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  )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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 - ٣ -   

  في الشعر الجاهلي نظرات

-١-  
  الشاعر الجاهلي في مواجهة الموت
  إحسان النص. د
والشعراء، نظر  موضوع املوت شغل منذ القدمي الفالسفة واحلكماء والعلماء

إليه كل منهم من الزاوية اليت تتعلق به، وتفاوتت نظرات هؤالء إىل املوت 
  .ههنوحماولتهم التغلغل يف ك

ل فيها ِّائق يف هذا الوجود، ومنذ اللحظة اليت يسجواملوت هو حقيقة احلق
ّ يف سجل اجلماعات البشرية يقف له املوت باملرصاد، هالكائن احلي وجود

  .َملالزم لوجودها الكائن احلي َويغدو هاجس
وقف من هذا املصري احملتوم خيتلف من إنسان إىل آخر، يستقبله على أن امل
يا فانية إىل أخرى نًهللا، ويرون فيه انتقاال من د والتسليم ملشيئة اااملؤمنون بالرض

م ال يقو ْون على َباقية، ويستقبله آخرون بإذعان ولكن على كره منهم أل
  .مغالبته

م للكائن احلي، ووالشعراء اجلاهليون متفقون يف أن املوت هو املصري احملت
م، يستقبله  ولكنهم خيتلفون يف موقفهم منه باختالف نفسيتهم وعقيد

  .المباالةلّ ويستقبله آخرون بروح التحدي وا،بعضهم واجلزع ميأل قلبه
وأول من نقف عنده من شعراء اجلاهلية الذين كان هلم موقف من املوت 

ُوهو من عشرية ضبيعة البكرية، ونرجح أن تكون . يف شعرهم طرفة بن العبد
 طرفة وكان. النصرانية انتشرت يف بعض القبائل البكرية، ويف شيبان خاصة



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤  )١(اجلزء ) ٨٠( ا

ئذ احلياة يف جمتمع ليس ألفراده اميثل يف عصره فتوة الشباب واإلقبال على لذ
أهداف واضحة يعيشون من أجل حتقيقها، باستثناء من كانوا على النصرانية 

  .اليت جتعلهم خيضعون لتعاليمها، ومنها اإلميان باليوم اآلخر
جلها، ولوالها ملا ًكان طرفة يرى أن أمورا ثالثة تستحق أن يعيش املرء من أ

، ومعاشرة النساء، ةمعاقرة اخلمر: حفل مبقدم املنية، وهذه األمور الثالثة هي
ّمران األوالن مها من امللذات احلسية، أما األمر الثالث والذود عن القبيلة، واأل

فالدفاع عن القبيلة وتلبية دعوة املستجري . فهو معنوي ميثل القيم القبلية العليا
ًالتزاما قبليا ال يتخلى عنه أحد من أبناء القبيلة األحرارا ميثالن  وقد أعلن . ً

ذه األمور الثالثة، ول   : يء املنية قالجمبَعبأ الها ملا وطرفة يف معلقته تشبثه 
  ولوال ثالث هن من عيشة الفىت

 

ُّوجدك مل أحفل مىت قام عودي
ِ ّ َ  

 

  اذالت بشربةفمنهن سبقي الع
 

ُكميت مىت ما تعل باملاء تزبد ُ ُ  
 

ِوتقصري يوم الدجن والدجن معجب
ُ َّ ُ  

 

َّببهكنة حتت الطراف املعمد ِّ  
 

ًوكري إذا نادى املضاف حمنَّبا ُ ّ  
 ج

ّكسيد الغضا ذي السورة املتورد َّ ِ)١(  
 

فاحلياة المعىن هلا يف نظر طرفة إذا خلت من هذه األمور الثالثة، وقد 
ًياته، حكما فطرية يف تصوير استخلص من جتاربه يف احلياة، مع قصر ح

اية حتمية ال معدى عنها للمرء، واخلري كل اخلري أن يسبق املرء  املوت، فهو 
وكان قومه يلومونه على . وقوعه يف خمالب املنية باالستمتاع مبلذات احلياة

حياته هذه العابثة وإنفاقه املال يف تعاطي اخلمرة واإلقبال على امللذات، فكان 
  :قولهيرد عليهم ب

  أرى املوت يعتام الكرام ويصطفي
 

  ّعقيلة املال الفاحش املتشدد
 

                                                            
  . وما بعدها٣٢معلقة طرفة بن العبد ص ) 1(



  
٥  إحسان النص.  د–نظرات يف الشعر اجلاهلي 

  لعمرك إن املوت ما أخطأ الفىت
 

َلكالطول املرخى وثنياه يف اليد ِ َِّ  
 

  فإن كنت ال تسطيع دفع منييت
 

ْفدعين أبادرها مبا ملكت يدي
)١(  

 

بئ بأنه طرفة يف نظرته إىل املوت، وليس يف شعره ما ين) فلسفة(تلك هي 
  .كان يؤمن برجعة بعد املوت وحياة أخرى بعد احلياة الدنيا

*  *  *  

ونقف لدى شاعر جاهلي آخر هو أعشى بكر ميمون بن قيس، فنجده 
ًيرى أن يف طول احلياة عناء، واملوت باملرصاد للمرء مهما يطل به الزمن، شابا  ً

ِكان أو مسنا ُ:  
ْول هـــــــــذا الـــــــــزمنلعمـــــــــرك مـــــــــا طـــــــــ ُ  

  

ـــــــــــــــاء معـــــــــــــــن  ّعلـــــــــــــــى املـــــــــــــــرء إال عن ِ ُ ٌ  
  

ًيظــــــــــــــل رجيمــــــــــــــا لريــــــــــــــب املنــــــــــــــون ّ  
 

ــــــــــــــــــــه واحلــــــــــــــــــــزن  ــــــــــــــــــــسقم يف أهل ْولل َ ّ  
 

  َمــــــــــــــا إن أرى الــــــــــــــدهر يف صــــــــــــــرفه
 

َيغــــــــــــــادر مــــــــــــــن شــــــــــــــارخ أو يفــــــــــــــن  ٍ  
 

  فهـــــــــــــل مينعـــــــــــــين ارتيـــــــــــــادي الـــــــــــــبال
 

ْ د مــــــــــن حــــــــــذر املــــــــــوت أن يــــــــــأتني  َ َ  
 

  :وهو يستشهد مبن غالته أيدي املنون من امللوك الغابرين
ُأزال أذينــــــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــن ملكــــــــــــــــــــــــه َُ  

 

ـــــــــزن ْوأخـــــــــرج مـــــــــن حـــــــــصنه ذا يـ َ َ ِ)٢(  
  
 

  :ِْوهو يقف من املوت وقفة عدم املباالة ويرى أن ليس يف موته عار
ٌأبا املوت خشتين عباد وإمنا ُ َّ َ  

 

  ُرأيت منايا الناس يسعى دليلها
 

َفما ميتة إن متها غري عاجز ُُّ ٌ ِ  
 

ُبعار إذا ما غالت النفس غوهلا َ ٍ)١(  
 

                                                            
  . وما بعدها٣٢معلقة طرفة بن العبد ص ) 1(
  .الشيخ اهلرم: ، اليفن٢٠٦شرح ديوان األعشى، ص ) 2(
  



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٦  )١(اجلزء ) ٨٠( ا

ّية واإلسالم عبدة بن الطبيب أبيات وجهها وللشاعر املخضرم بني اجلاهل َْ
إىل أهله وأخربهم فيها أنه ينتظر قدوم املنون، ألن حياة املرء إىل انقضاء فال 
ّجدوى إذا من مجع املال، فاملرء يسعى جاهدا يف مجعه مث تدركه منيته فال جيين  ً ً

  :ًشيئا مما مجعه
   حفرةولقد علمت بأن قصري

  

ُعرباء حيملين إليها شرجع  َ ُ  
  

  ّفبكى بنايت شجوهن وزوجيت
 

َّواألقربون إيل مث تصدعوا  َّ  
 

ُوتركت يف غرباء يكره وردها ِ َ ُ ُ  
 

َّتسفي علي الريح حني أودع  َ ّ ّ  
 

  ّإن احلوادث خيرتمن وإنـما
 

َعمر الفىت يف أهله مستودع  ُ  
 

ًيسعى وجيمع جاهدا مستهرتا ً  
  

ٍجدا وليس بآكل ما جيمع  ً  
  

  ِحىت إذا واىف احلمام لوقته
 

ْولكل جنب ال   َ   َحمالة مصرعّ
 

ُنبذوا إليه بالسالم فلم جيب َ  
 

ُأحدا وصم عن الدعاء األمسع  ّ ّ َ ً
)٢(  

 

*  *  *  

ُويقف الشاعر املخضرم متمم بن نويرة من املوت وقفة املذعن ملصريه 
ّاحملقق، وقد أهلك الدهر قبله قوم عاد وآل حمرق، فهو يستقبل مصريه غري  َّ

  :جازع
  ولقد علمت وال حمالة أنين

 

  ُلحادثات فهل تريين أجزعل 
 

ّأفنني عادا مث آل حمرق ً  
 

ّفرتكنهم بلدا وما قد مجعوا  ً  
 

  ِفعددت آبائي إىل عرق الثرى
 

م فعلمت أن مل يسمعوا    ُفدعو
 

                                                                                                                                
  .١٣٧املصدر السابق ص ) 1(
  .١٤٥، ص ٢٧املفضليات، املفضلية ) 2(



  
٧  إحسان النص.  د–نظرات يف الشعر اجلاهلي 

ٍال بد من تلف مصيب فانتظر ُ ٍُ ّ  
 

  َأبأرض قومك أم بأخرى املصرع 
 

ًّوليـــــــــــــــــأتني عليـــــــــــــــــك يـــــــــــــــــوم مـــــــــــــــــرة ٌ ّ  
 

ًيبكى عليك مقنـَّعا ال تسم    )١(عُ
 

*  *  *  

والشعراء الصعاليك كانوا ممن ال حيفلون باملوت إذا غاهلم، وهم مستهدفون 
م املتصلة، فنسمع الشنفرى يقول   :يف غارا

ِأذا مــــــــــــا اتتــــــــــــين ميتــــــــــــيت مل أباهلــــــــــــا ُ  
 

ّومل تـــــــذر خـــــــااليت الـــــــدموع وعمـــــــيت  ُ  
 

  ً أرم يف أصل بييت قاعداولو مل
 

ُّإذا جاءين بني العمودين محيت  ً)٢(  
 

ُوالشاعر عروة بن الورد الذي عرف بعروة الصعاليك وقف من املنية كذلك 
  :ّوقفة املذعن للقدر، فليس عن املنية متأخر

  ّفإن فاز سهم للمنية مل أكن
 

ّجزوعا وهل عن ذاك من متأخر  ً ُ َ  
 

  فذلك إن يلق املنية يلقها
 

ِمحيدا وإن يستغن يوما فأجدر  ً ً
)٣(  

 

*  *  *  

ومبثل هذا اإلذعان للقدر يستقبل الشاعر األسود بن يعفر منيته وقد غالت 
  :قبله امللوك والقبائل

  ولقد علمت سوى الذي نبأتين
 

  ّأن السبيل سبيل ذي األعواد 
 

  إن املنية واحلتوف كالمها
 

  ُيويف املخارم يرقبان سوادي 
 

                                                            
  ).٩(املفضلية ) 1(
   .٩٩، وشعر الشنفرى ص )٢٠(فضلية امل) 2(
  ).١٠(األصمعيات، األصمعية ) 3(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨  )١(اجلزء ) ٨٠( ا

  قّماذا أؤمل بعد آل حمر
 

  تركوا منازهلم وبعد إياد 
 

  جرت الرياح على مكان ديارهم
 

م كانوا على ميعاد  ِفكأ ّ  
 

  ََأين الذين بـنوا فطال بناؤهم
  

  ّومتتعوا باألهل واألوالد 
  

ُفإذا النعيم وكل ما يلهى به ُّ  
 

ِيوما يصري إىل بلى ونفاد  َ ً ً
)١(  

 

*  *  *  

ُوحني فجع أبو ذؤيب اهلذيل مبصرع أبنائه اخلمسة، مل يفقد قدرته على 
َّلتجلد والصرب على املصاب لئال يشمت به الشامتون، مع ما أحس به بعد ا

فقدهم من حزن غامر، وقصيدته هذه من عيون الشعر اجلاهلي يف هذا املعىن، 
  :ومنها قوله

ًأودى بين فأورثوين غصة ّ ُ ّ  
  

ُبعد الرقاد وعربة ما تقلع  ُ ً َ ُّ  
  

  فغربت بعدهم بعيش ناصب
  

َوإخال أين الحق مستتبع  ٌ  
  

  وإذا املنية أنشبت أظفارها
 

  َّألفيت كل متيمة التنفع 
 

ُوجتلدي للشامتني أريهم ّ  
 

ّأين لريب الدهر ال أتضعضع 
)٢(  

 

*  *  *  
ُوحني فقدت سعدى بنت الشمرول اجلهنية أخاها يف وقعة مع بين سليم  ُُ
ان يف  ّقالت يف رثائه قصيدة تذكر بقصيدة أيب ذؤيب، والقصيدتان تتشا

  :لقافية واملعاين، ومنهاالوزن وا
  إن احلوادث واملنون كالمها

 

ُال يعتبان ولو بكى من جيزع  ُ  
 

                                                            
  ).٤٤(املفضلية ) 1(
  ).١٢٦(املفضلية ) 2(



  
٩  إحسان النص.  د–نظرات يف الشعر اجلاهلي 

َّولقد علمت بأن كل مؤخر ّ َ  
 

ّيوما سبيل األولني سيتبع  َ ً  
 

  ولقد علمت لو ان علمي نافع
 

َّأن كل حي ذاهب فمودع  ٍّ ُّ ْ  
 

ْأفليس فيمن قد مضى يل عربة ِ  
 

  ِهلكوا وقد أيقنت أن لن يرجعوا 
 

  َّكم من مجيعي الشمل ملتئمي اهلوى
 

  )١(ّكانوا كذلك قبلهم فتصدعوا 
 

*  *  *  

ّعلى وفرة ما قالته اخلنساء يف رثاء أخويها صخر ومعاوية، قلما جند هلا 
ًشعرا يدور حول املوت وأفاعيله؛ فهي مل تستقبل مصرع أخويها بالصرب 

استقبلته باجلزع والبكاء والتأمل يف أحداث الدهر واستخراج العرب منها، وإمنا 
ّوتعداد مناقب أخويها، شأن أكثر النساء، فهي كما وصفها بعضهم نواحة 
ا أبيات تقرر فيها حتمية املوت، واصطفاءه أشراف الناس،  ّمداحة، ويف ديوا

  :فتقول
  ُمالذا املوت ال يزال خميفا

 

ّكل يوم ينال منا شريفا  ّ  
 

  َّا بالسراة منا فما يأُمولع
 

َخذ إال املهذب الغطريفا  َّ َ  
 

  ِفلو ان املنون تعدل فينا
 

  فتنال الشريف واملشروفا 
 

ُكان يف احلق أن يعود لنا املوت ّ  
 

َوأن ال نسومه تسويفا َ)٢(  
 

*  *  *  

                                                            
  ).٢٧(األصمعية ) 1(
   .٩٥شرح ديوان اخلنساء، ص ) 2(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١٠  )١(اجلزء ) ٨٠( ا

يف موضوع املوت، ) فلسفته(ُأما زهري بن أيب سلمى فقد عرض يف معلقته 
ّلقد عاش حىت بلغ مثانني حوال، فأحس بالسأم من احل   :ياة وضاق بتكاليفهاً

  سئمت تكاليف احلياة ومن يعش
 

ِمثانني حوال الأبالك يسأم  ً  
 

ًواملنايا ختبط خبط ناقة عشواء، فمن أصابته لقي منيته، ومن أخطأته عمر دهرا ِّ ُ:  
ُرأيت املنايا خبط عشواء من تصب َ َ  

 

ِمتته ومن ختطئ يعمر فيهرم  َّ ُ  
 

  :رء الفرار منها بارتقائه أسباب السماءوال مفر من لقاء املنية ولو حاول امل
  ومن هاب أسباب املنايا ينلنه

 

ُّولو رام أسباب السماء بسلم  ّ
)١(  

 

  :وهو يؤكد رؤيته حلتمية املوت يف موضع آخر فيقول
ْتزود إىل يوم املمات فإنه َّ  

 

ُوإن كرهته النفس آخر موعد  ُ ْ)٢(  
 

  ونسبها -يف ديوانه وهي -ومثة قصيدة نسبها بعض الرواة إىل زهري 
ًآخرون إىل صرمة بن أيب أنس األوسي، وهو شاعر خمضرم عاش طويال وأدرك 

ا لصرمة ألن فيها معاين إسالمية، يقول   :َاإلسالم فأسلم، والراجح عندي أ
  ُإىل حفرة أهوي إليها مقيمة

 

  حيثَّ إليها سائق من ورائيا
 

  ًى على احلوادث باقياأال ال أر
 

ّوال خالدا إال اجلبال الرواسيا ً  
 

ًأمل تر أن اهللا أهلك تـبـعا ُّ  
  

  َوأهلك لقمان بن عاد وعاديا
  

  وأهلك ذا القرنني من قبل ما ترى
 

  )٣(وفرعون أردى جنده والنجاشيا
 

                                                            
  .٢٩ديوان زهري بن أيب سلمى ص ) 1(
   .٢٣٦املصدر السابق ص ) 2(
   .٢٨٤املصدر السابق ص ) 3(



  
١١  إحسان النص.  د–نظرات يف الشعر اجلاهلي 

إذا استعرضنا كل ما قاله شعراء اجلاهلية يف مواجهة املوت مل جند منهم 
رة هذه الدنيا، وبال عودة بعده ًأحدا يذكر البعث بعد املوت، فاملوت هو مغاد

م  إىل حياة أخرى، وهذا املوقف متوقع من الشعراء الوثنيني، فليس يف عقيد
ولكن ما موقف الشعراء املسيحيني من هذا األمر؟ . إميان مببعث املرء بعد موته

ًلقد عدت إىل شعر عدي بن زيد العبادي النصراين فما وجدت لـه شعرا يذكر 
ى، وموقفه من املوت ال خيتلف عن موقف الشعراء اآلخرين، ًفيه بعثا للموت

ًفهو املصري احملتوم الذي ينتظر األحياء مجيعا، وقد حتدث عن هذا املصري يف 
كثري من قصائده، وحسبنا إيراد منوذج واحد من شعره يف هذا املوضوع وهو 

  :قوله
ّأيها الشامت املعري بالدهـــ ّ  

 

ُــر أأنت املربأ املوفور َّ  
 

  أم لديك العهد الوثيق من
 

  ـام بل أنت جاهل مغرور  ـ األي
 

  ّمن رأيت املنون خلدن أم من
 

ُذا عليه من أن يضام خفري 
)١(  

 

ًبيد أن هناك شاعرا واحدا كان معاصرا للنيب  ًً جند يف شعره نظرات 
وملا ظهر . ّحتاكي ما يف اآليات القرآنية، وهو أمية بن أيب الصلت الثقفي

ُم مل يسلم، والراجح أنه كان على دين احلنيفية، دين إبراهيم وإمساعيل اإلسال
ّعليهما السالم، وكان ممن حرم على نفسه عبادة األوثان وشرب اخلمرة، فنجد  ّ

  :ًيف شعره تأكيدا حلتمية املوت، شأن الشعراء اآلخرين، حنو قوله
  ًكـــــــــل عـــــــــيش وإن تطـــــــــاول دهـــــــــرا

 

  ًّصـــــــــــــــــــــائر مـــــــــــــــــــــرة إىل أن يـــــــــــــــــــــزوال 
 

  ُفاجعل املوت نصب عينيك واحذر
 

  )١(َالدهر إن للدهر غوالغولة  
 

                                                            
   .١٣٨/ ٢، جاألغاين لألصفهاين) 1(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١٢  )١(اجلزء ) ٨٠( ا

  :وكل ما يف الوجود هالك غري وجه اهللا
  ّأال كل شيء هالك غري ربنا

 

  ُوهللا مرياث الذي كان فانيا 
 

ًوإن يك شيء خالدا ومعمرا ً  
 

ْتأمل جتد من فوقه اهللا باقيا  ّ
)٢(  

 

  :عث واحلساب والعقاب يوم القيامةًولكنه يضيف إىل ما قاله اآلخرون إميانا بالب
ًيوقــــــــف النــــــــاس للحــــــــساب مجيعــــــــا ُ  

 

ُفــــــــــــــــــشقي معــــــــــــــــــذب وســــــــــــــــــعيد  ٌ َّ ٌّ
)٣(  

 

  .وقد أغار على بعض ما ورد يف اآليات القرآنية
ّوملا ظهر اإلسالم دخل فيه جل من عاصره من شعراء اجلاهلية املخضرمني،  ّ

 منهم مل يدخل ولكن بقي نفر قليل. وآمنوا برسالة حممد عليه الصالة والسالم
م، وأنكـروا مبعث املوتى يوم القيامة القرآن إنكار وقد ذكر . اإلميان قلو

  :الوثنيني للبعث ومنه قوله تعاىل
َوقالوا أ ْ ُ َ ِإ◌َ ًذا كنَّا عظاما ورفاتا أإنا لمبـعوثون خلقا جديدا ِ َِ َ ً ً ًْ َ َ ُ ُ ْ َ ََ ََِّ ُ َ ِ ُ ْ قل كونوا  *َ ُ ُ ُ

ًحجارة أو حديدا  ِ َ ْ ََ ًَ ْ أو خل*ِ َ ُِقا مما يكبـر يف صدوركم فسيـقولون من يعيدنا قل َْ ََ ُُ ُُِ َ ََ ُ َ َُ ْ ُِ ُ ِ ُ ْ َِّّ ً
ٍََّالذي فطركم أول مرة َ َّ َُ ْ ََ َ

ِ َّ....)  ٥٠ - ٤٩اإلسراء.(  
 ومل يؤمنوا برسالته وأنكروا البعث ومن الشعراء الذين عاصروا رسول اهللا 

دته اليت رثى ّواحلشر، الشاعر شداد بن األسود بن عبد مشس، فيقول يف قصي
  :ا قتلى قريش يوم بدر

ـــــــــــــأن ســـــــــــــنحيا ْحيـــــــــــــدثنا الرســـــــــــــول ب ّ  
 

ـــــــــــاة أصـــــــــــداء وهـــــــــــام  ِوكيـــــــــــف حي ٍ)١(  
 

                                                                                                                                
   .٤٥٠ديوان أمية بن أيب الصلت، ص ) 1(
   .٥٢٨املرجع السابق ص ) 2(
   .٣٧٩املرجع السابق ص ) 3(
  



  
١٣  إحسان النص.  د–نظرات يف الشعر اجلاهلي 

ّوينسب إىل زهري بن أيب سلمى بيتان يصرح فيهما بإميانه بالبعث واحلشر 
  :فيقول

َفال تكتمن اهللا ما يف نفوسكم َّ ُ ُ  
 

ِليخفى، ومهما يكتم اهللا يعلم َِ ُ َُ  
 

َيؤخر فيوضع يف كتاب فيدخر َّ َّ ُ  
  

َّليوم احلساب أو يعج  )٢(ِل فينقمُ
  

ومن الباحثني من يشك يف صحة نسبة هذين البيتني إىل زهري، وهو وثين، 
  :ويف املعلقة بيت يقسم فيه بالبيت

  فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله
 

ُرجال بنـوه من قريش وجرهم  ُ ُ َ ٌ)٣(  
 

  .ًفهو يقسم هنا بالكعبة حني كانت معبدا وثنيا
وخالصة القول أن مجهور شعراء اجلاهلية كان يؤكد يف شعره حتمية املوت 
وكان يرى فيه نقطة النهاية لكل كائن حي، فليس يف عقيدة اجلاهليني الوثنيني 
إميان بعودة املوتى إىل احلياة، وال يشذ عن هؤالء الشعراء إال شعراء النصارى 

ًارا قليلة يف هذا الشأن للشاعر أمية واليهود واحلنيفية، على أننا مل جند إال أشع
  .بن أيب الصلت

*  *  *  

                                                                                                                                
   .٢/٢٩سرية ابن هشام ) 1(
   .١٨ديوان زهري بن أيب سلمى ص ) 2(
   .١٤املصدر السابق ص ) 3(
  



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١٤  )١(اجلزء ) ٨٠( ا

  

  مصادر البحث
  .القرآن الكرمي -١
  ١٩٥٥أمحد حممد شاكر وعبد السالم هارون، القاهرة .  األصمعيات تح-٢
 .٢٦٣ ص١٤األغاين لألصفهاين، ج -٣
ديوان زهري بن أيب سلمى، دار الكتب املصرية ، شرح  ثعلب،  القاهرة  -٤

١٩٤٤. 
  .١٩٧٥درية اخلطيب ولطفي الصقال، دمشق . تح. ديوان طرفة بن العبد -٥
 .ّديوان عدي بن زيد العبادي -٦
عبد املعني ملوحي، دمشق .  ديوان عروة بن الورد، بشرح ابن السكيت، تح- ٧

١٩٦٦. 
 .١٩٣٥أمحد الصقر، القاهرة .ديوان علقمة الفحل ، مجع  -٨
ن، القاهرة و أمحد حممد شاكر وعبد السالم هار.السرية النبوية البن هشام تح -٩

١٩٥٥. 
 .١٩٦٨شرح ديوان األعشى، بريوت  - ١٠
  .١٨٩٥ شرح ديوان اخلنساء، تح لويس شيخو، بريوت - ١١
  .١٩٩٨علي ناصر غالب، الرياض . شعر الشنفرى، تح - ١٢
 . ه١٣٥٣أمحد الشنقيطي، القاهرة . تح.  املعلقات العشر- ١٣
 .١٩٥٢محد شاكر وعبد السالم هارون القاهرة أ.  املفضليات، تح- ١٤



 - ١٥-  

  تعريب تدريس العلوم

  في الوطن العربي
  األستاذ شحادة الخوري

  :المقدمة
ُُّلغتنا أمنا(( ا ليست شيئا . ُِ تلك هي احلقيقة، هي الذات واهلوية))َُُ ًإ

ُمنفصال عنا، بل بعض منا نعيشه منذ الطفولة، وتندرج ألفاظها على ألسنتنا  ٌ ً
  .وتستقر يف أذهاننا، وترافقنا العمر كله

ا من ا نعرف ونـعرفإ ََّ مقومات وجودنا اإلنساين، و ُ لقد انتقلت . َُ
ًإلينا من عصور موغلة يف القدم، فحملت إلينا تراث األجيال املتعاقبة، عقيدة  َ َ ِ

ا ووعاءها َوفكرا وعاطفة، واستوعبت ثقافتنا وغدت عنوا َ ً.  
ا أكمل اللغات العربية القدمية  واها ً وأغناها لفظا، وأق-َّ السامية -إ

ا لغة  ًتركيبا وأمجلها تعبريا وأوضحها داللة على دقائق الكون وخفايا النفس؛ إ ً
لقد أغناها القرآن الكرمي مبعانيه . مرنة، حلوة اجلرس، قادرة على التوالد والنماء

ا املتعددة  َالسامية ومبانيه املحكمة، مدركا يف البالغة اإلعجاز، ووحد هلجا َّ َ َ ًِ ْ ُ َ ْ ُ
ن متتد يف األرض إىل حيث انتشر اإلسالم احلنيف وهاجر العرب، وأتاح هلا أ

وأن متتد يف الزمان، وهي اليوم من اللغات احلية والواسعة االنتشار، وهي 
ا يف أرجاء الوطن العريب والعامل، وهي سبيل  ن الناطقي الرابطة األساسية بي ن 

  .العرب إىل وحدة ثقافية وقومية واعدة ومأمولة
ملخاطر اليت تتعرض هلا اللغة العربية يف هذا العصر، مزامحة ولكن من ا

ِاللغات األجنبية، وحلوهلا حملها يف جماالت عديدة، منها جمال التعليم مبختلف 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١٦  )١(اجلزء ) ٨٠( ا

  .أنواعه ودرجاته، والسيما تعليم املواد العلمية
ولئن كانت هذه الظاهرة حمدودة يف مراحل التعليم العام، وتقتصر على 

ا يف مرحلة التعليم العايل ظاهرة  قطرين عربييبعض املواقع يف  ن أو ثالثة، فإ
إن اللغات املزامحة للغة العربية هي . ر األقطار العربية غالبة ومستمرة يف أكث

زية يف  الفرنسية يف أقطار املغرب العريب، واإليطالية يف الصومال، واإلنكلي
  .األقطار األخرى

ر عن   يف أكثر بلدان العامل، وال تعبٍإن هذه الظاهرة خمالفة ملا هو جار
ٍإرادة العرب، بل وجدت يف ظروف قاهرة استثنائية مل يكن الشعب العريب 

ُ
ا، فقد بقيت قائمة بل اتسع مداها حبكم . ميلك فيها خياراته ولئن زالت أسبا

  .االعتياد ونزعة احملاكاة والتقليد واملصاحل اخلاصة
  : في عصر النهضة األولى- ١

ضتهم األوىل، ذلك أن القرآن مل يعر ف العرب هذه الظاهرة يف عصر 
َالكرمي قد ثبت سيادة اللغة القرشية املضرية العدنانية، ومهد هلا السبيل لتكون  َّ َ َّ

  .َلغة العلم والعرفان
وهكذا صارت العربية لغة احلضارة العربية اإلسالمية، وتراجعت أمامها 

ا الفائقة على النمو اللغات األخرى، واحتوت بفضل خصائصه ا الفريدة وقدر
ن  واالتساع، مجيع علوم اهلند وفارس والسريان واليونان، وصارت الرابطة الوثقى بي

  .ِخمتلف الشعوب اليت انتمت إىل اإلسالم أو عاشت يف داره
إن العرب واملسلمني كافة مل يقرؤوا العلم إذ ذاك بلغات اآلخرين ومل 

ا، بل نقلوا معا ن وعلومهم إىل اللغة العربية، فقرؤوا العلم  رف السابقييؤلفوا 
ا م    .بلغتهم وكتبوا مؤلفا



  
١٧  شحادة اخلوري.  أ–تعريب تدريس العلوم يف الوطن العريب 

لقد رعى عدد من اخللفاء واحلكام العرب حركة ترمجة نشيطة، وحشدوا 
ِن األكفياء ممن يتقنون اللغة العربية وحيسنون لغة أو لغات أخرى،  رمجي هلا املت ْ

  .ّلفه السابقونراث العلمي الذي خ َّفتحصلوا على الت
ًرمجا عن اليونانية  مت) ٤٧(أمساء ) الفهرست(يذكر ابن الندمي يف كتابه 

ن عن السنسكريتية، ويدرج ابن  رمجي مت) ٣(عن الفارسية و) ١٥(والسريانية و
ًرمجا  مت) ٤٩( أمساء ))عيون األنباء يف طبقات األطباء((أيب أصيبعة يف كتابه 

ًرمجة آنذاك حنوا من أربعمئة  الكتب املتلكتب الطب وحدها، وقد بلغ عدد 
  .كتاب

رة مل تزد  َلقد استوعبت اللغة العربية معارف العامل القدمي يف مدة قصي
ر  ن، وذلك بفضل مرونتها وقابليتها للتوليد واالشتقاق؛ واغتنت بكثي على قرني

ًمن املصطلحات العلمية توليدا وتعريبا، فصارت لغة العلم بال منازع، لغة َ ً ً 
َّمستساغة تعشقها ذووها ومن تعلمها من أبناء األقوام األخرى َ َّ قال أبو . ً

إىل لسان العرب نقلت العلوم من ... ((: ))الصيدنة((روين يف كتاب  الرحيان البي
ن  َّأقطار العامل فازدانت وحلت يف األفئدة، وسرت حماسن اللغة منها يف الشرايي

  .))...واألوردة
ًر، بل اقتضت جهودا مضنية  ِّرمجة باألمر اهلني اليسي ومل تكن أعمال الت

ًوتصحيحات متالحقة، بداية من العصر األموي، ومتابـعة يف عهد الرشيد  َ َ
َّوعندما حل القرن الرابع اهلجري كان العرب قد . واملأمون حىت املتوكل

ن  ن وأضحت اللغة العربية لغة العلم واملتعلمي استحوذوا على علوم األولي
ا أهلها ويقبل على تعلمها اآلخرون علماء، يعتوال ر  يقول البحاثة الكبي. ز 

ووصل العلماء باللغة العربية إىل الوفاء يف مستوى ((: الدكتور حممد السويسي



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١٨  )١(اجلزء ) ٨٠( ا

ر العلمي مبحتوى العلوم واستيعاب العمليات الفكرية والتفاعل معها  التعبي
َوها باملصطلحات فصارت لغة َوجتاوزها، وقد طوروا صيغ العربية وطوعوها وأغنـ ْ

   .))ٍحضارة شاملة
  : في عصر النهضة الحديثة - ٢

رة من  وبدأت النهضة العربية احلديثة يف مطلع القرن التاسع عشر، بعد فت
اجلمود الفكري واحلضاري، وعمل حممد علي حاكم مصر على نشر العلم وإنشاء 

  .ومه وصناعاتهمعاهده ومؤسساته، وأرسل البعثات إىل الغرب لنقل عل
وكان على اللغة العربية أن تواكب هذه اليقظة الفكرية وتستجيب 
ا، وكان للرجل النابه رفاعة رافع الطهطاوي دور بارز يف احلركة العلمية  ملتطلبا

ٌواللغوية اجلديدة، ومعه مجع من أفاضل األساتذة املصريي ن، وأسهم معهم  َْ
  .بعض من أهل الشام 

َّالعلمية يـؤدى باللغة العربيةكان تدريس املواد  وعند تأسيس الكليات . َُ
رمجة   نشطت أعمال الت١٨٢٦العلمية مثل كلية الطب بالقصر العيين عام 

ذه اللغة، وانب ر  رى أهل االختصاص لتوفي والتأليف بغرض خدمة التعليم 
حاجات الطلبة إىل الكتب، كما شرعوا يلقون دروسهم بالعربية واستمر ذلك 

  .ريطاين خبمس سنوات  أي بعد االحتالل الب١٨٨٧عام حىت 
ُروت بلبنان تأسست الكلية اإلجنيلية السورية اليت مسيت فيما بعد  ويف بي

، وكانت العربية لغة تدريس املواد العلمية فيها، ١٨٦٦اجلامعة األمريكية عام 
ة عشر ولكن بعد مثاني. بل شارك أساتذة أمريكيون يف التعليم العلمي بالعربية

ُّ استبعدت العربية ألسباب ال متت إىل العلم بصلة، ١٨٨٤ًعاما أي عام  َُ ُ
  .زية لتحل حملها اللغة اإلنكلي



  
١٩  شحادة اخلوري.  أ–تعريب تدريس العلوم يف الوطن العريب 

َأما دمشق فقد كان فيها أواخر احلكم العثماين مدرسة طبية تدرس 
 مث أغلقت مع هبوب ١٩١٣ -١٩٠٣ركية واستمرت عشر سنوات  باللغة الت

  .رياح احلرب العاملية األوىل
 ١٩١٩ُر األمد، أحدث فيها عام  لكن يف العهد الفيصلي القصيو

ًمعهد للطب وآخر للحقوق، واعتمدت العربية لغة للتدريس فيها ُومشر الفريق . ُ َََّ
املؤسس ملعهد الطب عن ساعد اجلد وعقد العزم على النجاح، وبذل اجلهود 

ع املصطلحات رجم وألف ووض ر مستلزمات التعليم بالعربية، فت املخلصة لتوفي
الت وبعدئذ تابع الالحقون ما قام به السابقون . وصنف املعجمات وأصدر ا

ا، وبنجاح مرموق   .يف هذا امليدان حىت اليوم، يف مجيع معاهد سورية وجامعا
ُوقد حذت حذو كلية الطب بدمشق كليات الطب وطب األسنان 

دثة يف نطاق والصيدلة واملعاهد املتوسطة الصحية ومدارس التمريض احمل
  ).محص(والبعث ) الالذقية(جامعات دمشق وحلب وتشرين 

أضف إىل ذلك أن التعليم العايل باللغة العربية قد مشل، عدا الطب وما 
وخالل . يلحق به، مجيع العلوم األساسية والتطبيقية واالجتماعية واإلنسانية

َن عاما خرج من كليات الطب بسورية ألوف من  أربعة ومثاني َ َ األطباء الذين ً
عملوا ويعملون بنجاح داخل قطرهم وخارجه يف أقطار الوطن العريب، ومنهم 

ر أمت دراساته العليا يف البلدان األوربية واألمريكية بلغات تلك البلدان  عدد كبي
  .دون عناء 

ُوجدير بالذكر أنه مل يقصد بالتعريب االنطواء واالنكماش أو هجران 
 العكس توفر على الدوام حرص على إكساب اللغات األجنبية، بل على

ن على متابعة التخصص يف اخلارج، واالطالع على  الطالب لغة أجنبية تعي



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٠  )١(اجلزء ) ٨٠( ا

  .)١(املراجع الطبية املكتوبة بلغة أجنبية
ا يف سورية يتفوقون يف امتحانات  وقد تبي ِّن أن خرجيي هذه الكلية ومثيال ِ

لس التعليمي لألطبا ء األجانب يف الواليات املتحدة، بعد القبول اليت جيريها ا
ً طبيبا سوريا يف )٧١( جنح ١٩٨٠ففي عام . رة زية قصي اجتيازهم دورة لغة إنكلي ً

% ٧٢.٦يف الدورة األوىل ومعدل % ٧١.٤دوريت االمتحانات وذلك مبعدل 
ن من خمتلف البلدان بلغ  ن أن املعدل العام للناجحي يف الدورة الثانية يف حي

  %.٧٢.٠و% ٧١.١
إن ابتداء التعليم الطيب يف مصر ولبنان باللغة العربية يف القرن التاسع 

ن، مث حتوله إىل اللغة األجنبية مل  عشر واستمراره بنجاح فيهما عشرات السني
ُّيكن من قبيل املصادفة، بل إن وراءمها أسبابا ال متت إىل العلم بصلة َُ ً.  

ًرض مع تعليم الطالب لغة وجدير بالذكر أن التعليم بالعربية ال يتعا
ُأجنبية تعينه على التخصص يف البلدان األجنبية واالطالع على املراجع العلمية 

ًولكن إذا كان تعليم اللغة األجنبية مفيدا، من وجوه عدة، فإن . بتلك اللغة
ًجعلها لغة تعليم للمواد العلمية عوضا عن العربية، يف التعليم العام والعايل 

ُّإذ حيلها حمل اللغة األم يف اكتساب املعرفة، ويف : اللغة العربيةينتقص من دور  ُِ

تمع وإساءة للغة العربية، قوام ذاتنا الفكرية والثقافية إن . ذلك إضرار بالفرد وا
العربية جيب أن تكون لغة التعليم والتعلم مث لغة التأليف والبحث العلمي، 

                                                            
  

ويف كل سنة منها مئة . يدرس الطالب يف كلية الطب بدمشق اللغة األجنبية مخس سنوات) 1(
) ١٨٠ = ٦ × ٣٠(ًحصة درسية أي مبعدل ست ساعات أسبوعيا ) ١٨٠(ومثانون 

ا كأي مقرر آخر جراء أما يف جمال االختصاص فعليه أن يتقدم إل. وخيضع لالمتحان 
  .ن من مقررات اختصاصه باللغة األجنبية فحص مبقررين طبيي



  
٢١  شحادة اخلوري.  أ–تعريب تدريس العلوم يف الوطن العريب 

ًوتكون اللغة األجنبية رديفا هلا وعونا ً.  
  : الحالة الراهنة - ٣

 يف تدريس املواد العلمية العربية اللغةًوحرصا على معرفة واقع استعمال 
على الدراسة التوثيقية الجادة التي أجرتها المنظمة يف الوطن العريب، نعتمد 

التعريب :  حتت عنوان١٩٩٦العربية للتربية والثقافة والعلوم وأصدرتها عام 
  .تقبلهواقعه ومس: يف الوطن العريب

َ وأبلغتها الدول العربية طالبة )١(وضعت املنظمة العربية استبانة مفصلة
اإلجابة عن األسئلة الواردة فيها، كما طلبت من كل دولة دراسة عن 

االت الرتبوية   .احياجات التعريب لديها والسيما يف ا
ًوتلقت املنظمة عن االستبانة املذكورة إجابات من مخسة عشر قطرا 

  .ً، كما تلقت تقارير عن مستلزمات التعريب من اثين عشر قطراًعربيا
  :وفيما يلي ملخص ما ورد يف اإلجابات والتقارير املشار إليها

جيري تدريس املواد العلمية باللغة العربية :  في المرحلة االبتدائية- ١
يف املدارس الرمسية واخلاصة، باستثناء بعض املدارس اخلاصة يف لبنان واملدارس 

  .التجريبية الرمسية يف مصر 
 جيري تدريس املواد العلمية باللغة العربية : في المرحلة اإلعدادية- ٢

يف املدارس الرمسية واخلاصة، باستثناء املدارس التجريبية الرمسية يف مصر، وجيوز 
                                                            

األردن، اإلمارات، البحرين، تونس، :  الدول العربية اليت أجابت عن االستبانة هي:مالحظة) 1(
الدول اليت . ن، قطر، لبنان، ليبيا، مصر، موريتانيا اجلزائر، السعودية، سورية، العراق، فلسطي

األردن، اإلمارات، تونس، اجلزائر، سورية، العراق، :  قطرية هيتقدمت بدراسات وتقارير
  .فلسطني، الكويت، لبنان، ليبيا، مصر، موريتانيا



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٢  )١(اجلزء ) ٨٠( ا

تقدمي امتحان املواد العلمية يف الشهادة اإلعدادية يف لبنان باللغة العربية أو 
  .ةبلغة أجنبي
جيري تدريس املواد العلمية باللغة العربية يف :  في المرحلة الثانوية- ٣

املدارس الرمسية واخلاصة، باستثناء املدارس التجريبية الرمسية يف مصر، واملدارس 
الرمسية يف تونس، واملدارس الرمسية واخلاصة يف لبنان، وبعض املدارس اخلاصة 

  .يف دولة اإلمارات العربية املتحدة
لى هذا، تكون مسألة تدريس املواد العلمية يف التعليم العام، الرمسي وع

مصر ولبنان وتونس حباجة إىل إعادة النظر جلعل : واخلاص، يف األقطار الثالثة
ُْهذا التدريس باللغة العربية، ألن تعليمها باللغة األجنبية يـعوق الطالب عن  َ

ا ومتثلها، ويضعف اهتمامه بالعربي ُاستيعا َُّ ا لغة قاصرةَ   .ة ويتوهم أ
  : في التعليم العالي- ٤
ً تدرس العلوم األساسية كليا باللغة العربية يف أربعة أقطار، وباللغة –أ  َّ ُ

ُاألجنبية يف ستة أقطار، ويدرس بعضها بالعربية وبعضها اآلخر باألجنبية يف 
  .مخسة أقطار
ً تدرس العلوم الطبية كليا باللغة العربية يف قطر -ب َّ واحد، وباللغة ُ

  .األجنبية يف سبعة أقطار، ويدرس بعضها باألجنبية يف ثالثة أقطار
ً تدرس العلوم اهلندسية كليا باللغة العربية يف قطر واحد، وباللغة -ج

ُاألجنبية يف أربعة أقطار، ويدرس بعضها بالعربية وبعضها اآلخر باألجنبية يف 
  .ثالثة أقطار
ًإلنسانية كليا باللغة العربية يف ستة  تدرس العلوم االجتماعية وا-د

  .أقطار، ويدرس بعضها بالعربية وبعضها اآلخر باألجنبية يف سبعة أقطار



  
٢٣  شحادة اخلوري.  أ–تعريب تدريس العلوم يف الوطن العريب 

 جتري الدراسات العليا والبحث العلمي يف العلوم األساسية والعلوم -  ه
ًالتطبيقية باللغة العربية يف قطرين، وباللغة األجنبية يف تسعة أقطار وجزئيا باللغة 

  .ة يف قطر واحدالعربي
  :ونستخلص من ذلك

ً أن مثة قطرا عربيا واحدا حقق التعريب الكامل لتدريس املواد -1ً ً ً
ويغلب تعليم هذه املواد باللغة األجنبية . العلمية يف التعليم العايل هو سورية

  .يف األقطار العربية األخرى 
ُ أن مثة جهودا تبذل يف بعض األقطار العربية لألخذ بالتع-2ً ريب ً

  .رية الليبية العراق والسودان ومصر واجلزائر واليمن واجلماهي: وهي
وينص التقرير اخلتامي ملؤمتر تعريب التعليم الطيب الذي عقد يف القاهرة 

  : على التايل١٩٩٠عام 
ّيدرس الطب باللغة العربية يف  ُ:  

  . مجيع اجلامعات العربية السورية-١
يف اجلماهريية ) بنغازي(ة العربية  كلية طب سبها ويف اجلامعة الطبي-٢

  .العربية الليبية
  . يف بعض اجلامعات السودانية-٣
 وباللغة الفرنسية يف الكليات املغربية واجلزائرية والتونسية وكلية -٤

زية  روت، وباللغة اإليطالية يف الصومال وباللغة اإلنكلي الطب الفرنسية ببي
  .لعريباملختلطة بالعربية يف بقية دول الوطن ا

 ١٩٩٦ومبتابعة األوضاع يف كليات الطب بعد املؤمتر املذكور حىت عام 
  :الذي انعقد فيه مؤمتر تعريب التعليم الطيب يف الكويت، اتضح اآليت



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٤  )١(اجلزء ) ٨٠( ا

 أن كلية طب صنعاء قررت تدريس الطب الشرعي والسموم وطب - ١
ا كتبوا حبوثا ومؤلفات طبية تمع باللغة العربية، وأن بعض أساتذ   . باللغة العربيةًا

 أن كلييت الطب جبامعيت الشرق ووادي النيل بالسودان، باالتفاق -٢
مع جامعة أم درمان اإلسالمية، بدأتا بتدريس مواد التشريح ووظائف األعضاء 

  .والكيمياء احليوية باللغة العربية
ن   أن جامعة املنوفية يف مجهورية مصر العربية قررت إلزام الباحثي-٣
لرساالت العلمية بتقدمي موجز باللغة العربية ألحباثهم ورسائلهم ال ومقومي ا
  .من حجم الرسالة أو البحث األصلي% ٢٥يقل عن 
 أن كلية طب األزهر قررت وضع خطة لتعريب التعليم الطيب فيها - ٤

على مدى عشر سنوات، كما قررت تدريس ماديت الطب الشرعي والصحة 
  .تعمال اللغة العربية يف الدراسات العلياالنفسية واالمتحان بالعربية واس

تمع، -٥  أن كلية طب قناة السويس تطبق نظام التعليم املرتكز على ا
ولذا فإن لغة التعليم والتدريب امليداين يف معظمها هي العربية، وتعد أسئلة 

ا االمتحان بالعربية واإلنكلي   .زية وخيتار الطالب اللغة اليت جييب 
له أن مثة رغبة صادقة يف البلدان العربية لتعريب تعليم يتضح من ذلك ك

املواد العلمية، وإحالل العربية حملها الطبيعي الذي شغلته اللغات األخرى 
ًإن هذا سيكون تصحيحا خلطأ وإعادة . ألسباب معروفة ويف ظروف معينة

لألمور إىل وضعها الطبيعي، وجماراة ملا هو متحقق يف بلدان العامل اليت 
ا وتعتتت   .راثها وحترص على مكانتها حتت الشمس ز بت مسك بلغا

ولكن يالحظ أن اخلطوات بطيئة ال تتفق مع وعي أبناء أمتنا 
م والسيما أن رياح العوملة العاتية ال يقتصر أذاها على االقتصاد  وطموحا
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  .والسياسة، بل ميتد إىل الثقافة اليت عمادها اللغة
ا وحريتها، وصون إن محاية اللغة العربية مح اية لكرامة األمة وسياد
  .لرتاثها وحفاظ على مستقبل أجياهلا

  : دواعي التعريب- ٤
إن الدعوة إىل استعمال اللغة العربية يف تدريس املواد العلمية يف املدارس 
واجلامعات ليست وليدة التعصب وال هي صيحة عاطفية، بل هي دعوة ميليها 

إن مثة حاجة هلذا .  احلاضر واملستقبلالعقل وحتتمها مصلحة أمتنا يف
  :التصحيح، وعوامل عديدة تدعو إليه دون إبطاء أو تردد، نذكر منها

  : العامل النفسي التربوي–آ 
ر  ًرهان القاطع أن من يكتسب علما بلغته األم يكون أكث من الثابت بالب

  . واإلبداعًاستيعابا له، واالستيعاب يؤول إىل التمثل، والتمثل سبيل االبتكار
وقد دلت الدراسات النفسية أن القارئ أو السامع يستوعب مضمون 

ًر مما يستوعب نصا مقابال بلغة  أكث% ٢٠ -١٦نص عريب بزيادة قدرها  ً
) اليونسكو(ربية والعلم والثقافة  وقد أوصت املنظمة العاملية للت. أجنبية

  .ةباستعمال اللغة القومية يف التعليم إىل أعلى مرحلة ممكن
  : العامل المهني االجتماعي-ب 

إن املتعلم يكتسب العلم ليعمل به، ويف عمله يتصل بزمالئه وأعوانه وباألفراد 
الذين يتعامل معهم، فإن كانت األجنبية لغة تعلمه صعب عليه التفاهم مع هؤالء 

  .ر جدوى ًمجيعا يف نطاق مهنته، وإذا كانت العربية فالتواصل أيسر وأكث
ر تكلفة من التعليم بالعربية، فاألول يورث  م بلغة أجنبية أكثهذا والتعلي

طبقية اجتماعية والثاين يوسع قاعدة التعلم ويساعد على حتقيق دميقراطية 
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  .التعليم
  : الحضاري- العامل القومي -ج 

زة،  إن اللغة العربية مستودع تراثنا، ووعاء ثقافتنا وحضارتنا، ومستنا املمي
قصاؤها عن تعليم العلوم ألننا يف هذه احلال حنكم عليها ومن اخلطأ اجلسيم إ

  .بالقصور والعجز، وهي على العكس من ذلك
راق ثقافتنا،  إن إعادة األمور إىل طبيعتها إحباط لسعي األعداء الخت

ًوحترير إلرادتنا وحرص على بناء حضارة عربية حديثة زاهرة تكون امتدادا  ٌ ٌ
  .حلضارتنا السابقة

ً العامل ال تضاهي العرب عددا وتارخيا وتراثا وقدرة بشرية ًإن شعوبا يف ً ً
ا حفاظا على هويتها وثقافتها، مثل فنلندا  ا وتدرس العلوم  ًومالية تتمسك بلغا

  .وهنغاريا ورومانيا واليونان إن مل نذكر إسرائيل اليت أحيت لغتها بعد موات
  : مستلزمات التعريب- ٥

يف تعليم املواد العلمية واالنتقال إىل الوضع إن العدول عن اللغة األجنبية 
ِّالسليم، ينبغي أن يتم دون أي أثر سيئ على مستوى التعليم، وأن يلقى القبول 

  .ن والدعم من السلطات السياسية والتعليمية والثقافية من مجهرة املتعلمي
ر مستلزمات التعريب  ًوحرصا على حتقيق هذا اهلدف ينبغي توفي

  :يت ميكن اختصارها يف ثالثة أمورواحتياجاته ال
ن  ن واملدرسي ِّإن املعلمي:  المدرس القادر على التدريس بالعربية- 1ً

ِالذين ألفوا ممارسة التدريس باللغة األجنبية جيب تأهيلهم للتدريس بالعربية، 

م، وتـعرف املعاجم العلمية،  َُّبإقامة دورات هلم لالطالع على مصطلحات ماد َ
  .ُّ حماضرات منوذجية بالعربية وتعلم الكتابة العلمية بالعربيةواالستماع إىل
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إن الكتاب هو األداة الرئيسة للتعليم، :  الكتاب العلمي بالعربية- 2ً
ًرمجا، كما جيب ترمجة املراجع األساسية يف كل علم  ًره مؤلفا أو مت فيجب توفي

  . العاملزادة من املعرفة ومتابعة التطور العلمي يف من العلوم لالست
 إن املصطلح العلمي املوحد عنصر : المصطلح العلمي الموحد- 3ً

رمجة والبحث، ومن الواجب  أساسي يف التدريس العلمي ويف التأليف والت
ن األقسام والكليات  توحيد هذا املصطلح على املستوى القطري، أي بي

ن  املتماثلة يف جامعات كل قطر ومعاهده، وعلى املستوى القومي أي بي
  .اجلامعات يف الوطن العريب

إن هذه املتطلبات جيب حتقيقها قبل عملية التعريب وأثناءها وأن تتابع 
ًباستمرار، وهذا يتطلب تعاونا وتنسيقا وتنظيما وإشرافا وتقوميا باستمرار،  ً ً ً ً

  .ًضمانا لنجاح التعريب يف حتقيق أغراضه
  : آفاق المستقبل- ٦

َّ هذا املوضوع عما حتصل لنا حىت ونتساءل بعد الذي سقناه من قول يف
ن من أبناء أمتنا، وتطلعات الرواد  اآلن، وما ينقص، حىت يتحقق أمل املخلصي

ََالذين محوا اللغة العربية يف العصور املظلمة من االندثار، والذين يعملون منذ قرن 
ا وجلو حماسنه ا وتوسيع دائر ِأو يزيد على إحياء تراثها وجتديد فـتـو ْ َ َّ ا وحتقيق ُُ

ا مدة مثانية قرون يف الزمن السالف   .ِْعلميتها اليت حتلت 
لقد نص ميثاق الوحدة الثقافية الذي أقره جملس جامعة الدول العربية 

 على موافقة الدول األعضاء يف اجلامعة على أن تكون اللغة ١٩٦٤عام 
  .العربية لغة التعليم والدراسات والبحث يف مراحل التعليم كلها

ربية   املؤمترات الوزارية اليت تنعقد بدعوة من املنظمة العربية للتدعت
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ربية، ووزراء الثقافة، ووزراء  مؤمترات وزراء الت: ن وهي والثقافة والعلوم كل سنتي
التعليم العايل والبحث العلمي، إىل تعريب تعليم العلوم مجيعها واختذت قرارات 

مكتب :  حتقيق هذا اهلدفوتوصيات بذلك، بل أقامت أجهزة تساعد على
رمجة والتأليف والنشر  تنسيق التعريب بالرباط، واملركز العريب للتعريب والت

  .بدمشق
 حىت اليوم إىل ١٩٧٤دعت مؤمترات وزراء الصحة العرب منذ عام 
ًتعريب التعليم الطيب وأحدثت جهازا متخصصا هو املركز العريب للوثائق : ً

  .واملطبوعات الصحية بالكويت
راتيجيات أو اخلطط الشاملة اليت وضعها رجال الفكر  ت االستدع

ربية والثقافة والعلوم إىل تعريب  والثقافة والعلم العرب بإشراف املنظمة العربية للت
ًالعلوم تعليما وتعلما وإنتاجا ً ً.  

