمحت على املاء يوم الورود. خلمس

)٢(.  
ًن قال إن التشبيه جاء تصويرا يف هذا البيت،  ولقد أصاب املرزوقي حي

ن من األعداء حىت ردهم على  فقد تصدى الشاعر احملارب ألوائل املهامجي
م اإلبل العطاش عن حوض املاء لكيال ن هذا املعىن يف صورة ذياد  َّفبي. أعقا
  .وهي صورة استقاها الشاعر مما يراه يف بيئته عند ورود اإلبل للماء. تزدحم
  : االستعارة- ٢

ر املرزوقي يف االستعارة على املنوال نفسه الذي اتبعه يف شرح التشبيه، ويعىن  يسي
  .لشعريةفهو يشرح االستعارة لتوضيح وبيان معىن الصورة ا. ا كل العناية

ا تعبي ا تعب ر تصويري، ونعن واالستعارة أبلغ من احلقيقة، أل ر عن  ي أ
املعىن يف صورة تتشكل يف ذهن القارئ املتلقي، فتكون لذلك أوقع يف نفسه، 

. ى ويعاينه وكأن القارئ يشاهد املعن. ن وأظهر ًرا فيها، ألن الصورة أبي وأعمق تأثي
                                                            

  ) .٣٠٣ - ٣٠١/ ١( يوان احلماسة شرح د (1)
  ) .٥٦٩/ ٢( املصدر نفسه (2)



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٩٦  )٣(اجلزء ) ٧٩( ا

شاكلها على وهذا هو فضل االستعارة وما . اكواملشاهدة أدعى وأبلغ يف اإلدر
ا تفعل يف نفس السامع ما ال تفعل يف((: احلقيقة، أي )) احلقيقةأ

 كما قال أبو .)١(
ا إخراج ما ال يرى ((: وقال يف املعىن نفسه. هالل العسكري واالستعارة أبلغ، أل

))إىل ما يرى
)٢(.  
ً  ومنثل لذلك بقول تأبط شرا-  ١   ]املديد: [ِّ

ُّوترى الذئب هلا يستهل ِ َ ْ َ َ ٍْتضحك الضبع لقتلى هذيل   َ ُ ْ َِ ُ َّْ ُ َ ْ 
ُّتـتخطاهم فما تستقل َِ َْ َ َْ ُ ّ ًوعتاق الطري تـهفو بطانا   َ ُِ ْ َّ ُ ِ 

وأصل التهلل . استعار الضحك للضبع، واالستهالل للذئب((
))واملراد رغد العيش هلما. واالستهالل يف الفرح والصياح

)٣(.  
م قد أوقعوا يف قبيلة هذيل وقعة عظيمة، حىت كثومراد الشاع رت  ر أ

َّفيهم القتلى، فعرب عن هذا املعىن املراد بفرح الضبع والذئب جبثث القتلى، 
  .فاستعار للضبع الضحك، وللذئب االستهالل وهو الصياح عند الفرح

  ]الوافر: [)٤(  وقال أبو صخر اهلذيل-  ٢
ِرأيت اخليل تشجر بالرماح ِّ ُ َ ْ ُ َ َّرأيت فضيلة القرشي ملا   ُ َّ ِ ُ 
ِعلى األبطال دانية اجلناح ُ ٌّورنقت املنية فهي ظل   ِ ُ َّ ِ ََّ 

يف البيت الثاين استعارة انتبه إليها املرزوقي، وشرحها مع بيان وجوه 
  .ِّولكن العجيب يف األمر أنه مل يصرح يف أن يف البيت استعارة. تركيبها

وهي . ن املرزوقي يف شرحه َّركيب كما بي لتواحلق أن االستعارة هنا غنية ا

                                                            
  ) .٢٧٥(  كتاب الصناعتني(1)
  ) .٢٧٧(  املصدر نفسه (2)
  ) .٦٧٥، ٥٢١، ٥١٩/ ٢: (وانظر كذلك). ٨٣٧/ ٢( شرح ديوان احلماسة (3)
  ) .٣٢٨ - ٣٢٧/ ١( املصدر نفسه (4)



  
٤٩٧  إهلام السوسي العبد اللوي.  د– العناصر البالغية والنقدية

يتجمع بعضها إىل بعض، وتتآلف فيما بينها . ذات أبعاد وأجزاء عديدة
  .وتؤلف صورة شعرية واحدة قوية الداللة واإلحياء

، أي برزت املنية يف ))ورنقت املنية(( فاالستعارة تبدأ بقول الشاعر –أ 
وهذا تصوير . يف ساحة القتالصورة طائر املوت، وهو حيلق فوق األبطال 

  .لشدة القتال والتحام األبطال
، أي أن ))فهي ظل على األبطال(( وتتسع االستعارة بقول الشاعر –ب 

وهذا تصوير لكثرة . ً  الطائر هلا ظل واسع ميتد ويظلل األبطال مجيعا-املنية 
  .ن القتلى يف هذه احلرب ومشول البالء كل احملاربي

 فتبلغ ذروة ))دانية اجلناح((االستعارة ويقويها بقوله  ويؤكد الشاعر –ج 
  .اإلحياء باملوت

فالصورة االستعارية بوجوه تركيبها وكل أجزائها تدل على شدة احلرب 
وقد أشار املرزوقي . ومشول البالء، وتوحي بتحليق املوت فوق رؤوس األبطال

  .ن شرح املعاين دون تصريح باالستعارة إىل كل ذلك حي
جعل (فإنه كما قال املرزوقي ((:  قاله العمري يف هذه االستعارةوكل ما

ُللمنية ظال حتقيقا لالستعارة من الطائر ألنه يوقع ظله يف تلك احلالة ً ً(...((
)١( .

ر حتليل لعناصرها التصويرية، وال  َال يعدو كونه إشارة عابرة لالستعارة، من غي
  . كما قلنا))ول البالءشدة احلرب ومش((: بيان لداللتها الرمزية، وهي

  ]الطويل: [  وقال سعد بن ناشب-  ٣
ُن جيفوها بـنوها، ألبرار ا حي ْ َُ ُ َ َفإنا، إذا ما احلرب ألقت قناعها   َ ِ ْ ُ َّ 

وقد أشار إليها . ))احلرب ألقت قناعها((االستعارة يف هذا البيت 

                                                            
  ) .١٩٨/ ٢(  شروح الشعر اجلاهلي (1)



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٩٨  )٣(اجلزء ) ٧٩( ا

))مثل) ألقت قناعها: (وقوله((: املرزوقي بقوله
. ثيل، أي تصويرومثل مبعىن مت. )١(

وقد شرح املرزوقي الصورة االستعارية هنا فأحسن . وهو يريد بذلك االستعارة
م وطرائقهم((يريد أن مثل هذه االستعارة . شرحها ي   يعن))مشهور يف عادا

  .عادات الشعراء وطرائقهم يف أشعارهم
  ]الوافر: [  قول أيب الغول الطهوي يف الفخر بشجاعة قومه-  ٤

َصلوا باحل ُ ًرب حينا بعد حيَ ْوال تـبلى بسالتـهم وإن هم   ِن ِ ُْ ْ ُ ُ َ َْ 
: يقال((: وقد شرحها املرزوقي فقال. ))وال تبلى بسالتهم((: واالستعارة يف قوله

ًلبست فالنا وبليته، إذا استمتعت به : ويستعار فيقال. بلي الثوب، يبلى بلى وبالء
ة يف مزاولة احلرب، وأن شجاعتهم ال وإمنا يصفهم باالستمرار على حالة واحد. ومتليته

))تنقص، وال تبلى عند امتداد الشر، واتصال البالء
)٢(.  

ويزيد . وهذا شرح واضح للصورة االستعارية، يفيد يف بيان معىن البيت
، وهو تعميق ملعىن االستعارة، ))صلوا باحلرب((يف قوة هذه الصورة قول الشاعر 

  .ا الفرسان احملاربونًإذ جعل الشاعر احلرب نارا يصلى 
*  *  *  

ن استعراض مجلة من االستعارات يف  هناك مسألة أثارت انتباهي حي
ا . ًوهي أن املرزوقي يهمل أحيانا ذكر االستعارات فيها. أقوال الشعراء بل مير 

مثال ذلك قول . ر شرح وال حتليل ر عناية أو اهتمام، ومن غي مر الكرام، من غي
  :الشاعر

َّدلق مؤل ُ ِلة الشفار حدادٍُُ ِ ِِ ٍساقـيته كأس الردى بأسنَّة   ِّ ِ َ َّ َ ُ َُْ 

                                                            
  ) .٦٦٩/ ٢( حلماسة  شرح ديوان ا(1)
  ) .٤١/ ١( املصدر نفسه (2)



  
٤٩٩  إهلام السوسي العبد اللوي.  د– العناصر البالغية والنقدية

))كأس الردى((يف هذا البيت استعارة يف قول الشاعر 
وهي استعارة . )١(

ا املرزوقي مر الكرام من غي. ر خافية بارزة للعيان، وظاهرة غي ر إشارة  وقد مر 
ا. أو تلميح   .ومل يكلف نفسه عناء شرح الصورة فيها وبيا

منها إمهاله ذكر االستعارة يف قول . رة يف الكتاب وأمثال هذا الصنيع كثي
  :َّالقتال الكاليب

ُمنازله تـعتس فيها الثعالب
ِ َّ ُّ َْ َ ُ ْقرى اهلم، إذ ضاف، الزماع، فأصبحت   ُِ َ َّ َ ْ ََّ 

))قرى اهلم، إذ ضاف الزماع((واالستعارة هنا يف قول الشاعر 
، ومل )٢(

  .ما مل يعمد إىل شرحهايشر إليها املرزوقي ك
ِويشبه هذا املثال قول الشاعر خلف بن خليفة   ]الطويل: [َ

ُدوين املصلى بالبقيع شجون ُ ُ ِ ََّ ُ َ ُوبالدير أشجاين، وكم من شج له   َُ ٍْ َ ْ ِ ْ َ ِ ْ ِ َّ 
ُقـرينك أشجانا، وهن سكون ُ ُ َّ ُ ً ْ َ َ َرىب حوهلا أمثاهلا، إن أتيتـها   ََ َ َ ْ ُ ً ُ 

))ًقرينك أشجانا((شاعر واالستعارة هنا يف قول ال
  .ومل يشرحها املرزوقي.)٣(

ويبدو لنا أن تعليل هذه املسألة أي إعراض املرزوقي عن اإلشارة إىل 
أمثال هذه االستعارات وامتناعه عن شرحها، هو وضوحها وضعف جانب 

ًرا يف إدراك معاين األشعار  وكأنه قد أدرك أن حتليلها لن يفيد كثي. التصوير فيها
  .دت فيهااليت ور

  :  الكناية-  ٣
 ((: قال عبد القاهر اجلرجاين. إن الكناية أبلغ من اإلفصاح املباشر للمعاين

قد أمجع اجلميع على أن الكناية أبلغ من اإلفصاح، والتعريض أوقع من التصريح، 

                                                            
  ) .٦٧٣/ ٢( شرح ديوان احلماسة (1)
  ) .٦٥٢/ ٢(  املصدر نفسه (2)
  ) .٨٨٩/ ٢(  املصدر نفسه (3)



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٥٠٠  )٣(اجلزء ) ٧٩( ا

از أبدا أبلغ من احلقيقة ًوأن لالستعارة مزية وفضال، وأن ا ً((
وفاعلية الكناية . )١(

ا منطا من أمناط التصوير البياينالبالغ وتتجلى جدواها يف توضيح . ًية تأيت من كو
ن وقعها يف النفوس يف نتيجة هذا الوضوح  معاين الشعر وتقويتها وجتميلها، وحتسي

وقد اهتدى املرزوقي هلذه العبقرية الكامنة يف التعبري الكنائي األديب . وهذا اجلمال
  .اين األشعارفأوالها عناية فائقة يف شرح مع

  قال عبد امللك بن عبد الرمحن احلارثي، ويقال إنه للسموءل ابن - ١
  ]الطويل: [عاديا اليهودي

ُفكل رداء يرتديه مجيل َ ِ ِ َ َ
ٍ ِ ُإذا املرء مل يدنس من اللؤم عرضه   ُّ ُ ِْ

ُِّْ َ ْ َ ْ َ ْ ُ 
وقد فطن املرزوقي . والكناية هاهنا ظاهرة يف الشطر الثاين من البيت

فأي ملبس لبسه بعد ((: رة الكنائية فقال يف شرح معناها الظاهريهلذه الصو
وذكر الرداء هاهنا ((: مث عمد إىل شرح الصورة فقال.))ًذلك كان حسنا

فجعله كناية عن مكافأة العبد مبا . رداه اهللا رداء عمله: وقد قيل. مستعار
: وحتقيقه. يعمله، أو تشهريه به، كما جعله هذا الشاعر كناية عن الفعل نفسه

))ًفأي عمل عمله بعد جتنب اللؤم كان حسنا
)٢(.  

ى به  وإمنا كن. واحلق أن الشاعر مل يقصد يف كالمه املعىن احلقيقي للرداء
وقد زانت الصورة . عن أعمال الرجل الكرمي، السليم العرض، البعيد عن اللؤم

ى الكنائية هاهنا قول الشاعر، وجاءت باملعىن الذي قصده يف حلة مجيلة ، أ
ًفأي ملبس لبسه بعد ذلك كان حسنا مجيال ((: من املعىن املباشر لو قال ً(( .

  .كما أفاد املرزوقي يف شرح املعىن الظاهري لقول الشاعر
ى وراء املعىن املباشر  وهذا الذي بينَّاه من داللة الصورة الكنائية على معن

                                                            
  ) .١٠٨(  دالئل اإلعجاز (1)
  ) .١١٠/ ١(  شرح ديوان احلماسة (2)



  
٥٠١  إهلام السوسي العبد اللوي.  د– العناصر البالغية والنقدية

ّالظاهري للكالم بينه عبد القاهر اجلرجاين، ومساه  فقال يف . ى ى المعن نمعَّ
وإذ قد عرفت هذه : معرض كالمه على الكناية وأثرها يف مجال الكالم وبالغته

ي  تعن. ى ى المعن ى، ومعن المعن: وهي أن تقول. اجلملة فهاهنا عبارة خمتصرة
: ومبعىن املعىن. ر واسطة املفهوم من ظاهر اللفظ، والذي تصل إليه بغي: ى باملعن

وإذ قد . معىن، مث يفضي بك ذلك املعىن إىل معىن آخرأن تعقل من اللفظ 
عرفت ذلك، فإذا رأيتهم جيعلون األلفاظ زينة للمعاين وحلية عليها، أو جيعلون 

ر، واللباس الفاخر،  املعاين كاجلواري، واأللفاظ كاملعارض هلا، وكالوشي احملب
ى  لون املعنوجيع. والكسوة الرائقة، إىل أشباه ذلك مما يفخمون به أمر اللفظ

م يضعون كالما قد أعطاك املتكلم أغراضه فيه، من . ينبل به ويشرف ًفاعلم أ
َّى، وعرض، ومثل واستعار فكنَّ. طريق معىن املعىن مث أحسن يف ذلك كله، . َّ

وعمد فيما . وأصاب، ووضع كل شيء منه يف موضعه، وأصاب به شاكلته
وأن . سلكه، ولطفت إشارتهَّكىن به، وشبه، ومثل، ملا حسن مأخذه، ودق م

املعرض وما يف معناه، ليس هو اللفظ املنطوق به، ولكن معىن اللفظ الذي 
  ]وافر: [كمعىن قوله. دللت به على املعىن الثاين

ِجبان الكلب، مهزول الفصيل َ ُ ُ ْ َ َِ  ِّفإين... ... ... ... ...    ُ
))الذي هو دليل على أنه مضياف

)١(.  
  ]الطويل: [كاليبّ  قال القتال ال-  ٢

َِّأملت له كفي بلدن مقوم ُ ٍَ ِّ َ ُ ٍَُْر منته ُفلما رأيت أنه غي   ْ ُ 
ونرى الكناية هاهنا يف الشطر الثاين من البيت وقد أشار إليها املرزوقي 

                                                            
  :هومتام هذا البيت الذي استشهد ب) . ٢٥٩ -٢٥٨(  دالئل اإلعجاز (1)

  َّوما يك يف من عيب فإين
  ) .٥٤٠(وهو مما أنشده أبو متام يف ديوان احلماسة 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٥٠٢  )٣(اجلزء ) ٧٩( ا

من فصيح الكالم ) كفي بلدن. (أي من أجله) أملت له: (وقوله((: بقوله
))وبليغ الكنايات

ولكنه وقف عن . هذه الكنايةوأبدى إعجابه ببالغة . )١(
  .شرحها وبيان سر بالغتها

ا . واحلق أن الكناية هنا بليغة مجيلة وسر بالغتها ومجاهلا آت من كو
والصورة جتعل . صورة ملعىن الفعل الذي أراده الشاعر وهو فعل الطعن بالرمح

 وقد جاءت الصورة الكنائية يف. املتلقي يدرك املعىن باملشاهدة وتصور احلركة
  :جزأين اثنني
  .وهو تصوير حلركة الطعن. ))ُأملت له كفي((: أوهلما

  . أي الرمح))بلدن مقوم((: واجلزء الثاين
وهي ) لدن(وقد حذف الشاعر االسم املوصوف، وأقام مقامه صفة 

وقد . وهي تفيد حسن تقومي الرمح) مقوم(وصفة . تفيد اللني وحركة االهتزاز
وهكذا اشرتك اجلزءان يف تشكيل . معىن قوة الطعنةأفاد اجلزء الثاين من الصورة 

ولو ترك . صورة متكاملة قوية للمعىن الذي أراده الشاعر وهو قوة الطعنة
طعنته بالرمح، : الشاعر هذا التعبري التصويري، وعمد إىل التعبري املباشر فقال

ًجلاء هذا التعبري ضعيفا باهتا، بعيدا عن البيان الشعري ً ً.  
  ]البسيط: [رزوقي يف قول عبد اهللا بن عنمة  قال امل-  ٣

ْإذا يـرد، وقيد العي َْ ُ ُّ َُ ُر مكروب ً ْ َ ََِفازجر محارك ال يـرتع بروضتنا   ِ ْ َ ْ َْ َْ َُ َ
ِ ْ 

))هذا مثل((
  .وهو يريد الكناية يف صدر البيت.  أي متثيل، مبعىن تصوير)٢(

انقبض : واملعىن((: وقد شرح املرزوقي الصورة وبني أبعادها بتفصيل فقال
فإنك إن مل . عن التعرض لنا، والدخول يف حرمتنا، ورعي سوامك روضتنا

                                                            
  ) .٢٠٢/ ١( شرح ديوان احلماسة (1)
  ) .٥٨٦/ ٢( شرح ديوان احلماسة (2)



  
٥٠٣  إهلام السوسي العبد اللوي.  د– العناصر البالغية والنقدية

جعل . تفعل ذلك ذممت عاقبة أمرك، وعدت خاسر الصفقة، وخيم الرتعة
م م، والتعرض ملساء وال محار . إرسال احلمار يف محاهم كناية عن التحكك 

))ََّمث وال روض
)١(.  

. ن ن اثنتي وجاءت يف صورتي. كلهوقد مشلت صورة الكناية هنا البيت 
  :جتلت األوىل يف قول الشاعر

ََِفازجر محارك ال يـرتع بروضتنا ْ َ ْ َْ َْ َُ َ
ِ ْ 

ا جاءت مناسبة )محارك(وقد جادت الكناية هنا بقول الشاعر  ، أل
  .ى املراد وهو الزجر والذم للمعن

  :وجتلت الثانية يف قوله
ْيـرد، وقيد العي َْ ُ ُّ ُر مكروب َُ ْ َ ِ 

ًوقد عززت هذه الصورة الصورة األوىل، وأضافت إليها ملمحا جديدا  ً َ ُ
وجمموع . ى يوحي بالوعيد بالعقاب يف نتيجة عدم إذعان اخلصم للزجر يف املعن
ن نسيج مجيل لتصوير املعىن الذي أراده الشاعر يف هذا السياق  الصورتي
  .الشعري
  ]وافر: [قول أيب مثامةوهو . ً ونورد مثاال آخر يدخل يف اإلطار نفسه-  ٤

ُي ال يرام وجاري عند بيت ْفجارك عند بيتك حلم ظب   ُ ُ َ ِ َ َ  ي ُ
ًوقد شرح املرزوقي الصورة الكنائية فيه شرحا وافيا رائعا فقال ً يصفهم ((: ً

جارك كالصيد ملن يطلبه، : بسوء الوفاء، وقلة احملافظة على عقد اجلوار، فيقول
ر مفارق  وهذا وهو يف فنائك، وغي. يدهوبغرض األكل واالستباحة ملن ير

. لدارك، لضعف حشمتك وسقوط مهتك، واستسخاف الناس لقدرك ووزنك
وجاري ال يطلب وال يطمع فيه، لتحصن مكانه يف فنائي، وتعززه يب، مادام 

                                                            
  ) .٥٨٧ - ٥٨٦/ ٢( املصدر نفسه (1)



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٥٠٤  )٣(اجلزء ) ٧٩( ا

ًمتمسكا حببلي، أو معتصما حبلفي زاع بينهما كان  وإمنا قال ذلك ألن الن. ً
اية املوافقة للمعن  الظبوإضافة اللحم إىل. بسبب جار ى الذي يقصده،  ي يف 

ر مضاف إىل اسم الصيد يف  وقد جاء اللحم غي. والغرض الذي كان يرميه
هو حلم موضع، وهو حلم على : على هذا قوهلم. الكناية عن الذل واالهتضام

))وضم
)١(.  

وإمنا نقول إن شرحه . )٢(ولسنا يف حاجة إىل زيادة كالم على قوله
ن يف التصوير الكنائي يعد من أبرع شرح وأجوده يف بيان املعاين  ملثاليهلذين ا

  .ي أبدعها الشعراء الكامنة وراء الصور الشعرية الت
مل جيد املرزوقي يف املسائل البالغية األخرى أشياء ذات بال يف أشعار 

  .وذلك لقلة ورودها فيها. ديوان احلماسة
  .نورد شرحه للطباق:   الطباق-  ١

                                                            
 ).٣٣٩، ١٤٢/ ١: ( وانظر أمثلة أخرى). ٥٨٢ - ٥٨١/ ٢(شرح ديوان احلماسة  (1)
  ) .٦٣٧ -٦٣٦، ٤٨٧/ ٢(و
:  انظر تعليق الدكتور العمري، يف كتابه، على مضمون الكناية عند املرزوقي قال(2)

ًوكعهدنا دائما باملرزوقي، ال يقف عند العرض والسرد والتحليل الظاهري ملضمون ((
ن هذا الفن والوسائل التقديريةالقائمة على  بل يربط بي. الكناية ومقصود الشاعر

م ترفع من قيمة الصور الفنية اليت رمسها الشعراء بوسائلهم وتعبيالتقومي، تلك اليت  . را
  :ر قول الشاعر يقول يف تفسي

 ي فجارك عند بيتك حلم ظب   ي ال يرام وجاري عند بيت

يصفهم بسوء الوفاء، وقلة احملافظة على عقد اجلوار، وقد جاء اللحم (كان الشاعر 
وإضافة اللحم إىل . ة عن الذل واالهتضامر مضاف إىل اسم الصيد يف الكناي غي
اية املوافقة للمعن الظب شروح الشعر ). ى الذي يقصده، والغرض الذي كان يرميه ي يف 

  ) .٢٠٠/ ٢(اجلاهلي 



  
٥٠٥  إهلام السوسي العبد اللوي.  د– العناصر البالغية والنقدية

  ]بسيط: [ر بيت بعض شعراء بلعنب  - ١
َعند احلفيظة إن ذو لوثة النا ٌإذا لقام بنصري معشر خشن   ٍ ُ َُ ٌ َ َ ً 

ن فظهرت الصنعة به، وجاد البيت له، كأنه  وقد طابق اخلشونة باللي((
))ن عندها قال معشر خشنون عند احلفيظة إن كان ذوو اللوثة ليني

)١(.  
ي  يه القارئ املتلقي إىل اجلمال الفنّلقد شرح املرزوقي الطباق ونبه ف

ن على فهم معىن الصورة  وصنيعه هذا يعي. الذي وفره هذا الطباق يف البيت
وقد زاد على الشرح فأدىل برأيه يف موطن . الشعرية فيه فهما أوسع وأعمق

  .احلسن واجلودة فيه
  ]الطويل: [  وقال تأبط شرا- ٢

ُقليل التشكي للمهم يصيبه   ِكِى النَّوى واملسال ََّر اهلوى شت كثي ُ ِ ُ ِّ ِ ُ ِّ ُ 
ر، من حيث اللفظ ال أنه  طابق القليل بقوله كثي) ر اهلوى كثي: (وقوله((

ًأثبت باألول شيئا نزرا فقابله بكثي ر اهلم، خمتلف الوجه  واملعىن أنه كثي. ر ً
ال يوقف منه على مدى غوره يف األمور، وال يقف به أمله على فن . والطرق

)) يتجاوزه إىل الفنونال
)٢(.  

ر  وأبرز أنه يقوي تعبي. يف هذا املثال أشار املرزوقي إىل الطباق الوارد فيه
ويظهر لنا ذلك من . الشاعر عن املعىن وترسيخه يف ذهن القارئ املتلقي

  .تفصيله لشرح هذه املطابقة
  ]بسيط: [ُّ  وقال بشامة النهشلي- ٣

ا يف األمن أغل ِْولو نسام  ُ ِ ُ ُإنا لن   َيناُ َرخص يوم الروع أنفسنا َّ ُ ِ ْ َّ َ ُ ِ ْ 
ا، ولو عرض علينا إذالتها : فيقول(( نبتذل أنفسنا يف احلروب وال نصو

                                                            
  ).٢٧/ ١( شرح ديوان احلماسة (1)
  ) .٩٥/ ١(  املصدر نفسه (2)



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٥٠٦  )٣(اجلزء ) ٧٩( ا

ويف البيت طباق بذكر اإلرخاص واإلغالء، والروع واألمن . رها المتنعنا يف غي
))وهو حسن جيد. ن يف موضعي

)١(.  
زة بعد شرح معىن  اطفة وجيأشار املرزوقي هنا إىل الطباق إشارة خ

وهو حسن ((: ًالبيت، مدليا برأيه النقدي يف استحسانه هلذا الطباق بقوله
وقد أصاب يف هذا الرأي النقدي، ألن الطباق مسة بالغية تفيد يف . ))جيد

ن  وبضدها تتبي((. ن معاين األلفاظ جتلية املعاين وإبرازها بالتضاد الذي يكون بي
))األشياء

  .ي ال املتنبكما ق. )٢(
  :ر يف اجلناس إال على أمثلة قليلة معدودة، منها  مل نعث:  الجناس-  ٢
  ]متقارب: [َّ شرح املرزوقي للجناس الواقع يف بيت عبيد بن ماوية-  ١

ٌإذا ركبت حالة حاهلا ْ ٍفإين لذو مرة مرة   ََِ ٍَّ َُّ ِ ُ ِّ 
ا مرة،((: قال  يعين يف فم ِومل يرض بأن جعل لنفسه مرة حىت وصفها بأ

))وهذا التجنيس حسن املورد. ذائقها، وعند جتربة مزاوهلا
)٣(.  

شرح املرزوقي الصورة الشعرية الواردة يف هذا البيت، ونبه املتلقي إىل أن 
ًهناك جناسا حسنا ومجيال جيب الوقوف عنده لفهم معىن البيت فهما دقيقا  ً ً ً ً

.  قاهلا بعد شرح الصورة الشعريةي ودليلنا على ذلك مجلته املختصرة الت. ًوعميقا
  .))وهذا التجنيس حسن املورد((: وهي

  ]الطويل: [  ومن أمثلة اجلناس قول الشاعر- ٢
ُوما الناس إال آلف ومودع ِّ َ ُ ٌ ْوأتبع ليلى حيث سارت وودعت،    ُ َّ َ ْ َ ُ ُ َ 

وقد أشار ). مودع: (وقوله) ودعت: (ن قوله واجلناس يف هذا البيت واقع بي

                                                            
  ) .٧٧٥/ ٢: (وانظر كذلك) . ١٠٥/ ١( املصدر نفسه (1)
م عرفنا فضله*:  وصدره(2)   ).١٩٧/ ١) (بشرح الواحدي(وهو يف ديوانه * وندميهم و
  ).٦٠٥/ ٢(  شرح ديوان احلماسة (3)



  
٥٠٧  إهلام السوسي العبد اللوي.  د– العناصر البالغية والنقدية

))ومثل ودعت ومودع يسمى التجنيس الناقص: ي إىل ذلك فقالاملرزوق
)١(.  

ومل يعرج على بيان جدوى هذا التجنيس البالغي وأثره يف توضيح معىن 
واحلق أن اجلناس مهاد إيقاعي صويت منغوم، ينشأ من نغم . البيت أو حتسينه
وهو بذلك يزين املعىن يف السياق الشعري وحيسن وقعه يف . تكرار احلروف
  .نفس املتلقي
  ]الطويل: [  ومن أمثلته القليلة قول الشاعر- ٣

ُوأنشزن نفسي فوق حيث تكون ُ َ ِشيب أيام الفراق مفارقي   ْ ُ َ ََّ 
َِمن العيش شيء بعدهن يلي ََّ ُ َ ْوقد الن أيام اللوى، مث مل يكد   ُن ٌ َ َ ِّ ُ َ 

وقد ). الفراق مفارقي: (هناك جناس يف البيت األول يف قول الشاعر
ًشرح املرزوقي معىن البيت شرحا وافيا مجيال ً : وقوله((: مث أشار إىل اجلناس. ً

))يسمى التجنيس الناقص) أيام الفراق مفارقي(
ذه اإلشارة العابرة . )٢( واكتفى 

ومل يعقب عليها بقول آخر، وكأنه مل ير يف هذا التجنيس أي أثر يف وضوح 
  .معىن البيت وحتسينه

وقد ) ن  يلي-الن (ً جناسا آخر يف قول الشاعر ونرى يف البيت الثاين
وكأنه مل . ر أن يعرج على هذا اجلناس البتة مث مضى من غي. شرح معىن البيت

  .ير فيه أية فاعلية يف نسيج معىن البيت
  :  االلتفات-  ٣

  ]وافر: [ي جرم من طيئ   قال بعض بن- ١
اك هاال َّإنن. َوهالة ِإخالك موعدي ببن   ِي أ ُ ٍجفيفي  َ َْ ُ 

اك هاال إنن(يف قول الشاعر  مسة بالغية معروفة هي االلتفات كما ) ي أ
                                                            

  ) .١٣٣٨/ ٣(  املصدر نفسه (1)
  ) .١٣٤٩/ ٣(  شرح ديوان احلماسة (2)



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٥٠٨  )٣(اجلزء ) ٧٩( ا

  .يسميها البالغيون
أحسبك : يقول((: قال املرزوقي يف شرح البيت وبيان االلتفات فيه

الة ددين ببن إين أزجرك عن التحكك : مث أقبل على هالة فقال. ي جفيف و
والعرب قد جتمع يف . ً الكالم يسمى التفاتاومثل هذا. بنا، ونصرة من ينابذنا
ن عدة، مث تقبل أو تلتفت من بينهم إىل واحد لكونه  اخلطاب أو اإلخبار بي

ي تنطق  ًرهم أو أحسنهم مساعا ملا يلقى إليه، أو أخصهم باحلال الت أكب
))بالشكوى بينهم، فتفرده بكالم

)١(.  
يف قوة املعىن ومجاله يف ومؤدى كالمه أن االلتفات مسة بالغية، هلا جدوى 

وتتجلى هذه اجلدوى يف إرادة التخصيص، أي توجيه الكالم إىل . البيان العريب
ن أعرض  وقد فعل الشاعر ذلك حي. ن أشياء أخرى الشيء ذي الشأن واألمهية بي

وهي القبيلة الفاعلة ذات ). هالة(عن خطاب خصمه ووجه اخلطاب إىل قبيلة 
َّوقد أفاد هذا االلتفات تقوية املعىن إذ بني . فيما يبدون خصوم الشاعر،  الشأن بي

اك هاال إنن(الوعيد يف قول الشاعر  َّوهذا الوعيد الذي أفاده االلتفات أكده ). ي أ
  ]وافر: [)٢(الشاعر يف البيت املوايل

ًأدعك ملن يعاديين نكاال ِ ِ ُ ْ ِ ْ ِّفإال تنتهي، يا هال، عين   َ َ َ َ ّ َّ 
  ]الطويل: [ُّكندي  وقال املقنع ال- ٢

َوليس رئيس القوم من حيمل احلقدا ِ ُ
ِ َ ْ َ

ِ
ُوال أمحل احلقد القدمي عليهم    ُ ِ َ َ ِ ُ

ِْ 
َوإن قل مايل مل أكلفهم رفدا ِ ُ ُ ِّْ َ ِ َّ ًهلم جل مايل إن تتابع يل غىن   ْ

ِ َ ِ ُّ ْ 
ِوما شيمة يل غي ٌ َ َرها تشبه العبدا ِ َ ُ ُ ًوإين لعبد الضيف مادام نازال   َ ِ َ ِ َّ ُ ِّ 

وليس رئيس (((: وقوله... ثبت لنفسه الرياسة عليهم يف هذا البيتأ
                                                            

  ) .٢٤٨/ ١( املصدر نفسه (1)
  ) .٢٤٩/ ١(  شرح ديوان احلماسة (2)



  
٥٠٩  إهلام السوسي العبد اللوي.  د– العناصر البالغية والنقدية

فليتأمل الناظر يف هذا الباب . جيري جمرى االلتفات) القوم من حيمل احلقدا
ويف مثل هذه األبيات، وتصرف قائلها فيها بال اعتساف وال تكلف، وسالسة 

))ألفاظها، وصحة معانيها، فهو عفو الطبع، وصفو القرض
)١(.  

ا الشاعر  ِّرزوقي هنا يبني مدى إعجابه باللغة الشعرية التفامل َّي عرب 
والنتيجة أن . وسالستها، ومدى إعجابه كذلك جبودة املعاين اليت ساقها

  .االلتفات مسة بالغية تفيد قوة املعىن وتأكيده
إن هذه األمناط البالغية من الطباق واجلناس وااللتفات عناصر معروفة 

ًلكنها ال جتيء فيه إال قليال بل نادرا.  القدمييف الشعر العريب فلم يكن . ً
فإذا جاءهم الطباق أو اجلناس أو . الشعراء القدامى يتصنعون يف نظم أشعارهم

ًما أشبه عفوا صفوا أخذوه واستخدموه من غي ر أن يتكلفوا اإلتيان به عن  ً
اء احملدثون يف َّوإمنا تكلف ذلك وتصنَّعه الشعر. ن قصد كما رأينا يف املثالي

العصر العباسي، ابتداء من صريع الغواين مسلم بن الوليد يف القرن الثاين من 
ًاهلجرة، فصاعدا إىل أيب متام الطائي وأضرابه من أصحاب الصنعة يف القرن 

  .الثالث اهلجري
از  وهذا على عكس التشبيهات واالستعارات والكنايات وأمناط ا

والسبب يف ذلك فيما نرى هو .  الشعر القدميرت وشاعت يف ي كث األخرى الت
ر يف  أن الشعر حمل التصوير، أي اإلحياء بالتشبيه واالستعارة والكناية فلذلك كث

وإذا . ر التصوير يف الشعر كان أجود وأبرع وكلما كث. أشعار الشعراء القدماء
ُّقل فيه كان ضعيفا باهتا، قليل املاء والرواء ً ً َّ.  

قي يف شرح أشعار ديوان احلماسة على عدة عناصر سبق لقد اعتمد املرزو
  .ومل يفته اإلدالء بآراء نقدية خالل شروح األشعار. احلديث عنها بتفصيل

                                                            
   .)١١٨٣/ ٣(  املصدر السابق نفسه (1)



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٥١٠  )٣(اجلزء ) ٧٩( ا

ًوعند استعراضنا هلذه اآلراء النقدية نرى أنه يهتم بنقد األشعار اهتماما 
إال أن أحكامه النقدية . ًبالغا، ال يقل عن اهتمامه بعناصر الشعر األخرى

ن  ًرا يف فهم املعاين، وبي ن أحكام خمتصرة سريعة ال جتدي كثي راوح ما بي تت
أحكام أخرى فيها تفصيل، وبيان يفيد يف فهم املعاين وتوضيح الصور الشعرية 

ر يف الكتاب بالقياس  واألحكام النقدية املختصرة هي األكث. وإظهار حسنها
  .إىل األحكام األخرى

  :تصرة  األحكام النقدية المخ-  ١
  ]سريع: [  قال ابن زيابة التيمي- ١

ُيف سنة، يوعد أخواله ُ ِ ٍ ُِ ُنـبيت عمرا غارزا رأسه   َ َ ًِ ً ْ َ ُ ُِّ 
وهي ما حيدث من أوائل النوم يف . وأراد بالسنة الغفلة((: قال املرزوقي

واإليعاد . وهذا من أحسن التشبيه، وأبلغ التعريض. ن، ومل يستحكم بعد العي
))ن  وصف حقيق بالتهجيإذا كان على ما

)١(.  
لقد استحسن الشارح التشبيه يف هذا البيت أي تشبيه الغفلة بسنة 
النوم، واكتفى بذلك، ومل يكلف نفسه شرح وجه إحسان الشاعر يف تشكيل 

واإليعاد يف . الصورة الشعرية سوى قوله بضعف أثر اإليعاد يف حال الغفلة
  .ياحلق يقتضي اليقظة والغضب والتوتر النفس

  ]الطويل: [ي فقعس   قال بعض بن- ٢
ُإذ اخلصم أبزى، مائل الرأس أنكب َ ْ ُ

ِ ْ ُ ْ ِفهال أعدوين ملثلي، تفاقدوا،   َ ِ ُّ َ َّ 
. وهذا تصوير حلال املقاتل إذا انتصب يف وجه مقصوده((: قال املرزوقي

  :ومثله قول اآلخر. وهو أبلغ يف الوصف من كل تشبيه
َجاؤوا مبذق، هل رأيت الذ ِ َْ ْئب قط؟ُ َ 

                                                            
  ) .١٤٢/ ١(  شرح ديوان احلماسة (1)



  
٥١١  إهلام السوسي العبد اللوي.  د– العناصر البالغية والنقدية

))هل رأيت الذئب قط؟: أال ترى أنه صور لون املذق ملا قال
)١(.  

نفهم من هذا الكالم أن املرزوقي معجب بالصورة الشعرية لدى الشاعر 
  :األول يف تصويره حلال املقاتل

ُإذ اخلصم أبزى، مائل الرأس أنكب َ ْ ُ
ِ ْ ُ ْ َ  

من . ))يهوهو أبلغ يف الوصف من كل تشب((: وقد أبدى إعجابه بقوله
واحلق أن . ر أن يعمد إىل بيان وجه البالغة يف هذه الصورة وحتليل عناصرها غي

ر  َّالصورة الشعرية بليغة، شكلها الشاعر بألفاظ اللغة املوحية فحسب، من غي
  :وهو معجب كذلك بالصورة يف قول الشاعر اآلخر. تشبيه أو استعارة

ْهل رأيت الذئب قط ؟ َ َ 
  . هذا اإلعجاب ر إظهار سبب من غي

  ]كامل: [  قول الشاعر- ٣
ِأعكر عليك، وإن تـرع ال تسبق ِ َ َْ َ ُْ ْ ًيا زمل إين، إن تكن يل حاديا،   ِْ َْ ُِ ْ ِّ ِْ 

وقد أحسن النابغة . إين أدركك على كل حال: واملعىن((: قال املرزوقي
  ]الطويل: [يف قوله

ُوإن خلت أن املنتأى عنك واسع َ ُْ َّ ُ ْ ِ((
ِِل الذي هو مدركيَفإنك كاللي   )٢( ْ ُ ِ 

ًومل يقل شيئا يتعلق . لقد شرح املرزوقي معىن بيت الشاعر احلماسي
وإمنا استحسن قول النابغة الذبياين يف املعىن نفسه، وهو يصور خوفه . بنقده

ن غضب عليه لذهابه إىل  رة، حي من صولة النعمان بن املنذر ملك احلي
 لكن الشارح وقف عند االستحسان .ن، وهم أعداء امللك النعمان الغسانيي

                                                            
: رد وقال فيه املب). ١٠٥٤/ ٢(والرجز يف الكامل ). ٢١٤/ ١(  املصدر السابق نفسه (1)

  . ))ورمبا أومأت إليه إمياء. والعرب ختتصر التشبيه((
  ) .٣٨(وبيت النابغة يف ديوانه ). ٣٨٥/ ١(  شرح ديوان احلماسة (2)



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٥١٢  )٣(اجلزء ) ٧٩( ا

  .فحسب، دون حتليل للصورة الشعرية يف البيت
واحلق أن الصورة بليغة رائعة يف هذا البيت، مثقلة باإلحياء إىل معىن 

فهي تنطوي على كل معاين اخلوف والرهبة . اخلوف الذي يشعر به الشاعر
وة لدى والتوجس يف نفس الشاعر من جهة، وعلى كل دالئل القوة والسط

وتنبثق هذه املعاين من صورة الليل البهيم الذي يدرك . امللك النعمان أخرى
ر الرهبة يف نفس اخلائف  كل شيء يف الكون، ويغشيه بالظالم الذي يثي

  .املتوجس مثل النابغة الذيباين يف حال خوفه
وشتان ما بني هذه الصورة البليغة اليت أبدعها النابغة وبني الصورة 

ونرى أن هذا هو الدافع . لباهتة اليت عرب عنها الشاعر احلماسيالضعيفة ا
ًاألساسي الذي جعل املرزوقي يستحسن قول النابغة، وال يقول شيئا عن 

  .البيت احلماسي، مما يدل على معرفته بضعفه وخلوه من أي تصوير بالغي
رة يف  إن هذه األحكام النقدية املختصرة اليت رأيناها، وهلا أمثال كثي

فهي ليست ذات جدوى يف . ً، ال تفيد شيئا يف شرح معاين األشعار)١(لكتابا
ال، سوى اإلشارة إىل موضع إحسان الشاعر وقد يكون يف هذه . هذا ا

اإلشارة تنبيه للمتلقي لكي يتأمل نصوص الشعر وحياول معرفة عناصر احلسن 
  .واجلمال فيه

  :  األحكام النقدية المفصلة-  ٢
. دية يف هذا القسم هي أجدى وأثرى عند املرزوقيإن األحكام النق

وهي على العكس من األحكام املختصرة ذات فائدة جلى يف شرح معاين 
فنحن جند أنفسنا . ي يف الصور الشعرية الشعر وكشف عناصر اجلمال الفن

حني النظر يف هذه األحكام النقدية إزاء دراسة عملية ذات جدوى يف جمال 
                                                            

  .٤٣٧- ٤٣٦، ٤٠٣، ١٨٤ - ١٨٣، ١٥٥- ١٥٤، ١٠٨- ١٠٧/ ١انظر أمثلة أخرى  (1)



  
٥١٣  إهلام السوسي العبد اللوي.  د– العناصر البالغية والنقدية

ا تستنبط األحكام من التعمق يف النظر يف نصوص وذلك. النقد األديب  أل
ًريا،  ًي أن هذه األحكام تكون نقدا تفسي ونعن. ن شرحها وحتليلها الشعر حي

ا يقوم يف أساسه على تفسي قال عبد القاهر . ر النصوص وبيان بالغتها وجود
م ومجلة ما أردت أن أبينه لك أنه البد لكل كال((: اجلرجاين يف هذا الشأن

جهة معلومة، ذلك تستحسنه، ولفظ تستجيده، من أن يكون الستحسانك 
وعلة معقولة وأن يكون لنا إىل العبارة عن ذاك سبيل، وعلى صحة ما ادعيناه 

))دليلمن ذلك 
)١(.  

ري ينبغي له أن يكون ذا ثقافة واسعة  ي عن القول بأن الناقد التفسي وغن
النصوص وتشرحيها حني الشرح رة عميقة يف حتليل  ي رفيع وخب وذوق فن

: رته قال الدكتور حممد مندور يف بيان أمهية ثقافة الناقد وخب. والتفسري النقدي
ري يف النقد أقل مشقة من االجتاه التقييمي  وال حيسنب أحد أن االجتاه التفسي((

ذلك ألنه إذا كان التقييم والتوجيه حيتاجان إىل التمتع حباسة . والتوجيهي
هفة، أو إىل اإلميان بقيم إنسانية واجتماعية معينة، فإن االجتاه مجالية مر

))التفسريي حيتاج إىل ثقافة وخربة بالغة
)٢(.  

رة ختلقان من شراح الشعر أمثال  ويف رأينا أن هذه الثقافة وهذه اخلب
ًاملرزوقي نقادا أكفياء خيرج املتلقي من االطالع على شروحهم بفائدة جلى 

  .ة واسعةوثقافة أدبية رصين
  ]كامل: [ر اهلذيل   قال أبو كبي- ١

ِجلد من الفتيان غي ْ َّر مثقل َ ُ  
  

ِولقد سريت على الظالم مبغشم  َ ْ ِ َّ ُ ْ َ  

ر  سرى يسري سري، وأسرى إسراء مبعىن، وهو سي: يقال((: قال املرزوقي
                                                            

  ) .٨٩( دالئل اإلعجاز (1)
  ) .٢٠٩( النقد والنقاد املعاصرون (2)



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٥١٤  )٣(اجلزء ) ٧٩( ا

على : ًإذا كان السرى ال يكون إال ليال فلم قال: فإن قال قائل... الليل
ًأسرى بعبده ليال:  جاء يف القرآنالظالم، ومل ْ َْ ِ ِ َِ َ ْ َ] و]١:اإلسراء ، ِفأسر ْ ََ
ًبعبادي ليال َْ ِ ِ ِ] املراد توسط الليل والدخول يف معظمه: ؟ قلت]٢٣:الدخان .

جاء فالن البارحة بليل، أي يف معظم ظلمته ومتكن ذلك الوقت من : تقول
))ليلته

)١(.  
على (وقول الشاعر . شعريةإن هذا الكالم شرح نقدي دقيق للصورة ال

ًليس حشوا أو زيادة يف الكالم، بل يفيد توسيع أفق املعىن، وتلوينه ) الظالم
وجدواه عون املتلقي على حسن . بلون خاص يوفر له القوة كما يرى املرزوقي

  .إدراك املعىن، وتذوق مجال الشعر
  ]الطويل: [رة بن عمرو الفقعسي   قال سب- ٢

ًخيلن إماء، واإل َ ُماء حرائرَُْ
ِ َ ُ  

  

ُونسوتكم يف الروع باد وجوهها  ُ
ٍ ِ َّ ْ ُ َُ ْ

ِ  
  

مث تابع . ))ونساؤكم تشبهن باإلماء، خمافة السباء: واملراد((: قال املرزوقي
ُخيلن إماء وهن حرائر  : ولو قال((: الكالم يف النقد

ِ َ َّ ًُ َ َْ  
ليكون ) واإلماء حرائر: (لكنه عدل إىل. لكان مأخذ الكالم أقرب

))ه أفخم، واالقتصاص أشنع وأعظمالذكر ب
)٢(.  

ن فيه أن الشاعر قد عدل عن  َّلقد أتى يف هذا املثال بكالم نقدي بي
 إىل تركيب ))وهن حرائر((قرب مأخذ الكالم، أي االستعمال املألوف يف الكالم 

ذا العدول إىل تقوية املعىن . ))واإلماء حرائر((آخر له  وقد قصد الشاعر 
. ركيب يزيد يف شناعة املعىن وتفخيمه ر اإلماء يف هذا التاملقصود، ألن ذك

  .وجدوى هذا النقد هو تنبيه املتلقي إىل هذا املغزى الدقيق الذي أراده الشاعر

                                                            
  ) .٨٥ - ٨٤/ ١(  شرح ديوان احلماسة (1)
  ) .٢٣٨ - ٢٣٧/ ١( املصدر نفسه (2)



  
٥١٥  إهلام السوسي العبد اللوي.  د– العناصر البالغية والنقدية

َ  قال قيس بن اخلطيم األوسي- ٣ ُ ُ   ]الطويل: [ْ
َوأتـبـعت دلوي يف السماح رشاءها ُ َْ ِ ِ َّ ْإذا ما شربت أربعا خط مئ   َْ ِ َّ ًِ ْ ُ ْ ِزري َ َ 

َإذا شربت أربع أكؤس : يقول((: قال املرزوقي يف شرح معىن البيت
ومتمت ما بقي علي من السماح . را زري، فأثر يف األرض خيالء وكب جررت مئ

َيف حال الصحو، كأن معظمه فـعله صاحيا، والباقي منه متمه يف حال  َ
))السكر

سي، وإن رة العب وهذا أجود من قول عنت((: وتابع كالمه يف النقد. )١(
: رة وقول عنت. ر من الناس على قول عمرو بن كلثوم ًكان مفضال عند كثي

  ]كامل[
ِمايل، وعرضي وافر مل يكلم َ ْ ُ ٌ َِّوإذا انـتشيت فإنن   ِ ُ ْ َ ٌي مستهلك َْ ِ ْ ُ 
ِوكما علمت مشائلي وتكرمي ُِّ َ ِ ًوإذا صحوت فما أقصر عن ندى   َِ َ ُ ِّ ُ ْ َ َ 

  ]وافر: [وبيت عمرو
َ خالطها سخيناُإذا ما املاء ِ َ َّمشعشعة كأن احلص فيها   ََ ُ َُّ َ َ َْ 

رة يف  وما قاله عنت. إنا نتسخى إذا شربنا اخلمر ممزوجة: ألن هذا قال
))ن أشار إليه قيس يف مصراع بيتي

)٢(.  
ى نفسه الذي  ن أقوال هؤالء الشعراء الثالثة يف املعن إن املرزوقي يوازن بي

ويعلل هذا التفضيل بقوله عن . يم األوسيويفضل قول قيس بن اخلط. طرقوه
 وهذا يعين أنه ))إنا نتسخى إذا شربنا اخلمر ممزوجة: ألن هذا قال((: بيت عمرو

ومراد املرزوقي . يتسخى يف حال خاصة معينة، وهي حال شرب اخلمر ممزوجة
رة يف  وما قاله عنت((: رة أن قول قيس أعم وأمشل من قول عمرو، مث قال عن عنت

                                                            
  ) .١٨٧/ ١( شرح ديوان احلماسة (1)
). ٢٠٧- ٢٠٦( يف ديوانه والبيتان من قصيدة له ). ١٨٨ - ١٨٧/ ١(  املصدر نفسه (2)

  ) .٣٧٢( ر من معلقة عمرو بن كلثوم يف شرح القصائد السبع  والبيت األخي



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٥١٦  )٣(اجلزء ) ٧٩( ا

  .))ن أشار إليه قيس يف مصراع بيتي
ُومراد املرزوقي أن قول قيس أفضل، ألنه أوجز إذ جاء باملعىن يف مصراع 

وهو ما أراده . ر الكالم ما قل ودل واحد، وهذا أوقع يف النفس، ألن خي
  .املرزوقي فيما نرى، أي فضيلة اإلجياز

ّ  وقال كثري- ٤   ]الطويل: [ُ
َبقول حيل العصم سهل األ ْ َْ َ ُ ُّ ُ ِباطحٍ ََِِْوأدنيت◌ين حىت إذا ما فـتـنتين   ِ َّ ِ ِ ِ َ ْ 

ِوغادرت ما غادرت بي ِْ َْ ِن اجلوانح َ ِ ِّتناهيت عين حي   َ َ ِ ْ ٌن ال يل حيلة َ ِ
َ ِ َ 

ِّإن كثي: فإن قيل((: قال املرزوقي ْرا علم يف النسيب، فلم مل يرض بإظهار  ُ َ ً
َِ ٌ َ

، حىت اعتد على صاحبته التوجع من املعاملة، والتأمل من التهاجر والقطيعة
ا يف افتتان الرجال  ًذنبا، ونسب إليها خيانة ووزرا، ألن الذي وصف من افتنا

. ًرا مل يصف صاحبته إال بصفة العفائف إن كثي: ليس من شأن العفائف؟ قلت
  ]الطويل: [أمل تسمع قول اآلخر

ُوشيب بقول احلق منهن باطل
ِ َّ ِّ ِ َ

َبـرزن عفافا، واحتجنب    ِ ْ َ ً َ ْ َُّتستََ  ًرا َ
ُوهن عن الفحشاء حيد نواكل
ِ َِ ٌ ِ َّ ٌفذو احللم مرتاب، وذو اجلهل طامع،   ُ ِ ُ ُْ ِ ِْ 
ُبعف الكالم، باذالت بواخل
ِ ٌ ِ ِ ِّ ٌكواس عوار، صامتات نواطق   َ ِ َ ٌ ِ ٍ ٍ َ 

فتأمل ما قاله فإنه غاية يف استقامة الطريقة، وإن هلكت نفوس، 
))وخبلت عقول

)١(.  
رض على هذا املعىن يف النسيب، ويعيب  ًنا يعتختيل املرزوقي إنسا

ام صاحبته بالصدود عنه، وخيانة  ُكثي ًرا فيه، وينسبه إىل اخلطأ يف ا
ونظن أن هذا التخيل ليس . عهده، بعد الوصال والوعد اجلميل بالتالقي

ونظن أنه متهل بعد ذلك . ر للوهلة األوىل ُإال رأي املرزوقي يف شعر كثي
                                                            

  .أما األبيات الثالثة فلم أعرف قائلها) . ١٣٠٣ - ١٣٠٢/ ٣(  شرح ديوان احلماسة (1)



  
٥١٧  إهلام السوسي العبد اللوي.  د– العناصر البالغية والنقدية

ًرض ردا  راض، ورد على املعت  الشعر فرجع عن هذا االعتوأعاد النظر يف
  .ر ُن جودة شعر كثي ًفنيا، يبي

  :وأتى هذا الرد على ثالث مراحل
ًرا مل يصف صاحبته إال بصفة  ُإن كثي((: رض بقوله َ فـنَّد رأي املعت–أ 
  .))العفائف

يف ًر جاريا على الطريقة املعهودة  ُوهذا يعين أن املرزوقي يرى شعر كثي
  .شعر النسيب
بل مضى لتقوية رأيه وإثبات .  ومل يتحبس عند هذا التفنيد–ب 

ًصحته، فأورد نصا آخر من شعر الغزل اجلميل، يشبه يف معانيه وصوره ومراميه 
غاية يف استقامة ((ودعا املتلقي إىل تأمل هذا الشعر الذي جاء . ر ُشعر كثي
  .قالكما . ))وإن هلكت نفوس، وخبلت عقول. الطريقة

 ومل يكتف بكل ما قال، حىت عمد إىل دعم رأيه يف جودة شعر –ج 
ر بإعجاب الشاعر جرير به، وطربه الشديد عند مساعه، يف طريق رحلته  ُكثي

ّوحدثت عن أيب حامت عن ((: قال. إىل اخلليفة هشام بن عبد امللك يف الشام ُ
 مع جرير وهو كنت: ر قال ُاألصمعي عن أيب عمرو بن العالء، عن راوية كثي

ًرا، فأنشدته  ُي كثي ُي مليح، يعن أنشدين ألخي بن: فقال. يريد الشام، فطرب
  :حىت انتهيت إىل قوله

ِوأدنيتين حىت إذا ما فـتـنتين ِِ ََِْ َّ َ ْ 
ٍلوال أنه ال حيسن بشيخ مثلي النخي: األبيات، قال جرير ر، لنخرت حىت  َ
))يسمع هشام على سريره

)١(.  
                                                            

وانظر هذه الرواية يف األمايل أليب علي القايل ) . ١٣٠٣/ ٣(  شرح ديوان احلماسة (1)
 )٢٢٦ /٢. (  



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٥١٨  )٣(اجلزء ) ٧٩( ا

*  *  *  
ي  زة الت رات النقدية الوجي اب املرزوقي حافل بأمثال هذه النثوبعد فإن كت

أوردنا مجلة منها يف القسم األول من هذا الفصل، وبأمثال النظرات النقدية 
وال تكاد صفحة . ًي أوردنا مجلة منها أيضا يف القسم الثاين من الفصل التحليلية الت

ويدل كل ذلك . النقديةرات أو النظرات  من صفحات كتابة ختلو من هذه النث
على معرفته الشاملة بشعر العرب القدمي واطالعه الواسع على معانيه وصوره، 

وهو يتمتع كذلك باإلحساس . ي فيه وفهمه ملواطن القوة واجلودة أو الضعف الفن
. الدقيق بالطرق واملذاهب واألساليب الشعرية اليت ختتلف من شاعر إىل آخر

. ن األشعار ن املوازنة ببي اد الشواهد املناسبة يف مواضعها حيوميلك الفطنة الفنية إلير
وقد أعانته هذه اخلصال العلمية والفنية يف الوصول إىل النجاح البالغ يف شرح 

ويؤدي كل ذلك إىل . معاين األشعار واإلشارة إىل أساليبها وبيان صورها ونقدها
ًن املتلقي من فهم هذه األشعار فهما صحيحا وتذ متكي ًوقها تذوقا فنياً وهذان مها . ً

ي أن  ونعن. اهلدفان األدبيان اللذان يسعى إليهما املرزوقي يف شرحه وحتليالته ونقده
وميكن لنا أن جنمع . اهلدف األول هو الفهم الصحيح، والثاين هو التذوق األديب

  .ارر جامع أوجز هو الشعور باملتعة الفنية حني قراءة األشع ن يف تعبي هذين اهلدفي
ا شرحه  إن هذه الكفاءة يف النقد، واألقوال النقدية الكثرية اليت حفل 
لديوان احلماسة هي اليت حدت بالدكتور علي جواد الطاهر لتأليف كتاب يف 

املرزوقي شارح احلماسة : (موضوع النقد عند املرزوقي يف هذا الكتاب مساه
من مقال كتبه الدكتور لكننا علمنا به . ومل نطلع على هذا املؤلف). ًناقدا

. )١(ونشره يف جملة العرب). مع املرزوقي يف مصنفاته: (إبراهيم السامرائي بعنوان
وقد ذكر فيه أن معظم ما قاله املرزوقي من آراء وأحكام يف نقد األشعار، 

                                                            
  .١٩٩٩) مارس، أبريل(آذار، نيسان ) . ٦-٥( جملة العرب ج (1)



  
٥١٩  إهلام السوسي العبد اللوي.  د– العناصر البالغية والنقدية

يتدرج يف إطار شؤون بالغية يف األصل، والسيما يف علمي البيان والبديع، 
والكناية، وأشياء أخرى من البديع مثل الطباق واملقابلة مثل التشبيه واالستعارة 

ومؤدى قوله أن هذه اآلراء واألحكام النقدية ليست من صميم . وااللتفات
إن يف مجلة هذه املواد نظرات : أقول((: قال السامرائي يف مقاله. النقد األديب

املرزوقي ًنقدية، نتبينها يف توجه املرزوقي إىل مادته، فليس جزافا أن ينعت 
إن مجلة هذه املواد تندرج يف علوم البالغة يف : ًولكن أقول أيضا. بالناقد
فهل لنا أن نلغي ... وجلها مواد بالغية يف علم املعاين وعلم البيان. األصل

هذه املواد العلمية األصيلة، ونذهب إىل صفة يف هذه املواد هي النقد، فنذهب 
بالغي؟ وإين ألؤكد ما كان لدى املرزوقي لننعت املرزوقي، ونبعده عن احليز ال

))يف شرحه هذا من النظر النقدي
)١(.  

َّوال ميكننا أن نبت حنن يف هذه املسألة اخلالفية بني الدكتور علي جواد 
ًالطاهر مؤلف الكتاب الذي يظاهر املرزوقي فيما يبدو لنا، ويعتربه ناقدا أدبيا،  ً

رائي الذي ينتقص هذا الرأي، ويعترب وبني كاتب املقال الدكتور إبراهيم السام
وإمنا نرى أن . ًاملرزوقي بالغيا ميزج حتليالته البالغية مبالمح من النقد األديب

ًقصارى القول يف هذا األمر هو أن املرزوقي مل يكن ناقدا مبعىن عامل متخصص 
ُبالنقد، يسن القوانني، ويضع املبادئ، ويأيت بالشواهد ليستنبط منها القواعد  َ

وإمنا ). نقد الشعر: (العامة املطلقة يف النقد، مثل قدامة بن جعفر يف كتابه
ًكان عاملا ضليعا بالشعر، عارفا بأساليبه ومعانيه وصوره وأسرار جودته ومجاله  ً ً

ًالفين، كما بينا آنفا غري بعيد َّوقد مكنه كل ذلك من نقد األشعار يف كتابه . َّ

. ً وانطالقا من حسه الفين، وذوقه األديبًاعتمادا على علمه الواسع بالشعر،
ونعين أنه كان ناقدا ذواقة، وليس ناقدا عاملا يعتمد على سنن وقواعد ومبادئ 

ً ً ً
                                                            

  ) .٣٣٩( املصدر نفسه (1)
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  .عامة مطلقة معروفة يف النقد األديب

  
  

*  *  *  



٥٢١  

  إسهامات علماء التعمية في اللسانيات العربية
  رعلم ى مي يحي. د

يتناول هذا البحث إسهامات أعالم التعمية يف الدراسات اللغوية العربية 
ن التعمية واللغة، وارتباط تطور التعمية  وأثرها يف تطورها، وذلك ببيان العالقة بي

ّاستخراج املعمى من بتطور الدراسات اللغوية، والوقوف عند ما حيتاج إليه 
النحو والصرف والعروض واألصوات واملعاجم : رة مثل معارف لغوية كثي

ًرا الكشف عن أبرز إسهامات أعالم  رها، وأخي وأحكام نسج الكلمة العربية وغي
كالدراسات اإلحصائية : التعمية يف اللسانيات العربية يف جماالت عدة

إضافة إىل تواتر الكلمات، وكذلك للحروف، ومعرفة تواتر احلروف ومراتبها، 
ر ذلك من علوم لغوية  ن احلروف، وغي ن االئتالف والتنافر فيما بي استغراق قواني

كانت بعيدة األثر يف التعمية واستخراجها كالعروض والقافية، واملعاجم 
  .رها وغي

  ن التعمية واللغة  العالقة بي- ١

ّتعد اللغة  ٍّ مادة لكل من- كما هو معلوم -ُ ّ التعمية واستخراج املعمى، ً
ر مفهوم باستعمال طريقة  إذ تقوم األوىل على حتويل نص واضح إىل آخر غي

ْحمددة، يستطيع من يعرفها أن يفهم النص، وتقوم الثانية على عكس ذلك من  َ
ن التعمية واللغة  وهذه العالقة الوثيقة بي. ّحتويل النص املعمى إىل آخر واضح

ْل منهما باآلخر، وتفسر كذلك حاجة كل من يعاين ّتفسر ارتباط تطور ك َ ّ ٍّ
التعمية واستخراجها، إىل املعرفة اجليدة باللغة وعلومها وخباصة الدراسات 
اللسانية النحوية والصرفية واملعجمية والعروضية والداللية واإلحصائية والصوتية، 
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 التعمية، ن علوم اللغة وعلوم ر قليل من األعالم بي ّكما تفسر مجع عدد غي
م بالتقدم يف النوعي واشت   .ن ّراكهم يف التصنيف فيهما، وشهر

لقد أوىف اهتمام العرب باللغة وعلومها على الغاية، وال عجب يف ذلك 
ًإذ كانت العربية لغة للوحي وللتن  وهلذا الدين احلنيف، م وللرسول  زيل احلكي ُ

ا على أي صورة كانت  ًا أو تأليفا أو نشرا بيً دراسة أو تدريس- ّوالعناية  ن  ً
ُر العرب يف أرجاء الدولة اإلسالمية ممن تفيـؤوا ظالل هذا  ن من غي املسلمي َّ
ّ تعد من أعظم القربات إىل اهللا، ملا فيها من خدمة للكتاب العزيز، -الدين  ُ

ولذلك أدى اهتمام العرب بلغتهم إىل . وصون لأللسنة عن الوقوع يف اللحن
ضوا بدراسات صوتية هامة نتائج علمية مهمة  يف اللسانيات العربية، فقد 

ا، وأجروا دراسات كمية وإحصائية على  ّللحروف العربية وخمارجها وصفا
ا، وتعمقوا يف دراسة النحو والت احلروف وتواترها وتنافرها واقت راكيب،  ّرا

م اللغوية رها، وسبقوا إىل وضع املعاج والصرف واألبنية، والداللة وعالقتها بغي
  .على اختالف أنواعها ومناهج ترتيبها

ي  إن تقدم العرب يف علوم اللسان كان من أبرز العوامل املهمة الت
ّساعدت العرب على إحراز قصب السبق يف معاجلة التعمية وحل املعمى،  ّ
ّوإرساء قواعدمها، وتدوين مصنفات مستقلة فيهما، بيد أن مثة عوامل أخرى 

رمجة من علوم  نشاط حركة الت: ًيف ذلك أيضا، من مثلكانت بعيدة األثر 
ر  ّاحلضارات السابقة واملعاصرة إىل العربية، وتطور علوم الرياضيات كاجلب

واملقابلة واحلساب، وازدهار علوم اإلدارة كاإلنشاء والدواوين، وشيوع الكتابة 
ً وعلومه، إضافة والقراءة يف احلضارة العربية اإلسالمية وارتباطهما بالقرآن الكرمي

ّإىل ما تعرض إليه العامل اإلسالمي من هجمات املغول يف الشرق، واحلمالت 
ر مل يكن يف اجتاه واحد، بل كان  على أن هذا التأثي. )١(الصليبية يف الغرب



  
٥٢٣  حيىي مري علم.  د–إسهامات علماء التعمية يف اللسانيات العربية 

ًرا متبادال، فقد أسهم علماء التعمية يف إغناء جوانب مهمة من الدراسات  تأثي ً
  .ًرد بيانه الحقا اللسانية وتطويرها، كما سي

  ن علوم التعمية وعلوم العربية  الجمع بي- ٢
ّتقدمت اإلشارة يف صدر البحث إىل ارتباط تطور التعمية بتقدم  ّ

ن  ر من األعالم بي َالدراسات اللسانية، وأن من أظهر األدلة على ذاك مجع كثي
 راجم على اختالف وقد حفلت كتب الت. علوم العربية والتعمية واستخراجها

مناهجها بأخبار أولئك العلماء، وسنورد فيما يأيت أشهر األعالم الذين مجعوا يف 
ن علوم اللغة والتعمية، مقتصرين على إيراد أمسائهم  االشتغال أو التصنيف بي

م، وموثقة بالعزو إىل مصادرها ًمقرونة بتواريخ وفيا ًّ)٢(:  
  )م٧٨٦ -٧١٨/  ه١٧٠ -١٠٠ (: الخليل بن أحمد الفراهيدي-

ًكتابا يف ] ٥١ص) [ن ن واللغويي طبقات النحويي(نسب إليه الزبيدي يف 
سرح العيون يف شرح رسالة ابن (ونقله عنه ابن نباتة يف كتابه . ّاملعمى، وال أثر له

ُمث نقله حممد بن احلنبلي عن ابن نباتة يف .ّوجعله أول من وضع علم املعمى) زيدون
مصورة ] أ/ ٤ - ب/٣) [ّاألحاجي واملعمىّز من حاجى وعمى يف  شرح كن(رسالته 

  .عن نسخة املكتبة الظاهرية
  )م٨٥٩ - ٠٠٠/  ه٢٤٥ - ٠٠٠ :( ثوبان بن إبراهيم ذو النون المصري- 

ذكره الدكتور ). ّحل الرموز وبرء األسقام يف أصول اللغات واألقالم(له كتاب 
  ].٢٧/ ٢) [نوادر املخطوطات يف مكتبات تركيا(رمضان ششن يف كتابه 

 - ٠٠٠/  ه٢٤٨ - ٠٠٠ (: سهل بن محمد بن عثمان السجستاني- 
  )م٨٦٢

ّكان يتبحر يف ((عن ابن دريد أنه ] ٩٢ص ) [الفهرست(نقل ابن الندمي يف 
ّالكتب، وخيرج املعمى، حاذق بذلك، دقيق النظر فيه ُ...((.  

  )م٨٦٢-  ٠٠٠/  ه٢٦٠ - ٠٠٠ (: يعقوب بن إسحاق الكندي- 
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علم (وهي من رسائل اجلزء األول من كتاب ) ىّرسالة يف استخراج املعم(له 
  ].٢٥٥ -٢١١/ ١) [ّالتعمية واستخراج املعمى عند العرب

القرن التاسع / القرن الثالث اهلجري (: محمد بن أحمد بن كيسان- 
  )امليالدي

ِيف ترمجة مسيه حممد بن أمحد ] ١٣٧/ ١٧) [معجم األدباء(ذكر ياقوت يف  ِِّ َ
وليس هذا بالقدمي الذي ((: ً نقال عن أيب بكر الزبيدي ه٢٩٩بن كيسان املتوىف سنة 

طبقات (ومل جند هذا النقل يف كتاب أيب بكر الزبيدي . ))ّله يف العروض واملعمى كتاب
  ].١٧٨ص [ّ، ولعله املذكور باسم كيسان )ن ن واللغويي النحويي

  )م٩٢٨ - ٨٤٣/  ه٣١٦ - ٢٢٨ (: داود بن الهيثم بن إسحاق التنوخي- 
تاريخ (عن اخلطيب البغدادي يف ] ٩٨/ ١١) [معجم األدباء(وت يف نقل ياق

ّكان حنويا لغويا حسن املعرفة بالعروض واستخراج املعمى((أنه ) بغداد ً ّومل خيلف . ))ً
  .ًشيئا يف التعمية

 -٠٠٠/  ه٣٢٢ - ٠٠٠ (: محمد بن أحمد بن محمد بن طباطبا-
  )م٩٣٤

علم (ئل اجلزء الثاين من كتاب وهي من رسا) ّرسالة يف استخراج املعمى(له 
  ].٣٢١ -٣١٢/ ٢) [ّالتعمية واستخراج املعمى عند العرب

  )القرن العاشر امليالدي/ القرن الرابع اهلجري: (ر الموصلي  محمد بن سعيد البصي- 
وذكر أنه كان ] ٢٠٤ - ٢٠٣/ ١٨) [معجم األدباء(ترجم له ياقوت يف 

ًكان ذكيا فهما((وأنه ) م٩٨٧/  ه٣٧٧(ًمعاصرا أليب علي الفارسي املتوىف  ًإماما .. ً
اية. ))ّيف استخراج املعمى والعروض ًومل جند مصدرا يؤرخ حلياته بدءا و ً.  

حنو / حنو القرن الرابع اهلجري (: إسحاق بن إبراهيم بن وهب الكاتب-
  ).القرن العاشر امليالدي

ا يف كتابه  وهي من رسائل اجلزء ) يانرهان يف وجوه الب الب(ّله رسالة خمطوطة تبني أ
  .]١١٩ - ١٠٨/ ٢) [ّعلم التعمية واستخراج املعمى عند العرب(الثاين من كتاب 



  
٥٢٥  حيىي مري علم.  د–إسهامات علماء التعمية يف اللسانيات العربية 

  )م١١٥٨/  ه٥٥٣ًكان حيا  (: أحمد بن عبد العزيز الشنتمري-
ًنقال عن ابن عبد امللك أنه ] ٣٢٥/ ١) [بغية الوعاة(ذكر السيوطي يف 

ّكان متقدما يف العروض وفك املعمى(( ً((.  
ّأسعد بن مهذب بن مماتي - َ   )م١٢٠٩ - ١١٤٩/  ه٦٠٦ - ٥٤٤ (:ّ

معجم (ذكره ياقوت يف ترمجته يف ) خصائص املعرفة يف املعميات(له كتاب 
خصائص (باسم ] ٢٠٥/ ١) [ن هدية العارفي(والبغدادي يف ] ١١٨/ ٦) [األدباء

  ).املعروف يف املعميات
َُ علي بن عدالن النحوي المت-  ْ ِرجم َ   )م١٢٦٨ - ١١٨٧/  ه٦٦٦ - ٥٨٣ (:ْ

  :له كتابان
ِّاملؤلف للملك األشرف يف حل الرتاجم( األول -  وهي من رسائل اجلزء األول ) ََُّ
  ].٣٠٣ - ٢٧٠/ ١) [ّعلم التعمية واستخراج املعمى عند العرب(من كتاب 
َاملعلم( الثاين -  ومل ]. ب/ ١٠٤ب و/ ٩٨[أحال عليه يف رسالته املاضية ) ُْ

  .تذكره مصادر ترمجته
ِ علي بن محمد بن الدريهم- َْ   )م١٣٥٩ -١٣١٢/  ه٧٦٢ -٧١٢ (:ُ

  :له عدة مؤلفات
وهي من رسائل اجلزء األول من كتاب ) مفتاح الكنوز يف إيضاح املرموز (- 

  ].٣٦٠ - ٣١٩/ ١) [ّعلم التعمية واستخراج املعمى عند العرب(
َإيضاح املبـهم يف حل املتـرجم (-  َْ َُ ُّ َ علم ) [مفتاح الكنوز(ذكره يف مقدمة رسالته ) ْ

  ].٣٢١/ ١التعمية 
َخمتصر املبـهم يف حل املـترجم (-  ْ َُ ُّ َ   ].ب/ ٩٥) [أعيان العصر(ذكره الصفدي يف ) ْ
َنظم لقواعد فن املتـرجم وضوابطه (-  ْ َُ مفتاح (ًذكره أيضا يف مقدمة رسالته ) ِّ
  ].٣٢٢/ ١علم التعمية ) [الكنوز

ذكرت يف مقال ) رايب لى البقصيدة يف حل رموز األقالم املكتوبة ع (- 
، ٥٤م [ُحملمد أمحد دمهان نشر يف جملة جممع اللغة العربية بدمشق ) رسائل نادرة(
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موع رقم ]. ٣٦٠، ص ٢ع وهو مما حوته مكتبة ) ١٣٩(والقصيدة من رسائل ا
ي زارها األستاذ دمهان وأثبت يف املقال بعض ما  املرحوم أمحد تيمور باشا بالقاهرة، الت

ًومل نصب للقصيدة ذكرا يف أي مصدر آخر. ره من جماميعهااختا ُ.  

   ما تحتاج إليه علوم التعمية من الدراسات اللغوية- ٣
ّر أعالم التعمية على ما حيتاج إليه من يعاين حل املعمى من  نص أكث َّ ْ َ

ر من علوم اللغة والدراسات اللسانية، وذلك ألن  صفات خاصة، ومعرفة جيدة بكثي
ّعمى يعتمد منهجيات حمددة، أساسها معرفة دوران احلروف ومراتبها يف استخراج امل

  .ن االئتالف والتنافر فيما بينها ّاللسان املعمى، والعلم بقواني

ْوأمجع كالم يف ذلك ما نص عليه ابن عدالن يف فاحتة مقدمة رسالته  َ ُ ّ ٍ ُ
ُأما الفاحتة فإن املتـرجم يستع((): ََُّاملؤلف للملك األشرف( َ ْ : ِّان على حله بأمور منهاَُ

راكيب املستعملة  الذكاء، وجالء اخلاطر، والنشاط، واللغة، والنحو، والتصاريف، والت
ر استعماله من احلروف ويتوسط  رها، ومعرفة العروض والقوايف، وما يكث يف اللغة وغي

ّيقل ر استعماهلا و ّويقل، وما يتنافر ويتوافق من تراكيب احلروف، ومعرفة كلمات يكث
رة الرياضة حبصول التمرين  ويتوسط ثنائية وثالثية، ومعرفة الفواصل والتمجيدات وكث

ْوالدربة ُّ..((
)٣(.  

ُويفصل ابن دنيني ّر يف بيان ما حيتاج إليه املستخرج إن كان املعمى نث ّ ُ ِ ْ ُ
ًرا أو  

ُشعرا، فإن كان املعمى من الكالم املنثور، احتاج املستنبط  ِ
ُ ّ ملعرفة ً إضافة إىل ا- ً

ا ومراتبها وما يأتلف منها ويتنافر   إىل صفات خاصة، قال يف - باحلروف ودورا
ّمقاصد الفصول املتـرمجة عن حل الت(كتابه  ْ وينبغي للرجل الطالب هلذا العلم ((): رمجة َُ

ًأن يكون ذكيا، دقيق النظر، لطيف احلس، قوي احلدس، نقي الفكر، صائب 
ي  فات املذكورة مل ينتفع بشيء من الطرق التالظن، وإن مل يكن على هذه الص
ا يف االستعانة على االستنباط ْوقد يكون من الناس من يكون أصل الت. ذكر رمجة  َ

ِّن يديه وال يهتدي لقراءة ما عمي فيها، وإذا كان كذلك فكيف يتهيأ له القدرة  بي ُ
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))ًعلى أن يعمل شيئا كما ذكرته، أو يفهم؟
)٤(.  

يف (ر حديثه يف صدر القسم الثاين من كتابه حتت عنوان  نيُويستكمل ابن دني
ّحل ما عمي من الكالم املنظوم ُ وبعد ذلك فأقرب الدالئل على هذا العلم أن ((: فيقول) ّ

يكون املستنبط عاملا بالعروض والقوايف وعلم الشعر، بصي
ً ُ

ُ ر احلفظ  ًرا بالكتابة، كثي ِ
ّللشعر، مكارا باملعمى، فإذا كان كذل ً ))ُك فال يعسر عليه استنباط ما صعب منهَّ

)٥(.  

يف استخراج (يف مقدمة رسالته ) أدب الشعراء(ومثل ذلك ما أورده صاحب 
ُحيث نص على ما ينبغي أن يكون عليه مستخرج معمى املنظوم ) ّاملعمى من الشعر ِ ُ ّ

ًجيب أن يكون املخرج له عروضيا، قافيا، بصي((: قال ً ُ ِ ُ
ًرا بالكتابة، شاعرا،   لطيف ً

ًر احلفظ للشعر، خداعا للمعمى عليه، حمامال عليه، رزافا،  احلس، أملعي احلدس، كثي ّ ً ً ّ
))..فإذا مجع ذلك مل يتعذر عليه إخراج صعبه وسهله

مث يتبع ذلك مبا ينتج عنه . )٦(
  .إن نقص شيء مما سبق

َِْوجاء ابن الدريهم بعده فاقتصر  ُّ قال  على ضرورة معرفة اللغة، - مما تقدم - ُ
والبد ملن يعاين هذا العلم من معرفة ((): مفتاح الكنوز يف إيضاح الرموز(يف رسالته 
ا وقواعدها، وما هو من احلروف  اللغة الت َُْي يروم حل قلمها، أو ما يـتـرجم بلسا ّ

ًر وقعا ودورانا منها كحروف املد واللي أكث ن يف سائر اللغات، وكاأللف يف العريب،  ً
ُْي، والنون يف املغلي مي واألرمنن يف الرو والسي

..((
)٧(.  

َّعلى أن ما تقدم بيانه ليس منبت الصلة عما سبق من مصنفات التعمية، فقد 
ًّر أنه جاء مفرقا يف رسالته أثناء حديثه عن سبل  ر منه، غي سبق الكندي إىل كثي

ّاستخراج املعمى
)٨(.  

ّألوىل، حيث صدرها يف رسالته ا) جمهول(ن  وبنحوه ما ذكره صاحب املقالتي
ُببيان ما حيتاج إليه املستخرج من صفات خاصة، أكدت أمهية مراعاة اجلانب  ِ ُ
ًّالنفسي يف استخراج املعمى، أوىف فيه على الغاية تفصيال ودقة، مث حتدث بعدها  ً ّ

ّي تعتمد على معارف لغوية، جاءت مفرقة عليها ّعن طرق احلل الت
)٩(.  
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املنظوم أو الشعر واستخراجه كان من األمهية وقد ظهر مما تقدم أن تعمية 
ر أعالم التعمية، وال عجب فالشعر أحد قسمي الكالم، وهو إىل  مبكان لدى أكث

َران علم العروض والقافية بعلم التعمية لدى  ذلك ديوان العرب، ولذلك ما وجدنا اقت
مصنفات  من ر ما وقفنا عليه واحلق أن أكث. ن والنحاة كما تقدم ر من اللغويي كثي

ُالتعمية تناول املعمى من الشعر، وطرق حله، وما حيتاج إليه مستخرجه مما تقدم بيانه  ُِ ِّ َ ّ
وأقدمهم يف . ر املفردة ملعمى الشعر ونقله، ووجدنا أمثلة ذلك يف مؤلفات التعمية غي

ًهذا الكندي الذي نص على ثالثة مبادئ تستعمل يف استخراجه إضافة إىل املبادئ  ّ ُ
معرفة القوايف، ومعرفة عدد حروف البيت وفق أوزان الشعر، : ر وهي عملة يف النثاملست

  .)١٠(وما يليها من مصوتات) الصامتة(ُْومعرفة احلروف اخلرس 

ّي تعتمد يف حل املعمى من  ن لألمور الت ُوأما ابن عدالن فأفرد قاعدتي ّ
معرفة العروض : يهماالشعر، وذلك بعد أن استوىف معاجلة الكالم املنثور، أهم ما ف

ّر والروي، وعدد حروف كل حبر والقافية، والتشاطي
)١١(.  

ومثل ذلك ما صنعه إسحاق بن وهب الكاتب، فقد حتدث عن حل 
ّاملعمى من الشعر بعد فراغه من الكالم على استخراج املعمى من النث ر، وهو يف هذا  ّ

  .)١٢(ال خيرج عما تقدم
ِّ الثاين من كتابه على حل ما عمي من الكالم ر فقد وقف القسم ُوأما ابن دنيني ُ ّ

 .)١٣()٦٦ - ٣٦ن  ما بي(ًن فصال  املنظوم، وتناول مجيع قضاياه بالتفصيل والشرح يف ثالثي
  .ر املفردة لتعمية الشعر وهذا أوسع كالم وجدناه يف مصنفات التعمية غي

ية على أن أظهر دليل على خطر شأن الشعر، وارتباط علم العروض والقاف
ا للشعر وحده مثل رسالة  َبالتعمية، كان وجود كثي ر من مصنفات التعمية، أفردها أصحا

ّأيب احلسن ابن طباطبا يف استخراج املعمى
ردة )١٤( ّ، ورسالة استخراج املعمى من الشعر ا

  .)١٦(وكذلك ما نقلناه من كتاب اجلرمهي ورسالته. )١٥(من أدب الشعراء

  التعمية في اللسانيات العربية أبرز إسهامات أعالم -٤
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ن علوم التعمية وعلوم اللغة العربية  مضت اإلشارة إىل العالقة الوثيقة بي
رها من الدراسات اللغوية  كالنحو والصرف واألصوات والعروض واملعاجم وغي
. ن االئتالف والتنافر فيما بينها اللسانية، مثل إحصاء دوران احلروف ومراتبها، وقواني

ي ُ ن استخراج املعميات يعتمد على الدراية اجليدة جبميع ما تقدم، فقد عنوملا كا
أصحاب التعمية جبوانب من الدراسات اللغوية، وأغنوها بنتائج مهمة، وأوضح ما 

االت التالية   :ظهر ذلك يف ا

   الدراسات اإلحصائية للحروف –أ 
ُين عنوا بالقرآن تعود نشأة اإلحصاء اللغوي إىل الصدر األول من العلماء الذ

ًن مبا رأوه مناسبا يف ضبط  الكرمي فأحصوا حروفه وكلماته وآياته وسوره مستعيني
م آنذاك، وانتهوا إىل معرفة دوران احلروف فيه ومراتبها وطبيعي أن تكون . حسا

نتائج تلك اإلحصاءات من التباين مبكان، وذلك جلملة من األسباب ال جمال 
َي به أصحاب املعاجم من حساب مبـلغ ما يرتفع من أبنية  ّأما ما عن. )١٧(لذكرها َْ

الثنائية والثالثية والرباعية واخلماسية، مهملها ومستعملها، وصحيحها : كالم العرب
. )١٨(رها ر من املعاجم وغي ومعتلها ومضاعفها، فذلك قدمي مبسوط يف مقدمات كثي

  .بيد أنه على أمهيته ال يندرج فيما حنن بصدده

ن ما نريده هنا هو إحصاء دوران احلروف أو تواترها يف نصوص مكتوبة، ر أ غي
وهذا قد وجدناه لدى أعالم التعمية دون . ًومعرفة مراتبها تبعا الستعماهلا يف النص

ولعل أول إحصاء من هذا . ّرهم، ألمهية ذلك يف استخراج املعمى إما طال النص غي
ت (َة على اللغة العربية كان إحصاء الكندي ّّالنوع يف تاريخ الدراسات الكمية اللساني

ّيف رسالته يف استخراج املعمى، فقد حتدث يف صدرها عن مراتب احلروف يف (  ه٢٦٠
ا ختتلف من لسان آلخر، مث ذكر  ّاالستعمال، وضرورة معرفتها الستنباط املعمى، وأ

ا بنفسه ك فلنذكر اآلن فإذ قد أنبأنا عن ذل((:  قال)١٩(مراتبها وفق إحصائية قام 
  :رة والقلة يف اللسان العريب، فنقول مراتب احلروف يف الكث
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،  ر ما استعمل يف اللسان العريب من احلروف، مث ل، مث م، مث ه ّإن األلف أكث
ما سواء، مث  ًمث، و، مث ي، مث ن، مث ر، مث ع، مث ف، مث ت، مث ب، مث ك، مجيعا فإ

 ص، مث ش، مث ض، مث خ، مث ث، مث ز، مث د، مث س، مث ق، مث ح، مث ج، مث ذ، مث
  .ن سواء، مث ظ ط، والغي

  :فإذا أصبنا يف سبع ورقات من العريب
ً ياء، ٢٥٢ً واوا، ٢٦٢ً هاء، ٢٧٣ً ميما، ٣٢٠ً الما، ٤٣٧ً ألفا، ٦٠٠

ً، كافا، ١١٢ً باء، ١١٢ً تاء، ١٢٠ً فاء، ١٢٢ً عينا، ١٣١ً راء، ١٥٥ً نونا، ٢٢٢
 ٢٠ً صادا، ٣٢ً ذاال، ٣٥ً جيما، ٤٦ً حاء، ٥٧ًقافا،  ٦٣ً سينا، ٩١ً داال، ٩٢

))ً غينا، ومثاين ظاءات١٥ً طاء، ١٥ً ثاء، ١٧ًخاء، 
)٢٠(.  

َُِْْوجاء ابن دنـينري بعد أكث فأفاد من إحصاء (  ه٦٢٧ت (ر من ثالثة قرون  ُ
ّالكندي، وعمد إىل إجراء إحصاء للحروف يف نص ما، فانتهى منه إىل إثبات 

): رمجة رمجة عن حل الت مقاصد الفصول املت(كندي، قال يف كتابه صحة ما صنعه ال
إنه عمد : رت مراتب احلروف على ما ذكره يعقوب الكندي رمحه اهللا، يقول وقد اعتب((

ّإىل سبعة أجالد، فعد مجيع مراتب احلروف منها، وذكر أنه وجد حرف األلف ستة 
. مليم ثالمثئة وعشرين مث على ما ذكرن، وا ًن وثالمثئة وسبعا وتسعي آالف، والالم ألفي

فعمدت إىل . فهجس يف نفسي أن أعمد إىل أوراق وأعدها وأعلم مراتب احلروف منها
ا مخسمئة  ا فوجد ثالث أوراق من كالم منثور مشتمل على رسائل، فعددت ألفا

ًن هاء،  يًن ميما، وست ًن ومخسا وستي ًن الما، ومئتي ًن ألفا، وثالمثئة وستي ًومخسا وسبعي
ًن ومخسا وعشرين نونا، ومئة ومخسا  ًن ياء، ومئتي ن وثالثي ًن واوا، ومئتي ن ومخسي ومئتي ًً
ًن عينا، ومئة ومخسا وأربعي ًن راء، ومئة وسبعي وتسعي ًن فاء، ومئة ومخس عشرة تاء، ومئة  ً ًَ

ًن داال، ومخسا وسبعي ًن كافا، ومثاني ًومخس باءات، ومخسا وتسعي ن  ن وستي  وثنتيًن سينا، ً
ًن حاء، وثالثا وأربعي ًقافا، ومخسي ًن ذاال، ومثانيا وعشرين صادا،  ًن جيما، وثنتني وثالثي ً ً ً

ًوسبع عشرة شينا، وثالث عشرة خاء، وإحدى عشرة ثاء، وتسع راءات، ومثاين  ً ً
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فعلمت صحة ما قاله يعقوب بن إسحاق . ِطاءات، وسبع ظاءات، ومخس غينات
))رمحه اهللا

)٢١(.  
الذي حتدث يف القاعدة األوىل من مصنفه (  ه٦٦٦ت(ُوتبعه ابن عدالن 

رة  كثي: عن مراتب احلروف، وجعلها ثالثة أقسام) َُّاملؤلف للملك األشرف(
ّومتوسطة وقليلة، وذكر مبـلغ دوران كل حرف منها ضمن جمموعته، وذلك وفق  َ َْ

  :استعماله يف نص قام بإحصائه، قال
فاأللف إذا ). ن املوهي: (، وهي سبعة جيمعهارة كثيّإما اعلم أن املراتب ((

ًوقعت يف كتابة ستمئة، كانت الالم أربعمئة ناقصا أحرفا يسي ًرة أو زائدا ذلك، وامليم  ً
ن كذلك،  ن وستي ن وسبعني كذلك، والواو مئتي ثالمثئة وعشرين كذلك، واهلاء مئتي

رين كذلك، هذا هو الغالب، وقد ن وعش ن كذلك، والنون مئتي ن ومخسي والياء مئتي
  .تتقلب املراتب

، فالراء )رعفت بكدس قحج: (، وهي إحدى عشرة جيمعهامتوسطةّوإما 
ًأوهلا، فإذا وقعت الراء تبعا ملا ذكرنا تكون مئة ومخسا ومخسي ًن ناقصا فزائدا، والعي ً ن  ً

ة ومثاين عشرة، ن وعشرين، والتاء مئ ن كذلك، والفاء مئة واثنتي ًمئة ومثانيا وثالثي
ًن داال، وستا ومثاني ن وتسعي يت عشرة، وكذلك الكاف، وثنتي والباء مئة واثن ًن سينا،  ً
ًن قافا، وسبعا ومخسي ًوثالثا وستي ًن حاء، وستا وأربعي ً   .ًن جيما ً

  :ّ عشرة، جيمعها بيت من الشعر، كل حرف منها يف أول كل كلمة منه، وهووالقليلة
َخوف ضن َ ْ َى شبت َ ْ ِ ًظلم غزا طاب زورا ثاويا   َ صبا ذاوياً ٌ 

ًفالظاء إذا وقعت تبعا ملا ذكرنا كانت مثاين ظاءات، واثنيت عشرة غينا، ومخس  ً
ًعشرة طاء، وست عشرة زايا، وسبع عشرة ثاء، وعشرين خاء، وثالثا وعشرين ضادا،  ً ً َ

ًومثانيا وعشرين شينا، واثنتي ًن صادا، ومخسا وثالثي ن وثالثي ً   .)٢٢())ًن ذاال ً

ّوفيما يلي جدول يشتمل على دوران احلروف ومراتبها لدى كل من ُ :
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ْر وابن عدالن، تيسي َُْالكندي وابن دنـيني ًرا للمقارنة، ومجعا لشتات ما تفرق آنفا َ ّ ً ً:  

ْر وابن عدالن َُْدوران الحروف ومراتبها لدى الكندي وابن دنـيني َ  

 ابن عدالن ابن دنينير الكندي

 هانسبتدورانها مراتبها نسبتهادورانها مراتبها نسبتهادورانها مراتبهاالحروف
 ١٦.٥٤ ٦٠٠ األلف١٦.٧٦ ٥٧٥ األلف١٦.٦٣ ٦٠٠ األلف ١
  ١١.٠٢  ٤٠٠  الالم ١٠.٥٠  ٣٦٠  الالم ١٢.١١  ٤٣٧  الالم  ٢
  ٨.٨٢  ٣٢٠  م املي  ٧.٧٣  ٢٦٥  م املي  ٨.٨٧  ٣٢٠  م املي  ٣
  ٧.٤٤  ٢٧٠  اهلاء  ٧.٥٨  ٢٦٠  اهلاء  ٧.٥٧  ٢٧٣  اهلاء  ٤
  ٧.١٧  ٢٦٠  الواو  ٧.٢٩  ٢٥٠  الواو  ٧.٢٦  ٢٦٢  الواو  ٥
  ٦.٨٩  ٢٥٠  الياء  ٦.٧١  ٢٣٠  الياء  ٦.٩٨  ٢٥٢  الياء  ٦
  ٦.٠٧  ٢٢٠  النون  ٦.٥٦  ٢٢٥  النون  ٦.١٣  ٢٢١  النون  ٧
  ٤.٢٧  ١٥٥  الراء  ٥.٦٩  ١٩٥  الراء  ٤.٣٠  ١٥٥  الراء  ٨
  ٣.٨٠  ١٣٨  ن العي  ٤.٩٦  ١٧٠  ن العي  ٣.٦٣  ١٣١  ن العي  ٩
  ٣.٣٦  ١٢٢  الفاء  ٤.٢٣  ١٤٥  الفاء  ٣.٣٨  ٢٢  الفاء  ١٠
  ٣.٢٥  ١١٨  التاء  ٣.٣٥  ١١٥  التاء  ٣.٣٣  ١٢٠  التاء  ١١
  ٣.٠٩  ١١٢  الباء  ٣.٠٦  ١٠٥  الباء  ٣.١٠  ١١٢  الباء  ١٢
  ٣.٠٩  ١١٢  الكاف  ٢.٧٧  ٠٩٥  الكاف  ٣.١٠  ١١٢  الكاف  ١٣
  ٢.٥٤  ٠٩٢  الدال  ٢.٣٣  ٠٨٠  الدال  ٢.٥٥  ٠٩٢  الدال  ١٤
  ٢.٣٧  ٠٨٦  ن السي  ٢.١٩  ٠٧٥  ن السي  ٢.٥٢  ٠٩١  ن السي  ١٥
  ١.٧٤  ٠٦٣  القاف  ١.٨١  ٠٦٢  القاف  ١.٧٥  ٠٦٣  القاف  ١٦
  ١.٥٧  ٠٥٧  احلاء  ١.٤٦  ٠٥٠  احلاء  ١.٥٨  ٠٥٧  احلاء  ١٧
  ١.٢٧  ٠٤٦  م اجلي  ١.٢٥  ٠٤٣  م اجلي  ١.٢٧  ٠٤٦  م اجلي  ١٨
  ٠.٩٦  ٠٣٥  الذال  ٠.٩٣  ٠٣٢  الذال  ٠.٩٧  ٠٣٥  الذال  ١٩
  ٠.٨٨  ٠٣٢  ادالص  ٠.٨٢  ٠٢٨  الصاد  ٠.٨٩  ٠٣٢  الصاد  ٢٠
  ٠.٧٧  ٠٢٨  ن الشي  ٠.٥٠  ٠١٧  ن الشي  ٠.٥٥  ٠٢٠  اخلاء  ٢١
  ٠.٦٣  ٠٢٣  الضاد  ٠.٣٨  ٠١٣  اخلاء  ٠.٤٧  ٠١٧  الثاء  ٢٢
  ٠.٥٥  ٠٢٠  اخلاء  ٠.٣٢  ٠١١  الثاء  ٠.٤١  ٠١٥  الطاء  ٢٣
  ٠.٤٧  ٠١٧  الثاء  ٠.٢٦  ٠٠٩  الزاي  ٠.٤١  ٠١٥  ن الغي  ٢٤
  ٠.٤٤  ٠١٦  الزاي  ٠.٢٣  ٠٠٨  الطاء  ٠.٢٢  ٠٠٨  الظاء  ٢٥
  ٠.٤١  ٠١٥  الطاء  ٠.٢٠  ٠٠٧  الظاء  ٠٠٠  ٠٠٠  الزاي  ٢٦
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 ٠.٠.٣٣  ٠١٢  ن الغي  ٠٠٥  ٠.١٥  ن الغي  ٠٠٠  ٠٠٠  ن الشي  ٢٧
  ٠.٢٢  ٠٠٨  الظاء  ٠٠٠  ٠٠٠  الضاد  ٠٠٠  ٠٠٠  الضاد  ٢٨
  %١٠٠  ٣٦٢٧ المجموع %١٠٠  ٣٤٣٠ المجموع %١٠٠  ٣٦٠٨ المجموع  

  :رها في نسج الكلمة العربية ائتالف الحروف وتناف–ب 

 ،)٢٣(سبق األقدمون من علماء العربية إىل دراسة أحكام نسج الكلمة العربية
ًوذكروا قدرا متفاوتا من قواني ران احلروف وتنافرها يف الثنائيات، وأرجعوا علة  ن اقت ً

ا أو مزجها إىل تباعد خمارج احلروف، وعلة تنافر احلرو ائتالف احلروف أو اقت ف را
ً، فاألوىل جتعل التأليف حسنا، والثانية جتعله قبيحا أو ممتنعا)٢٤(إىل قرب خمارجها ً ً .