ِوضعت خطط وبرامج للتعريب آخرها اخلطة العامة للتعريب اليت أشرنا  ُ
ا امل   .١٩٩٦نظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم عام إليها واليت أصدر

ن املتعلقة بالتعليم يف الدول العربية على  ر والقواني ر الدساتي تنص أكث
  .اعتماد اللغة العربية لغة رمسية

: ًبذلت اهليئات العلمية العربية جهودا حثيثة ال حتصى لبلوغ هذه الغاية
ربية والثقافة والتعليم العايل واملنظمات   التاجلامعات وجمامع اللغة العربية ووزارات

  .رة واالحتادات العلمية العربية والسيما يف العقود اخلمسة األخي
هو متابعة اجلهود السابقة مع مزيد من : ما الذي ينقص إذن؟ أقول

وأزيد . التعاون والتنسيق على مستوى كل قطر وعلى مستوى الوطن العريب
اطن العريب بأمهية التعريب وفائدته، وقرار ينقصنا وعي املو: على ذلك
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َِر مستلزماته، ألنه لبنة يف بناء وحدتنا القومية  السلطات السياسية بتنفيذه وتوفي

ضتنا احلضارية   .وعنصر من عناصر 
  :الخاتمة

رحات اليت تساعد على االنتقال من  وخنتم هذه الدراسة ببعض املقت
  :النظر إىل الفعل

عنية بالعمل على تنفيذ التشريعات والقرارات اليت  قيام اجلهات امل-١
  .اختذت بشأن التعريب

رامج اليت أشرت إليها ودجمها يف خطة   العمل على تنفيذ اخلطط والب-٢
  .واحدة تتجسد يف برامج سنوية حمددة

ّ تفعيل املؤسسات واملراكز القائمة ومدها بالقدرات البشرية والفنية -٣
  . منهاواملالية ألداء املطلوب

ًريا،  ًر شعبية كي يصبح التعريب مطلبا مجاهي  القيام حبملة تبصي-٤
  .وتنظيم محالت إعالمية هلذا الغرض بكل الوسائل املمكنة

 السعي لتحويل القرار الشعيب إىل قرار سياسي تعتمده احلكومات -٥
  .العربية وتعمل على تنفيذه

وية األمة إن التعريب ليس قضية لغوية فحسب بل قضية تتصل 
  .ومستقبلها
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  المراجع
كتاب ) ًرئيس جممع اللغة العربية سابقا(ر مصطفى الشهايب   األمي- ١

  .١٩٦٥، الطبعة الثانية ))املصطلحات العلمية يف اللغة العربية يف القدمي واحلديث((
اللغة ((كتاب ): رئيس جممع اللغة العربية األردين( الدكتور عبد الكرمي خليفة - ٢

 عمان –، إصدار جممع اللغة العربية األردين ))ية والتعريب يف العصر احلديثالعرب
١٩٨٧.  

، إصدار دار ))التعريب والتنمية اللغوية((كتاب :  الدكتور ممدوح خسارة- ٣
  .١٩٩٤األهايل للطباعة والنشر والتوزيع بدمشق 

الصحة ر مستشاري املدير اإلقليمي ملنظمة  كبي( الدكتور حممد هيثم اخلياط - ٤
 العدد ))تعريب الطب((التعريب حديث مستطرد، منشور يف جملة ):  القاهرة- العاملية 

  . الصادرة عن مركز تعريب العلوم الصحية بدولة الكويت٢٠٠٢مايو / أيار) ١٣(
ًرمجة قدميا وحديثا الت((كتاب :  األستاذ شحادة اخلوري- ٥ ، إصدار دار ))ً

  .١٩٨٨املعارف يف سوسة بتونس 
ي والصيديل يف الوطن  تعريب التعليم الطب((ستاذ شحادة اخلوري، كتاب  األ- ٦

  .١٩٨٧ لبنان - روت  ، إصدار دار الرائد العريب ببي))العريب
رمجة والتعريب  دراسات يف الت((كتاب :   األستاذ شحادة اخلوري-٧
 :رمجة والنشر بدمشق الطبعة الثانية  إصدار دار طالس للدراسات والت))واملصطلح
١٩٩٢.  

  . مراجع ودراسات أخرى متعددة- ٨
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  ّيـ المقدسبارةـُج ابن
  )هـ٧٢٨ – ٦٤٨(

  ) في شرح القصيدالمفيد (وكتابه

  ريفّ الشاهللا خير. أ

  مهـْلِياته وعـح –ًأوال 
 :اسمه ونشأته - ١

ُأمحد بن حممد بن عبد الويل بن جبارة،  الدين أبو العباسشهاب هو
)١( 

املقدسي امل
َ
  . الصاحلي احلنبلي)٢(داويْر
  بدمشق يف املنطقة املسماةسيونقا يف سفح جبل )هـ٦٤٨( سنة ولد

ً صغريا يف الرابعة من عمره ُوأحضرًبالصاحلية اليت اختارها املقادسة مكانا لسكناهم، 
م يف إمساع البن إسحاق » السرية النبوية «فسمعالصغار دروس العلم،  على عاد

  . الدائم، وابن أيب عمرعبدماين، وابن ْرَدا، ومسع على الكْرَعلى خطيب م

  :هأسرت - ٢
  : بالعلم من أسرتهاشتهر
 ،ُ حممد بن عبد الويل بن جبارة املقدسي،تقي الدين أبو عبد اهللا: والده - 

 ودفن ،)هـ٦٨٣(نة ـ مسع بدمشق وبغداد، وتويف س،ن الصاحلـ الفاضل املتقيهـالفق

                                                 
ُ نص ابن قاضي شهبة عند ترمجته البن جبارة يف )١(  -  ٢٠٠/  الورقة- » طبقات النحاة واللغويني«ُ

  ). بضم اجليم: (بالضم، فقال) ُجبارة( على ضبط كلمة – من خمطوط الظاهرية ٢٠١
  ).٥/١٠٤» معجم البلدان«(ُُ، قرية قرب نابـلس »َْمردا«نسبة إىل ) ٢(
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  .)١(قاسيونبسفح 
 ماماإل ،ُ عبد اهللا بن عبد الويل بن جبارة املقدسي،تقي الدين أبو حممد: عمه - 
  .)٢(واملدفون بسفح قاسيون )هـ٦٧٩(د الثبت، املتوىف سنة ِالفقيه املسن
 بن عبد الرمحن بن حممد بن أمحد ،العباس شهاب الدين أبو : ِّ من بين عمه-

ر َّمعمـد الِاملسن، )٣(يريزعروف باجلـدسي املـُهللا بن عبد الويل بن جبارة، املقاعبد 
  .)هـ٧٥٨ -٦٦٣(

مسع منه ابن احملب، وأمحد بن يوسف الصاحلي : ُ بن جبارة)٤(عبد الويل:  جده- 
بن االطيار، وعبد اهللا بن عبد الرمحن القانوين، وحممد بن أيب الزهر اهلكاري، وعبد الرمحن 

  .إبراهيم املقدسي
ُ بن جبـارة املرداوي الصاحلي، الفقيه احلنبلي املتوىف جببل )٥(عبيد اهللا:  أخو جـده- 

   (. ه٦٤٣(قاسيون سـنة 

 :صفاته - ٣
ً جبارة يف صالح ودين وزهد، وكان رجال مباركاابن نشأ ً  فيه صدق ،ُ

 الرئاسة واللباس، تعلوه السكينة عن  وخشونة عيش، وانقطاع وفراغوقناعة وتعفف
  . األخيارالصاحلني يف العلماء ّدَعُ يـ، الفضائلَّوالوقار، وكان جم

ً إىل ذلك إماما مفتيا وفقيهاوكان ً ً وعالمة مقرئا ،ً مناظرااصوليً متقنا، وأً
                                                 

  .٢/٤١٦» القالئد اجلوهرية«، ٧/٦٧١» شذرات الذهب«:  يفترمجته) ١(
  .٢/٤٢٤» القالئد اجلوهرية «، ٢/٤١» ِاملقصد األرشد« : يفترمجته) ٢(
  .٨/٣١٨» شذرات الذهب«، ٢/٤١٨» القالئد اجلوهرية«:  ومصادره يفترمجته) ٣(
  .١/٢٣للصفدي » أعيان العصر« -  ٥٠٤، ٢٠٨، ١٧٩، ١/١٥٣البن رافع » َالوفيات« )٤(
  .  ه٦٥٠ – ٦٤١حوادث ووفيات : للذهيب» سالمتاريخ اإل« )٥(



  
   خري اهللا الشريف–ابن جبارة املقدسي 

 

٣٣  

 وأتقنه واشتهر فيهًا بارعا، عين بفن القراءات فربز لغويً ماهرا، وا، وحنويًّمتفنـنا
 ، الرأيمبعرفةبذلك، فهاجر الناس إليه، ووقع االختيار من الطلبة عليه، واشتهر 

س، وكان  إلقراء القراءات والعربية، وانتهت إليه مشيخة بيت املقدُ وقصدرّوتصد
  . متتمة يف لسانه ذا هذه املهارةمع

  :)١( رحلته- ٤
 القاهرة، لطلب العلم إىل -   ه٦٨٠ بعد سنة :قيل و-   ه٦٧٣ سنة رحل

فصحب الشيخ حسن الراشدي، وأخذ عنه القراءات السبع والنحو إىل أن مات 
  .ان ن محدرايف، والفقه عن ابَاس، واألصول عن القّ، وأخذ العربية عن ابن النح ه٦٨٥سنة 

، فأقرأ القراءات،  ه٦٩٣ وعاد إىل صاحلية دمشق سنة ، وجاور مبكةحج مث
 فاشتغل عليه ابن ،ل إىل حلبّ عليه الناس، مث حتوواشتغل، )٢(وأخذ عنه الذهيب

ا مدة، مث )٣(الوردي ْ، فقرأ عليه الربزايل إىل دمشقعاد، وأقرأ  ِ
، مث استوطن بيت )٤(

  .عربية، وهاجر الناس إليه فتصدر لإلقراء وال،املقدس
                                                 

ْ نقال عن الربزايل ٤/٣١٨» الذيل على طبقات احلنابلة«ذكر تارخيها األول ابن رجب يف ) ١( ِ ً
معرفة القراء «، و ٣/١٢٧٢» طبقات القراء«، وذكر الثـاين الذهيب يف »ارخيهـت«يف 

شذرات «ابن العماد يف ، و١/٨٠» قات املفسرينـطب«، والداوودي يف ٢/٧٤٦» الكبار
  .٨/١٥١» الذهب

قدم دمشق سنة ثالث وتسعني، فجلست : (٣/١٢٧٣» طبقات القراء«قال الذهيب يف ) ٢(
  ).إليه، ومسعت حبوثه، وأخذت عنه جملس البطاقة

أقام رمحه اهللا مبصر : (٢/٢٧٥» تتمة املختصر يف أخبار البشر«قال ابن الوردي يف ) ٣(
ا مدة، مث أقام حبلب واشتغلنا عليه، مث وجاور مبكة، مث قًدهرا،  دم دمشق واشتغل الناس عليه 
  ).بالقدس

ْ قول الربزايل يف ١/٨١» طبقات املفسرين«نقل الداوودي يف ) ٤( قرأت عليه بدمشق : (»تارخيه«ِ
ْ، وقد تكون قراءة الربزايل عليه بعد عودته األوىل إىل دمشق سنة )والقدس عدة أجزاء   . ه٦٩٣ِ



  
لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة    ٣٤  )١(اجلزء ) ٨٠( ا

  : شيوخهمن - ٥
ُُ بن إمساعيل املقدسي النابـلسي احلنبلي، الشيخ اإلمام حممد ،أبو عبد اهللا - 

داْرَ خطيب ماملسندالفقيه 
حضر عليه يف دمشق يف الرابعة : )هـ٦٥٦- ٥٦٦(، )١(

  .)٢(»جزء البطاقة«البن إسحاق، ومسع منه » السرية النبوية«من عمره 
 ، بن عبد الدائم بن نعمة املقدسي الصاحليأمحد ،بو العباس زين الدين أ- 

أخذ عنه احلديث يف : )هـ٦٦٨ - ٥٧٥(، )٣(رَّ املعماحملدثالكاتب اخلطيب 
  .دمشق

 عمر حممد بن أيب عبد الرمحن بن ، مشس الدين أبو الفرج وأبو حممد- 
 احلنبلي، شيخ اإلسالم وبقية الصاحليدامة املقدسي ُأمحد بن حممد بن ق

  .أخذ عنه احلديث يف دمشق: )هـ٦٨٢- ٥٩٧(، )٤(األعالم
ْالكرمايند ـعر بن حممد بن أيب سـبدر الدين عم -   التاجر الواعظ ،َ

  .أخذ عنه احلديث يف دمشق: )هـ٦٦٨- ٥٧٠(، )٥(رَّاملعم
شيخ العربية واآلداب  ،اس احلليبّ حمـمد بن إبراهيم ابن النحالدينهاء ـب - 

                                                 
  .٧/٤٨٩» شذرات الذهب«، ٢٣/٣٢٥»  أعالم النبالءسري«) ١(
جمموعة مشهورة يف احلديث الشريف، منها نسخة خطية يف مكتبة األسد  :جزء البطاقة) ٢(

موع    .)٧٨- ٦٤(، واألوراق )٥٢(بدمشق ضمن ا
  .٧/٥٦٧» شذرات الذهب«، ٤/٢٩٧»  األمحداملنهج«) ٣(
  .٧/٦٥٧» هبشذرات الذ«، ١٨/٢٤٠» َ بالوفياتالوايف«) ٤(
  .٧/٥٧٠» شذرات الذهب«، ٢٧٩ص»  بوفيات األعالماإلعالم«) ٥(
  



  
   خري اهللا الشريف–ابن جبارة املقدسي 

 

٣٥  

  . ه٦٨٠ عنه العربية يف القاهرة بعد سنة أخذ: )هـ٦٩٨- (، )١(رـمبص
اشّالر يان،ِْحيَ وبن حسن بن عبد اهللا ، أبو علينبيه الدين - 

ساين، ْمِلِّدي التِ
ً كان بصريا بالقراءات وعللها، عارفا الرببر،األستاذ املقرئ، من بين راشد قبيلة من  ً

أخذ : )هـ٦٨٥- (، )٢( بنفسهواشتغالالص ـبالعربية، صاحب عبادة وزهد وإخ
  . ه٦٨٠عنه القراءات والنحو والتصوف يف القاهرة بعد سنة 

هاجي املصري ْنُّ الصايفَرَ أمحد بن إدريس الق، الدين أبو العباسشهاب - 
  . ه٦٨٠أخذ عنه أصول الفقه يف القاهرة بعد سنة : )هـ٦٨٤- (، )٣(العالمة اإلمام ،املالكي

اين ّريي احلرَماب، النُّّث أمحد بن محدان بن و، اهللاعبدجنم الدين أبو  - 
تفقه عليه يف املذهب احلنبلي : )هـ٦٩٥- ٦٠٣(، )٤(األصويل  القاضي،احلنبلي

  . ه٦٨٠يف القاهرة بعد سنة 

  : تالمذتهمن - ٦
ْ بن حممد بن يوسف بن حممد الربزايل الشافعيالقاسم علم الدين -  ِ، 

 ،)٥(»برياملعجم الك«و » التاريخ« الشام، صاحب حمدثاحلافظ، مؤرخ العصر، 
 )هـ٦٩٣(أخذ عنه أجزاء حديثية يف دمشق مث يف القدس سنة : )هـ٧٣٩- ٦٦٣(

  .وبعدها
مة ِْع بن عبد الرمحن بن عبد املنعم بن نأمحد ،شهاب الدين أبو العباس - 

                                                 
  .١/١٣» غية الوعاةُب«، ٢/٧٢٩»  القراء الكبارمعرفة«) ١(
  .٧/٦٨١» شذرات الذهب«، ٢/٧٠١»  القراء الكبارمعرفة«) ٢(
 املالديباج«) ٣(

ُ
  .١/٢٣٦» بَهْذ

  .٧/٧٤٨» شذرات الذهب«، ٢٩ص»  شيوخ الذهيبمعجم«) ٤(
  .٢/١٣٠» َفوات الوفيات«، ٢/٣٦٩هبة ُالبن قاضي ش»  الشافعيةطبقات«) ٥(



  
لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة    ٣٦  )١(اجلزء ) ٨٠( ا

تال عليه يف دمشق بعض اخلتمة : )هـ٦٩٧- ٦٢٨(، )١( الفقيه العابراإلمامُُالنابـلسي، 
  . وبعدها ه٦٩٣البن عامر سنة 

 بن أمحد بن عثمان بن قامياز الذهيب حممد ، مشس الدين أبو عبد اهللا- 
   نةـعنه سذ ـأخ: )هـ٧٤٨- ٦٧٣( ،)٢(ث العصرّ احلافظ حمداإلمامماين، ُكْرُّالتـ
  .، وجلس إليه، ومسع حبوثه، وروى عنه»جملس البطاقة«وبعدها يف دمشق  )هـ٦٩٣(

 احلليب الشافعي، إمام يّ بن مظفر ابن الوردي، املعرعمر ، زين الدين- 
أخذ عنه يف حلب : )هـ٧٤٩-   (،)٣(التصانيف  واألدب، ذووالنحواللغة والفقه 

  . وبعدها)هـ٦٩٣(مث يف القدس سنة 
 ،)٤(ان، املقرئّّب بن أمحد بن علي ابن اللحممد ، مشس الدين أبو املعايل- 

زة إىل أثناء أفرد عليه قراءة نافع، مث أيب عمرو، مث عاصم، مث مح: )هـ٧٧٦- ٧١٠(
  .للداين» التيسري«، ومسع منه »َُّالزمر«سورة 

لةَْمد بن حيىي بن حنـ بن حممدـأح ،أبو العباس - 
ط ـُُ النابـلسي، سب)٥(

  .قرأ عليه بعض القراءات يف دمشق: )هـ٧٣٢- ٦٨٧ (،)٦(وسُعْلَّالس

                                                 
  .٧/٧٦٤» شذرات الذهب«، ٢/٣٣٦»  على طبقات احلنابلةالذيل«) ١(
طبقات الشافعية «، ٢/١٦٣» َ بالوفياتالوايف«، ٧٥ص » معجم شيوخ الذهيب«) ٢(

  .٩/١٠٠» الكربى
  . ١٠/٣٧٣» لكربىطبقات الشافعية ا«، ٣/١٥٧» َ الوفياتفوات«) ٣(
  .٨/٤٢٠» شذرات الذهب«، ٢/٧٢»  النهايةغاية«) ٤(
  .١/١٣٣»  النهايةغاية«) ٥(
هو مشس الدين، حممد بن عثمان التنوخي الدمشقي، الوزير الكامل التاجر الكاتب، تويف ) ٦(

  .٧/٧٤١» شذرات الذهب«:  ، ترمجته ومصادره يف  ه٦٩٣سنة 
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أبو إسحاق، إبراهيم بن أمحد بن عبد الواحد بن علوان الشامي  - 
  .ُأجازه ابن جبارة: )هـ٨٠٠ - ٧٠٩(، )١( القاهرةاجلريري، نزيل

كي ْرَزي الكْفِّ الرمحن بن أيب بكر بن أيب العباس أمحد بن علي النـعبد - 
  . ه٦٩٣تال عليه بالروايات يف دمشق سنة : )هـ٧٧٢-٧٠٠قبل ( ،)٢(الشافعي

- ٦٦٠بعد  (،مي الصويفَرَ بن عثمان القأمحد ،شرف الدين أبو العباس - 
  .)هـ٦٩٥( عليه بالروايات يف دمشق  سنة تال: )هـ٧٣١

ُسيذكر يف وصف النسخة :  فخر الدين عثمان بن إسحاق الدمشقي-
  ).ب(

ُ عبد اهللا بن سليمان املراكشي-  ََّ
ة ـتال عليه بالروايات يف دمشق سن: )٣(

   .)هـ٦٩٣(

 :مؤلفاته - ٧
  : في علوم القرآن- أ

  .» في شرح القصيدالمفيد« - 1
  :»الشاطبية شرح فيالقدسية   المكية والفتوحات« - 2

، وهو الشرح الثاين للشاطبية الذي )٤(نعت الذهيب هذا الكتاب باجلودة
ُ، يؤخذ هذا من قول ابن جبارة يف مقدمة »املفيد«ُألفه ابن جبارة بعد كتابه 

  :ب/١ الورقة - » الفتوحات«
                                                 

  .١/٦٣» رالنش«، ٨ - ١/٧» غاية النهاية«) ١(
  .١/٣٦٦»  النهايةغاية«) ٢(
  .١/١٢٢» غاية النهاية«، ١/٣٨٩» ذيل التقييد«، ٣/١٢٧٣» طبقات القراء«) ٣(
  .٣/١٢٧٢» طبقات القراء«) ٤(



  
لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة    ٣٨  )١(اجلزء ) ٨٠( ا

الفتوحات املكية «، مث أضفت إليه »املفيد يف شرح القصيد«ومسيته (
  ).»سية يف شرح الشاطبيةوالقد

ويتضح من خالل املقارنة بني خمطوطي الكتابني أن الكتاب الثاين 
ً يف عبارته كثريا مع احلذف، - » املفيد« أي كتاب - يوافق األول » الفتوحات«

  .واإلضافات الكبرية، والصياغة اجلديدة
 ُذكر الكتاب يف أغلب املصادر دون تصريح بعنوانه السالف، وانفرد

  .)١(ْسطالين فذكره بعنوانه الصريح مع السند الذي أدى إليه الكتابَالق
وصفت مصادر ترمجة املؤلف هذا الشرح بالكبري املطول املشهور، فحدد 

، وال تدع نسخة الكتاب اخلطية الوحيدة )٢(ابن الوردي حجمه يف أربعة جملدات
  .)٣(ًاليت بني يدي جماال للشك يف هذا احلجم

  :ملشار إليها فتعود إىل أمرينأما شهرة الكتاب ا
، وهو »الفتوحات املكية«ََشبه عنوان الكتاب بعنوان كتاب ابن عريب  - ١

                                                 
ُقال القسطالين عند ترمجته ابن جبارة يف ) ١( ْ ًشرحها شرحا كبريا : (٩٢ص » الفتح املواهيب«َ ً

ما أبو العباس : قلت... »ح الشاطبيةالفتوحات املكية والقدسية يف شر«مساه  وقد أنبأين 
ما مؤلفهما، فذكره: َمن طريق اجلمايل، عن أيب إسحاق إبراهيم بن علوان، قال   ).أخربنا 

  .٢/٢٧٥» تتمة املختصر يف أخبار البشر«) ٢(
لد األول من الكتاب، وهو فيها برقـم) ٣(  تضـم خزانة مـجمع اللغة العربية بدمشق خمطوط ا

- (َث األكرب الشيخ بدر الدين احلسين رمحه اهللا ِّضمن جمموعة العالمة الـمحد) ٤١٦(
، وهي نسخة مقابلة على أصل كتب يف حياة املؤلف، يظهر ذلك من املقدمة ( ه١٣٥٤

ومن العبارات املرقومة يف طرر الكتاب، فرغ من زبرها يف دمشق سعيد بن إبراهيم اليمين 
ورقة، وتنتهي ) ٢٣١(، تقع النسخة يف  ه٨٥٤ رمضان سنة )١٦(بعد صالة اجلمعة يف 
  .ًمن الشاطبية، فهي متثل ربع الكتاب متاما) ٢٩٠(بنهاية شرح البيت رقم 
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٣٩  

ُالكتاب املشهور الذي أثار ضجة كربى، وال غرو يف اختيار ابن جبارة هذا العنوان 
لكتابه، وهو الرجل املتصوف الزاهد الذي أخذ التصوف وعلم القراءات عن 

  .شيخه حسن الراشدي
، وهو ما )١ ()الشرح اإلشاري(ما تضمنه الكتاب من شرح ميكن تسميته  - ٢

ٍتوحي به األلفاظ من معان خفية، وما ترمز إليه من دالالت غري ظاهرة، 

 .واحتماالت بعيدة
وهذا النوع من الشرح هو الذي أدى بأصحاب مصادر ترمجة املؤلف إىل 

املخ ِّ وهو املؤر–نقد الكتاب ومؤلفه، فبدأ الذهيب 
ُ
 فوصف الشرح الكبري –ف ِصْن

ُُحشاه باالحتماالت البعيدة، وأودع فيه الدرة وأذن : (ُلشيخه ابن جبارة بقوله ُّّ
  :، مث وصف شيخه بعد  قليل بقوله)٢()َّاجلرة

فمن أغرب … ذهنه جيد من حيث الفهم، ال من حيث التحقيق (
ُشيء حدثين به ابن النابـلسي وأعجبه عن ابن جبارة أنه  ُِ قال يف قول الشاطيب ُ

  :]»الشاطبية«من ) ٢٥٤(البيت رقم [
 .َالَيَْل أّ سناه كلما اسودُيضيء

 

 ِه وعند حناتٌ اهلمز أحناءويف 
 

قول الناظم يف هذا البيت ست مئة ألف احتمال، ومثانون ألف  لـحيتم

                                                 
ًقياسا على التفسري اإلشاري أو الفيضي، وهو تأويل آيات القرآن الكرمي على خالف ما ) ١(

. د/ » سري واملفسرونالتف«. يظهر منها مبقتضى إشارات خفية تظهر ألرباب السلوك
  .٢/٣٣٨حممد حسني الذهيب 

معرفة القراء «: ه يفُ، وجاء الشطر األول من العبارة أو مقارب١/١٢٧٢» طبقات القراء«) ٢(
الدرر «، و ١/٦٠٨» ّاملقفى الكبري«، و ١/١٢٢» غاية النهاية«، و ٢/٧٤٦» الكبار
  .١/٢٧٦» الكامنة



  
لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة    ٤٠  )١(اجلزء ) ٨٠( ا

  .احتمال
ِفانظر إىل هذا اهلوس املفرط َ!  

عشر معشارها جلاءت يف ثالث فلو كتبت هذه االحتماالت اليت ال وجود ل
  !ًمئة ألف سطر وزيادة، وذلك جييء يف ألف كراسة، فتجلد يف أربعني جملدا
ُمث نقلت من خط ابن جبارة بيت الشاطيب يف وريقة، وما نصه ُ:  

اية من  هذا البيت حيتمل مخس مئة وجه وأزيد من ذلك، إىل غري 
ً أخربتك به، وما أظن أحدا الوجوه، وقد نظرت فيه، وتأملته، فوجدته كذلك كما
  .انتهى. ّيهتدي إىل ذلك إال من هداه اهللا تعاىل ونور بصريته

ّنعم، هدانا اهللا وبصرنا، فإن اهلمز موجود يف كالم اهللا، وكالم اهللا : قلت
ِدادا لِ مُ البحرَانَ كْوَ لْلُق: تعاىل ال يتناهى َ لنفد البِّيبَات رَمِلَكً َ  ُرْحََِ

ِ يا أيها الشخص عنك الدعاوى، والزم الورعْ، فدع]١٠٩الكهف[
َْ() ١(.  

امه بالتخبيط ، )٢(أما الصفدي فوصفه بالرباعة يف النحو والقراءات مع ا
َْعنده من الفضائل مجل وتفاريق، إال أنه كان يتجازف، وينتقل بعد : (وقال فيه

  .)٣()سعادة علمه ألجل ذاك ويتحارف
يف النسخة املخطوطة » الشاطبية«من ) ٢٥٤(هذا وقد خال شرح البيت 

ما  ًللكتاب متاما من النصني اللذين نقلهما الذهيب آنفا، وميكن عزو ذلك إىل كو َّ ً
ُمأخوذين من كتب أخرى للمؤلف، أنـبـهها كتاب  الذي أشار ابن اجلزري » اهلمز«ََْ

                                                 
   .١٢٧٤ – ١/١٢٧٣» طبقات القراء«) ١(
  .١/٣٦٣» ُبغية الوعاة«، ونقل العبارة األخرية عنه السيوطي يف ٨/٢٦» َالوايف بالوفيات« )٢(
وهو تصحـيف، . كان يتجارف: ، وفيه)نشرة أيب زيد ورفاقه(، ١/٣٤٣» العصر أعيان«) ٣(

  .١/١٤٠والصواب من نشـرة سزكـني 



  
   خري اهللا الشريف–ابن جبارة املقدسي 

 

٤١  

ُإىل أن ابن جبارة قد أفرده بالتأليف
و ، أ)٢(بالتأليف» بيت خالصة«، كما أفرد )١(

ّهي نسخة معدلة عن » الفتوحات«أن هذه النسخة اليت بني أيدينا من كتاب 
ّأمالها املؤلف بأخرة بعد أن تغريت الكتاب  َ َ حاله، وآل إىل االعتدال يف أقواله َ

ْحاله إىل أن كسر ابن جبارة، وبطلت ومل يزل على : (ومؤلفاته، كما قال الصفدي ََ َ ُ ُ
ِ ُ

  .)٣()منه تلك الرموز واإلشارة
  :» عقيلة أتراب القصائد في أسنى المقاصدشرح« - 3 

 هذا )٤( هي رائية الشاطيب املشهورة يف رسم القرآن، وصف ابن اجلزري»العقيلة« و
 وقدُ البن جبارة بأنه أحسن من شرحه املتقدم ذكره لالمية، وأن كليهما حسن مفيد، الشرح

 و ،٢/١٢٧٢ »قراء الطبقات« و ،٧٥ ص» شيوخهمعجم«ذكر هذا الشرح الذهيب يف 
 أعيان« و ،٨/٢٦ »َ بالوفياتالوايف«، والصفدي يف ٢/٧٤٦ » القراء الكبارمعرفة«

، والفاسي يف ٤/٣١٩ » على طبقات احلنابلةالذيل« وابن رجب يف ،١/٣٤٣ »العصر
ِاملقصد «وابن مفلح يف ، ١/٦٠٨ » الكبريىّاملقف «يف، واملقريزي ١/٣٨٩ »ذيل التقييد«

 املنهج«َُ، والعليمي يف ١/٣٦٤ » الوعاةبغية«و السيوطي يف ، ١/١٧٧» األرشد
، ١/٨١» املفسرينطبقات «يف، والداوودي ٢/٣٨١» اجلليلنسُاأل« و ،٥/٢٤»األمحد

، ٨/١٥٢ » الذهبشذرات«، و ابن العماد يف ١/١٥١ »الَجِدرة احل«وابن القاضي يف 

                                                 
  .١/٤٢١» النشر يف القراءات العشر«) ١(
الفتوحات املكية «ُ الشاطبية، ذكر ذلك ابن جبارة يف مقدمة من) ٦٨٤(وهو البيت رقم ) ٢(

  :أ، كما سيأيت، وهو قول الشاطيب/٤٥الورقة » والقدسية يف شرح الشاطبية
َُْلشعبة يف الثاين ويـفتح مشلال َ 

 

ٌوخالصة أصل وال يعلمون قل  ٌ 
 

 

   .١/٣٤٣» أعيان العصر« )٣(
  .١/١٢٢»  النهايةغاية«) ٤(
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 ص »احلنابلة طبقات رخمتص«ي يف ّ، وابن شط١/١٠٧ » العارفنيهدية «يفوالبغدادي 
  .١/٢٧٧ »املؤلفنيمعجم «، وكحالة يف ١/٢١٤ »األعالم«، والزركلي يف ٦٦

 يف مكتبة األسد  اطلعت عليها خطيتان، أوالمهانسختان وللكتاب
 مبدريد )١( األسكولایرُ ذكرت يف فهرس خمطوطات، والثانية)٣٠٦(بدمشق برقم 

  ).١٤٠٧(برقم 

  :»ويد نونية السخاوي في التجشرح« - 4
، وابن ١/٣٤٣ » العصرأعيان« و ،٨/٢٦ »َ بالوفياتالوايف« الصفدي يف ذكره

  .١/٢٧٧ »معجم املؤلفني«، وكحالة يف ١/٢٧٦ » الكامنةالدرر «يفحجر 

  :»الهمز «- 5
 باب الوقف -  ١/٤٢١»  يف القراءات العشرالنشر« ابن اجلزري يف ذكره

  .ز بالتأليفُ عندما عد ابن جبارة ممن أفرد اهلم، اهلمزعلى

  :» في القراءاتأشياء« - 6
َُ، و العليمي ٤/٣١٩ » على طبقات احلنابلةالذيل« ابن رجب يف ذكرها

، والداوودي يف ٢/٣٨١ » اجلليلسُْناأل« و ،٥/٢٤ » األمحداملنهج«يف 
، وابن ٨/١٥٢ » الذهبشذرات«، وابن العماد يف ١/٨١ » املفسرينطبقات«

  .، كلهم دون بيان٦٦ ص» طبقات احلنابلةخمتصر «يفي ّشط
  :»تعاليق« - 7

ذا اللفظ دون بيان٨/٢٦ »َ بالوفياتالوايف« الصفدي يف ذكرها  .  
  :»بيت خالصة« - 8

                                                 
  .٣/٦٥»  إسبانيا- عربية باألسكولایر املخطوطات ال«) ١(



  
   خري اهللا الشريف–ابن جبارة املقدسي 
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أ أنه أفرد بيت الشاطبية /٤٥الورقة » الفتوحات املكية«ذكر املصنف يف كتابه 
  :بتأليف مستقل، وهو قوله) ٦٨٤(رقم 

َْلشعبة يف الثاين ويـفتح مشلال ََ ُْ َ 
 

ٌخالصة أصل وال يعلمون قلو  ٌ 
 

  : في تفسير القرآن- ب
  :» القدير في التفسيرفتح« - 9

 وابن مفلح ،٤/٣١٩ » على طبقات احلنابلةالذيل« ابن رجب يف ذكره
 و ،٥/٢٤ » األمحداملنهج«َُ والعليمي يف ،١/١٧٧» ِاملقصد األرشد«يف 

، ٨/١٥٢ » الذهبشذرات«، وابن العماد يف ٢/٣٨١ » اجلليلنسُاأل«
 كشف«، و حاجي خليفة يف ١/٨١ » املفسرينطبقات«والداوودي يف 

ي يف ّ، وابن شط١/١٠٧ » العارفنيهدية« والبغدادي يف ،٢/١٢٣٣ »الظنون
 يف وكحالة، ١/٢١٤ »األعالم«، والزركلي يف ٦٦ ص » طبقات احلنابلةخمتصر«
  .١/٦٨ »معجم املفسرين«، ونويهض يف ١/٢٧٧ »معجم املؤلفني«

  :»يل للزمخشريز تن الكشاف عن حقائق التصرمخ« - 10
يف مكتبة األسد برقم ا ً خمطوطواطلعت عليه، »المـاألع« يف الزركلي رهـذك

  . ينتهي يف أثناء سورة األنعامالكتاب،هو اجلزء األول من و ،)٥٠٢(
  : في النحو- ج

  :»ٍ ألفية ابن معطشرح« - 11
َُ، والعليمي يف ٤/٣١٩ » على طبقات احلنابلةالذيل« ابن رجب يف ذكره

 طبقات«، والداوودي يف ٢/٣٨١ » اجلليلنسُاأل «و ،٥/٢٤ » األمحداملنهج«
ي يف ّ، وابن شط٨/١٥٢ » الذهبشذرات«، وابن العماد يف ١/٨١ »املفسرين

، وكحالة ١/٢١٤ »المـاألع«لي يف ـ والزرك،٦٦ ص » طبقات احلنـابلةخمتصر«
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  .١/٢٧٧ »معجم املؤلفني«يف 
  :)١( مها قولهانتهتا إلينا يف بعض املصادر،ن تاقطعُ جبارة ر ابن شعمنو

 ُ وأنت من املالم سليمْفاذهب
  

ُ السالم عليهم تسليمُترك  ُ 
 

 ُ سألتهم بدا املكتومفلئن
 

ِّارف من ودهمخَْ ختدعنك زال  ُ ٌ 
 

 !ُمـٌ تصاحب واجد وعديَّىنأ
 

ٌ للفقري مع الغين مودةما  ِّ 
 

 :)٢(وقوله      
ِقلوب من املعارف والتقى الِخلت ُ 

 

  الزوايا من خباياها كماِخلت 
 

َ الظباء وال النَّقا ذاك النقاَتلك ُ 
 

 ُ الوادي فما غزالنهَّوتنكر 
 

  :وفاته - ٨
ُ جبارة يف القدس الشريف فجأةابن تويف

، سحر يوم األحد رابع رجب )٣(
ظاهر ) ّالما م( ودفن من يومه مبقربة سنة، وله مثانون )م١٣٢٧/  ه٧٢٨ (سنة 

 صالة الغائب يف السادس دمشقالقدس من جهة الغرب، وصلي عليه جبامع 
  .عشر من رجب

  :ا مسلسلة تاريخيمصادر ترجمته - ٩

                                                 
   .١/١٥٢» الَجِدرة احل«، ١/٣٦٤» غية الوعاةُب«، ٨/٢٦ »َالوايف بالوفيات«) ١(
   .٨/٢٦ »َالوايف بالوفيات«) ٢(
 -  »ذرات الذهبـش«يف ) الذهيب(، وقد تـحرفت كلمة ٣/١٢٧٤ »طبقات القراء«) ٣(

 نقل ابن العماد عن الذهيب وفاة ابن عندما) الدبيثي( إىل -  من نشرة األرناؤوط ٨/١٥٢
ُجبارة فجأة، وقد سبق الدبـيثي ابن جبارة يف الوفاة بنحو قرن من الزمن َ َُ ُّ ِْ ُّ.   



  
   خري اهللا الشريف–ابن جبارة املقدسي 
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ْللربزايل، أو» املقتفي لتاريخ أيب شامة« - 1 ْتاريخ الربزايل«: ِ ِ«)١(.  
  .١٢٧٤ – ٣/١٢٧٢للذهيب »  القراءطبقات« - 2
  .٧٥ص»  شيوخ الذهيبمعجم« - 3
  .٢/٧٤٦للذهيب »  القراء الكبارعرفةم« - 4
  .٢/٢٧٥  البن الوردي،» أليب الفداءالبشر املختصر يف أخبار :تتمة« - 5
 .٣٤٤ – ١/٣٤٢للصفدي »  العصر وأعوان النصرأعيان« - 6
  .٢٦ – ٨/٢٥للصفدي » َ بالوفياتالوايف« - 7
 .١٤/١٤٢البن كثري »  والنهايةالبداية« - 8
  .١٨٣ – ٢/١٨٢البن حبيب » ملنصور وبنيهتذكرة النبيه يف أيام ا« - 9

  .٣٢٠ – ٤/٣١٩البن رجب »  على طبقات احلنابلةالذيل« - 10
  .١/٣٨٩للفاسي »  التقييد يف رواة السنن واملسانيدذيل« - 11
  .١/١٢٢ري ََزالبن اجل»  النهاية يف طبقات القراءغاية« - 12
 .١/٦٠٨للمقريزي »  الكبريىّاملقف« - 13
 ٢٠١ - ٢٠٠ الورقة :هبةُالبن قاضي ش»  واللغوينيطبقات النحاة« - 14

                                                 
ّ لـعل ترجـمة ابن جبارة يف اجلزء املخطوط من الكتاب الذي تضمه مكتبة كوبريلي برقم )١( ُ

ّقد ذكره املنجد ، و ه٧٣٨ إىل سنة  ه٧٢٦من سنة : َ، ويشمل تراجم الوفيات)١٠٣٧(
، أما اجلزء املطبوع منه فهو رسالة ماجستري ١٤٣ص » معجم املؤرخني الدمشقيني«يف 

، وهو يشمل ١٩٨٠يف التاريخ من جامعة دمشق، حققه حممد مصباح مظلوم سنة 
 واجلزءان السابق والالحق هلذه الفرتة . ه٧٠٣ حىت سنة  ه٦٩٩من سنة : َتراجم الوفيات
ملا حيققا بعد

ّ
.  
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  .من خمطوط الظاهرية
 .١/٢٧٦ رَجَحالبن »  الكامنة يف أعيان املئة الثامنةالدرر« - 15
  .١/١٧٧ِفلح ُالبن م» ِاملقصد األرشد يف ذكر أصحاب اإلمام أمحد« - 16
 .٣٦٤ – ١/٣٦٣للسيوطي »  الوعاةغيةُب« - 17
  .٩٢طالين ص ْسَللق» ة اإلمام الشاطيبالفتح املواهيب يف ترمج« - 18
 .٢/٣٨١يمي َلُللع»  اجلليل بتاريخ القدس واخلليلنسُاأل« - 19
  .٢٤ – ٥/٢٣ يميَلُللع»  األمحد يف تراجم أصحاب اإلمام أمحداملنهج« - 20
  .٨١- ١/٨٠للداوودي »  املفسرينطبقات« - 21
  .١٥٢- ١/١٥١البن القاضي » ال يف أمساء الرجالَجِ احلةّرُد« - 22
  .١٥٢- ٨/١٥١البن العماد »  الذهب يف أخبار من ذهبراتَشذ« - 23
، ١/٤٥٩ خليفةحلاجي »  الظنون عن أسامي الكتب والفنونفْشَك« - 24
٢/١٢٣٣ – ١١٥٩، ٦٤٨.  

 .١/٣٢٣ُللخوانساري » روضات اجلنات يف أحوال العلماء والسادات «- 25
  .١/١٠٧للبغدادي »  العارفنيهدية« - 26
  .٦٧- ٦٦ي ص ّالبن شط» طبقات احلنابلة خمتصر« - 27
  .١/٢٢٢ للزركلي »األعالم« - 28
  .١/٢٧٧لكحالة »  املؤلفنيمعجم« - 29
  .١/٦٨يهض َوُلعادل نـ»  املفسرينمعجم« - 30
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  »المفيد في شرح القصيد«كتاب - ًثانيا 
 للشاطبية، فالبد من تعريف الشاطبية والوقوف عند شروحها، شرح املفيد
 الشروح مث عند منهج مؤلف املفيد ومصادره وتاريخ تلكملفيد بني مث عند منزلة ا

  .تأليفه
   :وشروحها الشاطبية  - ١

ً اهلجري األول، وتوسع شيئا فشيئا حىت القرن التأليف يف القراءات من بدأ ً
حرز األماين ووجه «:  منظومته الالمية املسماةيف )١(أرسى قواعده اإلمام الشاطيب

بيت، وحازت من القبول والشهرة ) ١١٧٣( بلغت اليت» ةالشاطبي«أو » التهاين
ًوالعناية حظا وافرا ال يعلم له   الشاطيب يف ضبط القراءات السبع، ّنتفا يف بابه؛ إذ نظريً

ً إذا انفرد، ورمزا إذا اجتمع مع غريه، ًرمزاٍفسلك سبيل الرمز، فمنح كل قارئ وراو 
 ومع أن ،)٢(بية األجبدية عند املغاربة العراحلروف هذه الرموز من تسلسل ترتيب أخذو

 ذلك ال يقدح يف هذه املنظومة فإن )٣( الشعريةالشاطبية قد وردت فيها الضرورات

                                                 
َهو أبو حممد، القاسم بن فيـره بن خلف بن أمحد الشاطيب الرعيين ) ١( ُّ ُّْ  الضرير، العامل األندلسيِْ

 القراءات والرسم والنحو والفقه فنالعامل، القدوة اإلمام املتوقد ذكاء، ذو الباع األطول يف 
، تـرمجته  ه٥٩٠ ، وتـويف سنة  ه٥٣٨ سنة ولدّواحلديث، مع الورع والتقوى والتأله والوقار، 

َسري أعالم النبالء«: يفومصادره  »  الشاطيبام ترمجة اإلميفالفتح املواهيب «، و٢١/٢٦١» ِ
  . »اإلمام الشاطيب سيد القراء«، و 

 ثخذ، رست، فضق، نصع، حطي،كلم، دهز، أبج، :التالية املقاطع وفق ترتيبها يف وذلك) ٢(
  .١٩ص اخلطيب عدنان.د/ » العريباملعجم«:وانظر. ظغش

:  ياء النسبة املشددة يف األبيـاتوختـفيف، )١٨ ، ١٥، ٧: (كتسهيل اهلـمز يف األبيات) ٣(
  .، وغري ذلك )٣١ ،٢٩ ، ٢٨(



  
لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة    ٤٨  )١(اجلزء ) ٨٠( ا

 املكانة الرفيعة عند العلماء باختالف تلكاملوسوعية، فال عجب أن تتبوأ الشاطبية 
م، فهي ليست وعاء للقراءات فحسب،   هي على قدر جيد من بلختصصا

  .لعذوبة والبيان، وقوة السبك، ووفرة املعاينالرقة وا
ض وقد ً ضمت سبعا اليت )١( من العلماء لشرح هذه املنظومةعدد 

 للداين »التيسري«من القراءات القرآنية املتواترة املشهورة، واعتمدت كتاب 
ًفكان شرح السخاوي، تلميذ الشاطيب، رائدا هلذه . ًأساسا هلا  الشروح،َّ

ْن تاله من الشراح شرحه مبا فتحه اهللا عليه من علم ّوميز كل واحد مم
  .الذي نعرض له» املفيد«ُ أتى شرح ابن جبارة مثوخربة، 

ً منها سابقا للمفيد أو معاصرا له، ماكان يأيت عرض هلذه الشروح وفيما ً
  .ًوما كان تاليا له

  : عاصرتهأو» المفيد« سبقت شروح  -  أ
 - (ّ بابن احلداد املعروفي التونسي  شـرح لعبد الرمحن بن أيب القاسم األزد- ١

   (. ه٦٢٥حنو 
ِاملهند القاضيب  «- ٢ أليب العباس أمحد بن علي بن حممد »  قصيدة الشاطيبشرحّ

ْبن علي بن شكر القرطيب األندلسي ا   .)هـ٦٤٠ حنو - (ُ
أليب احلسن علي بن حممد بن عبد الصمد »  القصيدشرحفتح الوصيد يف  «- ٣

  .)هـ٦٤٣- (َّالسخاوي الشافعي 
َملنتجب الدين أيب يوسف املنتجب »  شرح القصيدةيفة الفريدة َّرُالد «- ٤ بن أيب اَْ

  .)هـ٦٤٣- (ََالعز بن رشيد اهلمذاين 
                                                 

ًشرحا، ويف ) ٥٤(» اإلمام الشاطيب سيد القراء«: يف كتاب» الشاطبية«بلغت شروح ) ١(
  .هاًشرحا عدا احلواشي والتعليقات علي) ٦٢(» ِالعقد النضيد« حتقيق مقدمة



  
   خري اهللا الشريف–ابن جبارة املقدسي 

 

٤٩  

أليب عبد اهللا حممد بن احلسن بن حممد »  يف شرح القصيدةالفريدةالآلىلء  «- ٥
  .)هـ٦٥٦- ( حلب نزيلّبن يوسف الفاسي ا
أليب عبد اهللا حممد بن أمحد بن حممد، » ماين حرز األشرح املعاين يف ز كن «- ٦

ِاملعروف بشعلة املوصلي  ِ َْ َْ   .)هـ٦٥٦- (ُ
 ي الفتح حممد بن علي بن موسى األنصاري الدمشقأيب شرح لشمس الدين - ٧

  .)هـ٦٥٧- (
، )هـ٦٦١- (ََّْ لعلم الدين قاسم بن أمحد اللورقي »القصيداملفيد يف شرح  «- ٨

  .قد يكون اطلع عليه وُجبارة،ّوهو مسي كتاب ابن 
أليب شامة عبد الرمحن بن إمساعيل الدمشقي »  حرز األماينمنإبراز املعاين  «- ٩

  .)هـ٦٦٥- (
 احلسن علي بن يعقوب بن شجاع بن علي بن أيب شرح لعماد الدين - ١٠

ِإبراهيم املوصلي  ِ   .)هـ٦٨٢- (َْ
  .)هـ٦٨٨- (َ لتقي الدين يعقوب بن بدران اجلرائدي »الشاطبيةحل رموز  «- ١١
أليب الفضائل عباد بن أمحد بن »  شرح حرز األماينيفكاشف املعاين  «- ١٢

َإمساعيل احلسيين    .)هـ٧٠٤ سنةا كان حي(ُ
  .)هـ٧٠٦- ( بن أمحد علي شرح لعالء الدين - ١٣
ْ يوسف بن حريز بن فضل اللخمي املعـروف بن شرح أليب احلسن علي - ١٤ َّ

َّبالشطن   .)هـ٧١٣-  (ويفَـَّ
ِ مكي املوصلي بنأليب موسى جعفر  شرح - ١٥ ِ َْ ّ   .)هـ٧١٣- (ّ
أليب عبد اهللا حممد بن حممد بن داود »  شرح حرز األماينيففرائد املعاين  «- ١٦

  .)هـ٧٢٣-  (ُُّآجرومُّْالصنهاجي املعروف بابن 



  
لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة    ٥٠  )١(اجلزء ) ٨٠( ا

  .)هـ٧٢٥- ( املعروف بابن خطيب بيت اآلبار بكر شرح ليوسف بن أيب - ١٧
َّ النقل مما استحسنه من كالم السخاوي »يداملف«ُ أكثر ابن جبارة يف وقد

 كما صرح بذلك يف مقدمته، وكان الشاطبيةوالفاسي وأيب شامة ممن سبقه يف شرح 
 نقل عنهم من دون إشارة، و نقل قليلةًدائما يشري إىل من ينقل عنه، خال مرات 

ًمن كالم شيخه الراشدي قسطا كبريا ن آخرين ً ومل يغفل العزو إليه، ونقل أيضا ع،)١(ً
ًنقال يسريا ً.  

  :أو جاءت بعده» المفيد «عاصرت شروح - ب

  ََْاجلعربيلبـرهان الدين أيب إسحاق إبراهيم بن عمر بن إبراهيم  »  املعاينز كن« - ١
  .)هـ٧٣٢- (
بن عبد األيب حممد عبد الرمحن بن أمحد »  املفيدة يف شرح القصيدةاحلواشي« - ٢

ُالرمحن الدقوقي    .)هـ٧٣٥- (ُّ
أليب القاسم هبة اهللا بن عبد »  البارزية يف حل القصيدة الشاطبيةلفريدةا« - ٣

  .)هـ٧٣٨- (الرحيم البارزي 
َ لبدر الدين أيب عبد اهللا حممد بن أمحد بن بصخان شرح - ٤ ْ   .)هـ٧٤٣- (َ
- ( أم قاسم املرادي بابن شـرح لبـدر الدين أيب حممد احلسـن بن قاسم املعروف - ٥

  .)هـ٧٤٩
لشهاب الدين أيب العباس أمحد بن يوسف » ضيد يف شرح القصيد النِالعقد« - ٦

  .)هـ٧٥٦-  (احلليبَّاملعروف بالسمني 

                                                 
  .ًمل تذكر مصادر ترمجة الراشدي له تأليفا) ١(
  



  
   خري اهللا الشريف–ابن جبارة املقدسي 

 

٥١  

لعالء الدين أيب البقاء علي »  القارئ املبتدي وتذكار القارئ املنتهيسراج« - ٧
ْ القاصح العذري ابنبن عثمان ا ُ   .)هـ٨٠١- (ِ
  .)هـ٩١١- ( جلالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي شرح - ٨
  .)هـ١٣٨١- (َّّلعلي حممد الضباع »  املريد إىل مقصود القصيدإرشاد« - ٩
  .)هـ١٤٠٣ - ( لعبد الفتاح القاضي »الوايف« - ١٠

ُ وهو من شراح الشاطبية الذين جاؤوا بعد ابن جبارة ِالقاصح صرح ابن وقد ُّ
وقد اختصرت هذا الكتاب من شرح : ( مقدمتهيفبنقله عن شرحه، فقال 

 وغريهم، وزدت فيه فوائد ليست من ُجبارة،ّوي والفاسي، وأيب شامة، وابن َّالسخا
  .)١(..)سراج القارئ: هؤالء املشروحات، ومسيته

 أحد األصول اليت استقى منها مادة كتابه – كما سلف – اجلزري ابن وجعله
  .ُ الذي أدى إليه كتاب ابن جبارةَالسند فذكر فيه ،)٢(»العشرالنشر يف القراءات «

  :في شروح الشاطبية» المفيد« منـزلة - ٢
  : شروح الشاطبيةأنواع •

 بكل ما يتعلق باألبيات من شارحهاُ يعىن اليت :لةَّ الشروح المطو- أ
 أخطاء الشراح وتصحيحمعىن، وإعراب، وخالف بني العلماء، وتوجيه قراءات، 

  :قبله، منها
  .ضخمني شرح ابن خطيب بيت اآلبار املشار إليه، وهو يف جملدين - ١
  .ضخم، ربعه خمطوط يف جملد »الفتوحات املكية والقدسية«: ُ شرح ابن جبارة- ٢

                                                 
   .١٠ص / »سراج القارئ املبتدي وتذكار القارئ املنتهي«) ١(
   .١/٦٣» النشر« )٢(



  
لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة    ٥٢  )١(اجلزء ) ٨٠( ا

َ اجلعربيشرح - ٣   .، طبع أقل من ربعه يف جملد كبري»ز املعاين كن«: َْ
  .، طبع ربعه يف جملدين كبريين»العقد النضيد«: َّ السمني احلليبشرح - ٤

االيت :المتوسطة  الشروح-  ب  ومل يوجزوا، بل  مل يطنب فيها أصحا
  :ًكانت وسطا بني ذلك، منها

  .، طبع يف أربعة جملدات صغرية»إبراز املعاين«:  شرح أيب شامة- ١
  .، خمطوط يف جملدين»الآللئ الفريدة«:  شرح الفاسي- ٢
َْ شرح شعلة- ٣   .، طبع يف جملد»ز املعاين كن«: ُ

  حبل رموز األبيات مع بيان املعىنوتكتفي: المختصرة الشروح -  ج
ماإلمجايل وهذه تعىن بالقارئ ذي املعرفة بالقراء   ومصطلحات علم القراءات وروا

  :مثل
  .»الوايف«: )هـ١٤٠٣- ( شرح عبد الفتاح القاضي - ١
  .»إرشاد املريد إىل مقصود القصيد«: )هـ١٣٨١- (ّّ شرح الضباع - ٢

  :»المفيد «منـزلة •

موعة الذي حنن بصدده نرى أ» املفيد« يف كتابنا التأمل عند نه من ا
  : املتوسطة، فهوالشروحالثانية، وهي 

 األصول مبقدمة متوسطة أو خمتصرة، يتحدث فيها عن أبواب يقدم لكل باب من - ١
:  وإعرابه، أو عن واحد مما تقدم، مثلواالصطالح،موضوع الباب ومعناه يف اللغة 

  .الكبري وسورة أم القرآن ، واإلدغام ،مقدمة باب االستعاذة ، والبسملة 
 من حيث االشتقاق اللغوي، وقد يستشهد على البيت يتكلم يف مفردات - ٢

  .ذلك بالشعر



  
   خري اهللا الشريف–ابن جبارة املقدسي 

 

٥٣  

ازكالم قد يتعرض ملا يف - ٣   . الناظم من أمور بالغية كاالستعارة والتشبيه وا
 يف األبيات مما يدور املعىن حوله مع ذكر وجوه الكلماتعرب بعض ُ ي- ٤

  .النحاة يف املسائل اخلالفية مذاهبًاإلعراب أحيانا، وقد يبني 
 والفاسي ،)هـ٦٤٣- (َّالسخاوي :  عن ثالثة من أبرز شراح الشاطبية، وهمينقل - ٥

، ويكثر من تعقب أيب شامة، مما يدل )هـ٦٦٥- (، وأبو شامة )هـ٦٥٦- (
  . ناقدةوقرحيةّعلى ذهن وقاد، 

ا الشاطبية، ويذكر عللها مستشهداِّ يوج- ٦  أئمة بأقوال ًه بعض القراءات اليت حو
  .النحو واللغة

 والشبه واالعرتاضات اليت قد تعرض للمرء، مث جييب عنها االستفسارات يورد - ٧
  .ً يرتكها دون إجابة أحياناأومبا يزيل لبسها 

  :»المفيد«ُ ابن جبارة في منهج - ٣

 هو أهله، وصلى مبا محد اهللا فيها، وأثىن عليه مبقدمة  كتابهُ ابن جبارة بدأ
 وحفظه، وأصحابه والتابعني، مث تكلم على القرآن الكرمي وآله على الرسول 

ّوأن اهللا قد أظهر ذلك على يد الشاطيب يف منظومته، ويسر له حبثها على شيخه 
ّ الراشدي، مث وضع شرحه يف كتاب، وأضاف إليه ما يسره اهللا لديه، مث بني حسن
  :اآلتية سار عليه يف شرح األبيات، وهو يشمل النقاط الذياملنهج 
  . ذكر البيت دفعة واحدة كما فعل غريهاليلتزم - أ

  . على رمزهايقفو مسألة ذكري - ب
ا إال القليل، أو ما يتوقف عليه بيان حكم من أحكامهااليعرب من - ج   . أبيا
ا بإجياز واختصار- د    .ُّ مقصوده حل ألفاظها ومشكال



  
لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة    ٥٤  )١(اجلزء ) ٨٠( ا

تطويل، مع طلب االختصار وترك ال:  هذه النقاط إىل أمرينرد وميكن
والنقطة األخرية اليت ذكرها تعلل منهجه؛ فهو يريد . اإلمكانإيضاح املعىن قدر 

 لكي يبلغ القارئ هدفه من فهم املعىن بأسرع ما املستطاعاختصار الشرح قدر 
  .األبياتميكن دون إخالل ببيان معىن 

  : نقاط أخرى غلبت على منهج املصنف هيإضافة وميكن
  .معاين األلفاظ الغريبة يف األبيات االهتمام ببيان -   ه
  . بعض املفردات اليت هلا أدىن وشيجة باملعىنإعراب - و
 لبعض اجلزئيات مبا يقويها من مقاطع الشاطبية نفسها أو االستشهاد - ز

  . أو غري ذلكاآلثاراآليات الكرمية أو 
  . الشاطبية بالشاطبيةتفسري - ح
  . القراءاتتوجيه - ط
» إبراز«: على ثالثة من أحسن شروح الشاطبية هي يف الشرح االعتماد - ي

ونقل كالم شيخه حسن . َّالسخاوي» فتح« و الفاسي،» آللئ«أيب شامة، و 
  .ً كان ذلك مناسباإذاالراشدي، عالوة على التعقيب عليها 

  : املصنفمنهج على ويؤخذ
 عن بعض املصادر دون إشارة إليها، أو بشيء من التصريح بالنقل النقل - أ
  .ُ أن الكالم املتقدم هو البن جبارةيوهم ذلك، مما بعد

  . اإلجابة عن بعض األسئلة اليت طرحها يف شرحهترك - ب
  . يف بعض النقولاإلطالة - ج

 :»يدـالمف«مصادر - ٤
  : إىل ضربني فيما يأيتاملفيد تقسيم مصادر ميكن



  
   خري اهللا الشريف–ابن جبارة املقدسي 

 

٥٥  

  : أكثر املصنف النقل عنها يف كتابه، وهياليت الكتب وهي : مصادر رئيسة- أ

ْحرز األماين ووجه التهاين «- ١  فلم ُجبارة،وهي املنظومة اليت يشرحها ابن : »ِ
يكد خيلو شرح لبيت منها من استشهاد مبقاطع أخرى من املنظومة 

  .نفسها
ْإبراز املعاين من حرز األماين «- ٢  علىوهو شرح : أليب شامة املقدسي» ِ

َّالسخاوي يف الشاطبية سار فيه أبو شامة على منوال شيخه أيب احلسن 
 وزاد عليه معاين مل يودعها كتابه، فشرع يف تصنيفه بتوسع للقصيدة،شرحه 

 حىت بلغ باب اهلمزتني من كلمتني، مث عاد كبريواستقصاء يف كتاب 
ّفاختصره وأكمله خوفا من دنو األجل  :  اهلمة، ومسى هذا املختصروقصورً

 عن أيب شامة يف رةُجبا، وقد نقل ابن »إبراز املعاين من حرز األماين«
 من األوىلورقة  )٢٨( ًموضعا يف التسع األول من الكتاب وهو ) ٥١(

  . »بعضهم«املخطوط،كىن فيها عن اسم أيب شامة بلفظ 
وهو : حلبّأليب عبد اهللا الفاسي نزيل » الآللئ الفريدة يف شرح القصيدة «- ٣

د اعتمد ًشرح على الشاطبية أيضا وصفه الذهيب بأنه يف غاية احلسن، وق
ً هذا الشرح أيضا اعتمادا كبريا فنقل عنه يف التسع املذكور يفُجبارةابن  ً ً 

  .ًموضعا) ١١(
 شيخه حسن الراشدي الذي صرح يف مقدمته أنه أخذها عنه، وال أق-  ٤

ً عليه حبثا شافيا مستقصيا ألفاظها غاية االستقصاء، وقالوحبثها ً َوأبرز : (ً
ا مما خفي واسترت عن املتقدمني من  من معانيها ومشكالاسترتّإيل ما 

..  ألفاظها، فأحببت أن أضعه يف كتاب، حللِّشراحها واملتصدين 
ُ، وقد نقل ابن جبارة عن )ّعليّوأضفت إليه ما يسره اهللا لدي وفتحه 

  .ًموضعا) ١٣(شيخه يف التسع املذكور يف 
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دودة  الكتب اليت نقل عنها املصنف يف مواضع معوهي: فرعية مصادر -  ب
  :وهي

  : القراءاتكتب •
َّأليب احلسن السخاوي، وقد نقل عنه ابن »  الوصيد يف شرح القصيدفتح« - ١

  ).١٣١، ١٠٢، ٨٩، ٧٥، ٥٨: (األبياتُجبارة عند شرح 
وهذا الكتاب هو أصل القصيدة : أليب عمرو الداين»  يف القراءات السبعالتيسري« - ٢

  ).١٢٩، ١٢٧، ١٢٣ ،١٠١: ( نقل عنه عند شرح األبياتالشاطبية،
  ).١٢٧(نقل عنه عند شرح البيت : للداين»  البيانجامع« - ٣
  ).١٠٥، ٣٩:(نقل عنه عند شرح البيتني:  أليب علي األهوازي»اإليضاح« - ٤
ّملكي بن أيب طالب»  يف القراءات السبعالـتبصرة« - ٥ نقل عنه عند شرح : ّ

  ).١٠٨، ١٠٦، ١٠٥، ٣٧، ٣٥، ٣٢، ٢٩، ٢٥: (األبيات
ّملكي بن أيب طالب»  عن معاين القراءاتاإلبانة« - ٦ نقل عنه عند شرح : ّ

  ).٢١: (البيت
َللجعربي، نقل عنه عند شرح البيت»  املعاينز كن« - ٧ ْ قال بعض : بقوله) ٩٥: (َ

  .املتأخرين
ََالبن خلف، نقل عنه يف املقدمة ، وعند شرح »  يف القراءات السبعالعنوان« - ٨

  ).٥٥: (البيت
ّملكي، نقل عنه عند شرح » عن وجوه القراءات السبع وعللها الكشف« - ٩ ّ

  ).٩٥: (البيت
ّملكي، نقل » التنبيه على أصول قراءة نافع وذكر االختالف عنه «- ١٠  عند عنهّ

  ).١١١: (شرح البيت
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  : التفسيركتب •
ّ ابن جزيتفسري - ١١   ).٩٥: (نقل عنه عند شرح البيت: َُ
ّللزجاج» اهللا الرمحن الرحيم والتفهيم عن معىن بسم اإلبانة« - ١٢ نقل عنه عند : ّ

  ).١: (البيتشرح 

  : الحديثكتب •
  ).٥: (نقل عنه عند شرح البيت: ِِّْ التـرمذيسنن - ١٣
  ).٤: (نقل عنه عند شرح البيت»  أيب داودسنن« - ١٤
  ).٧: (نقل عنه عند شرح البيت: » البخاريصحيح« - ١٥
  ).٩٧: (يتنقل عنه عند شرح الب» َُ ابن خزميةصحيح« - ١٦
  ).١٨، ٧: (نقل عنه عند شرح البيت»  مسلمصحيح« - ١٧
ّللخطايب نقل عنه عند شرح البيت»  السننمعامل« - ١٨ َ) :٩٣، ٤.(  
ََْ بقي بن خملدمسند - ١٩ ّ

  ).١٧: (نقل عنه عند شرح البيت: َِ
  ).٨٣: (نقل عنه عند شرح البيت: َّ البـزارمسند - ٢٠

  : التراجمكتب •
  ).٣٢: (نقل عنه عند شرح البيت:  للبخاري» الكبريالتاريخ« - ٢١

  :»يدـالمف« تاريخ تأليف - ٥
 وهي سنة رحلته -  ه٦٧٣ّ فاملرجح أنه بني سنة الكتاب تاريخ تأليف أما

، فالظاهر من مقدمته أنه وضع كتابه  ه٦٨٥ وسنة - إىل مصر على أحد قولني 
ه السنة، وقرئ  القاهرة بعد هذيف، وقد بقي  ه٦٨٥قبل وفاة شيخه الراشدي سنة 

 األول من نسخة اجلزء  اية كما يبدو مما كتبه خبطه يف  ه٦٨٧عليه الكتاب سنة 



  
لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة    ٥٨  )١(اجلزء ) ٨٠( ا

  .البلديةاملكتبة 

  : توثيق الكتاب ونسبته إلى المصنف-  ٦ 
  :ُ جبارة شرحني للشاطبيةالبنن إ : القولسبق
 الذي وهو ،»الفتوحات املكية والقدسية يف شرح الشاطبية« هو :األول

َألف بسببه، وهذا الشرح الكبري َدِقُتْانـ    . بعد الشرح الصغريُِّ
 -  كما سلف – ، والكتاب»املفيد يف شرح القصيد« هو كتابنا :والثاين

 كتاب ابن ، ومل يذكر ه٦٦١ املتوىف سنة قيَرْوَّاللّمسي كتاب سبقه لعلم الدين 
ذا االسم، إال عند ُجبارة ي ذكره  الذطالينْسَالق يف مصادر ترمجة املؤلف 

املفيد يف شرح «:  مساهالشاطبيةوله شرح خمتصر على : ()١( فقالصراحة 
ًشرحا : ( بقولهإليه» خمتصر طبقات احلنابلة« يف ّيّوأشار ابن شط) »القصيد
 وصفته الذي النظر عن كتابه اآلخر يصرفُ، ونعته باملختصر وباليسري )ًيسريا

  الوردي وقوعه يف أربعة جملداتحدد ابنهو الذي ، و)٢(املصادر بالكبري املطول
 » والنهايةالبداية« كثري يف ُ ابن– االسم  دون حتديد– ذكره وقد كما سلف،

 »ذيل التقييد« يف ّ والفاسي،١/١٧٧» ِاملقصد األرشد« وابن مفلح يف ،١٤/١٤٢
 »الَجِدرة احل« وابن القاضي يف ،١/٣٦٤ » الوعاةغيةُب«، والسيوطي يف ١/٣٨٩
 »األعالم«، والزركلي يف ١/١٠٧ » العارفنيهدية«دي يف والبغدا، ١/١٥١
١/٢١٤.  

                                                 
  .٩٢ص » الفتح املواهيب« )١(
اهللا   لعل هذا الوصف هو الذي حدا باألستاذ الفاضـل الـدكتور أميـن رشـدي سـويد حفظـه)٢(

َّللــــسمني احللــــيب » قــــد النــــضيدِالع«مقدمــــة حتقيــــق ( املطولــــة يف الــــشروح» املفيــــد«ّأن يعــــد 
١/٦٨.(  
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 بعنوان الكتاب ويوثق نسبته إىل مؤلفه نسختا الكتاب ًأيضا جيزم والذي
سكندرية، وهي النسخة األم ، قرئت إلكتبة البلدية بانسخة امل: اخلطيتان األوىل
اية وأثبتعلى املصنف،  الكتاب، اجلزء األول من  املصنف ذلك خبطه يف 

ومقدمة املؤلف ،ي ّ مكتبة كوبريلنسخة: ، واألخرىقريبوسيأيت وصفها عما 
وصفحة الغالف يف النسختني توضحان ذلك إضافة إىل مقدمة شرح الشاطبية 

  . تقدم ذكرهالذيُاآلخر البن جبارة 
  : الكتابنسخوصف  - ٧

 على نسختني خطيتني من كتاب – اهللا تعاىل بفضل – احلصول ينأمكن
  :اومهمل أجد هلما بعد البحث والتنقري فيما وقفت عليه ثالثة، » فيدامل«

  :سكندريةإل المكتبة البلدية بانسخة - ١
 اجلزء ، جزئنيمن جملد ، وتقع يف)ب- ١٥٢٩ (رقم حتت فيها جع

 والثاين يضم الفرش وينتهي ،)ب/٩٧( يضم األصول وينتهي بنهاية الورقة األول
ورقات من ) ٢٠٦(، تقع النسخة يف )٢٠٦(رقة ن الوـم )ب( الوجهيف منتصف 

ًسطرا، ويف كل ) ٣٥( الوجه الواحد منها يف، )سم٢٦×٣٦( احلجم الكبري قياس
ُكلمة تقريبا، ك) ٢٠(سطر   صفحة فيها ليس،  صغري خبط نسخ معتاد تتبً

 معهد يفمصورة هلا  ،نادرة الضبط، رديئة التصوير، صعبة القراءةوهي عنوان، 
  .عربية بالقاهرةاملخطوطات ال
  :اآلتية يف الصفحة اليت تسبق بداية الكتاب العبارة جاءت

 العاجز الفقري إىل اهللا تعاىل املعرتف بذنبه الراجي الكتابطالع يف هذا (
 الشهري باألنصاري، غفر اهللا له ولوالديه وملن قرأ فيه املقرئعفو ربه حممد بن أمحد 
اهللا على سيدنا حممد عدد ما أحاط  وصلى املسلمني،وملن نظر إليه وجلميع 
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 صباحها عن يوم األربعاء الثالث يسفر وكتب يف ليلة ، وجرى به قلمه،علمه
  .) وسبع مئةٍوالعشرين من شهر احملرم سنة سبع

  : أوراق الكتاب مثلطرر املقابلة عبارات وختللت
  .)آ/١٤ –آ /٩يف الورقة (ً وتصحيحا على املصنف قراءة بلغ - 1
  .)آ/٢٤يف الورقة (يح ح تصةقراء بلغ - 2
آ وهي الورقة األخرية من /٢٠٦يف الورقة ( على املؤلف مجيعه قرئ - 3
  .)الكتاب

اية ويف   : خبطهاآلتية كتب املؤلف العبارة )ب/٩٧( األول يف الورقة اجلزء 
ود املتقن فخر َّعلي قرأ(  عثمان بن إسحاق الدين األخ الصاحل املقرئ ا

 املسماة حبرز القصيدةث الدمشقي هذا اجلزء األول من شرح بن إبراهيم بن غياا
 عين على الوجه روايته له يف ُاألماين ووجه التهاين من أوله إىل آخره، وقد أذنت

ًها من أوهلا إىل آخرها حفظا من صدره، ُ ذكرَاملتقدم القصيدة  َّاملعترب، وقرأ علي
ًوشرحتها له شرحا كافيا  أذنت له يف إقرائها ملن أراد؛ ملا  يسره اهللا لدي، وقد مباً
 واحلمد هللا وحده، وصلى اهللا على حممد وآله وأمانته،حتققته من فهمه ودينه 

ًوصحبه وسلم تسليما كثريا  ُأمحد بن حممد بن جبارة :  املؤلف للشرحوكتبً
 مث امل،املقدسي

َ
 احملروسة خبانقاه سعيد السعد يوم بالقاهرة مث احلنبلي ،داويْر

  ). ومثانني وست مئةسبع التاسع من ربيع اآلخر سنة األربعاء
  :وهذه النسخة نفيسة قيمة؛ فهي

  . مقروءة كلها على املؤلف ومصححة عليه- 
ّ مزينة بإذن املؤلف بالرواية عنه على الوجه املعترب لتلميذه عثمان بن إسحاق - 

، أن يروي القسم األول من الكتاب الذي يضم قسم  ه٦٨٧الدمشقي سنة 
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ش، وتأيت هذه اإلجازة الفريدة جامعة ألنواع عدة من طرق األخذ املعروفة الفر
  :عند العلماء كالسماع والقراءة واإلذن بعد أن

ً مسع املؤلف الشاطبية كاملة من تلميذه غيبا عن ظهر قلب- 1 ُ.  
ً أمسع املؤلف التلميذ شرحا كامال للشاطبية- 2 ً َ ُ. 
 .ية من النسخة املصححة عليهُ قرأ التلميذ على املؤلف شرحه للشاطب- 3
  .ّ حتقق املؤلف من فهم تلميذه للشاطبية ووثق بدينه وأمانته- 4
رح عنه وبإقراء الشاطبية ملن ـ أذن املؤلف للتلميذ برواية اجلزء األول من الش- 5

 .أراد
تواضعه، : ُويذكر أن هذه اإلجازة تدل على صفات عالية البن جبارة هي

لم الغزير إىل تلميذ واحد من تالمذته حىت فرغ من وصربه،وإخالصه يف محل الع
ًشرح الشاطبية كلها له على ضخامتها، وهي تدل أيضا على أنه أملى شرحه على 

ا النسخة  على ) ك(تالمذته مرات عدة، مما يفسر الزيادات الكبرية اليت زاد
  .، وهي النسخة األم»ب« النسخة باحلرف هلذه رمزت وقد، )ب(النسخة 
  :ي زاده باستنبولّ كوبريلمكتبة ةنسخ - ب
ياس ـ ورقة ق)٦٩٠(ي يف ـ، وه)٨ – ٧ – ٦ – ٥( باألرقام فيها وهي

) ١٠ ( نـحورـًسطرا، يف السط) ٢٠(حنو يف الصفحة الواحدة ، )٢٠×١٤(
ْكسرت ،كلمات   : على أربعة أجزاءُ

  . بباب وقف محزة وهشامنتهي ي، ورقة)١٦٠( يف األول - 
  . ينتهي بباب سورة البقرة،قة ور)١٧٩( يف الثاين - 
  . ينتهي بباب سورة الشورى، ورقة)١٧٩( يف الثالث - 
  . ينتهي بنهاية الكتاب، ورقة)١٧٢( يف الرابع - 
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ً بن آدم بن شعيب بن جماهد الكناين نسبا الشافعي مذهبا، علي ناسخها ً
ًأي بعد وفاة املؤلف بنيف ومخسني عاما، ،  ه٧٨٢ و  ه٧٨١نسخها بني سنة 

  .ا نسخ معتاد واضحخطه
  :نصهماهذا  على مجيع األجزاء ٍكُّلََ متماْتَخ عِضُو
بن الوزير األعظم الفاضل نعمان  أمحد  النسخة الوزير أبواخلريهذهوقف  (- 

رير أيب ْحِّ العالمة الصدر الشهيد مصطفى بن الوزير األعظم الناألعظمبن الوزير 
  ).ثارهِ أقال اهللا عيّكوبريلعبد اهللا حممد 

  ). وقفه الوزير أبو اخلري احلاج أمحد بن الوزير األعظم نعمانمماهذا  (- 
  كثر فيها التصحيف والتحريف، نادرة الضبط، كاملةنسخة وهي
  .، وهي نسخة مساعدة )ك(، وقد رمزت هلذه النسخة باحلرف والزيادات
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  : صور النماذج الخطية– ٨

  

   صورة صفحة نهاية الجزء األول–) ب(النسخة 
  ظهر في نهايتها خط المؤلفوي
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  بداية الكتاب صورة صفحة –) ب(النسخة 
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  بداية الكتابما قبل  صورة صفحة –) ب(النسخة 
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   صورة صفحة العنوان–) ك(النسخة 
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   صورة الورقة األولى من الجزء األول–) ك(النسخة 
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   من الجزء األولخيرة صورة الورقة األ–) ك(النسخة 
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  مراجعالو مصادرال
رياض عبد احلميد : الذهيب؛ حققه وعلق عليه/ فيات األعالم اإلعالم بو -١

 .١٩٩١دار الفكر املعاصر، :  بريوت- مراد، عبد اجلبار زكار 
 -٢٠٠٠دار القلم، :  دمشق-إبراهيم اجلرمي / سيد القراء: اإلمام الشاطيب -٢

 ).٧٤أعالم املسلمني؛ (
عمر عبد السالم : الذهيب؛ حتقيق/ تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم -٣

 .مج٤١ -  ١٩٨٧دار الكتاب العريب، :  بريوت-التدمري وآخرين 
مكتبة وهبة، :  القاهرة- ٤ ط- حممد حسني الذهيب . د/ التفسري واملفسرون - ٤

 .ج٣- ١٩٨٩
ابن فرحون املالكي؛ حتقيق / الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب -٥

  .ج٢ – ١٩٧٢ مكتبة دار الرتاث، : القاهرة-حممد األمحدي أبو النور : وتعليق
أمحد : ابن القاصح؛ حتقيق/ سراج القارئ املبتدي وتذكار القارئ املنتهي -٦

  .١٩٩٤دار سعد الدين، :  دمشق- ١ ط-القادري 
 ).خمطوط الظاهرية(ابن جبارة املقدسي / شرح عقيلة أتراب القصائد -٧
 -خان عبد العليم : ابن قاضي شهبة؛ تصحيح وتعليق/ ات الشافعيةـطبق -٨
 .ج٢ -  ١٩٨٧مؤسسة دار الندوة اجلديدة، : بريوت
عبد الفتاح حممد احللو، حممود : السبكي؛ حتقيق/ طبقات الشافعية الكربى  -٩

 .ج١١ – ١٩٩٢هجر، :  القاهرة-  ٢ ط- حممد الطناحي 
أمين رشدي سويد . د: السمني احلليب؛ حتقيق/ العقد النضيد يف شرح القصيد - ١٠

  .ج٢ – ٢٠٠٢ دار نور املكتبات،:  جدة- 
خمطوط (ابن جبارة املقدسي / الفتوحات املكية والقدسية يف شرح الشاطبية - ١١

 ).جممع اللغة العربية بدمشق
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حممد أمحد دمهان : ابن طولون؛ حتقيق/ القالئد اجلوهرية يف تاريخ الصاحلية - ١٢
  .ج٢ – ١٩٨٠جممع اللغة العربية، :  دمشق-  ٢ ط- 

القاسم /  التهاين يف القراءات السبعمنت الشاطبية املسمى حرز األماين ووجه - ١٣
دار :  املدينة املنورة-  ٢ ط- حممد متيم الزعيب : بطه وصححه وراجعهضّبن فريه؛ 

  .١٩٩٠املطبوعات احلديثة، 
هارتويغ ديرنبورغ، ليفي بروفنسال /  إسبانيا- املخطوطات العربية باألسكولایر  - ١٤

فهارس املكتبات اخلطية  (-  ج٣ -  ١٩٢٨املدرسة الوطنية للغات الشرقية، :  باريس- 
  ).١النادرة
  .ج٥ -  ١٩٥٧دار صادر، :  بريوت- ياقوت احلموي / معجم البلدان - ١٥
:  دمشق- عدنان اخلطيب . د/ املعجم العريب ونظرات يف املعجم الوسيط - ١٦

 .١٩٦٥جممع اللغة العربية، 
صالح الدين . د/ معجم املؤرخني الدمشقيني وآثارهم املخطوطة واملطبوعة - ١٧

 .١٩٧٨دار الكتاب اجلديد، :  بريوت-  ١ ط-املنجد 
:  بريوت-  ١ ط-صاحل مهدي عباس : ابن رافع؛ حتقيق وتعليق/ الوفيات - ١٨

 .مج٢، ١٩٨٢مؤسسة الرسالة، 
مركز الرتاث ألحباث احلاسب / ًمنت الشاطبية تطبيقا بالصوت) CD(قرص مرن  - ١٩
  ).سلسلة علوم القرآن، املدخل إىل علم القراءات (-  ١٩٩٩ - اآليل 



 - ٧١-  

  َي سلول َّبقية أشعار بن
  ي وليد محمد السراقب. د

َّي مرة بن صعصعة  قبيلة مضرية عدنانية من هوازن، وهي من بن: )) َسلول(( 
ا : وسلول. بن معاوية بن بكر بن هوازن َْهي ابنة ذهل بن شيبان بن ثعلبة، و ُ

ُعرفت القبيلة وإليها ينسب أبناؤها، وهذه القبيلة غي ي  طانية التر القبيلة القح ُ
ذا االسم   .ُعرفت 

ُتقع ديار هذه القبيلة يف أرجاء املدينة املنورة، ومما عرف من أوديتها  َّ:  
  .، ويشاركها فيه بنو هالل )١(وادي بيشة
َُوادي تـربة

  .ي هالل والضباب وسلول ، من أودية احلجاز، بعضه لبن)٢(
امة يف جند، ويقال له)٣(َْرنية   .َْرقية : ّ، وهو واد ينصب من 

ّعبد اهللا بن مهام السلويل: ًر شاعر، أعالهم كعبا برز فيها غي َ ّ
ر  ، مث العجي)٤(

َّوقد جهدت منذ أن قمت جبمع شعر عبد اهللا بن مهام السلويل . )٥(السلويل
َّى جتمع ّ ي من أشعارهم، حت ّوحتقيقه يف تتبع شعراء هذه القبيلة، ومجع ما أمكنن

مو ٌّلدي كم البأس به  ْعة من شعراء هذه القبيلة، ورغبت يف أن يكون هلا َّ
ي مجعت أشعارها يف عصرنا، مثل  رها من القبائل الت ديوان شعر على غرار غي

                                                            
  ).١/٩٠(معجم ما استعجم ) 1(
  ).٣٠٩ - ١/٣٠٨(املصدر نفسه ) 2(
  ) .١/٦٧٧(نفسه ) 3(
  .م١٩٩٦صدر شعره بتحقيقي عن مركز مجعة املاجد، ديب، ) 4(
، )١(، عدد )٨(مجع شعره حممد نايف الدليمي، ونشر يف جملة املورد العراقية مج) 5(

  .م١٩٧٩سنة 
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  .رها  ، وغي)٣(ِّ، وطيئ)٢(، وأسد)١(شعر تغلب
ُوهأنذا أقدم يف الصفحات اآلتية ما وقفت عليه يف أثناء البحث والتنقي ر  ِّ

رتيب  َّوقد رتبت أمساء الشعراء وفق الت. شعر هذه القبيلةر املقصود عن  املقصود وغي
ي الوقوف على ترمجة له، وذكرت مناسبة بعض  اهلجائي، وترمجت ملن أمكنن

  :َّاألبيات، وفسرت ما غمض من ألفاظها، أما الشعراء فهم 
  .َ جنَّاح بن عمرو السلويل -١
  .َّ سوادة بن عبد اهللا السلويل -٢
  .ََ قـردة السلويل -٣
  . مزاحم بن عمرو السلويل -٤
  . مصعب بن عمرو السلويل -٥
ْ نـويب- ٦ َُ

  .ًر هؤالء شعرا وهو أكث. ))  عبد امللك بن عبد العزيز السلويل((  )٤(

                                                            
َّ شعرها وحققه األستاذ الدكتور علي أبو زيد ضمن متطلبات حصوله على شهادة مجع) 1( َّ

ا وطبع يف الكويت، ومل أقف عليه َّونشر مرة أخرى . ُالدكتوراه يف اللغة العربية وآدا ُ
  .م عن معهد املخطوطات العربية١٩٩٥بتحقيق أمين حممد ميدان، وصدر سنة 

َّشعرها، وطبع يف جملدين يف دار صادر، قام الدكتور حممد علي دقة جبمع ) 2( م، مث صدر ١٩٩٩ُ
  .م٢٠٠٠بتحقيق الدكتورة وفاء فهمي السنديوين، جامعة امللك سعود، الرياض، 

َّقام جبمع شعرها الدكتور أمحد حالو، ضمن متطلبات احلصول على شهادة الدكتوراه ) 3(
ا جبامعة دمشق، بإشراف أستاذنا ال دكتور عبد احلفيظ يف اللغة العربية وآدا

وفاء السنديوين، دار العلوم، الرياض، . وصدر بتحقيق د. ًالسطلي، ومازال خمطوطا
  .م١٩٨٣

   وهو تصحيف، وحتت هذا االسم قام األستاذ الدكتور محد ))تويت(( ُذكر باسم ) 4(
الدخيل جبمع شعره، ونشره يف جملة العرب ضمن شعر شعراء اليمامة، وفاته بعض 

  .ا هو يف جمموعي هذا من شعره، مم
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 ي جاءت نسبتها إىل  ي أمهلت األبيات الت ًرا إىل أنن ر أخي ُبقي أن أشي

ا  فحسب، ألنه مل يثبت يل بوجه اليقي))  َّالسلويل((  ي  لشاعر من القبيلة التن أ
  .أنا بصدد مجع شعرها 

َّوبعد؛ فلست أدعي هلذا اجلمع إحاطته بشعر هذه القبيلة، أو أنه يقطع 
ي حاولت وسعيت واجتهدت، وآخر دعوانا أن  ي أنن قول كل خطيب ، فحسب

  .ن  ِّاحلمد هللا رب العاملي
  :َّ جنَّاح بن عمرو السلولي - ١

)١( 
  قافية الميم

  ]جزالر: [قال 
ِّوالعرف يف وجهي لضيفي بني   ِْي احلرم ُوال خياف سائلي من ُْ 

  :َ سوادة بن عبد اهللا السلولي - ٢
)٢ (  

  قافية الجيم 
  ]الكامل: [وقال

ِن إن سلكوا طريق املنهج للصي ْ َ ال عيب يف الوفد الذين بعثتهم-١ ِ َ 
ِرة بن مشمرج َحاشا الكرمي هبي ْ َ ُ َ   َى القذى خوف الردى كسروا اجلفون عل- ٢ )١(َ

                                                            
َرة بن املشمرج الكاليب، رئيس الوفد الذي أرسله قتيبة بن مسلم الباهلي إىل ملك  َُهو هبي) 1( ُ

ًرة مفوها بسيط اللسان ِّن يعرفه بأمرهم، وكان هبي الصي - ٥٠١/ ٦(ري  تاريخ الطب. َّ
ينصرف ن أن قتيبة لن  ر ملك الصي رة قد أخب كان هبي.  ه٩٦، حوادث سنة )٥٠٢

ّإنا خنرجه من : = =فقال امللـك. ُن، وخيتم ملوكها، ويعطى اجلزية  حىت يطأ أرض الصي
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ِورهائن دفعت حبمل مسرج َََّ ْ ِ ْ  اقهمنَْر اخلتم يف أع  غيَ مل يرض-٣ ُِ
ْوأتاك من حنث اليمي  رعيته ي است َّ أدى رسالتك الت-٤ )١(ِن مبخرج ِ

  
)٣(  

  قافية الالم 
  ]الكامل[ :وقال 

ًماذا تضمن من ند َُْر هبـي  هللا قب-١   ِى ومجالَّ َرة بن مشمر ُ ْ َ ُ  ٍجَ
ا أبناؤها-٢   ِعند احتفال مشاهد األقوال  ٍ وبديهة يعيا 
ِوالليث عند تكعكع األبطال ُ َ َ

 ْ كان الربيع إذا السنون تتابعت-٣   )٢(
ِغر يرحن مبسبل هطال َّ ٍ ِ ْ ُ َ فسقت بقربة حيث أمسى قب-٤   ٌّ  ُره ْ

ِوبكاه كل مثقف عسال   بكت اجلياد الصافنات لفقده-٥   )٣(َّ
ً وبكته شعث مل جيدن مواسيا-٦   ِ العام ذي السنوات واإلحماليف ْ ٌ ْ 

                                                                                                                                
راب من تراب أرضنا فيطؤه، ونبعث له ببعض أبنائنا فيختمهم،  ميينه، نبعث إليه بت

فدعا بصحاف من ذهب فيها تراب، وبعث حبرير وذهب . ونبعث إليه جبزية يرضاها
فساروا فقدموا مبا بعث . وكهم، مث أجازهم فأحسن جوائزهموأربعة غلمان من أبناء مل

َّبه، فقبل قتيبة اجلزية، وختم الغلمة وردهم، ووطئ الت راب، فقال سوادة بن عبد اهللا  ِْ
  ).٥٠٢ - ٥٠١/ ٦(ري  تاريخ الطب]. األبيات: [السلويل

ه إىل ملك رة بن املشمرج الكاليب، وكان رئيس وفد أوفد قتيبة بن مسلم الباهلي هبي) 1(
 من بالد فارس، فرثاه   ))قربة ((: رة يف طريق عودته يف مكان يقال له ن، فمات هبي الصي

  ).٥٠٢ - ٥٠١/ ٦(ري  تاريخ الطب]. األبيات:[سوادة بن عبد اهللا السلويل فقال
  .ارتدعوا : تكعكع األبطال) 2(
  .ن ِّاملطواع اللي: َّالعسال. ُالرمح الذي شحذ سنانه: َّاملثقف) 3(
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َ قـردة السلولي- ٣ َ
)١(:   

)٤(  
  قافية الالم

  ]البسيط[ :قال
ْى لبست من اإلسالم سرباالّ حت ِ ُ

 ي أجلي ْ احلمد هللا إذ مل يأتن-١   )٢(
ْوقد أقلب أوراكا وأكفاال ً ْ ِّ ْ َ وقد أروي ندميي من مشعش-٢   )٣(َ َْ ُ ْ ِّ  ٍعةُ

 يزعمون أن البيت األول للبيد، وأنه مل يقل يف و((: قال أبو حامت
  :ن  ر أيب حامت قبل هذين البيتي وأنشد له غي  .)٤( ))ره، واهللا أعلم اإلسالم غي

 بان الشباب فلم أحفل به باال -٣   وأقبل الشيب واإلسالم إقباال
  :َّ مزاحم بن عمرو السلولي- ٤

)٥(  
  قافية الحاء

  ]الطويل[: )٥(قال
                                                            

َّهو قـردة بن نفاثة السلويل بن عمرو بن مرة بن صعصعة بن بكر بن هوازن بن ) 1( ََ
]. األبيات: [منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيالن، فقال يف إسالمه

ي سلول فأسلم وأسلموا،   يف مجاعة من بنووفد على النيب ). ٨٣: (َّاملعمرون
أخباره يف . ن سنة مئة ومخسي: وقيل. سنةن  عاش مئة وأربعي. ي عليهم ّوأمره النب
  ) .٥٨: (، واملعمرين)٢٣٦ - ٢٣٥/ ٥(اإلصابة 

  .)) ...حىت اكتسيت(( ) : ٢٩٦: (يف مجهرة النسب) 2(
َّمجع ورك، وهو ما فوق الفخذ، وال يكسر إال على أوراك: األوراك) 3( ِ ُالكفل. َ َ . العجز: َ

  .َّهو القطن، ويكون لإلنسان وللدابة: وقيل
   ). ٨٣: (َّاملعمرون) 4(
ًنسبها أبو الفرج إىل أم مزاحم حترض فيها مصعبا وجناحا، وترثي أخامها مزامحا) 5( ً ً ِّ .