م على جهود من سبقهم، بل تعمقوا يف  بيد أن أعالم التعمية مل يقتصروا يف مؤلفا
ُُي حتكم بناء أو نسج الكلمة العربية، وعنوا  ن الصوتية واللسانية الت دراسة القواني

ّى حنو مل جنده عند من سبقهم، وذلك ألن استخراج املعمى باستقصائها، عل ْ َ ٍ

ًرا، ال يسمح بدوران احلروف مرات عدة،  يتوقف على معرفتها إن كان النص قصي
ّّوال ينفع يف استخراجه استعمال احليل الكمية القائمة على معرفة دوران احلروف 

ن الصوتية  ى الدراية بالقوانيومراتبها، بل حيتاج إىل معرفة باحليل الكيفية القائمة عل
ًن يكون جمديا إن  الناظمة الئتالف احلروف وتنافرها، ولكن استعمال هذه القواني

ّكان النص املعمى معروف الفواصل، أي فيه رمز للفراغ بي ن الكلمات، فإن كان  ّ
ًَالنص املعمى مدجما ال فاصل فيه، فال تكون هذه القواني ْ ُ ّ ، ًن جمدية يف االستخراج ّ

اية ثنائية،  ألن احتمال ورود حرفي ًن متنافرين يكون واردا يف ثنائية حرفها األول 
ََلذلك كان استخراج التعمية املدجمة . وحرفها الثاين بداية ثنائية ُْ

من ) بال فاصل(
ًرا من منهجيات االستخراج ال تنفع قبل  أصعب أنواع التعمية البسيطة، ألن كثي

  .)٢٥(معرفة الفاصل

َويـع َد الكندي أسبق أهل التعمية يف ذلك، وأكثُ ُّ رهم استقصاء، فقد شرح  ُّ
رن،  رن من احلروف وما ال يقت  القواعد األساسية يف حتديد ما يقت)٢٦(يف رسالته
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ن  ؛ مث يشرح قواني)ً حرفا١٢(رة زائدة  ومتغي) ً حرفا١٦(فقسم احلروف إىل أصلية 
ًرة، ويستعرضها حرفا  ن من املتغي لسيًالتنافر مقصورة على احلروف األصلية مع ا

رتيب اهلجائي، فيذكر مع كل حرف ما ال يقارنه من احلروف،  ًحرفا على الت
ًوال نعلم أحدا سبقه إىل مثل )  حالة٩٤(فاجتمع له من حاالت التنافر أو قوانينه 

رن من  وفيما يلي خالصة ملا أورده الكندي يف جدول ميثل ما ال يقت. ذلك
  .)٢٧(يهاحلروف لد

  رن من الحروف عند الكندي جدول يمثل ما ال يقت
  عدمية االئتالف- الثنائيات ما ال يأتلف معهالرمزاحلرف

 س ظس ضس صس ذس ث ظضص ذث  س

س ذ ظ ذ ط ذ ض ذ ص ذ  زذ              

        ذ غ ذ ش         غ ش   ذ

س ز ز س ظ ز ز ط ص ز ز ص      س  ظ ص   ز

        ز ض ز ش        ض ش   ز

          ط ز          ط   ز

ظ ص ص ظ ط ص ص طض صص ض      ظ  ط ض   ص

        ص ش ص ج        ش ج   ص

          د ص           د   ص

ش ض ض ش ظ ض ض ظ ط ض ض ط      ش  ظ ط   ض

          ض ق          ق   ض

          د ض           د   ض



  
٥٣٥  حيىي مري علم.  د–إسهامات علماء التعمية يف اللسانيات العربية 

  عدمية االئتالف- الثنائيات ما ال يأتلف معهالرمزاحلرف

د ظ ظ د ج ظ ظ ج ط ظ ظ ط       د  ج ط   ظ

    ظ خ ظ ش ظ ق ظ ح    خ ش  ق ح   ظ

      ج ق ج غ ج ط
  ج

 
       ق  غ ط

      ق ج غ ج ط ج

غ ح ح غ  ع ح ح ع خ ح ح خ       غ  ع خ   ح

        غ خ خ غ          غ   خ

          ع خ          ع   خ

        د ط  د ز         ط  ز   د

          س ش          س   ش

        غ ع ع غ          غ   ع

          ق غ          ق   غ
بعد أربعة قرون من الكندي فأفاد من صنيعه، وعقد (  ه٦٢٧ت(ر  ُوجاء ابن دنيني

ن يف كتابه ألقسام احلروف على اختالف أوصافها، وملا يأتلف من احلروف  فصلي
ر، وما  ما يأتلف بالتقدمي والتأخي: وما يتباين، وقسم احلروف إىل أربعة أقسام هي

ر، وما يأتلف  دون التأخير، وما يأتلف بالتقدمي  ال يأتلف ال بالتقدمي وال بالتأخي
رة، مث أتبع ذلك  ّوفصل يف قسمة احلروف إىل أصلية ومتغي. ر دون التقدمي بالتأخي

ر  رن، واملتغي رن وما ال يقت ما يقت: بإيراد جدول ضمنه أقسام احلروف املتقدمة
َْوفيما يلي خالصة ما أورده ابن دنـيني. )٢٨(واألصلي، واملعمل واملهمل   :ر يف كتابه ُ
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  ر َُْجدول يمثل ما ال يأتلف من الحروف لدى ابن دنـيني

 بتقدمي وال تأخري ظ ض ص ز ذ ث ال تألف: س

 بتقدمي وال تأخري س ض ص ظ ط ز ث ال تألف: ذ

بتقدمي وال تأخري س ظ ص ذ ث ال تألف: ز

 بتقدمي وال تأخري ض س ظ ط ز ذ ث ال تألف: ص

 بتقدمي وال تأخري ش س ظ ط ص ذ ث لفال تأ: ض

 بتقدمي وال تأخري سض ج ص ط ز دذ ث ال تألف: ظ

 بتقدمي وال تأخري      غ  ع خ ال تألف: ح

 بتقدمي وال تأخري غ ح ال تألف: خ

  بتقدمي وال تأخري  غ  ظ  ط ق ال تألف: ج

 بتقدمي وال تأخري ع خ ح ج ال تألف: غ

 بتقدمي وال تأخري س ظ ض ص ز ذ ال تألف: ث

ِن جييء ابن الدريهم ويف القرن الثام َْ ُّ فيحذو حذو (  ه٧٦٢ت(ُ
) مفتاح الكنوز يف إيضاح الرموز(َّر فيستقصي يف مؤلفه  الكندي وابن دنيني

: ن ن الثنائيات، فيورد احلروف موزعة على نوعي ران والتنافر بي ن االقت إيراد قواني
ًما ال يقارن بعضه بعضا مطلقا، يعن ا ال يقارن ر، وم ي ال بتقدمي وال بتأخي ً

وفيما يلي . ر ي بتقدمي أو بتأخي ره من احلروف من جهة دون جهة، يعن غي
َِْخالصة ما أورده ابن الدريهم يف مصنفه ُّ

)٢٩(:  
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َِْره من الحروف عند ابن الدريهم جدول ما ال يقارن غي ُّ  

  عدمية املقارنة–الثنائيات الناجتة  اليقارنهما الرمز حلرفا

 ث ضث صث سث زث ذ
 ث

 
ضصس ز ذ

  ض ث ص ث س ث ز ث ذ ث

  ج ك ج ق ج غ  ج ظ ج ط
  ج

 
 ك ق غ ظ ط

  ك ج ق ج غ ج ظ ج ط ج 

         ظ د  د ظ         ظ   د

   ذ ظ  ذ ط ذ ض ذ ص  ذ ز
  ذ

 
 ظ ط ض ص  ز

  ظ ذ  ط ذ ض ذ ص ذ  ز ذ

   زظ  زط  زض  زص  زس ظ ط ض ص س    ز

   ظ ز  ط ز ض ز ص ز س ز              

ظ  س س ظ  ض س س ض ص س س ص     ظ ض ص   س

    ظ ص ص ظ ض ص ص ض       ظ ض   ص

    ش ض ض ش ضظ  ض ظ       ش ظ   ض

        ظ ط ط ظ         ظ   ط

    ك ق ق ك غ ق ق غ        ك غ   ق

        خ ك ك خ         خ   ك

    ف م م ف ب م م ب       ف ب   م

    أ ه   خ ه   غ ه   ع ه   ح ه  أ خ غ ع ح    ه
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   ح أ ح خ ح غ ح ع   ح ه  أ خ غ ع   ه   ح

     ع أ ع خ ع غ ع ح    أ خ غ ح   ع

   غ أ غ خ غ ع غ ح   غ ه  أ خ ع ح   ه   غ

   خ أ خ غ خ ع خ ح خ ه  أ غ ع ح   ه   خ

          ث ش         ش   ث

       د ط د ص  د ز     ط ص  ز   د

     ذ غ  ذ ش  ذ س  ذ ج   غ ش س ج   ذ

      ش ص ش س ش ز     ص س  ز   ش

          ط ك         ك   ط

   أخ  أ غ  أ ح  أ ع   أ ه خ غ ح ع   ه   أ
  :ن نتائج إحصائيات التعمية والجذور العربية مقارنة بي

: ران احلروف وتنافرها لدى أعالم التعمية ّإن ما تقدم من نتائج إحصائية القت
َِْر وابن الدريهم إمنا قام على إحصاء دوران احلروف يف نص َُْالكندي وابن دنـيني وص ُّ

م أحصوا . ّمن الكالم املستعمل أو املكتوب، مبا فيه من جمرد ومزيد آية ذلك أ
بأنفسهم دوران احلروف املستعملة يف نصوص خمتارة بأطوال خمتلفة، تقع يف بضع 
م قسموا احلروف إىل أصلية ال تزاد، ومتغرية تكون  ّأوراق أو بضعة أجالد، وأ ُ

ًأصلية تارة وزوائد تارة أخرى، وه ًإضافة إىل ) سألتمونيها(ي تتضمن حروف الزيادة ً
َّلكن مثة إحصائية أخرى قامت على إحصاء دوران . ن الكاف والباء والفاء والسي

ردة(احلروف يف اجلذور العربية  : الواردة يف مخسة معاجم قدمية، هي) ّاألصول ا
ذيب اللغة، واحملكم، ولسان العرب، والقاموس احمل وطبيعي . )٣٠(يطمجهرة اللغة، و

ران الثنائيات  أن ختتلف النتائج اإلحصائية للجذور على دوران احلروف ومراتبها، واقت
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ي اعتمدت الكالم املكتوب  وتنافرها، عن النتائج اإلحصائية لنصوص التعمية الت
ًاملستعمل جمردا ومزيدا، وأهم نتائج املقارنة بي ً ن من اإلحصاء اللغوي  ن هذين النوعي ّ

ّرة يف إحصاء اجلذور، ألن احلروف املتنافرة تتسع رقعتها كلما  الت التنافر كثيأن حا
ّن تتناقص احلروف املتنافرة كلما  ّضاق تصريف الكلمة، وجتردت من الزوائد، يف حي

ا السوابق واللواحق ّاتسع تصريف الكلمة، واكتنفتها الزوائد، وأحاطت 
)٣١(.  

ن من احلروف يف إحصاء اجلذور ر ّوفيما يلي جدول يتضمن ما ال يقت
  :)٣٢(العربية

  :ره من الحروف في إحصاء الجذور العربية جدول ما ال يقارن غي
  ًما ال يأتلف معه تتابعا الحرف
                  ع  ء    ء
                    ف    ب
            ط ض ص  ذ  ظ    ت
        ش  ظ ض ص  س  ز  ذ    ث
              ظ  ق  غ  ت    ج
              خ   ه  غ  ع    ح
            ك  ح   ه  غ  ء    خ
              ظ ض  ط  ت    د
  ط  د  ظ  ض ص  ش  س  ز  ث  ت    ذ
                    ظ    ر
        ذ  ظ ض ص  ش  س  ث    ز
          ظ ض ص  ش  ز  ث    س
                   ض    ش
        ز  ذ  ظ ض  ش  س  ث    ص
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      ق  ش  ث  ت  ظ ص  س  ذ    ض
            ظ ض ص  ذ  ت    ط

  ش  س  ز  ذ  د  خ  ح  ج  ث  ت    
          ك  ق  غ  ط ض ص    ظ
              غ  خ  ح  ء    ع
          ك  ع  خ  ج  ح  ء    غ
                    ب    ف
                  ك  ج    ق
                  ق  ط    ك
                  ف  ب    م
                ظ  خ  ح     ه

   الخاتمة-٦

مل تقتصر إسهامات علماء التعمية يف تطور اللسانيات العربية على ما 
ّّتقدم من عناية بالغة بالدراسات الكمية اإلحصائية لدوران احلروف يف الكالم ّ 
ًاملستعمل جمردا ومزيدا يف نصوص خمتارة، ومعرفة مراتبها، وانقسامها إىل ثالث  ً

ر، ع، ف، (، ومتوسطته )، ي، ن  ا، ل، م، و، ه( رة الدوران  كثي: جمموعات
ظ، غ، ط، ز، ث، خ، ض، ش، ص، (، وقليلته )ت، ب، ك، س، ق، ح، ج

ئتالف الثنائيات ن الصوتية الناظمة ال ٍ، ومن حرص على استقصاء القواني)ذ
ًوتنافرها اعتمادا على اإلحصاءات السابقة، بل جتاوز األمر ذلك إىل دراسات 
ّلغوية أخرى، هي من متام عدة املتـرجم وصوال إىل حل املعمى، وقد ذكرها بعض  ّ ً ِ

ْ َُ ّ ُ
َِْأعالم التعمية كابن عدالن وابن الدريهم مثل ُّ ْ الدراية اجليدة باللغة، وأصول : َ

راكيب املستعملة يف اللغة، والعروض والقوايف،  لنحو، والتصاريف، والتالكتابة، وا
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ّر استعماله ويقل ويتوسط، من كلمات ثنائية وثالثية، والفواصل  وما يكث
رد من األفعال واألمساء، ومنتهى  اية ا والتمجيدات، وأطوال الكلمات، ومبلغ 

  . املتصلتكرار احلرف الواحد يف الكلمة الواحدة، ويف الكالم
َِْر مثال ملا تقدم ما جنده يف رسالة ابن الدريهم  ّولعل خي ُّ مفتاح الكنوز يف إيضاح (ّ

ي اشتملت على بيان عدة املت الت) املرموز
ُ

َّ ِرجم  ُ ّي يروم حلها، وقواعدها  معرفة اللغة الت(ْ
الصرفية، وتواتر حروفها، ورمسها من حيث الفصل والوصل، وعددها، واأللفبائيات 

ّوبعد أن فصل يف ضروب التعمية أورد مقدمة صرفية على غاية من ). األجبدياتو ّ
ّدلت على متكنه من ناصية اللغة، ومعرفته بأسرارها، فقد حتدث بإسهاب عن ،)٣٣(األمهية ّ ّ:  

أمر من : ِف(ّفأقلها يكون على حرف واحد، مثل :  أطوال الكلمات–أ 
ُأفلمستـنـزهاتكما : (ًحرفا، مثل) ١٤(إىل رها ينتهي  ، وأكث)املعتل اللفيف املفروق ِ َ َْ ْ ُ

َِ
ُأعددمتاها ْ َ اية األفعال قبل الزيادة )ْ اية األمساء قبل الزيادة مخسة أحرف، و ، وأن 

أربعة أحرف، وأنه ليس يف كالم العرب كلمة رباعية األصل أو مخاسيته ليس فيها 
، وأنه ليس )ب، مف، (أو احلروف الشفوية ) ل، ن، ر(ّحرف من حروف الذالقة 

  ).إبراهيم(يف القرآن كلمة مخاسية األصل سوى األعالم األعجمية، مثل 
إذ ال ميكن أن يتكرر حرف واحد يف :  مبلغ تكرار الحرف الواحد–ب 

َما رأينا كككا ككككك: (ر من مخس مرات، مثل كلمة واحدة أكث ِ َ ُ ً ََ َ، والككك)ُ ُ :
َّمجع ككة مثل َعكة وعكك، وهي امل: ُ ُ ِاألول للتشبيه، واآلخر . ر ركب الكبيَُّ

  :وأما تكرار احلرف يف الكالم املتصل فيبلغ تسع مرات، مثل. )٣٤(للخطاب
ْدد دعن َ ُ ََي من فـند َ ْ ْال تـردد دد دد   ِ َْ ُ َ َُِّ 

ُدد   ).األول اللعب، والثانية موضع، والثالثة اسم رجل منادى: َ
ًعنه مفصال مع جداوله وقدمضى احلديث : ران الحروف وتنافرها  اقت–ج 

ّره من احلروف لدى كل من ي تضمنت ما ال يقارن غي الت ر، وابن  َُْالكندي، وابن دنـيني: ُ
َِْالدريهم، مبا يغن   .ي عن إعادته هنا ُّ
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وقد ظهر مما مضى إسهامات أعالم التعمية يف إغناء الدراسات اللغوية أو 
ّّلكمية اإلحصائية للكالم املستعمل، اللسانية العربية وتطورها بعامة، ويف الدراسات ا

  .ن الناظمة الئتالف الثنائيات وتنافرها خباصة والدراسات الصوتية للقواني

  الحواشي

  .٨٧ – ٥٦/ ١تفصيل ذلك وبيانه يف كتاب علم التعمية ) ١(

  .٥٤ – ٤٩/ ١انظر كتاب علم التعمية ) ٢(

  .٢٧١ - ٢٧٠/ ١علم التعمية ) ٣(

  .٢٣٤/ ٢علم التعمية ) ٤(

  .٢٦٧/ ٢علم التعمية ) ٥(

  .٣٣٧/ ٢علم التعمية ) ٦(

  .٣٢٢/ ١علم التعمية ) ٧(

  .٢١٩ - ٢١٥/ ١علم التعمية ) ٨(

  .٧١ - ٦٨/ ٢علم التعمية ) ٩(

  .٢١٩ - ٢١٥/ ١علم التعمية ) ١٠(

  .٣٠٠ - ٢٩٥/ ٢علم التعمية ) ١١(

  .١١٩ - ١١٧/ ٢علم التعمية ) ١٢(

  .٢٩٠ - ٢٦٧/ ٢علم التعمية ) ١٣(

  .٣٢١ - ٢٩٣/ ٢م التعمية عل) ١٤(

  .٣٥٥ - ٣٣٦/ ٢علم التعمية ) ١٥(

  .٣٩٠ - ٣٨١/ ٢علم التعمية ) ١٦(
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َر، صنـفت فيه كثي هذا املوضوع كبي) ١٧( ًرها خمطوطا،  ر من املؤلفات، مازال أكث ُِّ
ز يف  بصائر ذوي التميي(ُولالطالع على نتائج مثل تلك اإلحصائيات ينظر كتاب 

  .٥٥٦ - ٥٥٨/ ١) لطائف الكتاب العزيز

 - ٧٣/ ١، واملزهر ٥١٣/ ٣ وما بعدها، ومجهرة اللغة ٥٣/ ١ن  معجم العي: انظر) ١٨(
 ،٥٥/ ١ واخلصائص ٤٣ - ٤٢، ورسالة االشتقاق أليب بكر بن السراج ص ٧٦

. ٤٧ - ٣٦املعجم العريب دراسة إحصائية لدوران احلروف يف اجلذور العربية ص : وأطروحة
ى  حيي. حممد مرايايت، ود. مروان البواب، ود. أ: عربية باملشاركةَّومثة إحصائية لألفعال ال

، وكذلك هناك ١٩٩٦حممد حسان الطيان، صدرت يف مكتبة املعاجم بلبنان . رعلم، ود مي
الصحاح، ولسان العرب، وتاج العروس، : ثالث دراسات إحصائية للجذور يف املعاجم

ن، صدرت  عبد الصبور شاهي. اك مع در للدكتور علي حلمي موسى، والثالث منها باالشت
  .ضمن منشورات جامعة الكويت

  .٢٣٦ -٢٣٥/ ١علم التعمية ) ١٩(

  .وفيه تصحيح ملا وقع يف املخطوط من أخطاء إحصائية. ٢٣٦ - ٢٣٥/ ١علم التعمية ) ٢٠(

  .٢٤١ -٢٤٠/ ٢علم التعمية ) ٢١(

  .٢٧٥ -٢٧٤/ ١علم التعمية ) ٢٢(

َُْهيدي وسيبويه واجلاحظ وابن السراج وابن دريد واألزهري مثل اخلليل بن أمحد الفرا) ٢٣(
رهم من  ي وابن فارس واجلواليقي والشهاب اخلفاجي والقلقشندي وغي والفارايب وابن جن

تنافر احلروف (انظر تفصيل ذلك وتوثيقه وحتليله يف أطروحة . ن ن والبالغيي املعجميي
ا يف نسج الكلمة العربية وقد . ١٩٨٣ن الطيان، جامعة دمشق حممد حسا. د) ودورا

دراسة : املعجم العريب(ن نتائج القدمي واحلديث على أطروحة  اعتمدت يف مقارنتها بي
  .١٩٨٣ر علم، جامعة دمشق  ى مي حيي. د) إحصائية لدوران احلروف يف اجلذور العربية

ُأقدم من نص على ذلك ابن السراج يف رسالة االشتقاق ص ) ٢٤( ّ ْ َ٣٤.  

  .١٥٧/ ٢اب علم التعمية كت) ٢٥(

  .٢٥٤ -٢٣٨/ ١علم التعمية ) ٢٦(
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  .١٣٦/ ١علم التعمية ) ٢٧(

  .٢٤٢/ ٢علم التعمية ) ٢٨(

  .١٩١/ ١علم التعمية ) ٢٩(
دراسة إحصائية : املعجم العريب(نتائج هذه الدراسة اإلحصائية وجداوهلا وحتليلها يف أطروحة ) ٣٠(

  .١٩٨٣ر علم، جامعة دمشق  ى مي يحي. د) لدوران احلروف يف اجلذور العربية

  .١٥٤ - ١٥٣/ ٢تفصيل ذلك وأمثلته يف كتاب علم التعمية ) ٣١(

  .١٥١/ ٢، وكتاب علم التعمية ٢٠٥دراسة إحصائية ص : املعجم العريب) ٣٢(

  .٣٤٣ - ٣٤١/ ١كتاب التعمية ) ٣٣(

لمفشراين، ومثال ابن الدريهم يف أبيات ل. ليست يف املعاجم، ولعلها من العاميات) ٣٤(
  :ّوهو زجال مصري، يقول فيها

ْوصائدا يف شبكك ِ َ َ ْيا ساحبا يف بـركك   ً َُِ ً 

ْفكككي ككككك ِ َ ُ َ َُ ْ ْال حتقرن كككي   َ َ ُ َّ َ
ِ َْ 

  .للدكتور حممد حسان الطيان) ابن الدريهم وجهوده يف علم التعمية(من حبث 

  

*    *  *  



  
٥٤٥  حيىي مري علم.  د–إسهامات علماء التعمية يف اللسانيات العربية 

  المصادر والمراجع
ى  حيي. حممـد مـرايايت، د. مروان البواب، د. عجم احلاسويب، أ إحصاء األفعال العربية يف امل- 

  .١٩٩٦أوىل، . روت، ط حممد حسان الطيان، مكتبة لبنان، بي. رعلم، د مي

  .١٩٧٢علي حلمي موسى، جامعة الكويت، .  إحصائيات جذور لسان العرب، د- 

مد شرف، ي حم حفن. رهان يف وجوه البيان، إسحاق بن وهب الكاتب، حتقيق د  الب- 
  .١٩٦٩مكتبة الشباب القاهرة 

روزابادي حتقيق حممد علي النجار،  ز يف لطائف الكتاب العزيز، الفي  بصائر ذوي التميي- 
  . ه١٣٨٣القاهرة 

ن والنحاة، جالل الدين السيوطي، حتقيق حممد أبو   بغية الوعاة يف طبقات اللغويي- 
  .١٩٦٤روت،  الفضل إبراهيم، املكتبة العصرية، بي

  . ه١٣٥١روت، مصورة عن الطبعة اهلندية،   مجهرة اللغة، ابن دريد، دار صادر، بي- 

ي، حتقيق حممد علي النجار، مصورة دار الكتب املصرية،   اخلصائص، عثمان بن جن- 
  .ثانية. روت، ط دار اهلدى، بي

عبد الصبور . علي حلمي موسى ود.  دراسة إحصائية جلذور معجم تاج العروس، د- 
  .١٩٧٣، جامعة الكويت، ن شاهي

  .١٩٧٣علي حلمي موسى، جامعة الكويت، .  دراسة إحصائية جلذور معجم تاج العروس، د- 

 رسالة االشتقاق، ابن السراج، حتقيق حممد علي درويش ومصطفى احلدري، جملة - 
  .١٩٧٣الثقافة بدمشق 

  .١٩٦٣ح األعشى يف صناعة اإلنشا، القلقشندي، املؤسسة املصرية العامة،   صب- 

م،  ن، حممد بن احلسن الزبيدي، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهي ن واللغويي  طبقات النحويي- 
  .١٩٧٣دار املعارف مبصر، القاهرة، 

حممد مرايايت، حممد حسان . ّعلم التعمية واستخراج املعمى عند العرب، اجلزء األول، د - 
  .١٩٨٧رعلم، جممع اللغة العربية بدمشق،  ى مي الطيان، حيي
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ى  حيي. حممد مرايايت، د. ّ علم التعمية واستخراج املعمى عند العرب، اجلزء الثاين، د- 
  .١٩٩٧حممد حسان الطيان، جممع اللغة العربية بدمشق، . رعلم، د مي

  . الفهرست، حممد بن الندمي، مطبعة االستقامة، القاهرة- 

إبراهيم . املخزومي، ودمهدي . ن، اخلليل بن أمحد الفراهيدي، حتقيق د  كتاب العي- 
  . ه١٤٠٥أوىل، . السامرائي، دار اهلجرة، إيران، ط

  .روت راث العريب، بي  معجم األدباء، ياقوت احلموي، دار إحياء الت- 

ر،  رية، حممد حسان الطيان، أطروحة ماجستي دراسة إحصائية صوتية خمب:  املعجم العريب- 
  .١٩٨٤جامعة دمشق، 

رعلم،  ى مي حيي: حصائية لدوران احلروف يف اجلذور العربيةدراسة إ:  املعجم العريب- 
  .١٩٨٣ر، جامعة دمشق،  أطروحة ماجستي

.  املعرب من الكالم األعجمي، اجلواليقي، حتقيق أمحد حممد شاكر، دار الكتب، ط- 
  .١٩٦٩ثانية، القاهرة 

. د، ط نوادر املخطوطات العربية يف مكتبات تركيا، رمضان ششن، دار الكتاب اجلدي- 
 .١٩٨٠أوىل، 



٥٤٧  

ّي ومشكلة السرقات الشعرية المتنب ّ  
  )ي ي تناولت سرقات المتنب دراسة في نقد المؤلفات الت(

  أحمد علي محمد. د
  المقدمة

)١(  
ُر عن ذاته شعريا على سن ي يف التعبي  مل ميض املتنب:١- ١ ْن من سلف  ً َ

م ويتبع َمن أصحاب البيان وأرباب القصيد، إذ هو مل يتحل ْ أصال بأدبيا ً
ر والعلو ما جيعله يتسامى  بهم يف التواضع، بل كان يرى يف نفسه من الكبأسالي

ر من الناس مبن فيهم امللوك الوزراء والسادة يف عصره، وقد روت كتب  على كثي
ُّن صناع األدب باملغاالة  رة تدل على أنه انفرد من بي ًاألدب أخبارا كثي

ًزا  ًزا بنفسه، ومعت ى، معتالشديدة، والتطرف احلاد، والتعايل الذي ال يتناه
ٌبأقواله، وقد قبل مجهور من الناس ذلك منه، معت ن  ن له بالتفرد، غاضي رفي َ

َّر أن طائفة أخرى مل  ر حممود، غي ّالطرف عما كان يصدر عنه من سلوك غي
ّتر يف أدبه ما يسوغ له ذلك التطاول أو تلك املغاالة، وليس ذلك فحسب،  َ

مل جيد فيما تركه من شعر سوى صورة معادة مكرورة، ال ًرا منهم  َّبل إن كثي
من هنا . ن الذي كان حيوط شخصه وشعره يف آن ّتستوجب كل ذلك الرني

األول يؤيد مذهبه يف الشعر : ن ي وشعره قسمي انقسم الناس إزاء شخصية املتنب
ًعجب بشخصه ينافح عنه، ويرفع من مكانته، ويعده أبا للشعر العريب مبا ُوي ّ
َى به من املعاين الدقاق والفكر الفريدة، واآلخر يستنكر ما جاء به ويستثقل أت ِ

ُبل نفر منهم أخطاؤه، وكشف عواره، وأبرزت ِما كان يدعيه، فأحصيت من ق ُ َ ُ
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ُسقطاته، وقيدت هفواته، وتتبعت سرقاته، ونقدت معانيه، ولغته وأسلوبه  ُ ْ ُْ ُ ُ ُُ
ِوصوره، وع ْرك له شيء يدعوه ُ اطعها، ومل يتيب عليه بعض فواتح أشعاره ومقُُ

ِّبذلك جرد عندهم من كل فضيلةوإىل التفاخر والتعايل والتفرد،  ُِّ.  
ن طريف نقيض، فهو إىل  وعلى هذا النحو بدت شخصية أيب الطيب بي
ع ليس يف شعره ما يوازي َّيوم الناس هذا إما أبرز شعراء العربية، وإما مريض مد

وء على ضويف هذا البحث أردنا تسليط ال. لتعايلما استوطن ذاته من الغلو وا
ناحية حمددة تتمثل بالوقوف عند ظاهرة السرقات يف شعره، بعدما أحصينا 

وينا  ًي وجدت يف هذا الباب طعنا على املتنب ًعددا من املؤلفات النقدية الت ًي و
ملاذا كان موضوع السرقات بالذات : من شأنه، وقد آثرنا طرح تساؤل فحواه

عن النظر وحنن نلتمس ُي؟ وكان من املناسب أن من ثار اهتمام خصوم املتنبم
ي كمنت وراء تأليف أهم الكتب النقدية  افع التوإجابة عن هذا السؤال، يف الد

الكشف ((يف (  ه٣٨٥ت حنو ( عباد ني كرسالة الصاحب ب يف سرقات املتنب
ت حنو ( للحامتي ))ي تنبالرسالة املوضحة يف سرقات امل(( و،))ي عن مساوئ املتنب

 ))ي كتاب املنصف للسارق واملسروق منه يف إظهار سرقات املتنب((، و( ه٣٨٨
، ( ه٤٣٣ت( للعميدي ))ي اإلبانة عن سرقات املتنب((، و( ه٣٩٣ت(البن وكيع 

مث النظر ثانية يف إجراءات النقد التطبيقي يف هذه املؤلفات، ومدى مطابقته 
ُّ، وبعد ذلك مالحظة مدى تقيد ذلك النقد للمنهج الذي رمسه أصحابه

مبصطلح السرقات، ويف اخلتام مقابلة ما انتهى إليه هؤالء النقاد من آراء حول 
ن على  ي وشعره، بآراء من كانوا من مؤيدي مذهبه أو من كانوا معتدلي املتنب

 ي صاحب ، والثعالب))ي ي عن حيثية املتنب ح املنب الصب((األقل كالبديعي صاحب 
رمها، واهلدف من كل ذلك هو حماولة تقييد   وغي))ي ما له وما عليه املتنب((كتاب 
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م به املتنب ي يف موضوع السرقة؛  نتيجة يف هذا البحث تدور حول حقيقة ما ا
ي استحكمت يف رسم اجلانب  هذا من جهة، ومن جهة ثانية إبراز الدوافع الت

ُّلة إلعادة فهمه، أو تفهم األسباب ي لشخصيته يف النقد القدمي، يف حماو السلب
  .ي جعلت شخصيته إشكالية إىل هذا احلد الت
  السرقات: ١ - ٢

ي خاض فيها النقد األديب  كان موضوع السرقات من أخطر املسائل الت
القدمي، ملا هلذا املوضوع من مزالق والتواءات ومالبسات وعوالق يتعذر حصرها 

 يكشف عن جوانب ذلك املوضوع وتبيان حدودها، والفصل فيها على حنو
وال عجب بعد . رية ًبعيدا عن التحامل واملواقف الشخصية واألحكام التأثي

ًذلك أن يكون هذا امليدان مقصورا على جهابذة العلم وكبار نقدة الكالم، من 
ِّولست تـعد من جهابذة الكالم ونقاد الشعر، حت((: أجل ذلك قال اجلرجاين ُّ َ ُ ى  َ

َفه وأقسامه، وحتيط علما برتبه ومنازله، فتفصل بين أصنا ز بي متي َّن السرق  ً
ن  ِّن اإلغارة واالختالس، وتعرف اإلملام من املالحظة، وتفرق بي والغصب، وبي

ّرك الذي ال جيوز ادعاء السرق فيه، واملبتذل الذي ليس واحد أوىل به من  املشت
))باه السابق فاقتطعهَن املختص الذي حازه املبتدئ، فملكه واجت اآلخر، وبي

)١(.  
ًوتتبدى خطورة ذلك املوضوع من جراء جعله بابا للقدح والذم والنيل 
ا نقيصة  من اخلصوم، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن السرقة حبد ذا
ُتلغي التفرد واإلبداع، هلذا حاول العلماء تقييد جوانبها وحصرها يف حدود مل 

أحدمها : ن للسرقة ن طرفي زوا بي َّد ميَختف عن أهل العلم، إضافة لذلك فق
ًيكون مذموما، واآلخر حممودا، وقد انتبه القدماء يف موضوع السرقات إىل  ً

ُمسألة مهمة خلصوها بقوهلم ِّاتكال الشاعر على السرقة بالدة وعجز، ((َّإن : َّ
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))ى سبق إليه جهل وتركه كل معن
)٢(.  

ُّخلها واإلفادة منها واإلضافة ن وتن ِّوهذا معناه أن تقري معاين املتقدمي
ز املعاين وتبيان جيدها من فاسدها  ّإليها من صناعة الشاعر، كما أن متيي

وشريفها من مبتذهلا، واحلكم بالفضل للسابق إليها، واإلقرار باإلحسان ملن 
ُفاملعاين كما يرى نقدة الكالم ال . ولد منها وأضاف إليها من صناعة الناقد

رعها وفريدها ال يوازي أخذ ساقطها  ّدة، كما أن سرقة خمتتكون يف رتبة واح
ٌن أن املبتذل مطروح يف  ر متاح جلميع الشعراء، يف حي ّألن الفريد غي. ومبتذهلا ّ

ّوالسرق إمنا يكون يف ((: الطريق يتجاذبه القاصي والداين، يقول ابن رشيق َّ
ي هي جارية  ركة الت شترع الذي خيتص به الشاعر، ال يف املعاين امل البديع املخت

م، مما ترتفع الظنة فيه عن الذي يورده أن  م، ومستعملة يف حماورا يف عادا
))ره ُيقال إنه أخذه من غي

)٣(.  
َّلقد حدد املتقدمون مفهوم السرقات، وبينوا اجلوانب الت ي تستوجب  َّ

َّاعتبار الشاعر سارقا، ومي ركة  ملعاين املشتّزوا املعاين املعدودة يف باب السرق من ا ً
ن السرقة املذمومة واحملمودة، ومع ذلك  اجلارية يف طباع الناس، وأظهروا الفوارق بي

ًر من القدماء جماال للذم وسبيال إلذكاء نار  فقد بقي باب السرقات عند كثي ً
ي وشعره ال تبعد عن هذا  ي دارت حول املتنب اخلصومة، ولعل املعركة النقدية الت

 ))العمدة((د ابن رشيق وهو يعرض موضوع السرقات يف كتابه اجلانب، إذ جن
ّر أن  ًي، ومل يكن يف واقع احلال مدافعا عنه، غي َيهاجم ناقدين تتبعا سرقات املتنب

موضوع السرقات الذي كان يعاجله استدعى ذكر من تعسف يف هذا املوضوع 
احلامتي بألقاب وقد أتى ((: فكان من أقرب األمثلة لذلك احلامتي الذي قال فيه

ا ليس هلا حمصول إذا حققت ))...ُحمدثة تدبر
: ، وابن وكيع الذي ذكره بقوله)٤(
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ّوأما ابن وكيع فقد قدم يف صدر كتابه على أيب الطيب مقدمة ال يصح معها ((
))...ألحد شعر

)٥(.  
  ي والسرقات  المتنب١- ٣

ِّي أن مثة معىن متكررا لديه يول يبدو لقارئ شعر املتنب ُ ً د عنده الشعور َّ
ر عنه بصورة ّ ى الفريد أو البديع املبتكر الذي اهتدى إليه وعب ز وهو املعن بالتمي

ًن طرفا  ن بن علي يبي ّخمتلفة عن سائر الشعراء، ولعل قوله يف أيب العشائر احلسي
  ):٦(من الشعور الذي نشأ يف األصل عن قدرة نادرة يف النظم يقول

ُّاللفظ كالنا رب املعا َ ِ د خدنه شاعر   ِّين الدقاقَّ ُشاعر ا ُُُ ْ ِ ِ 
ّي يف هذا الشاهد يرى أن الفعل العبقري الفريد إمنا يتجلى يف  إن املتنب

ّحلظة شعرية يف األساس، ألن الشعر عنده هو أداة اإلبداع ولسان العبقرية، وال 
ًعجب بعد ذلك أن جيعل صانع األجماد وهو املمدوح شاعرا شبيها بشاعر  ً

ي نفسه، فكالمها يبدع ويبتكر وينفرد عما سواه، وهذا هو يف  ظ يعناللف
األصل حمور شخصيته ومدار إحساسه بالعظمة، وإشارته يف عجز البيت 

ّاملذكور آنفا إىل أنه رب املعاين الدقاق يؤكد تلك الن ُّ َ ويف شاهد آخر . زعة عنده ً
  :)٧(يقول

ْسار فهو الشمس والدنيا فلك ُّ ُ ْشعر يف الشعر ملكَّإن هذا ال   ّ َ ّ َ ِّ 
ُعدل الرمحن فيه بيننا   ِفقضى باللفظ يل واحلمد لك َ َ 
ْصار ممن كان حيا فهلك َ ٍفإذا مر بأذين حاسد   ِّ

ْ َّ 
ِّزازه بشعره أيضا، حيث يصور يف البيت األخي وهنا تتجلى شدة اعت ُ ّر أن  ً

يظهم حاملا حساده من الشعراء، وحساد ممدوحه من الرؤساء ميوتون من غ
ٍراع والسبق يف معان مل يستطع  يسمعون هذا الشعر، ألنه حاز فيه فضل االخت
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  .ره من الشعراء تدبيجها يف املديح غي
ُرمها من الشواهد األخرى يف هذا الباب تفضي  وهذان الشاهدان وغي

ّإىل حقيقة واحدة وهي أن إحساسه بالتفرد قد بلغ درجة جعلته يشعر بالعظمة، 
ًيبا أن حياول خصومه من النقاد جتريده من هذه الصفة وذلك بإظهار وليس عج

تلك املعاين مسروقة أو مستوحاة من أشعار سابقيه ومعاصريه، وكان على رأس 
هؤالء من معاصريه يف القرن الرابع اهلجري الصاحب بن عباد، واحلامتي، وابن 

ي  النظر يف املتنبوكيع، وأما العميدي فمن نقاد القرن اخلامس الذين أعادوا 
وشعره يف ضوء قضية السرقات ليظهر للناس حقيقة أيب الطيب الذي كان 

  .ي الشعر يف ذلك العصر الشغل الشاغل لألدباء وحمب
)٢(  

  )ي الكشف عن مساوئ المتنب(الصاحب بن عباد، ورسالته : ٢ - ١
الكشف عن مساوئ ((َّألف الصاحب بن عباد رسالته املوسومة بـ 

ً، حماوال حصر تلك املساوئ بسرقاته الشعرية، وهي رسالة موجزة، ذكر ))ي املتنب
واآلن أعود إىل ((: يف فاحتتها أنه ينتوي ذكر بعض شعر أيب الطيب الساقط فقال

ي يستوي الريض واملرتاض يف املعرفة  ُي فأخرج بعض األبيات الت ذكر املتنب
))س لغموضهار من النا َي ختفى على كثي بسقوطها دون املواضع الت

)٨(.  
ّوالواقع أن الصاحب يف هذا التقدمي مع أن كالمه يشي بشيء من نقد  َّ
ي  َّاملعاين، على اعتباره حدد وجهة الرسالة باستخالص أبيات من شعر املتنب

ا ساقطة مرذولة، فإنه انعطف إىل موضوع السرق حمددا جهة العيب  ًقال بأ ّ
ي باملسروقة  ي تتبعها عند املتنب الساقطة التر إىل أنه قصد باملعاين  فيه، مما يشي

ا التفاق شعر اجلاهلية واإلسالم عليها، ((: فذكر ُفأما السرقة فما يعاب 
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ّره جل املعاين،  ري وغي ن كالبحت ُولكن يعاب إن كان يأخذ من الشعراء احملدثي ُ
م، مث ينشد أشعارهم، فيقول هذا شعر علي ه أثر ُمث يقول ال أعرفهم ومل أمسع 

ُر الرواية حسن األدب، إال أنه ساقط  التوليد، وال عجب فهذا الصويل كان كثي ّ َ َ َ
ّإمنا أثبت شعري ليعلم : ِّالشعر، يقول يف كتاب اخللفاء وقد حشاه بشعره

م من إن مل يسبق البحت ْالناس أن يف زما َ ري انتصف منه، وليس يف اإلعجاب  َّ
ري وأناويه وأناقضه  ّإين أجاري البحتبالنفس غاية، وكان بعض الناس يقول 

))وأساويه
)٩(.  

ري  وظاهر كالم الصاحب هنا يشي بأن الشعراء أغاروا على شعر البحت
ّن، وهنا يكمن العيب يف السرق، أما إذا نظر احملدثون يف  وهو من احملدثي

ّأشعار من تقدمهم من شعراء اجلاهلية واإلسالم وأفادوا منها فإن ذلك ليس 
رة الدوران على  ّألن معانيهم أضحت بعامل التقادم واالحتذاء كثيبعيب، 

ّي؛ ألن الصاحب يف عموم  ر لصيق باملتنب ّر أن هذا الكالم غي األلسنة، غي
ري، وليس ذلك فحسب بل نراه  ي أخذ عن البحت ّرسالته مل يثبت أن املتنب

ح نقده التطبيقي  ي بانتقاد بعض معانيه، إذ افتت َيقصر كالمه على عيوب املتنب
ي أن ال دليل أدل على تفاوت الطبع من مجع  وأول حديث املتنب((: بقوله

  :)١٠(اإلحسان واإلساءة يف بيت كقوله
ُوقوف لئيم ضاع يف الت َ ٍ َ ُ ُْرب خامته ُ ِ ا   ِ َبليت بلى األطالل إن مل أقف  ْ ِ َِْ ْ ِ ْ ُ َ 

للبيت، وهو ي هنا أنه طبق املصراع الثاين  ويأخذ الصاحب على املتنب
اية الرداءة، على الصدر وهو يف غاية االستقامة واإلحسان، وهذا  عنده يف 

م ضاع  وقوف لئي: فهذا كالم مستقيم لو مل يعقبه بقوله((: ر عنه بقولهّ ما عب
ّرب خامته، فإن الكالم إذا استشف جيده ووسطه ورديئه كان من أرذل  يف الت
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))باءما يقع لصبيان الشعراء وولدان األد
، ووجه اإلساءة يف رأي الصاحب )١١(

م مع  م، فهذا ال يستقي وقوف لئي((ي مجع الرداءة إىل اإلحسان يف قوله  ّأن املتنب
راض يف كالم الصاحب تنتفي  ّر أن جهة االعت الوفاء الذي أظهره لألطالل، غي

ي  ّمع اختالف رواية البيت، ولعله من الطريف أن احلامتي وهو من خصوم املتنب
  :رين عن قولك فأخب((: كان قد سأله عن البيت فقال

ا   وقوف شحيح ضاع يف الرتب خامته  بليت بلى األطالل إن مل أقف 
ى  ر، وهذا معن أنا قلته حباء ال غي: ج؟ فقال ح أم شجي كيف قلته أشحي

))رعته اخت
)١٢(.  

ّى له مع اختالف الرواية، خصوصا أن  إذن كالم الصاحب ال معن ً
راه يف كالمنا على  ي على حنو ما سن امتي كما يذكر املؤرخون التقى املتنباحل

ّر إليه وهو أن الشعر الساقط  هذا أمر وأمر آخر ميكن أن نشي. رسالته املوضحة
عند الصاحب هو املسروق، وقد غفل عن تبيان وجه السرقة يف البيت، وعلى 

ر  و انتقاده يف آخر األمر غيي، ليغد ِذلك مل يف مبنهجه يف تتبع سرقات املتنب
ُر صحيحة، ومن جهة ثانية يغفل  َّمسوغ، فهو من جهة يبنيه على رواية غي
ّن اجليد والرديء فإن ذلك يشمل  جهة السرقة أو العيب فيه، وأما التفاوت بي

ره، وحمال أن جيمع الشاعر يف نتاجه احلسن  ي كما يشمل أشعار غي شعر املتنب
ذه الصفة حت دون الرديء، واملتنب وكان أبو ((: ى قيل ي معروف عند النقاد 

ًالطيب شاعرا مشهورا مذكورا حمظوظا من امللوك  ً ً راء، واجليد من شعره ال  والكبً
اية الرداءة والسقوط ُجيارى فيه وال يلحق، والرديء منه يف  ُ((

وشاهد آخر يدل . )١٣(
ي فانعطف إىل نقد معانيه،  َّعلى أن الصاحب مل يستطع ضبط السرقات عند املتنب

ولقد ((: رعة يف شعره حيث يقول ّمع أن غاية رسالته تدور حول نفي املعاين املخت
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مررت على مرثية له يف أم سيف الدولة تدل على فساد احلس وعلى سوء أدب 
) رواق العز فوقك مسبطر(ًالنفس، وما ظنك مبن خياطب ملكا يف أمه مث يقول 

يظن املتعصبون له ...  مراثي النساء من اخلذالن الصفيقولعل لفظة االسبطرار يف
ا من شعره مبثابة  َوقيل يا أرض ابـلعي ماءكّأ َ

ِ َْ ُ َ َ
ِ] من القرآن، وفيها ] ٤٤:هود

  :يقول
ِألول ميتة يف ذا اجلالل َِ ٍ ِوهذا أول النَّاعي   ّ ُ َّ َ ًَُّن طرا َ َ 

  : يف هذه املرثية قالر ملا أبدع ومن مسع الشعر عرف تردده يف انتهاك الست
ِعلى الوجه املكفن باجلمال َ َّ ِ ٌصالة اهللا خالقنا حنوط   ْ ُ ََ ِِ ُ 

وقال بعض من يغلو فيه هذه استعارة، فقلت صدقت ولكنها استعارة 
))حداد يف عرس

)١٤(.  
ي، إذ مل  ّومن الواضح أن الصاحب يف نقده هذا متحامل على املتنب

ً وهو مل يضف يف هذا الباب شيئا إىل ما ر يف شعره سوى العيب والنقص، ُيبص
ا وحماسنها،  قاله النقاد يف هذه القصيدة الت ي تأملها األدباء فأشاروا إىل عيو

ا دون أن يغفل عن حماسن  ولعل الثعالب ي قد صح له النظر فيها فأشار إىل عيو
  .)١٥(ي انطوى عليها معظم شعره أيب الطيب ومعانيه الفريدة الت

ي، مثلما حظي عضد الدولة ووزيره  ان يطمع مبديح املتنبفالصاحب ك
أىب االحنطاط إىل ((: ي كما قال املتقدمون ّر أن املتنب ابن العميد مبدحيه، غي

))َََِالكتبة
ّإن ((: ً، إذ كان الصاحب كاتبا يومذاك البن العميد، يقول ياقوت)١٦(

ّي أن  نشاء، بلغنالصاحب إمساعيل بن عباد قال بأصبهان، وهو يومئذ على اإل
ْي قد نزل بأرجان متوجها إىل ابن العميد، ولكن إن  ي املتنب هذا الرجل، يعن ً

جاءين خرجت إليه من مجيع ما أملكه، وكان مجيع ما ميلكه ال يبلغ ثالمثئة 
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 فلم يعرج عليه وال التفت إليه، فحقد عليه ي املتنبوبلغ ذلك ... درهم
ًبه يف كتاب ألفه مل يصنع فيه شيئا؛ ألنه ى محله على إظهار عيو الصاحب حت َّ

))َّأخذ عليه مواضع حتمل فيها عليه
)١٧(.  