  ) .٩٧/ ١٧(األغاين 
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ِّ بأهلي ومايل مث جل عشي-١   ِر سالح ٍي تيم بغي قتيل بن  ريت ُ
ُفيصبح فيه للشهود جراح

  فهال قتلتم بالسالح ابن أختكم-٢   )١(
ُومادام حيـا مصعب وجناح  *ّ فال تطمعوا يف الصلح مادمت حية- ٣   ًّ

ُن شحاح تدور وأن الطالبي
 ئر بيننا أمل تعلموا أن الدوا-٤   )٢(

)٦(  
  قافية الهاء

  ]البسيط[ : )٣(وقال
ُوخد النجائب واحملقور خيفيها ْ َ

ُ يا بن الدمينة واألخبار يرفعها-١ )٤( ُ 
ْفطال خزيك أو تغضب مواليها ُ ِ

ْ يابن الدمينة إن تغضب ملا فعلت-٢ )٥( ْ ُّ 
َ أو تبغضوين فكم من طعنة نـ-٣ يغذو خالل اختالج اجلوف غاذيها  ٍذَفْ
ًأبغي معايبكم عمدا فآتيها

 ً جاهدت فيها لكم إين لكم أبدا-٤ )٦(
ٌراء مظلمة هـ بغ ِّ فذاك عندي لكم حىت تغيبن-٥  )٧(هاـٍار نواحيـُ  ي ُ

                                                            
  .))...فتظهر فيه ...  (() : ٩٧/ ١٧(يف األغاين ) 1(
  .خبالء: ، شحاح)١: (الدوائر) 2(
ُّكان مزاحم بن عمرو يـرمى بامرأة ابن الدمينة، ) 3( كان : قال السكري. َّوكان امسها محاءُْ

ُّامسها محادة، فكان يأتيها ويتحدث إليها حىت اشتهر بذلك، فمنعه ابن الدمينة من  َُّ
ا، واشتد عليها، فقال مزاحم يذكر ذلك   ].األبيات: [َّإتيا

ْ الوخد-  ))ينميها ((: يف نوادر املخطوطات) 4( مجع جنيبة، : النجائب. ر نوع من السي: َ
  . الناقة الكرميةوهي

  .))...َّمحاد باخلزي...  ((: يف نوادر املخطوطات) 5(
  .))...جاهدت فيكم  ((: يف نوادر املخطوطات) 6(
لة[انظر احلاشية األخرية يف الصفحة السابقة ) *(   ].ا
ِّاملتهدم املتساقط، : اهلاري. األرض: راء  الغب-  ))ُْال بـرء عندي((:  يف نوادر املخطوطات)7(

ا حفرة القبو   .ر يريد 
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ْي تـيم إذا هجعت  أغشى نساء بن-٦ )١(ي العيون وال أبغي مقاريها عن ٍ َْ 
ُتيم قعدت هلاٍ كم كاعب من بين -٧ )٢(ن ذاق النوم حاميها ٍوعانس حي ْ ٍ 

ُْمتينة من متون النَّبل يـنحيها ْ َ كقعدة األ-٨ )٣(ً ْ  ًوف منتحياْلفُسر العْعِ
ْقض حي: ُوقول ركبتها ِّ وشهقة عند حس املاء تشهقها-٩ ن تثنيها ِ ٍ 

 ن عانتها َّ عالمة كية ما بي- ١٠ َّ، ال شل كاويها)٤(َّن سبتها وبي
َ صدره فيهاقحىت يقيم برف

ْ وتعدل األير إن زاغت فتبعثه- ١١ )٥( َ َْ ُ ِ 
َّذي حرة ذاق طعم املوت صاليها َ

ٍن من مستهدف ومد ن الصفوقي  بي- ١٢ )٦( ِ َِ
ٍ 

ٍليست مبحصنة عذراء حاويها َ  ٍ ماذا ترى يا بن عبد اهللا يف امرأة- ١٣ ُ
َِّوصادف القوس يف الغرات باديها ا- ١٤ َ ٌ أيام أنت طريد ال تقار َ 

ًمسط ًا عوارضها ربدا دواهيهاُْ ُْ
ًي تيم ملفعة  ترى عجوز بن- ١٥ )٧( َّ ٍ 
َقشارة من أدمي مث تفريها ُ

ا- ١٦ )٨( َْ إذ جتعل الدفنس الورهاء عذر ُ ْ ْ 
ُبكرا وقـبل هوى يف الدار هاويها َْ ً

ُ حىت يظل هدان القوم حيسبها- ١٧ )٩( ْ ُ ِ 

                                                            
  .األضياف ُْي يـقرى فيها اجلفان الت:  املقاري- ))...أبغي نساء((: يف نوادر املخطوطات) 1(
َّالفتية الشابة:الكاعب- ))...ٍأو عانس... ٍوكاعب ((: يف نوادر املخطوطات) 2( َّ.  
  .َُّوالعرةر الشحم  الكثي:  العلفوف-   ))ميينه... العلفوف ((: يف نوادر املخطوطات) 3(
ا ((: يف األشباه والنظائر) 4(   .  ))َّسر
  .  ))...حىت تقيم... ْإن زالت قبيعته...  ((: يف نوادر املخطوطات) 5(
ُالومد. اجلانبان: َّالصفوقان) 6(   .الغضب : َوالومد. الشديد احلرارة: َ
  .َّاملغربة: ُّْالربد. َّر احملشوة غي: السمط) 7(
  . اخلرقاء : الورهاء . مل أعرفها: الدفنس) 8(
  .َّالبليد الذي يرضيه القول، واألمحق الوخيم الثقيل يف احلرب : ِاهلدان) 9(
  



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    ٧٨  )١(اجلزء ) ٨٠( ا

)٧(  
  قافية الهاء

  ]البسيط[ : )١(وقال

ٍ يا بن الدمينة كم من طعنة نـفذ-١   !)٢(ع خالف احلوق عاويهازا يعوي انت ََ ْ ُ 
ًأبغي مساويكم يومـا فآتيها

ا إين لكم ولد-٢   )٣(  ٌ جاهدت فيكم 
 ي تيم إذا رقدوا  أغشى نساء بن-٣   بعد العشاء وال أبغي مقاريها

ْقض حي: وقول ركبتها َّ بآية اخلال منها عند سر-٤   )٤(ن تثنيها ِ  اُ
َّوكية أنضجت، ال شل كاويها ا ٍ وشهقة تعت-٥   )٥(ٍَّ  َّريها عند لذ

ًمشطا عوارضها ربدا دواهيها ُْ ً ًي تيم مغلفة  ترى عجوز بن-٦   ُْ َّ ٍ 
ُ وتأخذ العرد إن زلت قبيعته-٧   )٦(َحىت تقيم برفق حوقه فيها َّ َ َْ 

  :)٧( مصعب بن عمر السلولي - ٥
)٨(  

  قافية الدال

                                                            
ُّكان مزاحم بن عمرو يغشى زوج ابن الدمينة، وكانت معروفة بالفسق والفجور، فقال ) 1(

  ).٨٩/ ٢(وقصة األبيات يف األغاين، ويف األشباه والنظائر ]. األبيات: [فيها
ر((  :ويروى))  أستغفر اهللا لكم(( : ىيرو) 2( ويف . سريعة النفاذ: ٍنفذ. ))ٍكم من طعنة 

  .))  ...يعوى خالف انتزاع اجلوف(( : األشباه 
  .))  ًقدما(( : يف األشباه) 3(
ا... ((  : يف األشباه) 4(   .))...برقعها. . .(( : ويف لسان العرب. ))دون سر
  )).ٍَّككية(( : يف األشباه) 5(
   .هو الذكر الصلب الشديد: وقيل. ذكر اإلنسان: َْالعرد) 6(
ّهو أخو مزاحم السلويل السابق ذكره) 7( َّ.   



  ٧٩  ي حممد وليد سراقب.  د–بقية أشعار بين سلول 

  ]الوافر[ : )١(قال
َ لقيت أبا السري وقد تكاال-١   )٢(له حق العداوة يف فؤادي ِّ َّ ُ 
َبطعن دونه طعن السد َّ ُ َْ  ي إليه  فكان الغيظ يفرطن-٢   )٣(ِادٍ

ًطمعت هشاشة وهفا فؤادي ُ
ُ إذا نبحت كالب السجن حويل-٣   )٤( ْ 

َُّوخوفـا أن يـبـيتن َّ أن يدقَ طماعة-٤   ي األعادي ً  َلسجن قومي اْ
ِوال أن يسلموين يف البالد ٍّي بقومي شر ظن  فما ظن-٥   ْ ُّ 

ُ وقد جدلت قاتلهم فأمسى-٦   )٥(ِن على الوساد ُّميج دم الوتي ْ َّ َ 
)) عبد الملك بن عبد العزيز السلولي((   نويب-٦

)٦(
 :  

)٩(  
  قافية الباء

  ]الكامل : [)٧(قال
ِبدمي غدا والثأر أجهد طالب ُ ٌ يا بنت أزهر إن ثأري طالب-١   ًُ ّ َ 

ِ قتيلك فافـزعي للراكبىَعَْيـنـ ِ َ ْ ِّ فإذا مسعت براكب متعصب-٢   َ ُ ٍ ِ 
ِعن قوس متـلفة بسهم صائب ٍ ٍ ََ َْ ِ فألنت من بي-٣   )٨(َ  يِ ن األنام رميتن َ

                                                            
ًبلغ مصعبا أن قوم ابن الدمينة يريدون أن يقتحموا عليه سجن تبالة فيقتلوه به غيلة، ) 1( ُّ ً

  ).٩٩ - ٩٨/ ١٧(األغاين ]. األبيات: [ِّفقال حيرض قومه
ّن تكأل إذا جتمع واستعد َّخمففة م: تكاال) 2( َّ.  
  .)) ََأنا ـفرطكم على احلوض((: ومنه احلديث النبوي الشريف. ي إليه ي ويقدمن يعجلن: ي ُْيـفرطن) 3(
  .َّاالرتياح واخلفة للمعروف : اهلشاشة) 4(
ُصرعت: َّجدلت) 5( ًميج دما. ََ   .عرق يف القلب إذا انقطع مات اإلنسان: ن الوتي. يسيل دمه: ّ
  .، وهو تصحيف )) تويت (( ت ترمجته يف األغاين باسمورد) 6(
ْمن قصيدة يف حمبوبته سعدى ) 7( ُ.  
  .التلف واهللكة : املتلفة) 8(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    ٨٠  )١(اجلزء ) ٨٠( ا

ِوتركت صاحبهم كأمس الذاهب ِ َ ِِي شم األنوف وتـر  ال تأمن-٤   )١ (ِ
َْ

ِ َّ  مُ
ِ هواك أصبح غالبَيهوى فإن

َ ً من كان أصبح غالبا هلوى الت-٥   ي ِ  ي َ
ِررت وأومأت باحلاجب ملا اغت ْ ُ

ْ قالت وأسبلت الدموع لرت-٦   )٢( ِِ  اِِ
ِحىت يـزود أو يروح بصاحب َ َ َُ َ يطلق رحلهباهللا:  قويل له-٧   ََّ ِ ُ 

)١٠(  
  ]الوافر[ : )٣(وقال

ِفقد حجبت معذبة القلوب ُ ُ ِّ ْ ِ ِناء سيق للقلب الطروب ع-١   ُ َ ِ ٌ 
ِن السكوب ُرة العي ففاضت عب َّ ً أقول وقد عرفت هلا حمال-٢   )٤(ِ َ ُ 

ِوما يف دار سعدى من جميب ُ َ ِ أال يا دار سعدى كلمينا-٣   ُ ِّ َ َ ُ َ 
َتركـت لـه بعاقبـة نصيب ٍ َ وملا ضمها وحوى عليها-٤   ـي ُ َّ 
ِلعمرك ليس بالرأي املصيب

ُ
ِ
ُ ْ َزحام مثلك مثل حيىي: وقلت -٥   َ َ

ِ ُ ِ 
ِوما لك مثل خبل أيب اجلنوب ُ ُ

َّ فما لك مثل لمته تدرى-٦   )٥( ُ َِّ َ ُ 
  إذا فقد الرغيف بكى عليه-٧   ِوأتبع ذاك تشقيق اجليوب
ِيظلوا منه يف يوم عصيب ّ يعذب أهله يف القرص حت-٨   )٦(ّ ْ َ  ى ّ

                                                            
  .ذهب أمس مبا فيه : مأخوذ من قوهلم: أمس الذاهب. ًإذا قتل قتيال: وتره) 1(
  .أشرفت على اهلالك : ررت اغت. املساوي يف السن: ربّ الت) 2(
ْسعدى(( اء حيىي بن أيب حفصة لزواجه من حمبوبته قاهلا يف هج) 3( ُ.((  
  .الغزيرة : ّالسكوب) 4(
  .الشعر : َّاللمة) 5(
ْالقرص) 6(   .الشديد : العصيب. ز ُن يصنع منها اخلب القطعة من العجي: َ
  



  ٨١  ي حممد وليد سراقب.  د–بقية أشعار بين سلول 

)١١(  
  قافية الدال

  ]الطويل[ : )١(وقال
َ ترة إن مت من حبها غداعلى َ ُِّ َُّ ًَ

ًر الذي ليس نائماأأال أيها الث - ١   )٢(ِ َ ُ 

َّغداة النَّقا صادت فؤادا مقصدا ُ ً ُ ْ ُِْخذوا بدمي سعدى فسعدى مني - ٢   )٣(َ ُ ُ  ُتهاُ

ََْف عيـنَْعلى طر َّها الرداء املوردايِ َ ما ردت غداة لقيتهاِ بآية- ٣   َ َّ 

)١٢(  
  ]املنسرح : [)٤(وقال

َِمن بعد ما قد فـرغن من كبدي َ ْ ََ
َ إن الغواين جرحن يف جسدي-١   ِ ْ َّ ّ 

ِيعد عليهن صاحب البلد ِ
ُ
ِ ِ ُ

َ وقد شققن الرداء مثت مل-٢   )٥( َُّ ِّ ْ َ 
ََأبصر ما قد صنعن ُدين األحول املشؤوم وقدُ مل يع-٣   َ جسدي يفَ ُ 

                                                            
ا، ((: ر هذه األبيات  قال أبو الفرج يف خب) 1( َّإن سعدى كانت تتعرض لنويب إذا مر  َّ َّ

ا مل ترهفاجتاز ي َوما بفنائها فلم تتوار عنه، وأرته أ ْا سرتت وجهها َِفلما وقف ملـي. ً
  .))]األبيات: [خبمارها فقال

  .الثأر : رة  الت) 2(
  .امليت : َّاملقصد) 3(
ْسعدى بنت أزهر، وكان يقول : ُكان نويب يهوى امراة من أهل اليمامة يقال هلا) 4( ُ

ا يوما وهي مع أتراب هلا، فيها الشعر، فبلغها شعره من ورا ًء وراء، ومل تره فمر  َّ َ
َّهذا صاحبك، وكان دميما، فقامت إليه ومن معها، فضربنه وخر من : فقلن هلا َ ً

ِثيابه، فاستعدى عليهن فلم يـعده الوايل، فأنشأ يقول ْ ُ   ].األبيات: [َّ
ْمل يـعد عليهن) 5(   .َّمنهن َّمل ينصره عليهن ومل يأخذ على أيديهن، ومل يقده : ُ
  



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    ٨٢  )١(اجلزء ) ٨٠( ا

)١٣(  
  قافية الراء

  ]البسيط[: )١(وقال
ُم ال يـنكرحىت ارتويت وجودك ُ مازال سيبك يا يزيد-١  ُْ َ ُ

 َْ حبوزيت)٢(

ٌ أنت الربيع إذا تكون خصاصة-٢  ُر ِْعاش السقيم به وعاش املقت ُ ُ 

ُفرووا وأغدقهم سحاب ممطر   عمت سحابته مجيع بالدكم-٣  ٌَ

ُا سحائبها تروح وتبكرريـ
ِ  ً فسقاك ربك حيث كنت خميلة-٤  ُ

ً أصبحت شيخا أرى الشخصي-٥  ُالكربي  َّا مسنَّن مل والشخص شخصي  ن أربعة ْ

 ًن معتدال  وكنت أمشي على الساقي-٦   الشجرفصرت أمشي على ما تنبت 

ُعلى الرواجب حىت يذهب النَّفر َ ُ إذا أقوم عجنت-٧  َّ ُ
 ً األرض متكئا)٣(

)١٤(  
  ]الرمل: [وقال

ْوصبا القلب إىل أم عمر َ ُ ِّ ْن من الشوق السهر َّ أرق العي-١   ُ َ َّ َ 
                                                            

ري  تاريخ الطب. ))]األبيات: [وصل يزيد عبد امللك السلويل فقال(( : ري قال الطب) 1(
  (. ه٩٧حوادث سنة ) (٥٢٩/ ٦(

َّهو يزيد بن املهلب، وايل سليمان بن عبد امللك على العراق، فوليها مدة وهو كاره، ) 2(
ًليمان عهدا خبراسان فأرسل عبد اهللا بن األهتم يسأله تولية يزيد خراسان، فكتب س

ّإىل يزيد، فسار يزيد واستخلف على واسط اجلراح بن عبد اهللا احلكمي، وايل البصرة  َ
. ّر مروان بن املهلب على أمواله وأموره بالبصرة عبد اهللا بن هالل الكاليب، وصي

  . ه٩٧، حوادث سنة )٥٢٩/ ٦(ري  تاريخ الطب
ًام منحنيا متكئا على يديهإذا ق: ر قد أعجن الرجل، يف الكب: ُيقال) 3( عجن : ُويقال. ً

  ) .٤٦: (النوادر. وأعجن



  ٨٣  ي حممد وليد سراقب.  د–بقية أشعار بين سلول 

ْويح هذا القلب من طول الفكر
ِ ُ ُِّي فكرة من حبها ْرتنَ  واعت-٢   ِ ٌ 

ْأين من ميلك أسباب القدر َ َ َ ُ َ قدر سيق فمن ميلكه-٣   !َ َ ِ ٌ َ َ 
ِ إن جنت نفسي من املوت - ْ ْ هدر-َ َ  ُّي من حبها ُّ كل شيء نالن-٤   َ

)١٥(  
  قافية الفاء

  ]الكامل[: وقال
ِن إن تـر برق جند تذرف لعيوا ِ ْ َ ٍَ َْ َ ْ َ ِ يا للرجال لقلبك املتطرف-١   ُ ِّ ِِّ َِ َ 
ِرت فرد رسوهلا مل يسعف كب ُ ُ ُّ َ وحلاجة يوم العبي-٢   ْ ْر تعرضت ٍ َ َّ 
ُّرا على ودي لكم وتلطفي خي ِّ ُ ُ يا بنت أزهر ما أراك مثيبت-٣   ً  ي ِ

ِيف طرف عينك هكذا مل تطرف َ خربت أن حياتنا إين وإن-٤   )١(ِ ّ ِ ِّ ُ 
ِمثل اجلناح معلقا يف نـفنف َْ َ ًَّ َ

َظل قلبََي ل-٥   )٢( ْي من خمافة بـينكم ُّ َِْ 
ِلرضاك مما جار إن مل تسعف ُ ً ليظل يف هجر األحبة طالبا-٦   ِ ََّ َ ّ َ 

ٍقطع السراب جرى بقاع  َ َ ِ ُ ِ كأخي الفالة يـغره من مائها-٧   )٣(ِفَصْفَصِ ُُّ َ َ 
ْد الَجَو ِمنية عندها مل ختلفَ ِ ُ َ َ َِّ َ

َ أهراق نطفته فلما جاءها-٨   )٤( َ ُ َ 
)١٦(  

  قافية القاف
  ]الطويل[: وقال

                                                            
ِتطرف ) 1(   .َّتتحرك : َ
ُالنـَّفنف) 2( َ   .نفانف : ن السماء واألرض، واجلمع ما بي: ْاملفازة، والنـَّفنف: ْ
َالصفصف) 3( ْ   .اخلايل : َّ
  .أراق، لغة فيها : أهراق) 4(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    ٨٤  )١(اجلزء ) ٨٠( ا

ُشعاعا وقلب للحسان صديق ِ ٌ ً َ
ْ أال يف سبيل اهللا نفس تقسمت -١   )١( َّ ٌ

ِ 
ُي ما أراه يفيق ا وقلبًـزمان ُِ ُ ُ أفاقت قلوب كن ع-٢   َ ّ ُ َذبن باهلوىٌ ِّ 

ُلقلوب سروقُوبعض الغواين ل َ سرقت فؤادي مث ال ترجعينه-٣   َ ِ َْ َ 
ُببـينك غربان هلن نعيق َ ٌ ِ ْ عروف اهلوى بالوعد حىت إذا جرت-٤   َِْ ُ َ 

ُن المشت صدوق َوآذن بالبي َ ِّ ِ َ وردت مجال احلي وانشقت العصا-٥   )٢(ْ ِ َّ ُ ِ َُّ 
ُزعمت وكل الغانيات مذوق ُ َ ُّ ِ َ ندمت على أال تكوين ج-٦   َ  ِتينْيَزِ

ُن من حر اهلوى وأذوقِ تذوقي َ ِّ َ
 ُّا بغلةًعـ لعلك أن ننأى مجي-٧   )٣(

َأموت ل ُما أرعى علي شفيقُ َ ّ ِت بك الناهيْيَصَ ع-٨   َ  ي َّننا َن حىت لو ُ
)١٧(  

  قافية الالم
  ]الكامل[: )٤(وقال

ِللحج إذ وجدت إليه سبيال ْ َي بكرت تريد رحيال   قل للت-١   ّ ْ 
َبالن وقد قتلت قتيالُْال تـق َِ ِ ٍن حبجة أو عمرة  ما تصنعي-٢   َ ْ ُ ٍ َّ َ 

َفيكون حجك طاهرا مقبوال ًَ ِ ْ أحيي قتيلك مث حجي وانسكي-٣   ُّ ّ ُ ِ َ ِ َ 
)١٨(  

  ]الوافر[: وقال 

                                                            
  .ِّاملتفرقة : َّالشعاع) 1(
  .ّكناية عن التفرق : لعصاَّانشقت ا) 2(
  .ُما يطفئ الظمأ : ُّالغلة) 3(
َّلقي نويب سعدى راحلة حنو مكة حاجة، فأمسك خبطام بعي) 4( ْ    ].األبيات: [رها، فقال ُ



  ٨٥  ي حممد وليد سراقب.  د–بقية أشعار بين سلول 

ُوإن مل يربع الركب العجال ِ
ُ َ

ُ سل األطالل إن نفع السؤال-١   )١ ( ََ ُّ ِ 
ا إذا بطشت قتال ُوليس  ِ َ َ

ِ عن اخلود الت-٢   )٢ (
ًي قتلتك ظلما َْ َ 

ُوأشنب بارد عذب زالل ُ ٌ ٌ ُ
ٌ أصابك مقلتان هلا وجيد-٣   )٣ ( ِ ُ 

ُن واجليد الغزالَ من العيني َ ُ أعارك ما تبـلت به فؤادي-٤   )٤ (ِ ِ ِْ َ َ 
ُ هلا حالل-ُ ال تطلبوه -َِدمي  َ أيا ثارات من قتلته سعدى-٥   َ ُ ْ َ ِ 

َّعلى سعدى وإن قل ال َ أرق هلا وأشفق بعد قتلي-٦   ُنَّوالُ ِ ُ ُّ ِ 
ُن من سعاد وال مشال ميي ِ

َ ُ ِ وما جادت لنا يوما ببذل-٧   ٌ ً ْ 
)١٩(  

  قافية النون

  ]الوافر [:وقال 

َْبعاقبة وإن كرمت علينا ْ َْرضي يف سعيدى عاذليـنا  سن-١   ُ ِ َ َ ُ ِ 
َْجبرعاء النَّقا فلقيت حيـنا َ ُ

َ لقيت سعيد مت-٢   )٥ ( َ ُ ٍشي يف جوارُ َ ِ 
ْوقد ناديتهن فما لوينا ََ َّ َن القلب مث مضي  سلب-٣   ُ ِّن عن َ  ي َ

ْي يا سعيدى أين أينا  بقلب َ ُ فقلت وقد بقيت بغي-٤   !ُ  َر قلب ُِ
ْن دينا َيهيم بكم وال تقضي َ ُِ فما جتزين يا سعدى حمبا-٥   َ ُ َ 

                                                            
  .زلوا الربع  مل ين: َّْمل يربع الركب ) 1(
َّالفتاة احلسنة اخللق الشابة : َْاخلود) 2( َْ.  
  .ساوية الفم ذو األسنان املت: األشنب) 3(
  .أسقمته : تبلت فؤادك) 4(
ي تشاكل  ُُاألرض ذات اخلزونة الت: َْاجلرعاء . مجع جارية، وهي الفتاة احلسنة: ٍجوار) 5(

  .ْالرمل 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    ٨٦  )١(اجلزء ) ٨٠( ا

َْلعمرك من مسعت له قضينا َ َ َ إذ شكوت املطل منها فقالوا-٦   )١ (َ َ 
ْإلينا احلب من سقم شفينا َ ٍ َ َ ُ ومن هذا الذي إن جاء يشكو-٧   َّ َ  
ََْكما قبلي فعلن بصاحبـيـنا ِ َ ْ ٌ فهن فواعل يب غي-٨   َ ٍّر شك َّ َ 

َْأصيب، فما أقدن وال وديـنا َ َ َ ْ ِ ٍ بعروة والذي بسهام هند-٩   )٢ (ُ ِ ِ َ 
)٢٠(  

  ]اخلفيف [:وقال 

ْـد لسعدى بقر ِ تبكينىقرُ ِ ماتزال الدار يف برقة النَّجـ-١   )٣(ي ُ ُ ُ ّ 
ُ قد حتيلت كي أرى وجه سعدى-٢   ي فإذا كل حيلة تعيين َ ُ ّ  
ِب لسعدى مقالة املسكي َ َ َّ قلت ملا وقفت يف سدة البا-٣   ن ُ ُ ُ ُ 
ًومن املاء شربة فاسقين َ افعلي يب يا ربة اخلدر خي-٤   ي َ ِ ِ  ًرا ََّ

ُماء الركي ال يروين: ُقلت ّ ِّاملاء يف الركي كثي: ِ قالت-٥   )٤ (ي ُ َِّ  ٌر ُ
ِكل يوم بعلة تأتين ٍّ ْ طرحت دوين الستور وقالت -٦   ي َّ َْ َ: 

  .لم أقف له على شعر : )٥ ( نعيم بن الحارث السلولي- ٧

                                                            
ْاملطل) 1(

َ
  .رة إخالف الوعد  كث: 

  .ِّن الدية  أعطي: وودين. ن القود أعطي: أقدن. هو عروة بن حزام: عروة) 2(
  .موضع : َْقـرقرى. موضع: برقة) 3(
  .ُّموضع جتمع املاء : ّالركي) 4(
  . حتقيق حممود فردوس العظم–)٦٤/ ٢(ي وورد ذكره يف مجهرة النسب البن الكلب) 5(



  ٨٧  ي حممد وليد سراقب.  د–بقية أشعار بين سلول 

  تخريج الشعر

)١(  

  )٣٣٥/ ٢(ي اللبيب  البيت يف شرح أبيات مغن) ١(
)٢(  

   . ه٩٦، سنة )٥٠٣/ ٦(ري  يف تاريخ الطب) ٤- ١(
)٣(  

  ) .٥٠٢ -٥٠١/ ٦(ري  يف تاريخ الطب) ٦- ١(
)٤(  

  ) .٥٢٦/ ٦(ري  يف تاريخ الطب) ٤- ١(
)٥(  

َر الرسعن يف تفسي) ٣ - ١( ْ عن النوادر ] (أ/ ٢٠٧ –ب / ٢٠٦[ّي  ُّ
  ) .٧٥٧: أليب مسحل األعرايب

  ).٢٣٦/ ٥(اإلصابة ) ٢ - ١(
  . نسبة بال) ٤٦: (النوادر) ١(
، ومها يف ( ه٩٧حوادث سنة ) (٥٢٦/ ٦(ري  يف تاريخ الطب) ٢ - ١(

  .بتقدمي الثاين على األول ) ٢٩٦/ ٥(ي  مجهرة النسب البن الكلب
ر إىل  ونقل نسبته عن ابن عبد الب) ١٥٣/ ١(ي  ر القرطب يف تفسي) ١(

  .َردة بن نفاثة  َق

  ) .٨٣: ())  َّيف كتاب املعمرين(( ) ٣(

  



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    ٨٨  )١(اجلزء ) ٨٠( ا

)٦(  
). ٩٧/ ١٧(، واألغاين )٢٨٨/ ٢(يف نوادر املخطوطات ) ٤ - ١(

  .ُونسبت إىل أم مزاحم 
)٧(  

  ) .٩٤/ ١٧(يف األغاين ) ١٧ - ١(
  ) .٢٨٧/ ٢(يف نوادر املخطوطات ) ١١ - ١(
بال نسبة، وهو كذلك يف ارتشاف ) قضض(يف لسان العرب ) ٤(
  ) .٦٤/ ٢(، والدرر اللوامع )٥١/ ٢(، ومهع اهلوامع )١٨٣٤: (ََّالضرب

  ) .٦: (ُّيف ديوان ابن الدمينة) ٧ - ١(
)٩(  

  ).١٦٩/ ١(، ومعاهد التنصيص )٩٩ - ٩٨/ ١٧(يف األغاين ) ٦ - ١(
  ) .١٢: (ر طويل ّيف ديوان ابن الدمينة مع خب) ٥ - ١(
  ).٨٩/ ٢(يف األشباه والنظائر ) ٥، ٤، ٢، ١(
  ) .٣٢٧: (يف معجم الشعراء ) ٥(
  ) .٩٨: (اريف املختار من شعر بش) ٥ - ٤(

)١٠(  
  ) .١٧٣/ ٢٣: (يف األغاين ) ٧ - ١(

)١١(  
  ) .١٧١ -١٧٠/ ٢٣: (يف األغاين ) ٨ - ١(

)١٢(  
  ) .٣٠١/ ٢٣: (يف األغاين ) ٣ - ١(



  ٨٩  ي حممد وليد سراقب.  د–بقية أشعار بين سلول 

)١٣(  
  ) .١٦٩/ ٢٣: (يف األغاين ) ٣ - ١(

)١٤(  
  ) .١٧٣ / ٢٣: (يف األغاين ) ٣ - ١(

)١٥(  
  ) .١٧٣/ ٢٣: (يف األغاين ) ٤ - ١(

)١٦(  
  ) .١٧٣/ ٢٣: (غاين يف األ) ٨ - ١(

)١٧(  
  ) .١٧٠/ ٢٣: (يف األغاين ) ٨ - ١(

)١٨(  
  ) .١٧٢/ ٢٣: (يف األغاين ) ٣ - ١(

)١٩(  
  ) .١٧٢ -١٧١/ ٢٣: (يف األغاين ) ٧ - ١(

)٢٠(  
  ) .١٦٨/ ٢٣: (يف األغاين ) ٩ - ١(

)٢١(  
  ).٢٨٨/ ٢(، ونوادر املخطوطات )٢٨٨/ ١٧: (يف األغاين ) ٤ - ١(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    ٩٠  )١(اجلزء ) ٨٠( ا

  المصادر
ت (حممد بن حبيب البغدادي :   ))ضمن نوادر املخطوطات((ن  غتالي أمساء امل-١

  .روت  ، دار اجليل، بي١٩٩١، حققه املرحوم عبد السالم هارون، ( ه٢٤٥
جلنة التأليف . السيد حممد يوسف، مط. اخلالديان، حققه د:  األشباه والنظائر-٢

  .م١٩٥٨رمجة والنشر، القاهرة،  والت
، القاهرة، ( ه٨٥٢ت(ابن حجر العسقالين : الصحابةز   اإلصـابة يف متيي- ٣

  . ه١٣٢٨
  .ن  ر الدين الزركلي، دار العلم للماليي خي:  األعالم-٤
، نسخة مصورة عن نسخة دار ( ه٣٦٠ت(أبو الفرج األصفهاين :  األغاين-٥

  .الكتب، مؤسسة عمر مجال الدين للطباعة والنشر 
، ( ه٣١٠ت(حممد بن جرير الطربي :  ))تاريخ الطربي(( تاريخ األمم وامللوك - ٦

روت، نسخة مصورة عن نسخة  حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، دار سويدان، بي
  .م١٩٦٤ُدار املعارف، كتبت مقدمتها سنة 

َّحققه العالمة أمحد راتب النفاخ، دار (:  ه١٨٣ -١٨٠ت(ُّ ديوان ابن الدمينة -٧
  . ه١٣٧٩العروبة، 

عبد القادر البغدادي، حتقيق عبد العزيز رباح : يبي اللب  شرح أبيات مغن-٨
  .راث  وزميله، دار املأمون للت

حققه حممد حميي الدين (  ه٩٦٣ت(عبد الرحيم العباسي :  معاهد التنصيص-٩
  .روت  عبد احلميد، عامل الكتب، بي

، حققه عبد املنعم عامر، دار ( ه٢٥٠ت(أبو حامت السجستاين : َّ املعمرون- ١٠
  .م ١٩٦١كتب العربية، القاهرة، إحياء ال

  



 - ٩١ -  

  االنحراف اللغوي
  أسبابه وعالجه
  القسم األول

  فاتن خليل محجازي. د
االحنراف اللغوي هو االبتعاد عن مست كالم العرب، وهو ما يعرف باخلطأ 

  . اللغوي
  :أسباب االنحراف اللغوي وأساليب عالجه 

ِّحيدث هذا االحنراف بسبب جهل العناصر اللغوية املكونة للغة، والكيفية 
ا العناصر اللغوية، وال يعود االحنراف إىل صعوبة النحو، وإمنا إىل اليت توظف فيه

ٍاألمية اليت تنتشر منذ مدة طويلة على مساحة واسعة من الوطن العريب، إىل  ّ
، فاألمة ال تستطيع الدفاع )١(جانب االزدواجية اللغوية، وشراسة اهلجوم على اللغة
والت الغزو اللغوي، أو إزالة لغة ّعن لغتها وهي غارقة يف اجلهل، ومن مث جتد حما

تمع اجلاهل بوظائف اللغة من  ًاألمة فرصا طيبة للنجاح أو على األقل دعما يف ا ً
دور اللغة يف حتقيق اهلوية، والتعبري عن الذات القومية، وحتقيق التواصل، : مثل

  .وحفظ التاريخ والتعبري عن األحاسيس واملشاعر
                                                

  

اهلجوم على الفصحى ارتبط يف القدمي بالشعوبية ويف احلديث باالستعمار وأعوانه ) ١(
 نادى ١٨٨٠ًومن أشهر املهامجني األملاين سبيتا الذي ألف كتابا يف قواعد اللغة عام 

ليم ولكوكس الذي وفد إىل فيه باختاذ العامية لغة أدبية، ومهندس الري اإلنكليزي و
 وتفرغ للهجوم على الفصحى وتقويض دعائمها، مث سيلدون ١٨٨٣مصر عام 

وسالمة موسى، » العربية احملكية يف مصر« كتابه ١٩٠١ويلمور الذي نشر عام 
  .وأنيس فرحية، وغريهم



  
لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة    ٩٢  )١(اجلزء ) ٨٠( ا

  :ًبذلت سابقا على جمالنيي  وقد توزعت جهود العالج الت

  :الدراسات  -  أ
منذ أن بدأ االحنراف اللغوي هرع العلماء إىل ابتكار النحو والتصنيف 
والتأليف يف اللغة، إلعادة الناطق إىل جادة الصواب، الصواب الذي حتكمه معايري 

السماع والقياس، : دقيقة، اختلف فيها من زمن إىل آخر، وأصبحت تشمل اليوم
 املعاجم، والشيوع واالستعمال، وقواعد النحو والصرف، وقرارات واالستناد إىل
امع اللغوية   :وتتشعب الدراسات السابقة إىل ثالثة فروع. ا

  : كتب الخطأ والصواب ومنها–ًأوال 

  :ومن أهم املصنفات اليت وصلت إلينا يف االحنراف اللغوي
  .)٢) (  ه ١٨٩ت (ما تلحن فيه العامة للكسائي  - 
  .)٣(( ه٢٤٤ت (ِّطق، أليب يوسف يعقوب بن إسحق بن السكيت إصالح املن - 
 .)٤((  ه٢٧٦ت (أدب الكاتب البن قتيبة  - 
 .)٥)   (   ه٣٧٩ت (حلن العوام أليب بكر الزبيدي  - 
 .)٦(( ه٥٠١ت (تثقيف اللسان وتلقيح اجلنان البن مكي الصقلي  - 
 .)٧((  ه٥١٦ت (ّدرة الغواص يف أوهام اخلواص، للحريري  - 

                                                
  .١٩٨٢، ١دار الرفاعي، ط/  الرياض–مكتبة اخلاجني / حتقيق رمضان عبد التواب، القاهرة ) 2(
  .١٩٥٦، ٢حتقيق أمحد شاكر وعبد السالم هارون، القاهرة، دار املعارف، ط) 3(
  .١٩٦٣حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد، القاهرة، مطبعة السعادة، ) 4(
  .م١٩٦٤حتقيق رمضان عبد التواب، القاهرة، املطبعة الكمالية، ) 5(
لس األعلى ) 6(   .م١٩٦٠للشؤون اإلسالمية، حتقيق عبد العزيز مطر، القاهرة، ا
ضة مصر، ) 7(   . م١٩٧٥حتقيق حممد أيب الفضل إبراهيم، القاهرة، دار 



  
  فاتن حمجازي.  د–أسبابه وعالجه : االحنراف اللغوي

 

٩٣  

 .)٨(سان يف اللغة، لعبد القادر البغداديعثرات الل - 
 .)٩(أخطاؤنا يف الصحف والدواوين، لصالح الدين الزعبالوي - 
 .)١٠(حماضرات عن األخطاء اللغوية الشائعة، حملمد علي النجار - 
 .)١١(قل وال تقل، ملكتب تنسيق التعريب يف اجلامعة العربية - 
 .)١٢( منسيحول الغلط والفصيح على ألسنة الكتاب، ألمحد أيب اخلضر - 
فيه فصول تتعلق بالتصحيح (التطور اللغوي التارخيي، إلبراهيم السامرائي،  - 

 .)١٣ ()اللغوي
 .)١٤(الكتابة الصحيحة لزهدي جار اهللا - 
 .)١٥(قل وال تقل، ملصطفى جواد - 
 .)١٦(أزاهري الفصحى يف دقائق اللغة، لعباس أيب السعود - 
 .)١٧(معجم األغالط اللغوية املعاصرة، حملمد العدناين - 

                                                
مع العلمي العريب، ) 8(   .م١٩٤٩دمشق، ا
  .م١٩٣٩دمشق املطبعة اهلامشية، ) 9(
  .م١٩٦٠ – ١٩٥٩القاهرة، معهد الدراسات العربية العاملية ) 10(
  .م١٩٦٣تعريب، الرباط، املكتب الدائم لتنسيق ال) 11(
  .م١٩٦٣القاهرة ، مكتبة دار العروبة، ) 12(
  .م١٩٦٦القاهرة، معهد البحوث والدراسات العربية، ) 13(
  .م١٩٨١، ٣بريوت، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط) 14(
  .م١٩٦٩، ١بغداد، مطبعة اإلميان، ط) 15(
  .م١٩٧٢بريوت، دار الفكر، ) 16(
  . م١٩٨٦، ١بريوت، مكتبة لبنان، ط) 17(
  



  
لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة    ٩٤  )١(اجلزء ) ٨٠( ا

 .)١٨(معجم اخلطأ والصواب، إلميل يعقوب - 
 .)١٩(العربية الصحيحة، ألمحد خمتار عمر - 

ًوتعد كتب التصويب اللغوي كتبا تعليمية ترشد الناطق إىل النطق السليم  ّ
بذكر االستعمال املنحرف، واالستعمال الصائب وبيان القاعدة يف الغالب، أو 

  .الشاهد الذي يرضي فصحاء العرب يف عصر االحتجاج
صويت، أو : مبستوى لغوي معني دراسات نحوية عامة أو خاصة - ًثانيا

صريف، أو إعرايب، وغاية هذه الدراسات تعليمية، وقد قامت التآليف التعليمية 
ًاملختصة يف فروع اللغة املختلفة على كتاب سيبويه شرحا وتبسيطا واختصارا،  ً ً

ا يف القرن الرابع اهلجري، على أيدي َُّْ، والزبـيدي، )٢٠( الزجاجيووصلت إىل ذرو
ّوابن جين ِ

أما النظريات التعليمية فقد متثلت يف . من ناحية التطبيق العملي )٢١(
، واإلمام عبد القاهر )٢٢(القرن اخلامس اهلجري بآراء ابن حزم األندلسي الظاهري

                                                
  .م١٩٨٣، ١بريوت، دار العلم للماليني، ط) 18(

  .م١٩٩٨، ٢بريوت، عامل الكتب، ط) 19(
ُحنوي بغدادي الزم الزجاج فنسب (  ه٣٣٧- (أبو القاسم عبد الرمحن بن إسحق ) 20( َّ َّ

له كتاب اجلمل، واإليضاح يف علل النحو، واألمايل، والالمات، واإلبدال . إليه
  .هاواملعاقبة والنظائر، وغري

عامل بارع يف اللغة والصرف، لـه اخلصائص، واملنصف، (  ه٣٩٢- (عثمان بن جين ) 21(
  .واحملتسب، وشرح ديوان املتنيب، وسر صناعة اإلعراب

إمام املذهب الظاهري، (  ه٤٥٦- (ابن حزم األندلسي أبو حممد علي بن أمحد ) 22(
ًكان فقيها عاملا زاهدا يف املناصب، له الكثري من املؤل ً فات، من مثل اإلحكام ألصول ً

   .األحكام، وإبطال القياس، وطوق احلمامة
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٩٥  

ويرى الدكتور عبد الكرمي خليفة أن التآليف اليت أعقبتها حىت القرن . )٢٣(اجلرجاين
ا تقليدا هلا الر ابع عشر اهلجري وبداية القرن العشرين امليالدي مل خترج عن كو

  .)٢٤(بصورة أو بأخرى
 اليت بدأت بكتاب العني يف القرن الثاين اهلجري،  المعاجم اللغوية- ًثالثا

َّوما زال التأليف فيها مستمرا دون أن تستطيع سد حاجة الناطق، ومساعدته على  َ
ًيف اللغة توظيفا دقيقا يف املراحل اللغوية املختلفةالنطق السليم، وتوظ ً.  

ًوقد كان املؤلفون يف الكتب التعليمية ينتقدون الكتب السابقة أحيانا، 
ام والتطويل،  ِّويذكرون املسوغات اليت دفعتهم إىل التأليف فيذكرون الغموض واإل

ًواالستطراد، هذه األمور اليت جتعل املوضوع صعبا وممال، ال حي قق غايته التعليمية ً
ت (ولعل أهم كتب تيسري تعليم النحو مبعىن اإلعراب كتاب ابن هشام األنصاري 

  :وقد جاء يف مقدمة الكتاب (  ه٧٦١
وضعت هذا التصنيف، على أحسن إحكام وترصيف، وتتبعت فيه «

مقفالت مسائل اإلعراب فافتتحتها، ومعضالت يستشكلها الطالب فأوضحتها 
  .)٢٥(» وأصلحتهاًطا وقعت جلماعة من املعربني وغريهم فنبهت عليهاّونقحتها، وأغال

                                                
إمام البالغيني، عامل يف (  ه٤٧١- (أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرمحن اجلرجاين ) 23(

   .النحو واللغة، له دالئل اإلعجاز، وأسرار البالغة، وغريمها
تيسري العربية بني القدمي عبد الكرمي خليفة رئيس جممع اللغة العربية األردين، ) 24(

  .٨١واحلديث، منشورات جممع اللغة العربية األردين، ص 
مغين اللبيب عن كتب األعاريب، حتقيق مازن املبارك وحممد علي محد اهللا، راجعه ) 25(

  .١٢م، ص ١٩٧٢دار الفكر، بريوت، / ٣سعيد األفغاين، ط
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ًوقد بدأ ابن هشام بتحديد العيوب اليت جتعل اإلعراب موضوعا صعبا  ً
ًومطوال وهي ّ:  

ا مل توضع إلفادة القوانني الكلية، بل للكالم على الصور  - ١ كثرة التكرار فإ
م، مث حيث جاءت نظائره اجلزئية، فرتاهم يتكلمون على الرتكيب املعني بكال

وكذلك يكررون اخلالف يف جواز العطف على ... أعادوا ذلك الكالم
رور من غري إعادة اخلافض، وعلى الضمري املتصل املرفوع من غري  الضمري ا

  ...وجود فاصل
إيراد ما ال يتعلق باإلعراب كالكالم يف اشتقاق اسم وإيراد اآلراء البصرية  - ٢

 .قوالكوفية وحجج كل فري
رور - ٣  .)٢٦(إعراب الواضحات كاملبتدأ وخربه والفاعل ونائبه واجلار وا

لقد كان هذا النقد للمؤلفات السابقة خطوة تسبق احلديث يف 
املوضوع اللغوي، ترتافق يف كثري من األحيان مع ذكر وظائف اللغة 

ومنذ . وأمهية العربية وما آلت إليه على ألسنة الناطقني من الضعف
ب على املشرق القرن التا سع عشر بدأت رياح اليقظة والتجديد 

ا، وكان للنحو وقواعد  العريب، حني بدأت حركة إحياء للغة العربية وآدا
وظهرت تآليف يف النحو يف . العربية مكانة مهمة بني رواد هذه احلركة

دف إىل إزالة تعقيد العبارات  مصر وبالد الشام والعراق وغريها 
ر مجيع ما جتب معرفته من قواعد العربية يف مؤلف املبهمة، واختصا

  .واحد
                                                

   .١٦ – ١٥ – ١٤مغين اللبيب عن كتب األعاريب، ص ) 26(
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  :الندوات والمؤتمرات  -  ب

دف إىل تيسري تعليم العربية،  عقدت املؤمترات اللغوية والندوات اليت 
امع اللغوية، واملؤمترات الثقافية جلامعة  ا، ومنها مؤمترات ا ورفع كفاءة الناطق 

 املؤمتر الثقايف العريب األول الذي عقدته الدول العربية، ونذكر على سبيل املثال
م، الذي انتهى إىل قرارات دعا إىل صدورها ١٩٤٧جامعة الدول العربية سنة 

حاجة القواعد إىل تيسري وتبسيط، على أال ميس ذلك حبال من األحوال جوهر 
وحني عرضت القرارات على جملس اجلامعة أوصى احلكومات العربية بأن . اللغة

ًقرارات موضع العناية والبحث، وأوصى أيضا بأن توضع موضع تضع هذه ال
ا تشمل القدر الذي جيب أن يكون مشرتكا يف التعليم  ًالتنفيذ أمور هلا أمهيتها، أل

  .)٢٧(بالبالد العربية
  :أما التوصيات التي أصدرتها المجامع فأهمها

 تأليف كتاب يتقيد مبا ينعقد عليه اإلمجاع ووضعه موضع التجربة يف - ١
 .التعليم
إدخال جزء من علم املعاين يف علم النحو كي يثمر الوقوف على تغري املعاين  - ٢

 .املستفادة من الصيغ، ال جمرد ضبط أواخر الكلم، ومعرفة طرق االشتقاق
ًالعناية بكتاب النحو تأليفا وطبعا وضبطا، وتقدمي كتب أدبية وثقافية - ٣ ً ً 

ِّمشوقة ومعجم مدرسي لضبط الكلم، ولبيان ا َ  .ملعاين احملدثة التعبرياتُ
 .اصطناع املعلم الفصحى يف حديثه - ٤

                                                
م، احتاد اجلامعات العربية ١٩٧٦تيسري تعليم اللغة العربية، سجل ندوة اجلزائر ) 27(

  .٧٧م ص ١٩٧٧القاهرة 
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ّاالقتصار يف النحو على ما ييسر القراءة الصحيحة، للنصوص قدميها  - ٥
 .وحديثها دون تعليل أو حتليل

ًالعناية ببحث األصوات، بوصفه جزءا من النحو للتوصل إىل النطق العريب  - ٦
 .السليم

 .واحلديثاقتباس الشواهد واألمثلة من القرآن  - ٧
 .األخذ بالسائد اتباعه يف القرآن والنحو - ٨
ُاجلمع بني املفردات اليت تؤدي معىن واحدا، وخيتلف أثرها اإلعرايب فيما  - ٩ ً

 .تدخل عليه كأدوات النفي
ضم بعض القضايا الصرفية إىل قضايا النحو، فعند دراسة أوزان الفعل  - ١٠

ة اجلمع السامل يدرس ما حيدث هلا عند اإلسناد إىل الضمائر، وعند دراس
 .تدرس مجوع التكسري

تفضيل املصطلح الواضح على غريه مع احملافظة على مصطلحات  - ١١
 .)٢٨(الرتاث

لس األعلى لرعاية الفنون واآلداب والعلوم االجتماعية يف دمشق  واهتم ا
ذا املوضوع وعقد ندوة النحو والصرف عام  م اليت متحورت حول ١٩٩٤ًأيضا 

االمتحانات واألنظمة اجلامعية : املراحل الدراسية املختلفةواقع تدريس النحو يف 
  :واإلعداد التخصصي ملدرسي اللغة العربية وخرجت بتوصيات أمهها

  :في واقع تدريس النحو والصرف في المرحلة ما قبل الجامعة: ًأوال
  .االكتفاء بتدريس القواعد األساسية واالبتعاد عن اخلالفات والتعليالت - ١

                                                
  .١٥٠ – ١٤٩م، ص ١٩٧٦تيسري تعليم العربية، سجل ندوة اجلزائر ) 28(
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 .تدريبات وتنويعها بغية إكساب الناشئة املهارات اللغويةاإلكثار من ال - ٢
 .وجوب ضبط الكتب بالشكل - ٣
ًاالرتقاء مبستوى املعلم اختيارا وإعدادا وتدريبا - ٤ ً ً. 
 .العناية بتعليم النطق السليم - ٥
 .اإلفادة من وسائل التقنيات احلديثة - ٦
 .احلرص على استخدام اللغة العربية السليمة يف املؤسسات التعليمية - ٧

 :في واقع تدريس النحو والصرف في أقسام اللغة العربية: ًانياث

تأكيد اهلدف من تدريس النحو والصرف يف إعداد الطالب ليكونوا مدرسني  - ١
 .أو باحثني

 .تنويع أساليب التقومي واالختبار - ٢
 .اإلكثار من اجلانب التطبيقي، وربط النحو والصرف بالواقع اللغوي املعاصر - ٣
 .لغة العربية السليمة يف البحث والتخاطب واحملاضرةاحلرص على استخدام ال - ٤
 .إحداث مقرر دراسات حنوية وتطبيقية يف اللغة العربية - ٥
إعادة النظر يف توزيع مفردات مقرر النحو والصرف على السنوات اجلامعية  - ٦

 .واالهتمام باألساليب النحوية
ًادا داخلياالعمل على إيفاد الطالب املتفوقني إىل أقسام اللغة العربية إيف - ٧ ً. 

  :وثمة توصيات عامة هي: ًثالثا 

ْتأمل الندوة أن تـعىن وسائل اإلعالم كافة مبراعاة أساليب اللغة العربية السليمة - ١ ُ ُ ُ. 
 .تأمل الندوة أن جيري تبادل ألساتذة النحو والصرف بني جامعات الدول العربية - ٢
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الثانية، ووضع إجراء جتربة بتدريس كتب تراثية حنوية موجزة للسنتني األوىل و - ٣
تقرير عن هذه التجربة يف جامعات األقطار العربية بعد عام من إجراء 

 .)٢٩(التجربة
  :محاولة جديدة لتحديد أسباب االنحراف اللغوي

ًلكن هذه القرارات والتوصيات كلها مل تغري من واقع العربية شيئا، ولذلك 
االزدواج اللغوي، األمية، و: فقد جتاوزنا احلديث عن أسباب االحنراف اللغوي

وإمهال ممارسة اللغة الفصحى يف احلياة الثقافية والعلمية، ودور وسائل اإلعالم 
والغزو اللغوي األجنيب، وجلأنا إىل حتليل األخطاء الشائعة، وتصنيفها ملعرفة العلة 
الكامنة وراء اخلطأ واقرتاح العالج، وذلك بوساطة حتليل أخطاء تنتمي إىل 

املستوى الصويت، واملستوى الصريف، واملستوى الرتكييب، : ة املختلفةاملستويات اللغوي
هل الوقوع يف اخلطأ ناتج من صعوبة النحو : واملستوى الداليل لإلجابة عن سؤال

  َّصعوبة جتعل املرء غري قادر على اكتسابه، ومن مث علينا أن نسعى لتيسري النحو؟
ًريا من املواد مكررة، وان  أن كث)٣٠(املالحظ من استقراء جمموعة من الكتب
إن كثرة املصنفات يف االحنراف . هذه األخطاء تسربت إىل الفصحى من العامية

اللغوي، مل تنجح يف رفع كفاية الناطق إال بنسبة قليلة، ألن العودة إليها جتري يف 
ا  مرحلة النضج، أي بعد أن يكون املرء قد اعتاد اخلطأ، يف حني جيب أن يؤخذ 

االكتساب اللغوي، قبل اخلامسة عشرة، أي يف املرحلة الدراسية يف مرحلة 

                                                
  .١٣٣ -  ١٣٢م، الكتاب الثاين، ص٣٠/٨/١٩٩٤ -  ٢٧ندوة النحو والصرف، دمشق ) 29(
للكسائي، وإصالح املنطق البن السكيت والكتابة الصحيحة ما تلحن فيه العامة ) 30(

لزهدي جار اهللا، ومعجم األغالط اللغوية املعاصرة حملمد العدناين، والعربية الصحيحة 
  .ألمحد خمتار عمر، ومعجم اخلطأ والصواب إلميل يعقوب
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االبتدائية واإلعدادية، ففي مرحلة االكتساب اللغوي ميكننا أن ننبه على أنواع 
ًاألخطاء املختلفة وأن حنلل للطالب اخلطأ حتليال مبسطا، وأن نبني له الفرق  ً

ا على التبليغ ًالداليل واالحنراف عن الداللة املقصودة احنرافا يفقد  اللغة قدر
ِّالسليم والتواصل املطلوب، أي جيعل منها أداة ضعيفة غري قادرة على سد حاجة  َ

  .الناطق فيعزف عنها إىل غريها
يكشف التحليل أن األخطاء الشائعة تنتمي إىل املستويات اللغوية كافة، فهي 

 الصوتية الشائعة قليلة أخطاء صوتية، وصرفية، وإعرابية، وداللية، ونالحظ أن األخطاء
ًجدا، وإن أضفنا إليها ما ميكن أن يكون نامجا عن ظاهرة املعاقبة، واألخطاء اليت   ً
ة واملتقاربة املخرج، وسببها امليل إىل السهولة واختصار اجلهد  تصيب الفونيمات املتشا

  :العضلي، أو قد تكون نامجة عن عادة نطقية شائعة ومن أمثلتها

  التعليل  بالصوا  الخطأ
ُ خبست عينه–ََخبس  - ١ ْ َ ْخبصت .ََ َ = السني النظري املرقق للصاد  .ََ

 .عادة نطقية= ترقيق الصاد
ََبشر  .الصابون ََ بـرش–َرش َ بـ- ٢ ظهر على : برش/ َ

ا  جلده نقط خيالف لو
 .سائر اجللد فهو أبرش

 .اجلهل مبعىن برش+  مكاين قلب

َثـبت - ٣ ُ وجدته يف ثبات - ََ
  .يف نوم عميق: عميق

  .ميقُوجدته يف سبات ع
داء معجز عن / ُّالثبات
 .احلركة

 .قانون السهولة نفسه 

َ تـفل الشيء-  ثفل - ٤ ََ :
  .نثره مرة واحدة

َثـفل الشيء ََ.  
 .بصق/ تفل 

 .قانون السهولة نفسه 

 .قانون السهولة نفسه .ًأكلت ثوما  .ً أكلت توما- ثوم - ٥
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َب اخلضرأح  .ُ أحب اخلضار- خضر  - ٦ ُ عادة = مد الفتحة بسبب النرب .ّ
 .نطقية

 احنط إىل أسفل - درج - ٧
  .الدرجات

إذا كانت اجليم القدمية االنفجارية  .احنط إىل أسفل الدركات
» درج«أشبه باجليم القاهرية فجيم 
 وليس هنا ألوفون جمهور للكاف،

 .عادة نطقية= فونيم اجليم
ّ دكة السروال- ّ دك - ٨ ّتكة السروال  .ِ ِ.  

ما / ّين الدكةمن معا
استوى من الرمل، البناء 
الذي يسطح أعاله 
للجلوس عليه، ومقعد 
مستطيل من اخلشب 

ًجيلس غالبا عليه ُ. 

 .عادة نطقية=  التاءجتهري

ََ دامهنا الشتاء- دهم - ٩ ََدمهنا الشتاء  .َ عادة = ّمد الفتحة بسبب النرب  .َ
 .نطقية

ّأحب الصعرت أو   . أحب الزعرت–زعرت - ١٠
 .السعرت

الزاي والسني والصاد من خمرج 
هور الزاي هو ا: واحد لنظري ا

ّللسني، والصاد هو النظري املفخم 
 .عادة نطقية= للسني 

عادة = مد الفتحة بسبب النرب .َعمود  . عامود– عمد - ١١
 .نطقية

      
= السني النظري املرقق للصاد  .ّقص الشاة وقصصها  . زور الشاة–اة ّ قس الش- ١٢

 .ترقيق الصاد عادة نطقية
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 له مهة ال –كلل - ١٣
  .تعرف الكلل

عادة = اختزال الفتحة بسبب النرب .َالكالل
 .نطقية

وهذا يطمئن إىل سالمة اجلانب الصويت يف اللغة، اجلانب املتعلق بسالمة 
صوت «أو » صوت صرفية«ًاملخارج وسالمة الصفات، إال أن مثة نوعا من األخطاء 

الفكر اللغوي القدمي وإن ادعينا احلداثة وسعينا خلف املناهج ناجتة من تبين » داللية
احلديثة، فالتجديد املنهجي البد من أن يسبق بتوطيد دعائم نظرية لغوية جديدة، وإن 
انتشار اللحن اليوم يف قسم كبري من اللغة عائد إىل سيادة فكرة قدمية مل ننتبه إىل قيمة 

ًذكر مثاال مما جاء يف كتاب سيبويه منسوبا إىل تبنيها ومل نعمل فكرنا يف متحيصها، وأ ً
الفتحة والضمة والكسرة زوائد، وهن يلحقن احلرف «: اخلليل بن أمحد الفراهيدي

سيبويه الكتاب » ليوصل إىل التكلم به، والبناء هو الساكن الذي ال زيادة فيه
٢٤٢-  ١/٢٤١.  

ًوقد دون اللغويون كثريا من األلفاظ اليت ال تستغين في ها الصوامت أو َّ
الصحاح عن الصوائت أو احلركات يف تقدمي املعىن األساسي كما جند يف كتاب 

ِّإصالح املنطق البن السكيت  ، وهذا جدول ببعض هذه )٣١(٢٤٤ – ١٨٦ِّ
ْفـعل(األلفاظ على وزن  ْفعل(ووزن ) َ   :، يبني اختالف املعىن باختالف احلركة)ِ

ْ احلمل- ١ ما كان يف بطن أو على رأس : َ
 شجرة ومجعه أمحال

ْ احلمل-  ٍما محل على ظهر أو رأس: ِ َ
ُِ. 

                                                
، شرح وحتقيق أمحد حممد شاكر وعبد السالم حممد هارون، طبع دار املعارف مبصر) 31(

  .م١٩٥٦ -   ه١٣٧٥الطبعة الثانية، 
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ْ الوقر- ٢ الثقل حيمل على رأس أو على : ِْ الوقر-   .الثقل يف األذن: َ
  .ظهر

ُّ الرق-   .ما يكتب فيه: َّالرق- ٣   .ِْمن امللك: ِّ
ْ الغمر- ٤   .احلقد: ِ الغمر-   .املاء الكثري: َ
ُّالشق - ٥ ٍالصدع يف عود أو حائط أو زجاجة: َّ ُ ْ ُّ الشق-   .َ   .نصف الشيء: ِّ

ُّ الشق-    .َّشقةامل: ِّ
ُ املسك- ٦ ْ َ

ْ املسك-   .اجللد: 
  .ِّمن الطيب: ِ

ْ الدبر- ٧ ُْ الدبـر-   .ْالنَّحل: َّ   .املال الكثري: ِّ
ْ البـني- ٨ ّالقطعة من األرض قدر مد :  البني-   .ِالفراق: َ َ ُ ْ َ

  .البصر
ْ الشع- ٩ ُمصدر شعبت . ( القبيلة العظيمة- : ُبَّ َْ َ

ًالشيء شعبا إذا الءمته، وإذا فرقـته أيضا َ ََْ ُ َْ ًَ َ ْ ّ.(  
ْ الشعب-    .الطريق يف اجلبل: ِّ

  .الداهية: ِْ احلبل-   .حبل العاتق: َْ احلبل- ١٠
ُ األزل - ١١ ُ الضيق واحلبس- ْ ُ   .الكذب: ْ اإلزل-   .ِّ
ّ اخلل - ١٢ ُّ اخلل-   . الطريق يف الرمل–َ   .اخلليل: ِ
ُ القبص- ١٣ َمصدر قـبصت، وهو أخذك : َْ ُ ُ ْ ََ

  .َالشيء بأطراف أصابعك
ُ القبص-  َالعد: ِْ   .د الكثريَ

ُ الفرق- ١٤ ْ َفـرقت الشعر: مصدر: َ َْ َُّ ْ ُ والفرق-   .َ ْ
ََالقطيع العظيم من الغنم: ِ ُ َ ُ.  

ُ الذبح- ١٥ ْ ُمصدر ذحبت: َّ َْ ُّوالشق. َ ُ الذبح-   .َّ ْ َما ذبح: ِّ ُِ.  
ُ الربع-   .دار القوم: ُعَّْ الرب- ١٦   .ُّاحلمى: ِّْ
ُ الرعي- ١٧ ْ َْمصدر رعيت: َّ ْ الرعي-   .َ   .الكأل، مقصور: ِّ
ُ الطحن- ١٨ ْ ْ الطحن-   .مصدر طحنت: َّ   .الدقيق نفسه: ِّ
ْ الفرك- ١٩ َمصدر فركت احلب والثوب وغريه : َ َّ ّ ُ ْ

ًَْأفرك فـركا ُ ُ.  
ُ الفرك-  ْ

  .البغض: ِ
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ُ األجل- ٢٠ ُُمصدر أجل عليهم شرا يأجله : ْ ِ َ َ َ
ّأجال إذا جناه عليهم وحره ً.  

. القطيع من البقر، ومجعه آجال: ْ اإلجل- 
  .اإلدل:  يف العنق ومثلهواإلجل وجع

ُ السبت- ٢١ ْ ُِاحللق، يقال سبت رأسه يسبته : ّ ْ َ ََ ََ ْ
ًْسبتا برهة : والسبت. السري السريع: والسبت. َ

  .األياممن : والسبت. من الدهر

ْ السبت-    .ََجلود البقر املدبوغة بالقرظ: ِّ

  .ِّاللباس: ِّ اللبس-   .اختالط األمر: َّْ اللبس- ٢٢
ّ الشف-   . السرت الرقيق- : ِّ الشف- ٢٣ ُّمصدر شفين األمر يشفين : َّ َُّ َ ُ َ

  .شفا إذا حزنين
َْواخلصلة من .  قرن الشاة والبقرة- : َْالقرن - ٢٤ ُ

يقال . َْوالقرن من الناس.  املنفردَُْواجلـبيل. الشعر
ِّفالن على قـرن فالن، إذا كان على سنه ُ َِ ْ.  

ْ القرن الذي يقاومك يف قتال أو بطش - 
ِ

  .أو علم

  . َّ اهلم من احلزن- ٢٥
ُّ اهلم مصدر هم الشحم يـهمه، إذا أذابه-  ُ َ َ ْ َّ َّ َّ.  
ًمصدر مهمت بالشيء مها: ّ اهلم-  ُ ْ.  

ُّ اهلم-    .الشيخ الكبري الفاين: ِ

  .مورمن األ:  األمر- ٢٦
  .ًمصدر أمرت أمرا:  األمر- 

  .الشيء العجيب: ْ اإلمر- 

َالكرم: ِ اخلري-   .ّضد الشر: َْ اخلري- ٢٧ َ.  
ًْمصدر حلفت أحلف حلفا: َ احللف- ٢٨ َ َُ ُ واحللف-   .َْ   .العهد يكون بني القوم: ِْ
ُ اخلطب- ٢٩ ْ ْ  اخلطب-   .األمر: َ   .الذي خيطب املرأة: ِ
  .ةالفالة الواسع: َْ اخلرق- ٣٠
  .الثوب وغريهالذي يكون يف : َْ  اخلرق- 

  .ّالسخي الكرمي: ِْ اخلرق- 

َ السيف الذي يضرب به- ٣١ ُ ْ   .شاطئ البحر: ِّ السيف-   .َّ
  .النهر والوادي: شاطئ: ِّ الضيف-   .واحد األضياف: َّْ الضيف- ٣٢
ُمصدر نقست الرجل أنقسه :  النَّقس- ٣٣ ُ َُ ْ النـقس- ْ   .من املداد: ِّ
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َنقسا، وهو أن تلقبه وتعيبه ََ ّ ً.  
ُ اخليم- ٣٤ َْمجع خيمة، وهي أعواد تنصب يف : َْ

ّالقيظ، وجيعل هلا عوارض، وتظلل بالشجر  َْ
  .فتكون أبرد من األخبية

  .»ِإنه لكرمي اخليم«: الطبيعة: ْيمِ اخل- 

َ الغيم والغني واحد وهو السحاب- ٣٥ َُ ُ والغني-   .ْ مجع شجرة غيناء وهي الكثرية : ِْ
  .الورق امللتفة األغصان

ْ الفلق- ٣٦ ًْمصدر فلقت أفلق فلقا ويقال : َ ُ ِ َْ
  . َْمسعت ذلك من فـلق فيه

ُّالقضيب يشق فيعمل منه قوسان : ِ الفلق-  َ ُ ُ َ
ِْويقال لكل واحدة فلق ّ.  

ُ الفلق-  ْ   .الداهية: ِ
َطرف اإلنسان وهو أن يطرف بعينه: َّ الطرف- ٣٧ ِ   .الفرس الكرمي: ِّ والطرف-   .َْ
ْ السيب- ٣٨   .سيوب: جمرى املاء ج: ِّ السيب-   .العطاء: ّ
ّ البل- ٣٩ ًمصدر بللت الشيء أبـله بال: َ ّ البل-   .ُُّ   .املباح: ِ
ُ العفو- ٤٠ ْ   .ولد احلمار: ِْ والعفو-   .ًمصدر عفوت عنه أعفو عفوا: َ
ُ اهليف واهلوف- ٤١ ّريح حارة تأيت من قبل : َْ

  .اليمن
مجع أهيف وهيفاء وهو الضامر : ِ واهليف- 

  .البطن
ُمصدر أفكه عن الشيء يأفكه : ْ األفك- ٤٢ َِ ََ

  .إذا صفه عنه وقلبه: ًأفكا
  .ذبالك:   واإلفك- 

ّ الفل- ٤٣ َالثـلم يكون يف السيف ومجعه فلول: َ ّْ ّْ.  
ًوالفل أيضا   .املنهزمون: َ

ُّ الفل-  ْاألرض اليت مل يصبها مطر ومجعها : ِ ِ ُ
ًأفالل وقد أفللنا إذا وطئنا أرضا فال ِ ً َْ.  

ُْالقطر- ٤٤ َْمجع قطرة: َ ْ والقطر-   .َ   .النَّحاس: ِ
ُْ السعر- ٤٥ ُمصدر سعرت احلرب: َّ َْ ْ والسعر-   .َ   .من األسعار: ِّ
ْ الرجس- ٤٦ ُصوت الرعد ومتخضه: َّ ُّ ْ الرجس-   .َّ   .الشيء القذر: ِّ
ُ العكم- ٤٧ ْ ُمصدر عكمت املتاع أعكمه : َ ُ ُ ُ

ًعكم ْ   .اَ
ْ العكم-  منط املرأة جتعله كالوعاء، وجتعل : ِ

ا   .فيه ذخري
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ْ السلم- ٤٨ ْ السلم-   .الدلو: َّ   .ّالصلح: ِّ
  .ِّمنتهى مد البصر: ِ وامليل من األرض-   ً.مصدر مال عليه مييل ميال: َْ امليل- ٤٩
مصدر نقضت العهد واحلبل، : ّ النقض- ٥٠

  .ًوكذلك البناء أنقضه نقضا
  .البعري املهزول: ِّ النقض- 

ْـفعل(و ) ِْفعل(وهذه ألفاظ أخرى على وزن    :خيتلف معناها باختالف احلركة) ُ
ّ الذل- ٥١ ُّ الذل-   .ّضد الصعوبة: ِّ ّضد العز: ُّ ّ.  
ْ الصفر- ٥٢ ْ الصفر-   .اخلايل: ِّ   .ّالذي تعمل منه اآلنية: ُّ
ُّ الغل- ٥٣ ُّالغش والعداوة: ِ ُّ الغل-   .ِ  .ُّالعطش وهو الغلة: ُ

ّوالغل-  ُّالذي يـغل به اإلنسان: ُ َ ُ.  
َالعبـرة: ُْ العرب-   .ّشاطىء النهر: ِْ العرب- ٥٤ َْ.  
ْ التـرب- ٥٥   .الرتاب: ُّْ والتـرب-   .ّالسن: ِّ
  .بني احلامض واحللو: ُّ املز-   .الفضل: ِّ املز- ٥٦

ْفـعل(وهذه ألفاظ أخرى خيتلف معناها باختالف احلركة بني  َفـعل(و ) َ َ.(  
ْ القصب- ٥٧ َ القصب-   .َْالعيب: َ   .عروق الرئة: َ
ْ الغضب- ٥٨ ُ والغضب-   .األمحر الشديد احلمرة: َ َ َمصدر غضب: َ ِ ًَ يغضب غضباَ ََ ُ.  
أن خيرج النبت مث يبطئ عنه املطر : ْ النَّشر- ٥٩

فييبس مث يصيبه مطر فينبت بعد يبس وهو رديء 
  .ّلإلبل والغنم إذا رعته اإلبل يف أول ما يظهر

  .أن تنتشر اإلبل بالليل فرتعى: َ النَّشر- 

  .اخلطر: ََّ والسبق-   .ْمصدر سبقت: ْبقَّ الس- ٦٠
ُ احلرد- ٦١ ْالقصد: َْ ُ احلرد-   .َ   .الغيظ: ََ
ُالثوب اخللق: َْ اجلرد- ٦٢ ََ ُْأن يشرى جلد اإلنسان عن أكل اجلراد: ََُ اجلرد-   .ّ ِ.  
  .الطريق: ْ النَّجد- ٦٣

  .ما ارتفع من األرض: والنَّجد
َ النجد-  ْالعرق والكرب: ّ َ ََ.  
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ُ الرمد-   .اهلالك: ْمدَّ الر- ٦٤   .يف العني: ََّ
ْ النـقد- ٦٥ َمصدر نقدته درامهه: ّ ُ ُ النـقد-   .َ َ   .ِغنم صغار: ّ
ُ الصمد- ٦٦ ْ ُ الصمد-   .الغليظ من األرض املرتفع: ّ َ ُالسيد الذي يصمد إليه يف : ّ َ ُ ّ

  .احلوائج
ُ النَّجل- ٦٧ ُ النجل-   .الولد: ْ َ ِّسعة شق العينني: ّ َ َ َ.  
ُ القفل- ٦٨ ْ   .رالقفول، وهو الرجوع من السف: ََ القفل-   .َِما يبس من الشجر: َ
ُ الشمل- ٦٩ ْ ُ الشمل-   .االجتماع: ّ َ َّالشيء القليل يبقى على النخلة : َّ

  .من محلها
ُّ الفن- ٧٠   .الغصن واجلمع أفنان: ََ الفنن-   .الضرب من العلم وغريه: َ
ُ الرعن- ٧١ ْ ُ الرعن-   .ّأنف اجلبل املتقدم منه: َّ َ   .االسرتخاء واحلمق: َّ
ُاحلزم -   .حزم اإلنسان يف أمره: َْ احلزم- ٧٢   .كالغصص يف الصدر: ََ
ُّ اللم- ٧٣ ُمصدر ملمت الشيء، فهو مجعك : ّ

َالشيء وإصالحكه ُ.  
ُ اللم◌م-  َ ِ  .من اجلنون: َّ
ُ واللمم-  َ   .دون الكبرية من الذنوب: ّ

ْفـعل(وهذه ألفاظ أخرى خيتلف معناها باختالف احلركة بني  ْفـعل(و ) ُ َ:(  
 املور-٧٤

ُ
 .الطريق: رَْ املو-   .ُالغبار: 

ً مصدر مار ميور مورا-  َ.  
ْالزور  .الكذب: ُّ الزور-٧٥   .أعلى الصدر: َّ
  .الزهر:  النَّور-   .الضياء:  النُّور- ٧٦
ْ الكفر- ٧٧ ًمصدر كفر باهللا كفرا : ُ ُ ْالكفر -   .َ َمصدر كفرت الشيء إذا غطيته وسرتته: َ ُ ََْ.  
ْعرف الدابة وعرف الديك: ْرفُ الع- ٧٨ ُْ   .ّالريح: َْ العرف-   .ُّ

 للبحث صلة



 - ١٠٩ -  

  الغرض في الشعر العربيمفهوم

  )نحو بناء جديد للمفهوم(
  بِّن المؤد محمد أمي. د

  :تقديم

ليس اهلدف من هذا البحث الوقوف على عدد أغراض الشعر، وأصنافها، وال 
اختالف النُّقاد حول تلكم األغراض واألصناف، وليس اهلدف منه حتديد 

يم جهودهم مبا هلا وما عليها يف املصاعب واملزالق اليت واجهتهم يف ذلك، وال تقي
وإمنا اهلدف منه الوقوف عند مفهوم الغرض الشعري يف تراثنا القدمي، .)١(هذا الباب

ًمن حيث أثره يف دراسة هذا الرتاث، إبداعا ونقدا، فهما وتقوميا، وال سيما يف  ً ً ً
أبعد (ذلك أن مفهوم أغراض الشعر رمبا كان . دراسة النصوص الشعرية وحتليلها

ًمفهومات نقدنا القدمي عن الصواب، وأشدها إيغاال يف املغالطة، وأقواها تعبريا عن  ً
، جلملة أسباب، لعل أمهها أنه مفهوم غري )٢ ()النظرة اجلزئية الضيقة وقصر النظر

ًمنبثق من الشعر، وال مستوحى من روحه، وإمنا هو منبثق من خارجه، بعيدا عن 
  .)٣(رة املوضوعاتِّوحدة الشعر اليت تؤكد فساد فك

ذا املعىن املشار إليه، يف الدراسات  َيضاف إىل ذلك أن تفشي مصطلح الغرض  ِّ ُ
ًاألدبية والنقدية، والتأليف فيه حتت هذا العنوان، مع تكرار ممل أحيانا، وسطحية  َ
واضطراب يف كثري من األحيان، قد أساء عن وعي أو عن غري وعي، إىل هذا 

                                                            
  ).٢٢٣(انظر جوانب من ذلك يف نقد الشعر ألستاذنا الدكتور أجمد الطرابلسي ) 1(
  ).١٤١( والنقد اجلديد شعرنا القدمي) 2(
  ).١٤١(وانظر شعرنا القدمي ). ٢٣١(دراسة األدب العريب ملصطفى ناصف ) 3(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١١٠  )١(اجلزء ) ٨٠( ا

اء، إساءة ترتبت عليها تلك النظرة املشوهة إىل القصيدة، ونتج ًاملفهوم، تنظريا وإجر
ُعن كل ذلك أن القصيدة، والسيما قصيدة املديح، أغراض متباينة يصعب البحث 

شخصية غريبة، الختلو من مالمح (عن رابط بينها، وبدا الشاعر القدمي من خالهلا 
عوذ احملتال، وبدت القصيدة ِّ، تذكرنا بشخصية البهلوان أو املش)كاريكاتورية(ساخرة 

القدمية سلسلة من الشراك اخلادعة، يفضي بعضها إىل بعضها اآلخر،حىت تستقر 
  .)١()ويستقر صاحبها معها بني يدي املمدوح

  : المصطلح وشروط ضبطه أهمية
َّد أفق القصيدة وأفق تلقيها، عند القدماء أوال، وعند القرِّ حيداملصطلح كان إذا اء ً

ً ثانيا، فإن إدراكه على هذا النحو أو ذاك، من شأنه أن يسهم يف عدهمبالذين أتوا 
ً جيدة، تسهم هي بدورها، يف تطوير العملية النقدية والشعرية، سلبا أو أوقراءة رديئة 

:  على ذلك ينبغي أن نتوقف عند ضبط هذا املصطلح قبل أن نتساءلوبناء. ًإجيابا
ا هو أثر ذلك اإلدراك يف العملية  هذا املصطلح؟ وموأوالءكيف أدرك أولئك 
   الشعري على وجه اخلصوص ؟تراثناًالنقدية عموما، ويف 

  :ً تستلزم أمورا، لعل أمهها -  أي مصطلح -  املصطلح دراسة إن
ُّ املعرفية اليت تشمل باألساس السنن اجلمالية اخللفية استحضار - ١

 وإن كنا نعي صعوبة الوقوف  الثقايف للعصر والبيئة،بالتاريخواالجتماعية، واإلملام 
 وال سيما يف العصر اجلاهلي، مع مواكبة ثقافة احلاضر، مبا املعرفية،على هذه اخللفية 

ُّجيد فيها من    .ِّ متكن الباحث من امتالك آليات البحث والتأويلمناهجِ
  بوصفه منظومة، مبعىن أن نبحث يف إطار كلي، عناملصطلح النظر إىل - ٢

ِّ شامل، من أجل أن نكون مفهومات تصورَطلحات وفق ن املص الروابط بي
                                                            

  ).١٤٣(شعرنا القدمي ) 1(



  
١١١  حممد أمني املؤدب.  د– مفهوم الغرض يف الشعر العريب

 ال ميكن دراسته دراسة -ً مثال -فالغرض  .)١(رابطة ومنسجمة دة متَّموح
ُجادة، ما مل ينظر إليه يف عالقته باملعىن، والقصيد، والنسيب، والتشبيب، 

ًباعتبارها مصطلحات أوال، ومفاهيم ثانيا ً.  
ًية معا، يف دراسة املصطلح وبناء املفاهيم،  اعتماد النصوص النقدية والشعر- ٣

ما توأمان ال يفرتقان، وألن  ًأوال وأخريا، أل كل فهم للمصطلح مبعزل عن الشعر (ً
وال يتأتى ذلك إال ملن .)٢()والثقافة العربية وسائر املصطلحات جدير ببعض الشك

وقد . عتهخرب الشعر، ووقف على بعض أسراره، وأساليبه، ومذاهب الشعراء يف صنا
راض مجلة من  تورطت حركة النقد اجلديد، وهي تعاجل القصيدة العربية القدمية، بافت(

األفكار واملفاهيم املستمدة من النقد العريب القدمي، بدل أن تستمد هذه األفكار 
  .)٣()واملفاهيم من القصيدة نفسها

افع ن املعاصرين، بد  البعد عن الذاتية اليت قد تذهب ببعض الدارسي-٤
ًالرغبة الصرحية أحيانا، واملضمرة أحيانا أخرى، إىل تأكيد عيوب القصيدة  ً

  .املعاصرة ن القصيدة  القدمية، والسيما يف إطار املوازنة بينها وبي
  :ُّأثر غياب هذه الشروط في تصور المعاصرين لمفهوم الغرض

  : في القضايا النقدية–أ 
  :ام، لعل أخطرهالقد ترتب على ذلك الفهم املضطرب مجلة أحك

 نفي الوحدة عن القصيدة القدمية، والسيما اجلاهلية منها، ورميها - ١
ً، وغالبا ما يرد ذلك يف إطار ..بالتفكك، وعدم االتساق، وتشتت الصور

                                                            
  ).١٧، ٩(النقد العريب حنو نظرية ثانية ) 1(
  ).١٤، ٩(نفسه ) 2(
  ).١٤١(شعرنا القدمي ) 3(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١١٢  )١(اجلزء ) ٨٠( ا

َّولقد روج املستشرقون . املوازنة بينها وبني القصيدة املعاصرة، كما سبقت اإلشارة
 وسوء فهم، كما مال إليه معظم النقاد يف هلذا الرأي، بناء على عدم استقراء،

ومعروف أن طه حسني . العصر احلديث، كغنيمي هالل، وأدونيس، وسوامها
ّأعاد االعتبار للقصيدة اجلاهلية، حني وصفها باإلتقان، واإلحكام، وعد 
ا على الوزن والقافية، أسطورة من األساطري اليت أنشأها  تفككها، واقتصار وحد

حنوه بعض الباحثني، من أمثال حممد ، مث حنا )١(دب األوريب احلديثاالفتتان باأل
غري أن ما يثري االنتباه هنا، . )٤(، وعبد اهللا الطيب)٣(، ومصطفى ناصف)٢(النويهي

 هلذا – من أنصار الرتاث واملدافعني عنه  ومها- ِّهو تبين شوقي ضيف والرافـعي 
 مبجموعة من اخلواطر اليت ال َّالرأي، فلقد شبه شوقي ضيف القصيدة اجلاهلية

ُيربطها إال الوزن والقافية، زاعما أن ذلك هو كل روابطها، وليس بعد إال  ً
وذلك هو رأي الرافعي يف رده على طه حسني، كما . )٥(التفكك واالضطراب
  . )٦(يف كتابه وحي القلم

 قراءة الشعر القدمي وفق هذا التصور التجزيئي، على حنو ما نرى يف -٢
ًتهم ملقدمة القصيدة، يف عصورها املختلفة، ودراستهم تبعا لذلك دراس

ا من أغراض الشعر  ملوضوعات الغزل، والفخر، واملدح، واهلجاء، وما يتصل 
  .ًالقدمي، انطالقا من تصورهم املشار إليه

                                                            
  ).٣١ - ٣٠/ ١(حديث األربعاء ) 1(
  ).١١الفصل ) (٤٣٥/ ٢(راسته وتقوميه الشعر اجلاهلي منهج يف د) 2(
  ) .الفصل اخلامس) (٢٣١(دراسة األدب العريب ) 3(
  .املرشد بأجزائه األربعة يف أماكن متفرقة) 4(
  ).١٢٤(العصر اجلاهلي ) 5(
  ).٢٣٣/ ٣(وحي القلم ) 6(



  
١١٣  حممد أمني املؤدب.  د– مفهوم الغرض يف الشعر العريب

ِّ إصدار أحكام تطبعها السطحية والتعميم، وتعوزها الدقة والرتوي، يف الشعر - ٣ ُ
 بعامة، ويف موضوعنا هذا خباصة، وال سيما فيما له صلة مباشرة مبفهوم العريب القدمي

وما قيل عن النسيب والتشبيب، يقال . )١(الغرض، كمصطلحي النسيب والتشبيب
ومن املؤسف أن . عن الطلل، واملطلع، واملقطع، والتخلص، والتضمني العروضي

ِخمل اجلهود التصحيحية ُتسود هذه اآلراء املنبنية على قراءة سريعة متعجلة، فت ْ
الرصينة اليت بذهلا بعض الباحثني املرموقني، كعبد اهللا الطيب، ويوسف خليف، 

  .وإبراهيم عبد الرمحن، ومصطفى ناصف، وسواهم
 غياب الدراسات املوازية يف علوم القرآن، كتلك اليت تناولت مبحث -٤

ا وهي. )٢(التناسب يف القرآن الكرمي، والوحدة املوضوعية فيه  دراسات من شأ
ا تنظر إىل النص القرآين نظرة  ًأن تفيد الباحث يف الشعر، رؤية ومنهاجا، أل
ِّكلية، متوخية الوقوف على الروابط والعالقات اليت حتقق للنص متاسكه  ِّ

  .وانسجامه، يف ارتباط معانيه، وتعالقها باملباين واألساليب
  : عند القدماء–ب 

   ميلكون رؤية شعرية ونقدية ؟َّهل كان الشعراء والنقاد
يبدو أن الشعراء كانوا ميلكون رؤية شعرية واضحة، كما أشار إىل ذلك 

والواقع أن . )٣()وصفوا كالمهم يف أشعارهم: (اجلاحظ حني قال عنهم

                                                            
الغزل للحويف، والشعر اجلاهلي ليحىي اجلبوري، وخصوبة القصيدة اجلاهلية حملمد ) 1(

  . عبد اهللاصادق
ينظر اإلتقان للسيوطي، والربهان يف علوم القرآن للزركشي، والربهان يف ترتيب سور القرآن ) 2(

  .البن الزبري الغرناطي، والوحدة املوضوعية يف القرآن الكرمي حملمد حممود حجازي
  ).١٦٠(، وانظر مصطلحات النقد العريب )٢٢٢/ ١(البيان والتبيني ) 3(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١١٤  )١(اجلزء ) ٨٠( ا

ًالقدامى، أو بعضهم على األقل، شعراء ونقادا، قد أملعوا إىل ذلك بطريقتهم،  َّ
األصول، والكليات اليت تقبل أن تندرج حتتها ُوذكروا الفروع اليت تنبئ عن 

  .، ومنها رؤيتهم للغرض الشعري)١(اجلزئيات
َّ من ذلك تنصيص حازم القرطاجين على نقص تقسيمات النقاد القدماء، - 

))فنون األغراض((وتداخلها، وفساد صحتها، يف قسمة الشعر إىل 
ِ، وميـله )٢( َْ- 

تارة، وإىل مصطلح الطرق الشعرية  إىل ترجيح مصطلح األغراض - فيما يبدو 
التهاين :  أمهات الطرق هي– أو على األصح –وهذه الطرق عنده . تارة أخرى

، وكل )٣(وما معها، والتعازي وما معها، واملدائح وما معها، واألهاجي وما معها
َمنها حيتوي مناحي شعرية كالنسيب وغريه

ِ َ.  
، وهي لبعض ))١٤١ماسيةاحل((ً ومن ذلك أيضا إشارة املرزوقي يف شرح -

ا لبشامة بن جزء النهشلي   :بين قيس بن ثعلبة، ويقال إ
ِإنا حميوك يا سلمى فحيينا   ام الناس فاسقينارَوإن سقيت ك َُُّ 

 ُّوإن دعوت إىل جلى ومكرمة   َا سراة كرام الناس فادعيناًـيوم
ُّصد به التوصل وهذا الكالم ظاهره استعطاف هلا، والق: (قال بعد شرح البيتني

إىل بيان شرفه، واستحقاقه ما يستحقه األفاضل األشراف، واألماثل الكرام، وال 
َسقي مث، وال حتية، وال دعاء، وال مغاثة أال ترى كيف اشتغل مبقصوده من . َ

االفتخار فيما يتلو هذا البيت؟ وهم كما يتخلصون من التشبيبات وغريها، إىل 
م  قد يتوصلون مببادئ كالمهم إىل أمثاهلا، فتقل أغراضهم على اختالفها، فإ

                                                            
  ).٢٦٣، ١٦٠( العريب مصطلحات النقد) 1(
  ).٣٣٧(املنهاج ) 2(
  ).٣٥٣ - ٣٥١(، وانظر )٣٤١(نفسه ) 3(



  
١١٥  حممد أمني املؤدب.  د– مفهوم الغرض يف الشعر العريب

  .)١()وهلذا نظائر وأشباه جتيء فيما بعد. املؤونة، وختف الكلفة
  :في السياق التاريخي

َّلقد فهم الدارسون السياق التارخيي الذي مت فيه إبداع النصوص الشعرية 
لة ورمبا كانت مسأ. القدمية، على غري وجهه الصحيح، يف كثري من األحيان

ًالبداوة واحلضارة من أبرز األمثلة على ذلك، فلقد فهمت فهما أساء إىل  ُ
ًالقصيدة عموما، واجلاهلية منها على وجه اخلصوص، وأسهم يف تعميق ما 
مت به من تفكك، بناء على سذاجة البدوي وبساطة تفكريه، وغاب عنهم  ُّا

أبو حيان يف اإلمتاع قال . أن البداوة واحلضارة قد كانتا ملتحمتني متكاملتني
َّ، بعد أن ذكر كثريا من فضائل العرب، وما خصت به يف جاهليتها )٢(واملؤانسة ُ ً

قبل اإلسالم، من مثل طول الوحدة، وصفاء الفكرة، وجودة البنية، واعتدال 
ِاهليئة، وصحة الفطرة، ومن النجدة، والقرى، والوفاء، والبالء، واجلود، والذمام، 

م مع توحشهم : (، مع صواب الفكر، وذكاء الفهمواخلطابة، والبيان وهذا أل
مستأنسون، ويف بواديهم حاضرون، فقد اجتمع هلم من عادات احلاضرة 

ومما يدل على حتضرهم .. أحسن العادات، ومن أخالق البادية أطهر األخالق
ِّيف باديتهم وتبديهم يف حتضرهم وحتليهم بأشـرف أحـوال األمرين أسواقهم اليت 

َّ مث يتوجهون إىل -ً سوقا بعد سوق -م يف اجلاهلية اليت يقيمون فيها هل
م َوهذه األسواق كانت تقوم طول السنة، فيحضرها من قرب من . أوطا

َهذا حديثهم، وهم مهل ال عز هلم إال بالسؤدد، وال معقل . العرب ومن بعد

                                                            
  ).١٠٢ – ١٠١/ ١(شرح املرزوقي ) 1(
  ).٨٢(اإلمتاع واملؤانسة ) 2(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١١٦  )١(اجلزء ) ٨٠( ا

  .)١()هلم إال بالسيف، وال حصون إال اخليل، وال فخر إال بالبالغة
  :قراءة المصطلح في كتب النقد والبالغة

  :بمعنى الفنون: ًأوال
كان أكثرهم فنون شعر، : (قال أبو عبيدة يف سياق االحتجاج جلرير

له تصرف : (ًوقال يف السياق نفسه متحدثا عن األعشى. )٢()ًوأسهلهم ألفاظا
ب وقال ابن سالم على لسان أصحا. )٣()يف املديح واهلجاء وسائر فنون الشعر

ًهو أكثرهم عروضا، وأذهبهم يف فنون الشعر، وأكثرهم مدحا : (األعشى ً
ًوهجاء وفخرا ووصفا، كل ذلك عنده وله يف فنون : (، وقال عن كثري)٤()ً

  .)٥()الشعر ما ليس جلميل
ذا املعىن، )٧(، وابن وهب)٦(وقد استعمل ابن طباطبا ، مصطلح الفنون 

  .)٩( وابن خلدون،)٨(ِكما استعمله من بعدمها األصبهاين
والفن الضرب من ..  واحد الفنون وهي األنواع– كما يف اللسان –والفن 

                                                            
  ).٢٢٢ - ٢١٢(وانظر املقابسات ). ٨٢(اإلمتاع واملؤانسة ) 1(
  ).٧/ ٨(األغاين ) 2(
  ).١٢٩/ ٩(نفسه ) 3(
  ).٦٥/ ١(طبقات الشعراء ) 4(
  ).٥٤٥/ ٢(نفسه ) 5(
  ).١٣(عيار الشعر ) 6(
وللشعراء فنون من الشعر كثرية، جتمعهما يف األصل أصناف أربعة، : قال). ١٧٠(الربهان ) 7(

  ... مث يتفرع عن كل صنف من ذلك فنون. املديح واهلجاء واحلكمة واللهو: وهي
  ).١٤٩/ ٢(األغاين ) 8(
  ).٣٥٣(املقدمة ) 9(



  
١١٧  حممد أمني املؤدب.  د– مفهوم الغرض يف الشعر العريب

   .)١(الشيء واجلمع أفنان وفنون
ذا املعىن ورد تفسري قوله تعاىل َأمل تـر أنـهم يف كل واد يهيمون: و ُ ََِ ٍ ِّ ُ ِ ْ ُ ََّ َََ َْ 

ل جماهد وكذا قا. يف كل فن من الكالم: فقد قال ابن عباس] ٢٢٥:الشعراء[
ّيف كل فن يفتنون كما يف الطربي: ، وقال جماهد)٢(وغريه

، وبنحو ذلك قال )٣(
  .)٤(احلسن البصري

: ًواستعمل املتأخرون الغرض مبعىن الفن كثريا، من ذلك قول احلموي
ّاالفتنان هو أن يفنت الشاعر، فيأيت بفنَّني متضادين من فنون الشعر يف بيت (

ومن ذلك . )٥()حلماسة واملديح واهلجاء والغزلواحد فأكثر، مثل النسيب وا
، بعد أن ذكر أن الناس قد قسموا فنون الشعر إىل )٦(قول صاحب املستطرف

وقال يل عبد العزيز بن أيب : (عشرة أبواب، ونص على املرزوقي منهم خباصة
غزل ووصف : الذي وقع يل أن فنون الشعر مثانية عشر فنا، وهي: األصبع

ٍاء وعتاب واعتذار وأدب وزهد ومخريات ومراث وبشارة وتـهان وفخر ومدح وهج َ َ ٍ
ََ

  ).ُووعيد وحتذير وحتريض وملح وباب مفرد للسؤال واجلواب
  :وروده بمعنى األبواب عند أبي تمام: ًثانيا

ًعرف أبو متام شاعرا كما عرف ناقدا، وقد  ُ َشهد لـه معاصروه ومن بعدهم (ًُ
َّمث قد ضمن . ية الشاملة النظرة يف ذلكجبودة الذوق والقدرة على املوضوع َ
                                                            

  ).فنن(اللسان ) 1(
  ).٣٥٤/ ٣(تفسري ابن كثري ) 2(
  ).٧٩/ ١٩(تفسريه ) 3(
  ).٣٥٤/ ٣(تفسري ابن كثري ) 4(
  ).١٣٨/ ١(اخلزانة ) 5(
  ).٣٦٩/ ٢(املستطرف ) 6(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١١٨  )١(اجلزء ) ٨٠( ا

ًشعره مسائل أخرى يف النقد جتعله من املقدمني حقا يف هذا الباب، وهذا أمر  َّ
  .)١()ُينبغي أال يغفل عنه

ومعروف أن أبا متام أقام محاسته على أبواب ثابتة متداولة عند النقاد قبله 
األدب : ف إليهاوأضا. احلماسة واملراثي والنسيب واهلجاء: وبعده هي

ًواألضياف والصفات والسري والنعاس وامللح ومذمة النساء، وأغفل إغفاال تاما  ً
فأبواب احلماسة عنده عشرة، كما يظهر من خالل . باب العتاب واالعتذار

َديوان احلماسة، ومن خالل الشروح عليها، باستثناء املرزوقي الذي فصل بني 
ًلك عنده أحد عشر بابا، وأغلب الظن األضياف واملديح، فبلغت األبواب بذ

وكل باب من هذه األبواب، كما يقول املرزوقي يف . َّأن هذا من عمل النساخ
ذو فنون من آثار العقول الصحيحة والقرائح : (خامتة شرحه للحماسة

واعلم أن ما مجعت منتشره، وأثرت مكتمنه، وحللت معقوده، .. السليمة
ددت مقصوره من بيوت هذا االختيار وأعدت حمذوفه، ونشرت مطويه، وم

مع متام الرباعة، ... وفصوله، فإين مل أدركه إال يف مدة طويلة ال أذكر طرفيها
  .)٢()واجتماع املادة واآللة

غري أن أبا متام نظر إىل هذه األبواب نظرة نقدية ذات أبعاد مجالية متميزة، 
ه ذلك، ظنا منهم أن ًفأدخل يف بعضها ما قد يبدو غريبا عنه، وقد أخذوا علي

  :الرجل خيلط بني تلك األبواب، من ذلك
  :ما دخل في باب النسيب، وليس منه في ظاهر األمر

                                                            
  ).١٦٦(القسم األول . املرشد اجلزء الرابع) 1(
  ).١٨٨٦ -١٨٨٥/ ٤(شرح املرزوقي ) 2(



  
١١٩  حممد أمني املؤدب.  د– مفهوم الغرض يف الشعر العريب

  .)١( أبيات يف احلنني إىل الوطن-١
ُ أبيات يف احلنني إىل اخلمر، من ذلك أبيات لشبـرمة بن الطفيل- ٢ ُْ

، قال )٢(
 وجودها يف باب  وكأنه يعرتض على–َّعنها الفارسي أحد شراح احلماسة 

، )٣()ليس يف هذه األبيات نسيب، إمنا فيها ذكر الشرب والقصف: (- النسيب
ًّوقال املرزوقي معلال ذلك، ومبيـنا سر إدراجها يف باب النسيب وأدخل هذه : (ِّ

  .)٤()القطعة يف باب النسيب، لرقتها وداللتها على اللهو واخلسارة
 أبيات أيب حمجن الثقفي، اليت  ومثل تلك األبيات يف احلنني إىل اخلمر-٣

ًأوردها يف الوحشيات ضمن باب النسيب أيضا
)٥(.  