ر سرقة  ر أصحاب النث ولعله من الطريف أن يكون ابن عباد من أكث
ي قد تتبع ما  ر املنظوم، وكان الثعالب  فيما يندرج حتت إطار نثي املتنبملعاين 

ره يف رسائله، ويف ختام ما عرضه   ونثي املتنبأخذه الصاحب بن عباد من شعر 
رفه  هذا غيض من فيض ما اغت((:  يقولي املتنبي مما أخذه الصاحب من  الثعالب

ََ، ومتثل به من شعره، ولو ذكرت نظائره المتد نـفس ي املتنبالصاحب من حبر  َّ
))هذا الباب

)١٨(.  
  ي المتنبالحاتمي ورسالته الموضحة في سرقات : ٢- ٢

 بعد عودته من مصر، إذ أشار يف ي املتنبلته يف سرقات أنشأ احلامتي رسا
ً مدينة السالم منصرفا ي املتنبن  وملا ورد أمحد بن احلسي((: مقدمته إىل ذلك بقوله

التحف : م عليه واملقام لديه ي للتخي ًمن مصر، ومتعرضا للوزير أيب حممد املهلب
ه، وأرهف للخصام ن خد َّر، وأذال ذيول التيه، وصعر للعراقيي رداء الكب

))...حده
َّ، ومن املالحظ أن احلامتي قد تصرف يف خب)١٩(  إىل ي املتنبر قدوم  ّ

ي، والواقعة كما  بغداد، إذ انفرد باإلشارة إىل ختييمه ومقامه لدى الوزير املهلب
َّي مل◌ا عاد إىل بغداد نزل  ذكرها البديعي ختتلف عما أوردها احلامتي، إذ املتنب ّ

ي فيها، وكان معه  محزة البصري اللغوي، وقد زاره الوزير املهلببدار علي بن 
ِّ، ويؤكد )٢٠(ر أنه أىب َّاألصفهاين صاحب األغاين، وكان يتطلع إىل أن ميدحه غي

ملا ورد أبو الطيب أمحد بن احلسي((: صاحب بغية الطلب ذلك بقوله
ّ

 ي املتنبن  
ًبغداد متوجها إىل حضرة امللك عضد الدولة بفارس، ) ي املهلب(ّ أعد له أبو حممد َ
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ّرة وفرسا مبركب ليعطيه ذلك عند مدحيه له، فأخر  ًعشرة آالف درهم وثيابا كثي ً
ً من ذاك ما كان متوقعا منه، وحضر جملس أيب حممد للسالم عليه فغاظ ي املتنب

))...أبا حممد فعله
 يعين أنه مل ))وحضر جملس أيب حممد للسالم عليه((، فعبارة )٢١(

ًره املذكور آنفا،  ِّوهذا ما يؤكد تزيد احلامتي فيما أورده يف خب. م عنده  يقييكن
م عليه  ي، وخييي  إىل املهلبي املتنبإضافة إىل خمالفة ما أورده املنطق، فكيف ينحاز 

  رفع عن مدحيه؟ م لديه مث يت ويقي
ة ، فجهة اخلطاب يف الرسالي املتنبلقد أنشأ احلامتي رسالته بعد أن قابل 

: ر واحد من األدباء فقال القفطي ر إىل ذلك بوضوح، وقد ذكر ذلك غي ُتشي
ا ي املتنباجتماع مع ) احلامتي(وله ((  ملا قدم إىل بغداد، ومؤاخذات آخذه 

))...وصنَّف ذلك يف كتاب
ي  وله الرسالة احلامتية الت((: ، وقال الصفدي)٢٢(

)) بغدادَ ملا قدمي املتنبن  شرح فيها مادار بينه وبي
)٢٣(.  

َدت له متبعا عواره، ((: َّحدد احلامتي منهجه يف رسالته املوضحة بقوله ً
ّومقلما أظفاره، ومذيعا أسراره، وناشرا مطاويه، ومنتقدا من نظمه ما تشمخ  ً ً ً ً
ا فأجري أنا وهو يف مضمار يعرف  ًبه، ومنتحيا أن جتمعنا دار يشار إىل ر

))املقصر عن اللحوقالسابق من املسبوق والالحق من 
)٢٤(.  

 يف دار ي املتنبوينبغي أن نالحظ أن احلامتي كان قد سعى إىل مقابلة 
ًليظهر عيوبه وسقطاته على مرأى الناس ومسمعهم، كما ذكر آنفا  ًمنتحيا أن ((ُ

ن  ُ، وبالفعل بنيت الرسالة على أساس من املواجهة الصرحية بي))جتمعنا دار
ّن ما جاءت به الرسالة يبعث على الشك، إذ ال نتصور ر أ ، غيي املتنباحلامتي و

ًأن رجال قد امتأل صدره حقدا على  ً ُ تتاح له الظروف ملناظرته بصورة مل ي املتنبّ
ي حول   من امللوك واألمراء، ودليل ذلك ما أورده الثعالبي املتنبيقبلها 
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  ال يرضى أني املتنب، وكان )٢٥(مالحظات سيف الدولة على بعض شعره
َن، ومل يتسن  يسمع لومة الئم فيما يقول، كما كان يأنف أن يرد على السائلي

َّى مساع شعره منه، فقد حدث أبو مسلم  ر من األدباء مقابلته أو حت لكثي
ُ بغداد سكن يف ربض محيد فمضيت إىل املوضع ي املتنبملا ورد ((: َالفرضي قال

دفه، فجلست أنتظره وأبطأ ًالذي نزل فيه ألمسع منه شيئا من شعره فلم أصا
))ر أن ألقاه علي فانصرفت من غي

ُ، وهنا حيسن التساؤل كيف اتسع صدره )٢٦(
  للحامتي إذن؟

وقف احلامتي يف رسالته عند مرثية أيب الطيب ألم سيف الدولة، فقال 
  :رين عن قولك يف مرثية أم سيف الدولة فأخب((: له

ِيكون وداعها نـفض النعال ِّ َ ْ َ ُ ْوال من   ُ ا جتارَ ٌ يف جناز َِ َ 
ُألست القائل : فقال... ّأهكذا يؤبن مثلها، وقد كانت بلقيس عصرها

  :يف هذه الكلمة
ِكأن املرو من زف الرئال َِّ ِّ ِ َ َْ ًمشى األمراء حوليها حفاة   َّ َ ُ ََْ ُ 
َيضعن النقس أمكنة الغوايل ٍوأبرزت اخلدور خمبآت   ِّ ُِ ُ ََ 
َّفدمع احلزن يف دمع الدال ِ ُ ٍأتتهن املصيبة غافالت   لُ ُ َّ 

  :البيت األول من قول الصنوبري: فقلت
 نؤوم الضحى أهب القنافذ عنده   إذا ما عراه النوم أهب الثعالب

  :أو من قول ابن الرومي
ا استقلت على حسك الفنك   ُحتت الزباة وجدته كالفنك  ّلو أ

عرك، وال عن وعلى ذلك فمن الواجب أال تدفع عن إحسان انتظمه ش
ّى نكد طوح به يف البالد فكرك، ولكنك حتسن يف البيت من القصيدة، مث  معن
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))ى ًتشفع ذلك باألبيات السخيفة لفظا ومعن
)٢٧(.  

ي خطاب السيد للمسود،  ّوما يلفت النظر هنا أن احلامتي خياطب املتنب
ّسلم مبا ي سرعان ما ينصاع ملا يقول، وي ّوالقاضي للمتهم، ومن عجب أن املتنب

خ يف قوله  يتهمه به، ففي صدر الشاهد يعنف احلامتي أبا الطيب إىل درجة التوبي
ًي ردا سوى أنه يذكر أبياتا من القصيدة  ، ومل ميلك املتنب))أهكذا يؤبن مثلها(( ً

ِّكأمنا يريد أن تشفع له عند احلامتي، الذي ال يلبث أن يوجه له صفعة أقوى من  ّ
رع هو مسروق من قول الصنوبري  ى خمت ما يدعيه من معنّن بني أن  السابقة حي

اية هذه املقابلة يوجه احلامتي للمتنب. أو ابن الرومي ي مالحظات هي أشبه  ويف 
ًرا إىل ضرورة ختليه عن  ِّمبالحظات األستاذ إىل تلميذ مقصر من تالمذته، مشي

ُجليد الذي يساق زان نقد احلامتي سوى البيت ا راره بشعره، إذ ليس له مبي اغت
  .ضمن مجلة من األبيات الرديئة السخيفة

ي  ن شعر املتنب وبغض النظر عما الحظه احلامتي من وجوه الشبه بي
 وشعر كل من الصنوبري وابن الرومي، إذ القضية مبجملها حتتمل ًاملذكور آنفا

ّاجلدل خصوصا إذا عوجلت من منظور ما هو معدود يف السرق، فإن احملاورة  ّ ً
ّي تكاد تكون ضربا من اخليال، ألن صوته كان  ن املتنب ي عقدها بينه وبي تال ً

ًمهيمنا ورأيه كان نافدا، وكلمته ال ترد، و املتنب ي قد ظهر من خالل ذلك  ً
  .ًعاجزا عن الرد، وهذا يف واقع األمر بعيد عن حقيقة أيب الطيب

 االنعطاف ّوجتدر اإلشارة إىل أن احلامتي حنا حنو الصاحب بن عباد يف
بقضية السرقات الشعرية إىل موضوع آخر هو أدخل يف نقد املعاين، يقول 

  :ومما ذهبت إليه هذا املذهب((: ي ًخماطبا املتنب
ُريا وذان الشيب واهلرم ُّأنا الث ََ ُ َّ َما أبـعد العيب والنُّقصان من شيمي   ِ َ َ َ ْ َ 
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 قبس الشيب ريا ليست من ّر مناسبة؛ ألن الث وهذا كالم جار على غي
ًريا سفورا وعلوا،  أنا الث: واهلرم، وال مها من قبسها، وكان وجه الكالم أن تقول ً

ًوذان السهى خفاء وخبوا، أو أن تقول ومن . أنا الشباب وذان الشيب واهلرم: ً
  :غث الكالم ومستكرهه قولك

ُأقل جزيء بعضه الرأي أمجع َ ُ َّ ُ ُ ٍ َ ُ ُّ
ُُى ألف جزء رأيه يف  فت   )٢٨( ُ

ٍ ْ ُ  ِِزمانهً
ن، فموضوع السرقات  مما يدل على خلل واضح يف منهج هذين الرجلي
ر ذلك أن املسألة ال  أمر، وموضوع فساد املعاين وابتذاهلا أمر آخر، وتفسي

ا تتبعا لسقطات املتنب   .ر ي ليس غي ًتعدو كو
ه، ًي، مدفوعا للنيل من ًلقد بدا احلامتي من خالل هذه الرسالة ناقما على املتنب

ًوقد عرب عن ذلك صراحة يف مقدمة كتابة خصوصا يف قوله ًدت له متبعا ((: ّ
ُّي الذي حرض األدباء على تتبع سقطات  ، إذ إنه استجاب لدعوة املهلب))َعواره ّ
ومشاركة احلامتي يف إدامة حل نظمه يف ((: يقول صاحب بغية الطلب. ي املتنب

ن، كما محل  ًا عليه ومتنادرا به كنوادر املخنثيًي عملها فيه حمرض رسائله، بعد مقالته الت
ي مستوزر خبتيار بن معز الدولة على إغراء سفهاء بغداد عليه  مثله أبا حممد املهلب

))ومعاملته بالسخف الذي أعرض بوجهه عنه وعنهم
)٢٩(.  

  )المنصف(ابن وكيع وكتابه : ٢ - ٣
َّ تعرضت لسرقات ي  البن وكيع من أوسع املصنفات الت))املنصف((قد يكون 

ّأيب الطيب، ويذكر حمقق الكتاب حممد يوسف جنم أن ابن وكيع قد عول فيه على ّ 
 وقد انفرد باالطالع عليها، وقبس منها((ي،  َّرسالة ألفها النامي يف عيوب شعر املتنب

))ًليهاجم صاحبها، ويهجن رأيه مدعيا لنفسه صفة اإلنصاف
)٣٠(.  

مقدمة طويلة، يوجه فيها اخلطاب إىل ن يدي مصنفه  وابن وكيع يضع بي



  
٥٦١  أمحد حممد علي.  د–املتنيب ومشكلة السرقات الشعرية 

ر فيها إىل ما كان حيظى به شعر  زابة الذي بعث إليه رسالة يشي الوزير ابن حن
َّفإنه وصل إيل كتابك اجلليل ((: ي عند متأديب عصره من تقدير يقول املتنب ّ

املوضع، اللطيف املوقع، تذكر فيه إفراط طائفة من متأديب عصرنا يف مدح أيب 
))...ي وتقدميه، وتناهيهم يف تعظيمه وتفخيمه ملتنبالطيب ا

، ويظهر من )٣١(
ن  ًي حاقدا على املتعصبي ًزابة كان متحامال على املتنب خالل املقدمة أن ابن حن

م كما  م أل له، لذلك كانت رسالته تنطوي على ذمهم والتهوين من شأ
م قد((تقول املقدمة كانوا مأخوذين بالتقليد األعمى   أفنوا فيه األوصاف، ّإ

ِِى فضلوه على من تقدم عصره عصره، وأبر على قدره  وجتاوزوا اإلسراف، حت ّ ُ ُُ َ َّ
ّقدره، وذكرت أن القوم شغلهم التقليد فيه، عن تأمل معانيه َ ُُ...((

، وهذا )٣٢(
ي يف موضعه  الكتاب فيما يبدو قد حفز ابن وكيع إىل أن يضع شعر املتنب

ن اختار  ك اإلنصاف، ومن الواضح أن ابن وكيع حيًاحلقيقي متحريا يف ذل
ر مقدمة  ي كما تشي ّي، ألن املتنب  مل يقصد إنصاف املتنب))املنصف((ملصنفه اسم 

الكتاب قد نال من التقدمي والتقدير واملدح ما ال يستحق، فعندما فاق ذكره 
الشهرة، ّى لكأنه سلبهم حقهم يف الثناء و ن أمثال الوليد وحبيب، حت املتقدمي

ا، أو كما يشي عنوان كتابه حماوال  ًوجب أن يقتص منه ليعيد األمور إىل نصا
ال يستحق التقدمي على من هو أقدم منه ((: ن الشعراء يقول حتقيق اإلنصاف بي

ًعصرا، وأحسن منه شعرا كأيب متام والبحت ري، فإين ال أزال أرى من منتحلي  ً
ْاألدب من يعارض شعريهما بشعره، وي ))..زن قدريهما بقدرهَ

)٣٣(.  
ّمث ال يرضى مقرظ أيب الطيب حىت يدعي ((: ًمث يرسم منهج كتابه قائال ّ

ّله السالمة الكاملة فيه، وأىن له السالمة من ذلك، وقد جاء على ساقة أهل 
الشعر بعد استيالء الناس على حلو الكالم ومره ونفعه وضره، وهذا الظلم 
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ن أخذ  ً أوال على استعمال القدماء واحملدثيُّالواضح واإلفك الفاضح، وسأدل
املعاين واأللفاظ، مث أعود إىل تنخل شعر أيب الطيب ومعانيه وإثبات ما أجده 

))فيه من مسروقات قوافيه
)٣٤(.  

َّإن ابن وكيع، مع أنه قد حدد وجهته يف كتابه بتنخل شعر املتنب ّ ي لتتبع  ّ
ذا  سرقاته، إال أنه مل يلت ى إىل  املنهج، إذ احنرف يف مواضع شتزم هو اآلخر 

ُّنقد معانيه وألفاظه، وهذا باب خارج من الناحية املوضوعية عن تتبع 
ح  السرقات، إذ نراه يقف يف صدر مؤلفه عند شعر قاله أبو الطيب يف مفتت

  :حياته حيث يقول
َوقضى اهللا بعد ذاك اجتماعا َ ُبأيب من وددته فافت   ُ ْ ْ  رقنا َ

ُكان تسليمه َ علي وداعاُ َ ّرقنا حوال فلما التقينا وافت   ََّ ً 
ِّن يسمي  ّومن الغريب أن ابن وكيع بعد إدامته النظر يف هذين البيتي

ى، أي إنه  ّى أنه مل يلتمس فيه كما قال استخراج معن ًالبيت األول فارغا مبعن
، أي ى ّر طائل، ويصفه بأنه بيت املعن ن يرى يف الثاين كبي ليس بشيء، يف حي

ٌأنه وجد فيه مبتغاه، فرأى أنه مأخوذ من قول جحظة ّ ّ)٣٥(.  
ّوإذا سلمنا أن معن ي  ّي مأخوذ من شاعر آخر، فإن اإلنصاف يقتض ى املتنب َّ

ّر أن ابن وكيع فيما يبدو أراد أن  ى سابقه، غي ي قد زاد يف معن ّاإلشارة إىل أن املتنب
ًول فارغا، واآلخر مسروقاّي من كل إحسان، فعد بيته األ ِّجيرد املتنب ً.  

  :رة، منها قوله ي كثي ي أحصاها ابن وكيع يف شعر املتنب واألبيات الفارغة الت
ُباعا ومغوارها وسيدها ِّ ُ َُأفـرسها فارسا وأطوهلا   ً ً َُ َ َ ْ 

ًفارسا منصوب على احلال ال على : ن قال بعض النحويي((: فقال ابن وكيع
  .)٣٦(ز، وهو بيت فارغ التميي
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ي إيراده املعاين املألوفة تارة،  ّمن الغريب أن ابن وكيع يأخذ على املتنبو
  :ًوالغريبة تارة أخرى، فمثال يعيب عليه قوله

َأقل من نظرة أزودها ُ َِّ ا علي فال   ّ َّقفا قليال  ً َِ 
ًر غريب، ولكن أبا الطيب ال حيقر شيئا بل يأخذ  ى غي هذا معن: فيقول

  :ز  وهو يف األخذ كما قال ابن املعتالشعر الرفيع والوضيع،
 ي وثاب إىل ذا وذا قلب   ًليس يرى شيئا فيأباه

  :ذي الرمة من قول لبيت به هذا ااهتم مبا االهتمامفيجب عليه : ًيتابع قائالمث 
 فإن مل يكن إال تعلل ساعة   قليل فإين نافع يل قليلها

ن أقوال الشعراء،  ازنة بيوكالم ابن وكيع هنا داخل يف نقد املعاين، واملو
  :ومن أمثلة مآخذه على املعاين الغريبة يف شعر أيب الطيب تعرضه لقوله

ُكما أتيحت له حممدها َّ  َح هلا َيا ليت يب ضربة أتي   ْ
ُأثر يف وجهه مهنَّدها َ ُ  َأثر فيها ويف احلديد وما   َ
ُمبثله واجلراح حتسدها ُ ُّفاغتبطت إذ رأت تزينها   ِِ ْ ْ ْ 

ى  ى غريب، وذلك أنه متن هذا كالم عجيب ومعن((: يقول ابن وكيع
))ى ضربة تقع من مثل ضربة املمدوح وال أعلم هذا مما يتمن

مث عمد ابن . )٣٧(
  :ي كقوله وكيع إىل تصحيح بعض معاين املتنب

َهم أقام على فؤاد أْجنما َ
ٍ

َكفي أراين ويك لومك ألوما   ّ ََ ِ ِ ْ ِّ ُ 
ٌّكفى فقد أراين لومك أوىل باللوم هم أقام : يتترتيب هذا الب: فقال

: وهذا صعود وحدور، حمصوله حمقور، واملعروف أن يقال. على فؤادي أجنما
ر امللوم، وامللوم العاقل، واللوم كالم،  الالئم ألوم، فأما اللوم فال يالم ألنه غي
 ي وكذلك وقف عند العيوب الت. )٣٨(فالواجب أن يالم العاقل دون الكالم
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  :تلحق باللفظ يف قول أيب الطيب
ٍّتركت حالوة كل حب علقما ُ ِّ ُ َ ْوإذا سحابة صد حب أبرقت   ْ ٍّ ُ ِّ 

ّليس هذا البيت من ألفاظ حذاق الشعر، ألن ذكر السحابة ((: يقول
))...واإلبراق ال يليق بذكر احلالوة واملرارة

ي عند  مث وقف يف شعر املتنب. )٣٩(
  :املعاين املستحيلة كقوله

ُر شيء ظنَّه رجال إذا رأى غي َ ُ ٍ
م ُوضاقت األرض حت   َ ُى كان هار َ 

))ر شيء ال تقع عليه رؤية هذه مبالغة مستحيلة ألن غي: فقال
)٤٠( ،

  :ووقف عند املعاين الدالة على قلة الورع يف قوله
ََمن ذات ذي امللكوت أمسى من مسا ْ َ ِ ُِ

َ
ًيا أيها امللك املصفى جوهرا   َ ْ َ ّ َ ُ ُ ُّ 
َفتكاد تعلم علم ما لن يـعلما َْ ُ ْ َ َ ُ َّنور تظاهر فيك الهوتية  ُ ُ ََ َ َ َ ٌ 

))هذا مدح متجاوز وفيه قلة ورع((: فقال
كما وقف عند اللحن . )٤١(

  :يف شعره كقوله
ا يد قبلي ٌمن ال يرى أ ّ ْ ٍكيف أكايف على أجل يد   َ َ ّ َ َ 

))سقط اهلمزر ما ي ر قياس، وما أكث مل يهمز أكايف، على غي((: فقال
)٤٢(. 

  :ًومن ذلك أيضا وقوفه عند قول أيب الطيب
 ُّفأرحام شعر يتصلن لدنه   ُي تتقطع وأرحام مال ما تن

))...ّهذا من حلونه إمنا تشدد النون مع النون((: فقال
)٤٣(.  

َّر مما دونه ابن وكيع حتت باب  رها كثي ّومن الواضح أن هذه الشواهد وغي
ّدخل يف باب السرق، وإمنا تدخل يف نقد املعاين، وعليه ي، ال ت سرقات املتنب

ٌيفقد هذا الكتاب أيضا مصداقيته، على اعتباره مل يف مبنهجه، ليتحول جزء  ً
ر، فابن وكيع كما يرجح حممد  ٌر منه إىل صورة من صور التحامل ليس أكث كبي
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، )٤٤(زابة ِّيوسف جنم مل يؤلف كتابه املنصف إال بتحريض من الوزير ابن حن
ٌن، كان له جملس يضم أبرز أعالم عصره من  زابة من الرؤساء املتأدبي وابن حن
ي ن والشعراء واألدباء، كما كانت لديه مكتبة انطوت على نفائس الكتب،  النا

ي بقصيدة، ولكنه مل يظفر  وهو بعد ذلك ممن كان يتطلع إىل أن ميدحه املتنب
شد العلماء للكشف عن عيوبه ي وحي بطلبته، فطفق يتتبع سقطات املتنب

ً خالصا لوجه العلم، وإمنا ))املنصف((وسرقاته، من أجل ذلك مل يكن كتابه 
  .ًزابة وتقربا له ًكان تزلفا من ابن حن

ر واحد لدحضه  رى غي ًمل يلق كتاب ابن وكيع تأييدا عند األدباء، فانب
ًكتابا يف الرد ّي ألف  ّوبيان ما انطوى عليه من جور وعسف، فقيل إن ابن جن

ي  النقض على ابن وكيع يف شعر املتنب((عليه ونقض ما جاء فيه مساه 
))وختطئته

ي يف  كما أشار ابن القارح إىل أن ابن وكيع أجحف حبق املتنب. )٤٥(
أجور من ((: رواين أن كتاب املنصف البن وكيع ، وذكر ابن شرف القي)٤٦(كتابه
))سدوم

)٤٧(.  
  )ي بانة عن سرقات المتنباإل( العميدي وكتابه ٢ - ٤

مل يكن العميدي ممن عاصر أيب الطيب فقد ظهر بعده، فكانت وفاته 
ًن عاما، ومع ذلك بقي لشعره  ي بنحو مثاني ، أي بعد وفاة املتنب ه٤٣٣حنو سنة 
ٍر العميدي يف كتابه صدى يدع الناس على خلف واضح إزاءه، فقد  فيما يشي ْ ُ

ُذرعا مبن كان يعلي من شأنه، فجرد قلمه استاء العميدي من صيته، وضاق  ً
ي جاللة نسبه مع  ي املتنب وليس تغن((: إلظهار سرقاته فقال يف مقدمة كتابه

ضعف أدبه، وال يضره خالف دهره مع اشتهار ذكره، ولقد تأملت أشعاره 
ا أصحابه من أشعار املتقدمي كلها فوجدت األبيات الت ن منسوخة،  ي يفتخر 
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ُرعة مسلوخة، وإين ألعجب واهللا كيف يعلون من  عانيهم املختومعانيها من م
ي وأمره، ويدعون اإلعجاز يف شعره، ويزعمون أن األبيات املعروفة له  ذكر املتنب

هو مبتدعها وخمرتعها وحمدثها ومفرتعها، ومل يسبق إىل معناها شاعر، ومل ينطق 
ي يزعمون  ُّن باللمع التبأمثاهلا باد وال حاضر، وهؤالء املتعصبون له واملفتخرو

ِأنه استنبطها وأثارها، واملعتدون بالفقر الت َ َّي يدعون أنه افتض أبكارها،  ِ ّ ّ
رمنون بأبيات سائرة يذكرون أنه انفرد بألفاظها ومعانيها، وأغرب يف أمثلتها  واملت

ا غي... ومبانيها ّحيكمون حكما جزما بأ ً ))ر مأخوذة وال مسروقة ً
)٤٨(.  

زاع واخلالف حول شعر  ِّيدي إذن يقدم صورة من صور النفكتاب العم
ن من كان يؤيد مذهبه الشعري ومعارضي ذلك املذهب، ومن هنا  ي بي املتنب

ي دفعت مؤلفي الكتب  اختلفت دوافع تأليف هذا الكتاب عن األسباب الت
 ي إىل تأليفها، فالعميدي على اعتباره قد ظهر بعد أيب السابقة يف سرقات املتنب

ًر اعتداال من سابقيه، فهو ليس من  الطيب كان من املتوقع أن يكون أكث
َمنافسيه أو حساده أو احلاقدين عليه، أو ممن دفع لتتبع سرقاته لغاية من  ُِ

ّر أن العجيب يف األمر أنه كان أكث الغايات، غي ًر عداء وكرها للمتنب ّ ي من  َ
حبقه دومنا سبب، فذكر ّن، من أجل ذلك رأى األدباء أنه أجحف  السابقي

 كان يف غاية االحنراف عن احلق، ))اإلبانة((ّالبديعي أن العميدي يف كتابه 
ُّوحنن نورد كالمه، ونرد يف ((:  مث يقول))ن اإلنصاف ز عن سن ًحائدا يف التميي ُ

  .)٤٩(ر الرد حنره سهامه، فإنه جتاوز احلد وأكث
ن سابقيه يف عدم الوفاء ي مل خيتلف ع فالعميدي يف تتبعه سرقات املتنب

ي، ولعل عنوان مؤلفه  باملنهج الذي يستوجب تبيان السرقات يف شعر املتنب
ّ حيتم عليه التقيد مبوضوع السرق، غي))اإلبانة عن سرقات أيب الطيب(( ّر أنه  ِّ
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احنرف عنه بغية إحصاء سقطات أيب الطيب وذكر عيوبه يف اللغة والنحو 
  :ر أيب الطيب قولهواملعاين، فمن مآخذه على شع

ُوعيناي يف روض من احلسن ترتع ِ ْ ُ ٍ ٍّحشاي على مجر ذكي من اهلوى   َ ٍ َ 
))لو قال ترتعان كان أصوب وأبلغ((: فقال العميدي

ن ذكر  ، يف حي)٥٠(
ركان يف فعل واحد مع  ن عضوان مشت ري أنه جائز على اعتبار أن العيني العكب

  .جيري على أحدمهااتفاقهما يف التسمية جيري عليهما ما 
ره من الشعراء بغية إظهار  ي ومعاين غي ن معاين املتنب ومن أمثلة موازنته بي

  :ره وقوفه عند قوله تقصي
 جاز األوىل ملكت كفاك قدرهم   فعرفوا بك أن الكلب فوقهم
ا   من دينه الدهر والتعطيل والقدم  فإنه حجة يؤذي القلوب 

ّالعي؛ ألن الدهر والتعطيل والقدم إحلاد هذا البيت عليه أثر ((: فقال
  :وأحسن من ذلك قول ابن الرومي

 ال قدست نعمى تسربلها   كم حجة فيها لزنديق
ًخر صريعا بعد حتليق

 ًرا أبا الصقر فكم طائر صب   )٥١(
ّن املعاين، وال عالقة له بالسرق،  فهذا الشاهد داخل يف باب املفاضلة بي

ر، إضافة  يدي كان يتتبع سقطات أيب الطيب ليس أكثّوهو دليل على أن العم
ام املتنب ِّلذلك فإن قارئ كتاب العميدي جيد أن املؤلف أسرف يف ا ّ ي باإلغارة  ّ

ًعلى شعر معاصريه من املغمورين، فعدد منهم خلقا كثريا، يقول حمقق كتاب  ً
 حاولت وجند يف هذا الكتاب أمساء شعراء مغمورين((:  يف مقدمته))اإلبانة((

راجم فلم أجد ألحد منهم ترمجة ما  ر على تعريف هلم يف كتب الت ًجاهدا أن أعث
ًخال عددا قليال منهم ً((

ريائه وتعاليه  ي يف كب ّوأعتقد أن املتنب((: مث يقول. )٥٢(
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ر من أن يسرق من هؤالء الشعراء الصغار أمثال  زلته يف الشعر واللغة أكب ومن
ن  ح بي ولو فعل ذلك الفتض... ي وأيب السمراء والغسايناخلناين واملياسي والعابد

ي املعاصرين  ي يزعمها املؤلف حجة ألعداء املتنب الناس، وكانت هذه السرقات الت
ُي نسبت إليه مردها  إذن معظم سرقاته الت... له، الذين كانوا يقفون له باملرصاد

ر، أو أن تكون معاين ًإما أن تكون نوعا من توارد اخلواط: ن إىل واحد من اثني
))ن الشعراء ركة بي مشت

)٥٣(.  
ا احملقق يفضي إىل أن العميدي يف  َّومؤدى تلك املالحظات الت َّي دو

ي، ويف الوقت ذاته مل يستطع  كتابه مل يكن مبنجاة عن االدعاء واجلور والتجن
 شأنه يف ذلك شأن سابقيه حتويل النقد التطبيقي القائم على تتبع السرقات إىل

هلذا السبب ال تعدو تلك . أداة نقدية تسعف على تطوير البحث النقدي
ا ضربا من إذكاء نار اخلصومة وتتبع العيوب ألسباب شخصية ُّاملؤلفات كو ً .

ًر إنصافا، ذلك  ي كانت أكث َّوباملقابل ظهرت مؤلفات أخرى تعرضت للمتنب
ا وضعت عيوب املتنب  ))ي ح املنب الصب(( ي بإزاء حماسنه ككتاب البديعي ّأل

َ، إذ حاولت هذه الكتب وأشباهها ))املتنيب ما له وما عليه((ي  وكتاب الثعالب
ي ولشعره موسومة بشيء من املوضوعية واحلياد، وكتاب  تقدمي صورة للمتنب

ًي قدمت منهجا  ي على وجه اخلصوص يكاد يكون من أبرز الكتب الت الثعالب َّ
ُّعره، ذلك ألن املؤلف قد وقف عند قضايا تعد ي وش ًعلميا يف دراسة املتنب ِّ ّ

ُّجوهرية يف أسلوبه وطريقته يف النظم، إضافة لتتبع سرقاته من معاصريه، 
ّره منه، كالذي أخذه كل من أيب  واإلشارة يف الوقت نفسه إىل ما أخذه غي

 من رهم ي وغي ح البست الفرج الببغاء والسري الرفاء وأيب بكر اخلوارزمي وأيب الفت
ي إىل قضايا البناء الشعري عند أيب الطيب فعرض  َّمث تعرض الثعالب. ي املتنب
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ّرا إىل أن هذه املسألة ليست  ُفواتح شعره ومطالعها وما يستكره منها، مشي ً
ًن فواتح بعض أشعارهم، ووقف أيضا  ِمقصورة عليه، فقد عيب على املتقدمي

ُّملغلوطة واملكررة، وما تنم عليه من عند املعاين القبيحة واملكروهة واملفرطة وا
ي من  ي استعارها املتنب َّفساد احلس وضعف العقيدة، وتعرض لأللفاظ الت

املتصوفة واحلكماء، وباملقابل أشار إىل حماسنه املتمثلة حبسن التصرف بالغزل، 
ُوحسن التشبيه والتمثيل واملدح املوجه، وحسن التصرف يف مديح سيف 

ألفاظ الغزل يف أوصاف احلرب، وحسن التقسيم، وإرسال الدولة، واستعمال 
ي وقوفه عند  ولعل أهم ما انطوى عليه كتاب الثعالب. األمثال، وابتكار املعاين

يف ) ذا(ي مثل استكثاره من قول  بعض قضايا األسلوب وتعليلها يف شعر املتنب
ًشعره، إذ عرض قوال للجرجاين ينتقد فيه إكثار املتنب يف ) ذا(ال ي من استعم َ

ُّوهي ضعيفة يف صنعة الشعر دالة على التكلف، : مطاوي أشعاره حيث يورد َّ

ًورمبا وافقت موضعا يليق به فاكتسبت قبوال ً((
ّوالواقع أن املباحث . )٥٤(

ذا اللون من التكرار اهتماما بالغا ألنه يدل  تم  ُّاألسلوبية يف الزمن احلديث  ّ ًُّ ً
ي  ي يف كتابه عن املتنب من حماسن منهج الثعالبو. على مسات خاصة باألسلوب

ي قاهلا يف مدح عضد الدولة، إذ  أنه عمد إىل تأول بعض شعره كالقصيدة الت
ي إىل أن القصيدة انطوت على إشارات تدل على أن املنية تراءت  أشار الثعالب

  :ًي قبل مقتله خصوصا يف قوله للمتنب
 طعت حفظت طريففلو أين است   ى أراكا فلم أبصر به حت

  وخالصة القول: ٢ – ٥
ِّي يف شخصيته وشعره ميثل حالة فريدة يف تاريخ العربية، فاملتأمل  كان املتنب

َّتفاصيل حياته جيد أن الرجل كان صاحب موقف، هلذا ضن بفنه إال على من 
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رة من  وعلى كث. يستحقه من أعالم عصره الذين رأى فيهم الرجولة والبطولة واإلباء
 يف دربه من السادة الذين مل ير فيهم قرناء لذاته ومرمى إلبداعه، فإنه تعاىل وقع

ًر أنه مل يكن طامعا  رضائه؛ غي عليهم، مع ما كانوا يرصدون له من أموال ومتاع الست
د والزعامة والعزة، وقد نال من كل ذلك  بالعطاء، مبقدار ما كان يطمع بالشرف وا

ًر أن نفسا ال تعرف  من القناعة والقبول والرضا، غيما حيمل النفس على قدر كاف 
ًالقناعة والرضا قد سكنت حلمه ودمه، فقطع احلياة شاخما متعاليا، ال تشده قوة إىل  ً
القبول مبا كان قد قسمه له املليك، فظل يساوره طموح الرئاسة والزعامة، فال يرى 

ن أسرف يف طلبها، وكان ذلك ًرا هلا من ذاته، لكنه مل يبلغها بعد أ فيمن توالها خي
ر من الشرور، فاستعداه من استعداه، وأحبه من أحبه، وقد  الطموح يعود عليه بكثي

ًرحبت العربية من تلك احلياة الغامرة والنفس األبية والطموح الذي ال حيد فنا ال تفنيه  ُ
تزداد ًاأليام، فها هو ذا شعره يزداد شبابا مع تقادم األزمنة، وها هي ذي شخصيته 

ي وشعره تلك املعركة النقدية  ًبريقا كلما تداعت األيام، ولعل أهم ما جنم عن املتنب
ر أن تلك الكتب كما  ي تتبعت سرقاته، غي ي دارت حوله، وأوضحها الكتب الت الت

َالحظنا مل تتحل ولو بقدر ضئيل من املوضوعية، وإمنا نشأت عن أسباب 
ي وخصومه، ولعل الطريف يف  ن املتنب شخصية، فكانت ترصد صراعات دارت بي

زابة  ي وابن حن األمر أن مشجعي التأليف يف هذا الباب كانوا من الوزراء كاملهلب
ي واحدة،  والصاحب بن عباد، وكانت دوافعهم إىل تأليب النقاد لتتبع سرقات املتنب

ره، ًإذ كانوا مجيعا يطمعون يف مديح أيب الطيب، لكنهم مل يظفروا بشيء من أشعا
ُي أجنزت يف سرقاته  فاستعدوه وحرضوا األدباء على النيل منه، ولكن املؤلفات الت

ي  ن الناس دوافعها، فكانت من العوامل الت سرعان ما انكشف عوارها، وتبي
ًي، وهلذا نقول إن البحث النقدي مل يستفد كثريا من تلك  ضاعفت من شهرة املتنب
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  .زاع الشخصي ة والناملؤلفات، فبقيت صورة من صور اخلصوم

  حواشي البحث

  .١٨٣: ص) الوساطة( اجلرجاين - ١
  .١٠٣٩/ ٢: ص) العمدة( ابن رشيق - ٢
  .١٠٣٨/ ٢:  املصدر نفسه ص- ٣
  . املصدر نفسه- ٤
  . املصدر نفسه- ٥
  .٥٤/ ٣) ري ديوانه بشرح العكب(ي   املتنب- ٦
  . املصدر نفسه- ٧
  .١١:  ص)ي الكشف عن مساوئ املتنب( ابن عباد، الصاحب - ٨
  . املصدر نفسه- ٩
  . املصدر نفسه-١٠
  . املصدر نفسه-١١
  .٤٩: ص) الرسالة املوضحة( احلامتي -١٢
  .٢٦: ص) بغية الطلب( ابن العدمي -١٣
  .١٢: ص) ي الكشف عن مساوئ املتنب( ابن عباد، الصاحب -١٤
  .٤٣: ص) ي ما له وما عليه املتنب(ي   الثعالب-١٥
  .١٨١: ص) ي الصبح املنب( البديعي -١٦
  .٤٢: ص) ي ما له وما عليه املتنب(ي   الثعالب-١٧
  . املصدر نفسه-١٨
  .٦: ص) الرسالة املوضحة( احلامتي -١٩
  .٥٩: ص) ي الصبح املنب( البديعي -٢٠
  .٢٨٨ص ) بغية الطلب( ابن العدمي -٢١
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  .١٠٣/ ٣) إنباه الرواة( القفطي -٢٢
  .٣٤٢/ ٢) الوايف بالوفيات( الصفدي -٢٣
  .٢١: ص) الرسالة املوضحة(احلامتي  -٢٤
  .١٥٢: ص) ي ما له وما عليه املتنب(ي   الثعالب-٢٥
  .٥٢: ص) بغية الطلب( ابن العدمي -٢٦
  .٢١: ص) الرسالة املوضحة( احلامتي -٢٧
  . املصدر السابق-٢٨
  .٥٤ص ) بغية الطلب( ابن العدمي -٢٩
  .٢٢: ص)  مقدمة احملقق–املنصف ( ابن وكيع -٣٠
  .٦: صدر نفسه ص امل-٣١
  . املصدر نفسه-٣٢
  . املصدر نفسه-٣٣
  . املصدر نفسه-٣٤
  . املصدر نفسه-٣٥
  . املصدر نفسه-٣٦
  . املصدر نفسه-٣٧
  . املصدر نفسه-٣٨
  . املصدر نفسه-٣٩
  . املصدر نفسه-٤٠
  . املصدر نفسه-٤١
  . املصدر نفسه-٤٢
  . املصدر نفسه-٤٣
  . املصدر نفسه-٤٤
  .١٤٣/ ١٢: ص) ريبإرشاد األ( ياقوت -٤٥
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  .١١٤/ ٢: ص) الوايف بالوفيات( الصفدي -٤٦
  .٣٧/ ١٩: ص) إرشاد األريب( ياقوت -٤٧
  .٢٢: ص) ي اإلبانة عن سرقات املتنب( العميدي -٤٨
  .٤١: ص) ي ح املنب الصب( البديعي -٤٩
  .٢٣: ص) مقدمة حمقق اإلبانة( العميدي -٥٠
  . املصدر نفسه-٥١
  . املصدر نفسه-٥٢
  .ملصدر نفسه ا-٥٣
  .١٨٥: ص) الوساطة( اجلرجاين -٥٤

  مصادر البحث ومراجعه 

مصطفى السقا وحممد : حتقيق) ي ي عن حيثية املتنب الصبح املنب( يوسف  البديعي،-١
  .م١٩٦٦شتا طبعة دار املعارف مبصر 

بع حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد ط) ي ما له وما عليه أبو الطيب املتنب (ي الثعالب - ٢
  .م١٩٣٦ن التجارية بالقاهرة  مكتبة احلسي

م وعلي  حممد أبو الفضل إبراهي: حتقيق) ي وخصومه ن املتنب الوساطة بي (الجرجاني - ٣
  .م١٩٦٦روت  بي/  صيدا–حممد البجاوي منشورات املكتبة العصرية 

حممد : حتقيق) ي وساقط شعره الرسالة املوضحة يف ذكر سرقات املتنب (الحاتمي - ٤
  .م١٩٦٥روت  سف جنم طبع دار صادر بييو

ي يف القرن  دراسة حول السرقات األدبية ومآخذ املتنب(، احملمدي عبد العزيز الحناوي - ٥
  .م١٩٨٤القاهرة ) الرابع اهلجري

حممد قرقزان طبعة أوىل : حتقيق) العمدة يف حماسن الشعر وآدابه(رواين   القيرشيق ابن - ٦
  .م١٩٨٨روت  دار املعرفة بي
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طبع دار املعارف ) ن ناقديه يف القدمي واحلديث ي بي املتنب( عبد الرمحن شعيب، - ٧
  .م١٩٦٤بالقاهرة 

سلسلة النشرات اإلسالمية (ر وس  هلموت ريت: حتقيق) الوايف بالوفيات (الصفدي - ٨
  .م١٩٥٩طبع سنة ) ن األملان جلمعية املشتشرقي

نشر ) ي  مساوئ شعر املتنبالكشف عن(إمساعيل املعروف بالصاحب عباد،  ابن - ٩
  .م١٩٣٠مكتبة القدسي بالقاهرة 

صورة عن نسخة حمفوظة مبكتبة اجلامعة ) بغية الطلب من تاريخ حلب( العديم ابن -١٠
  .روت األمريكية ببي

م الدسوقي طبع دار املعارف  إبراهي: حتقيق) ي اإلبانة عن سرقات املتنب (العميدي -١١
  .م١٩٦١مبصر 

م دار الكتب املصرية  حتقيق أبو الفضل إبراهي) اه الرواة على أنباه النحاةإنب (القفطي -١٢
١٩٥٠.  