 كما أدخل يف باب النسيب بيتني آخرين أليب الطمحان، ومها يف اخلمر، - ٤
وإمنا جاز أن يودع البيتني باب النسيب لرقتهما، وألن : (قال املرزوقي. للعلة نفسها

  .)٦()عادته يف أبواب اختيارهوهذه . َّاملتعلل به كان لذة من اللذات
والصلة بني املرأة واخلمر قدمية يف الشعر العريب قدم الشعر نفسه، من ذلك 

  :)٧(قول الشاعر
 هي اخلمر يف حسن وكاخلمر ريقها   ورقة ذاك اللون يف رقة اخلمر

                                                            
  ).١٣٧٧/ ٣(شرح املرزوقي ) 1(
  ).١٢٦٩/ ٣(نفسه ) 2(
  ).٨٥/ ٣ (نفسه) 3(
  ).١٢٧٠/ ٣(نفسه ) 4(
  ).١٨٦(ومثل ذلك يف ص). ١٩٢(الوحشيات ) 5(
  ).١٢٦٦/ ٣(شرح املرزوقي ) 6(
  ).١٨٦(الوحشيات ) 7(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١٢٠  )١(اجلزء ) ٨٠( ا

 ُوقد مجعت فيها مخور ثالثة   ُويف واحد سكر يزيد على السكر
مر يوسف بن هارون الكندي، املعروف بالرمادي، وقد وجدنا الشاعر أبا ع

بإراقة ) احلكم بن عبد الرمحن(يبكي اخلمرة، ملا أمر احلكم املستنصر باهللا 
ًاخلمور يف سائر اجلهات، متوجعا لصاحبها، ومشريا إىل صلتها بالنسيب، يف  ً

  :)١(بيتني مشهورين، قال فيهما
 صدريخلطب الشاربني يضيق    ُوترمضين بليتهم لعمري
جر ُُبفقد حبائب ومنوا   ُوهل هم غري عشاق أصيبوا   ٍ

  :ما دخل في باب الحماسة وليس منه
  :أبيات في النسيب

ِّ من ذلك ستة أبيات جلعفر بن علبة احلارثي من حر النسيب، أدخلها -١ ُ ُْ
  :يف احلماسة، وهي

َجنيب وجثماين مبكة موثق ُ  هواي مع الركب اليمانني مصعد   َ
ْ وباب السجن دوين مغلقّإيل  عجبت ملسراها وأىن ختلصت   َ

 عتَّت مث قامت فودَّأتتنا فحي    تزهقُفلما تولت كادت النفس
 فال حتسيب أين ختشعت بعدكم   َ وال أين من املوت أفرقءلشي

 وال أن نفسي يزدهيها وعيدكم   وال أنين باملشي يف القيد أخرق
 ولكن عرتين من هواك صبابة   طلقكما كنت ألقى منك إذ أنا م

 -نها هذا الباب َّهذه األبيات ضم: (قال املرزوقي بعد البيت األول مباشرة
ُ ملا اشتملت عليه من حسن صربه على البالء، وقلة ذعره - أي باب احلماسة 

                                                            
  ).٦٦(املعجب ) 1(



  
١٢١  حممد أمني املؤدب.  د– مفهوم الغرض يف الشعر العريب

َّمن املوت والفناء، واستهانته بوعيد املتوعد، وحذقه برسفان املقيد َ َ َ
ِ وقال . )١()ِّ

يشرح البيت الرابع، بعد أن أظهر ما فيه من استهانة الشاعر، مبا اجتمع وهو 
: ٍعليه من احلبس والتقييد، وتبجح عندها بالصرب على اهلوى والتهالك فيه

ذا دخلت األبيات يف احلماسة(   .)٢()و
، وكلها من النسيب الذي أودعه يف باب ٨٠ - ٧٧ًوقال أيضا بعد احلماسيات 

قطوعات مبا اشتملت عليه من الفظاظة والقسوة، وذكر قلة الفكر وهذه امل: (احلماسة
َِيف األوطان واألحبة، وتناسي العهود واألذمة، ومفارقة األماكن املألوفة، واحللل 

  .)٣()املورودة، وشكوى النفس إىل التنائي والغربة، دخلت يف باب احلماسة
  .)٤( محاسية يف املديح أليب الغول الطهوي-٢
  .)٥(يف اهلجاء محاسية -٣
  :بمعنى الضروب واألنواع: ًثالثا

من أشعر : قال جرير يف إجابة له عن سؤال عبد امللك أو ابنه الوليد
نسبت فأطربت، وهجوت فأرديت، : (الناس؟ بعد أن ذكر جمموعة من الشعراء

فأنا قلت ضروب الشعر كلها، وكل واحد منهم قال ... َومدحت فسنَّيت 

                                                            
  ).٥١/ ١(شرح املرزوقي ) 1(
، ٧٩، ٧٨، ٧٧، ٢٦(وانظر أمثلة أخرى من هذا القبيل يف احلماسيات . نفسه) 2(

١٠٧، ٩٩، ٨٢، ٨٠(...  
  ).٢٧٦/ ١(شرح املرزوقي ) 3(
  ).٣(انظر احلماسية رقم ) 4(
هذا وقد فات املرزوقي التنبيه على بعضها، ومنها ). ١٠١(انظر احلماسية رقم ) 5(

  ).١٢٢/ ٥(َّاليت نبه عليها البغدادي يف اخلزانة ) ٩٩(احلماسية رقم 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١٢٢  )١(اجلزء ) ٨٠( ا

مل : ًسألت بشارا العقيلي عن الثالثة فقال: ( ابن سالموقال. )١()ًنوعا منها
ًسن ضروبا من ُكان حي: فجرير والفرزدق؟ قال: قلت.. يكن األخطل مثلهما

الشعر كله : ً ابن رشيق أن قوما قالواىوحك. )٢()سنها الفرزدقُالشعر ال حي
مدح وهجاء، وأن سائر التفريعات األخرى تنشعب عنهما وترتد : نوعان
  .)٣(إليهما

. والضرب املثال.. املثل والشبيه ومجعه ضروب: الضرب: ويف اللسان
وعلى ذلك . والضروب والضرائب األشكال. والضرب الصنف من األشياء
  .)٤(وردت ضروب الرجز وغريها

  :بمعنى البيوت: ًرابعا
  :قال القطامي

 أمل تر للبنيان تبلى بيوته   )٥(وتبقى من الشعر البيوت العوارم
َوسألت األسيدي، أخا بين س: ( ابن سالموقال بيوت : َالمة، عنهما، فقالُ

ذا .)٦ ()ُِّويف كلها غلب جرير. فخر ومديح ونسيب وهجاء: الشعر أربعة  و
   .)٨(، وأيب الفرج)٧(املعىن ورد عند العسكري

                                                            
  ).٥٣/ ٨(األغاين ) 1(
  ).٤٢/ ١٠(، )٥٨/ ٨(، واألغاين )٣٧٤(طبقات الشعراء ) 2(
  ).٢٤٨/ ١(العمدة ) 3(
  ).ضرب(اللسان ) 4(
   ).٢٧٥، ١٥٣(، وانظر مصطلحات النقد )١٣١(ديوانه ) 5(
  ).٣٧٨/ ١(طبقات الشعراء ) 6(
  ).١٣١/ ١(ديوان املعاين ) 7(
  ).٢٠٠/ ٩(األغاين ) 8(



  
١٢٣  حممد أمني املؤدب.  د– مفهوم الغرض يف الشعر العريب

  :بمعنى األركان: ًخامسا

املدح : ن، وهيين الشعر على أربعة أركاُب: (وقال بعض العلماء: قال ابن رشيق
ً، وحكى املرزباين أن البطني وضع الشعر أيضا على أربعة )١ ()واهلجاء والنسيب والرثاء َ ُ

  .)٢(مدح رافع، أو هجاء واضع، أو تشبيه مصيب، أو فخر سامق: أركان
ا: أركان كل شيء: ويف اللسان   .جوانبه اليت يستند إليها ويقوم 

  :بمعنى األغراض: ًسادسا

 الغرض بصفة خاصة، عند قدامة والرماين واآلمدي وابن ُاستعمل مصطلح
النسيب : أكثر ما جتري عليه أغراض الشعر مخسة: (قال الرماين. رشيق وحازم

. )٣()ويدخل التشبيه واالستعارة يف باب الوصف. واملدح واهلجاء والفخر والوصف
إىل وقد أشار حازم إىل رأي الرماين وابن رشيق القائل بأن التشبيه راجع 

ًوكانوا كثريا ما يقولون إذا : (ً، وقال اآلمدي مستعمال مصطلح الغرض)٤(الوصف
بها املتأخرون فرغوا من النسيب، وأرادوا املدح أو غريه من األغراض، فدع ذا، فتجنَّ

، كما استعمله ابن حجة احلموي يف اخلزانة حني حديثه عن )٥()واستقبحوها
تباع هو أن يذكر الناظم معىن مدح أو ذم أو االست: (االستتباع واالستطراد فقال

غرض من أغراض الشعر، فيستتبع معىن آخر من جنسه يقتضي زيادة يف وصف 
  وهم أنكُأن ت( راد فهو ـوأما االستط. )٦() ذلك الفن

                                                            

  ).٢٤٦/ ١(العمدة ) 1(
  ).٢٧٣(املوشح ) 2(
  ).٢٤٧/ ١(العمدة ) 3(
  ).٣٣٦(املنهاج ) 4(
  ).٢٩١/ ٢(املوازنة ) 5(
  ).٣٩٤/ ٢(خزانة األدب للحموي ) 6(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١٢٤  )١(اجلزء ) ٨٠( ا

  .)١()مستمر يف غرض من األغراض، مث خترج منه إىل غريه ملناسبة بينهما
  : بمعنى الصنف:ًسادسا

ثوا عن املديح، واهلجاء، واحلكمة، َّقاد الذين حتدن أوائل النُُّيعد ابن وهب م
ًواللهو، باعتبارها أصنافا للشعر، تندرج حتتها فنون منه، مث يتفرع عن كل صنف 

وبعده جاء ابن رشيق فعقد لتلك الفنون . )٢(من تلك األصناف فنون أخرى
أدرج كل غرض ، وإن )٣(باب يف أغراض الشعر وصنوفه: ًواألصناف بابا أمساه

ًحتت اسم باب، فعقد للنسيب بابا، وللمديح بابا، وهكذا ً.  
  بمعنى المقاصد: اًبعسا

ُواستعمل لفظ املقاصد يف سياق قد يرتبط باملقام وغريه من مقاصد املخرب 
وقد ورد . والسائل، ومقاصد اإلجادة واخلطابة، عند اجلرجاين وحازم بصفة خاصة

الدالئل أكثر من عشر مرات، وعند حازم يف مجلة ذا املعىن عند اجلرجاين يف 
ُكما استعمل لفظ املقاصد مبعىن الغرض، عند بعض املتأخرين . )٤(من املواضع

وقد يربز الشاعر يف معىن من مقاصد الشعر، دون غريه من : (كالقلقشندي، قال
 امرؤ القيس إذا ركب، وزهري إذا رغب، والنابغة إذا رهب،: املقاصد، وهلذا قيل

على أن قول القلقشندي هذا قريب . )٥()وعنرتة إذا كلب، واألعشى إذا طرب
ًوهو قريب أيضا من لفظ الطرق . الصلة باملعىن السابق الوارد عند اجلرجاين وحازم
  .ًالشعرية عند حازم، يف النصني املشار إليهما آنفا

                                                            

  ).١٠٢/ ١(نفسه ) 1(
  ).٢٤٧ - ٢٤٦/ ١(وانظر العمدة ). ١٧٠(الربهان ) 2(
  ).٧٤٨/ ٢(العمدة ) 3(
  ).٣٣٦(املنهاج ) 4(
  ).٣٤٤/ ٢(صبح األعشى ) 5(



  
١٢٥  حممد أمني املؤدب.  د– مفهوم الغرض يف الشعر العريب

  :بمعنى األقسام: ًثامنا
وإمنا كانت أقسام الشعر : (ًيقول العسكري مشريا إىل تطور أغراض الشعر

املديح، واهلجاء، والوصف، والتشبيب، واملراثي، حىت زاد : يف اجلاهلية مخسة
  .)١()ًالنابغة فيها قسما، وهو االعتذار، فأحسن فيه

  : المعنىبمعنى: ًتاسعا

 .)٢( )هو أول من فصل بني النسيب واملعىن: (قال ابن سالم يف امرئ القيس
 :- )٤(الشعراءالشعر و وعنه نقل ابن قتيبة يف – )٣( الديباجوقال فيه أبو عبيدة يف

: ، وبكى يف الديار، وذكر ما فيها، مث قالفوهو الذي فتح هلم الشعر، فاستوق(
واملقصود ). فتبعت الشعراء أثره يف هذا: ِدع ذا، رغبة منه عن املنسبة فقال

ا عن التخلص ث ابن طباطبَّوحتد. باملعىن هنا الغرض الشعري، كما هو واضح
ذا املعىن هذا وقد . من الغزل إىل املديح، بال انفصال للمعىن الثاين عما قبله 

 قدامة على أعالم أغراض الشعر تارة، وعلى أعالم املعاين تارة أخرى، َّنص
ًمؤسسا بذلك هذا املصطلح، وإن استعمله بنوع من االضطراب، كما أمسى  ِّ

ذا العسكري كتابه ديوان املعاين، منطل ًقا يف امسه، واختيار مادته، من املعىن 
مجعت يف هذا الكتاب أبلغ : (قال يف مقدمة كتابه هذا. ًاملفهوم، مقتديا بقدامة

اُما جاء يف كل فن، وأروع ما ر ... وي يف كل نوع، من أعالم املعاين وأعيا
  .)٥()ًجعلته اثين عشر بابا هي أعالم معاين الشعر

                                                            
  ).٩١/ ١(ديوان املعاين ) 1(
  ).٥٥(طبقات الشعراء ) 2(
  ).٤ -٣(الديباج ) 3(
  )١٢٨/ ١(الشعر والشعراء ) 4(
  ).١٢، ٧(انظر املقدمة ) 5(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١٢٦  )١(اجلزء ) ٨٠( ا

 أن الفصل بني النسيب والغرض فصل شكلي فقط، وجتدر اإلشارة هنا إىل
ما متداخالن، وألن النسيب من نسيج القصيدة وصميمها، سواء داخلها  َأل
وختللها، كما يف معلقة عنرتة املشوب غزهلا حبماستها، أو املشوبة محاستها 

ُ، أم بدا منفصال عنها، كما هو الشأن يف كثري من القصائد اليت تفتتح )١(بغزهلا ً
اية األمر إىل تلكم املالبسة اخلفية ُالنسيب، وإن كان التأمل والنظر يب فضيان يف 

ًكما جتدر اإلشارة إىل أن بناء القصيدة، اعتمادا على هذا الفصل بني . بينهما
ً مقياسا صارما، لدى - ّ مع امرئ القيس ومن تقيله - النسيب واملوضوع، أصبح  ً

ذلك عنهم على وجه غري صحيح، بلغ من ُبعض النُّقاد والشعراء، ورمبا فهم 
ًصرامته أن اختذ منه مقياسا فني ًا ثابتا، على حنو ما تشري إليه مقولة ابن قتيبة، اليت ُّ

ُمكن هلا كل التمكني، وق ّ ُّرئت يف ضوئها أشعار املتقدمني، يف الوقت الذي غيبت ُ
  .فيه نصوص نقدية أخرى، ألسباب ال جمال للتفصيل فيها هنا

ُ فتأسيسا على ما سبق، ينبغي أن نوبعد، عيد النظر يف مفهوم الغرض، وفق ً
  :الضوابط اآلتية

َ ارتباط الغرض بأعالم املعاين، أي باملعاين الكربى يف القصيدة، وفق رؤية -
ل من خالل القصيدة برمتها، يف ترابط بني وحدات َّشعرية خاصة، تتشك

  .القصيدة، ومعانيها الكربى
ل إال ِّتها، وليس بالغرض املعزول الذي ال يشكّدة يف كلي ارتباطه بالقصي- 

ّجزءا من أجزاء القصيدة، أو عنصرا من عناصرها، والذي كان قد حد ً دت ً
  .ُّضوابطه، وليكت مواصفاته، وفق تصور، فيه كثري من التشويش واالضطراب

ٍارتباطه بتصور نقدي، مننب على قراءة مراعية ودقيقة لرتاثنا، مغاي -  َ ُْ َّر ملا ترسخ ُّ
  وشاع يف الدرس النقدي احلديث، مما هو غري صحيح، وال دقيـق، يف

                                                            
  ).١٥٣ -١٥٠/ ١(حديث األربعاء ) 1(



  
١٢٧  حممد أمني املؤدب.  د– مفهوم الغرض يف الشعر العريب

  .كثري من احلاالت
ً ارتباطه بقراءة جديدة، تتخذ الرتاث الشعري والنقدي منطلقا هلا، آخذة -

ل فيه ذلك الرتاث، كما َّبعني االعتبار السياق التارخيي واملعريف الذي تشك
لة من وسائلها، يف قراءة ذلك الرتاث، وحتليله، َّتتخذ املناهج اجلديدة وسي

  .ودراسته، ونقده
ذا  ولعل القارئ الكرمي يدرك، بعد كل هذا، أنه ليس من املهم أن حنتفظ 
ًاملصطلح النقدي القدمي، مصطلح الغرض، أو نقرتح بديال منه، من تلك  ِ

احة يف ًاألبدال املستعملة لدى نقادنا القدامى واملعاصرين معا، إذ ال مش
ختسر صحة اللفظ الذي يرجع إىل االصطالح، (ْن َقال، وألُاملصطلح، كما ي

ُّ، وإمنا املهم تبني )١( )أوىل من أن تعدم حقيقة الغرض الذي يرجع إىل اإليضاح
ُاملفهوم تبيـنا واضحا، ي ً َزيل عنه كل لبس وغموض، ملا له من أثر بالغ يف ًُّ

ّإلجراء، إميانا منا بالعالقة اجلدلية القائمة عملييت التصور والتحليل، والتنظري وا ً
  .بني الرؤية واملنهج، والنظرية والتطبيق

  فهرس المصادر والمراجع
  فهرس المصادر: ًأوال

 أسرار البالغة لعبد القاهر اجلرجاين، حتقيق املستشرق ريرت، دار املسرية، بريوت، الطبعة - 
  .١٩٨٣الثالثة 

أليب بكر وأيب عثمان ) محاسة اخلالديني(ملتقدمني واملخضرمني  األشباه والنظائر من أشعار ا- 
  .١٩٥٨ القاهرة ،اخلالديني، حتقيق حممد يوسف،مطبعة جلنة التأليف والرتمجة والنشر

للشريف املرتضى، حتقيق حممد أبو الفضل ) غرر الفوائد ودرر القالئد( أمايل املرتضى - 
  .١٩٦٧ الثانية إبراهيم، دار الكتاب العريب، بريوت، الطبعة

                                                            
  ).٣٠٠(املقابسات ) 1(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١٢٨  )١(اجلزء ) ٨٠( ا

  املكتبة العصرية،، اإلمتاع واملؤانسة، أليب حيان التوحيدي، حتقيق أمحد أمني وأمحد الزين- 
  .بريوت

  .١٩٨٧ الطبعة األوىل ، البديع يف البديع ألسامة بن منقذ، حتقيق علي مهنا، بريوت- 
مد خلف اهللا حتقيق حم) ضمن ثالث رسائل يف إعجاز القرآن(بيان إعجاز القرآن للخطايب  - 

  .أمحد، والدكتور حممد زغلول سالم، دار املعارف مبصر، الطبعة الرابعة
  . البيان والتبيني للجاحظ، حتقيق عبد السالم حممد هارون، الطبعة الرابعة- 
.  حترير التحبري يف صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن البن أيب األصبع املصري- 

لس األعلى للشؤون اإلسالمية، جلنة الرتاث حتقيق الدكتور حنفي حممد، ا
  .اإلسالمي، اجلمهورية العربية املتحدة

 جوهر الكنـز لنجم الدين ابن األثري، حتقيق الدكتور حممد زغلول سالم، منشأة املعارف - 
  .باإلسكندرية

  .١٩٩٢ احليوان للجاحظ، حتقيق عبد السالم حممد هارون، دار اجليل، بريوت - 
دب لتقي الدين احلموي، حتقيق عصام شعيتو، دار ومكتبة اهلالل، بريوت،  خزانة األ- 

  .١٩٨٧الطبعة األوىل 
 خزانة األدب للبغدادي، حتقيق عبد السالم هارون، مطبعة املدين، القاهرة، الطبعة - 

  .١٩٨٨ ةالثاني
  . اخلصائص البن جين، حتقيق حممد علي النجار، دار الكتاب العريب، بريوت- 
إلعجاز لعبد القاهر اجلرجاين، حتقيق حممود حممد شاكر، مكتبة اخلاجني  دالئل ا- 

  .١٩٨٩للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة الثانية 
  .١٩٦٤ ديوان أيب متام بشرح التربيزي، حتقيق حممد عبده عزام، دار املعارف مبصر - 
حتقيق الدكتور سعود ). مشعر الزبرقان بن بدر وعمرو بن األهت( األهتم  بن ديوان عمرو- 

  .١٩٨٤مؤسسة الرسالة . حممود عبد اجلابر
  . ديوان املعاين أليب هالل العسكري، دار احليا، بريوت- 
  .١٩٨١، مجعه وحققه الطيب العشاش، دمشق )شعر منصور النمري( ديوان النمري - 



  
١٢٩  حممد أمني املؤدب.  د– مفهوم الغرض يف الشعر العريب

يض اهللا  الزينة يف الكلمات اإلسالمية العربية أليب حامت الرازي، حتقيق حسني بن ف- 
  .١٩٩٤اهلمداين، مركز الدراسات والبحوث اليمين، الطبعة األوىل 

ل للتربيزي، حتقيق الدكتور فخر الدين قباوة، دار الفكر، بريوت، َّ شرح اختيارات املفض- 
  .١٩٨٧الطبعة الثانية 

، حتقيق أمحد أمني وعبد السالم حممد )شرح ديوان احلماسة( شرح احلماسة للمرزوقي - 
  .١٩٩١دار اجليل، بريوت، الطبعة األوىل هارون، 

 شرح القصائد السبع الطوال اجلاهليات البن األنباري، حتقيق عبد السالم حممد - 
  .رف مبصراهارون، دار املع

  .١٩٨٢ شرح الكافية البديعية لصفي الدين احللي، حتقيق نسيب نشاوي، دمشق - 
ة املصرية العامة للكتاب، طبعة  شروح سقط الزند، حتقيق مصطفى السقا وآخرين، اهليئ- 

  .، مصورة عن دار الكتب١٩٨٧ثالثة 
  .١٩٦٦ الشعر والشعراء البن قتيبة، حتقيق العالمة أمحد حممد شاكر، دار املعارف مبصر - 
 الصبح املنيب عن حيثية املتنيب للشيخ يوسف البديعي، حتقيق مصطفى السقا وحممد - 

  .، دار املعارفشتا وعبده زيادة عبده، الطبعة الثانية
 الصناعتني أليب هالل العسكري، حتقيق علي حممد البجاوي وحممد أبو الفضل - 

  .إبراهيم، مطبعة عيسى البايب احلليب
  .َّ طبقات فحول الشعراء البن سالم اجلمحي، حتقيق حممود شاكر، مطبعة املدين، القاهرة- 
ار إحياء الكتب العربية،  طيف اخليال للشريف املرتضى، حتقيق حسن كامل الصرييف، د- 

  .١٩٦٢القاهرة، الطبعة األوىل 
 العمدة يف حماسن الشعر وآدابه البن رشيق، حتقيق الدكتور حممد قرقزان، دار املعرفة، - 

  .١٩٨٨بريوت، الطبعة األوىل 
 عيون األخبار البن قتيبة، نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب، املؤسسة املصرية العامة - 

  .ة والطباعة والنشرللتأليف والرتمج
  .١٩٩٠ الغيث املسجم يف شرح المية العجم للصفدي، بريوت، الطبعة الثانية - 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١٣٠  )١(اجلزء ) ٨٠( ا

د، حتقيق الدكتور حممد أمحد الدايل، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة ِّ الكامل للمرب- 
  .١٩٩٣الثانية 

  . دار صادر، بريوت، لسان العرب البن منظور- 
ق أمحد حممد شاكر وعبد السالم حممد هارون، دار  حتقي، املفضليات للمفضل الضيب- 

  .املعارف مبصر، الطبعة اخلامسة
 املقابسات أليب حيان التوحيدي، حتقيق حممد توفيق حسني، بريوت، الطبعة الثانية - 

١٩٨٩.  
 منهاج البلغاء حلازم القرطاجين، حتقيق حممد احلبيب بن اخلوجة، دار الغرب اإلسالمي، - 

  .١٩٨٦الطبعة الثالثة 
  . املوازنة لآلمدي، حتقيق السيد أمحد صقر، دار املعارف، الطبعة الرابعة- 
 املوشح يف مآخذ العلماء على الشعراء للمرزباين، حتقيق علي البجاوي، دار النهضة، - 

  .١٩٦٥مصر 
  .١٩٨٤ نفحات األزهار على نسمات األسحار لعبد الغين النابلسي، بريوت، الطبعة الثالثة - 
  .عر لقدامة بن جعفر، حتقيق كمال مصطفى، الطبعة الثالثة نقد الش- 
  ).ثالث رسائل يف إعجاز القرآن( النكت يف إعجاز القرآن للرماين، - 

  فهرس المراجع: ًثانيا
 إشكالية القراءة وآليات التأويل، للدكتور نصر حامد أبو زيد، املركز الثقايف العريب، الطبعة - 

  .١٩٩٢الثانية 
  .١٩٨٩لروائي لسعيد يقطني، املركز الثقايف العريب، الطبعة األوىل  انفتاح النص ا- 
  . البالغة تطور وتاريخ، للدكتور شوقي ضيف، دار املعارف مبصر، الطبعة السادسة- 
 املرشد إىل فهم أشعار العرب وصناعتها، الدكتور عبد اهللا الطيب، دار الفكر، بريوت، الطبعة - 

  .١٩٧٠الثانية 
  .١٩٩٤تالف للدكتور عبد اهللا الغذامي، املركز الثقايف العريب، الطبعة األوىل  املشاكلة واالخ- 
  .١٩٩٥لعلي حرب، املركز الثقايف العريب، الطبعة األوىل ) نقد الذات املفكرة( املمنوع واملمتنع - 



  

 - ١٣١ -  

 فهرس موضوعات مجلة اللسان العربي
٤٧- ١من العدد   

)١() الخامسالقسم(  
 حرف الميم

دنان عبد ربهع.أ: إعداد  

  ٦/٥٢٥  نقابة احملامني األردنيني  معجم الفقه والقانون يف امليزان

  ٤/٢١٥  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ  املعجم الفقهي املالكي

  ١٧/١/٢٩٧  عبد اللطيف عبيد. أ   العريباملعجم الفالحي

  ٢/١٠٣  املكتب الدائم للتعريب  معجم الفنون اجلميلة

معجـــــــــم الفنـــــــــون اجلميلـــــــــة والرتفيهيـــــــــة 
  ...واإلذاعة والتلفزة

  ١٠/٢/٢٠٨  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ

اقرتاحـــــــــــــــات .. (معجـــــــــــــــم الفيزيـــــــــــــــاء 
  )وتصحيحات

  ٧/٢/٣٤٧  فتحي قدورة. أ

إعــــــــــــــــــــداد وزارة الرتبيــــــــــــــــــــة   معجم الفيزياء أو الطبيعة
ــــــــــــــــسيق  »م.ع.ج« ــــــــــــــــــ تن

  ائم للتعريباملكتب الد

٨/٣/٦٥  

  ٢٠/٢٢٩، ١٨/٢/٣  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ  املعجم القياسي أو معجم املتواردات

                                                            
 

لد نشر) ١( لد ٧٦ القسم األول يف ا  اجلزء ٧٧ اجلزء الرابع، ونشر القسم الثاين يف ا
لد الثاين، لد ٧٨ ونشر القسم الثالث يف ا  اجلزء ٧٩ اجلزء الثاين، ونشر القسم الرابع يف ا
  .الرابع



  

لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة    )١(اجلزء ) ٨٠( ا
  

  

١٣٢  

مالحظـــــــــــــــــات اللجنـــــــــــــــــة   معجم الكيمياء
للتعريـــب والرتمجـــة  األردنيـــة
  والنشر

٧/٢/٣٥٣  

الرتبيـــــــــــــــــة  وزارة: إعـــــــــــــــــداد  كيمياءمعجم ال
  »م.ع.ج«
  املكتب الدائم للتعريب: يقستن

٨/٢/٦٤  

  ٣/٢٦٢  حممد داود. أ  معجم اللغة العامية بتطوان

  معجم املرتولوجيا القانونية
  )علم القياس القانوين(

  ٢٤/٢٧٢  فؤاد محودة. أ: تقدمي

، ٢١/٢٢١،٢٢/٢١٧  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ  معجم املتواردات
٢٣/٣٠٥،٢٦/٢٥٩ ،
٢٨/٢٣٥  

  ١٠/٣/١٨  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ  معجم املرأة

  معجم املصطلح اللساين
  ) عريب– فرنسي - إنكليزي (

عبــــــد القــــــادر الفاســــــي . د
  الفهري

٢٣/١٣٩،٢٦/
١٩٣،٢٧/٢٥٩ ،

٢٨/٢١٧  
  معجم مصطلحات البرتوكيمياء

  ) عريب-  إنكليزي - فرنسي (
  ٢٣/١٩٩  مصطفى ديبون. د

  ٧/٢/١٢٣  املكتب الدائم للتعريب  معجم املصطلحات التقنية اإلخراطية

  ١٤/١/٢١٥  ور الدين عرتن. د  معجم املصطلحات احلديثية

إنكليـزي ( معجم املصطلحات الـصوتية
  ملاملربج» الصوتيات«لكتاب )  عريب- 

  ٢٣/١٠٧  ّحممد حلمي هليل. د

      

ــــــــب  معجم مصطلحات صيانة الطبيعة ــــــــد احلــــــــق . أ: تعري   ١٢/١/٢٠٦عب



  

   عدنان عبد ربه.  أ–فهرس موضوعات جملة اللسان العريب 
  

  

١٣٣  

  فاضل

  معجم مصطلحات ضبط اجلودة
   عريب- نكليزي إ

املنظمـــــــة الدوليـــــــة لـــــــضبط 
  اجلودة

٢٣/٢١٧  

  السيد رضوان حممد. د  . معجم مصطلحات العلف واملراعي
  عبد اهللا الفخري. ود

٢١/٢٣٧  

  عزت حجازي. د  معجم مصطلحات علم االجتماع
  أمحد زكي بدوي. ود

١٣/٣٢٨  

معجــم مــصطلحات علــم حيــاة اجلهــاز 
  العصيب

 ٢٨/١٢١،٢٩/١٩٧  صادق اهلاليل. د

  معجم مصطلحات علم اللغة احلديث
  ) وإنكليزي عريب،عريب إنكليزي(

  وضع خنبة من اللغويني العرب

يد املا. أ: بقلم   ٢٤/١٣٧  شطةعبد ا

  معجم مصطلحات علم املتحجرات
  )عريب - إنكليزي (

  ٢٨/١٧٥  فاروق صنع اهللا العمري. د

  ٩/١/٤٣٨  ممدوح حقي. د  معجم املصطلحات العلمية

ـــة،  وألفـــاظ معجـــم املـــصطلحات العلمي
  احلضارة يف مواجهة الغزو اللغوي الوافد

  ٣٩/٥٦  خليل عودة. د

  العلوم االجتماعية مصطلحات معجم
  ) عريب-  فرنسي - إنكليزي (

  للدكتور أمحد زكي بدوي

عـــديل عبـــد العزيـــز . د: بقلـــم
  مصطفى

١٧/١/٢٦٨  

  أمحد زكي بدوي. د  معجم مصطلحات العلوم اإلدارية
مــساعد عبــد اهللا . أ: عــرض
  مساعد

٢٦/٣٥٦  



  

لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة    )١(اجلزء ) ٨٠( ا
  

  

١٣٤  

  معجم مصطلحات علوم البيئة
  ) عريب- إنكليزي (

 /٣٢  فاضل حسن أمحد. د
١٧٧،٣٦/

٢٦٣،٣٧/٢١٩ ،
٤٠/١٩١،٤١/

١٠٣،٤٢/٢٢٢ ،
٤٣/٢٢٧،٤٤/
١٩٦  

معجــــــم مــــــصطلحات القــــــوى العاملــــــة 
  ) عريب-  فرنسي - إنكليزي (

أمحــــــــــد زكــــــــــي . إعــــــــــداد د
حممـــــد كمـــــال . بـــــدوي ود
  : عرض ،مصطفى

  مساعد عبد اهللا مساعد. أ

٢٦/٣٥٧  

ــــاس النفــــسي  معجــــم مــــصطلحات القي
  ) عريب- إنكليزي (

  ٢٢/٢٧٥  عبد الرمحن عيسوي. د

  ٤/٢٩٦، ٣/٢٧٥  املكتب الدائم للتعريب  املعجم املصور

 خــــالل ةمعجــــم املعــــاجم العربيــــة املؤلفــــ
  مئة عام

  ٧/٢/١٦٠  الصديق بن العريب. أ

  ١٠/٣/٢٤٧  املكتب الدائم للتعريب  )ملحق(معجم املعاجم العربية 

/ ٢/ ٧، ٦/٣٢٥  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ  معجم املعاين
٩/٢/٣٨٥، ٢٠٨  

  ٨/٢/٣٦  حممد عنرب. أ  معجم املعاين

االحتـــــــاد الربيـــــــدي العـــــــريب   »قل وال تقل«معجم املعاين و
  )القاهرة(

٨/٢/٣٩  

      
  ٣/١٦٤  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ  معجم املغرب التارخيي



  

   عدنان عبد ربه.  أ–فهرس موضوعات جملة اللسان العريب 
  

  

١٣٥  

  ٢٢/٢٠١  مؤسسة ايزو  معجم مفردات علم املصطلح

  معجم مفردات علم املصطلح
  )  عريب-  فرنسي - إنكليزي (

  )١٠٨٧(مواصفة ايزو 

ـــــة املواصـــــفات : ترمجـــــة هيئ
  واملقاييس العربية السورية

٢٤/٢٠٣  

املعجــــم املفــــصل ألمســــاء املالبــــس عنــــد 
  العرب 

  ينهارت دوزير
  أكرم فاضل. تعريب د

٨/٣/٢٥، ٥/٢١٥ ،
٩/٢/١٠ ،
١٠/٣/١٥٤  

  ١٠/٢/١٣٦   اهللاعبد العزيز بنعبد. أ  معجم املالبس

  املعجم املالحي البحري
   عريب- فرنسي 

  ١٧/٢/٣٢٦  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ

، ٧/٢/٢٣١  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ  املعجم املنـزيل
١٠/٣/٢٥٢  

ـــــم املـــــصطلحات  املعجـــــم املنهجـــــي لعل
  ) فرنسي- عريب (

  ٣٦/١٩١  عصام عمران. أ: ترمجة

  ٤٦/١٤٦  مصطفى غلفان. د  ملصطلحات اللسانيات اوحدامل املعجم

ــــدخيل  املعجــــم املوســــوعي للمعــــرب وال
  يف اللغة العربية

/٣٧/٢٧٤،٤٠  مناف مهدي املوسوي. د
١٦٧  

وزارة الرتبيـــــــــــــــــة : إعـــــــــــــــــداد  معجم النبات
ــــــــــــــــسيق » م.ع.ج« تنـــــــــــــــــ

  املكتب الدائم للتعريب

٨/٢/١٩٧  

  ١٢/٢/٥  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ  معجم النبات األصيل
      

 - معجـــــم النباتـــــات املفيـــــدة إنكليـــــزي 
   عريب-  فرنسي - التيين 

األمــــــــم املتحــــــــدة منظمــــــــة 
  للتغذية والزراعة

٢٢/٢٩٣  



  

لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة    )١(اجلزء ) ٨٠( ا
  

  

١٣٦  

لوجيـــــة وعلـــــم امليـــــاه جيومعجـــــم اهليدرو
  ) عريب-  فرنسي - إنكليزي (اجلوفية 

  ١٢/٢/٩٢  حممد بن زيان. أ
  من اليسار

ليميــــــــة ملعلمــــــــي معجــــــــم الوســــــــائل التع
  ) عريب- إنكليزي ...(اللغات

  حممود إمساعيل صيين. د
  عمر الصديق عبداهللا. وأ

٢٠/٢٤٩  

  ٤٦/١٤٥  -   املعجم واللغات األجنبية

  ١٣/١٤٤  مكتب تنسيق التعريب  معجما الدم والعظام يف امليزان

  ٤٤/١٩٥  -   معجمات وقوائم مصطلحية

ّاملعـــــرب والـــــدخيل ضـــــروريان الزدهـــــار 
  ...اللغة

  ١٤/١/١٨٦  نور الدين صمود. أ

  ٣٤/٩٩  ويمناف مهدي املوس. د  ّاملعرب والدخيل يف اللغة العربية

  ٢/١٣٨  املكتب الدائم للتعريب  معرض الكتاب العريب

  ١/١٥٣  املكتب الدائم للتعريب  معرض الكتاب املدرسي العريب

  ٩/١/١٣  حممود عبد املوىل. د  معركة العربية يف اجلزائر

  ٥/٣١٧  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ  معركة الفصحى والعامية يف الصني

  ،٨/١/٢٧١  املكتب الدائم للتعريب  املعلمة العربية
٩/١/٢٢٣  

  ٧/١/٣٢٨  مكتب التعريب  معلمة مركزة من القبائل واملدن والقرى

جامعــــة اإلمــــام حممــــد بــــن   معهد تعليم العربية لغري العرب
  سعود اإلسالمية

٢٤/٣٠٨  

      

      
مفــــــاهيم وإصــــــطالحات يف الرتبيــــــة وطــــــرق 

  ) عريب- إنكليزي .. (التدريس
  ١٧/٢/٧١  رشدي أمحد طيمة. د



  

   عدنان عبد ربه.  أ–فهرس موضوعات جملة اللسان العريب 
  

  

١٣٧  

املفردات الـشائعة يف اللغـة العربيـة للـدكتور 
  داود عبده

  ١٩/١/١٧٤  أمحد أسلمو: بقلم

املفقود من اللغة العربية موجود يف معاجم 
  مرقمة

  ٨/٢/٤٥  )جملة األسبوع العريب(

ـــــني جومـــــسكي  مفهـــــوم البنيـــــة العميقـــــة ب
  ريبوالدرس النحوي الع

  ٣٤/٥  مرتضى جواد باقر. د

  ١٥/١/١٧٧  املكتب الدائم للتعريب  مفهوم تنسيق التعريب

ْمفهوم احلـزاز والطحلـب واألشـن يف اللغـة  ُ ْ ََ
  والطب وعلم النبات

  ٣٦/١٧٥  حلسن بنلفقيها. أ

  ١٤/١/١٧٠  اهلادي الطرابلسي حممد. أ  وأسس تطوير اللغة» حياة اللغة«مفهوم 

ـــــل اللغـــــوي املفهومـــــات األساســـــ ية للتحلي
  عند العرب

  ١٦/١/١٣  عبد الرمحن أيوب. د

مقـــــابالت مـــــع شخـــــصيات علميـــــة مـــــع 
  األستاذ الفاضل ابن عاشور

   ٤/٣١٤  املكتب الدائم للتعريب

رحلـــة األمـــني العـــام إىل =     مقابالت مع صحف عربية
  العواصم العربية

  ٤/٣١٦  املكتب الدائم للتعريب  مقابلة مع األستاذ إبراهيم الكتاين

مقارنـــــــات بـــــــني املـــــــصطلحات القانونيـــــــة 
  العربية واألجنبية

  ٧/٢/٣٣  م بن سالمةعبد الرحي. أ

 ومتنيب املشرق ي متنبمقارنات خفيفة بني 
  املغرب

  ٤/٨٧   القاسم كروأبو. أ

مقارنــــة بــــني بعــــض التــــشبيهات يف ســــت 
  لغات حديثة

  ٢٠/٣٣  حممد علي اخلويل. د



  

لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة    )١(اجلزء ) ٨٠( ا
  

  

١٣٨  

يم العــــــــشاري مقرتحــــــــات حــــــــول التــــــــصم
  ملوسوعة املغرب العريب

  عائشة عبد الرمحن. د
  )بنت الشاطئ(

٦/٢٨٩  

الت   مقتطفات من الكتب وا
  )قضايا لغوية(

  ١٥/١/١٨١  املكتب الدائم للتعريب

  ١٦/١/٢١٩  الدائم للتعريب املكتب  مقتطفات وآراء

  مقدمة تاج العروس
   دراسة نقدية

حممد عبد الـسالم شـرف . د
  الدين

١٣/١٢٩  

لة اللسان العريبمقدمة ال   ٣/٣  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ  عدد الثالث 

  ١٥/٣/٣  الدائم للتعريب املكتب  مقدمة ملؤمتر التعريب الثالث

  ٨/٢/٥٥  الدائم للتعريب املكتب  مقدمة املعاجم العلمية

حممـــــــد احلـــــــسين . أ: تـــــــأليف  املقوالت العشر
: حه وقــدم لــهَّصــح ،دييــالبل
  ممدوح حقي. د

٩/١/٣٣٩  

  مسائل فنية ولغوية: ربيةاملكانز الع
ـــــــشاء ختطـــــــيط العـــــــريب العـــــــام ز  املكن إلن

ــــة  للمــــصطلحات االقتــــصادية واالجتماعي
  والسياسية

  ٢٥/٧٧  شوقي سامل. د

اجلهـد، واملعتمـد : مكتب تنـسيق التعريـب
  ...واآلمال

  ٣٩/٤٧  أمحد شحالن. د

مكتــــــب تنــــــسيق التعريــــــب يف الــــــصحافة 
  العربية

  ٢٢/٣٣٤  املكتب الدائم للتعريب

لـــــــــس  مكتـــــــــب تنـــــــــسيق التعريـــــــــب يف ا
  التنفيذي

  ١٣/٣٥٤  ئم للتعريبالدا املكتب



  

   عدنان عبد ربه.  أ–فهرس موضوعات جملة اللسان العريب 
  

  

١٣٩  

- ١٩٦٢املكتــب الــدائم يف ســنته الثامنــة 
١٩٧٠  

  ٨/١/٥٢٩  الدائم للتعريب املكتب

ـــــــــة  ـــــــــدائم يف مـــــــــشاريعه العربي ـــــــــب ال املكت
  والدولية

  ٩/١/٤٧٠  الدائم للتعريب املكتب

املكتــــــب الــــــدائم قلعــــــة صــــــامدة حلمايــــــة 
   الفكري العريبالرتاث

  ٧/١/٤٠٥  صبيح الغافقي. أ

املكتـــب الـــدائم للتعريـــب يف املـــؤمتر الثـــاين 
  ملنظمة الرتبية والثقافة والعلوم

  ٩/١/٤٦٧  الدائم للتعريب املكتب

املكتب الدائم ينظم املوسم العلمـي لـسنة 
١٩٦٧  

  ٥/٣٣١  الدائم للتعريب املكتب

  ١٤/١/١٢٢  عبد احلق فاضل. أ  مكة ومحورايب

  :الحظات حولم
  »أسرار العربية البن األنباري«

  ١٩/١/١٨٠  صالح اخليمي. أ

  ١٢/١/٣٠٢  منذر البكر. د  مالحظات حول األلفاظ اهلندية املعربة

أدوات التعريــــــب (مالحظــــــات حــــــول حبــــــث 
  للدكتور عفيف دمشقية) املواكب

عبــــد العزيــــز بنعبــــد . أ: بقلــــم
  اهللا

١٩/١/١٧٨  

  ١١/١/٣٢٣  حممود اجلليلي. د  عربيةمالحظات حول تطوير اللغة ال

ـــــل مـــــصطلحات : مالحظـــــات حـــــول دلي
  املواصفات القياسية العربية

العربيـــة للمواصـــفات  املنظمـــة
  واملقاييس

١٦/١/١٨١  

مـــــــــشروع دليـــــــــل «: مالحظـــــــــات حـــــــــول
  »مصطلحات احلاسب اإللكرتوين

  ١٣/٣٤٧  مصطفى بنموسى املهندس

مـــــــــــــــصطلحات : مالحظـــــــــــــــات حـــــــــــــــول
  اإلعالمية

  ١٦/٢/٢٦٩  الدائم للتعريب املكتب



  

لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة    )١(اجلزء ) ٨٠( ا
  

  

١٤٠  

مــــصطلحات التنميــــة : مالحظــــات حــــول
  االجتماعية

  ١٦/٢/٢٢٥  الدائم للتعريب املكتب

  ٢٧/٢٩٤  حممود فيصل الرفاعي. د مصطلحات اخلرسانة: مالحظات حول

مــــصطلحات الطــــرق : مالحظــــات حــــول
 -  فرنـــسي - إنكليـــزي ... (والنقـــل الـــربي

  )عريب

النقــــــــــــل واملواصــــــــــــالت  إدارة
  جلامعة الدول العربية

١٥/٢/٧٥  

مــــصطلحات علــــم «: مالحظــــات حــــول
ــــــــــــة ــــــــــــة والعلــــــــــــوم الوراثي ومقــــــــــــرتح » الوراث

  ملصطلحات علوم الوراثة

   صادق اهلاليل.د
  سفيان العسويل. د

٢٢/١٥٧  

ــــوم : مالحظــــات حــــول مــــصطلحات العل
  اهلندسية للدكتور حممود فوزي محد

  ٢٢/١٩٧  فيصل الرفاعي. د

مــصطلحات امللكيــة «: مالحظــات حــول
  »الصناعية

  ١/٣٠٦/ ١٧  عدنان شفيق فهمي. د

معجـم ألفـاظ الفالحـة : مالحظات حول
ـــــــز  ـــــــد العزي ـــــــدكتور عب يف مشـــــــال األردن لل

  طشطوش

  ٣٨/٢١٨ حممد علي الزركان. د: بقلم

مالحظــــــات حــــــول معجــــــم الدبلوماســــــية 
  )مقاربة لسانية(والشؤون الدولية 

  ٤٦/١٦٤  ليلى املسعودي. د

  ١٢/١/٢٨٢  عبد احلق فاضل. أ  يعةمالحظات حول معجم صيانة الطب

  ٢٣/٧٦  صادق اهلاليل. د  املعجم الطيب املوحد: مالحظات حول

      
املعجــــــم العــــــسكري : مالحظــــــات حــــــول

  املوحد
  ٨/٢/٤٦  الدائم للتعريب املكتب



  

   عدنان عبد ربه.  أ–فهرس موضوعات جملة اللسان العريب 
  

  

١٤١  

املعجــــــــــم الكهربــــــــــائي : مالحظــــــــــات حــــــــــول
  ) عريب-  فرنسي - إنكليزي .. (اإللكرتوين

  ١٥/٢/٣٢١  الدائم للتعريب املكتب

حظـــــــات حـــــــول معجـــــــم اللـــــــسانيات مال
  املوحد

  ٣٥/٢٠٩  ليلى املسعودي. د

  ٨/١/٢٤٤  حممد رجب البيومي. د  مالحظات حول النقد األديب

  ٦/٥٤٨  وهيب دياب. أ  مالحظات عابرة

مالحظـــــات علـــــى أمســـــاء املالبـــــس عنـــــد 
  العرب

  ٦/٥٤٦  روكس بن زائد العزيزي. أ

مالحظــــــات علــــــى بعــــــض املــــــصطلحات 
  الفلكية

  ٦/٤٧١  حممد رضا مدور. د

ــــاموس املــــصطلحات  مالحظــــات علــــى ق
  الربيدية

  ٢/٣٧٤/ ٧  الدائم للتعريب ملكتبا

مالحظـــــــــــات علـــــــــــى مـــــــــــشروع معجـــــــــــم 
ــــــــه  مــــــــصطلحات املــــــــؤمترات الــــــــذي أعدت

  اليونسكو

  ٩/٢/٢٩٦  الدائم للتعريب املكتب

املــصطلحات التعليميــة : مالحظــات علــى
  والنفسية

  ١٩/٢/٣٠٧ محدي أبو الفتوح عطيفة. د

  ٧/٢/٣٦٦  جورج حبيب اخلوري. أ  مالحظات على املصطلحات الفلكية

 والفصحى العامية: مالحظات على مقال
  ٢٢يف القاهرة والرباط يف العدد 

  ٢٧/٢٩٩  أمحد مدينة. أ

      
مالحظــــــات منهجيــــــة حــــــول الدراســــــات 

  االجتماعية يف الوطن العريب
  ١٠/١/١٥٨  حممود عبد املوىل. د



  

لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة    )١(اجلزء ) ٨٠( ا
  

  

١٤٢  

ء املركزيــة املكونــة مالحظــات جلنــة الكيميــا
  من خرباء عرب بالرباط

  ٤/٢٩٣  الكيمياء املركزية جلنة

مالحظـــــات املكتـــــب حـــــول املعـــــاجم يف 
  املؤمتر الثالث للتعريب

  ١٥/٣/٩١  الدائم للتعريب املكتب

ورقة عمل ندوة : مالحظات وأفكار حول
  توحيد منهجيات وضع املصطلح

  ٢٤/١١٣  شفيق اخلطيب أمحد. د

لغة العربية مالحظات ومقرتحات جممع ال
  )على معجم الكيمياء(بالقاهرة 

  ٤/٢٦٣  جممع القاهرة

مالحظات ومقرتحات وزارة الرتبية والتعليم 
  )على معجم الكيمياء(األردنية 

  ٤/٢٩١ وزارة الرتبية والتعليم باألردن

  ٣١/٣٧  مناف مهدي حممد. د  مالمح من حياة اللغة العربية

ــــــــسنغ ال امللتقــــــــى العــــــــريب اإلفريقــــــــي يف ال
١٩٨٤  

  ٢٣افتتاحية العدد =   - 

  ملحق معجم اإلعالمية
   عريب-  فرنسي - إنكليزي 

  ١٧/٢/٧٥  مصطفى بنموسى. م

  ٨/٢/٥٢٥ إعداد املكتب الدائم للتعريب  ملحق معجم البرتول

  ٨/٣/٢٩٩ إعداد املكتب الدائم للتعريب  ملحق معجم اجليولوجيا

  ٨/٢/٤١٤ إعداد املكتب الدائم للتعريب  ملحق معجم احليوان

  ٨/٣/٦١٦ اد املكتب الدائم للتعريبإعد  ملحق معجم الرياضيات

إعــــــــــــداد املكتــــــــــــب الــــــــــــدائم   ملحق معجم الفيزياء أو الطبيعة
  للتعريب

٨/٣/١٣٥  

إعــــــــــــداد املكتــــــــــــب الــــــــــــدائم   ملحق معجم الكيمياء
  للتعريب

٨/٢/١٤٣  



  

   عدنان عبد ربه.  أ–فهرس موضوعات جملة اللسان العريب 
  

  

١٤٣  

  ١٠/٣/٨٥  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ  ملحق معجم املرأة

وزارة الـــــــــصحة يف مجهوريــــــــــة   ق معجم املصطلحات الطبيةملح
  مصر

٦/٤٧٩  

  ١٠/٢/٢٠١  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ  ملحق معجم املالبس

  ٨/٢/٢٧٩  الدائم للتعريب املكتب  ملحق معجم النبات

  ١١/١/٢٠٧  الدائم للتعريب املكتب  ملحوظات بشأن معجم املالية

ـــــــــــف اللقـــــــــــاء الطـــــــــــيب األول  املفـــــــــــاهيم (مل
  )اضي التأملي والواقع العلميامل: واملصطلح

  ٤٣/٩  املكتب الدائم للتعريب

لة   ٢٩٣/ ٢٧    ملف ا

  ٢٥/١٥  عبد اجلبار حممد علي. د  من أجل مفهوم أدق لالشتقاق

  ٨/١/١١  عائشة عبد الرمحن. د  من أسرار العربية يف البيان القرآين

  ١٨/٢/٣٤٥  نذير سنكري حممد. د  من األنواع النباتية جلزيرة العرب

م شـرف حممد عبد الـسال. د  )الرتكيب(من الرتاث اللغوي 
  الدين

١٣/١٠٨  

  ٨/١/٣٨  أمحد عبد الرحيم السايح. أ  من خصائص اللغة العربية

  ٣٧/١٠٢  حممد السيد علي بالسي. أ  من خصائص اللغة العربية

مـــــن رســـــالة الطـــــرق إىل القـــــاموس التقـــــين 
  ...للطرق

  ٧/٢/٦٣  املهندس أنيس شباط

  :من روائع تراثنا
  غراس األساس البن حجر

توفيـــــــق . د: حتقيـــــــق وتعليـــــــق
  اهنيحممد ش

٢٩/٨٧  

  ١٦/١/٧١  حممد بن تاويت. أ من عجائب التصغري يف بعض الكلمات

  ١٣/١٥٧  الدائم للتعريب املكتب  من كنوز العربية

  ٦/٣٠٢  زكي احملاسين. د  من مآسي الفردوس املفقود



  

لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة    )١(اجلزء ) ٨٠( ا
  

  

١٤٤  

  ٢٢/١٣٣  أمحد الشاوين بنعبد اهللا. أ  من مشاكل الداللة

  ١٥/٢/٣٢٨  املكتب الدائم للتعريب  عريب- من مصطلحات املطاعم فرنسي 

عبــد العزيــز بنعبــد . أ: تعريــب  من مصطلحات املطبخ
  اهللا

١٢/٢/١٧٥  
  من اليسار

قـــــسم تفتـــــيش اللغـــــة العربيـــــة   من مظاهر إعجاز القرآن
  )الكويت(

٦/٢٢٤  

مـــن مظـــاهر الوحـــدة التكامـــل بـــني شـــقي 
  بةالعرو

  ١٠/١/٥  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ

  ٢٢/١٥١  ي برماردالفريد لويس . أ  جمامن معجم إىل مع

  ٤/٣٧٣  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ  من نربات الشباب

املكتــــــــــب الــــــــــدائم لتنــــــــــسيق  من نشاط املكتب الدائم لتنسيق التعريب
  التعريب