) ي املنصف للسارق واملسروق منه يف إظهار سرقات أيب الطيب املتنب (وكيع ابن -١٣
  .م١٩٨٤حتقيق حممد يوسف جنم طبعة أوىل 

 بالقاهرة حتقيق مرجليوث طبع) إرشاد األريب إىل معرفة األديب( احلموي ياقوت -١٤
  .م١٩٢٧



٥٧٥  

  
  حول نسبة منظومة نحوية
  للخليل بن أحمد الفراهيدي

  عمر عبد الرحمن الساريسي. د
  كيف صرت إلى هذه المنظومة

 إىل بعض طالبايت العمانيات، اللوايت يدرسن يف كلية الدراسات رغبت
اإلسالمية والعربية يف ديب، أن يرسلن يل ما ميكن أن تصل إليه أيديهن، مما 

ُ الفراهيدي يف عمان، فقد ذكرت بعض الروايات أنه ُكتب عن اخلليل بن أمحد
ولد يف بعض أحنائها، وذلك كي أستكمل ما ميكن أن يسعف يف حبث كنت 
. أعده عن شعره، بعد عوديت إىل جامعة الزرقاء األهلية من العمل يف اخلليج

ذا اخلصوص، منها  ًفأرسلت إيل الطالبة املهذبة حنان سيف العجمي أوراقا  َّ
مصورة من كتاب صادر هناك، عن منظومة حنوية منسوبة إىل اخلليل، أجزاء 

  !رب من الثالمثئة بيت  تقت
ذا الكتاب واحلق أنن ن ثبتت نسبته إليه فلسوف يكون  فلئ. ي فوجئت 

إضافة نوعية إىل إبداعات هذا الرجل العبقري، ولكن عصره مل يكن عصر 
  .النظم التعليمي أو عصر األلفيات النحوية

ًي مصورا بتمامه، رغبت إىل صديقي إبراهيم  ا كان الكتاب مل يصلنومل
ربية والتعليم األردنية، أن يعمل على أن  اجلراح وزميلي يف العمل يف وزارة الت

ُفقد عمل يف عمان حنو عقد من الزمان يف اإلشراف . ًي الكتاب كامال يصلن
 إىل إرساله مع أقرب ربوي، فأرسل إىل ولده عامر، وهو يعمل هناك، فسارع الت
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فالشكر إليه وإىل أبيه وإىل الطالبة حنان موصول . َبريد بشري قادم إىل عمان
  .وموفور

  الكتاب والتحقيق

لقد قام األستاذ الدكتور أمحد عفيفي، أستاذ النحو والصرف والعروض 
.  جامعة القاهرة، بتحقيق القصيدة املنسوبة للخليل بن أمحد–بكلية دار العلوم 

َراث القومي والثقافة يف سلطنة عمان هذا  در املنتدى األديب التابع لوزارة التوأص ُ
املنظومة النحوية للخليل بن أمحد الفراهيدي ((التحقيق يف كتاب بعنوان 

وقد ألقى . م٢٠٠٠ -  ه١٤٢٠الطبعة األوىل . ))دراسة وحتقيق(  ه١٧٠- ١٠٠(
، ضمن فعاليات ١٩٩٥/ ٦/ ٢٠فيه من قبل حماضرة ثقافية مساء يوم الثالثاء 

  . صفحة٢٣٣املنتدى األديب وقد وقع الكتاب يف 
  .التحقيق: الدراسة، واآلخر: األول: ن ن أساسيي وقد قسم الكتاب قسمي

  :وقد جاء يف القسم األول الفصول التالية
  . اخلليل وشخصيته) ١(
  . املنظومة) ٢(
  .مصطلحات اخلليل) ٣(
  . النحويةاخلليل مصدر املصطلحات) مكرر() ٣(

  . ن التمثيل واحلقيقة األعالم الواردة بي) ٤ (
  . عناوين اخلليل يف املنظومة) ٥(
ى  ن اإلعراب والبناء، حت ًقضايا حنوية للمناقشة، منها مثال، أمس بي) ٦(

  .وعملها، النداء املضاف، قط، قد، حسب، كفى



  
٥٧٧  عمر عبد الرمحن الساريسي.  د– حول نسبة منظومة حنوية 

  .نتائج الدراسة) ٨. (األمثلة والنماذج التطبيقية) ٧ (
  .وصف نسخ املخطوطة، وصورها، ومنهج التحقيق: سم الثاينويف الق

  :ً بيتا من البحر الكامل، ومطلعه٢٩٣وقد وقع النص احملقق يف 
ُأوىل وأفضل ما ابتدأت وأوجب  ّاحلمد هللا احلميد مبنه   ُ
 وآخره واستغن أنت ببعضه عن بعضه   ّوصن الذي علمت ال يتشذب

  خطة بحث

ذه املنظومة النحوية للخليل بن أمحد وقد يرى الباحث أن عزو ه
ًأوهلما عام، نناقش فيه أمورا : ن ُالفراهيدي ميكن أن يتساءل عنه بطريقتي

أساسية مهمة، وثانيهما خاص، حناور فيه احملقق وننظر يف منهجه يف 
التحقيق، مث نقلب صفحات املنظومة وننظر فيها من الداخل، ويف اخلط الذي 

يف النهاية إىل رأي علمي ميكن أن يوصل إىل وذلك كي نصل . كتبت به
  .إجابة مناسبة عن هذه التساؤالت

  مناقشة عامة

ي ذكرها يف  وأول ما نتساءل عنه يف أمر هذه النسبة هو تارخيها، وأعن
  . ه١٧٠املراجع منذ عصر اخلليل، املتوىف عام 

ي ترمجت  ويعرف الباحثون يف حياة هذا الرجل وإبداعاته أن الكتب الت
  .)١(له مل تذكر هذه املنظومة فيها

                                                            
  : جتد ترمجته يف (1)

  .٤٢، ص  ه١٣٤٨الفهرست، ابن الندمي، املطبعة الرمحانية مبصر  - ١
  .=٧٢/ ١٦، ١٨/ ٤، ١٩٨٠، ٣ياقوت، دار الفكر للطباعة والنشر، طمعجم األدباء،  - ٢



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٥٧٨  )٣(اجلزء ) ٧٩( ا

راجم مل يذكروا هذه  وهذا أمر يلفت االنتباه، فمؤلفو كتب الطبقات والت
ن إىل القرون  القصيدة النحوية يف إبداعات اخلليل، منذ القرن الثاين والثالث اهلجريي

  .املتأخرة
واالستثناء الوحيد من هذه املصنفات كتاب حقق قبل عدة عقود 

  .))مقدمة يف النحو((ر، وهو خللف األمح
مع العلمي العريب يف ( حقق عز الدين التنوخي ١٩٦١ففي عام  عضو ا

                                                            
  .١٧٢/ ١، ١٩٦٩روت،   بي– وفيات األعيان، ابن خلكان، حتقيق إحسان عباس، دار صادر - ٣=
 إنباه الرواة يف طبقات النحاة، ابن القفطي، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، دار - ٤

  .٣٤١/ ١، ١٩٥٧الكتب املصرية 
ضة  النحويي مراتب - ٥ ن، أبو الطيب اللغوي، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، مطبعة 

  .١٩٥٥مصر، 
ن، أبو بكر الزبيدي، دار املعارف، حتقيق حممد أبو الفضل  ن واللغويي  طبقات النحويي- ٦

  .٤٧إبراهيم، ص 
  . ه١٣٢٦ بغية الوعاة يف أخبار النحاة، السيوطي، مطبعة السعادة - ٧ 
  .٢٣٥/ ١ يف أخبار من ذهب، العماد احلنبلي،  شذرات الذهب- ٨
  .٩٦، ص ١٩٢٨ز، حتقيق عبد الستار فراج، دار املعارف   طبقات الشعراء، ابن املعت- ٩
 .٤٠١/ ١، ١٩٥٨ ٤ السيوطي، حتقيق حممد أمحد جاد املوىل وزميليه، ط–املزهر  -١٠

  :وقد ذكرت بعض أشعاره يف مراجع أخرى منها
  .٨٠/ ١،  ه١٢٩٣ األديب األنيس للموسوي، طبع مصر  نزهة اجلليس، ومنية- ١
  .٢٤٦/ ٢ شرح املقامات احلريرية، الشريشي، - ٢
  .٢٢ اجلاسوس على القاموس، أمحد فارس الشدياق، ص - ٣
  .٩٤، ٩٣ – الدجلي – الفالكة واملفلكون - ٤



  
٥٧٩  عمر عبد الرمحن الساريسي.  د– حول نسبة منظومة حنوية 

  . السوريةالثقافة وزارة يف القدمي راث الت الكتاب، ونشرته مديرية إحياء هذا) دمشق
يرد يف هذا املصنف وعلى الصفحة ) العطف(ويف باب حروف النسق 

سق مخسة، وتسمى حروف العطف، وقد وحروف الن((: ِّ، قول املصنف٨٥
  )كذا(ذكرها اخلليل بن أمحد يف قصيدته يف النحو، وهي قول الشاعر 

ْوبال ومث أو، فليست تصعب ْفانسق وصل بالواو قولك كله   َّ
ِ 

 الفاء ناسقة لذلك عندنا   ))وسبيلها رحب املذاهب مشعب
  .وهنا تنشأ عندنا أسئلة نفكر فيها بصوت عال

َّحيان األمحر، املتوىف حنو عام فخلف بن  ، أي بعد وفاة اخلليل  ه١٨٠ّ
من أنه يصنع ((بعشر سنوات، وهو بصري معاصر له، قد قيل فيه ما قيل، 

))الشعر وينسبه إىل العرب فال يعرف
وهذا أمر الندحة عنه يف مدى الثقة . )١(
... يوم وليلةنسك وكان خيتم القرآن كل ((بروايته، مع أنه قيل عنه فيما بعد أنه 

ي أدخلها يف أشعار  فلما نسك خرج إىل أهل الكوفة يعرفهم األشعار الت
))الناس

)٢(.  
اية القرن  ا الوحيدة منذ  ومما يقوي الشك يف هذه النسبة للخليل أ

ُ ميالدية الذي حقق فيه هذا الكتاب، فالنحاة ١٩٩٥ى عام  الثاين اهلجري حت
مقدمة ((يف النحو، كما يقول حمقق كتاب قصيدة ) للخليل(ال يذكرون أن له 

  .)٣( نفسه))يف النحو خللف األمحر
وهي قول ((: ويعلق هذا احملقق على قول خلف يف النص املذكور

                                                            
  . الزركلي–، األعالم ٣٥٣/ ١٣ الصفدي، – الوايف بالوفيات  (1)
  .٨٦، ص  املصدر السابق (2)
  . نفسها املصدر السابق والصفحة (3)



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٥٨٠  )٣(اجلزء ) ٧٩( ا

وهي : (ر أن يقال وصواب التعبي((: ن فيقول ن السابقي  قبل إيراد البيتي))الشاعر
أن اخلليل كان ر إىل  ولعله أراد أن يشي. ر على متقدم لعودة الضمي) قوله

ًشاعرا، وكان بالفعل شاعرا ً
ًأقول إنه وإن كان قول احملقق صحيحا إال أن .)١(

  .حرفية النص تشتت الذهن فيتنازعه شاعران أحدمها اخلليل
وال أدري إذا كان حيق يل أن أفصح عن إحساس خافت آخر خياجل 

ايات النفس، يف هذا الصدد، وهو عنوان هذا الكتاب الذي تويف مؤلفه يف 
ً، أال يبدو عنوانا معاصرا؟ وهل مسعنا ))مقدمة يف النحو((القرن الثاين اهلجري  ً

َّبكتاب يف العصور السحيقة حيمل اسم مقدمة؟ أما مقدمة ابن خلدون املتوىف 
ر،  كتاب العب: ر يف التاريخ فقد أطلقت، فيما بعد، على كتابه الشهي(  ه٨٠٨(

ربر، ومن عاصرهم من ذوي السلطان  العرب والبر يف أيام  وديوان املبتدأ واخلب
  .)٢(ر األكب

أما التساؤل العام اآلخر عن هذه املخطوطة وأمر نسبتها للخليل، فهو 
ن زمن النظم التعليمي  ن زمن الزعم بقيام اخلليل بنظمها، وبي البون الشاسع بي
 ألفية إن أقدم أثر روي يف هذا الباب، يف حدود ما أعلم، هو. يف مادة النحو

  :يف ألفيته(  ه٦٧٢(ٍابن معط الذي ذكره ابن مالك األندلسي 
 ر سخط وتقتضي رضا بغي   ًفائقة ألفية ابن معطي
 ًوهو يسبق حائز تفضيال   )٣(مستوجب ثنائي اجلميال

                                                            
  . املصدر السابق والصفحة نفسها (1)
  .١٩٧٨، ٤روت، ط  بي– طبعة دار الكتب العلمية  (2)
على ألفية ابن ) ٧٦٩ت( حممد حميي الدين عبد احلميد، حمقق شرح ابن عقيل  (3)

  .١٠/ ١، ١٩٩٥ –روت   بي–املكتبة العصرية (.  ه٦٧٢ت(مالك 



  
٥٨١  عمر عبد الرمحن الساريسي.  د– حول نسبة منظومة حنوية 

  (. ه٦٢٨(ٍوابن معط هذا تويف عام 
ومل ينتفع من جاء بعده بأن ((: ن عن ابن مالك يقول أحد الباحثي

م يزيدون عليه وينتصفون منهحياك ِولو مل يشر يف خطبته إىل . ّوه أو يدعوا أ ُ
))ٍألفية ابن معط ملا ذكره الناس وال عرفوه

)١(.  
رة يف هذا الصدد،  ٍومع ذلك يذكر حمقق ألفية ابن معط بعض األمساء الصغي

، يف ( ه٨٢٨(مثل شعبان بن حممد بن داود املصري اإلقامة، املوصلي املولد، 
حنو ( وعبد العزيز اللمطي املكناسي امليموين ))كفاية الغالم يف إعراب الكالم((ظومته من

  .)٢(يف ألفيته(  ه٩١١(فيما مسي بألفية النحو، وكذلك السيوطي (  ه٨٨٠
وإذا قيل إن عصر اخلليل قريب من نظم تعليمي مشهور آخر هو نظم 

إن هذا النظم خمتلف ، قلنا )٣(حلكايات كليلة ودمنة(  ه٢٠٠(أبان الالحقي 
يف مادته عن مثل هذه املخطوطة، فهي يف مادة األدب والقصة على ألسنة 

ي ندرسها يف علمي النحو والصرف، وهو الذي يرى أنه  احليوان، واملنظومة الت
  .تأخر زمن نظم األلفيات التعليمية فيه

ومما يقوي يف أنفسنا أمر هذا التساؤل، تساؤل أعمق، متليه قضية 
ية فطرية وال تكاد تغيب عن ذهن، هو الزمن الالزم لتطور أي موضوع فلسف

ن تاريخ بدايته وتواريخ بلوغه عصر اإلبداع واإلنتاج اجلديد يف  فكري، بي
  .أشكاله وألوانه

                                                            
  .٤١٦، بغية الوعاة ١٢٩/ ٥شذرات الذهب، ابن العماد احلنبلي   (1)
  .٦٦ – ١٦/ ١علي موسى الشوملي، .  حتقيق د–ٍ شرح ألفية ابن معط  (2)
، وكذلك ٧٣/ ٢٠ راجع األغاين، نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب املصرية،  (3)

  .٢٤١ص ز، حتقيق عبد الستار فراج، دار املعارف  طبقات الشعراء البن املعت



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٥٨٢  )٣(اجلزء ) ٧٩( ا

ّففي عصر اخلليل قعدت أوىل القواعد النحوية والصرفية يف عصر اخللفاء 
 وأيدي ليفة علي بن أيب طالب الراشدين والقرن الثاين اهلجري، على أيدي اخل

ن من أمثال أيب األسود الدؤيل ورجاله الذين بدؤوا يف بناء  بعض الصحابة املخضرمي
ِى يثمر هذا األمر ويونع ويصل  وسينقضي زمن طويل حت. أساسيات النحو وعلله َُ

رف الفكري ونظم النحو يف قصائد وألفيات، أم أن اخلليل بن أمحد قد  إىل مرحلة الت
ّدر له أن تأيت على يديه البدايات يف هذا األمر والنهايات؟ يضع أسس النحو ُق

وعلله ويفيد منها تلميذه سيبويه يف كتابه، ويف العمر نفسه يكون لديه وقت فراغ 
  رب من ثالث مئة بيت؟ يتفرغ فيه إىل نظم قصيدة يف النحو تقت

ذا الوصف، علم العروض الذ ي جاء فإن قيل أمل يأت على يديه، 
ًمكتمال تقريبا؟ قلنا إن بي ّرا، فعلم العروض ال يقسم، كما أن ً ًن األمرين فرقا كبي ً

  .ي فيها أخبار اخلليل قد تواتر القول فيها على نسبة العروض للخليل املراجع الت
إن عصر اخلليل هو عصر اإلبداع، أما عصر وضع القصائد الطويلة يف 

  .راً وسوعات فقد تأخر كثيالنحو واأللفيات والتجميع يف امل

  حول أسباب نسبة المنظومة للخليل

ّإن الدكتور أمحد عفيفي قد اعتمد أمورا معينة، فعدها عوامل مساعدة  ً
ا يف أمر هذه النسبة   .يف هذه النسبة، وسنعرض هلا وملدى الثقة 

ن فيه للخليل يف كتاب  وأول ما لفت انتباهه يف هذا الصدد نسبة بيتي
اصر له، هو خلف األمحر، وقد ناقشنا هذا األمر يف ضوء ما عرف ِّملصنف مع

  .عن هذا الراوية من عدم األمانة العلمية
وأعان الدكتور احملقق أمران آخران على ما يرى، ومها املصطلحات 



  
٥٨٣  عمر عبد الرمحن الساريسي.  د– حول نسبة منظومة حنوية 

  .النحوية الواردة فيها، واألعالم الذين ساق أمساءهم فيها
 واجلزم وما مل يسم أما املصطلحات فمثل الصفة والرفع واجلر والنصب

وبسبب تناثر مثل هذه املصطلحات يف هذه املنظومة حيكم بنسبتها . فاعله
ن،  ، الذي عرف أنه رأس مدرسة البصرة يف النحويي)٨٧ - ٥٥ص(للخليل 

ًن أيضا، وال أدري إذا كان مثل هذا  ومعلم الكسائي يف رأس مدرسة الكوفيي
ًت النحوية والصرفية مشاعا األمر يقوي هذه النسبة، إذا كانت املصطلحا

ا منذ أن عرفت، ويف كل زمان ومكان   .؟!يستخدمها الباحثون يف موضوعا
ومدى )  وما بعدها٩٢ص(ي ذكرت يف هذه املخطوطة  أما األعالم الت

ما ميكن أن ترخي عليها من األقدمية، فإن املدقق ال يكاد جيد من هذه 
. ً أن يكون دليال على ذلكره، ما يستحق األمساء، مثل عبد السالم وغي

فبعضها قد يطلق على أناس يولدون يف عصرنا احلاضر مثل شوزب ومرحب 
ج العريب  وحوشب، ومنها ما ميكن أن يسمع يف بعض أطراف اخللي

ال هو . وحضرموت واالسم الوحيد الذي ميكن أن يوقف عنده يف هذا ا
ن بنصب التاء إذا كانت  ن القائلي ن النحويي ، فهو مذكور من بي)١(اسم قطرب

  .ر رفع اتصلت بالفعل املاضي ضمي
 فنصبت ملا أن أتت أصلية   وكذاك ينصبها أخونا قطرب

ومن املعروف أن قطرب هذا مل يكن من تالميذ اخلليل، بل من 
عام (ًن عاما  ر من ثالثي وقد تويف بعده بأكث. تالميذ تلميذه، وهو سيبويه

ا للخليل وبينهما هذه السنون الطويلة؟ ً يكون قطرب أخفكيف.)٢(( ه٢٠٦
                                                            

  . من الكتاب احملقق٩٦ ص  (1)
  .٣١٢/ ٤ وفيات األعيان  (2)



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٥٨٤  )٣(اجلزء ) ٧٩( ا

وال جيري على لسان اخلليل تالميذه األدنون مثل سيبويه والنضر بن الشميل 
ي أن ناظم هذه املخطوطة قد أورد هذا االسم للتعمية  رمها؟ أغلب ظن وغي

 رمبا تشي ))أخونا قطرب((والتدليس، وقد أسعفته القافية على ذلك، وعبارة 
  .ا من هلجة شعبية، ال ترقى إىل لغة اخلليلبذلك، ملا فيه

وخياجل النفس خاطر خافت آخر، على طريق األعالم الواردة يف 
وهو السؤال عن داللة ورود اسم زيد سبع . ًي شيئا املخطوطة، مادام ذكرها يعن

؟ أليس )١(عشرة مرة يف املخطوطة، وورود اسم عمرو ثالث عشرة مرة فيها
  ًالنحو السم زيد وعمرو متأخرا عن عصر اخلليل؟ن يف  استعمال املشتغلي

ومثة أمر ثالث نرى أن املؤلف خيرج به من استقراء أبيات املخطوطة مبا ال 
خيدم هدفه، وهو التدخل يف األمور الشخصية للخليل؛ فهو يرى أن أمساء نساء قد 
ًورد يف املخطوطة، فسمى ذلك غزال، وإمنا أراد صاحب املنظومة أن يضرب أمث لة ّ

فوجد أن هذا األمر يتعارض مع ما عرف عن اخلليل من . حنوية من أمساء النساء
ّر دقيقة، وأدق منها  فقضى بأن هذه األخبار عن اخلليل غي. زام بيت زهد ونسك والت

كان ((، كما يلوح له، ))حياة اخلليل((هذا الغزل الذي يبدو يف املخطوطة، ذلك أن 
والثاين وفيه ... ورمبا كتب بعض غزلياته... ه شابااألول كان اخلليل في: هلا شقان
   )٢(...ًكان زاهدا

ر شعراء اجلاهلية واإلسالم، ومل يكن  إن اسم املرأة قد ورد يف شعر أكث
ني  أما ما ذكره على الصفحت. ليكفي وحده أن يذكر أن صاحبه قد كان يتغزل

لخليل فهي ي أعانته على صحة نسبة املخطوطة ل  من األمور الت٤٧ ،٤٦
                                                            

  . من الكتاب١٠٧ الصفحة  راجع هامش (1)
  . من الكتاب٣١ ص  (2)
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  .تدخل، يف نظرنا، يف نطاق منهجه يف التحقيق
وبعد، فال أدري إذا كانت هذه اإلشارات كافية الستنتاج عالقة هذه 

  ؟!املخطوطة باخلليل أم ال

  منهج التحقيق

ويقع الباحث املدقق يف منهج الدكتور أمحد عفيفي، يف حتقيقه 
ا ال ، ونسبتها إىل اخللي))املنظومة النحوية((ملخطوطة  ل، على أمور حيسب أ

رى السليم لتحقيق املخطوطات   :جتري يف ا
ًر على عشر نسخ هلذه املخطوطة، مل جيد هلا ذكرا أو أصال   فمنها أنه يعث-  ً

، أو كشف )البن الندمي(يف كتب فهارس املخطوطات املعروفة مثل الفهرست 
ن  ، أو معجم املؤلفي)هرى زاد لطاش كب(، أو مفتاح السعادة )حلاجي خليفة(الظنون 

، أو فهارس بروكلمان )لسركيس(، أو معجم املطبوعات العربية )عمر رضا كحالة(
/ ن، أو فهارس مؤسسة آل البيت يف تاريخ آداب العرب، أو أعمال فؤاد سزكي

ّعمان َ
أما ذكرها وذكر . ر عليها منسوخة يف جماميع أخرى هي معها ؛ ذلك أنه عث)١(
  .َّكتاب خللف األمحر فقد بينا ما فيه من ضعف ومتريضن منها فقط يف  بيتي

ُر عليها مجيعا يف مكتبات عمان العامة، أو الت  وقد عث-  ي ميلكها بعض  ً
ًن فيها، وقد وجدت مجيعا يف جماميع، منسوخة مع خمطوطات أخرى  املثقفي ُ

، ولو وجد فيها ناسخوها أو مالكوها قيمة علمية خاصة ألفردت )١٤٥ص(
  .وحدها

ر صرحية للخليل، وإمنا  ن واحدة منها نسبة صرحية أو غي  وليس يف مت-

                                                            
يد عابدين، بغداد، .  التوثيق، د (1)   .٣٨، ص ١٩٨٢عبد ا



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٥٨٦  )٣(اجلزء ) ٧٩( ا

ا، إال واحدة فقط ليس فيها  النسبة أثبتت له على أيدي الناسخي ايا ن، يف 
  .أية نسبة

ى كالمه بقوله واهللا ((: ومل يشك يف هذه النسبة إال ناسخ واحد، أ
حيمل من الشك يف وخييل للباحث أن هذا الناسخ ). ٤٦ص ())أعلم بصحته

ًهذه املخطوطة وفيمن نسبت إليه قدرا كافيا، كما يبدو من قوله قبل العبارة  ً
: والغريب أنه يقول قبل ذلك. ))على حسب الطاقة واإلمكان((السابق ذكرها 

ي فرغ ناسخها من نسخها  واملعروف أن النسخة الت:!!! ًمت معروضا علي((
ا عرضت على األصل في على (( أو ))ًبلغ عرضا على أصله((قال ُيذكر عليها أ

 للراغب ))جممع البالغة(( كما وجدت أنا يف حتقيقي ملخطوطة ))األصل
  .األصفهاين

ا نسبة  مث إن الباحث مل جيد يف متون هذه املنظومة أو حول متو
: للخليل؛ كذلك مل جند عليها ما يفيد بشيء حول طرق التحمل األخرى

فليس عليها ما يفيد بأن .  أو السماع أو الوجادةًكاإلجازة أو اإلمالء مثال
املؤلف أجاز أحد تالميذه بنسخها ونقلها وروايتها، أو أنه أمالها على أحد 
ًيف زمان أومكان، أو أن أحدا مسعها من املؤلف، أو أنه وجد عليها يف 

  .األصل، ما يفيد بصلتها باملؤلف
ًبوي الشريف أوال ّوتسلسل املراجع املختصة طرق حتمل احلديث الن

ًوأساليب نقل العلم والتعليم يف سائر العلوم ثانيا، مبا يلي بدءا باألهـم     ً
. املناولة) ٤. (اإلجازة) ٣. (خ القراءة  على الشي) ٢. (السماع) ١(
  .)١(الوجادة) ٨. (الوصية) ٧. (السماع دون اإلذن بالرواية) ٦. (املكاتبة) ٥(

                                                            
  .٨٦ - ٦٢، ص ١٩٧٢ مقدمة ابن الصالح يف علوم احلديث، دار احلكمة، دمشق،  (1)
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ها، كذلك وجدنا عليها   يفيد بقدمها أو عراقت وكما أننا مل جند عليها ما- 
ما نسخ : ، ومنها)١٥١ص ) ه١٢٧٧ما نسخ عام : فمنها. تواريخ نسخ حديثة

  .رها تواريخ نسخ قط وليس على غي.  ه١١١٧أو عام ) ١٥١ص ) ه١١٤١عام 
 ومن الغريب أن احملقق يعتمد يف صحة نسبة املخطوطة للخليل، من -

امسه !! م ١٩٩٢ مرجع مطبوع حديث نشر عام ًن ما ذكر سابقا، على بي
، سيف بن محود بن حامد ))إحتاف األعيان يف تاريخ بعض علماء عمان((

  ).٤٩راجع ص !! (ُم، عمان ١٩٩٢،  ه١٤١٣، ١ ط–البطاشي 
ً ومن الغريب، أيضا، أن املؤلف يعتمد، يف احلديث عن حتقيق هذا -

قيق املخطوطات ونشرها، النص ونسبته، على كتب بعيدة عن مراجع أصول حت
ربية  ربوية، ومناهج البحث يف الت مثل مناهج البحث يف العلوم االجتماعية والت

  ).٣٧راجع هامش ص. (وعلم النفس
فهو يف !!  بل األغرب أن يعتمد املؤلف على مرجع مل يظهر بعد -

 املنظومات النحوية تارخيها وأمهيتها العلمية ))موضوع((:  يقول١٦هامش ص
أقول إنه !!!. ))ور لبحث مازلت أمجع خيوطه وأعمل فيه ومل أنته منه بعدحم((

  .ًحبث جليل حقا لو مت وطبع ونشر
ن املنسوب للخليل، ليقوي نسبة   ولقد اعتمد مرة على معجم العي-

وهذا أسلوب علمي متبع يف ربط مصنفات املصنف الواحد . املنظومة له
ن للخليل، كما  نسبة معجم العيولكن الشك يف . بعضها ببعض من الداخل

  .)١(ًطبع ونشر، أمر ليس سهال نفيه
إن . ر، أال وهي اعتماد النسخة األم رة مقلقة أكث  وتبقى النقطة األخي-

                                                            
  .٩٢ - ٨٦/ ١ املزهر للسيوطي  راجع (1)



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٥٨٨  )٣(اجلزء ) ٧٩( ا

املؤلف يذكر أنه اختذ إحدى النسخ العشر للمنظومة النسخة األساس أو 
  ): ١٤٧ص(النسخة األم، لألسباب التالية 

ً ضبطها ضبطا صحيحا إىل حد بعيدًكان الناسخ حريصا على) ١ ً.  
اجودة خطها وعدم التباس ) ٢   . النادرالقليل إال يف حروفها أو غموض كلما
ًمن الواضح أن الناسخ كان أمينا مع نفسه، فقد كان حريصا دائما ) ٣ ً ً

موع الذي جاء كله خبط واحد   .يف هذا ا
علمي لكتب إن هذه االعتبارات مجيعها ال تقوم يف أسس التحقيق ال

  :وإمنا الذي حيسب له حساب يف النسخة األصلية هو. راث الت
  . أن يكتبها املؤلف نفسه وعليها توقيعه–أ 
  .ر بكتابتها  أن يشي-ب
  .زها  أن ميليها أو أن جيي- ج
وهذه .)١( أن يكون عليها ما يفيد اطالعه على نسختها أو قراءته هلا-د

  .هي طرق التحمل الصحيحة

   الداخلالمنظومة من

ولدى النظر يف هذه املنظومة من الداخل، بعد أن تسرب إلينا الشك فيها من 
  .ر االستغراب ي تلفت االنتباه وتثي اخلارج، تستوقفنا ثالث طوائف من املالحظات الت

ي تتناىف  راكيب صياغة تبدو فيها الركاكة، الت فأما األوىل فتتصل بصياغة الت

                                                            
، ٢ي، القاهرة، ط النصوص ونشرها، عبد السالم هارون، مؤسسة احللب راجع حتقيق  (1)

يد عابدين، بغداد، ٣٦ - ٣٥، ص١٩٦٥  وكذلك التوثيق، تارخيه وأدواته، عبد ا
  .٢٨، ص ١٩٨٢
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  . عصر اخلليل–ر، أواخر القرن الثاين اهلجري  ي يف النث مع قوة النسج الفن
، فهو ))فيظل يسخر من كالمك معرب((: يقول) ٢٦( ففي البيت -

  .قريب من الصياغة العامية
ًيرجع سليما غامنا ال يغلب((: )١٩٦( ويف البيت -    .، وهذه صياغة شعبية))ً
  .ن الذي والصواب))واستعجم الناس الذي من مثلهم((): ١٩( ويف البيت - 
 وهو –ي حممد من ربه أزكى صالة   وعلى النب– ويف البيت الثالث - 

  .ي ر شعب تعبي
إين نظمت قصيدة ((:  وعن املنظومة يقول ناظمها يف البيت الرابع-

اّ حب   ر؟ أال يكفي أحدمها؟  وهل يلزم للنظم حتبي- ))ر
ا ))عربية(( ويريد أن ميدحها فيقول - البيت ((( ال عيب يف أبيا

  وهل مثة شك يف عربيتها؟!  وماذا ستكون إن مل تكن عربية؟-) ادسالس
  ى بركاكة؟  وماذا عن- )١٣البيت  ())يتعجبون من الصواب ركاكة(( وهم - 
 أليس اخلفض هو اجلر؟ –) ٣٢البيت  ())وحروف خفض اجلر(( -

  فكيف نضيف الشيء إىل نفسه؟
  الصرف؟، وهل مثة حروف رفع )٥١البيت  ())وحروف رفع النحو(( - 
  ً حشوا؟))قبل((أليست ) ١٨البيت  ())ُومضى الصحابة قبل(( -

ا غموض حينا واستغراب حينا آخر ًوأما الثانية ففي صياغا ً.  
   كيف نتصوره؟- )١٤٧البيت (رت يف العمارة أرنب   فقوله أثي-
  ):١٧( وقوله عن القرآن الكرمي يف البيت -

 ً، فمن تاله الحناال حلن فيه   ًعمدا فذاك على التالوة يكذب
فأين الفضل يف ! ر أن تقول عن القرآن الكرمي أنه ال حلن فيه ؟ وهل كثي



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٥٩٠  )٣(اجلزء ) ٧٩( ا

  هذا الكالم؟
ا ) ١٥(ي يقول يف البيت   وعن لغة النب- ُّمن كل ما لغة أصح ((أ ٍ

ذا االستعمال الثقيل؟ ن املتضايفي  بي))ما(( فكيف أقحمت ))ُوأصوب   ن 
  :ُن هيؤ وأتقن فيقول م بي تفاضل الناظ١٨٧ ويف البيت -

 ،))أهيا وأتقن يف الكالم وأوزن((   .والتفاضل منهما بصيغة ما أفعل
وأما الثالثة ففي بعض تراكيبها ومجلها ما يدل على مواضعات اجتماعية 

ا عامية ))خ طبي(( يستعمل كلمة ٢٤فهو يف البيت . حديثة ومعاصرة  وأحسب أ
ًوي قصة الثعلب الذي رام عنقودا من العنب،  ير٢٣، ٢٢ن  معاصرة، ويف البيتي

راث،  ى لو كانت القصة مبثوثة يف بعض كتب الت حت! فلما أعياه قال هذا حصرم
ايات القرن الثاين اهلجري ا ال ترقى إىل    .فإ

ر من عشر  ورمبا يكون من هذا القبيل تكرار اسم زيد واسم عمرو، أكث
ًر إال مستحدثا يف اإلكثار من األمثلة وال أحسب هذا األم. مرات يف املنظومة

ا . ى امللل، أو هو على األقل متأخر من عصر اخلليل النحوية حت ويلحق 
  ).١٣٧البيت  ())ى رأسه أكلت احلوت حت((ًرا  املثال النحوي املكرر كثي

. ويف النفس أمر آخر يأيت، هذه املرة، من الوزن العروضي هلذه القصيدة
القصائد الطويلة املنظومة أو األلفيات إمنا تنظم على وزن فالذي أعرفه أن هذه 

ن يف العروض  ّحبر الرجز، وبقافية وروي متجددين يف كل شطرين متقابلي
وقد مثلنا على ذلك بأربعة أشطار من هذا الرجز من ألفية ابن . والضرب

ًي أحسبها هي أيضا من وزن البحر  ٍر أللفية ابن معط، الت مالك وهو يشي
ًي نظمها أبو العتاهية يف احلكمة هي أيضا  ى إن أرجوزة األمثال الت حت. نفسه
ّر الكامل بروي  فكيف انفردت منظومتنا املنسوبة للخليل بوزن البح. كذلك
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  ن يف مجيع األبيات؟ وقافية ثابتي
  .إن النظر يف املنظومة من الداخل يزيد الشك لدينا يف أمر نسبتها للخليل

  الخط

  .ُر يف املخطوطة من الداخل معرفة اخلط الذي كتبت بهومن قبيل النظ
ي عرضها احملقق يف  ومن االطالع على مناذج املخطوطات العشر، الت

ا كتبت مجيعا خبط ١٧٦ - ١٦٥ي  ن صفحت الكتاب فيما بي ً، جيد الباحث أ
وقد كتبت مجيع أبيات هذه النماذج . النسخ املقروء بسهولة ووضوح ومجال

ن صدره وعجزه  اضحة، كل بيت شعري يف سطر مستقل، وبيكتابة شعرية و
ًوقد شكلت الكلمات شكال تاما مبختلف احلركات، يف . فاصل واضح ً

  .صفحات النماذج املعروضة كلها
ولدى التدقيق يف هذا الوصف يرى الباحث، الذي عرف طريق حتقيق 

اي راث وخب كتب الت ات القرن ر معاناته، أن هذا اخلط حديث، ال يرقى إىل 
ن على حتديد نسخ الكتاب  وملا كانت معرفة تاريخ اخلط تعي. الثاين اهلجري

ج خاص يف اخلط ((، )١(رار كما يقول برجست((ومكانه  وملا كان لكل عصر 
، فإننا نشك يف هذا )٢( كما يقول األستاذ عبد السالم هارون))ونظام كتابته

ون الثالثة األوىل هو اخلط الغالب على خط أهل القر((اخلط النسخي، ألن 

                                                            
قاها  حماضرات أل، وهو يف األصل))أصول نقد النصوص ونشر الكتب(( يف كتابه  (1)

، وترمجها حممد ١٩٣٢هذا املستشرق األملاين، بكلية اآلداب جامعة القاهرة، عام 
ا دار املريخ    .٨٤، ص١٩٨٢ الرياض، عام - محدي البكري، ونشر

  .٣٨ حتقيق النصوص ونشرها ص  (2)
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ألن اخلط القدمي يهمل ((، و)١(الكويف، كما يقول هو نفسه يف موضع آخر
  .)٢( كما يقول يف موضع ثالث))النقط واإلعجام

زيله خبط أقرب ما  ُفمن املعروف أن القرآن الكرمي قد أخذ يكتب منذ تن
 اآلرامي، ّوهو خط مطور عن اخلط. يكون ملا عرف فيما بعد باخلط الكويف

الذي أخذه عرب مشال اجلزيرة قبيل بعثة الرسول، عليه السالم، من أهل 
م التجارية ذا اخلط اجلاف . الشام، يف تنقال وقد ظلت الكتابة بوجه عام 

ى غلب عليه خط النسخ، وهو ابتكار  ًذي الزوايا حنوا من ثالثة قرون، خت
. لوزير العباسي ابن مقلةسوري مشايل حذقه الشاميون الشماليون، على يد ا

أما سبب تسميته بالكويف، قبل أن يظهر خط النسخ، فهو أن الكوفة كانت 
  .)٣(مركز جتويد وافتنان

ْأما النـَّقط، أو ما عرف ويعرف بوضع النقط على احلروف، فلم جيد 
ي كتبت يف هذه القرون الثالثة األوىل،  طريقه إىل املخطوطات القدمية، الت

رف خط النسخ وكذلك اإلعجام، وهو إزالة العجمة وذلك بعد أن ع
فقد عرف يف خط النسخ، فعرفت احلركات . ُْوالغموض والغفل من احلركات

. ن ، بعد القرن الثالث والرابع اهلجريي)إخل...الفتحة والضمة والكسرة(الثماين 

                                                            
  .٢٥ املرجع السابق ص  (1)
  .٣٩ املرجع السابق ص  (2)
، ٥٦ دار املعارف مبصر ص ٥٣ سلسلة اقرأ،  قصة الكتابة العربية، إبراهيم مجعة، (3)

يد عابدين، بغداد،  كذلك. وما بعدها ، ١٩٨٢التوثيق تارخيه وأدواته، عبد ا
، مكتبة وكذلك اخلط العريب تارخيه وأنواعه، حيىي سلوم العباسي اخلطاط. ١٤ص

  .٥٣النهضة بغداد، ص



  
٥٩٣  عمر عبد الرمحن الساريسي.  د– حول نسبة منظومة حنوية 

رة للراغب األصفهاين، الذي عاش إىل أوائل القرن  ُفقد حققت خمطوطة كبي
ُ، مث حققت، بفضل اهللا ))جممع البالغة((: ًتقريبا باسم) ٤١٥( اهلجري اخلامس

رة للمصنف نفسه، دون أن أجد يف أي منها  تعاىل، أربع رسائل خمطوطة صغي
ًنقطا وإعجاما، كالذي وجدته يف الصفحات املضروبة مثال للمنظومة املنسوية  ً ً

  .للخليل
نسخ املنظومة العشر من هذا كله يرى الباحث أن اخلط الذي كتبت به 

ًيشك فيها مجيعا ويف نسبتها هذه) املنسوبة للخليل بن أمحد( وذلك ملا وجد . ُ
ٍراكيب، وغرابة وتعقيد ومعاصرة يف بعض املعاين  فيها من ركاكة يف صياغة الت ٍ

  .واأللفاظ، وملا روي حول اخلط الذي كتبت به
ذه املنظو   .مة ويتأكدوهنا يتضاعف لدينا الشك يف عالقة اخلليل 

  شك سابق

إن الشك يف أمر هذه املنظومة وأمر نسبتها للخليل بن أمحد مل يصدر 
  .ر واحد ي إليها غي ي، ولكن سبقن أول مرة من

وذلك يف قوله . ولعل أول من شك فيها أحد النساخ إلحدى النسخ
كما يبدو من صورة إحدى صفحات هذه النسخة . ))واهللا أعلم بصحته((

  . العبارة من التمريض ما فيهاففي هذه. ١٦٦ص
مع العلمي العريب  أما الثاين فهو األستاذ عز الدين التنوخي، عضو ا

فهو . ، من تأليف خلف األمحر))مقدمة يف النحو((بدمشق، يف حتقيقه لكتاب 
ر  ويف هذا التعبي. ))إن صحت نسبتها(( عن هذه املنظومة، ٢٨٦يقول يف هامش ص

وإن ذهب يف أثناء هذا اهلامش يفكر يف احتماالت ٍشك كاف وعدم اطمئنان، 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٥٩٤  )٣(اجلزء ) ٧٩( ا

ا   .إثبا
 فهو يقطع -  رمحه اهللا - أما الثالث، فهو األستاذ الدكتور إبراهيم السامرائي

ّومل يكن شكه يف نسبة . ))وال أراها تصح((: الشك، وال يكتفي به، حينما يقول
املدارس ((به فهو يقول يف كتا. ًاألبيات للخليل فحسب، ولكن يف وجودها أصال

  .١٣٦، ١٣٥، ص١٩٨٧: ١، عمان ط))النحوية، أسطورة وواقع
   ...))...وإذا صحت هذه األبيات، وال أراها تصح((

ذا األستاذ الباحث املدقق يف اللغة وعلومها ثقة وعلما   .ًوحسبك 

  وفي الختام

ويف اخلتام حيسب الباحث أنه قد أشار إىل عوامل الشك يف أمر نسبة 
فقد كانت البداية فقدان . مة للخليل بن أمحد الفراهيدي بالتدريجهذه املنظو

))عبقري العرب((ذكرها يف قائمة إبداعات 
، إال على لسان راوية قد عرف )١(

مث كانت اإلشارة إىل بعد املسافة . ره بعد أن يقوم بنظمه عنه حنل الشعر لغي
 املوسوعات والقيام ن زمن اإلبداع اخلليلي وعصره وعصر جتميع مواد الزمنية بي

  .بنظم القصائد واأللفيات يف بعض املوضوعات اخلاصة
مث إننا قد رأينا ضعف حماولة نسبة هذه املخطوطة للخليل من خارجها، 
ا، ومن داخلها يف ركاكة تراكيبها اللغوية  من خالل أعالمها ومصطلحا

ّدل، يف وغرابتها وهلهلتها، ويف منهج حتقيقها واخلط الذي كتبت به، مما 
اوي تعليقها باخلليل ونسبتها إليه   .النهاية، على 

                                                            
  

ًعنه، وقد وضعه أوال ونشر  لقب أطلقه عليه الدكتور يوسف العش، يف حبثه املعمق  )1(
  .يف سلسلة اقرأ، مث أضاف عليه وتوسع فيه يف طبعة ثانية



  
٥٩٥  عمر عبد الرمحن الساريسي.  د– حول نسبة منظومة حنوية 

  وهكذا

ًوهكذا خييل للباحث املدقق أن حنويا عمانيا غيورا من أهل القرون  ً ُ ً
رة يف زماننا، قد استهوته رواية مولد اخلليل يف بعض أحناء سلطنة  الثالثة األخي

ًعمان، فهب حماوال إثبات هذا األمر، فنظم حنوا من ثال ث مئة بيت، يشرح ً
فيها بعض القضايا النحوية، وينسبها له، مث تناسخ الناسخون هذه النسبة 

ي أو اخلروصي يف بعض النسخ، دون التنبه إىل  للخليل بن أمحد، ومسوه العروض
ا فاقدة اجلذور التارخيية والسوق واألغصان البنائية القوية   .أ

  المصادر والمراجع

 دراسة –) ١٧٥ - ١٠٠(النحوية للخليل بن أمحد الفراهيدي أمحد عفيفي، املنظومة ) ١
  .١٩٩٥ – عمان –راث القومي والثقافة  ، املنتدى األديب، وزارة الت١وحتقيق، ط

  .١٩٩٠ -  جامعة بغداد –حامت الضامن، عشرة شعراء مقلون ) ٢

  .١٩٦٠روت،   بي– دار صادر – وفيات األعيان، حتقيق إحسان عباس –ابن خلكان ) ٣

  . ه١٣٢٦ مطبعة السعادة، – بغية الوعاة يف أخبار النحاة – السيوطي )٤

، ٤ حتقيق حممد أمحد جاد املوىل وزميله، ط– املزهر يف علوم اللغة وأنواعها –
١٩٥٨.  

  .١٩٦٥، ٢ي القاهرة ط  حتقيق النصوص ونشرها، مؤسسة احللب- عبد السالم هارون ) ٥

يد عابدين، التوثيق تارخيه و) ٦   .١٩٨٢أدواته، بغداد، عبد ا

  . ه١٣٠٦رية  الشريشي، شرح املقامات احلريرية، املطبعة اخلي) ٧

  . دار املعارف- ن، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم  ن اللغويي  طبقات النحويي–أبو بكر الزبيدي ) ٨



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٥٩٦  )٣(اجلزء ) ٧٩( ا

ضة  أبو الطيب اللغوي، مراتب النحويي) ٩ ن، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، مطبعة 
  .١٩٥٥ مصر،

ابن القفطي، إنباه الرواة يف طبقات النحاة، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، دار ) ١٠
  .١٩٥٠الكتب املصرية 

  .١٩٢٨ز، طبقات الشعراء، حتقيق عبد الستار فراج، دار املعارف،  عبد اهللا بن املعت) ١١

رناؤوط، ابن العماد احلنبلي، شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، حتقيق شعيب األ) ١٢
  .ر، دمشق دار ابن كثي

  . ه١٣٤٨ابن الندمي، الفهرست، املطبعة الرمحانية مبصر، ) ١٣

  .١٩٨٠روت،  ياقوت احلموي، معجم األدباء، دار الفكر للطباعة والنشر، بي) ١٤



  ٥٩٧  

 ّتطور مفهوم العدد عند علماء العرب والمسلمين
  )البيان واالعتبار في علم مسائل الغبار(ّباالعتماد خاصة على كتاب الحصار

  للقلصادي) كشف الجلباب عن علم الحساب(و 
  األستاذ الدكتور محمد سويسي
ستكون لنا، فيما يلي، جولة بني خمطوطات احلساب العربيـة مـن القـرون 

ّكـــــب فيهـــــا العـــــرب علـــــى كتـــــب األقـــــدمني واهتمـــــوا بعلـــــم العـــــدد، األوىل الـــــيت أ ّ
م إىل هـــذا العلـــم وتـــصورهم لـــه  ّوســـنقف، أثنـــاء هـــذه اجلولـــة، علـــى تطـــور نظـــر ّ

  .وتعريفهم ألصوله
ففـــي القـــرن الرابـــع للهجـــرة يقـــول إخـــوان الـــصفاء يف رســـالتهم األوىل يف 

ّالقسم الرياضي املخصصة للعدد حد من تلك اجلهة ّكل ما ال ينقسم فهو وا((: ّ
ا ال ينقسم، وأما الكثـرة فهـي مجلـة اآلحـاد؛ وإن شـئت قلـت الواحـد مـا : اليت 

والواحد الذي قبل االثنني، هو أصل العدد ومبدؤه  . ليس فيه غريه مبا هو واحد
ّومنه ينشأ العدد كله، صحيحه وكسره، وإليه ينحـل راجعـا، أمـا نـشوء الـصحيح  ً ّ ّ

  . ))...ّفبالتجزؤّفبالتزايد، وأما الكسور 
ّويــشمل مراتــب العــدد كلهــا اثنتــا عــشرة لفظــة بــسيطة، وذلــك مــن واحــد 

  ).٢٦ص (إىل عشرة، عشرة ألفاظ ولفظة مئة ولفظة ألف 
ًومن خاصية االثنني أنه أول العـدد مطلقـا((): ٣٠(ويقولون يف صفحة  ّ(( 

  .ويف القولني تناقض
ــاء الــدين العــام  )م١٦٢٢ - ١٥٤٧(لي ويف القــرن العاشــر اهلجــري يقــول 

): ٢، ص١٩٧٦. ط] (خالصـــــــــــة احلـــــــــــساب[يف كتابـــــــــــه (  ه١٠٣١ -٩٥٣(



  
٥٩٨  )٣(اجلزء ) ٧٩(لد  ا– جممع اللغة العربية بدمشقجملة 

، وقيـل ويدخل فيه الواحـدّعدد قيل كمية تطلق على الواحد وما تألف منه وال((
ف إلدراجـــه ، فيخـــرجنـــصف جممـــوع حاشـــيتيه،  ّـــوقـــد يتكل بـــشمول احلاشـــية ُ

ّأن اجلـوهر الفـرد ّ وإن تـألف منـه األعـداد، كمـا ّوالحق أنه ليس بعـدد،. الكسر
  .))عند مثبتيه ليس جبسم، وإن تألف منه األجسام

ّويف القــــرن الثــــاين عــــشر للمــــيالد، يقــــول حممــــد بــــن عبــــد اهللا بــــن عيــــاش 
البيــــان والتــــذكار لعلــــم مــــسائل حــــروف [ّاحلــــصار، أبــــو بكــــر، املغــــريب يف كتابــــه 

ه لـــيس مـــن العـــددالواحـــد العـــددي بذاتـــه ((]: الغبـــار ة العـــددّـــ، ألن لعـــدد ، واّـــعل
  .))فالواحد إذن ليس من العددّمعلول له، وليست العلة من املعلول، 

العـدد ًاعلم أن أمسـاء العـدد اثنـا عـشر امسـا أوهلـا ((): ٢يف الورقة (ويقول 
 الذي هو أصل العدد ومبدؤه ومنشؤه، مث زيد على الواحد واحد فـصار الواحد
ًاثنين، وهو أول العدد ألن الواحد ليس عدداذلك  ّ ّ((.  

ويقـــول شـــرف الـــدين . ًويف ذلـــك عـــني التنـــاقض الـــذي أشـــرنا إليـــه ســـابقا
: حممــد بــن حممــد املــسعودي اخلراســاين، يف شــرح خمتــصر أيب شــجاع البــسطامي

تمعــة او((  اآلحــاد، أطلقــوه مــنّحلــساب، كمــا أطلقــوا اســم العــدد علــى الكثــرة ا
. ))وكـــسرقـــسم إىل صـــحيح يوالعـــدد : ًأيـــضا علـــى الواحـــد وعلـــى أجزائـــه، فقـــالوا

 ويـضيف ).١٩٨٣الكويـت .  من اللمعة املاردينيـة، يف شـرح اليامسينيـة، ط٢ص (
ّوهــذ الــذي يريــده اجلربيــون أيــضا، باعتبــار أول مــن حيــث هــو مــصرح ((: املــارديين ّ ٍ ً

ّبامسه بقطع النظر من أمر آخر، فسموه  ًعددا مطلقاٍ ّ ألن امسـه حينئـذ حقيقـي، ً
ّ أمر آخـر، وال يتقيـد بـشيء، ويطلـق علـى ال يتوقف تعقله يف الذهن على تعقل
  .))الواحد واآلحاد والصحيح والكسر



  

٥٩٩  حممد السويسي.  د–تطور مفهوم العدد عند علماء العرب واملسلمني  

ّيف بغية الطالب يف شرح منية احلساب، ط(ويستنتج ابن غازي  حلب . ّ
إن أخذ العـدد يف التعريـف غـري مـضاف فهـو صـحيح، ((: أنه): ٨، ص ١٩٨٣

ّ ذايت  إمنا هو تقسيم عرضي للعـدد المه هذايقستًوإن أخذ مضافا فهو كسر، ف
ريــر يتبــني حتمزيــد (() ّاء املراكــشيّالبــن البنــ] (رفــع احلجــاب[ّ ويــضيف أن يف ))لــه

 مث ))طــالق لــيس بتحقيــقّلــك بــه أن حكايــة اخلــالف يف عدديــة الواحــد علــى اإل
ّأنــه مهمــا عرضــت للواحــد الكثــرة أو أخــذ يف مــادة فهــو ((: حيوصــل القــول ذاكــرا
َوه، والأخذ يف مادة فليس بعدد بوجه من الوجه كثرةلعدد، وإن مل تعرض  ِ ُ((.  