١/١٥١  

توصـــــيات اللجنـــــة  منـــــاظرة حـــــول التعلـــــيم
  تعريب والتوحيدالثامنة حول ال

املكتــــــــــب الــــــــــدائم لتنــــــــــسيق 
  التعريب

٤/٥٩  

  ٤/٢٣  نعمان ماهر الكنعاين. أ  مناعة العربية

منافـــذ الـــوعي اإلســـالمي إىل العقـــل ولغـــة 
  القرآن

ثلة من أسـاتذة كليـة الـشريعة 
  )دمشق(

٦/٢٠١  

  ٤٦/٢٣٧  -   مناقشات وآراء

  ١٨/١/١٧٠احلياويحممد شيت صاحل . أ  مناقشة رأي يف عالمة التأنيث

اقـــــشة رأي يف عالمـــــة التأنيـــــث ومفـــــرد من
  »شبه اجلمع«

  ٢٠/١٧٧  حممد احلسايين. أ

ـــــــــة  منتجـــــــــات مـــــــــن املـــــــــصطلحات العربي
  ألشكال سطح األرض

عبـــــد اهللا يوســـــف الغنـــــيم . د
ـــــــــــد . أ: تقـــــــــــدمي إســـــــــــلمو ول

٢٤/٢٧٥  
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١٤٥  

  سيدي أمحد
  ١١/١/١٨٠  مديرية املناهج يف األردن  املنجد

  منجزات وأهداف
  ١٩٩١- ١٩٦١مكتب تنسيق التعريب 

  ٣٤/١٨٩  حممد أفسحي. أ

  ١/١٠٨  القباجعبد الكرمي . أ  منجزات ومشاريع املكتب الدائم

  ١/١٥٧  املكتب الدائم للتعريب  منشورات املكتب الدائم لتنسيق التعريب

، ١٠/١/٢٥٣  املكتب الدائم للتعريب  املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم
١٦/١/٢٤١  

املنظمـــــة العربيـــــة للرتبيـــــة والثقافـــــة والعلـــــوم 
ودورهــــــا يف احلفــــــاظ علــــــى اللغــــــة العربيــــــة 

  وتراثها التليد

املنظمة العربية للرتبية والثقافة 
  والعلوم

١٥/١/٨  

املنظمــة العربيــة للرتبيــة والثقافــة والعلــوم يف 
مواجهــة مــشاكل التعلــيم العــايل والبحـــث 

  العلمي

  ٢٤/٢٤٧  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ

  ٢٩/ ٤٧  أمحد شحالن. د   واإلجراء منظومة التنسيق، املفهوم

  ٥/٣٢٥  املكتب الدائم للتعريب  منهاج لتنسيق التعريب يف العامل العريب

  ٢٠/٨٥  أنور اخلطيب. د  يبمنهج بناء املصطلح العلمي العر

ي للغـــات األجنبيـــة عمـــنهج التعلـــيم اجلمـــا
  وعالقته بتدريس اللغة العربية

  ١٩/١/١٣٣  يوسف حممود. د

صطلح لــــــدى القــــــدماء مــــــنهج وضــــــع املــــــ
مــــــستفاد مــــــن الطريقــــــة العربيــــــة اجلديــــــدة 

  للتحليل اللغوي

  ٤٤/١٤١  حممد بلقزيز. أ

  ٤٠/١٢٧  جواد حسين مساعنه. أمنهجيات وضـع املـصطلح العلمـي العـريب 
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١٤٦  

  وتوحيده 

منهجيـــــــة اإلمـــــــام الـــــــسيوطي يف البحـــــــث 
  ًأصل اللغة منوذجا: اللغوي

  ٣٨/٨٥  علي القامسي. د

  ٣٨/٢١٥  ممدوح خسارة. د  ى احملدثنيمنهجية التعريب لد

منهجيـــة تعريـــب املـــواد العلميـــة يف التعلـــيم 
  الثانوي

  ٤٤/١٥٩  حممد الطالب. أ

معهـــد الدراســـات والبحـــوث   منهجية التعريب
  للتعريب يف اململكة املغربية

١٥/٣/٦٠  

  ٣١/٢١  مكتب تنسيق التعريب  منهجية التنسيق يف منهجية التعريب

  ٣٥/١٤٩  علي القامسي. د  ل يف الرتمجةمنهجية عبد احلق فاض

املنهجيــة العربيــة لوضــع املــصطلحات مــن 
  التوحيد إىل التنميط

  ٢٤/٤١  حممد رشاد احلمزاوي. د

  ٣٩/١٤٠  عواد الزحلف. د  منهجية املصطلح العريب يف علوم املواد

املنهجيــــة املعجميــــة العربيــــة بــــني الــــصوت 
  ...واملعىن والباب والفصل واملصطلح

  ٣٩/١٨٥  عمر موسى باشا. د

منهجية مكتب تنـسيق التعريـب يف وضـع 
  مشروعاته املعجمية

  ١١/١/٢٦٧  املكتب الدائم للتعريب

  ٣٩/١٣٤  مجيل عيسى املالئكة. د  منهجية وضع املصطلح وتوحيده

      

      

      

منهجيـــة وضـــع املـــصطلحات اجلديـــدة يف 
  امليزان

  ٢٤/٥٧  وجيه محد عبد الرمحن. د
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١٤٧  

  ٩٣ /٢٧  صادق اهلاليل. د  صطلحات الطبيةمنهجية وضع امل

ـــــــة  ـــــــة وضـــــــع املـــــــصطلحات العلمي منهجي
ـــــسوابق واللواحـــــق  ـــــدة مـــــع ترمجـــــة لل اجلدي

  الشائعة

  ١٩/١/٣٧  أمحد شفيق اخلطيب. د

  ١٩/١/١٩٩  حميي الدين صابر. د  املواجهة الشاملة حملو األمية

ت املنظمـــة العربيـــة للمواصـــفا  املواصفات القياسية العربية
  واملقاييس

٨/٢/١٩  

مـــــؤمتر التـــــضامن اإلســـــالمي يف جمــــــاالت 
 املنعقــد ١٩٧٦العلــم والتكنولوجيــا لــسنة 

  بالرياض

  ١٤/١/٣٦٠  كتب الدائم للتعريبامل

مــؤمتر تعريــب تعلــيم الطــب والعلــوم الطبيــة 
  يف الوطن العريب

 -  ٣٧/٣٠٣  

مــؤمتر التعريــب الثالــث باجلماهرييــة العربيــة 
  الليبية

  ١٥/٣/٥  املكتب الدائم للتعريب

ــــــب الثــــــامن والتاســــــعمــــــؤمتر ا أيــــــار : لتعري
١٩٩٨  

 -  ٩/ ٤٧  

  ١٩/١/١٨٣  املكتب الدائم للتعريب  طنجة/ مؤمتر التعريب الرابع

  ٣١/٩  املكتب الدائم للتعريب  مؤمتر التعريب السادس يف الرباط

  ٣٨/٢٢١  املكتب الدائم للتعريب  مؤمتر التعريب السابع

  ١/١٠٢  حممد إدريس العلمي. أ  مؤمتر التعريب وفعاليته

      
  ٧/٢/٥٦  املكتب الدائم للتعريب  مؤمتر توحيد املصطلحات العلمية

  ٦/٥٨٩  املكتب الدائم للتعريب  املؤمتر الثالث لوزراء الرتبية العرب بالكويت
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١٤٨  

  ١١/١/٢٥٤  املكتب الدائم للتعريب  املؤمتر الثاين للتعريب

املنظمة العربية للرتبية والثقافة   قافية يف الوطن العريبمؤمتر الشؤون الث
  والعلوم

١٥/١/٢١٨  

املؤمتر العام الرابع الحتاد اجلامعـات العربيـة 
  حول تعريب التعليم العايل

  ٢١/٢٠٥  املكتب الدائم للتعريب

املــــؤمتر العلمــــي العــــريب الــــسادس بدمــــشق 
١٩٦٩  

  ٧/١/٣٤٩  عبد احلليم منتصر. د

اقعهــــا مــــؤمتر اللغــــة العربيــــة يف اجلامعــــات و
ا   اإلسكندرية/ ووسائل االرتقاء 

  ١٩/١/١٩٢  املكتب الدائم للتعريب

  ١٦/١/٢٥١  املكتب الدائم للتعريب  مؤمترات التعريب

مــــــــؤمترات التعريــــــــب ودورهــــــــا يف توحيــــــــد 
  املصطلح العريب

  ١٩/١/١١  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ

، ١٧/١/٢٧٥    مؤمترات وندوات
١٩/١/١٨٢  

  ٢١/٢٠٣،٢٦/٣٣٦    مؤمترات وندوات واجتماعات

املـــــــؤثرات الفاعلـــــــة يف الرتاكيـــــــب اللغويـــــــة 
دراســة مــوجزة عــن طبيعــة الــذات اللغويــة (

  )للسان العرب

  ٤٢/٧٣  يف اخلياطلط. د

  ٢٤/٢٨٥  املكتب الدائم للتعريب  املؤسسات واملعاهد العلمية

  ١٠/٣/٩  املكتب الدائم للتعريب  مؤسسة التعريب والرتمجة يف دمشق

      
ـــــدة املوســـــم الث ـــــاين انطالقـــــة جدي قـــــايف الث

لوحــدة الفكــر العــريب، وبرهــان آخــر علــى 
  ٣/١٧١  املكتب الدائم للتعريب
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١٤٩  

  قدرة لغة الضاد

  ٤/٣٢٨  املكتب الدائم للتعريب  املوسم السنوي للجان الثقافية

  ٥/٣٣١  املكتب الدائم للتعريب  ١٩٦٧املوسم العلمي لسنة 

  املوسم القضائي باملغرب 
  ١٩٦٦ يونيو - يناير 

  ٤/٣١١  املكتب الدائم للتعريب

  ٢/١٣٦  املكتب الدائم للتعريب  موسم الكتاب العريب باملغرب

  ٥/٢٣١  مصطفى الزرقا. أ  موسوعة الفقه اإلسالمي

، ٣/١٢٣، ٢/١٢٢  املكتب الدائم للتعريب )املوسوعة املغربية(موسوعة املغرب العريب 
٤/٧٣، ٤/٧١ ،
٦/٢٨٧، ٥/٢٤١ ،
٧/١/٢٥٧  

  ٨/١/٢٦٦  إبراهيم الدرويش املصري. أ  يقى لغة الروحاملوس

ــــــة  مؤشــــــرات ودروس مــــــستفادة مــــــن جترب
وكالـــــــــة متخصـــــــــصة يف الرتمجـــــــــة التقنيـــــــــة 

  والعلمية إىل اللغة العربية

  ٢٣/١٨٧  كمال السيد حممد. أ

  ٢١/٣٧  جواد حسين عبد الرحيم. أ  ّموقف ابن جين من الضرورات الشعرية

املنظمة العربية للرتبية والثقافة   دة الثقافية العربيةميثاق الوح
  والعلوم

١٩/١/٢٠١  

  ٧/١/١٦٩  خليل عبد اهللا. أ  ميزة البيان يف نشأة اإلنسان

مــــيالد أداة اســــتقبال جديــــدة يف األفعــــال 
  العربية

  ٣٧/١٩٩  تيحممد تاو. أ

  حرف النون

  ١٢/١/٣٠٧  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ  نادي املعاجم بالرباط
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١٥٠  

  ١٣/٣٦٨  حممد حممد اخلطايب. أ  نادي املعاجم

 التعريــــــب يف  حركــــــةنبــــــذة عــــــن تــــــاريخ
  السودان

وفــــــــــــــــــــد كلمــــــــــــــــــــة =   
الــــــــــسودان يف املــــــــــؤمتر 

  اخلامس للتعريب
  ٣١/٣٤  املكتب الدائم للتعريب  نبذة عن مؤمترات التعريب الستة

  ٤٤/٩٣  عبد احلميد زاهيد. د  نرب الكلمة وقواعدها يف اللغة العربية

منــــــاف مهــــــدي حممــــــد . د  النرب والتنغيم يف اللغة
  املوسوي

٣٥/٩٣  

  ٥/٨٧  املكتب الدائم للتعريب  نتائج االستفتاء حول اللغة العربية

  ٢/١١  أمحد احلويف. د   عريب النشأةالفينالنثر 

ــــــــب  ــــــــسورية يف تعري ــــــــة ال جنــــــــاح التجرب
  التعليم اجلامعي

  ٥/١٩٢  عبد اهللا واثق شهيد. د

  ٢/١٣٧  املكتب الدائم للتعريب  جناح موسم الكتاب العريب باملغرب

  ١٢١/ ٣٤  فارس فندي البطاينة. د  النحت بني مؤيديه ومعارضيه 

ـــــــــسيد علـــــــــي . د  النحت يف اللغة العربية حممـــــــــد ال
  بالسي

٢٧٥/ ٤٧  

ًالنحت قدميا وحديثا   ٩/١/١٦٢  كيفورك ميناجيان. أ  ً

  ٦/٨١  حممد حيىي اهلامشي. د  حنن على مفرتق الطرق

يـــــــة يف حنـــــــو اســـــــرتاتيجية جديـــــــدة للرتب
  البالد العربية

  ١٠/١/٢٦٤  املكتب الدائم للتعريب

  ١٦/١/٢٤٨  املكتب الدائم للتعريب  حنو إنشاء بنك الكلمات 

و إنشاء بنك املصطلحات املركزي حن
  يف الوطن العريب

  ١٦/١/١٠٩  علي القامسي. د
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١٥١  

  ٢٨/٧٧  علي القامسي. د  حنو تطوير بنوك املصطلحات

حنو التعريب يف جمال العلوم 
  كنولوجياوالت

  ١٤/١/٧٧  دفع اهللا الرتايب. د

حنـــــو تعلـــــيم املـــــصطلحيات والتـــــدريب 
  مشروع للعامل العريب... عليها

  ٣٢/١٠١  ّحممد حلمي هليل. د

  ١/١٢  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ  حنو تفصيح العامية يف العامل العريب
٤٨٩/ ١/ ٩  

ـــــوطن العـــــريب  ـــــة يف ال حنـــــو تفـــــصيح العامي
  ) العاميات العربيةدراسات مقارنة بني(

  ٩/٢/٥٢٩  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ

حنــو تنــسيق أفــضل للجهــود الراميــة إىل 
  تطوير اللغة العربية

  ١١/١/٢٨٤  ّمتام حسان. د

  ٤٥/٩١  حممد خان. د  النحو العريب بني التخصص والتعليم

  حنو معجم مصور للعلوم الطبية
   إنكليزي- عريب -فرنسي 

  ٤٣/٤٧  عبد احلفيظ هلاليدي. د

  النحو من القرآن الكرمي
ا-١    تقومي جديد لكاد وأخوا

الم حممـــــــود عبـــــــد الـــــــس. د
  شرف الدين

١٢/١/١١٦  

  ٣٧/٤٩  حممد خليفة األسود. د  حنو منهج حمدد يف الدراسات اللغوية

  ٣٩/٢٢٥  فارس الطويل. أ  حنو منهجية شاملة للعمل املصطلحي

  ٢٧/٣٩  أمحد سعيدان. د  حنو نظام عريب للرموز العلمية

حنو نظرية وظيفية لنحت املصطلحات 
  يف اللغة العربية

  ٣٧/١٤١  نامحسن عطية ط. د

األمني العام جلامعـة الـدول   نداء األمني العام جلامعة الدول العربية
  العربية

١/٥  
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١٥٢  

  ١٧٣/ ١/ ١٨  -  ندوات

   ٣٦٥ /٧/١  أمحد احملالوي. أ  ماهيتها وأهدافها: الندوات

  ٢٧١/ ٣٦  -  ندوات واجتماعات

   ٢٤/٢٥٩  عريباملكتب الدائم للت  ندوات وتوصيات

ــــــامع العلميــــــة اللغويــــــة  نــــــدوة احتــــــاد ا
  ١٩٨٤الرباط يف العربية 

  )تعريب التعليم العايل واجلامعي(

جــــــواد حــــــسين . أ: إعــــــداد
  عبد الرحيم

٢٤/٢٥٩  

ندوة اجتماع خرباء احلسابات القومية 
  ١٩٨١ - بالدول العربية الرباط 

  ١٨/١/٢١٦  املكتب الدائم للتعريب

نــــــــدوة إشــــــــكالية املــــــــنهج واملــــــــصطلح 
  ١٩٨٥الرباط ... النقدي 

  :وتلخيصعرض 
 جواد حسين عبد الرحيم.  أ

٢٤/٢٦٤  

النــــدوة األوىل للــــذخرية اللغويــــة العربيــــة 
  ...باجلزائر

  ٣٦/٢٧١  املكتب الدائم للتعريب

ـــــــــرتاث العلمـــــــــي   ندوة التاريخ العلمي للعرب معهـــــــــد ال
  العريب

١٥/١/٧٠  

نـــدوة تـــأليف كتـــب التعلـــيم العربيـــة للنـــاطقني   
  ١٩٨٥الرباط / باللغات األخرى

  ١٧/١/٢٨٩  باملكتب الدائم للتعري

  ٢٨/٢٦٩  املكتب الدائم للتعريب ندوة التعاون العريب يف جمال املصطلحات

  ١٧/١/٢٧٦  احتاد الكيميائيني العرب  ١٩٧٩ تونس/ ندوة تعريب الكيمياء

      
نونيـــــة بكليـــــة نـــــدوة تعريـــــب املـــــواد القا

  احلقوق واملعاهد العليا بتونس
  ٢١/٢٠٩  رشيد عبد احلق. أ

  ١٨/١/١٧٩  املكتب الدائم للتعريبتــونس / نــدوة تنمــيط األمســاء اجلغرافيــة
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١٥٣  

١٩٨١  

ندوة توحيد منهجيات وضع املصطلح 
  ١٩٨١الرباط / العلمي العريب

  ١٨/١/١٧٥  املكتب الدائم للتعريب

  ٣/٢٤٧  املكتب الدائم للتعريب  ندوة حول فلسطني العربية

نـــــدوة دراســـــة معـــــاجم مـــــؤمتر التعريـــــب 
  السابع

  ٣٧/٢٩٢  املكتب الدائم للتعريب

ـــــــــب  ـــــــــد وتعري ـــــــــدوة الـــــــــسابعة لتوحي الن
  مصطلحات األلعاب الرياضية

  ٣٧/٣٠٠  املكتب الدائم للتعريب

الندوة العاملية حول املشكالت النظريـة 
ــــــــــصطلحات ــــــــــة يف علــــــــــم امل / واملنهجي

  ١٩٧٩موسكو 

  ١٧/١/٢٨٧  املكتب الدائم للتعريب

النـــــــدوة العامليـــــــة لتـــــــاريخ العلـــــــوم عنـــــــد 
  العرب

ـــــــــرتاث العلمـــــــــي  معهـــــــــد ال
  العريب

١٥/١/٧٠  

نــــدوة لدراســــة األلفــــاظ ومفاهيمهــــا يف 
  التعليم االبتدائي

  ١/١٥١  املكتب الدائم للتعريب

ــــة  ــــة باجلامعــــة األردني ــــدوة اللغــــة العربي ن
١٩٨٢  

  ٢١/٢٠٧  املكتب الدائم للتعريب

نـــــدوة مـــــشكالت اللغـــــة العربيـــــة علـــــى 
  ١٩٧٩الكويت / مستوى اجلامعة

  ١٧/١/٢٨١  لتعريباملكتب الدائم ل

      
ــــــــــد . أ ندوة املصطلحات واملفاهيم يف التاريخ جــــــــــواد حــــــــــسين عب

  الرحيم مساعنه
٣٧/٣٢٤  

  ٢٤/٢٦٨  هاشم منقذ األمريي: عرض  ندوة وظيفة ومهام االقتصادي
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١٥٤  

  ٨/١/٥٢١  حممد العابد الفاسي. أ  ويه ال تصحإىل ابن خال» احلجة«نسبة 

  ٢/٤٠  إبراهيم حركات. أ  نشأة اللغة العربية ومصادرها

النشاط الثقايف للمنظمـة العربيـة للرتبيـة 
  والثقافة والعلوم

  ٢٢/٣١٧  املكتب الدائم للتعريب

امع واملكتب الدائم للتعريب   ٨/١/٥٢٧،٩/١/٤٥٥  املكتب الدائم للتعريب  نشاط ا

امع العربيةنشا   ٢٢/٣٣٥  املكتب الدائم للتعريب  ط ا

ـــــــامع العربيـــــــة واملؤســـــــسات  نـــــــشاط ا
  األكادمييةوالعلمية 

  ٢٨/٢٦٩  املكتب الدائم للتعريب

لس األعلى للعلوم يف سورية لــــس األعلــــى للعلــــوم يف   نشاط ا ا
  سورية

٧/١/٣٧٦  

مع السوري للغة العربية   ٨/١/٥٣٦  جعفر احلسين. أ  نشاط ا

مع العلمي العراقي   ٧/١/٣٦٩   الدينعبد الرزاق حميي. د  نشاط ا

  ١/٩٤  املكتب الدائم للتعريب  نشاط جممع اللغة العربية بالقاهرة

، ٢/١٣٥،٤/٢٩٩  املكتب الدائم للتعريب  يبنشاط مكتب التعر
٥/٣٢٣،٦/٥٨٧ ،
٧/١/٣٩٣، 
١١/١/٢٤٩، 
٢٠/٣٦٦ ،
٢١/٣٤١،٢٢/

٣٢٨،٢٣/٣٤٢، 
٢٦/٣٢٩ ٢٤/٣١٧ 
، ٣٦٠ /٢٧،  

٢٨/٢٦٦،٣٠/٢٧٣ ،
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١٥٥  

٣٧/٢٩٢  

نـــشاط املنظمـــة العربيـــة للرتبيـــة والثقافـــة 
  والعلوم

  ٢٠/٣٦٠،٢١/٣٣٧ ،
٢٣/٣٣٧، ٢٢/٣١٩ ،
٢٦/٣٢٧، ٢٤/٣١٣ ،
٢٨/٢٦١، ٢٧/٣٠٢ ،
٣٢/٢١٩، ٣٠/٢٧١  

نـــشاط املنظمـــة العربيـــة للرتبيـــة والثقافـــة 
والعلـــــــــوم واملكتـــــــــب الـــــــــدائم لتنـــــــــسيق 

  التعريب

  ١٠/١/٢٥١  املكتب الدائم للتعريب

نـــشاط املنظمـــة العربيـــة للرتبيـــة والثقافـــة 
 حقـــــــوق اإلنـــــــسان ومبـــــــادئ :والعلـــــــوم
  اإلسالم

  ١٨/١/٢٢١  عزيز بنعبد اهللاعبد ال. أ

نـــشاط املنظمـــة العربيـــة للرتبيـــة والثقافـــة 
ــــــــــوم ــــــــــة :والعل  معــــــــــامل احلــــــــــضارة العربي

  اإلسالمية يف إفريقيا

  ١٩/١/١٩٧  حميي الدين صابر. د

  ١٥/١/٢٢٠  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ  الثقافة العربيةنشر اللغة و

  ٣٢/١٢٩  حممد ديداوي. أ  مشكلة ترمجتها: النصوص القانونية

  ٧/١/٣٩٥  مكتب تنسيق التعريب  النظام األساسي ملكتب تنسيق التعريب

نظـــــام التـــــصنيف العـــــشري ألكـــــسفورد 
  )العلوم احلراجية(

  ٩/٢/٨٧  أبو فارس. أ

  ٦/٥٨١  حممد كيليطو. أ  نظام فهرسة املكاتب

جـــــــذور حتـــــــصي َّالنَّظامـــــــة اإللكرتونيـــــــة 
  مفردات اللغة العربية

  ١٠/١/٢٠٧  براهيم أنيسإ. د
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١٥٦  

النظــــائر يف القــــرآن الكــــرمي بــــني مقاتــــل 
ي وحممـــد بـــن علـــي خـــلببـــن ســـليمان ال
  يمذاحلكيم الرت

  ١٥/١/١١٦  حممد الشاذيل. د

  نظرة جديدة إىل املعجم العريب
 مراحــــل تــــشكل نظــــام املعجــــم العــــريب(

  )واكتماله

  ٢٦/٨٣  جعفر دك الباب. د

  ٢٣/٨٣  حممد شيت صاحل احلياوي. أ  نظرة يف آراء مطروحة للمناقشة

نظــــرة يف حاضــــر العربيــــة، وتطلــــع حنــــو 
  مستقبلها

  ١٨/١/٢١  حممد راجي الزغلول. د

ــــــة الفارســــــية  ــــــصالت العربي نظــــــرة يف ال
  حىت مطلع اإلسالم

  ، ٧/١/١٢٦  حممد التوجني. د
٨/١/١٥٩  

  ١٦/١/١٦١  عيسى فتوح. أ   معامجنا اللغويةنظرة يف

نظــــــــرة يف معجــــــــم الطحانــــــــة واخلبــــــــازة 
  والفرانة

ـــــــــــــدين . د صــــــــــــــــــــــالح الــــــــــ
  الكواكيب

٧/٢/٣٢٣  

  ١/١١٣  عبد اهللا كنون. أ  نظرة يف منجد اآلداب والعلوم

  ٢/١٠/ ٧  عبد احلق فاضل. أ  نظرة معجمية سريعة

نظريـــة جديـــدة يف دراســـة بنيـــة اللـــسان 
  العريب

  ٣٢/٩  جعفر دك الباب. د

ـــــــة اخلاصـــــــة يف علـــــــم املـــــــصطلح  النظري
ا يف مهنة احملاماة   وتطبيقا

  ٤٥/١١١  علي القامسي. د

النظريــــــة العامــــــة لوضــــــع املــــــصطلحات 
  وتوحيدها وتوثيقها

  ١٨/١/٧  علي القامسي. د
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١٥٧  

النظرية العامة والنظرية اخلاصـة يف علـم 
  املصطلح

  ٢٩/١٢٧  علي القامسي. د

للـــــــــسانيات احلـــــــــديث نظريـــــــــة علـــــــــم ا
  وتطبيقها على أصوات العربية

  ٣٥/١٩  ْكونغ إجلو الكوري. د

  ساجر. ج  نظرية املفاهيم يف علم املصطلحات
ي  جــــــــواد حــــــــسن. د: ترمجــــــــة
  مساعنة

١٨٧/ ٤٧  

  ١١/١/١٦٣  أسرة جملة اللسان العريب  نعي املغفور له كمال إبراهيم

  ،٨/١/٢٦٤  ممدوح حقي. د  نقد الكتب
٣٠٩/ ١/ ٩  

 - املــورد قــاموس إنكليــزي : كتــبنقــد ال
  عريب

  ١١/١/١٦٩  علي القامسي. د

نقـــــــــد للـــــــــصور املقرتحـــــــــة يف إصـــــــــالح 
  الكتابة العربية

  ١١/١/٩٥  مهدي الظاملي. أ

  ٢٤/١٢٥  مروان العطية. أ  يب علي الفارسيألنقد املسائل العسكريات 

  ١٨/١/٩٢  إبراهيم حنال. د  نقل ألفاظ التصنيف النبايت واحليواين

  ٥/١٧٩  عبد الواحد العلوي. أ  اء اللغة العربية وانتشارهامن

ــج جديــد يف التعريــب الصــطالحات 
  العلوم اهلندسية

  ٢٢/١٩٣  حممود فيصل الرفاعي. د

تنميــــــــة : النهــــــــوض بالعربيــــــــة يتطلــــــــب
تمـــــــع  ـــــــة توحيـــــــد -ا ـــــــة اإلقليمي  حمارب

  الفكر العريب

  ٥/١٦٦  علي أمحد الغامن. أ

ـــا حرفـــا مفـــ   ١٨/١/١٠٢  أمحد كشك. دًردا أو ًنـــون الوقايـــة بـــني كو



  

لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة    )١(اجلزء ) ٨٠( ا
  

  

١٥٨  

  ًجزءا من ضمري

  حرف الهاء

هجمـــــــات الـــــــصهاينة علـــــــى اللغـــــــة 
  العربية يف فلسطني احملتلة

تقريـــر الوفـــد الفلـــسطيين يف 
  املؤمتر الثالث للتعريب

١٥/٣/٤٢  

ابــــــن هــــــشام اللخمــــــي وآثــــــاره مــــــع 
  »شرح الفصيح«العناية بكتابه 

  ٣٨/١٠٢  عبد الكرمي عويف. د

يـــــــة لغـــــــة خليـــــــل هـــــــل كانـــــــت العرب
  الرمحن؟

  ٨/١/٤٧  علي اخلطيب. أ

  هل اللغة العربية صعبة؟
  كيف ميكن تيسريها؟

  ٥/٥٦  رشاد دارغوث. أ

ًهل يعد معجم االستشهادات معجما   ٢٠١/ ٤٧  علي القامسي. د  ُّ

ــــدين   ُّهم العاملني ــــاء ال للــــشاعر عمــــر 
  األمريي

٤/٣٧١  

  ٣/١٢٤  املكتب الدائم للتعريب  اهليئة املغربية ملوسوعة املغرب العريب

  حرف الواو
  ٩/١/٥١٣  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ  واحات الفصحى

ــــــة يف  ــــــدة حــــــول العامي وثيقــــــة جدي
  املغرب واألندلس

  ٢/٧٢  جورج كوالن. أ

  ١١/١/٢٧١  املكتب الدائم للتعريب  وثيقة املؤمتر الثاين للتعريب

وجـــــــوب إعـــــــداد املراجـــــــع العلميـــــــة 
  امعيبالعربية يف املستوى اجل

  ٥/١٧٢  أمحد حممد حسني. د

  ٥/١١٥  جامعة الكويتوجــــــوب االهتمــــــام بتعريــــــب مجيــــــع 



  

   عدنان عبد ربه.  أ–فهرس موضوعات جملة اللسان العريب 
  

  

١٥٩  

مظــــــاهر احليـــــــاة العربيــــــة مـــــــع رفـــــــع 
  مستوى الكتاب العلمي

  ١/٥/ ٧  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ  الوحدة األصلية بني اللغات

وحـــــــدة العربيـــــــة كامنـــــــة يف متاســـــــك 
  العرب

  ٥/١٧١  عبد الرمحان مرحبا. د

ة العربية نقطة انطـالق لتوحيـد الوحد
  املصطلح العريب

  ٥/١٧٧  حممد العريب اخلطايب. أ

ـــــة مـــــن خـــــالل اللغـــــة  الوحـــــدة القومي
  والفن

نسي. د   ٩/١/٢٢٥  عفيف 

مظـــــــاهر الوحـــــــدة : وحـــــــدة اللغـــــــات
ـــــــــسانني العـــــــــريب  ـــــــــني الل ـــــــــشابه ب والت

  واإلنكليزي

  ١٦/١/٨٣  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ

  ٢/٢٩  خري الدين حقي. د  وحدة املصطلح العلمي

وحــدة املــصطلح املــالكي يف القــانون 
  واالقتصاد بني شقي العروبة

  ١٧/١/١٣٧  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ

اللــــــــــــسان « إىل جملــــــــــــة ...الوديعــــــــــــة
  »العريب

  ١٠/١/٢٥٠  يوسف الغريب

  ١٠٧/ ٤٧  عبد الرمحن احلاج صاحل. د  رة اللغوية ورقة حول مشروع الذخي

  ١٢/١/٥٠  عبد الكرمي خليفة. د  ربيةوسائل تطوير اللغة الع

الوشـــائج العريقـــة بـــني اخللـــيج العـــريب 
  واملغرب األقصى

  ١٠/١/٢٣٨  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ

  ٣١/٥٩  حممد السيد علي بالسي. أ  وشائج القرىب يف العربية

  ٩/٢/٣  أمحد شفيق اخلطيب. دوضـــع املـــصطلحات العلميـــة وتطـــور 



  

لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة    )١(اجلزء ) ٨٠( ا
  

  

١٦٠  

  اللغة

ثلة من أساتذة كليـة الـشريعة   سالمي ولغة القرآنالوعي اإل
  )دمشق(

٢٠١/ ٦  

الــــــوعي اإلســــــالمي يقــــــوى بانتــــــشار 
  اللغة العربية

  حسين احملتسب. أ
  ندمي عدي. وأ

٧/١/١١٧  

الوقـــف علـــى املختـــوم بالتـــاء وطبيعـــة 
  ذلك الوقف

  ١٧/١/١٢٠  أمحد كشك. د
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  )التعريف والنقد(
  :تعريف بكتاب

 ))  حضارتنا وتوصيفهاعصور في ((
   قدسييوسف عماد

  مروان المحاسني. د
 إعادة النظر يف املصطلحات املناسبة لكل فرع من فروع إىل احلاجة إن

وإن . ب العلوم وتعدد جماالت تطبيقهاُّ لتشعًنظرا ،ّالعلم احلديثة حاجة ملحة
 إىل ما تطرحه احلداثة من تضافاملصطلحات ًهذا التشعب ينتج سيال من 

 إىل تثبيت واإلسراع ،مصطلحات جديدة البد من إجياد املقابالت العربية هلا
ما ك األجنبيةهذه املقابالت قبل أن تسبقنا األلسنة إىل استعمال الكلمات 

ً أو بعد حتويرها حتويرا بسيطا يكسبها رنة مع بقائها على عجمتها،هي ً.  
ّ جممع اللغة العربية كتاب ألفه األستاذ عماد يوسف إىل أهدي وقد

 املصطلحات املستعملة يف مضمار التعريف إىل وهو يتطرق ،قدسي رمحه اهللا
  . بالد الشام خباصةويفباملراحل املتتابعة للحضارة يف عاملنا 

 لصاحبه بثقافة واسعة متعددة الوجوه يف معاجلة يشهد كتاب وهو
ًفهو يتخذ موقفا نقديا من . احلضارةيخ موضوعات هامة تتصل بتار ً

ً وذلك بدءا من ، العامليةاحلضارة يف توصيف مراحل ةاملصطلحات املتعارف
 حىت عصرنا التاريخ أي من عصر ما قبل ،العصر السابق ألقدم تاريخ معروف

  .هذا



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١٩٠  )١(اجلزء ) ٨٠( ا

 املؤلف على توضيح ُ حرص، فصول هذا الكتابمطالعة من ويرتاءى
 وبصورة ، من قبل األوربينيالشامبت تاريخ بالد بعض التجاوزات اليت أصا

.  حضارة كنعانيةبالفعلخاصة إطالقهم اسم احلضارة الفينيقية على ما هو 
 القدمي احلجريالعصر : ةوينطلق من هذا إىل التسميات األخرى املتعارف

رى إطالق تسميات اصطالحية جديدة عليها مستقاة   في؛واألوسط واحلديث
  .اثية ما أمكن له ذلك عربية ترلغةمن 

 إذ يأخذ ،ّ احلجري القدمي هو عصر احلجر املظررالعصر يرى أن فهو
َّ الظر والظرر واملظرة هو حيثهذا املصطلح عن التاج واللسان  َُّّ  ،دَّاحلجر احملد(َّ

ا تسميةويضيف ) ن، يقطع به له حد كالسكي  املرحلة التالية يف العصر ذاته بأ
َّمرحلة احلجر املخم ُ

مث يأيت العصر .  لفعله القاطعًتأكيدا ،ًش أي األدق صنعا
 تصنيف القواطع من يفٍي واع   ظهرت عالمات ذوق فن حني،احلجري األوسط

وأما العصر احلجري . َّ وهذا ما يسميه عصر احلجر املشذب،األحجار
 فهو ما يسميه عصر ، ظهرت عالمات الصقل على احلجارة حني،احلديث

  .َّاحلجر املهذب

 املؤلف يف استعراض مراحل التطور احلضاري إىل ما هو يستمر وهكذا
 ظهرت إجنازات حضارية هامة  حني،احلديثمعروف بثورة العصر احلجري 

 يطلق على هذه الثورة احلضارية فهو. راع العجلة وتصنيع األواين الفخارية كاخت
َمصطلح صميان العصر احلجري احلديث    ).بدل ثورة(َ

ًمصطلحا جديدا على جمموع مراحل العصر احلجري  يطلق أنه كما ً
ُّ حيث السدفة اختالط الضوء واللسانعن التاج (فيسميها عصر اإلسداف 

  ).ًوالظلمة معا



  
١٩١  مروان احملاسين.  د–يف عصور حضارتنا وتوصيفها : تعريف بكتاب

راثية إلجياد   مرتبط ببحث أصيل يف املعاجم التر كبي جمهود إنه
 . توصيف مراحل احلضارة اإلنسانيةعلىمصطلحات جديدة ميكن إطالقها 

لذلك نراه عند . ًمصطلحان  رحه يف الكتاب يربو على أربعي وعدد ما يقت
ا بالد الشام يطرح  استعراضه للمراحل التارخيية الت  يريد مصطلحاتي مرت 

ا عن تلك الصادرة عن الثقافة الغربية فهو يرى استبدال . أن يستعيض 
لذي راطور ا مبر هو اإل براطورية حيث يكون اجلي مبإرة بلفظة  ب اجليمصطلح
ً على الدولة، كما يعرض استخدام لفظة االقتدار عوضا عن سيطرتهيفرض 
ي سيطرت على بالد الشام يف   استعراضه للقوى التخاللراتيجية وذلك  الست

  .ح اإلسالمي سكندر والفت دخول اإلن بياحلقب التارخيية املتتالية ما 

تمعات املتعاقبة يف بالد االكالم سياق ويف رح   يقت،لشام عن حتليل ا
 من حيث القرابة والنسابة ،ركيب االجتماعي  على التجديدةاملؤلف إلقاء نظرة 

 ويطلق على ذلك ؛ القبلي أو العشائرياالنتماءليقول بوجود نوع أعم من 
َ عسابة إذ لفظة ُم عسب من خنلة إَ العسيب هو اجلريدة من النخل  (واحدةُ

 آخر مع أقوام جماورة يف نوعقرابة من وهلم كذلك ) مستقيمة عن التاج واللسان
 القرابة يسميها وهذهربر والشعوب الكوشية اإلفريقية  مصر القدمية، ومع الب

  .ََالعزاوة

 أمام كتاب يلقي نظرة فاحصة على التطورات التارخيية أننا واخلالصة
ي أطلقها   إىل نظرة ناقدة لبعض املسلمات التليصل ،واحلضارية يف بالد الشام

 ماجدة من ثقافة بالد الشام حىت مراحل ويعيد إىل األذهان ،اء الغربعلم
ً مفصال نقاطا هامة ،يصل إىل الفتح اإلسالمي  نسيج العمران البشري الذي يفً



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١٩٢  )١(اجلزء ) ٨٠( ا

ن البشر شاخصة يف اللسان   املعريف األمثل بيالتبادل أداة(( انتهى إىل وجود 
  ).١١٤ص ())الفصيح املتداول آنذاكالعريب 

 إىل مجهورنا املثقف الذي سوف جيد فيه مادة غزيرة من موجه كتاب إنه
يلحظ دأب املؤلف على العودة و ، لبالد الشاماحلضارياملعلومات عن التاريخ 

ي   أصيلة لبعض املسميات واملصطلحات التمقابالتإىل تراثنا اللغوي إلجياد 
ا قوالب  وأما . ر غييريها الت  ال جيوز أن يعتجاهزةتقدم للقارئ العريب وكأ

 والبد من ، باالهتمامجديرةرحة يف هذا الكتاب فهي  املصطلحات املقت
 على احتياجات انطباقهااالنكباب على إعادة النظر يف أصوهلا اللغوية ومدى 

مع،عاملنا املعاصر  يف قبول للبت ، وهي مطروحة على جلنة املصطلحات يف ا
طلحات دارجة ال تفي بالغرض ًما يستساغ منها وميكن إحالله بديال عن مص

  .ًمتاما



 - ١٩٣ -  

   التيمي أيوبعبد اهللا بن 
  في شعره بعد ديوانه
  مجاهد مصطفى بهجت. د

 شعر عبد اهللا ٢٠٠١صدر عن معهد املخطوطات العربية يف القاهرة سنة 
مجع وحتقيق وشرح الدكتور محد بن ناصر (  ه٢٠٩ت(بن أيوب التيمي ا

 بنشرها ًالدخيل، وإين ألهنئ املعهد أوال على اهتمامه ورعايته للدواوين القدمية
ًمستقلة رديفة للمجلة وليس بديال عنها، وأهنئ أيضا احملقق الدكتور محد بن  ً

ر األعالم البارزين،  ر يف مجع شعر شاعر من غي ناصر الدخيل على جهده الكبي
  . نصوصه الشعرية وحتقيقهاوتوثيق

وكنت أترقب من املعنيني بشعر العصر العباسي األول الغيورين عليه، أن 
يتفرغ هلذا اجلمع مبهمة مجع شعره من املصادر واملظان الرتاثية ينهض من 

ليضيف لبنة يف بناء تراثنا األديب، ولكن املشكلة األوىل اليت جتابه احملقق أن 
ًيكون املوضوع غري مسبوق إليه، جتنبا للتكرار وحذرا من تضييع اجلهد والوقت  ً

ة علمية حتقق ذلك يف موضوع غري جديد، ولألسف الشديد ليست لدينا وسيل
الت العلمية  ِّإال مدى معرفة احملقق وصلته باملختصني يف موضوعه من خالل ا

  .الصادرة عن جمامع اللغة العربية واجلامعات
ولذلك ظهرت جهود كثرية مكررة يف جمال حتقيق الشعر ومجعه ويف أوقات 

  .)١(متقاربة، ودون معرفة املتأخر جبهود املتقدم
 التيمي يذكر يف هذا السياق، إذ نشرت جملة جممع اللغة والشاعر عبد اهللا

                                                            
  

حمسن . الذي نشره د(  ه٤٠٠حبدود (من هذا القبيل ديوان أيب هالل العسكري ) 1(
  .١٩٧٩جورج قنازع سنة .  مث د١٩٧٥ سنة غياض



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١٩٤  )١(ء اجلز) ٨٠( ا

 ١٩٩٨ سنة٥٥رشدي علي حسن يف العدد .العربية األردين ديوانه بتحقيق د
  ) .٢١٣-١٦٩(ص 

وليس من شأن هذا البحث إجراء املقارنة بني اجلهدين، وإن كان الغالب أن 
  .متوفرة عند املتقدميتفوق املتأخر على املتقدم الطالعه على مصادر قد ال تكون 

موع بالشعر أوىل من تسميته بالديوان، إذا كان ذلك معتمدا  ًوتسمية ا
  .على اجلمع وليس على حتقيق املخطوط وهو ما حتقق يف النشرة األخرية

ً بيتا على النحو ٥٠الدخيل متميزة عن النشرة السابقة بزيادة .وتأيت نشرة د
  :اآليت
  :ا وهيً بيت٤٤زيادة أربعة نصوص يف   ) أ

ّ بيتا خرجه من زهر اآلداب ص٢٣يف ) ١(النص رقم  ً )٨٣٧. (   
ّ بيتا خرجه من تاريخ الطربي ١٧يف ) ٧(النص رقم  ً )٨/٣٠٨. (  
  ).٦٤٧(ّ أبيات خرجه من ذم اهلوى ص ٣يف ) ١٤(النص رقم 
  ).٢/٨٢( ّيف بيت واحد خرجه من رسائل اجلاحظ ) ١٩(النص رقم 

  : وهيزيادة أبيات على نصوص سابقة  ) ب
  ).٣/١٩٥( ّ أبيات خرجها من البيان والتبني ٣زاد عليه ) ٤(النص رقم 
ّ أبيات خرجها من محاسة فضل اهللا الراوندي ص ٣زاد عليه ) ٨(النص رقم 

  ).١/٥٧٦(ّ، وشرح احلماسة للمعري )١٢٠١(
  :ًِّويأيت الكتاب متميـزا كذلك يف خطته ومنهج دراسته إذ جعله يف قسمني

  ٠)٣٠- ٥(شعره ص حياته و: األول
  .ًتناول حياته أوال يف امسه ونسبه، ووالدته ونشأته، وصلته برجال عصره، ووفاته

ًوتناول شعره ثانيا يف ديوانه ومصادر شعره، ومنهج مجع شعره، وقطع 



  
جت.  د–عبد اهللا بن أيوب التيمي يف شعره بعد ديوانه    جماهد مصطفى 

  

١٩٥

  ).املدح والرثاء وشكوى الكرب وأغراض أخرى(الديوان، وموضوعات شعره 
  ) .١١٧- ٣٣(جمموع شعره ص : الثاني
ً بيتا١٨٢ً نصا يف ٢٤نصوص شعره وعددها ويتضمن 

)١(. 
وتتضمن الفهارس الستة لآليات ) ١٥٣- ١٢٢(اخلامتة مث الكشافات ص

ً كتابا، وهو ١٢٩واألمثال والقوايف واألعالم واللغة، واملصادر واملراجع وعددها 
  .ً كتابا٢٣َّذا يتميز على النشرة السابقة اليت اقتصرت على 

نهج التقليدي األصيل يف صنعة الدواوين مما ارتضاه واتبعه ِّوقد اتبع احملقق امل
أكثر احملققني، ولكن تبقى أعمال اجلمع للنصوص الشعرية قاصرة ومظنة اخلطأ 
والوهم، قابلة للزيادة واالستدراك، ومن هنا بادرت بالكتابة حول شعر عبد اهللا 

ًالتيمي مسجال مالحظتني على الدراسة والتحقيق ِّ.  