هــو والواحــد إذا اعتــرب مــن حيــث ((]: رفــع احلجــاب[ّيقــول ابــن البنــاء يف 
ّمؤلف من آحـاد، كمـا تقـول يف مخـسة عـشر هـي ضـرب مخـسة يف ثالثـة، فكـل 
ّواحــد مــن الثالثـــة مخــسة، وكــل واحـــد مــن اخلمــسة ثالثـــة؛ وألن كــل عــدد فهـــو  ّ

ــذا االعتبــار، عــدد وبــه كانــت ّمؤلــف مــن آ) فالواحــد(عــدد واحــد  حــاد، وهــو 
مرتبة اآلحاد تسعة أعـداد ال مثانيـة، وأمسـاء األعـداد البـسيطة اثـين عـشر ال أحـد 
ّعشر، وإذا اعترب من جهة احتاده وانفراده من غري أن يكون هناك اعتبـار طبيعـة 
ِأخـــرى، فهـــو نفـــس الوحـــدة الـــيت هـــي مبـــدأ العـــدد، أعـــين الـــيت إذا أضـــيف إليهـــا 

، الواحد ليس من العـدد، وكـل عـدد واحـدً صار جمموعها عددا فيكون غريها
  .))ًوليس كل واحد عددا

ِّفكما شاهدنا إن النقاش يف موضوع وحدوية الواحد قـد طـال، ومل يكـن  ّ
ّهــذا النقــاش جمــرد جـــدل فلــسفي، بــل كــان يـــسعى إىل زيــادة التحريــر يف تـــصور  ّ ّ

ّالعدد والتقدم يف تطور نظرية العدد ّ.  
ّأن العـــرب، يف البدايـــة، نقلـــوا عـــن اليونـــان حـــدهم للعـــدد بكونـــه وذلـــك  ّ

  .))نصف جمموع حاشيتيه((
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فــإذا كانــت ثالثــة أعــداد متتاليــة يف سلــسلة األعــداد الــصحيحة الطبيعيــة، 

جأبفإن  ،  ج،ب،أ
=

+
2

   

اشــــية ّفمــــا مل يــــتم للعــــرب نقــــل الــــصفر عــــن اهلنديــــة مل يكــــن للواحــــد ح
ذا االعتبار، ليس من العدد   .صغرى؛ ويكون الواحد، 

ّوملـــا مت نقـــل الـــصفر  ّ
عالمـــة ((وإن مل يكـــن يف البدايـــة ســـوى رمـــز جعلـــوه [

 ....0 ,1 ,2انتظمـت جمموعـة األعـداد الـصحيحة الطبيعيـة يف صـورة ، ] ))اخلـال

ايـــة، بالغـــا مـــا بلـــغ وصـــار الواحـــد  1ًبـــال 
2

02
=

نطبـــق عليـــه تعريـــف  ، أي ا+

اية(العدد  ّواتسع البحث إىل تصور مفهوم الال وانطبقت عمليـات احلـساب ). ّ
  ).واحد(السابقة على العدد 

عملية جيمع فيها أعـداد مـساوية ((ّ قد حدد بكونه الضربفمن ذلك أن 
  .))ّللمضروب بعدة ما يف املضروب فيه من آحاد

  : ما يليّفإذا ما طبق التعريف على عدد الواحد نتج
  أ) = مرة واحدة (1× أ    
  أ) = أ مرات (1+....+1+1=أ × 1    
    1×1= 1  

ّله خاصية ذاتية مسي فيهـا ًعددا وكان الواحد  يف عمليـة ) بعنـصر احليـاد(ّ
  .الضرب

1ولكــن الــصورة 
2

02
=

ّ مل يقتــصر فيهــا علــى اعتبــار الــصفر كمــا عرفــه +
ّة اخلـــــالء، وهـــــو مـــــدور كحلقـــــة، بـــــل قـــــد وجعلـــــوا الـــــصفر عالمـــــ. ابـــــن اليـــــامسني

زوا بـــــني . زلتـــــه يف العـــــدد اســـــتعمل، مـــــن جهـــــة، للمحافظـــــة علـــــى من ّـــــوبـــــذلك مي
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ّ ومــن جهــة أخــرى قــد اســتعمل كعامــل ضــرب ميــزوا بــه بــني 201 و 21العــددين 
  210 و 21 الكتابتني 

  أ0 =  10× ّأو بصفة عامة وبالكتابة الرمزية أ
مهمة تساعد على احلـساب الـذهين واستنتج القلصادي من ذلك قواعد 

  :ّوتيسر نتائجه
ًإذا كــــان أ عــــددا زوجيــــا حبيــــث: ًمــــثال   ن 0=5× أ ن      2= أ: ً

   ن 0+  ن 20 =   15× أ        
   ن30=           

ًوإذا كان أ عددا فرديا   1+ ن 2= أ : ً
  5+ 10+  ن 30 = 15×  أ  

  5) + 1+ن3(0=         
  5)+ 1+6×3(0 = 15× 13    : مثاله

         =  190 +5  
         =  195  

   أ00= 100× أ  وبصفة عامة 
   أ– أ 0 = 9× أ      

  
  
  

   أ– أ 00 = 99 ×أ
  أ + أ 0  = 11× أ

كــــل عــــدد و((: ))كــــشف اجللبــــاب عــــن علــــم احلــــساب((يقــــول القلــــصادي يف 
ضع حتتـــه مثلـــه ولـــتكن آحـــاد األســـفل حتـــت عـــشرات فـــضرب يف أحـــد عـــشر، تـــ

  .))ط األعلى وامجعهما فق
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إذا قيــل لــك اضــرب ســتة عــشر يف أحــد عــشر فــضع :  مــن ذلــكومثــال
الستة عشر يف سطر وضع حتتها مثلها ولـتكن الـستة حتـت العـشرة والعـشرة بعـد 

:  ذلك هكذا
16

16   

  .176مث امجعهما يكن املطلوب وذلك ستة وسبعون ومئة 
ر يف البيان والتـذكا((: ّومن املالحظ، عند التصفح لكتاب احلصار

ُ وكتــب القلــصادي مــن بعــده، أننــا ال جنــد التــصريح ))علــم مــسائل الغبــار
 أو ))عالمـة للخـال((ًبكون الصفر عـددا؛ بـل بقـي، علـى العمـوم، اعتبـاره 

  .عامل ضرب يف عشرة
ــــــات احلــــــصار والقلــــــصادي  ــــــا جنــــــد ضــــــمن خوارزمي ــــــى أنن ّهــــــذا عل

لتهمــا للعمليــات احلــسابية مــن مجــع وطــرح وغريمهــا مــا نقــف بــه علــى معام
  .للصفر معاملة العدد

مــوع((: ))كــشف اجللبــاب((فيقــول القلــصادي يف   ْنيَإذا كــان يف ا
ّ أو أصفار فامجع العدد إىل العدد وضع الـصفر إن كـان يف املنـزلتني صفر

  .))حلفظ املرتبة
ــــذلك مــــثال مجــــع أربعمئــــة  ــــة ومئتــــني 400ًويأخــــذ ل  هكــــذا 203 إىل ثالث

203
400
مث امجــع الثالثــة إىل الــصفر تكــن ثالثــة ضــعها أول املرتبــة، مث ((: ول  يقــ   603

  يف مرتبــة العــشرات، مث امجــعفتــضعهًامجــع الــصفر إىل الــصفر يكــن صــفرا ال غــري 
مــوعني، فيكــون اخلــارج ثالثــة  ْاالثنــني إىل األربعــة تكــن ســتة ضــعها علــى رأس ا َ

  .))603وستمئة 
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ّدا يعدد القلصادي األمثلةوللتأكيد على هذا العمل الذي يبدو جدي ً:  
1040+5203،   502+320،   5300+3021  

ّويف اخلالصة إنه مت اعتبار الصفر، يف عملية اجلمع والطـرح اعتبـار العـدد 
  :كما يلي
  أ = 0+ أ   
  أ= أ + 0  
  0 +0 = 0  

ّإن الـــصفر هـــو عنـــصر احليـــاد يف ((: ّاألمـــر الـــذي خلـــص فيمـــا بعـــد فقيـــل
  .))عملية اجلمع

حـــسب (ُ عومـــل الـــصفر يف عمليـــة الـــضرب، معاملـــة العـــدد ًوتبعـــا لـــذلك
ــــا جممــــوع عــــدة مــــن األعــــداد املــــساوية  ّحتديــــد الــــضرب بكونــــه عمليــــة يعــــرف 

  ).للمضروب بعدد ما يكون يف املضروب فيه من اآلحاد
  .0أي ) أ(جمموع صفر من األعداد مساوية لـ  = 0× أ 

 0) = َّأ   مرات( 0+0٠٠٠٠٠٠ + 0 +   = أ × 0
 0 ×0= 0    

ًوهكــذا توجــه الفكــر تــدرجييا إىل اعتبــار الــصفر عــددا ً حــسب (وبــذلك . ّ
  :ستالحظ املعادلة اآلتية) ّاحلد العام للعدد

=  0    … 0 1 2 س 
2

  س+1

ويبــشر . للــصفر) الــصغرى(ّوســينطلق البحــث عــن عــدد ميثــل احلاشــية اليمــىن 
  .Ζ )١(عة األعداد النسبيةجممو: باكتشاف جمموعة جديدة من األعداد
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ّوبعـــد هـــذه املالحظـــات العامـــة الـــسريعة حـــول تطـــور مفهـــوم العـــدد عنـــد 
علمـــاء العـــرب واملـــسلمني ســـنعرض لوحـــات مـــن خوارزميـــات أعمـــال احلـــساب 

ّاملستمدة من كتاب احلصار ومن مصنفات القلصادي ّ.  
  ]كشف الجلباب عن علم الحساب[

  للقلصادي
  ]ان واالعتبار في علم مسائل الغبارالبي[

  :ّللحصار
I- الجمع:  

 10جمموع الرقمني ال يفوق : احلالة األوىل )١

45
22
67      

121
534
655       

2333
7635
9968  

 تشتمل األعداد على أصفار )٢

203
400
603    

502
320
822    

1040
5203
6243 

 0= 0+ 0  أ= أ + 0    أ = 0+ أ : مالحظة
 . عنصر احلياد يف عملية اجلمع0
  10جمموع الرقمني أصغر أو أكرب أو يساوي  )٣

                                                                                                         
) ١( Zهي، يف مصطلحات الرياضيات يف التعليم العايل يف سورية  :)) حلقة األعداد

ينظر معجم الرياضيات املعاصرة لألساتذة صالح أمحد وموفق دعبول . ))الصحيحة
  .١٩٨٣ نشرته مؤسسة الرسالة بدمشق يف عام –وإهلام محصي 
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1
76
24

100    

11
548
452

1000    

111
1225
2343
6432

10000  

  

11
677
746

1423    

11
598
974

1572    

111
57428
78764

136192  

II-ب–أ     ّ الطرح   
 :أرقام ب أصغر من أرقام أ يف عني املنزلة )١

43
67
24    

523
746
223    

34635
57948
23313  

 :أكرب من مقابليها يف أ) ماعدا املنزلة األخرية(بعض األرقام يف ب  )٢

1
28
71
43    

11
178
235
057    

111
0938
1000
0062 

III-ب× أ     الضرب  
  :و ب ذوا رقمني  أ 
  
  

14 ×32           64 ×23  
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323
12
2
8

448        

2312
8

18
12

1472  

41                 46  
  ) أرقام٣(ب     ) رقمان(أ ) ٢

592  ×72  
  

259
7235

63
14

10
18

4
42624  

























































 



  



  



٦٣٧  

  )التعريف والنقد(
  سورية في المؤسسات الصحية العثمانية الحديثةكتاب 

  )∗(شامالمستشفيات وكلية طب ال

 عزة حسن. د

فه عامل كبري شهري يف التاريخ وتاريخ َّأل. هذا كتاب طريف، فريد يف بابه
وهو األستاذ اجلليل الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلي، من أساتذة . العلوم

ًوقد شغل سنوات طويلة، وجبدارة وكفاية .  جامعة إستانبولكلية اآلداب يف ٍ

َعالية، منصب املدير العام ملركز األحباث للتاريخ والفنون والثقافة اإلسالمية يف 
وهذا املركز مؤسسة علمية من الطراز الرفيع، تابع ملنظمة املؤمتر . إستانبول

خب ُنتا وقد .شهرياإلسالمي، قائم يف جناح خاص من قصر ييلديز الكبري ال
ًحديثا، عن جدارة واستحقاق، ملنصب األمني األستاذ الدكتور أكمل الدين 

ومقرها يف . العام ملنظمة املؤمتر اإلسالمي اليت تضم كل دول العامل اإلسالمي
َّجدة باململكة العربية السعودية ُ.  

ذا الكتاب العلمي، والرغبة يف التعريف به، معر فيت دعاين إىل االهتمام 
ِّملؤلفه العامل الكبري، وثقيت مبكانته العلمية الرفيعة، وعلمي الوثيق حلبه للغة العربية اليت 

ّيتكلمها بأفصح لسان، ويكتبها بأصح عبارة، وأمجل أسلوب، ولشغفه بالثقافة 
العربية واحلضارة اإلسالمية، ولعمله الدؤوب يف التعريف بثمارمها وقيمهما، ويف 

  .ِّا القيمة يف بناء صرح احلضارة اإلنسانيةكشف وبيان آثارمه

                                                            
  .تأليف أكمل الدين إحسان أوغلي،  م٢٠٠٢/ ه١٤٢٣ّمنشورات جلنة تاريخ بالد الشام، عمان   ∗



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٦٣٨  )٣(اجلزء ) ٧٩( ا

َفهو يتضمن معارف . ًوحفزين إىل ذلك أيضا حمتوى الكتاب نفسه
ٍوحقائق ومعلومات عن بلدنا سورية، جيهلها عامة الناس ُيضاف إىل كل ذلك . َ

ِّأنين أعرف بنفسي بعض املنشآت الصحية اليت عرض هلا املؤلف، فتحدث  ِ ْ
ضة بلدنا، وتأسيس العلم احلديث ّعن تأسيسها، وبني جدو اها وأثرها يف 

فكم من مرة استشفيت يف مستشفى اجلامعة القدمي بدمشق، وهو . وتقدمه فيه
ِبناء عثماين، وحظيت بعناية أطبائه خالل دراسيت يف كلية اآلداب جبامعة  َ

وكم من مرة جلأت إىل املستشفى الوطين . دمشق، يف مخسينيات القرن املاضي
وهو بناء عثماين، وحظيت بعناية أصدقائي األطباء فيه، حني مرضي حبلب، 

ُوقد دعيت مرة . أو مرض أحد من أسريت، يف سنوات إقاميت مبدينة حلب
للذهاب إىل املستشفى العسكري يف حي الرمضانية حبلب، وهو بناء عثماين 
 ََيف األصل، من أجل معاينيت الصحية بسبب دعويت خلدمة العلم، أي اخلدمة

  .العسكرية اإللزامية يف بلدنا سورية
مل يطرقه أحد . وهذا الكتاب دراسة علمية دقيقة ملوضوع طريف بكر

فقلما خيطر على بال إنسان أن يشتغل مبثل هذا . قبل صدور هذه الدراسة
واحلق أنه مل يسبق لعامل أو باحث كتابة مقال أو . املوضوع الطريف العجيب
َإعداد حبث فيه، بـله تألي ٍف كتاب كامل قائم بنفسه، كاف وشامل لكل َْ ِ َ

  .جوانب املوضوع، وحميط بكل أطرافه
ًقد نرى كالما وجيزا، يأيت عرضا يف بعض املؤلفات، ويلمس جانبا جزئيا من  ً ً ً ً

ًلكنه الجيدي شيئا كثريا، واليشفي غليال. جوانب املوضوع ً الطب (مثل كتاب . ً
اية القر ، وهو )ون الوسطى وحىت العصر احلديثواملدارس الطبية العربية من 

أطروحة دكتوراه، من إعداد حممد كامل شحادة، بإشراف الدكتور حممد زهري البابا، 
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ومثل . يف معهد الرتاث العلمي العريب، قسم تاريخ العلوم الطبية، جبامعة حلب
، وهو رسالة علمية، من إعداد عبد املنعم سكر )املستشفى الوطين حبلب(كتاب 
 سلطان األشريف، بإشراف أمحد فيصل الرفاعي، يف معهد الرتاث العلمي وماجد

  .العريب، قسم العلوم التطبيقية، جبامعة حلب
ًونذكر يف هذا الشأن مقاال للمرحوم الدكتور حسين سبح رئيس جممع اللغة 

، نشره يف جملة جممع اللغة العربية )تعريب علوم الطب(العربية بدمشق، بعنوان 
ًونذكر يف هذا الشأن أيضا ). ٦٦٥- ٦٤٧(، ص )٤(، اجلزء )٦٠(لد بدمشق، ا

مع اللغة العربية بدمشق، بعنوان  ًمقاال للدكتور عبد اهللا واثق شهيد األمني العام 
وقد ألقاه يف الندوة ). جتربة سورية الرائدة يف جمال تعريب العلوم يف التعليم العايل(

ا املنظمة اإلسالمية للرتبية )  إىل أين؟..اللغة العربية (الدولية حول قضية  اليت عقد
 ٣- ١والعلوم والثقافة، والبنك اإلسالمي للتنمية، يف الرباط باململكة املغربية، بتاريخ 

اليت ) التاريخ العريب(مث نشر املقال نفسه يف جملة . م٢٠٠٢تشرين الثاين سنة 
 اخلامس والعشرين، شتاء ُتصدرها مجعية املؤرخني املغاربة يف الرباط، يف العدد

  ).٣١٣- ٢٩٣(م، ص ٢٠٠٣
  :ِّذكر املؤلف السبب الذي دعاه لتأليف هذا الكتاب، يف أول مقدمته، فقال

يأيت ظهور هذا الكتاب مثرة لاللتقاء بني مصادفة حبتة ومشغولية بأمر ((
وهذا األمر هو الرغبة الصادقة يف إعادة رسم صورة التاريخ العثماين، . َّمعني
ً يتفق واحلقائق التارخيية، بعد أن تشوهت، ألسباب غري علمية، زورا بشكل ّ

تانا، والكشف عن قيم احلضارة العثمانية اليت انطمست بني ظلمات اجلهل  ُو ً
  .))ّأو سوء النيات

  :فقال يف مقدمته. ِّوتابع املؤلف كالمه على بداية اهتمامه مبوضوع الكتاب
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املؤسسات الصحية العثمانية يف (أما الكتاب الذي بني أيدينا عن ((
فقد ظهر نتيجة اللتقاء بعض املصادفات مع هذا االهتمام، أو ) سورية

، ١٩٨٥ُوكانت أوىل هذه املصادفات يف عام . املشغولية اليت حتدثت عنها
ا ) كول راسل(عندما دعتين الزميلة الفاضلة األستاذة  حلضور الندوة اليت عقد

أسس تاريخ الطب العريب ( وكانت حتت عنوان .عاصمة إيرلندا) دبلن(يف 
َوكان املقرر يف الندوة احلديث عن املؤسسات اليت كان هلا دور ). احلديث َّ

ويف ذلك االجتماع الذي . الريادة يف جمال الطب احلديث يف البلدان العربية
ُخصص لدراسة تاريخ مدارس الطب اليت أقيمت يف القاهرة وبريوت، كانت  ِّ ُ

اليت ) كلية طب الشام العثمانية(ندوة أن يقع اختيارنا على موضوع مفاجأة ال
ًمل يكن أحد من كل احلاضرين تقريبا يعرف شيئا عنها، على حني كان علمنا  ً
ا املرحوم األستاذ الدكتور علي رضا آتاصوي ا نتيجة للدراسة اليت قام  . حنن 

عنها هي كل ماكان وكانت دراسته . ًفقد كان واحدا من أساتذة تلك الكلية
  .))ًموجودا، مما شجعنا على هذا االختيار

ّوأضاف املؤلف، يف مقدمته، كالما بني فيه استكمال مواد الكتاب ً   :فقال. ِّ
مؤمتر تاريخ الطب الرتكي (م شاركنا يف تنظيم وإعداد ١٩٨٨ويف عام ((
 وحرصنا آنذاك على أن يكون للمؤسسات الصحية يف العهد العثماين). األول

ّوقدمنا حتت ذلك العنوان ورقة عن . األخري قسم مستقل ضمن أعمال املؤمتر
ُم عندما دعينا ملؤمتر تاريخ العلوم ١٩٨٩أما يف عام ). املستشفيات يف سورية(

التابع جلامعة حلب، يف مدينة ) معهد الرتاث العلمي العريب(الذي نظمه 
ًطرطوس السورية، فقد قدمنا ملخصا هلذا الكتاب م َّ ع الرسوم واجلداول اخلاصة ّ

ورأينا عند ذلك بريق احلقيقة وهو يلمع يف عيون الكثريين من الزمالء . به
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  . السوريني
ُّوأدرك اجلميع بوضوح مدى التقدم الذي بلغه العهد العثماين الذي كان 
ًيوصم دائما بأنه مظلم، ومدى الفرق الشاسع بني ذلك املوقف والصورة اليت  ُ

فكانت سعادتنا عظيمة وحنن نكشف عن األدلة بوثائق . انّترسخت يف األذه
ّفاألوراق والبحوث اليت قدمناها نتيجة لتلك املشغولية، . َّْالحتتمل اللبس

َّواملصادفات اليت حتدثنا عنها هي اليت شكلت املسودات األوىل هلذا الكتاب َّ((.  
. وضوع الكتابِّلقد رجع املؤلف إىل املصادر واملراجع األصيلة اليت تتعلق مب

ًونرى تفصيال . َّووثقها بأمانة علمية مثلى. واستقى منها بصدق وإخالص معلوماته كلها
  .بالكتاباليت نظمها، وأحلقها ) قائمة املصادر واملراجع(هلا يف 

ِّونرى إشارة واضحة إىل قيمة هذه املصادر وأمهيتها يف قول املؤلف يف 

  :مقدمة الكتاب
ّذلك العهد عن معلومات جد ثرية ومتنوعة، قد وقد كشفت لنا مصادر ((

وأحد املصادر األساسية . النصادفها يف عهد آخر من عهود التاريخ العثماين
). جريدة الفرات(و ) جريدة سورية(الذي نود الوقوف عنده، وتأكيد أمهيته، هو 

م، جريدتني ١٨٦٧ و ١٨٦٥وبدأ نشر هاتني اجلريدتني يف الشام وحلب عام 
ّومها املصدران اللذان تزودنا منهما . للوالية، باللغتني الرتكية والعربيةرمسيتني 

َّباملعلومات اليت أثـرت هذا الكتاب، واإلحصائيات اليت شكلت جداوله ْ ومها . َْ
ّز قيم، الغىن عنه للباحثني حول ذلك العهد، مبا يضم من مادة ثرية  كن ّ

ية، املعلومات والوثائق الرمسية اليت فهما يقدمان، باللغتني الرتكية والعرب. ومتنوعة
ُتكشف، بشكل مفصل، عن األعمال اليت كان ينجزها اإلداريون العثمانيون،  َّ

وتعكس يف الوقت نفسه األنشطة . يف جماالت التعليم والصحة واإلعمار
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ا ََّومن مث فهما مصدران فريدان . املختلفة يف الواليتني، ومدى اهتمام األهايل 
ما   .))يف با

وقد عرف هذا الصدق وهذه األمانة العلمية يف توثيق الكتاب األستاذ 
َّالدكتور حممد عدنان البخيت، وهو مقرر جلنة تاريخ بالد الشام يف عمان فقال . َ

  :عن ذلك على سبيل التنويه، يف تقدميه للكتاب
لقد قام الزميل األستاذ الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلي على هذه ((
ُملوثقة الشاملة، بكل ماعرف عنه من دأب وصرب وأناة ودقة يف التعبري، الدراسة ا

ًمزودا الدراسة باملصادر األولية واملراجع، من عثمانية وتركية وعربية وأجنبية،  ِّ
  .))وخباصة باللغة الفرنسية

بذهلا املؤلف يف جد . ًوحقا أتى هذا الكتاب مثرة طيبة جلهود علمية كبرية
فوىف املوضوع حقه . دقيق صارم للمنهج العلمي وقول احلقيقةواجتهاد، والتزام 
ّوبني جدوى املنشآت الصحية العثمانية يف بلدنا، وكشف عن . يف صدق وأمانة

  .أثرها العلمي والصحي واالجتماعي فيه
وقد أدرك هذه احلقيقة وأبان عنها األستاذ الدكتور حممد عدنان 

  :إىل ذلكًفقال يف تقدميه للكتاب مشريا . البخيت
وجتيء هذه الدراسة املوضوعية الشاملة، القائمة على قراءة دقيقة ومتأنية ((

ًللمصادر التارخيية، من سالنامات وصحف تركية وعربية، وأوراق رمسية ومذكرات، فريدة 
من نوعها، يف تناوهلا للخدمات الطبية يف بالد الشام، يف حلب ودمشق وبريوت وبقية 

ُوتقدم صورة واضحة عن ... رة من دولة السلطنة العثمانيةاملدن الشامية، مبباد ّ
ُاملخصصات املالية والعينية اليت أفردت هلذه املؤسسات، يف زمن كانت الدولة تعاين فيه 

ّوتواجه حتديات أجنبية كثرية، وخباصة عشية دخول الدولة يف محى . من العسر املايل
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  .))احلرب العاملية األوىل
) كلية طب الشام(ِّبني فائدة هذا الكتاب يف إبراز أثر وجيدر بنا هنا أن ن
ونعين املصطلح العلمي العريب يف العصر احلديث، . العثمانية يف اجلانب اللغوي

وكان تدريس الطب يف هذه الكلية باللغة . والسيما يف العلوم الطبية وتعليمها
  .الرتكية العثمانية

كلية (املفيد بكالمه على ِّوقد أوضح مؤلف الكتاب هذا األثر اللغوي 
  :فقال). طب الشام

ِّمزية ملصلحة أهايل ) كلية طب الشام(ويبدو أن التعليم باللغة الرتكية يف (( َ
َّاملنطقة، ألن هذه الكلية هي اليت شكلت أساس كلية الطب يف دولة سورية املستقلة 

َّمانية أمرا يسر باللغة الرتكية العث) كلية طب الشام(فقد كان التدريس يف . فيما بعد َ ً
وأصبح ذلك من املزايا اهلامة اليت . االنتقال إىل تدريس الطب باللغة العربية دون عوائق

ا كلية الطب يف دمشق دون سائر كليات الطب يف العامل العريب اليت الزال  انفردت 
َّيدرس الطب فيها باللغات األوربية ي والشك أن هذا تعبري واضح عن مدى األثر الذ. َُ

  .يف تدريس الطب باللغة العربية) كلية طب الشام(تركته 
ويرجع السبب يف ذلك إىل حركة ترمجة العلوم احلديثة إىل اللغة الرتكية ((

ا معلمو الطب بالرتكية يف كلية طب إستانبول فإن املنهج . العثمانية، اليت قام 
ّالذي جروا عليه يف وضع املصطلح قد يسر انتشاره يف سائر ال دول اإلسالمية َ

ففي الوقت الذي كان األوربيون فيه يضعون الكلمات واملصطلحات . األخرى
ًاجلديدة للمفاهيم واملواد املكتشفة حديثا مستعينني باللغتني القدميتني اليونانية 
والالتينية، اللتني مها األساس التقليدي يف األرضية الثقافية، كان العثمانيون قد 

م اجلديدة من اللغتني ّفضلوا، يف مقابل ذل ك، سبيل االشتقاق ووضع مصطلحا
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ِّالعربية والفارسية، اللتني تشكالن إىل جانب اللغة الرتكية األسس التقليدية يف 

م َُّورأى رواد اجلمعية الطبية أن يستفيدوا من الثراء العظيم يف أدبيات . حضار
ون ملصطلحات الطب فراحوا يضع. َّالطب اإلسالمي التقليدي املدون بالعربية

))احلديث مفردات جديدة، تعتمد بالدرجة األوىل على اللغة العربية
)١(.  

ِّقدم املؤلف لكتابه مبقدمة ذكر فيها السبب األساسي الذي دعاه  ّ
ّوبني املراحل اليت أمت فيها أقسام موضوعه. لتأليفه َّمث حتدث عن املصادر . ّ

) جريدة الفرات(و) جريدة سورية(ها ومن. والوثائق األساسية اليت اعتمد عليها
  .اللتان كانتا تصدران باللغتني الرتكية والعربية

ًوكتب املؤلف مدخال، ألقى فيه  نظرة على املؤسسات الصحية يف بالد (ِّ
  ).الشام قبل العهد العثماين

  .مث كسر مضمون الكتاب على ثالثة فصول
   سورية املؤسسات الصحية العثمانية احلديثة يف:الفصل األول

  .المستشفيات في دمشق: ًأوال
  .املستشفى املركزي العسكري بدمشق واخلدمات الصحية العسكرية - ١
 .مستشفى الغرباء بدمشق - ٢
 .افتتاح مستشفى للنساء يف قسم من مستشفى الغرباء بدمشق - ٣
 .مستشفى احلميدية للغرباء بدمشق - ٤

  .المستشفيات العثمانية في حلب: ًثانيا
  .كزي العسكري حبلبمستشفى الرمضانية املر - ١
 .مستشفى احلميدية للغرباء حبلب - ٢

                                                            
  .)٩٥ – ٩٤ ( املؤسسات الصحية العثمانية احلديثة يف سورية، ص (1)
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  .المؤسسات الصحية األخرى في والية سورية: ًثالثا
   كلية طب الشام:ي   الفصل الثان

  .معاهد تعليم الطب احلديث يف الدولة العثمانية: ًأوال
  .بداية التعليم الطيب احلديث عند العثمانيني - ١
 .ضي الدولة العثمانيةمعاهد التعليم الطيب األخرى داخل أرا - ٢

  .مدرسة الطب املصرية  - أ 
 .مدرسة الطب والصيدلة األمريكية يف بريوت  - ب 
 .كلية الطب الفرنسية الكاثوليكية يف بريوت  - ج 
  .كلية طب الشام امللكية أو كلية طب دار الفنون العثمانية: ًثانيا
  .تأسيس كلية طب الشام - ١

  .االستعداد الفتتاح كلية طب الشام  - أ 
 .كلية طب الشاماالحتفال بافتتاح   - ب 
 .بداية الدراسة يف كلية طب الشام  - ج 
 .هيئة تدريس الصف األول  - د 
 . إقامة بناء خاص بالكلية-   ه

  .أمور اإلدارة والتدريس في كلية طب الشام - ٢
  .هيئة اإلدارة  - أ 

 .هيئة تدريس الصف الثاين  - ب 
  .هيئة تدريس الصف الثالث  - ج 
 .هيئة تدريس الصف الرابع  - د 
 . هيئة تدريس الصف اخلامس-   ه
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 .ية طب الشام خالل العهد الدستوري الثانيكل - ٣
  .  هيئة تدريس الصف السادس ومواد الدراسة- أ   
 . انتقال كلية طب الشام إىل مبناها اجلديد- ب 

 .انتقال كلية طب الشام إىل بريوت - ٤
 .إغالق كلية طب الشام - ٥
 . أمهية كلية طب الشام يف املنطقة- ٦
 .خالصة موجزة للوضع - ٧

  ثالفصل الثال
  :المالحق

  .تعريب التعليمات احملتوية  على أصول إدارة املستشفى احلميدي بدمشق: ًأوال
  .بعض املالحظات على القيام مبهنة الطب والصيدلة يف سورية: ًثانيا
  .إحصائيات املستشفى احلميدي للغرباء بدمشق: ًثالثا

ذلك . المّوأما بعد فإنين أقول يف اخلتام ماكان ينبغي يل قوله يف بدء الك
ًأنه قد توالين العجب واإلعجاب معا، حني قرأت عنوان الكتاب وازداد عجيب . ّ
ْوإعجايب حني تصفحته أول وهلة، ورأيت وثائقه وجداوله وصوره َ َ مث مضيت يف . َّ

ِّقراءته بتمامه، متعجبا متمتعا، مع الشعور بكامل الثناء، وبالغ التقدير، ملؤلفه  ً ً
ً خريا، ولقاه برا، وزاد يف عمره عمراجزاه اهللا. العامل الكبري ِ ََّ ً.  



٦٤٧   

  )آراء وأنباء(
  )∗(تقرير عام شامل حول أعمال المجمع السنوية

مع، السادة الزمالء، يرافق هذا التقرير، تقرير سنوي آخر  السيد رئيس ا
مع املنجزة وتطلعوا على  ّيوضع بني أيديكم لتطالعوا فيه ماأحصي من أعمال ا ُ

وية السابقة اليت أشرفت وهو كغريه من التقارير السن. ًماقمنا مجيعا به منها يف عام
  .ُعلى إعدادها منذ مثاين سنوات، حصيلة أعمالنا السنوية فيها دون ما نطمح إليه

مع، وأخذت مبقرتحاتنا يف  لقد استجابت الدولة ملطلبنا تطوير قانون ا
 بتاريخ ٣٨ًحتديثه، فأصدر السيد رئيس اجلمهورية مشكورا القانون ذا الرقم 

مع وجملسه ومكتبه ّ الذي ضمناه ٦/٦/٢٠٠١ مقرتحاتنا تلك، يف عضوية ا
مع من عشرين عضوا إىل مخسة . وجلانه ووسائل عمله ًفارتفع عدد أعضاء ا

وأحدث القانون، مبا اقتضته املقرتحات من وسائل العمل وأساليبه، مؤمتر . وعشرين
ا  مع وجمموعة خربائه وهيئته الفنية اليت جاءت فيه على غرار مثيال يف اجلامعات، ا
مع بناء على طلبه ّوحدثنا الالئحة . ًوأجاز تفرغ أعضاء هيئة التدريس للعمل يف ا

الداخلية لتنسجم مع القانون اجلديد، ووضعنا التعليمات التنفيذية والقواعد اإلجرائية 
ًلتنفيذ القانون والئحته، واقرتحنا على السيد رئيس جملس الوزراء نظاما ملكافآت 

                                                            
 

مــع يف جلــسته الــسابعة املؤرخــة يف ) ∗(  املوافقــة علــى مــا ورد ٢٨/٤/٢٠٠٤قــرر جملــس ا
مـــع يف مـــع، وطلـــب إىل أمـــني ا  التقريـــر مـــن مقرتحـــات لتطـــوير أســـاليب العمـــل يف ا

  . وضع آليات تنفيذها
لـس التقريـر علـى مـرحلتني، نـاقش يف األوىل    قدم األمني تقريره بآليات تنفيذ التطوير فناقش ا

 وأقرهــا، ونــاقش مــا ١٦/٦/٢٠٠٤ْآليــات رصــد مــصطلحات احليــاة العامــة ووضــعها بتــاريخ 
  . وأقره٣/١١ و ١٥/٩تبقى من التقرير يف جلسات متتالية ما بني 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٦٤٨  )٣(اجلزء ) ٧٩( ا

املؤرخ يف / ١٠٩٩/الفكري، فصدر ذلك النظام بالقرار ذي الرقم اإلنتاج 
ً، وهو وإن مل يأت مطابقا ملا اقرتحناه فقد كان خطوة كبرية يف رفع ٣/٢/٢٠٠٣

مع باقرتاح تعديل .مستوى مكافآت اإلنتاج الفكري للمجمع كما تذكرون وتقدم ا
اليت رأيتم ضرورة لتحسني مكافآت بعض أنواع اإلنتاج الفكري / ١٠٩٩/القرار 

ار جناح املدرسة العادلية الغريب يف صيف عام . )١ (حتسني املكافأة عليها وبعد أن ا
مع مشروع ترميم ١٩٩٩  وتداعت أجزاء من األجنحة األخرى فيها، وضع ا

دي ومبا يليق ببيئة  اءها ورونقها ويؤهلها لالستخدام ا ٍشامل للمدرسة يعيد إليها 

مع كل ماطلبه من مال للقيام بأعمال الرتميم، كما . ٍعلمية معاصرة ٍوقد منح ا ُ
ووفق على خطته اخلمسية اليت ستصل فيها أعمال الرتميم إىل دار الكتب 

مع ماحيتاج إليه تنفيذ املشروع من .الظاهرية ٍوخصص لبناء قبو ومرأب يف وجيبة ا ٍ
مع يف موازنتيه اجلارية وتطورت خم. املال يف املوازنة االستثمارية هلذا العام صصات ا

ًواالستثمارية تطورا كبريا، فبعد أن كانت  ، ١٩٩٥مليون لرية فقط يف عام ٩.١٢٦ً
وهي أكثر من أربعة أمثال ماكانت عليه يف ٢٠٠٤ًمليونا يف عام ٣٧.٩١٥بلغت 
مع من١٩٩٥عام  ًعامال يف عام / ٦١/، كما ارتفع عدد العاملني يف مالك ا

ّعامال يف اهليئة الفنية، ٢١ًعامال على قانون العاملني األساسي و/ ٨٦/ إىل ١٩٩٥ ً
  .على قانون املوظفني األساسي

مع عند الدولة وعلى أنه اليزال موضع الثقة  هذا كله دليل على قدر ا
ًوإدراكا منا هلذا كله أيضا، فإن .التارخيية اليت منحته إياها األجيال العربية منذ إنشائه ً

لس واملكتب واللجان آخذة يف االزدياد، إالأن مهمنا مل  ًتفرت أبدا، فاجتماعات ا ُ

                                                            
مـع، وصـدربذلك قـراره ) ١( وافق السيد رئيس جملـس الـوزراء علـى التعـديل الـذي اقرتحـه ا

  م١٥/٨/٢٠٠٤ بتاريخ ٥١٠١ذو الرقم 



  

مع السنوية لعام تقرير عام شام ٦٤٩  ٢٠٠٣ل حول أعمال ا

مع على حتقيق نتائج . ًحصيلة أعمالنا كانت دائما دون ما حنب ونرجو ّوعول ا
أفضل يف تكثيف نشاطه يف اجتاهات هامة منتقاة، فقرر إقامة ندوة سنوية حيدد 

عدة حول اللغة العربية واإلعالم، موضوعها يف أحد تلك االجتاهات، فأقام ندوات 
ًوقد أصبحت الندوة السنوية يف قانونه اجلديد مؤمترا ... واللغة العربية والتعليم وغريمها

مع يف تنفيذ توصيات املؤمتر  ًسنويا ثابتا يناقش أعضاؤه فيه أيضا ما حققه ا ً ً
 إىل نتائج السابق، ويؤمل أن يؤدي حسن التحضري للمؤمتر ومتابعة تنفيذ توصياته

  .مرضية
الشك أن حالنا هذه تستحق منا حتري األسباب، وإعادة النظر يف أسلوب 
معي وحتليل  مع وبيئة العمل ا َعملنا وفيما خنتاره من مشروعات، وتأمل مسرية ا ُّ

ما   .تطورا

  مشروع تطوير أساليب العمل في المجمع

مع يف حتقيق أغراضه مرموقا منذ  إنشائه وحىت عهد قريب، ًلقد كان جناح ا
ا املثقفون و الدولة ٍوكانت حتيط به بيئة رعاية و حب واحرتام، أحاطه  لقد اختذ . ٍ

مع لتحقيق أغراضه إبان إنشائه، الوسائل واألساليب املتسقة مع تلك البيئة،  ا
تصدى "فعندما . ّفأصاب النجاح الذي مكن له يف الشام، بل يف الوطن العريب كله

مع  لتصحيح لغة املوظفني يف احلكومة، واإلشراف على لغة الكتب املدرسية، ا
استعان أعضاؤه العاملون بأعضائه الشرفيني،  ،"ووضع املصطلحات العلمية العربية

كما استعني بعدد من األدباء والشعراء ورجال السياسة املثقفني لتدريس املوظفني «
م مستنفرين للتخلص من آثار الترتيك، كان املثقفون يف بالد الشا. »اللغة العربية

مع وكان التعريب هو التعبري عن التمسك بالوطن والتاريخ واهلوية،  وكانت استعانة ا
مع  ًبأي منهم تعد تكرميا له ومدعاة للفخار، كما كانت أسلوبا ناجحا استخدمه ا ً ً ً



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٦٥٠  )٣(اجلزء ) ٧٩( ا

مع، يف تلك البيئة كانت ال. لتحقيق أغراضه لغة العربية يف خلد يف تلك البيئة ولد ا
ّاملثقفني وبال مجاهري األمة، رمز االستقالل وعنوان اهلوية وشعار العزة، وكان الذود عن 

  .حرمها ملن استطاع ذلك فضيلة وجهادا
أما اليوم، وقد مضى على النفري األول الذي رافق قيام الدولة العربية األوىل 

ُْفري الثاين الذي جاء يف عقب يف العصر احلديث أكثر من مثانية عقود، وعلى الن
ًخروج االستعمار من أرض الوطن ستة عقود، فإن كثريا من الناس، كما يبدو مما 
ٌيقرأ ويسمع، مل يعد يهمهم من أمر العربية والتعريب شيء مما كان قد استحوذ على  ُ ُ
ظ ّأفئدة أسالفهم، حىت لكأن هؤالء الناس قد استنفروا للتباري يف خلط العامية بألفا

  .وتروجيها(!) أجنبية لتسويق بضاعتهم 
معي واللغوي يف بالد الشام،  لقد طرأت تغريات عميقة على بيئة العمل ا

مع حيمل لواء التطوير الذي . وقد يكون يف الوطن العريب كله جيعل «فبينما كان ا
اللغة العربية وافية مبطالب اآلداب والعلوم والفنون ومالئمة حلاجات احلياة 

، أصبح عليه اليوم تكثيف جهوده للدفاع عن العربية والذود عن حرمها )١(»ملتطورةا
ونحن في هذه .يف التعليم والثقافة واإلعالم: ومحل لواء تطويرها يف مجيع امليادين

ًالبيئة أحوج مانكون إلى انتقاء أهداف دفاعنا ووسائله والتخطيط المهيأ سلفا  ّ
تمع امللحة للغة العربية السليمة ولنبحث عن األهداف يف.لتحقيقها .  حاجات ا

مع،  ُفقد رسم إصالح لغة الدواوين والكتاب والصحف، ((هذا مافعله مؤسـسو ا
مع يف سنواته األوىل، فكانت يف املصطلح وضع : َاخلطوط الكربى لتوجهات ا

                                                            
مع كما وردت يف املادة  )١( من قانونـه احملـدث ذي الـرقم ) ٣(الفقرة األوىل من أغراض ا

 .٢٠٠١ لعام ٣٨



  

مع السنوية لعام تقرير عام شام ٦٥١  ٢٠٠٣ل حول أعمال ا

ًاملصطلحات األكثر تداوال وإحلاحا، وجلها يقع يف جمال ألفاظ احلضـارة وا حلياة ً
  .))العامة

  : ولعلكم ترون معي 
ً أن الحاجة إلى وضع مصطلحات الحياة العامة ال تزال ملحة - ١ ُِ

كما  
ا أصبحت اليوم أشد إحلاحا كانت باألمس ٍففي كل يوم تولد . ولعلكم ترون أ

آالف األلفاظ العلمية والتقانية اليت يدخل بعضها بسرعة جمال ألفاظ احلضارة 
َ عامل الصناعة واإلنتاج، فيفرض بعض من تلك األلفاظ وجوده يف الفسيح يف بلدان

ًحياتنا اليومية مواكبا مستجدات جمتمعنا االستهالكي وثقافتنا، ونفاجأ مبا اختاره هلا 
م يف حياتنا العامة  ّالسباقون من مستخدميها يف اإلعالم والتجارة،فتستقر مصطلحا

غة الناس، كالكوجمي والدبلجة قبل أن ننهض حيارى ملعاجلة مااستقر يف ل
 لدى رصدهاولوضع مصطلحات هذه األلفاظ، البد للمجمع من ..... واخلليوي

دخوهلا، ومن استشراف ماسيدخل منها إن أمكن ذلك، ونشر مايضع منها يف 
ولن يغيب عن أذهاننا . ًالصحف اليومية وغريها وتوزيعه أيضا على اجلهات املعنية

، على ....عانة باألعضاء املراسلني والشرفيني وبعض األدباءأننا لن نتمكن من االست
مع فيما مسيتـه النفري األول م مؤسسو ا إال أن األسـلوب . الوجه الذي استعان 

م مجيعا  معي يف أيامنا هذه، هو االستعانة  ًاملناسـب ملا تطورت إليه بيئة العمل ا
ه من املرونة مايتيح تعظيم جدوى ٍ وتنظيم عمل اخلبري ضمن إطار عام فيخبراء،

  .العمل وتطويره
 وأن وضع مصطلحات مختلف العلوم األساسية والتطبيقية واإلنسانية - ٢

وتوحيد المصطلحات المستخدمة في مؤسسات التعليم العالي من جامعات 
ذلك ألن استكمال تعريب التـعليم  .ومعاهد ال يزال من أغراض المجمع األساسية

ٍ يسـد أخطر ثغرة يف مواقع اللغة العربية يف ديـارها، ويعزز منعتها يف العايل وجناحه



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٦٥٢  )٣(اجلزء ) ٧٩( ا

ُويوجب القيام بوضع . مجيع امليادين، يف الثقافة والوحدة الوطنية والقومية واالقتصاد
مع حصر أهم ما يتطلبه وضعها، فتنسيق حتقيق تلك  املصطلحات العلمية على ا

  :وأهم ما يتطلبه وضعها هو. املطالب
توحيد املصطلحات العلمية املستخدمة يف اجلامعات واملعاهد، ووضعها : أ 
مع أن يستعني لتحقيق هذا املطلب باخلرباء يف جلانه املختصة . وتعريفها ُويعد (وعلى ا

، ويكون دوره يف حتقيقه هو )ٌاألعضاء املراسلون، كل يف جمال اختصاصه يف عدادهم
  .خطط العمل ومتابعة تنفيذهاالتوجيه والتنسيق والتقومي وتنظيم 

 إثراء أسـاليب ومنهجيات وضع املصطلح بالدراسـات والبحوث :ب 
ويؤمل أن . املعجمية العامة واملصطـلحية احلـديثة، وحتديث األساليب التقليدية

ًحتدث هذه الدراسات طفرة يف منهجية وضع املصطلح العلمي العريب وأساليبه، فقد  ِ ُ
َلغرب كما تعلمون أساليب وضع املصطلحات العلمية، يسرت من قبل يف بالد ا

فأتاحت لبلدان االحتاد األوريب، على سبيل املثال، نشر الدراسات والقرارات بلغات 
ٍدول االحتاد وتوزيعها عليها مجيعا بسرعة ودون تلكؤ وقد سبقتنا إىل هذا امليدان .ً

أت معاهد ألحباث ًأيضا دول عربية عدة، منها دول املغرب العريب خاصة، فأنش
ا  التعريب واملصطلحية واملعجمية، وجمالت تنشر فيها الدراسات وتنقد على صفحا

  .ّوتقوم

وحيظى بني  ّ وأن تيسير تعليم اللغة العربية وتعلمها أمر يهم المجمع،- ٣
َْأغراضه باألفضلية كسابقيه، وأن البحث عن أسباب تراجعهما يف النصف الثاين من 

ً وخاصـة يف الربع األخري منه وتدارك ذلك الرتاجع لتالفيه، هو ركن القرن العشـرين،
ضة اللغة العربية يف الوطن فباألمس كان الطالب يف املعهد . شديد من أركان 

ُْالطيب العريب يـقدم على وضع املصطلحات العلمية، وتنشر جملة املعهد دراسات 



  

مع السنوية لعام تقرير عام شام ٦٥٣  ٢٠٠٣ل حول أعمال ا

واقرتح  ، )١ (١٩٣٥م يف عام الطالب الرصينة، كتلك اليت قدمها الطالب خمتار هاش
مع العلمي امللكي . فيها الكثري من املصطلحات ونقد يف بعضها مصطلحات ا

وقد جند يف املقارنة التالية ما يشري إىل مدى تراجع تعلم اللغة العربية يف التعليم 
فلقد ورد يف مصطلحات الطالب خمتار : الثانوي يف أقل من عقدين من الزمن

، وبعد نصف قرن، يف منتصف Satellite: الساتلة: صطلح التايلهاشم تلك، امل
الثمانينيات، كانت غبطة خبري يف املصطلحات العلمية كبرية عندما اقرتح كلمة 

ى : ً مقابل تلك الكلمة األجنبية مشريا إىل تقارب لفظيهماساتل طالب، وخبري أ
 مستواه يف وضع املصطلح التعليم الثانوي بعده بعقدين من الزمن فتأخر عنه يف بلوغ

  !ثالثة عقود 

 وأن متابعة لغة الصحافة واإلعالم وتقويم األغالط المتأصلة فيها، - ٤
مع على حتقيق أغراضه ويقتضي حسن تنفيذ هذه املتابعة تأليف جلنة . يعزز عمل ا

مع للرصد والتقومي   .من اخلرباء ومن العاملني يف ا

ملا له ًحق من المجمع عناية خاصة  وأن تحقيق التراث العلمي يست- ٥
ا  من جهةٍ، من أثر طيب يف فهم األساليب التقليدية يف وضع املصطلح وما أصا
ٍمن تطوير، حتلل أسبابه وتستخلص نتائجه، وما له من جهة أخرى من دور يف  ٍ َّ ٍُ
إحياء الرتاث العلمي العريب اإلسالمي، الذي أمهله الغرب يف مشروعاته تأريخ العلم، 

وهذه العناية اخلاصة . وطمس بذلك فيها الكثري مما قدمناه يف بناء احلضارة
االت العديدة األخرى   .الحتجب مايستحقه حتقيق الرتاث من العناية يف ا

                                                            
لــد العاشــر : خمتــار هاشــم )١( ، )١٩٣٥(مــصطلحات علميــة، جملــة املعهــد الطــيب العــريب، ا

   .٣٧٦الصفحة 
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هذه األولويات جميعها هي بعض األوجه الفعالة في الثقافة وبعض من 
كمال بعض وإن إيالءها ما تستحق من العناية يوجب است . ًمظاهرها أيضا

  : كما يبدو يلجوانب التحديث التي جاء بها القانون وهي
ً ربط حتديد مواضيع املؤمترات وتنسيق ترتيب طرحها زمنيا خبطة – ًأوال

مع البعيدة املدى يف التطوير وإعالن موضوع املؤمتر قبل أكثر من سنة، . ا
ٍث هادفة معمقة ويستحسن أن يكون قبل سنتني، ليتاح للباحثني الوقت لتقدمي حبو

ٍوموثقة، فيحقق إعالن جوائز للبحوث يف بعض موضوعات حماور املؤمتر اهلدف 

  . احملدد له
االت اليت منها تكليفهم دراسات يف -  ًثانيا  تنظيم عمل اخلرباء يف مجيع ا

مع العلمية، ودراسات حمددة يف بعض موضوعات  بعض مشروعات خطط ا
  )...سنة أو أكثر(م إعداد بعضها يف مدد طويلة حماور املؤمترات والندوات يت

مع يف -  ًثالثا  تأسيس اهليئة الفنية وجعلها مدرسة إعداد أطر ا
التخصصات اللغوية عامة واللغوية العربية خاصة، كاملصطلحية واملعجمية 

، ويف االختصاصات املعلوماتية املساعدة يف حتقيق بعض أغـراض ...والتقييس
ـمع، كاالست ًيف حتديث تعليم اللغة العربية ومعاجلة اللغة آليا ) اإلنرتنيت(فادة من ا

بواسطة احلاسوب، وتطبيقات املعلوماتية يف املصطلحية، ويف وضع املصطلح العريب، 
  ...ويف بناء بنوك املصطلحات، واللغويات احلاسوبية

غوية وحيسن لذلك إنشاء وحدتني للدراسات يف اهليئة، إحدامها للدراسات الل
  .واألخرى لتطبيقات املعلوماتية يف الدراسات اللغوية عامة واللغوية العربية خباصة

 تطوير خربات العاملني اإلداريني واملساندين للهيئة الفنية، يف اللغة العربية -  ًرابعا
واعتماد التدريب املستمر جلميع العاملني، يف دورات متنوعة . واملعلوماتية واللغات األجنبية
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لف باختالف االختصاص واملستوى واهلدف وفئة املتدربني، ويستقى حمتواها من ختت
مع من االختصاصات ومن نوعية فئات املتدربني   .حاجات ا

االت، البد  مع من تنفيذ برامج وخطط مفيدة يف مجيع هذه ا ولتمكني ا
مع من اكتساب معارف فيها متكنهم من املسامهة أو التوجيه  يف وضع ألعضاء ا

الربامج واخلطط، أو على األقل متكن بعضهم من ذلك، أو يف أسوأ احلاالت 
ّكما سيتعذر . متكنهم من استيعاب خطوطها الكربى وتقييم مايؤمل من تنفيذها

مع إىل املستوى الالزم لقيادة هذا التحديث إذا مل تنشرح صدور  االرتقاء با
  .أعضائه لرياحه
مع واجلامعات، ذلك التعاون الذي كان  تنشيط التعاون ب-  ًخامسا ني ا

مع األوىل   الكبرية يف قضايا التعريب، فيها ))حاضنة املشروعات((يف عهود ا
ٍترعرعت مدارسه يف بالد الشام، فكان لكل منها طابعها املميز، كمدرسيت الشهايب 

مع قد غريت بعض الشروط احمل. والكواكيب يطة بتلك إن تطورات البيئة احمليطة با
امع،  احلاضنة، فأخرجت على األغلب صناعة املعجمات املختصة من حوزة ا

، ومكتب تنسيق ...)معجم الرياضيات املعاصرة(ّفتوالها بعض من املختصني 
، وبعض دور النشر كمكتبة لبنان، واملنظمات )سلسلة املعاجم املوحدة(التعريب 

، واجلمعية السورية للمعلوماتية )يب املوحداملعجم الط(املختصة كاحتاد األطباء العرب 
مع أن يعيد النظر يف أساليب عمله )... معجم مصطلحات املعلوماتية( وعلى ا

  :وقد حيظى باألولوية، يف إطار التعاون مع اجلامعات. ووسائله ويف أولويات أغراضه
مع إعداد بعض دبلومات - أ  تكليف املختصني من العاملني يف ا

العليا، كاملاجستري والدكتوراه يف موضوعات ختدم أغراضه، وخباصة يف الدراسات 
مع  ا يف املصطلحية العربية والتقييس، بإشراف مشرتك من ا املعجمية وتطبيقا

مع، تتكامل . واجلامعة ال ليشمل طالبا من خارج ا ًكما ميكن التوسع يف هذا ا
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مع  ٍحبوثهم مجيعا يف خطة هادفة يضعها ا ٍ ٍالستخالص أدلة إرشاد يف وضع ً

مع أو بالتعاون  ال، يف ا املصطلح العريب واملعجمات املختصة للعاملني يف هذا ا
  .ّمعه أو يف أية جهة أخرى

 تطوير أساليب االستفادة من املعلوماتية، واملشاركة الفعالة يف بعض - ب
  .املشروعات اهلامة كمشروع الذخرية اللغوية

وغريمها يف وضع ) أ و ب (وجهي التعاون السابقني  االستفادة من - ج
ٍمعجم تارخيي وإعادة النظر يف معجمات املعاين وترتيب أولويات صنعها وفق 

مع   .أولويات مطالب أغراض ا
  : ومما قد يصيب مجلة المجمع من هذا التطوير

للمسـتجد من ألفاظ احلضـارة، :  ختصيـص عنوانات ثابتة فيها- ١
لعلـمية، ولدراسات يف تطبيقات املعلوماتية على بعض شؤون اللغة واملصطلـحات ا

ا على اللغة العربية ، وتيسري ..العربية كعلوم الداللة، واملعجمية، واملصطلح، وتطبيقا
  .ّتعليم وتعلم اللغة العربية، وإصالح أخطاء اإلعالم والكتاب

 الكتابة يف  وتكليف خمتصني من األعضاء واألعضاء املراسلني واخلرباء- ٢
ا   .خمتلف أبوا

لة للقيام بأعبائها على وجه مرض وإصدار أعدادها يف  ٍوقد حتتاج إدارة ا ٍ

ا، إىل االستعانة مبساعدين ملديرها أو رئيس حتريرها   .أوقا
مع   .وقد ميلي هذا التطوير علينا إعادة النظر يف تنظيم شؤون النشر يف ا

دمته يف هذا التقرير القبول والرضا، وإذا ما السادة الزمالء، آمل أن يلقى ماق
ما فإنه سيحظى منكم بإيالء ما يثري من قضايا أساسية يف إصالح مسرية  حظي 

مع العناية اليت يتطلبها اإلصالح كما آمل أن أكون قد وفقت القرتاح خطوط . ا
ا تصلح مبا تغنيها آراؤكم السديدة، الختاذها  أو " ٍلورقة عم"أولية قد ترون أ
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ًمسودة مشروع إصالح، نعكف مجيعا على تطويرها لنصنع منها مشروعا ندخل  ً ّ
  .بتنفيذه على نفوسنا الطمأنينة والرضا
  آليات تنفيذ التطوير المقترح 

  :)٦٥١الصفحة (وضع مصطلحات الحياة العامة  - ١
 فئة ألفاظ احلياة العامة،  مهافئتني يف املشروعتصنف األلفاظ اجلديدة يف 

  :ئة األلفاظ العلميةوف
 عن وسائل اإلعالم يصدر فيمارتصد ف، فئة ألفاظ الحياة العامة  أما- ١

 .املرئية واملسموعة واملكتوبة
 أن تضع بعض السمات أو املؤشرات اليت ترى ضرورة ةوللجنة ألفاظ احلضار

ا يف    .األلفاظ العلمية  ألفاظ احلياة العامة عنَْميزاالستعانة 
  : على مراحلوينفذ املشروع
  :جيري رصد فئة ألفاظ احلياة العامة يف هذه املرحلة كما يلي :)١( المرحلة األولى

مع من- أ  مؤسسات الدولة تزويده مبا تقع عليه من ألفاظ  خمتلف يطلب ا
مع، بأعض.  أن تدخل االستخدام يف القطريتوقعأجنبية دخلت أو    ائهـوا

  .توالعاملني فيه هو إحدى تلك املؤسسا
ٍوقد يستحسن قصر الطلب يف مرحلة إعدادية جتريبية، على املؤسسة العامة  ٍ ٍ

  .لإلعالن يف وزارة اإلعالم، بل حىت على جرائد العاصمة اليومية
مع على أمانة جلنة ألفاظ احلضارة وتنسيق - ب   حتال األلفاظ الواردة إىل ا

 اللجنة أو خبـريين املصطلح، اليت تعرض حصيلة ما يصلها على عضوين من أعضاء
أو عضو وخبـري، من اختصاصني خمتلفني مناسبني تسميهما اللجنة، يقومان مع 

                                                            
  ٢٠٠٤مرحلة بدأ تنفيذها يف شهر آب من عام )  1(
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 من حصيلة ما وصلها من تلك –أمني اللجنة بفرز ألفاظ احلضارة واحلياة العامة 
 حسب ّ ما تبقى،يوزعو وتقدمها إىل جلنة ألفاظ احلضارة للنظر فيها، - األلفاظ 

ختصاصية كلجنة العلوم الفيزيائية والرياضية واملعلوماتية االختصاص على اللجان اال
إخل، اليت تنظر ..والكيميائية، وجلنة العلوم الطبيعية والزراعية، وجلنة العلوم اهلندسية

فيها وفق األسلوب املتبع يف التعاون مع اجلامعات يف قضايا وضع املصطلح 
  .وتوحيده

ظ وتستعني مبا ميكن أن يكون  تنظر اللجان فيما حيال عليها من ألفا- ج 
امع اللغوية العربية واجلامعات ودور النشرمنها أو نشرته،  وضعتهقد    .ا

مع من مصطلحات يف - د   يوجب تيسري االستفادة مما  يطرح خارج ا
االت، إنشاء عالقات تعاون مع اهليئات   اليت من بني أغراضها رصد العربيةهذه ا

االت مراحل إال أن . املصطلح ووضعه بعض اهليئات اليت أجنزت يف هذه ا
ٍمتقدمة، قد ترغب عن التعاون مع جهة ال تزال يف بدايات عملها فيها كمجمعنا، 

وللجنة ألفاظ . بل قد يقتصر تعاوننا يف هذه املرحلة على احتاد جمامع اللغة العربية
مع التعاون مع  ما تراه من تلك احلضارة وتنسيق املصطلح االقرتاح على جملس ا

دي   .اهليئات وأشكال التعاون ا
 يدرس األسلوب املتبع يف هذه املرحلة وما قد يطرأ عليه من تعديالت بعد - هـ

ٍمدة كافية من تطبيقه، وحتلل نتائجه وتعاجل نقاط الضعف فيه، وتستخلص منه  ٍ

  .توصيات ينظر فيها لدى وضع خطة تنفيذ املرحلة أو املراحل األخرى
سيكون من مهام املرحلة الثانية إنشاء قاعدة معلومات : ة الثانيةالمرحل

وقد تكون من . مصطلحية، وإنشاء مرصد أللفاظ احلضارة واملصطلحات العلمية
ٍالقضايا اهلامة يف تلك املرحلة، كيفية إجياد تعاون جمد بني اهليئات العربية يف هذه 

االت ًعدة معلومات مصطلحية ومرصدا ذلك ألن العديد من اهليئات قد أنشأ قا. ا
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لأللفاظ أو أنشأ أحدمها، ولن تبلغ هذه القواعد واملراصد اهلدف املرجو على الوجه 
األمثل، إال بالتنسيق والتعاون احملكم الذي جينب طاقاتنا العلمية واملالية التبعثر 

   .ّواالزدواجية، وجينب طريقنا إىل اهلدف املصاعب والتشعب ويعمل على اختصاره
لقد عرضت آليات تنفيذ رصد مصطلحات احلياة العامة ببعض التفصيل، 

  .كمثال فقط، لذلك مل يتبع، هذا التفصيل، يف عرض ما تاله من آليات
بالتعاون مع ووضعها وحتقيقها جيري رصدها : فئة األلفاظ العلمية - ٢

ور عن اجلامعات ومراكز البحوث يف القطر، وفق أسلوب يطوزارة التعليم العايل و
  توحيدها جيري تنفيذيتالاجلامعية أسلوب التعاون يف توحيد املصطلحات العلمية 

  .ونشري يف الفقرة التالية إىل أهم عناصر آليات تنفيذه. ًحاليا
  ):٦٥٢ ةالصفح(توحيد مصطلحات العلوم ووضعها  - ٣
توحيد مصطلحات العلوم برنامج يتابع : )١(  توحيد مصطلحات العلوم- أ
ستعانة باخلرباء يف تنفيذه ولال.  واألساليب املتبعة فيهاليت وضعت لههجية وفق املن

مع على املراجعة والتوجيه ،دور أساسي  بينما يقتصر دور جلان املصطلحات يف ا
  .واملتابعة وتطوير املنهجية واألسلوب

ذ مع وزارة يبدأ تنفيذ هذا الربنامج منذ عامني، وقد رتبت أولويات التنف
مع و الدين عيسىيجلنة من معاون الوزير الدكتور حمي( العايل التعليم واتفق )أمني ا

واستبعدت . اهلندسيةليها العلوم التطبيقية تعلى أن تكون األولوية للعلوم األساسية، 
 املعجم الطيب لوجودعلوم الطب البشري وطب األسنان والصيدلة يف هذه املرحلة 

                                                            
  بتطبيـــق املنهجيـــة الـــيت اختـــريت لـــه، علـــى مـــصطلحات ٢٠٠٢بـــدأ تنفيـــذ الربنـــامج يف عـــام ) 1(

  .٢٠٠٤لعلوم الطبيعية والزراعية يف أوائل عام الفيزياء، مث امتد تطبيقه إىل ا
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االت وسينظر . املوحد املستمر التطوير يف ضوء النتائج يف ترتيب األولويات يف ا
  .األخرى

سرتد منهجية العمل يف الربنامج وأساليبه، يف مقدمة مشروع توحيد 
ًمصطلحات الفيزياء منقحة مبا سيتم اكتسابه من اخلربة يف إجناز املرحلة األوىل منه، 

  .٢٠٠٥يف مطلع عام 
التنفيذ، واالستعانة باخلرباء وحتديد وتؤلف منهجية العمل وأساليبه وترتيب أولويات 

  .دورهم ودور جلان املصطلحات جممل آليات تنفيذ توحيد مصطلحات العلوم
 إثراء منهجيات وأساليب وضع المصطلح بدراسات وبحوث فيما - ب

  :يلي من المجاالت
 .املصطلحية واملعجمية 
 .وجههدراسة أصوهلا وتطورها وأسبابه، واستنباط كيفية ت: مصطلحات السلف 
إعادة وضع هذه املعجمات وفق تبويب يستوحى من : معجمات املعاين 

مع يف وضع املصطلح  .أولويات خدمة أغراض ا
ٍاملسامهة يف تنفيذه ملا له من أثر بني يف توسيع : مشروع الذخرية اللغوية  ّ

 .ذخرية املصطلحات العلمية واستكمال إخراج معجمات املعاين على أفضل وجه
 .علوماتية يف املصطلحية واملعجميةتطبيقات امل 
  :وتتلو آليات تنفيذ ما تقدم بالترتيب، على الوجه اآلتي  

مع إعداد - أ: في المصطلحية والمعجمية  تكليف العاملني اللغويني يف ا
دبلومات يف املصطلحية واملعجمية وفق خطة توضع بالتعاون مع أعضاء هيئة 

عربية يف اجلامعات السورية، وخباصة جامعة التدريس املختصني يف أقسام اللغة ال
م إىل)لسهولة االتصال والتعاون(دمشق    : ، وتوجه فيها أطروحا

  . تطبيق الدراسات النظرية يف املصطلحية و املعجمية على اللغة العربية- 
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 واملطبقة على اللغات األوربية، على ما تصلح ، تطبيق النظريات املوضوعة- 
 والرتكيز على ما ميكن أن يؤدي إليه البحث يف أسباب تعثر له يف اللغة العربية،

  .التطبيق، من تطوير لتلك النظريات لتتسق مع ما تتطلبه اللغة العربية
مع إىل املعاهد املختصة ي إيفاد بعض العاملني اللغويني األكف- ب اء يف ا

قان اللغة يف بالد الغرب لالختصاص يف املصطلحية أو املعجمية أو األلسنية، وإلت
ا املوفد ليحسن فهمه يف هذه االختصاصات ملا تعلم، وحيسن من مث  ََّاليت يتعلم  َ ِ ُ ّ

  .تطبيق ما تعلم على اللغة العربية
على  إن تطبيق النظريات املوضوعة يف الغرب :في مصطلحات السلف

 ذكر قبل قليل، عليها، كماوتفاعل النظريات املطورة يف تطبيقهااللغة العربية، 
ا اليت يفرتض س يساعدنا على حتديث األساليب التقليدية، مع احلفاظ على إجيابيا

يئها لنا دراسة مصطلحات السلف، يف كتب العلوم الفلكية والرياضية  أن 
دراسة أصول ( والفيزيائية والكيميائية والطبيعية وفق املنهجية املشار إليها 

  ).توجههاملصطلحات وتطورها وأسبابه، واستنباط كيفية 
 وضع معجمات للمعاين وفق تبويب جديد :في معجمات المعاني

مع يف وضع املصطلح، كمعاين الصوت  يستوحى من أولويات خدمة أغراض ا
، يف الفيزياء والكيمياء )..أنواعها وحدودها وتقييسها(واحلركة واللون واملقادير 

ية والتطبيقية من تبويب والرياضيات، وما يقرتحه املختصون يف علوم احلياة األساس
  .يناسب علومهم

 املسامهة يف تنفيذ مشروع الذخرية اللغوية، ويكون :في مشروع الذخيرة اللغوية
مع أو يشارك فيها  ويدخل يف عضويتها خرباء من ،ذلك بتكليف جلنة يشرف عليها ا

ّات املعنية أقسام اللغة العربية يف اجلامعات ومن غريها، حتدد مهامها بالتنسيق مع اجله
امع اللغويةك ىيف سورية واجلهات العربية األخر التوسع في آليات  ويمكن. احتاد ا
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 اليت ختتلف باختالف ه وتنويعها وفق اخليارات العديدة ملواصفاتتنفيذ هذا المشروع
م يف سورية ويف الوطن العريبطاقات   ال توقف ضخامة املشروع إنو. الشركاء ورغبا

مع، تقدم يف تطوال  ميكن وضع آليات لتنفيذه يف أضيق إذير خدمات اللغة العربية يف ا
ويؤخذ يف آليات التنفيذ .  باعتماد مبدأ التطوير التدرجيي على مراحل،حدود التعاون

يف املصطلحات ويف املعجم التارخيي للغة العربية ويف : أولويات استخدام نتائجه
  .معجمات املعاين واملعجمات اللغوية

 من ٍوحدة تأسيس : تطبيقات المعلوماتية في المصطلحية والمعجميةفي
االت  مع، تتدرج يف ممارسة العمل يف ا املختصني باملعلوماتية يف اهليئة الفنية با

تبدأ باملشاركة يف . اليت ميكن أن يكون فيها للمعلوماتية تطبيقات منتظرة واعدة
ال توحيد املصطلحات العلمية يف األعمال البسيطة اليت جيري تنفيذها يف جم

وتسعى لتطويرها، كأن يكون ذلك على سبيل املثال، . مؤسسات التعليم العايل
  يف الربنامج املستخدمبإدخال اسم املؤسسة اليت وقع االختيار على مصطلحها

مع إذا كان املصطلح اجلامعي غري صحيح( معويدخل يف ذلك ا ؛ )، فوضعه ا
 كل من املصطلحات اجلامعية املدروسة، ليستعان به يف دراسة أو بذكر تاريخ وضع

تطور  املصطلحات يف التعليم العايل؛ أو بتنويع خيارات املعلومات املسرتجعة، 
ًكرتتيب مسرد املصطلحات عربيا أجنبيا عوضا عن ترتيبه أجنبيا عربيا، ذلك الرتتيب  ً ً ًً

وإعادة ترتيب املسرد . معات العمل يف توحيد مصطلحات اجلاقد يفرضه واقعالذي 
على هذا  الوجه يساعد على كشف ما ميكن أن يكون قد وقع من أخطاء 
. بتخصيص املصطلح العريب الواحد ألكثر من مقابل أجنيب وإصالح هذا اخلطأ

ًهذه املشاركة ستقرب املعلومايت إىل بيئة اللغة العربية تدرجييا، وسيساعده زمالؤه 
يف دخول تلك البيئة، كما سيساعدهم هو على دخول بيئة اللغويون العاملون معه 

ّستمكن هذه املشاركة املعلوماتيني من وضع برامج دورات التعليم و. املعلوماتية
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مع جبدارة ّيسرع يف تقارب ميكن وضع برنامج كما . املستمر للعاملني يف ا
 تطبيقات يشارك يف وضعه ويشرف على تنفيذه خبري يفاللغويني واملعلوماتيني، 

مع املراسل وسيكلف . املعلوماتية يف اللغة العربية كاألستاذ مروان البواب عضو ا
املعلوماتيون يف اهليئة اتباع دورات متقدمة يف املعلوماتية وحتضري دبلومات يف 

ا يف عملهم  لذلك فر اوسيتواالختصاصات املناسبة ملعاجلة املشكالت اليت يلقو
، بإشراف جممعيني ا ميكنهفئةفنية، من املعلوماتيني واللغويني يف اهليئة الًتدرجييا 

لتطبيقات املعلوماتية يف جماالت عديدة التصدي وأساتذة جامعيني أو مبشاركتهم، 
واملصطلحية واملعجمية، ويف قواعد يف املصطلح : من جماالت اللغة العربية

سوبية، ويف اشتقاق الكلمة املصطلحات واملعجمات احلاسوبية، ويف الذخرية اللغوية احلا
العربية باحلاسوب، ويف التحليل الصريف والنحوي، ويف قواعد املعطيات للمصطلحات 

تعليم اللغة تيسري وسيكون للهيئة الفنية املعلوماتية اللغوية دورها يف ... وغريهاواملعاين، 
  .تعلمهاوالعربية 

  :)٦٥٢الصفحة ( وتعلمها  تيسير تعليم اللغة العربية- ٣
ّالبد من دراسة أسباب تراجع تعلم اللغة العربية يف النصف الثاين من القرن 
ا يف  العشرين وحتليلها، ومقارنة سرية تعلم العربية وتعليمها يف سورية بسرية مثيال

ّخري ما ميكن أن يقدم من ويبقى. البالد العربية األخرى أو يف بعضها على األقل
ى يف تطوير األستاذ الدكتور حممود السيد ّمقرتحات لتنفيذ هذه التوصية، يرج
مع حول  أساليب النهوض باللغة العربية الفصيحة يف "مقرتحاته اليت قدمها إىل ا
ًلتشمل مجيع مراحل التعليم وتشمل أيضا " مراحل التعليم العام يف الوطن العريب
  .إعداد املعلم للنجاح يف مهمته هذه

الصفحة  (تقويم األخطاء واألغالطمتابعة لغة الصحافة واإلعالم و - ٤
٦٥٣( : 
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هذه التوصية تكون على غرار آلية تنفيذ توصية وضع  آلية تنفيذ  
الصحف (تؤلف جلنة فرعية تبدأ مبتابعة لغة الصحافة : مصطلحات احلياة العامة

 ما اتسعت طاقة اللجنة متتد إىل الصحف اليومية يف وإذااليومية الثالث، 
وحتيل حصيلة ما جتده من أخطاء ) ، فاإلعالناتسبوعيةاحملافظات، والصحف األ

وما تقرتحه من تصحيح على جلنة األصول، وميكن االستعانة باخلرباء يف اللجنة 
تنشر احلصيلة يف اجلرائد اليومية، ويف زاوية خاصة ثابتة يف . الفرعية ويف جلنة األصول

مع  وآليات تنفيذه واستيحاء وميكن التوسع يف هذا العمل وتطوير حمتواه. جملة ا
  .ًصور أخرى له تناسب أحواال أخرى

وجتدر اإلشارة هنا إىل إمكان دمج مهام رصد األلفاظ اجلديدة ورصد   
أغالط الصحافة واإلعالم يف مراحله األوىل على األقل يف جلنة فرعية واحدة أو 

  .مكتب واحد
  : )٦٥٣الصفحة  (تحقيق التراث - ٥

بوضع برنامج لدراسة تطور املصطلحات العلمية التوصية تكون  وآلية تنفيذ
ًيف كل اختصاص على حدة، بدءا من ) ًتارخييا(ًزمنيا يف احلضارة العربية اإلسالمية، 

وميكن متييز تطور مصطلحات املرتمجني فيه .  عصر النهضة العربية اإلسالميةبدايات
امج تعمد وبعد إجناز مرحلة من الربن. عن تطور مصطلحات العلماء املختصني

ِاجلهة املكلفة إىل مقارنة مصطلحات علمني أساس َِ بعض (، بينهما تقاطع َّنييْ
يف املصطلحات، أو مقارنة مصطلحات علم أساسي بنظريه التطبيقي ) املشاركة

وحتليل أسباب التطورات والتغريات وسرعة حدوثها، واستخالص ما ميكن أن يفيد 
ًتقييسا، ويف تعرف ما تضمنته من من املؤشرات يف وضع املصطلحات داللة و

ًوتكلف جلنة تنسيق املصطلح باحثا أو أكثر اقرتاح الربنامج . مفاهيم املصطلحية
) أو ترمجتها(الذي يتضمن االختصاص واملؤلفات املنشورة فيه وترتيب تاريخ تأليفها 
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لس، يصبح جزءا من. ولو على وجه التقريب  ًفإذا ما قبلته اللجنة ووافق عليه ا
مع العلمية وجتدر املالحظة أن آلية التنفيذ تفرتض تقسيم املرحلة الزمنية . خطة ا

اية القرن  اليت ستشملها الدراسة، إىل شرائح مناسبة كأن تنتهي الشرحية األوىل مع 
ذه الشرحية، كما قد جتزأ هي أيضا   ...ًالثاين عشر امليالدي، وقد يكتفى 

الرتاث فتقرتحها اللجنة املختصة كاملعتاد، أما احملاور األخرى يف حتقيق 
ا هادفة ختدم حتقيق توجهات واضحة يف خدمة  ٍويستحسن أن تكون مقرتحا

مع وتؤلف حماور يف حتقيق الرتاث بعيدة املدى   .أغراض ا
تدريبية يف أصول التحقيق وقواعده، ) أو دورات(هذا ويستحسن تنظيم دورة 

ا بعض املختصني  َِّويتبعها بعض العاملني يف ) األستاذة الشهايبومنهم (يقوم 
مع ممن يرغبون يف التخصص يف التحقيق   .ا

*  *  *  
ًإن اقرتاح آليات تنفيذ التوصيات هذا، يبقى هو أيضا، حباجة إىل آلية تنفيذ 

مل ما يف التقرير من توصيات مع البشرية عن القيام بتنفيذ . عملية  فقد تقصر طاقة ا
مع، ال يتعدى التوصيات ك ًلها دفعة واحدة، مع أن جزءا هاما مما يتطلبه تنفيذها من ا ً

اإلشراف والتخطيط والتنسيق واملتابعة وانتقاء شركاء يف اإلشراف والتنفيذ من أعضاء 
مع  على قانون (هيئة التدريس يف اجلامعات، ومنفذين من اخلرباء والعاملني يف ا

، اعتماد التخطيط ً أيضا وهذا يتطلب.)ني يف اهليئة الفنيةالعاملني أو على قانون املوظف
 تطوير تنميته البشرية وطاقاته العلمية واإلدارية :في تطوير المجمع وأساليب العمل فيه

  .واملالية، وتنمية قدراته على التنسيق واملتابعة والتقومي
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اية التقرير الشامل  ًنشري أخريا إىل أن املقرتحات اليت جاءت يف 
 استكمال بعض جوانب التحديث اليت يوجبحول ما ) ٦٥٦- ٦٥٣الصفحات (

ا القانون، قد تضمنت آليات تنفيذها فهي الحتتاج إىل آليات تنفيذ   )١(.جاء 
  
  
  
  
  أمين المجمع

  الدكتور عبد اهللا واثق شهيد

                                                            
قد يكون من آليات تنفيذ توصيات التقرير اهلامة يف جمال تنشيط التعـاون مـع اجلامعـات الـسورية )  1(

مـــع للعلمـــاء الـــسوريني املقيمـــني يف  احلكوميـــة أو الرمسيـــة يف احملافظـــات، فـــتح بـــاب العـــضوية يف ا
. ن الــسورية الــيت فيهــا جامعــة حكوميــة، ولــو يف أضــيق احلــدوداحملافظــات، أو علــى األقــل يف املــد

ذلــك ألن مــشاركة املعهــد الطــيب العــريب للمجمــع يف تعريــب التعلــيم كانــت مــشاركة تارخييــة قويــة، 
مع جبدارة بل أصبحوا من  وكانت غنية غزيرة اإلبداع، ونال فيها كثري من أساتذة املعهد عضوية ا

ـا كليـــة . ١٩٤٦شاركة إىل الكليـــات احملدثـــة يف دمـــشق يف عـــام أعالمـــه، وامتـــد عطـــاء تلـــك املـــ أمــ
اهلندســة الــيت أنــشئت يف حلــب فقــد كانــت مــشاركتها يف نقــاش مــشكالت تعريــب التعلــيم العــايل 

مع قليلة وتفاعلها مع جمتمع تعريب التعليم العايل ضعيفا   ً.على صفحات جملة ا
ــا مل تطــرح للمناقــشة فيــه، نظــرا ملــا يثــري ٍلقــد قــصرت ذكــر هــذه اآلليــة علــى حاشــية يف التقريــ   ًر أل

مـع، مـن جـدل مل  مـع لغـري املقيمـني يف دمـشق، مدينـة مقـر ا موضوع فتح باب العضوية يف ا
  .تستوف بعد فيه مجيع احلجج



٦٦٧   

   السنوي عن أعمال المجمعالتقرير
  م٢٠٠٣ دورته عام في

   عدنان عبد ربه.أ: إعداد  

مع ومكتبه وجلانه يعرض   . من أعمالومديرياته التقرير أهم ما قام به جملس ا
   مجلس المجمع- ١

مع يف عام عقد م إحدى وعشرين جلسة حبث فيها ٢٠٠٣ جملس ا
  : اآلتيةاألمور

مع من األ-   وانتهت املختلفة،عضاء يف االختصاصات العلمية  احتياجات ا
لس   وآخر يف القانون،حتديد احلاجة يف هذه الدورة إىل عضو واحد يف إىل دراسة ا

لس . علوم اللغة العربية وثالث يف العلوم الطبيعية  عشرة املنعقدة الثالثةويف جلسة ا
 الدكتور األستاذن  انتخب من املرشحني يف اختصاص القانو٢٥/٦/٢٠٠٣بتاريخ 

  .البيطارحممد عزيز شكري، ومن املرشحني يف علوم اللغة العربية األستاذ عاصم 
مع للعام -    م٢٠٠٣ إقرار اخلطط العلمية للجان ا
مع لنيل جائزة الشارقة -    . العربيةللثقافة قبول ترشيح وزارة الثقافة ا
 إىل رئاسة جملس ورفعه،  إقرار مشروع قانون محاية اللغة العربية يف القطر- 

  .الوزراء الستكمال صدوره
 يف مواجهة العربية اللغة(( إقرار موضوع املؤمتر الثاين للمجمع بعنوان - 
 وفاة األستاذ علىً ويواكبه إقامة احتفال يف ذكرى مرور مخسني عاما  ،))املخاطر

مع   .حممد كرد علي، مؤسس ا
مع متابعة دراسة قواعد اإلمالء اليت وضعه-    .ا ا
مع إقرار التقرر السنوي عن أعمال -    .م٢٠٠٢ يف دورة عام ا



  
لد – جملة جممع اللغة العربية بدمشق ٦٦٨  )٣(اجلزء ) ٧٩( ا

 للمجمع ألربع ًأمينا إعادة انتخاب األستاذ الدكتور عبد اهللا واثق شهيد - 
  .سنوات قادمة

ً احلليم سويدان، عضوا يف مكتب عبد إعادة انتخاب األستاذ الدكتور - 
مع ألربع سنوات قادمة   .ا

 ألفاظ احلضارة وتنسيق جلنةملصطلحات اليت وضعتها  إقرار عدد من ا- 
  .املصطلحات وتوحيدها

   مكتب المجمع- ٢
مع يف هذه الدورة مثانيا وثالثني جلسة، عقد  فيها شؤون حبثً مكتب ا

مع إىل عدد من  مع ودار الكتب الظاهرية، وقرر إهداء جملة ا  املؤسساتا
 وأهم. ناسبني لدورات تدريبية خمتلفةًوالشخصيات، ورشح عددا من العاملني امل

  :العام من أعمال يف هذا بهماقام  
مع املشاركة مبجموعة من مطبوعات إقرار -   يف معرض الكتاب العريب ا

 الثقايف العريب األسبوع السودان الذي أقيم ضمن مناشط –السوري يف اخلرطوم 
  .م٢٠٠٣السوري يف شهر كانون الثاين 

 لتنفيذ قرار حتديد عامةتها وضع قواعد  جلنة مؤقتة مهمتأليف - 
  .تعويضات اإلنتاج الفكري

  ) االنرتنيت( على االشرتاك خبدمة املوافقة - 
  . ومت شراؤهللمجمع، على شراء مقسم هاتفي جديد املوافقة - 
مع التقرير السنوي عن أعمال دراسة -  م، وإحالته على ٢٠٠٢ لعام ا

مع   .جملس ا
مع من األالبحث -  َّ أشخاص مؤهلني وترشيحعضاء  يف حاجات ا

  .ليكونوا أعضاء فيه



  

مع لعام  ٦٦٩  ٢٠٠٣التقرير السنوي عن أعمال ا

مع من العاملني البحث -   صدور مرسوم توسيع مالك بعد يف حاجة ا
مع بإضافة عدد من الشواغر إليه، واختاذ قرار بإجراء   النتقاء عاملني من مسابقةا

  .الفئتني األوىل والثانية
مع جتهيز غرف السادة أعضاء استكمال -    .ملواد واألثاث بعددمن اا
  . األعضاءالسادةً قرارا بشراء سيارتني لنقل اختذ - 
مع أال االقرتاح -   على تغيب العضو اجلديد عن يوافق على جملس ا

مع مدة دورة كاملة إال بعد مضي ثالث    . على استقبالهسنواتأعمال ا
مع إقرار -    .وجملته قواعد إهداء مطبوعات ا
  . والباحثني املشاركني فيهالثاينمع  أمساء أعضاء مؤمتر اإقرار - 
مع على بناء مرأب يف حديقة املوافقة -    . ووجيبته الغربية اجلنوبيةا
 متابعة تنفيذ قرارات املؤمتر األول للمجمع والندوات مهمتها جلنة تأليف - 

مع   .اليت أقامها ا
يائية  الرياضية واملعلوماتية والفيزالعلوم على اقرتاح جلنة مصطلحات املوافقة - 

  . مصطلحات الفيزياء وعرضها على اللجنةلدراسةوالكيميائية التعاقد مع بعض اخلرباء 
 واملوافقة على إجراء بعض للمجمع ما نفذ من اخلطة اخلمسية مناقشة - 

  .التعديالت عليها
  .احلاسوبية شراء جمموعة من التجهيزات إقرار - 
مع اجلديدين حتديد -  عاصم البيطار : األستاذين موعد استقبال عضوي ا

  .م٢٨/١/٢٠٠٤م، والدكتور حممد عزيز شكري بتاريخ ١٢/١/٢٠٠٤بتاريخ 
   المجمعلجان - ٣
   المجلة والمطبوعاتلجنة - ١

 فيها درست ، جلسةعشرة ست ٢٠٠٣ عدد جلسات اللجنة يف عام بلغ



  
لد – جملة جممع اللغة العربية بدمشق ٦٧٠  )٣(اجلزء ) ٧٩( ا

لة، فقبلت منها ما  لة، يناسباملقاالت املرسلة إليها، لنشرها يف ا  خطة ا
لد الثامن والسبعني، واستبعدت منها ما ال يناسب يف وأخرجته   .خطتها ا

 يقيمها اليت و املؤمترات الندوات تطبع البحوث اليت ألقيت يف أن وقررت - 
مع  لة، كما جزأين يف عام كل يفا   .مستقلةنسيلة ) ١٠٠( منها تطبع من ا

ن  كتاب أمانة جلنة املخطوطات وإحياء الرتاث املتضمعلى واطلعت - 
  :اآلتيةموافقتها على طبع الكتب 

، )إعادة طبعه( اجلبوري اهللا ديوان ابن النقيب، حتقيق الدكتور عبد - 
  .التنضيد مرحلة يف اليزال وهو ، إعادة النظر فيهبعد على دفعه للطبع فوافقت

لد -   عساكر، حتقيق األستاذة البن"  دمشقمدينة تاريخ"من ) ٦٢ (ا
  .التنضيده للتنضيد، واليزال قيد سكينة الشهايب وقررت دفع

تاريخ ) ١٠٩٩( الوزراء ذي الرقم جملس رئاسة قرار على اللجنة طلعت وا- 
 جورج األستاذ وكلفت املتعلق مبنح تعويضات اإلنتاج الفكري، ٣/٢/٢٠٠٣

مع جلنة ملاله صلة مبهامها وإحالتها على التنفيذية القواعد اقرتاح قينصد  مكتب ا
  .العتمادها

   ودخلت مستودع المجمعطبعها التي نجز تبالك •
  .٦٠ حتقيق األستاذة سكينة الشهايب اجلزء ، عساكرالبن ))دمشق مدينة تاريخ(( - 

   البعثدار التي في مطبعة الكتب •
  .٦١ حتقيق األستاذة سكينة الشهايب اجلزء ، عساكرالبن ))دمشق مدينة تاريخ(( - ١
 حتقيق الدكتور صالح ،لزبيديل الغلط الواقع في كتاب العين استدراك - ٢

  .الفرطوسي
  التراث لجنة المخطوطات وإحياء - ٢

  : أبرز ما مت فيهامن اللجنة يف هذا العام أربع عشرة جلسة، كان عقدت  



  

مع لعام  ٦٧١  ٢٠٠٣التقرير السنوي عن أعمال ا

 الدكتور حممد أديب صنعة )) العجليالنجم أيب ديوان(( : يف كتابالنظر - 
  .ُمجران، واقرتاح املوافقة على طبعه

وإحالتها على السيد نائب رئيس  ٢٠٠٤ للعام  خطة عمل اللجنةاقرتاح - 
مع    .ا
   ألفاظ الحضارة وتنسيق المصطلحات وتوحيدهالجنة - ٣

 إىل عضوية اللجنة السيدان األستاذ شحادة اخلوري، والدكتور انضم - 
  .موفق دعبول

  :ً هذه الدورة ستا وعشرين جلسة، كان مما مت فيهايف اللجنة  وعقدت
 الصادر عن مكتب احلضارةلحات ألفاظ  مشروع معجم مصطإرسال - 

 ألفاظه كل من بعضتنسيق التعريب إىل مقر املكتب بالرباط بعد أن راجعه وعدل 
  .اجلزائرياألستاذين الدكتور حممد زهري البابا، والدكتور حممد مكي احلسين 

  . األجنبية الشائعةاأللفاظ مقابالت عربية وتعريفات لبعض وضع - 
ٍ بعدد من املعجمات احلضارةصطلح وألفاظ  تزويد قاعة املاقرتاح - 

  .واملوسوعات املتخصصة
ا اجلامعات العمل على دراسة كتب متابعة -   السورية لتوحيد مصطلحا

  :وتأكيد ما يلي
 جلان املصطلحات، مجيع على منهجية واحدة تعتمدها االتفاق •

لرياضية  االعلوم باملنهجية املتبعة يف جلنة مصطلحات -  من أجل ذلك- واالستنارة 
  .واملعلوماتية والفيزيائية والكيميائية

ة ضرورة •   . خمتلف العلومبني تنسيق املصطلحات املتشا
 على أن يكون جتميع والزراعية جلنة مصطلحات العلوم الطبيعية تأليف •

) ٣٥(ً وفقا للمادة اختصاصيةٍاملصطلحات من الكتب اجلامعية بطريق تأليف جلان وقتية 



  
لد – جملة جممع اللغة العربية بدمشق ٦٧٢  )٣(اجلزء ) ٧٩( ا

 وقتية  فتكون هناك جلنةالتوايل،ة، يعهد إليها أن تقوم بالعمل على من الالئحة الداخلي
 علوم األحياء النباتية، وجلنة ملصطلحاتملصطلحات علوم األحياء احليوانية، وجلنة وقتية 

ويف هذه .  ملصطلحات العلوم الزراعيةوقتيةوقتية ملصطلحات العلوم اجليولوجية، وجلنة 
وقد ألفت لذلك جلنة .  خرباء هذه العلوممنو ثالثة احلال ينضم إىل أعضاء اللجنة حن

  .موقته ملصطلحات علوم األحياء احليوانية
ٍ على إعداد معجم أللفاظ احلضارة يصدره جممع اللغة العربية املوافقة - 

 من األستاذ الدكتور حممد زهري البابا، واألستاذ ٍّ مؤلفة من كلجلنةبدمشق بإشراف 
ادة اخلوري، واألستاذ الدكتور موفق دعبول وانتخب  شحواألستاذجورج صدقين، 

  . اللجنةهلذهًاألستاذ اخلوري منسقا 
 احلديث منها عناية فيه هذا املعجم ألفاظ احلضارة اليت يتداوهلا الناس، ويوىل ويشمل

  . خمتلف العلوميفخاصة دون التطرق إىل املصطلحات اليت حيتاج إليها املتخصصون 
  : أقسام ثةثال املعجم إىل ويقسم

    . العلوم واآلداب والفنون:األول القسم
    .  والرتبيةواالقتصادالبيئة :  الثاينالقسم
  .احلياة اليومية: الثالث القسم

القسم األول مث ) معجم ألفاظ احلضارة: (بعنوان يف ثالثة جملدات ويصدر
  . فالثاين فاألولبالثالثالثاين والثالث على أن يبدأ العمل 

 ما أجنزته جلنة مصطلحات العلوم الرياضية واملعلوماتية  علىاالطالع - 
من مشروع توحيد مصطلحات الفيزياء بني اجلامعات السورية،   والكيميائيةوالفيزيائية
 الرأي يف طريقة العمل املتبعة لالستفادة منها يف مشروع آخر من مشاريع وإبداء

مع إعدادهااملصطلحاتتوحيد   . اجلامعية اليت يزمع ا
  



  

مع لعام  ٦٧٣  ٢٠٠٣التقرير السنوي عن أعمال ا

 اخلطة العلمية للمجمع مشروع خطة عمل اللجنة وإدراجها يف اقرتاح - 
  .م٢٠٠٤للعام
   مصطلحات العلوم الرياضية والمعلوماتية والفيزيائية والكيميائيةلجنة - ٤

معية أربعا وعشرين جلسة عقدت   :  مما مت فيهاكانً اللجنة يف هذه الدورة ا
 أجنزتوكانت قد  )C,D,E,F,G,H,I( املصطلحات املبدوءة بأحرف دراسة - 

معية السابقة دراسة املصطلحات املبدوءة حبريف   مشروع من Bو Aيف الدورة ا
  .توحيد مصطلحات الفيزياء بني اجلامعات السورية

 والدكتور حممد قعقع، احلصري،الدكتور أمحد :  مع اخلرباءالتعاقد - 
اسة املصطلحات  درإعدادواألستاذ أنطون مارين لالنضمام إلىاللجنة وتكليفهم 

  .وعرض ما يتوصلون إليه على اللجنة
 خطة عملها يف توحيد مصطلحات الفيزياء للعام املقبل مبتابعة ما وأقرت - 

  م٢٠٠٣ يف العام بهبدأت 
   والزراعية لجنة مصطلحات العلوم الطبيعية - ٥

 مصطلحات لتوحيد اللجنة تنفذ مهمتها فاقرتحت تأليف جلنة وقتية شرعت
لس على تأليفها، مث تالها اقرتاح علوم األحياء   ثالث جلان بتأليفاحليوانية ووافق ا

 والعلوم الزراعيةوقتية لتوحيد مصطلحات كل من علوم األحياء النباتية والعلوم 
  .اجليولوجية
   الحيوانيةاألحياءلجنة وقتية لمصطلحات علوم  -  أ

ت ثالث  وعقدالعام، اللجنة يف شهر تشرين الثاين من هذا هذه ألفت
 من املصطلحاتجلسات يف الشهرين األخريين منه وبدأت بوضع خطة عملها، جبمع 

 برنامج وفق احلاسوب  إىلكتب علوم األحياء احليوانية يف اجلامعات السورية وإدخاهلا
ا يتيح احلصول على املصطلح املطلوب بيسر، وال يزال العمل جاريا   .خاص 



  
لد – جملة جممع اللغة العربية بدمشق ٦٧٤  )٣(اجلزء ) ٧٩( ا

   لجنة النشاط الثقافي- ٦
 املؤمتروكان موضوع . ًم تسعا وعشرين جلسة٢٠٠٣نة يف عام  اللجعقدت

 يف العربية اللغة((الثاين للمجمع أهم ما حبثته فيها، فقررت أن يكون املوضوع  
 قاعة يفم ٢٠٠٣ تشرين األول لعام ٢٣- ٢٠ انعقاده من وتاريخ ))مواجهة املخاطر

  :ر مبا يليُاحملاضرات مبجمع اللغة العربية بدمشق، وحددت حماور املؤمت
تها- ١   . املخاطر من الداخل واخلارج ووسائل جما
   دور جمامع اللغة العربية يف محاية العربية- ٢
  . اللغة العربية وآفاق املسقبل- ٣

 على وفاة سنة أن يرافق املؤمتر حفل تذكاري مبناسبة انقضاء مخسني وتقرر
مع األستاذ الرئيس حممد كرد علي   . مؤسس ا

مع مهمتها  اللجنةوأقرت  حبوث املشاركني تقومي تأليف جلنة وقتية من أعضاء ا
- ٩ يف املدة من للمجمعليصار إىل طباعتها يف أقرب حني، وحددت موعد املؤمتر الثالث 

)  العلمياملصطلحقضايا (م، واقرتحت أن يكون موضوعه ٢٠٠٤ تشرين األول للعام ١٢
مع لدراسته، و   .إبداء الرأي فيهوأحالت االقرتاح على جملس ا

 حماضرة ألقيت، فقد ٢٠٠٣ أما بشأن املوسم الثقايف للمجمع يف عام - 
 )) العربية اإلسالميةاحلضارة الفكرية يف املساقات((لألستاذ الدكتور نقوال زيادة بعنوان 

  . اللغة العربية بدمشقمبجمعم يف قاعة احملاضرات ١١/٦/٢٠٠٣ األربعاء مساء
م وتوجيه كتاب ٢٠٠٤واعيد احملاضرات الثقافية للعام  اللجنة حتديد موارتأت

مع للمشاركة يف إلقاء حماضرات ثقافية حتدد   وعناوينها يف مواعيدهاإىل أعضاء ا
 يف حماضرات للمشاركةواتفق على دعوة الباحثني من سورية وخارجها . وقت مبكر

م بكل  بالدعاية حلضورا الوسائل املمكنة، واستقطاب املوسم الثقايف واالتصال 
  . اإلعالمية جبميع أنواعها



  

مع لعام  ٦٧٥  ٢٠٠٣التقرير السنوي عن أعمال ا

   لجنة اللغة العربية وأصول النحو- ٧
ً ستا وعشرين جلسة أثناء العام النحو جلنة اللغة العربية وأصول عقدت

  :ّم، مت فيها ما يلي٢٠٠٣
مع، وضع قواعد اإلمالء باالستعانة مبالحظات بعض أعضاء -  أ  ا

 جلنة وزارة منَّلدكتور مازن املبارك، والتقرير املقدم ومالحظات األستاذ عاصم البيطار وا
مع للموافقة على طبعها، مث   إىل وزارة إرساهلاالرتبية، وإحالتها لتعرض على جملس ا

  .املعنيةاإلعالم ووزارة الرتبية ووزارة التعليم العايل وسائر اجلهات 
  .الشائعة تصحيح طائفة من األخطاء اللغوية -  ب
 )) تعليم النحوتيسري((ٍائفة من حبوث املؤمتر األول للمجمع  دراسة ط-  ج
 وحبث وسائل تنفيذ منها، الدارسني والباحثني من القواعد املستخلصة إلفادة

  .املقرتحات الواردة يف حبوث املشاركني يف املؤمتر 
  . جملس الوزراءرئاسةَ متابعة عرض مشروع قانون محاية اللغة العربية على -  د

  المعجمات لجنة - ٨
  : ما مت فيهاأهم جلنة املعجمات يف هذا العام تسع عشرة جلسة، كان من عقدت

 توفر عندٍ وضع خطة إلعداد معجم لغوي واف، على أن يبدأ العمل فيه - 
  .أسباب إعداده

   لجنة المكتبة - ٩
 فيها تحبث ، ات تسع جلسالدورة هذه عدد جلسات جلنة املكتبة يف بلغ

معواقع مكتبيت    :تية مما أجنزته األعمال اآلفكان .والظاهرية ا
مع يف العربية للمكتبة املوضوعي التصنيف مع بإدخال : ا بعد قيام ا
 املوضوعي بالتصنيف من العاملني للقيام جلان وتأليف احلاسوب، يففهرسة الكتب 

 لتبدأ شارفت هذه اللجان على إمتامه وقد ،للكتب حسب تصنيف ديوي العشري



  
لد – جملة جممع اللغة العربية بدمشق ٦٧٦  )٣(اجلزء ) ٧٩( ا

 تتكامل عملية حوسبة املكتبة وبذلك. احلاسوبيف  ديدةإدخال البيانات اجلعملية 
 والذي ، أعده املهندس مازن غراويالذي للمكتبة اإللكرتوين الربنامجباستخدام 

  . الكتابعنيقدم خدمات تسهل عملية البحث 
يف  سجالت الكتب اخلاصة بدار الكتب الظاهرية اليت أدخلت طبع بالبدء
 بعد. م٢٠٠٤ عام يف عملية اجلرد العام لكتب الظاهرية إلجراءًدا  متهياحلاسوب

  .انتهاء االمتحانات اجلامعية
  .  املفقودة بسبب اإلعارةالكتب السرتداد سعي المتابعة
 اجلديدة األجزاء وشراء املختلفة، العلوم كتب من معرض الكتاب يف شراء

 عجمات ، وجمموعة من امل جممع القاهرةمطبوعات بعض ، واإلسالمية املوسوعة من
  .والفرنسية اإلجنليزية تني باللغالعلمية
   دار الكتب الظاهرية- ٤

الكتب واملطبوعات والدوريات اليت دخلت :  ما يذكر يف هذا املوضوعأهم
  . ترميم األبنيةالدار،الدار، رواد 
 ةست(بلغ عدد الكتب املشرتاة للدار هذا العام : واملطبوعات الكتب - آ
  .مجيعها بالعربية) ً كتاباومثانون ةثالث(، وأهدي إليها )ومئة كتاب وأربعني

ًواحدا وتسعني ومخسمئة وستة ( الكتب يف الدار جمموع يصبح وبذلك
  .كتاب)وسبعني ألف
الت الدوريات - ب الت العربية املهداة إىل : وا بلغ عدد الدوريات وا

 ودورية جملةًنوانا، منها سبعون  جملة ودورية حتمل أربعني عومئة ةإحدى عشر. الدار
وبذلك . الشقيقةمما يطبع يف داخل القطر ، وما تبقى جاء هدية من الدول العربية 

الت والدوريات العربية يف الدار   وثالثني وتسعةثالثة عشر وسبعمئة (يصبح عدد ا
  .عدد) ألف 



  

مع لعام  ٦٧٧  ٢٠٠٣التقرير السنوي عن أعمال ا

بعمئة ثالثني وأر(بلغ عدد القراء املشرتكني يف الدار : املكتبة رواد - ج
 يف ًيومياً ما بني أربعة عشر مطالعا املطالعني الرواد عدد يقعو. مشرتك) وأربعة آالف

 أربعونوالعدد الوسطي للكتب املعارة يف اليوم هو . الصيف ومئة مطالع يف الشتاء
 الدار عدد غري قليل من املواطنني ويزور. ومئة كتاب يف شىت أنواع العلوم واملعارف

  . العمرانيةثارهاآ والتارخييةع على معاملها والسائحني لالطال
زودت الدار بعدد كبري من الكراسي :  واإلصالحاتالتجهيزات - د

ًوال يزال العمل جاريا يف ترميم .  ثالمثئة كتاب من كتبهاحنوُِّومناضد املطالعة، وجلد 
  . للدارالتابعةاملدرسة العادلية 

   ومشاركاته العلميةالمجمع مؤتمر - ٥
  ر المجمع مؤتم- أ

 العربية السورية اجلمهورية كرمية من سيادة الرئيس بشار األسد رئيس برعاية
 العربية يف مواجهة اللغة(( عقد جممع اللغة العربية بدمشق مؤمتره الثاين بعنوان

م يف قاعة ٢٠٠٣ للعام تشرين األول ٢٣- ٢٠ يف املدة من وذلك ))املخاطر
 العربيةاملؤمتر باحثون خمتصون من اجلمهورية  شارك يف هذا وقد ،معاحملاضرات با

 حبوث املؤمتر يف إطار احملاور وألقيتالشقيقة،السورية ومن خمتلف األقطار العربية 
  .الثقايفالثالثة اليت اقرتحتها جلنة النشاط 

 صباح االثنني من أقيم حفل افتتاح املؤمتر يف الساعة احلادية عشرة وقد
 الدكتور السيد هضرات مبكتبة األسد الوطنية، وحضرم يف قاعة احملا٢٠/١٠/٢٠٠٣
ً نائب رئيس اجلمهورية ممثال لراعي احلفل السيد رئيس اجلمهورية ة،ق زهري مشارحممد

 الوطنية التقدمية للجبهة أعضاء القيادة املركزية السادة  ه كما حضرالسورية،العربية 
 والسفراء العرب، ورئيس الوزراء،والسادة أعضاء القيادتني القومية والقطرية، والسادة 

مع، وخنبة مصطفاة   الباحثني املختصني يف منجممع اللغة العربية، وأعضاء ا



  
لد – جملة جممع اللغة العربية بدمشق ٦٧٨  )٣(اجلزء ) ٧٩( ا

  . واملعنيني باللغة العربيةاملدعوينموضوع املؤمتر من األقطار العربية، ومجهور غفري من 
  : هذا احلفل الكلمات اآلتية  يفوألقيت

، ممثل السيد بشار األسد رئيس  زهري مشارقةحممد الدكتور كلمة - ١
  اجلمهورية العربية السورية

  .العايل كلمة األستاذ الدكتور هاين مرتضى، وزير التعليم - ٢
  . العربيةاللغة كلمة األستاذ الدكتور شاكر الفحام، رئيس جممع - ٣
مع أمني كلمة - ٤ حول ما أجنزه ( األستاذ الدكتور عبد اهللا واثق شهيد ا

مع بعد مؤ   ).األولمتره ا
   كلمة ممثل الباحثني الضيوف - ٥
 الثالثاء يومً جلسات املؤمتر الست طوال ثالثة أيام بدءا من دتـوعق

م، تناول فيها الباحثون ٢٣/١٠/٢٠٠٣ صباح اخلميس حىتو ٢١/١٠/٢٠٠٣
  . موضوع املؤمترحماور

 السادة مقرري جلسات املؤمتر عدة من جلنة الصياغة املؤلفة وعقدت
 أفكار، واستعرضت مندرست فيها جممل البحوث وما اشتملت عليه جلسات 

 إىل وخلصت. االقرتاحات اليت وردت يف املناقشات اليت جرت عقب إلقاء البحوث
لة مع وقائع املؤمتر وحبوثه   . صياغة جمموعة من التوصيات ستنشر يف ا

   مشاركات المجمع– ب
مع، يفاخلوري، شارك األستاذ شحادة -   اللقاء الذي دعت إليه  عضو ا

 )) أمنا، لغتنا هويتنالغتنا(( األم، حتت شعار للغةمؤسسة احلريري، إحياء لليوم العاملي 
اء وذلك  احلريري يف صيدا، بلبنان، وقد عقد هذا اللقاء بتاريخ الدين يف جممع 
  .م٢١/٢/٢٠٠٣

مع ملخصا عن أهم اخلوري قدم األستاذ شحادة وقد ً إىل جملس ا



  

مع لعام  ٦٧٩  ٢٠٠٣التقرير السنوي عن أعمال ا

 فيه مؤكدة محاية اللغة العربية من ألقيتعمال اليت حبثها اللقاء، والكلمات اليت األ
 الشقيق، ومنافسة اللغات اللبنايناهلجمات الشرسة عليها وخباصة يف القطر 
  . األجنبية، واللهجات العامية هلا على كل صعيد

مع، شارك -  ري،  شحادة اخلوواألستاذ األستاذ عبد اهللا واثق شهيد، أمني ا
مع يف ندوة   إىل ٣٠/١١ أقيمت يف املدة من اليت )) يف التعليم العايلالتعريب((عضو ا

لسم يف وزارة التعليم العايل، برعاية ٢/١٢/٢٠٠٣  األعلى لرعاية الفنون واآلداب ا
 . لقدماء طلبة سوريةاملغربيةوالعلوم االجتماعية، يف الوزارة ، واجلمعية 

  ية إدارية وتنظيمأمور - ٦
مع يف عام ألف  قامت بوضع قواعد حمددة لتعويضات وقتية جلنة ٢٠٠٢ ا

مع، ورفعت هذه  م-  القواعداإلنتاج الفكري يف ا ع عليها ـ بعد موافقة جملس ا
 تاريخ ١٠٩٩/ ذو الرقم الرئاسةها قرار ـاسة جملس الوزراء، وصدر بـ إىل رئ–
  .م٣/٢/٢٠٠٣

مع جلنة وقتية مث  قواعد تنظيمية لتنفيذ القرار ذي وضعت ألف مكتب ا
معوقدمت هذه القواعد إىل جملس / ١٠٩٩/الرقم   يف جلسته السابعة والعشرين ا

ا ـ فأقرها ، وص٣/٩/٢٠٠٣املنعقدة بتاريخ  مع ذو الرقم قراردر  تاريخ / ٢١/ ا
٣/١١/٢٠٠٣.  

رار ذي الرقم ـ بعض فقرات القديلـلتعً وضعت اللجنة مشروعا اـكم
  .ورفع إىل الرئاسة الستكمال أسباب صدوره/ ١٠٩٩/

ع .ت٢/ الالئحة الداخلية للمجمع ذات الرقم مواد اللجنة بتعديل بعض وتقوم
مع يف مجيع جماالتهالذي مبا يناسب التطور ١٥/١/٢٠٠٢تاريخ /   . يشهده ا

  
   المجمعمكتبة - ٧



  
لد – جملة جممع اللغة العربية بدمشق ٦٨٠  )٣(اجلزء ) ٧٩( ا

مع يف مت ة وألف كتاب باللغة  العام بستة وثالثني وثالمثئهذا إغناء مكتبة ا
 وثالمثئة كتاب سعونمئة كتاب إهداء، وسبعة وتوتسعالعربية، منها تسعة وثالثون 

اثنني وسبعني وتسعمئة وستة وعشرين :  املكتبةيففأصبح عدد الكتب العربية . شراء
 بواحد وسبعني وأربعمئة كتاب شراء األجنبيةكما زودت املكتبة . ألف كتاب

  .ٍ مثان وعشرون ومئة جملة ودوريةالعربيةالت والدوريات ودخل قسم ا. وإهداء
   االستقبال والتأبينحفالت -  ٨
   االستقبالحفالت -  أ

مع مساء األربعاء أقام م حفل استقبال األستاذ الدكتور موفق ١٩/٣/٢٠٠٣ ا
مع، وذلك يف جلسه  مععلنيةًدعبول عضوا يف ا   . يف قاعة احملاضرات مببىن ا

 ومجع غفري من زمالء احملتفى به واألدب، خنبة من جال العلم  احلفلحضر
  .وأصدقائه وطالبه

مع قد انتخب وكان مع األستاذ جملس ا ً الدكتور موفق دعبول عضوا يف ا
 املرسوم اجلمهوري ذو بتسميته ، وصدر٢٠/٣/٢٠٠٢يف جلسة عقدها بتاريخ 

  .١٦/٩/٢٠٠٢ تاريخ/ ٣١٧/الرقم 
مع، كلمة يف استقبال العضو شاكردكتور  ألقى األستاذ الوقد  الفحام، رئيس ا

مع كلمة قدم فيها الدكتور عبدوألقى األستاذ الدكتور . اجلديد  اهللا واثق شهيد،أمني ا
 الدكتور موفق دعبول كلمة حتدث فيها عن سلفه عضو األستاذمث ألقى . موفق دعبول

مع األستاذ الدكتور    .ا بعلمه وفضلهً الوهاب حومد، مشيدعبدا
معيةرئيس ختام احلفل قام السيد ويف مع اجلديد الشارة ا مع بتقليد عضو ا   . ا
  

   التأبينحفالت – ب
مع مساء األربعاء أقام   بالتعاون مع جامعة دمشق، ووزارة ٥/٢/٢٠٠٣ ا



  

مع لعام  ٦٨١  ٢٠٠٣التقرير السنوي عن أعمال ا

ً واحتاد الكتاب العرب حفال تأبينيا لفقيده األستاذ الدكتور عادل العوالثقافة،  الذيا، ً
  .٢٧/١٢/٢٠٠٢وافته املنية بتاريخ 

 األسد الوطنية، وحضره كوكبة من مبكتبة احلفل يف قاعة احملاضرات أقيم
.  الفقيد وأصدقائه وطالبهأهلرجال العلم واألدب والفلسفة، ومجع غفري من 

 كلمة الوزارة يف تأبني الثقافةفألقت األستاذة الدكتورة جنوة قصاب حسن، وزيرة 
مع،مث ألقى األستاذ الدكتور شاكر الفحام، رئيس . الفقيد مع، مث ألقى ا  كلمة ا

.  يف هذه املناسبةالكليةاألستاذ الدكتور مسري حسن، عميد كلية اآلداب كلمة 
 كلمة يف العرب،وألقى األستاذ الدكتور علي عقلة عرسان، رئيس احتاد الكتاب 

 وأنشدد، من طالب الفقيد، كلمة وألقى الدكتور عزت السيد أمح. تأبني الفقيد
  .ًأبياتا أشاد فيها بفضل الفقيد وعلمه

 نبوغ العوا، الذي شكر للقائمني على الدكتور احلفل بكلمة جنل الفقيد وختم
  . لوالده فقيد العلم والفلسفةوفائهماحلفل واملشاركني فيه حسن عزائهم، وصدق 

   المجمعموازنة – ٩
م ٢٠٠٣لعام ) اجلارية واالستثمارية(  االعتمادات املخصصة جمموع  - أ 

  . لرية سورية٢٦.٧٧٥.٠٠٠
م ٢٠٠٣ من هذه االعتمادات يف عام أنفق ما جمموع   - ب 

   لرية سورية١٩.٥٨٣.٠٤١
   % ٧٣: م ٢٠٠٣نفاق يف عام  النسبة املئوية لإلوكانت  - ج 

  : نسبة إنفاق العام املاضي كثرية منهاإىل تدين نسبة اإلنفاق بالقياس وأسباب
 على ختصيص القطع األجنيب لشراء سيارتني كان قد رصد فقةاملوا عدم - 

 . لرية سوريةمالينيهلما مبلغ ثالثة 
 رئاسة الوزراء القاضية بتخفيض اإلنفاق على عدة بنود بتعليمات التقيد - 



  
لد – جملة جممع اللغة العربية بدمشق ٦٨٢  )٣(اجلزء ) ٧٩( ا

   %.٢٥بنسبة 
مع أو العاملني فيه طوال العامإيفاد عدم -    . أحد من أعضاء ا
مع أدى إىل اخنفاض نفقات  املشاركني يف مؤمتر اعدد واخنفاض - 

 املشرتاة يف هذا العام، وختفيض املكافأة الكتبالضيافة فيه، وكذلك اخنفاض عدد 
مع هذا العام، وعدم املؤمتراليت متنحها اإلدارة للعاملني عقب   الذي عقده ا
  .استكمال ملء شواغر املالك اجلديد



٦٨٣   

   /٥٢/ قرار رقم 
  رئيس مجمع اللغة العربية

ًبناء◌ على أحكام قانون جممع اللغة العربية رقم    .٦/٦/٢٠٠١تاريخ / ٣٨/ً
 املتضمن ١٥/١/٢٠٠٢ع تاريخ .ت/٢/وعلى أحكام القرار رقم 

  .الالئحة الداخلية للمجمع
 املتضمن ٣/٢/٢٠٠٣تاريخ / ١٠٩٩/وعلى قرار السيد رئيس جملس الوزراء رقم 

  .يد تعويضات اإلنتاج الفكري و جلسات اللجان يف جممع اللغة العربيةحتد
مع يف جلسته التاسعة املنعقدة بتاريخ   ١٦/٦/٢٠٠٤وعلى قرار جملس ا

مع   .املتضمن إعادة تـأليف جلان ا
  :يقرر مايلي 

لة واملطبوعات من األعضاء السادة- ١مادة    : تؤلف جلنة ا
 .اماألستاذ الدكتور شاكر الفح -
  .األستاذ الدكتور حممد إحسان النص -
 .األستاذ الدكتور عبد اهللا واثق شهيد -
 .األستاذ الدكتور حممد عبد الرزاق قدورة -
 .األستاذ الدكتور حممد زهري البابا -
 .األستاذ جورج صدقين -
 .األستاذة الدكتورة ليلى الصباغ -
 .األستاذ الدكتور حممود السيد -
 . اجلزائرياألستاذ الدكتور حممد مكي احلسين -
 .األستاذ عاصم البيطار -



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٦٨٤  )٣(اجلزء ) ٧٩( ا

مع   .ومن ترى اللجنة أن ينضم إليها من اخلرباء من خارج ا

  .ًمدة اللجنة سنتان قابلة للتجديد بدءا من تاريخ صدور هذا القرار
مهمة اللجنة كما هو حمدد يف الالئحة الداخلية للمجمع الصادرة  –٢مادة 

  .م١٥/١/٢٠٠٢ع تاريخ .ت/٢/بالقرار رقم 
ً جيتمع أعضاء اللجنة وينتخبون رئيسا من بينهم ومقررا يف اجللسة - ٣مادة  ً

ا وتضع خطة عمل هلا   .األوىل، وحتدد اللجنة مواعيد اجتماعا
 يتقاضى كل من األساتذة أعضاء اللجنة التعويض املنصوص عنه يف -٤مادة 

املتضمن حتديد / ١٠٩٩/من املادة األوىل من القرار / ب/الفقرة 
  .يضات اإلنتاج الفكريتعو

 تصرف النفقة النامجة عن هذا القرار من االعتمادات املخصصة - ٥مادة 
  .هلذه الغاية يف موازنة جممع اللغة العربية

  . يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه-٦مادة 
  
  العربيةرئيس مجمع اللغة               ه١٤٢٥ /١٢/٥
 لدكتور شاكر الفحاما                            م٦/٢٠٠٤/ ٢٩

  



  ٦٨٥

  والمجالت المهداةالكتب
  اللغة العربيةجممع مكتبة إىل
م٢٠٠٤ عام مناألول   الربعيف  

العربية الكتب – أ  
  اهللا الشريفخير

وزارة :  دمشق–حممد أبو خضور : بنيلوب مورتامير، ترمجة/ آكل اليقطين −
 ).٩٣روايات عاملية : سلسلة (- ٢٠٠٢الثقافة، 

 – ٢٠٠٢وزارة الثقافة، : دمشق - إبراهيم عباس ياسني / أبجدية القلب −
 ).١١١من الشعر العريب : سلسلة(
أمني حممد فاخر . د/ منهجه وأثره في الدراسات اللغوية: ابـن فارس اللغوي −
نشر : سلسلة (- ١٩٩١جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، :  الرياض–

 ).٥الرسائل اجلامعية 
:  دمشق- ١ ط–معن النقري . د/ االتجاهات األساسية للثورة العلمية التقنية −

 .٢٠٠٣دار التوحيدي، 
/ االتجاهات والتحديات السكانية في الشرق األوسط وشمال أفريقيا −

 .٢٠٠٢مؤسسة األهرام، :  القاهرة–املكتب املرجعي للسكان 
جمموعة من / أسئلة التعريب ورهاناته في التعليم العالي بالمغرب وسوريا −

 .٢٠٠٠مد بن عبد اهللا، جامعة سيدي حم:  فاس–الباحثني 
:  دمشق–قيس خضور : سوزان برنار، ترمجة: رامبو، تقدمي وشرح/ اإلشراقات −

 .٢٠٠٢وزارة الثقافة، 



  
لد –مع اللغة العربية بدمشق  جملة جم ٦٨٦  )٣(اجلزء ) ٧٩( ا

وزارة :  دمشق–علي حسن موسى . د/ أعالم الفلك في التاريخ العربي −
 .٢٠٠٢الثقافة، 

:  دمشق–مفيد جنم / قراءات في الشعر السوري المعاصر: األفق والصدى −
 .٢٠٠٣لثقافة، وزارة ا
 – ١ ط–حممود الدراويش . د: اجلندي، حتقيق/ شرح المفصل: اإلقليد −

 . مج٤ – ٢٠٠٢جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، : الرياض
جملس النشر :  الكويت–أمحد عثمان . د.../ الملحمة األنموذج: إلياذة هوميروس −

 ).٢٠٩، رسالة ٢٤عية حوليات اآلداب والعلوم االجتما: سلسلة (- ٢٠٠٣العلمي، 
وزارة :  دمشق–عدنان مدانات : ليليان غيش، ترمجة/ أنا وغريفن والسينما −

 .٢٠٠٣الثقافة، 
:  دمشق–دعد احلكيم : إعداد وحتقيق.../ األوامر السلطانية لوالية دمشق −

 ).سلسلة الدراسات التارخيية (– ٢٠٠٢وزارة الثقافة، 
 –فرزانة رودي فهيمي وآخرون ./ ..السكان وندرة المياه : إيجاد التوازن −

 .٢٠٠٢املكتب املرجعي للسكان، : القاهرة
: سلسلة (– ٢٠٠٢وزارة الثقافة، :  دمشق–نريوز مالك / باب خشبي قديم −

 ).٢٢قصص عربية 
:  القاهرة–فرزانة رودي فهيمي وآخرون .../ برنامج تنظيم األسرة في إيران −

 .٢٠٠٢املكتب املرجعي للسكان، 
سلسلة  (– ٢٠٠٢وزارة الثقافة، :  دمشق– عارف حديفة /ثلجبلطة على ال −

 ).٢٤قصص عربية 
من الشعر : سلسلة (– ٢٠٠٢وزارة الثقافة، :  دمشق–حممود حامد / بيسان −



  

الت املهداة ٦٨٧  الكتب وا

 ).١٢٢العريب 
دار الشام :  دمشق-١ ط–معن النقري .  د/تأمالت في اللغة والثقافة −

 .٢٠٠٠القدمية، 
:  قرطاج- ١ ط– جمموعة من الباحثني ./..تداخل الثقافات والكتابة األدبية −

 .٢٠٠٣بيت احلكمة، 
 –إلياس حاجوج . د: بيرت بوبر، ترمجة/ ...التوازن االنفعالي: تدريب المشاعر −

 ).٤٥دراسات فلسفية ونفسية : سلسلة (– ٢٠٠٢وزارة الثقافة، : دمشق
ة املنظم:  تونس– جمموعة من الباحثني /تطوير تعليم الكبار في الوطن العربي −

 .٢٠٠٢العربية للرتبية والثقافة والعلوم، 
احلسني . زي، د فريح عويد العن.  د.../تعاطي المواد المؤثرة في األعصاب −

حوليات : سلسلة (– ٢٠٠٣جملس النشر العلمي، :  الكويت–حممد عبد املنعم 
 ).٢٠٧، رسالة ٢٤اآلداب والعلوم االجتماعية 

 –صاحل أمحد العلي .  د/١٩٩٥- ١٩٩٤التقرير الختامي للسنة المجمعية  −
مع العلمي العراقي، : بغداد  .١٩٩٥ا
 إدارة برامج الثقافة /آفاق السالم في الشرق األوسط: تكريم وليد الخالدي −

 .٢٠٠٣املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، :  تونس–واالتصال 
مطبعة :  دمشق–معن النقري .  د.../التكنولوجيا واالتصاالت واإلنترنيت −

 .٢٠٠٣اليازجي، 
مطبعة اليازجي، :  دمشق–معن النقري . د/ الثقافة واإلبداع والملكية الفكرية −

٢٠٠٣. 
 –حممد علي اليوسفي :  روجيه إيكار، ترمجة/الثورة الفرنسية في السينما −



  
لد –مع اللغة العربية بدمشق  جملة جم ٦٨٨  )٣(اجلزء ) ٧٩( ا

 ).٥٧الفن السابع : سلسلة (– ٢٠٠٣وزارة الثقافة، : دمشق
من : سلسلة (– ٢٠٠٢الثقافة، وزارة :  دمشق– بيان الصفدي /جنة صغيرة −

 ).١١٥الشعر العريب 
قصص : سلسلة (– ٢٠٠٢وزارة الثقافة، :  دمشق– ماري رشو ً/الحب أوال −

 ).٢٩عربية 
وزارة الثقافة، :  دمشق–حممد علي مجعة . د.../ حداثة العرب وعرب الحداثة −

 ).٧٦الدراسات الفكرية : سلسلة(، ٢٠٠٢
 جمموعة من األساتذة /شفيق الخطيبحفل تكريم المعجمي األستاذ أحمد  −
 .٢٠٠٣مكتبة لبنان، :  بريوت–
 جمموعة من األساتذة /حفل تكريم وتقدير للشاعر المرحوم أحمد المجاطي −
 .٢٠٠٣اجلمعية املغربية لقدماء طلبة سورية، :  الرباط–
:  دمشق–وفاء شوكت : جاك بريفر، ترمجة/ حكايات ألطفال غير هادئين −

 ).١٩قصص عاملية : سلسلة (– ٢٠٠٣وزارة الثقافة، 
: سلسلة (– ٢٠٠٢وزارة الثقافة، :  دمشق–عمر قدور / حواف خشنة −

 ).٩٩روايات عربية 
 – ٢٠٠٢وزارة الثقافة، :  دمشق–طلعت سقريق / خذي دحرجات الغيوم −
 ).١١٨من الشعر العريب : سلسلة(
 – ٢٠٠٢وزارة الثقافة، : دمشق–صاحب خليل إبراهيم . د/دخان التالشي −
 ).١٢١من الشعر العريب : سلسة(
: سلسلة (– ٢٠٠٢وزارة الثقافة، :  دمشق– عبد الناصر حداد /دمعة فقط −

 ).١١٣من الشعر العريب 



  

الت املهداة ٦٨٩  الكتب وا

وزارة :  دمشق–دعد احلكيم : إعداد وحتقيق/ رسائل عبد الرحمن الشهبندر −
 ).الدراسات التارخيية: سلسلة (– ٢٠٠٢الثقافة، 

جملس النشر العلمي، :  الكويت–سل فاحل العجمي مر.  د/مقدمة نظرية: السرديات −
 ).٢٠٦، رسالة ٢٤حوليات اآلداب والعلوم االجتماعية : سلسلة (– ٢٠٠٣

: سلسلة (– ٢٠٠٢وزارة الثقافة، :  دمشق–عمر احلمود / سقوط هرقلة  −
 ).٢٦قصص عربية 

: سلسلة (– ٢٠٠٢وزارة الثقافة، :  دمشق–مسرية عزام / شعر: سيرة اآلس −
 ).١١٢عر العريب من الش

 - يونس كامل ديب : الكسندر تشارين وآخرون، ترمجة/ سيناريو فيلم المرآة −
 ).٦٣الفن السابع : سلسلة (– ٢٠٠٣وزارة الثقافة، : دمشق

: إيزنشتني، ترمجة. سريغي م: إخراج/ المدرعة بوتمكين: السيناريو الكامل لفيلم −
 ).٥٥الفن السابع : لةسلس (– ٢٠٠٢وزارة الثقافة، :  دمشق–صاحل علماين 

 – ٢٠٠٣وزارة الثقافة، :  دمشق–إبراهيم العريس .../ قراءة: سينما اإلنسان −
 ).٥٩الفن السابع : سلسلة(
: سلسلة (- ٢٠٠٣وزارة الثقافة، :  دمشق– أمحد عمر /شارلز بن ديكنز −

 ).٣١قصص عربية 
حيىي . حسن احلفظي، د. د: حتقيق/ شرح الرضي لكافية ابن الحاجب −

 - ١٩٩٦- ١٩٩٣جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، :  الرياض– مصري
 ).١٥نشر الرسائل اجلامعية : سلسلة (–مج ٤
جامعة :  الرياض- ١ ط –إبراهيم أبو عباة . د: األصفهاين الباقويل، حققه/ شرح اللمع −

 ).١رسائل جامعية : سلسلة (–ج ٢ – ١٩٩٠اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، 



  
لد –مع اللغة العربية بدمشق  جملة جم ٦٩٠  )٣(اجلزء ) ٧٩( ا

وزارة الثقافة، :  دمشق–عبد الكرمي احلصين . د/ وبة شهب نفس مشب −
 ).١٢٦من الشعر العريب : سلسلة (– ٢٠٠٢

 -  هاشم عثمان /الصحافة في الالذقية: الصحافة السورية ماضيها وحاضرها −
 ).٦٧دراسات فكرية : سلسلة (– ٢ ج – ٢٠٠٢وزارة الثقافة، : دمشق

 -  ٢٠٠٢وزارة الثقافة، :  دمشق–لطف اهللا حيدر . د/ الصهيونية وفلسطين  −
 ).الدراسات التارخيية: سلسلة(
 ٢٠٠٣وزارة الثقافة، :  دمشق–زياد خاشوق :  إنغمار برغمان، ترمجة/صور −
 ).٦٠الفن السابع: سلسلة (–
 – ٢٠٠٢وزارة الثقافة، :  دمشق–محزة رستناوي . د/ طريق بال أقدام −
 ).١٢٤من الشعر العريب : سلسلة(
وزارة الثقافة، :  دمشق–مها عرنوق : ليا مرييليز، ترمجة سيسي/الطفل ياحبيبي −

 ).١٨قصص عربية : سلسلة (- ٢٠٠٢
: سلسلة (- ٢٠٠٢وزارة الثقافة، :  دمشق- علي شعبان سليمان / الطوفان −

 ).٢٣قصص عربية 
 - ٢٠٠٣وزارة الثقافة، :  دمشق–صدقي إمساعيل / العرب وتجربة المأساة −
 ).١آفاق ثقافية: سلسلة(
مطبعة اليازجي، :  دمشق–معن النقري . د/ لميات العصر الراهنالعرب وعو −

٢٠٠٣. 
: سلسلة (– ٢٠٠٢وزارة الثقافة، :  دمشق–بشار البطرس / على البخار −

 ).٣٠قصص عربية 
: سلسلة (- ٢٠٠٢وزارة الثقافة، :  دمشق– حسني ورور /عال وحارس الماء −



  

الت املهداة ٦٩١  الكتب وا

 ).١٠٦من الشعر العريب 
ًيا وتطبيقياًمنهجيا ونظر) الكوكبة(العولمة  − مطبعة :  دمشق–معن النقري . د/ ً

  .٢٠٠٣اليازجي، 
من الشعر : سلسلة (– ٢٠٠٢وزارة الثقافة، :  دمشق–طلعت سفر / عيناك  −

 ).١١٤العريب 
وزارة الثقافة، :  دمشق– حممد املاغوط /شعر: غرفة بماليين الجدران −

  ).٣خمتارات : سلسلة (– ٢٠٠٣
: سلسلة (- ٢٠٠٢وزارة الثقافة، : مشق د– موفق مسعود /الغريق السومري −

 ).٢٥قصص عربية 
 –ميساء احلفار : جاكان، ترمجة.  ج/فتيات صغيرات من العصور القديمة −

 ).٢٠قصص عاملية : سلسلة (– ٢٠٠٣وزارة الثقافة، : دمشق
: سلسلة (- ٢٠٠٢وزارة الثقافة، :  دمشق– عبد الرمحن عمار /فصول النوى −

 ).١٠٨من الشعر العريب 
مطبعة :  دمشق–معن النقري . د/ ة وسوسيولوجيا التقانة الجديدةفلسف −

 .٢٠٠٣اليازجي، 
:  دمشق–هاين حداد : داهان داملديكو وزمياله، ترمجة/ الفوضى والحتمية  −

 ).٥٠دراسات فلسفية : سلسلة (- ٢٠٠٢وزارة الثقافة، 
وزارة :  دمشق-  كمال القنطار)/١(إيقاعات الوجود : في ظالل العدد −

 ).٤٨دراسات فلسفية : سلسلة (- ٢٠٠٢ة، الثقاف
 –حممود بن احلبيب الذوادي .  د/في محددات العقل العمراني الخلدوني −

حوليات اآلداب والعلوم : سلسلة (– ٢٠٠٣جملس النشر العلمي، : الكويت



  
لد –مع اللغة العربية بدمشق  جملة جم ٦٩٢  )٣(اجلزء ) ٧٩( ا

 ).٢٠٨، رسالة ٢٤االجتماعية 
:  دمشق–موسى ديب اخلوري / قصة األرقام عبر حضارات الشرق القديم −
 ).الدراسات التارخيية: سلسلة (– ٢٠٠٢ة الثقافة، وزار
عبد .  د/قضايا النقد األدبي في مقدمة شرح حماسة أبي تمام للمرزوقي −

 .٢٠٠٢جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، :  الرياض–العزيز الشعالن 
: سلسلة (- ٢٠٠٢وزارة الثقافة، :  دمشق– عبد الكرمي شعبان /قطر الندى −

 ).١٢٥ريب من الشعر الع
زياد العودة : بيري جوسران، ترمجة:  بروسبري مريمييه، تقدمي/ قصة أخرى١٣كارمن و  −
 ).٩٢روايات عاملية : سلسلة (– ٢ ج– ٢٠٠٢وزارة الثقافة، :  دمشق–
 – ٢٠٠٢وزارة الثقافة، :  دمشق– حممد القيسي /كتاب الحصى والماس −
 ).١٢٣من الشعر العريب : سلسلة(
عبد : صالح الدين كيايل، تقدمي../ ها وحاضرهاماضي: كفر تخاريم −

يد  ).الدراسات التارخيية: سلسلة (- ٢٠٠٢وزارة الثقافة، :  دمشق– مهو ا
من : سلسلة (- ٢٠٠٢وزارة الثقافة، :  دمشق–مناة اخلري / ك كاف الكمون −

 ).١١٦الشعر العريب 
 :ةبيري جوسران، ترمج: بروسبري مريمييه، تقدمي/ كولومبا وقصص أخرى −

 ).٩١روايات عاملية : سلسلة (- ١ج- ٢٠٠٢وزارة الثقافة، :  دمشق- زياد العودة
ًالسينما اإليرانية ماضيا حاضرا مستقبال: لقطة مقربة − ً عارف : محيد دباشي، ترمجة/ ً

 ).٥٦الفن السابع : سلسلة (- ٢٠٠٣وزارة الثقافة، :  دمشق–حديفة 
 –مد أبو خضور حم: ز، ترمجة غين. ج.  آرنست/اللون األسود يحرق  −

 ).٨٨روايات عاملية : سلسلة (– ٢٠٠٢وزارة الثقافة، : دمشق



  

الت املهداة ٦٩٣  الكتب وا

 .٢٠٠٣وزارة الثقافة، : دمشق–عبد الكرمي اليايف .د/ مباهج اللغة واألدب −
 ١ ط–زي  محيدة مناع العن/ المبهمات ودالالتها األسلوبية في شعر المتنبي −
 ).٢٢ية مدارات أدب: سلسلة (- ٢٠٠٣رابطة األدباء، :  الكويت–
 –رياض عصمت . د:  هيثم حيىي اخلواجه، تقدمي/محاور في المسرح العربي −

 .٢٠٠٢وزارة الثقافة، : دمشق
 –خري الدين حممود قبالوي : سامل خليل رزوق، حققه/ مختصر آللئ العرب −

 ).١١٠إحياء الرتاث العريب : سلسلة (–٤ج – ٢٠٠٢وزارة الثقافة، : دمشق
وزارة الثقافة، :  دمشق–مسري فريد / ا األوربيةمخرجون واتجاهات في السينم −

 ).٦٢الفن السابع : سلسلة (– ٢٠٠٣
: برويري، ترمجة.  جون ت/علم تعلم في الصف: مدارس من أجل التفكير −
 – ٢٠٠٢وزارة الثقافة، : علي سعود حسن، دمشق. د: كهيال بوز، مراجعة. د
 ).٧٧الدراسات الفكرية : سلسلة(
: سلسلة (– ٢٠٠٢وزارة الثقافة، :  دمشق– حالوة مروة/ مدينة بال سماء −

 ).١٢٧من الشعر العريب 
وزارة الثقافة، :  دمشق–إميان حيىي : غريد بليتون، ترمجة/ المرآة السحرية −

 ).١٧قصص عاملية : سلسلة (– ٢٠٠٣
 حممد /مساهمة األستاذ أحمد عبد السالم في إثراء الثقافة التونسية −

 ).منرب بيت احلكمة: سلسلة (– ٢٠٠٣كمة، بيت احل:  قرطاج–اليعالوي 
:  تونس–جمموعة من الباحثني / مستقبل تعليم الكبار في الوطن العربي −

 .٢٠٠٢املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، 
 ٢٠٠٢وزارة الثقافة، :  دمشق–علي إبراهيم أشقر :  ترمجة/مسرح اإلنترمس −



  
لد –مع اللغة العربية بدمشق  جملة جم ٦٩٤  )٣(اجلزء ) ٧٩( ا

 ).٦٤املسرحيات العاملية : سلسلة (–
: سلسلة (– ٢٠٠٣وزارة الثقافة، :  دمشق– موفق نادر /ات صغيرةمشاغب −

 ).١٢٨من الشعر العريب 
 / فعاليات الدورة السادسة لملتقيات قرطاج الدولية: المعرفة والحكمة −

 .٢٠٠٣بيت احلكمة، :  قرطاج- جمموعة من الباحثني 
وزارة الثقافة، :  دمشق–قدري حافظ طوقان / مقام العقل عند العرب −

 ).٣آفاق ثقافية : سلسلة (– ٢٠٠٣
 – ٢٠٠٢وزارة الثقافة، :  دمشق– فؤاد كحل /مكاشفات عابر سبيل −
 ).١١٩من الشعر العريب : سلسلة(
وزارة الثقافة، : دمشق–علي أشقر : سندر، ترمجة. خ. رامون/ الملك والملكة −

 ).٨٩روايات عاملية : سلسلة (– ٢٠٠٢
:  دمشق–مود ناصيف خري بك  فؤاد حم/من اإلبستمولوجيا إلى المجتمع  −

 ).٤٩دراسات فلسفية : سلسلة (– ٢٠٠٢وزارة الثقافة، 
بيت :  قرطاج- ١ط– أمحد عبد السالم / من أعمال أحمد عبد السالم  −

 .٢٠٠٣احلكمة، 
خريية . د/ مناهج دراسة األدب العربي وتدريسه في الجامعات العربية  −

 –ج ٢ – ١٩٩٢إلسالمية، جامعة اإلمام حممد بن سعود ا:  الرياض–السقاف 
 ).١١نشر الرسائل اجلامعية : سلسلة(
 – فرحان بلبل /في األدب المسرحي السوري: من التقليد إلى التجديد −

 .٢٠٠٢وزارة الثقافة، : دمشق
 – ٢٠٠٣وزارة الثقافة، :  دمشق–آل شليب .  ع/من المجهولة إلى مايا −
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 ).٢آفاق ثقافية : سلسلة(
 – ٢٠٠٢وزارة الثقافة، :  دمشق–العويد  ماجد رشيد /الموت األصغر −
 ).٢٨قصص عربية : سلسلة(
:  مونرتيال– معهد اليونسكو لإلحصاء / ٢٠٠٣الموجز التعليمي العالمي  −

 .٢٠٠٣املعهد، 
وزارة الثقافة، :  دمشق–ياسني عبد الرحيم ../ موسوعة العامية السورية  −

 .ج٤ – ٢٠٠٣
 – ٢٠٠٢وزارة الثقافة، : شق دم–طالب مهاش / نحت فراتي لتمثال الغريب −
 ).١٢٠من الشعر العريب : سلسلة(
 / ندوة دور المثقفين الشاميين في النهضة الفكرية للمغرب الحديث −

 .٢٠٠٣اجلمعية املغربية لقدماء طلبة سورية، :  الرباط–جمموعة من األساتذة 
وزارة :  دمشق–فاطمة اجليوشي . د:  هنري لوفيفر، ترمجة/ نهاية التاريخ −
 ).٧٥الدراسات الفكرية : سلسلة (– ٢٠٠٢لثقافة، ا
 – ٢٠٠٢وزارة الثقافة، :  دمشق–سحر سليمان / الهجرة من القدر  −
 ).٢٧قصص عربية : سلسلة(
 –ندمي معال . د: أندريه تاركوفسكي، ترمجة/ سيناريو لم ينفذ: الهوفمانية −

 ).٦٤الفن السابع : سلسلة (– ٢٠٠٣وزارة الثقافة، : دمشق
جامعة اإلمام :  الرياض–جناة نويل . د:  العنايب، حتقيق/بمعرفة القوافيالوافي  −

 ).١٦الرسائل اجلامعية : سلسلة (– ١٩٩٧حممد بن سعود اإلسالمية، 
وزارة الثقافة، :  دمشق– إبراهيم اخلليل / تاج الملوك.. سرير الملكة: الورل −

  ).٢١قصص عربية : سلسلة (– ٢٠٠٢



  
لد – جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )٣(اجلزء ) ٧٩( ا

  

٦٩٦  

   المجالت العربية- ب

  ماجد الفندي 

 المصدر سنة اإلصدار العدد اسم المجلة
، ٨٩٥، ٨٩٤، ٨٩٣، ٨٩٢، ٨٩١  األسبوع األديب

٩٠٠، ٨٩٩، ٨٩٨، ٨٩٧، ٨٩٦ ،
٩٠٤، ٩٠٣، ٩٠٢، ٩٠١  

  سورية  

  سورية  ٢٠٠٤  ٤٣٣، ٤٣٢، ٤٣١  صوت فلسطني
  سورية  ٢٠٠٣  ١٢، ١١، ١٠، ٩  الضاد
  سورية  ٢٠٠٣  ٩٠، ٨٩، ٨٨   الذرةعامل

  سورية  ٢٠٠١  ٢٣ مج ١١، ١٠  جملة جامعة تشرين
جملــــــة جامعــــــة دمــــــشق 

  للعلوم الزراعية
  سورية  ٢٠٠٣  ١٩ مج ١

جملة جامعة دمـشق لـآلداب 
 والعلوم اإلنسانية

 سورية ٢٠٠٢ ١٨ مج ٤+٣

 سورية ٢٠٠٤ ٣٩٥، ٣٩٤، ٣٩٣، ٣٩٢ جملة املوقف األديب
 سورية ٢٠٠٣ ٣٠ نضال الفالحني
  أملانيا   ٢٠٠٤  ٧٨  جملة فكر وفن
العلــــــــــــــوم / دراســــــــــــــات

  اإلنسانية
  األردن  ٢٠٠٣  ٣

ـــــــــــق  ـــــــــــة للتوثي لـــــــــــة املغاربي ا
  واملعلومات

  تونس  ٢٠٠٢  ١٢

  السعودية  ٢٠٠٣  ٢٣ مج ٢٥٧  األمن واحلياة
  السعودية  ٢٠٠٤  ١  جملة احلج والعمرة
  السعودية  ٢٠٠٤  ٢٥ مج ٤، ٣  جملة عامل الكتب

لة العربية   السعودية  ٢٠٠٤  ٢٨ مج ٣٢٤، ٣٢٣، ٣٢٢  ا
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٦٩٧  

 المصدر سنة اإلصدار العدد اسم المجلة
  السعودية  ٢٠٠٤  ٢+١مج   مستخلصات حبوث جملة الدارة
  السودان  ٢٠٠٤  ٥  جملة جممع اللغة العربية السوداين

  لبنان  ٢٠٠٣  ٥٧، ٥٦  دراسات فلسطينية
  لبنان  ٢٠٠٤  ١١١٦  الشراع

  لبنان  ٢٠٠٣  ١١١  شؤون األوسط
  لبنان  ٢٠٠٣  ٥  فصلية إيران والعرب

  ماليزيا  ٢٠٠٣  ١٤  ديدالتج
  اهلند  ٢٠٠٤  ٣٦ مج ١  جملة صوت األمة
  اليونسكو  ٢٠٠٣  ٣  الرسالة اجلديدة
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   الكتب والمجالت األجنبية- ج
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  ٦٩٩

٦٩٩  

PERIODICALS: 

− Acta Orientalia, Vol. 57, No. 2, 2004. 
− Ajames, No. 19, 2004. 
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  ٧٠٠

  
  الثالثفهرس الجزء 

   والسبعينالتاسعمن المجلد  

  ) المقاالت (
 ٤٦٧  عبد اهللا واثق شهيد. د  جتربة سورية الرائدة يف تعريب العلوم يف التعليم العايل

    العناصر البالغية والنقدية يف شرح ديوان احلماسة أليب علي املرزوقي
 ٤٩١  إهلام السوسي العبداللوي. د    

  ٥٢١  حيىي مري علم. د  مية يف اللسانيات العربيةإسهامات علماء التع
  ٥٤٧  أمحد حممد علي. د    ي ومشكلة السرقات األدبية املتنب

  ٥٧٥  عمر عبد الرمحن الساريسي. د  حول نسبة منظومة حنوية للخليل بن أمحد الفراهيدي
  ٥٩٧  حممد سويسي. د  تطور مفهوم العدد عند علماء العرب واملسلمني

  ٦٠٧   وفاء تقي الدين.د  )١٩ ق(لة والعقاقري معجم مصطلحات الصيد

  )التعريف والنقد(
  ٦٣٧  عزة حسن. د  كتاب املؤسسات الصحية العثمانية احلديثة يف سورية

  )آراء وأنباء (
مع السنوية   ٦٤٧    تقرير عام شامل حول أعمال ا

مع يف دورته لعام    ٦٦٧      ٢٠٠٣التقرير السنوي عن أعمال ا
لة واملطبوعات رقم قرار إعادة تأليف    ٦٨٣    /٥٢/جلنة ا

الت املهداة يف الربع األول من عام    ٦٨٥    ٢٠٠٤الكتب وا
  ٧٠٠                الفهرس
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