  دراسةال: ًأوال
ّجاءت الدراسة وافية إىل حد بعيد، مفصلة حياة الشاعر ونشأته 
وصالته، مث دراسة مصادر شعره، ومنهج مجع الشعر، وقطع الديوان، 
وموضوعات شعره، ولكن الدراسة حباجة إىل بعض القضايا الفنية والنقدية، مما 

عانيه، يدخل يف اخلصائص الفنية، كدراسة لغة الشاعر وأسلوبه، وأفكاره وم
والصورة واخليال والعاطفة، واألوزان والقوايف، وشكل القصيدة وبنائها، وكل ذلك 
ميكن استخالصه من نصوصه الشعرية اليت جاءت يف قرابة مئيت بيت، وينبغي 
أن يكون ذلك بصورة مستقلة وإن كان قد ورد بصورة إشارات سريعة يف دراسة 

                                                            
( ً بيتا، وهـو خطأ طباعي، وورد يف املـقدمـة ٢٨٢أنه يف ) ٤(ورد يف التصدير ص ) 1(

  . ً بيتا وهو من قبيل السهو١٧٩أنه يف ) ٢٠ص 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١٩٦  )١(ء اجلز) ٨٠( ا

  .)١(موضوعات شعره
ِّوقد حتدث احملقق عن ً حجم ديوان التيمي معتمدا على ما ورد يف كتاب َّ

الفهرست البن الندمي الذي جعله يف مئة ورقة، واجتهد يف تقدير عدد أبيات 
ورمبا ال تقل أبيات الصفحة الواحدة عن مخسة عشر ((الصفحة الواحدة فقال 

))ًبيتا
ج ، واجتهاده يف تقدير عدد األبيات معقول، ولكننا يف احلقيقة ال حنتا)٢(

إليه ألننا نستطيع معرفة عدد األبيات من ابن الندمي صاحب الفهرست نفسه، 
فإذا قلنا إن شعر فالن عشر ورقات، فإمنا عنينا بالورقة أن تكون ((: فهو يقول

ًسليمانية ومقدار ما فيها عشرون سطرا، أعين يف صفحة الورقة، فليعمل على 
))ذلك

كره من حتديد دواوين الشعراء يف ، وابن الندمي يستدرك فيحتاط فيما ذ)٣ (
وعلى التقريب قلنا ذلك، ((: عدد األوراق أو عدد األبيات يف كل ورقة فيقول

))حبسب ما رأينا على مر الزمان، ال بالتحقيق والعدد اجلزم
ذا ميكن . )٤( و

حتديد عدد أبيات ديوان التيمي بقرابة أربعة آالف بيت، وليس ثالثة آالف 
  .ِّقق بيت كما ذكر احمل

ِّوقد أطلق احملقق تسمية القطع على نصوصه الشعرية يف عنوان ورد ضمن 
ً وتكرر هذا املصطلح غري مرة شامال ))القطع اليت يتكون منها الديوان((الدراسة 

قصائده كذلك، والفرق معروف بني القصيدة والقطعة، فما زاد على السبعة أو 
طالق على جهة التغليب، إذ العشرة أبيات يسمى قصيدة، وقد يصح هذا اإل

) ٢٠، ٨، ٧، ٥، ١(ليس يف نصوصه األربعة والعشرين إال مخس قصائد هي 

                                                            
  ) .٣٢- ٣١(راجع شعر عبد اهللا بن أيوب التيمي، ص ) 1(
  ).٢٠(شعر عبد اهللا بن أيوب التيمي، ص ) 2(
  .م١٩٩١شعبان خليفة، ط دار العريب، مصر.بتحقيق د) ٢٩٤(فهرست، ص ال) 3(
  .املصدر نفسه) 4(



  
جت.  د–عبد اهللا بن أيوب التيمي يف شعره بعد ديوانه    جماهد مصطفى 

  

١٩٧

القطعة األوىل، القطعة : َّولكنه سجل فوق هذه القصائد مصطلح القطعة فقال
إخل، وال يصح ذلك ألن عدد أبيات هذه النصوص يزيد على العشرة، ..اخلامسة

  .ًيتاوله قصيدة طويلة تبلغ اخلمسني ب
  الجمع والتحقيق: ًثانيا

حبسب رويها ترتيب ((ذكر يف الدراسة منهجه يف ترتيب النصوص فقال 
))..حروف اهلجاء

، ولكنه مل يذكر طريقة ترتيبه للنصوص اليت جاءت على حرف )١ (
روي واحد، فوقع يف االضطراب يف قافية الباء والراء، إذ جاءت أربعة نصوص على 

ًاء املكسورة أوال مث املضمومة؛ لكنه يف قافية الراء ذكر املضمومة قافية الباء، ذكر الب
ًأوال مث املفتوحة مث املكسورة، واملنهج يقتضي أن يأيت ذلك على نسق واحد، وميكن 

  .ًذكرها على املنهج املعتمد ابتداء بالساكنة مث املفتوحة، واملضمومة، مث املكسورة
قافية الالم وامليم، إذ ذكر الالم ومثل ذلك جند االضطراب يف الرتتيب يف 
واألمر ممكن برتتيب النصوص . ًاملكسورة أوال مث املضمومة، وامليم املكسورة مث الساكنة

ًعلى منهج ثابت يطرد معها مجيعا ّ.  
ًونأيت أخريا على مسألة توثيق النصوص يف نسبتها للشاعر، وذلك خالل 

العشرين دون أن يفصل بني خترجيه هلا، واملالحظ أنه ذكر نصوصه األربعة و
الصحيح النسبة واملتنازع، وهو إن كان ذكر نسبة بعض النصوص لشعراء 

ُآخرين، لكنه مل يعلق أو يرجح النسبة لشاعره أو لآلخرين ا . ِّ ًوهذا يعين ضمنا أ
  .ًمجيعا مبرتبة واحدة يف صحة النسبة للشاعر، وليس األمر كذلك

ُوجدنا الثابت الصحيح النسبة مما مل ينسب فإذا استعرضنا نسبة نصوصه للشاعر 
                                                            

  ). ٢٣(راجع شعر عبد اهللا بن أيوب التيمي، ص ) 1(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١٩٨  )١(ء اجلز) ٨٠( ا

، ٢٠، ١٨، ١٧، ١٥- ١٢، ٩، ٦، ٣، ٢( نصا وهي النصوص ١٤لغري الشاعر 
ُوأما العشرة الباقية فنسبت للشاعر وغريه، وينتظر أن يشري إىل ما يرجح ) ٢٤- ٢٢

نسبة هذه النصوص العشرة إىل شاعره التيمي، وذلك بنقدها من اخلارج والداخل، 
ا على عدد املصادر أو قدمها يف نسبتها للتيمي أو غريه، وحماولة توثيق النسبة ًمعتمد

ًمعتمدا على لغة الشاعر ومعانيه، وهل هي من جنس لغته ومعانيه، وباملعيار األول 
  .ميكن ترجيح النص اخلامس والثامن للتيمي لكثرة املصادر اليت أثبتت النسبة له

 نسبة النص للشاعر دون اآلخرين، ينبغي أن ِّوحني ال جيد احملقق ما يرجح به
يشري يف احلد األدىن خالل الدراسة إىل هذه الظاهرة لتنبيه القارئ إىل وجود صنفني 

  .ما هو ثابت وصحيح النسبة، وما هو منسوب له ولغريه: يف شعره
ًونالحظ أن بعضا من هذه النصوص املنسوبة لغري الشاعر يصل عدد شعرائها إىل 

ُالنص الثامن الذي ينسب خلزاعي، وحلارثة الغداين، وملسلم بن الوليد، مثانية، ك
  .ولقطرب، ولكثري، وللشمردل الليثي، وألشجع السلمي، ولرجل

ُأما النص الرابع فينسب إىل مخسة غري الشاعر وهم احلسن اإلباضي، واحلجاج 
امس والنص اخل. التيمي، ومحيد اهلاليل، وأبو الفضل العجلي، ولبعض بين أسد

  .ينسب لثالثة وهم مسلم بن الوليد، وأبو موسى التيمي، وأبو سعد املخزومي
َّوالنص السابع ينسب الثنني آخرين مها احلجاج التيمي، وشاعر من أهل جدة ُ ُ .

األول والعاشر واحلادي عشر، والسادس عشر والتاسع : أما النصوص األخرى وهي
  .ُعشر فتنسب لشاعر آخر
ة نصني من نصوصه لزيادة مصادر خترجيها، ومها النص ًوأخريا ميكن مراجع
   :الرابع، والواحد والعشرون

  :النص الرابع يف مخسة أبيات أوهلا
 إذا كانت السبعون سنك مل يكن    طبيب-  إال أن متوت - لدائك 



  
جت.  د–عبد اهللا بن أيوب التيمي يف شعره بعد ديوانه    جماهد مصطفى 

  

١٩٩

ًخرج النص منسوبا للتيمي من البيان والتبيني  ، لكن اجلاحظ نسب )٣/١٩٥( ّ
ىل فقط للتيمي، ومل ينسب اخلامس له فحقه إسقاطه من األبيات األربعة األو

موع ألنه ورد منسوبا لغري التيمي، وخرج البيت األول والثاين من موضعني يف  َّا ً
، )٢/٢٦( خمطوطة الدر الفريد، وقد ورد الثالث يف موضع ثالث من املخطوطة وهو

( موضع رابع هو ووردت األبيات الثالثة بتقدمي الثالث على األول والثاين يف 
ًَّ لكن اسم الشاعر ورد حمرفا ))وقد سار(( و))قد عاش((، وورد الثاين بروايتني )١/٣٢١
ويف خترجيه ذكر مخسة شعراء . ًبدال من التيمي يف املوضعني السابقني) التميمي(

  .ُآخرين نسبت إليهم األبيات أو بعضها
بيات أخرى لصاحل بن عبد مع أ) ٥،٤(البيتان : وزيادة على خترجيه نذكر ما يأيت

يف (  ه١٩٨ت(، وأليب نواس )١٣٣( ص ٢٦يف شعره ق(  ه١٦٧ت(القدوس 
، )٢/١٠٨(يف مناقبه للبيهقي (  ه٢٠٤ت(، ولإلمام الشافعي )٦١٥(ديوانه ص 

، وأليب العتاهية )١/١٤(، وطبقات الشافعية لألسنوي )١٩٦(وللرازي ص 
إلمام أمحد بن حنبل ، ول)٢١( ص ١٦يف أشعاره وأخباره ق(  ه٢١١ت(
ومصادر أخرى، ) ٥/٢٠٥(، وتاريخ بغداد )٩/٢٢٠(يف حلية األولياء (  ه٢٤١ت(

ًومها دون عزو، فضال ). ٣٧٤(ولنصيح ابن منظور الفقعسي يف أخالق الوزيرين ص 
الس )١٣(عن أمايل القايل يف روضة العقالء ص  جة ا ، وإحياء )٢/٢٠٥(، و

  .)١()١/١٨٧(ومحاسة الظرفاء  ) ١٠/٩٨(إلحتاف وشرحه ا) ٤/٣٩٨(علوم الدين 
ً وهو يف ثالثة أبيات فخرجه منسوبا للتيمي النص الواحد والعشرونأما  من ّ

                                                            

لة ))النصوص الشعرية املنسوبة إىل الشافعي وغريه((َّراجع التخريج املفصل يف ) 1( ، ا
  ) .٣١٧(، ص ٨األمحدية، ديب، عدد



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٠٠  )١(ء اجلز) ٨٠( ا

، ودون عزو من أدب الدنيا والدين وعني األدب والسياسة، )١٩/٣٣٧(األغاين
  :وزيادة على خترجيه نذكر ما يأيت

) خ( دمشق يف تاريخ(  ه١٨١ت(لإلمام عبد اهللا بن املبارك 
يف أشعاره وأخباره (  ه٢١١ت(ب، واألول فقط أليب العتاهية ٦/٢٦٠
 ص ١٦٦يف ديوانه ق (  ه٢٢٥ت(وحملمود الوراق ) ٦٥٩( ص ٢٧٤ق
، )٨٤(، ونثر النظم ص)٣/١٨٨(ودون عزو يف عيون األخبار ). ١٢٦(

  .)١(ومصادر أخرى) ١٨٨(والذخائر واألعالق ص
ختريج ّر الفريد وخرج منها النص الرابع، وفاته ِّوقد رجع احملقق إىل خمطوطة الد

نصني آخرين من املخطوطة نفسها، ومها النصان التاسع والثاين عشر، فالتاسع 
يف مخسة أبيات اقتصر يف خترجيه على تاريخ بغداد، وهو مذكور يف الدر الفريد 

ً، والنص الثاين عشر يف ثالثة أبيات ورد يف الدر الفريد أيضا )١/١٠٨(
ّوال يبعد أن جيد احملقق نصوصا أخرى إذا عىن نفسه وجرد ) . ٣/١٧٥( ً ِّ

لدات اخلمسة من املخطوط النفيس والعلق الثمني   .)٢(ا
ِّفهذه مالحظات ال تقلل من اجلهد الكبري للمحقق يف إخراج شعر عبد : وبعد ِّ

ا إفادة اهللا التيمي، واملالحظات واالستدراكات من شأن جماميع الشعر، وإمنا أردت 
يف الطبعة - ّ مع ما سيجد  ـله - الباحث الدكتور محد الدخيل الستدراكها وإضافتها 

ُالثانية إن شاء اهللا، وكل أعمالنا يؤخذ منها ويرد، وال عصمة إال لنيب، واحلمد هللا رب 
  .العاملني

                                                            
، ٣، ط)٩١(، ص ٢٩َّاملفصل يف ديوان اإلمام عبد اهللا بن املبارك قراجع التخريج ) 1(

  .١٩٩٢بتحقيقي دار الوفاء باملنصورة 
  ! ، لعبد اهللا بن أيوب وقد يكون البيتان للتيمي؟)٣/١٠٦(ورد بيتان يف الدر الفريد ) 2(



 -٢٠١-  

  حول تحقيق
  ))محاضرات األدباء ومحاورات البلغاء والشعراء((

  للراغب األصفهاني
  عمر الساريسي. د  

  تقديم
 يف جامعة آل البيت، باألردن، ))راث العريب حتقيق الت((ُحينما عقد مؤمتر 

َّم، تعرفت إىل ٢٠٠٤ من شهر كانون األول من عام ٢٢ -٢١ن  فيما بي
، وقد شارك يف املؤمتر بكلمة حول جهود الدكتور رياض عبد احلميد مراد

راث، وشاركت بكلمة حول  الدكتور شكري فيصل، رمحه اهللا، يف حتقيق الت
  .))يف سبيل حتقيق تراث الراغب األصفهاين((جهودي 

ّن من املناقشات يف هذا املؤمتر أن الدكتور رياض قد أجنز، لتوه،  َّولقد تبي
 للراغب ))رات البلغاء والشعراءحماضرات األدباء وحماو((حتقيق كتاب 

خزانة األدب والشعر ((ُاألصفهاين، وقد سررت هلذا اإلجناز أميا سرور، فـ
، حقيقة بكل جهد علمي )١(، كما يقول جورجي زيدان))واحلكم واألمثال
ِّر ممثل لثقافة العصر الذي عايشه الراغب كما يقول عمر  عريض وهي خي

  .، رمحه اهللا)٢(فروخ
َّالدكتور احملقق إىل دمشق، إثر انفضاض املؤمتر، تفضل بإهداء وبعد عودة  ِّ

  .نسخة من حتقيقه يل، فاستحق مين الشكر والتقدير

                                                            
  ).٤٤( دار اهلالل ص - ٣تاريخ آداب اللغة العربية، ج) 1(
  ).٢١٤/ ٣(تاريخ األدب العريب ) 2(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٠٢  )١(اجلزء ) ٨٠( ا

  ن النشر والتحقيق بي
ره من  وكانت النفس تتوق إىل حتقيق هذا األثر النفيس، ولكن انشغايل بغي

ر عليه،  صبَّفظفر به من تفرغ لـه و. املصنفات املخطوطة للراغب حال دون ذلك
ًفأخرجه يف أربعة جملدات وقعت يف حنو من ثالثة آالف صفحة، فضال عن 

  .م٢٠٠٤روت،  جملد الفهارس، وصدرت عن دار صادر، بي
ُذلك أن هذا الكتاب احملقق كان قد طبع عدة مرات، دون جهد أكادميي  َّ

  :كاف للتحقيق والنشر
ًفقد طبع أوال يف مطبعة بوالق مبصر عام    . ه١٢٨٤ُ

  . ه١٢٨٧ُطبع ثانية يف املطبعة العثمانية عام و
  . ه١٣٠٥ُوطبع ثالثة مبطبعة مجعية املعارف عام 

  . ه١٣١٠ُوطبع رابعة باملطبعة الشرقية عام 
  . ه١٣٢٤ُوطبع خامسة مبطبعة السعادة عام 

  . ه١٣٢٦ُوطبع سادسة باملطبعة العامرة الشرقية عام 
م يف أربعة أجزاء ١٩٦٠روت، عام  ُوطبع سابعة يف دار مكتبة احلياة يف بي

  .ن الناس ، بي)١(وجملدين، وهي املشهورة
  :ن ُوقد نشرت احملاضرات منقوصة مرتي

وقد اكتفى .  مبطبعة اهلالل مبصر١٩٠٢األوىل نشرة إبراهيم زيدان عام 
  .ًالناشر باثين عشر بابا من الكتاب

زارة الثقافة املصرية والثانية الطبعة اليت أشرف عليها أنور اجلندي وأخرجتها و

                                                            
  ).٨٧(عمر الساريسي، ص . الراغب األصفهاين وجهوده يف اللغة واألدب، د) 1(



  
٢٠٣    عمر الساريسي.  د-  للراغب األصفهاين ))حماضرات األدباء((حول حتقيق 

ً، وقصرت أبوابه علىاثين عشر بابا١٩٦٠عام 
)١(.  

  فضل التحقيق
َّوملا كانت هذه الطبعة الوحيدة احملققة من احملاضرات، استحقت منا، ومن 

ِّكل منصف، تقدير جهود احملقق الدكتور رياض مراد والثناء عليها ِ ُ.  
ز حتقيقه، وهو جهد ر على هذا السفر مدة مخس سنوات حىت أجن فلقد صب

  .ن ن املتفرغي قد يعجز عنه عدد من الرجال املتخصصي
وقد اعتمد يف حتقيقه على ثالث نسخ خمطوطة للمحاضرات، األوىل من 

ريطاين، والثالثة  نسخ املكتبة الظاهرية بدمشق، واألخرى نسخة املتحف الب
  .)٢(نسخة من دار الكتب بالقاهرة

  مالحظات
راءى لنا عليه بعض املالحظات، اليت نرى أن  ر تت بيعلى أن هذا اجلهد الك

ا، إلعالء صوت احلق، الذي يعرف به الرجال   .ُاحلق يقتضي رفع الصوت 
األوىل تتصل باجلانب األكادميي : ن وتنقسم هذه املالحظات إىل طائفتي

املبذول يف التحقيق والثانية ذات طابع شخصي، وهي دون سابقتها يف العدد 
  .واألمهية
   في الجانب األكاديمي من التحقيق-ًأوال
ِّ اليت ذكر الدكتور احملقق أنه اعتمد عليها يف بالنسخ المخطوطة ونبدأ -١
  :حتقيقه

ن  ن املطبوعتي ًوذلك فضال عن النسختي. َّلقد كانت ثالث نسخ كما تقدم
                                                            

  .املصدر السابق والصفحة) 1(
  .من مقدمة التحقيق) ٢٣، ٢٢(ص ) 2(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٠٤  )١(اجلزء ) ٨٠( ا

  .روت، بعضها كاملة وأخرى منقوصة مبصر وبي
ًورمبا يرى املدقق أن مثة نسخا أ ِّخرى من احملاضرات، لو أن احملقق اطلع ِّ

  .عليها لزاد يف قيمة جهده العلمي
  :، أن من هذه النسخ)١(فلقد ذكر بروكلمان

  .٨٣٤٩ -٨٣٤٦ن   أجزاء يف برلي-
  . ورقة١١٦ن األملان   ويف مكتبة مجعية املستشرقي-
  .٣٧٠ - ٣٦٩ ويف فينا -
  .٤٦٤ ويف لندن -
  .٤٢٥٨ -٤٢٥٥ -٤٢٥٤  يف مكتبة أياصوفيا-  ويف تركيا -

   - ١٣٧٣، ١٣٧٢، ١ رقم ١٣٧١ يف مكتبة كوبريللي -  
٧٨ - ٧٧ -  ٧٦.  

   نسختان من -  يف مكتبة محيدية كتبخانة ٣٣٤/ ٣ -ويف القاهرة  -
  .١١٨٩، ١١٨٨احملاضرات برقم 

  .٩٨٧ مكتبة سليم آغا -  
  .٥، ٨٦ مكتبة دمشق عمومية -  

  .١٠٣، ٣٨/ ١٥ -ويف مشهد 
ن  ِّ، فإن احملقق مييل مع القائليحديد عام وفاة الراغببت وفيما يتصل - ٢

راجم القدامى وآخرون من  ، وبعضهم من أصحاب الت ه٥٠٢بأنه عام 
  .ن ن احملدثي الباحثي

ًويذكر أن الراغب قد أورد شيئا من شعر أيب العالء املعري املتوىف عام  ُ
                                                            

  ).٢٠(، ص ١٩٧٧ عام ٢ ط٥ اجلزء ترمجة رمضان عبد التواب) 1(



  
٢٠٥    عمر الساريسي.  د-  للراغب األصفهاين ))حماضرات األدباء((حول حتقيق 

  . )١) ه٤٦٨ولشاعر آخر تويف عام .  ه٤٤٩
ق أن اسم أيب العالء املعري مل يدر على لسان الراغب قط، ِّورمبا يرى املدق

ويكشف عن ذلك النظر فيما قيل إنه ذكر للمعري . وإمنا هو خلط يف األمساء
  .يف احملاضرات

ِّإن احملقق يذكر أن الراغب قد أورد اسم أيب العالء املعري يف خمطوطة 
لد األول ص : ن احملاضرات مرتي لد الرابع ص والثا) ٥٨(األوىل يف ا نية يف ا

  .فلننظر يف هذا األمر بشيء من التأين والتثبت). ١٣(
ن الصفحة  ُفعن األوىل نالحظ أن اسم أيب العالء املعري مل يذكر يف مت

لد األول  الثامنة واخلمسي إنه قد ذكر يف اهلامش . ِّ كما ذكر احملقق-ن من ا
  .فهذه واحدة! ن كما ذكر السادس وليس يف املت

أما الثانية فالذي ورد يف اهلامش السادس هو نسبة بيت شعر أليب متام، 
ا يف ديوانه  وهذا حق، . ريزي بشرح التب) ١٤٤/ ١(وتوثيق هلذه النسبة، أ

ريزي الذي ينقل تعليق أيب العالء املعري على هذا  التب((: ِّولكن يتبعه قول احملقق
. غب قد ذكر أبا العالء املعري؟ُفهل يفهم من هذا أن الرا. ))...البيت وهو 

ريزي، شارح ديوان أيب متام وشارح محاسته  إن الذي ذكره هو اخلطيب التب
 أي بعد وفاة أيب العالء املعري  ه٥٠٢وليس الراغب، وهو الذي قد تويف عام 

، واخلالصة أن الراغب مل يذكر شاعر املعرة )٢(ن سنة بنحو مخسي(  ه٤٤٩(
  .ر الكبي

                                                            
  .من مقدمة التحقيق) ١٠(، ص )٩(ص ) 1(

للباخـرزي ص  ))دمية القصر((، ويف )٢٣٣/ ٢ ())وفيات األعيان((راجع ترمجته يف ) 2(
)٦٨.(  



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٠٦  )١(اجلزء ) ٨٠( ا

ِّخر الذي ذكر احملقق أن الراغب قد ذكر فيه اسم أيب العالء أما املوضع اآل
لد الرابع، فقد ورد على النحو  املعري، وهو على الصفحة الثالثة عشرة من ا

فقال له : ُقال ابن أيب داود، وكان مضطرب الطيلسان، ال حيسن لبسه((: التايل
نك لتحسن أن ُلئن كنت ال حتسن أن تلبس الطيلسان إ: أبو العالء املعري

ويف هذه الصياغة ما فيها من احلاجة إىل  ())تلبس نعمك مجاعة األخوان
  ).ُّالتثبت والتصويب

لد (ِّإن احملقق يذكر يف اهلامش الرابع من هذه الصفحة  الثالثة عشرة من ا
أي النسخة اليت (م ((: ن تعليقه على اسم أيب العالء املعري، الوارد يف املت) الرابع

، ويضيف ))املنقري، ويف نسخة ق املتعري)  من خمطوطات احملاضراتمساها م
 - ( ه٥٣٨(وهو كتاب للزخمشري(ومها حتريفان، ويف ربيع األبرار : ِّاحملقق
  .))املهدي

َّإن احملقق، فيما يبدو للمتأمل، قد رجح اسم أيب العالء املعري على غي ره،  ِّ
دار (طبوعة من احملاضرات ن، وهو كذلك يف النسخة امل ولذلك أثبته يف املت

ا مرجوحة)مكتبة احلياة   .، وأورد سائر الروايات يف اهلامش على أساس أ
وحيسب الباحث أن األمر ال يعدو التصحيف الواقع يف املنقري واملتعري 

ِّوال أدري ملاذا رجح احملقق اسم املعري على غي. واملهدي ره؟ وكان ينبغي أن  َّ
يف ميكن أن يلتقي أبو بكر بن أيب داود إذ ك. ن يكون من املرجوحي

،  ه٤٤٩، وأبو العالء املعري املتوىف عام )١) ه٣١٦السجستاين املتوىف عام 
  ًن عاما؟ ر من مئة وثالثي ن وفاة األول واآلخر أكث كيف ميكن أن يلتقيا؟؟ وبي

                                                            
) ٧/٤٣٩ ())تاريخ ابن عساكر((و) ١/٢١٤( ))وفيات األعيان((راجع ترمجته يف ) 1(

  ).٢/٤٣ ())زان االعتدال مي((و



  
٢٠٧    عمر الساريسي.  د-  للراغب األصفهاين ))حماضرات األدباء((حول حتقيق 

ً، أن الراغب قد ذكر رجال آخر، )٩(ِّويذكر احملقق يف مقدمة التحقيق ص
ِّ، محله، أي احملقق، على أن جيعل وفاته، أي الراغب، بعيدة عن عام مع املعري

  . ه٤٦٨ هو املشطب اهلمذاين املتوىف عام  ه٤٠٢
ِّن اللذين ذكر احملقق أنه أخذ منهما هذه املعلومة  ولقد راجعت املرجعي

/ ١(دمية القصر للباخرزي، بتحقيق احللو، : املتصلة باملشطب اهلمذاين، ومها
، )٣٧٦/ ١(ًية القصر نفسه أيضا للباخرزي ولكن بتحقيق العاين ، ودم)٥٧٢

  !.ًفلم أجد فيهما ذكرا للعام الذي تويف فيه هذا املشطب اهلمذاين

ُكما أن احملقق يورد خب َّرا للراغب مفاده أنه حتدث مع أيب القاسم بن  ِّ ً
 يف رجم أليب القاسم هذا، ، وحينما يت)١(أيب العالء يف أمر استعارة كتاب 

وما . )٢) ه٣٦٩َّاهلامش، يذكر أنه من رجال الصاحب بن عباد املتوىف عام 
وقد كتبت يف هذا . ًيغلب على الراغب أنه أيضا من عصر الصاحب بن عباد

، )١٩٨١) (١٢ -١١(ُاألمر كلمة نشرت يف جممع اللغة العربية األردين 
، ١٩٨٧نشور عام  امل))جهود الراغب يف اللغة واألدب((ّوأثبته يف كتايب عن 

يف العددين (ً، ووافقين عليه أوال الدكتور إحسان عباس رمحه اهللا )٤٥(ص
ًمن جملة جممع اللغة العربية األردين، وثانيا الباحث الدمشقي يف ) ٢٣، ٢٢

يناير ) (جملة جممع اللغة العربية بدمشق(املخطوطات عدنان جوهرجي 
  ).١٩١، ص٦١، جملد ١٩٨٦

 بأن الراغب قد تويف ))سري أعالم النبالء((ب أما االعتماد على صاح

                                                            
  ).٥٣٢( اجلزء الثاين ص )1(
  .اجلزء السابق والصفحة) 2(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٠٨  )١(اجلزء ) ٨٠( ا

فكان إن شاء ((: ً فليس داعما، فهو يقول عن الراغب ه٤٤٢ أو ٤٤١عام 
ً، فهي صيغة متريض واهية ال تقوي شيئا))اهللا يف هذا الوقت حيا ّ.  

   مصنَّفات الراغب- ٣
ِّويبدو أن مثة خلطا يف املصنفات اليت أوردها احملقق للراغب ً:  

ات القرآن(( فـ-أ  اليت ذكرها يف الرقم الرابع عشر من مصنفات ))َّحل متشا
 الواردة يف الرقم اخلامس ))زيل وغرة التأويل درة التن((الراغب هي نفسها 

، ))رادفة على املعىن الواحد حتقيق األلفاظ املت((وهي على األغلب، . عشر
  ).٩(رقم 

 املذكور يف رقم )) تأويل القرآنحتقيق البيان يف((هو ) ٦( واالعتقادات رقم -ب
)١٠.(  
وأوله مقدمة ) ١٣(هو جامع التفاسري رقم ) ١١( وتفسري الراغب رقم -ج

  ).٣٢(ر رقم  التفسي
ن  ويسمى أفاني((يضيف ) ٢٧(ِّ وحينما يورد احملقق اسم جممع البالغة رقم -د

برقم ملصنف آخر للراغب  ))ن البالغة أفاني((وكان قد أورد اسم . ))البالغة
)٧.(  
على أنه من مصنفات ) ٥( رقم ))أطباق الذهب(( يورد احملقق اسم -  ه

ُالراغب، ويف احلديث عنه يورد ما يثبت أنه ليس له ُ.!  
 للوزير أيب العباس - ))ن تفصيل النشأتي((ِّ ذكر احملقق أن الراغب قد صنَّف -و

  .ُالضيب، دون أن يطلعنا على ما يثبت ذلك
 هـو )١٤(ورقم ) ١٣(الراغب هو يف مصنفاته رقم  رقم جمموع رسائل - ز

  .فقط) ٢٦٧(فهو ) ٢٠(أما يف رقم ) ١٢٦٧(



  
٢٠٩    عمر الساريسي.  د-  للراغب األصفهاين ))حماضرات األدباء((حول حتقيق 

   شيوخ الراغب- ٤
ِّيذكر احملقق أن الراغب قد ذكر اسم أحد شيوخه، يف مصنف آخر غري 

ففي . إنه مل يذكره يف احملاضرات ولكن يف معجم املفردات. ُالذي عين بتحقيقه
أدليت الدلو أي أخرجتها، وقيل ((: م يقول الراغب يف هذا املعج))دلو((مادة 

  .))يكون مبعىن أرسلتها قاله أبو منصور يف الشامل
دون ! ِّويقرر احملقق أن أبا منصور الشامل هذا هو أحد شيوخ الراغب

وإذا طردنا هذا الرأي، على سائر . أن يدري القارئ سبب إطالق هذا احلكم
نيفه املخطوطة واملنشورة، لكان للراغب األعالم الذين ذكرهم الراغب يف تصا

فهو يذكر، على سبيل املثال، أبا عمرو بن العالء يف . رون منهم شيوخ كثي
  !!!.   ه١٥٤وقد تويف عام ) ١٣٤/ ١(جممع البالغة 

وحيسب الباحث أن أبا القاسم الراغب مل يذكر اسم شيخ من شيوخه 
  .فيما ظهر له، حىت اليوم، من مصنفات

  لتحقيق مراجع ا- ٥
ْوحيسب الباحث أيضا أن احملقق مل يرجع إىل املراجع املختصة بالقدر  ِّ ً

أنا ال أقول هذا الكالم على . الكايف، يف حتقيق ما يعرض لـه من نصوص
ًي أحس به إحساسا حقيقيا، فيما يتصل بتحقيق األحاديث  إطالقه، ولكنن ً

  .النبوية الشريفة الواردة يف احملاضرات، على وجه خاص
 إىل كتب األدب، ال ِّإن احملقق يرجع يف حتقيق أحاديث رسول اهللا 

. ىل كتب احلديث النبوي كالكتب الستة أو كتب السند واملتون األخرىإ
 إنه يذكر .، على سبيل املثال ال احلصر، فيها اإلثبات٢٥٠وهوامش الصفحة 

) ٢/٥(ر ُأنه مثبت يف عيون األخبا) ٢يف هامش رقم(يف حتقيق احلديث األول 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢١٠  )١(اجلزء ) ٨٠( ا

يذكر أنه مثبت يف ) ٥يف هامش رقم(البن قتيبة، ويف حتقيق احلديث الثاين 
 ٢٥١للماوردي، ويف الصفحة التالية ) ٤١٩ ())أدب الدنيا والدين((كتاب 

 ))معجم األمثال العربية((ُ، مثبت يف ًيذكر أن حديثا لعمر بن اخلطاب 
  ).١٣/ ١ ())جممع األمثال((الذي أخذ عن 

  األقوال تخريج - ٦

وفيما يتصل باألقوال الواردة يف املخطوطة يذكر أنه يتسقطها يف كتب 
فإن تيسر يل خترجيها يف أحد كتب األدب فبها ونعمت، وإال ((ًاألدب، أيضا، 

 ))تركتها على حاهلا وضبطتها كما وردت يف األصول
وميكن : أقول. )١(

تاريخ أو اللغة للمحقق أن يبحث عن األقوال، بعد كتب األدب، يف كتب ال
  .ًوذلك تبعا مليدان صاحب األقوال وختصصه. ربية أو الفكر أو الفلسفة أو الت

ِّليس هذا فقط ما أريد أن أنبه عليه يف حتقيق األقوال، يف هذا الكتاب، 
ِّويوضح .  يف هذه األقوال))رّ باإلشكال احملي((ِّولكنين أقف عند ما يسميه احملقق 

وهو يعين ما ورد . ))ألفاظ الفحش فيها ويف األشعاروهو شيوع ((ذلك بقولـه 
ن وما إىل ذلك من  يف الباب السادس عشر من املخطوط من ذكر السوأتي

ون والسخف   .مفردات ا

قد اعتادوا أن ) الثالث والرابع واخلامس(ّإن أدباء القرون اهلجرية الثالثة 
 وذلك بدافع يذكروا بعض األلفاظ الدالة على مواضع حساسة من اجلسد،

                                                            
  .من مقدمة التحقيق) ٢٥(ص ) 1(
  



  
٢١١    عمر الساريسي.  د-  للراغب األصفهاين ))حماضرات األدباء((حول حتقيق 

. ُّ، دون حترج أو إحساس باخلطأ)١(االستقصاء العلمي لذكر هذه املسميات
  .ُّكما حنس به حنن يف هذه األيام

جممع ((وآية ذلك أنين حينما وقفت عند باب من أبواب من خمطوطة 
ة للمحاضرات ))البالغة  حذفت هذا الباب -، وهي ذات عالقة عضوية مشا

، مل يعرتض ١٩٧٧، وحينما قدمتها للمناقشة عام من حتقيق هذه املخطوطة
  .على ذلك أحد من جلنة اإلشراف واملناقشة

ًأما احملقق فقد أثبتها حفاظا على األمانة العلمية وليس يف ذلك . ِّ
اية الفقرة يقول غضاضة أو اعت نسأل اهللا تعاىل أن يغفر ((: راض، لكنه يف 

  !. )) هذه الكلماتَّللراغب األصفهاين ما سطرت يداه من مثل
ِّإن الراغب األصفهاين مفسر القرآن الكرمي وشارح مفرداته وأحد سدنة 

وإن تسمية بعض أجزاء جسم . ًرف إمثا يف جنب اهللا تعاىل  مل يقت-لغته 
اإلنسان بأمسائها يف اللغة ليس فيها إمث مادامت بعيدة عن ذكر أمساء أشخاص 

ا ليست قذ م هلذه التسميات، إ ف حمصنات، كما يقول الفقيه السين بأعيا
  .)٢(ِّاحملقق ابن قتيبة الدينوري

   من أقوال الراغب- ٧
ِّلكن ما يوقف الباحث أكثر يف كالم احملقق عن بعض أقوال الراغب يف 

                                                            
، وهو يتحدث ))عيون األخبار((من ذلك ما يقول به ابن قتيبة الدينوري يف مقدمة كتابه ) 1(

وأحببت ((: عما سيورد يف كتابه هذا، من مفردات قد يشعر بعض الناس إزاءها باحلرج
 من هذا على عادة السلف الصاحل وإرسال النفس على السجية، أن جتري يف القليل

ا عن لبسة الرياء والتصنع   .))وفرغته 
  .املصدر السابق والصفحة) 2(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢١٢  )١(اجلزء ) ٨٠( ا

))أن الراغب قد شتم الصحابة(( -خمطوطة احملاضرات 
ِّ، مث يذكر أي احملقق، )١(

  .ألمانة العلميةأنه أورد هذه الشتائم كما هي، بدافع ا
ِّلقد حبثت يف الكتاب احملقق فلم أعثر على سب من املصنف للصحابة ٍّ َّ .

سأل أبو ((: ن ن اثني ُوغاية ما ظفرت به، مما قد يظن أنه كذلك، حوار جرى بي
إذا قلت رأيت : ر، فقال رايف أبا احلسن الرضى املوسوي، وهو صغي احلسن السي

)) ن علي ر املؤمني بغضه ألمي: لَعمر، فما عالمة النصب فيه؟ فقا
، فهل )٢(

ًترى يف هذا سبا للصحابة؟ إنه حوار، أساسه يف النحو وآخره إجابة من 
رف إمث السب، ولكنه أورد الرواية اليت قد  إن املصنف، فيما يبدو، مل يقت. ّمتشيع

ًولئن قيل إن يف االختيار موقفا، قلنا . ًتدل على بغض الصحابة بعضهم بعضا
  . صحيح ولكنه ال يصل إىل درجة التصريح بالسبهذا

أول من أخذ البيعة ((: ًرا آخر يقول ويف مكان آخر نرى يف احملاضرات خب
كان أبو بكر : أم يف قوله! فهل ترى يف هذا مسبة؟. )٣(ره أبو بكر لعمر لغي

َّ؟، وقد جند يف املخطوطة احملققة أن عثمان بن )٤(وعمر رضي اهللا عنهما شاعرين
، قد أخذ ، وأن معاوية بن أيب سفيان )٥(َّ، قد قرب بعض أقاربهان عف

ة هلذه األقوال وردت يف )٦(البيعة البنه يزيد يف حياته ً، كما جند أقواال مشا

                                                            
  ).٢٦(مقدمة التحقيق ص ) 1(
)2) (١٣٨/ ١.(  
)3) (٣٣٧/ ١.(  
)4) (١٦٣/ ١.(  
)5) (٢٠١/ ١.(  
)6) (٥٨/ ١.(  



  
٢١٣    عمر الساريسي.  د-  للراغب األصفهاين ))حماضرات األدباء((حول حتقيق 

أمايل ((خمطوطة احملاضرات كما ترد يف سائر كتب األدب العباسي األخرى مثل 
 يف باب األحداث التارخيية َّومن األصوب أن نعدها. رها  وغي))أيب علي القايل

ًاليت تعترب مصادر ومراجع للتاريخ، وليست سبا للصحابة، رضوان اهللا عليهم ُ.  
وال أحسب أن الذي ينتقد املتشيعة لتطرفهم يف حب علي وآل البيت، 
: وينتقد الذين يشتمون الصحابة بعد ما قال اهللا تعاىل فيهم بعد صلح احلديبية

ُلقد رضي اهللا عن ا َ
ِ َ ْ َن إذ يـبايعونك حتت الشج◌رة  ِملؤمنيَ َّ َ َ َ ُ َُ ْ َ] ١٨: سورة الفتح[، 

إنين أدين بدين اهللا : ِّوينتقد الفرق األخرى ألسباب ذكرها، ويصرح مبلء صوته
ِ، ال أحسب أنه يقدم على شتم أحد من )١(على مذهب أهل السنة واجلماعة ُ

  .الصحابة
   تخريج األشعار- ٨

إذا كان الشاهد الشعري ((: عار املخطوطةِّيقول احملقق يف خترجيه ألش
ًن، سواء أكان الديوان مطبوعا طبعة حمققة  ًِّمنسوبا إىل صاحبه فأمر خترجيه هي

وأما إذا كان جمهول النسبة فالعودة إىل كتب األدب هي ... ر حمققة أو غي
  .)٢(.. السبيل الوحيد إىل معرفة الشاعر

 منسوب لصاحبه هو جهد ِّأقول إن جهد احملقق يف ختريج بيت شعر
 ))تصل إىل اآلالف وعشرات اآلالف((املقل، ولو كانت األشعار يف املخطوط 

  .ِّكما يقول احملقق
هول النسبة وههنا يكمن اجلهد . ِّولكن ما يستفز احملقق هو البيت ا

                                                            
، مكتبة سعيد علي باشا، )٣٨٢(م للراغب رق ))رسالة يف االعتقاد((خمطوطة ) 1(

  .السليمانية، إسطنبول
  ).٢٥(مقدمة التحقيق ص ) 2(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢١٤  )١(اجلزء ) ٨٠( ا

العلمي املبارك املطلوب يف معاناة البحث الطويل، ليس يف كتب األدب فحسب، 
ِّقق، ولكن يف دواوين الشعراء منذ عصر اجلاهلية حىت عصر املصنف كما يذكر احمل

ُويف ذلك فليتنافس املتنافسون. ًأيضا
ِ َ َُ َ ََ َ] حىت إذا ما . كما قال تعاىل]٢٦املطففني

ا فإن احملقق حينئذ  ِّبذلت اجلهود املضنية الصادقة وبقيت أبيات مل تعرف أصحا ُ
ِ، وهي سفر آخر ))جممع البالغة((طوطة ومن جتربيت اخلاصة يف حتقيق خم. معذور

ًمن مصنفات الراغب األدبية، أذكر أنين قد حققت قدرا مناسبا من أشعارها،  ً َّ
ونسبتها إىل قائليها، وبقيت أبيات كثرية، بعد ذلك كله، دون نسبة إىل أحد، على 

ال   .الرغم من اجلهود املتواضعة اليت بذلت يف هذا ا
ر إىل صورة التحقيق  ِّاحملقق، ولكننا نشيإننا ال ننتقص من جهد 

  .ٍاألكادميية وإىل ختريج األشعار بوجه خاص منها
   في الجانب الشخصي–ًثانيا 

كانت املالحظات السابقة يف نطاق العمل التحقيقي األكادميي من 
اجلهة الفنية، أما املالحظات األخرى فرمبا كانت ذات طابع شخصي تتصل 

ا سبق يل من جهود يف خدمة تراث الراغب بشخصي الضعيف، وذلك مل
  .ًاألصفهاين، حتقيقا ودراسة

ُ مل يورد احملقق اسم كتايب الذي نشر عام -١ ِّ الراغب (( عن ١٩٨٧ُ
 الذي ))جممع البالغة((ُوقد نشر مع . ))األصفهاين وجهوده يف اللغة واألدب

  .حققته للراغب
ِّ مل يورد احملقق ما كتبته عن حتقيق مقدمة -٢ تفسري الراغب للدكتور ُ

لة العربية للعلوم اإلنسانية، جامعة الكويت، خريف  أمحد فرحات يف ا



  
٢١٥    عمر الساريسي.  د-  للراغب األصفهاين ))حماضرات األدباء((حول حتقيق 

ِّ، ومل يورد احملقق ما كتبته عن حتقيق مفردات ألفاظ القرآن، الذي )١(١٩٨٨ ُ
ُ ونشر يف جملة جامعة عجمان ١٩٩٦قام به رضوان صفوان الداوودي عام 

  ).٥٦(للعلوم والتكنولوجيا ص
ذكر، حينما أورد رسائل الراغب األربع من بني مصنفات  مل ي-٣

  :ًالراغب أنين حققتها مجيعا، وبالتوثيق التايل
 عن دار ١٩٩٢ُوقد نشرت عام .  رسالة يف حتقيق الواحد واألحد-أ

  .الفرقان بعمان
 ١٩٩٨ُوقد نشرت عام .  رسالة يف حتقيق أدب االختالط بالناس-ب

  .ر بعمان عن دار البشي
 يف ٢٠٠١ُوقد نشرت عام . ة يف حتقيق أن فضيلة الناس بالعلوم رسال- ج

  .جملة كلية الدراسات اإلسالمية يف ديب
ُوقد نشرت عام .  رسالة يف حتقيق مراتب العلوم واألعمال الدنيوية- د
  . ديب-  الصادرة عن مركز مجعة املاجد ))راث آفاق الثقافة والت(( يف جملة ٢٠٠٢

 باسم ٢٠٠٥ربع جمموعة يف كتاب واحد عام ُوقد نشرت هذه الرسائل األ
  . األردن-  إربد - رسائل الراغب األصفهاين عن دار عامل الكتب احلديث 

 مل يذكر رأيي يف وفاة الراغب ويف عصره، وهو يناقش اآلراء اليت -٤
ِّوقد ذكر اسم احملقق عدنان جوهرجي . حتدثت عن هذا األمر  -  من دمشق -ُ
َّومل يذكر أنه أيد قو وأزعم أنين قد ناقشت هذا املوضوع . يل يف هذا األمرُ

َّوقد توصلت إىل ترجيح رأي السيوطي الذي قال . ر مسبوقة مناقشة علمية غي
أي أنه ميكن أن يكون قد . ))بأن الراغب قد أدرك رأس املئة اخلامسة للهجرة((

                                                            
  ).٣١٦(ص ) 1(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢١٦  )١(اجلزء ) ٨٠( ا

ًعاش عقدا، أو عقدا ونصف عقد، أو عقدين على األكثر، من القرن  ً
  .اخلامس
  : بني احملاضرات وجممع البالغة-٥

ًذكر احملقق أوال أن  ً قد ذكرته أنا أوال يف مقايل عن عصر ))جممع البالغة((ِّ
ًالراغب يف جملة جممع اللغة العربية األردين، مث ذكر أنه طبع مؤخرا يف عمان ُ.  

ا خمتصر لكتاب احملاضرات،  مع البالغة أ مث يناقش قويل يف حتقيقي 
ّجاهدا أن يثبت أنه مسودة للمحاضرات ال خمتصر لهوحياول  ً.  

  .ورمبا كان من الضروري معرفة أيهما األسبق يف مصنفات الراغب
ًوال أزال أميل أنه ألف أوال . إنه مل يتحدث يف إحدامها عن األخرى ّ

  .كتاب احملاضرات، مث خلصه يف جممع البالغة
  .ًَّ أورد امسي حمرفا إىل السريسي غري مرة-٦
بعد فإنين ال أغض من جهد الدكتور رياض مراد، ففيه جهد علمي و

ًرين، ويكفي أنه أعطاه من عمره حنوا  ُكبري ودأب وصرب ومثابرة ال تتاح للكثي
ر إىل بعض األمور اليت درج  ي أحببت أن أشي ولكنن. من مخس سنوات طوال

ا يف نشر كتب الت   .راث وحتقيقها الباحثون على القيام 
  .ن وراء القصدواهللا م



  

  

  

] ١[  

  أعضاء مجمع اللغة العربية بدمشق
  )هـ١٤٢٥ ذي القعدة(م ٢٠٠٥في مطلع عام 

  أ ـ األعضاء 
  تاريخ دخول المجمع  تاريخ دخول المجمع  

  ١٩٧١  الدكتور شاكر الفحام
مع«     »رئيس ا

  ١٩٧٥  الدكتور عبد الرزاق قدورة
  ١٩٧٦  يثم اخلياطالدكتور حممد ه

  ١٩٧٦  الدكتور عبد الكرمي اليايف
  ١٩٧٩  الدكتور حممد إحسان النص

مع«   »نائب رئيس ا
  ١٩٧٩  اسيناحملالدكتور حممد مروان 

  ١٩٨٣  الدكتور عبد احلليم سويدان
  ١٩٨٨  الدكتور عبد اهللا واثق شهيد

مع«          »أمني ا
 

  ١٩٨٨  الدكتور حممد زهري البابا
  ١٩٩١  األستاذ جورج صدقين

  ١٩٩١  األستاذ سليمان العيسى
  ٢٠٠٠  الدكتورة ليلى الصباغ
  ٢٠٠٠  الدكتور حممد الدايل

  ٢٠٠١  لدكتور حممد مكي احلسينا
  ٢٠٠١  السيدالدكتور حممود 

  ٢٠٠٢  األستاذ شحادة اخلوري
  ٢٠٠٢  الدكتور موفق دعبول

 ٢٠٠٣ حممد عزيز شكري     الدكتور
  ٢٠٠٣        األستاذ حممد عاصم بيطار

  
*       *       *

 - ٢١٧ -  



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )١(اجلزء ) ٨٠( ا

  

٢١٨

  

  )∗(في البلدان العربية األعضاء المراسلون -ب

مع   مع  تاريخ دخول ا   تاريخ دخول ا

   األردنية الهاشميةالمملكة
  ١٩٦٩  الدكتور ناصر الدين األسد
  ١٩٧٧  الدكتور سامي خلف محارنة
  ١٩٨٦  الدكتور  عبد الكرمي خليفة

  ١٩٨٦  الدكتور حممود السمرة
  ٢٠٠٢  الدكتور نشأت محارنة

  ٢٠٠٢    خبيتالدكتور عدنان
  ٢٠٠٢  الدكتور علي حمافظة

  الجمهورية التونسية
  ١٩٧٨  األستاذ حممد املزايل

  ١٩٨٦  الدكتور حممد احلبيب بلخوجة
  ١٩٨٦  سويسيالالدكتور حممد 

  ١٩٨٦  الدكتور رشاد محزاوي
  ١٩٩٣  األستاذ أبو القاسم حممد كرو

  ١٩٩٣  الدكتور إبراهيم شبوح
  ١٩٩٣  الدكتور إبراهيم بن مراد

  ١٩٩٣  تور سليم عمارالدك
  ٢٠٠٠  الدكتور عبد الوهاب بوحديبة

  ٢٠٠٠الدكتور صاحل اجلابري          
 

  ٢٠٠٢  ّالدكتور عبد السالم املسدي
  ٢٠٠٢  الدكتور عبد اللطيف عبيد

  الجمهورية الجزائرية
  ١٩٧٢  الدكتور أمحد طالب اإلبراهيمي
  ١٩٧٧  األستاذ عبد الرمحن احلاج صاحل
  ١٩٩٢  الدكتور أبو القاسم سعد اهللا

  ٢٠٠٢  لك مرتاضالدكتور عبد امل
  ٢٠٠٢  الدكتور العريب ولد خليفة

  المملكة العربية السعودية
  ١٩٩٢  األستاذ حسن عبد اهللا القرشي

  ١٩٩٢  ن مخيسباألستاذ عبد اهللا 
  ٢٠٠٠  الدكتور أمحد حممد الضبيب

  ٢٠٠٠  الدكتور عبد اهللا صاحل العثيمني
  ٢٠٠٠  الدكتور عبد اهللا الغذامي
  ٢٠٠٠  الدكتور عوض القوزي

  ورية السودانجمه
  ١٩٩٣  األستاذ سر اخلتم اخلليفة

  ١٩٩٣  األستاذ حسن فاتح قريب اهللا
 

                                                 
  . األقطار حسب الرتتيب اهلجائي  واألمساء حسب الرتتيب الزمينذكرت) *(



  
  أعضاء جممع اللغة العربية الراحلون

  

٢١٩ 

  تاريخ دخول المجمع
  الجمهورية العربية السورية

  ١٩٩٢  املنجدالدكتور صالح الدين 
  ١٩٩٢  الدكتور عبد اهللا عبد الدامي
  ١٩٩٢  األستاذ عبد املعني امللوحي

  ١٩٩٢  الدكتور عبد السالم العجيلي
  ١٩٩٢  الدكتور عبد الكرمي األشرت

  ١٩٩٢  الدكتور عمر الدقاق
  قداسة البطريرك مار اغناطيوس

  ٢٠٠٠          زكا األول عيواص
  ٢٠٠٠  الدكتور حممود فاخوري

  ٢٠٠٠  دنان تكرييتالدكتور ع
  ٢٠٠٠  الدكتور عدنان درويش
  ٢٠٠٠  الدكتور عدنان محوي

  ٢٠٠٠  الدكتور عمر موسى باشا
  ٢٠٠٠  الدكتور حممد مرايايت
  ٢٠٠٠  األستاذ مدحة عكاش

  ٢٠٠٠  الدكتور عبد السالم الرتمانيين
  ٢٠٠٠  الدكتور أمحد دمهان

  ٢٠٠٢  الدكتور عبد اإلله نبهان
  ٢٠٠٢  الدكتور حيىي مري علم

  ٢٠٠٢  الدكتور علي عقلة عرسان
  ٢٠٠٢  الدكتور صالح كزارة
  ٢٠٠٢  الدكتور مازن املبارك

  تاريخ دخول المجمع
  ٢٠٠٢  الدكتور حممود الربداوي
  ٢٠٠٢  الدكتور رضوان الداية
  ٢٠٠٢  األستاذ مروان البواب
  ٢٠٠٢  الدكتورة فاتن حمجازي

  ٢٠٠٢  الدكتور حممد حسان الطيان
  ٢٠٠٢  و زيدالدكتور علي أب

  ٢٠٠٢  الدكتور عبد الكرمي رافق

  الجمهورية العراقية
  ١٩٧٣  الدكتور عبد اللطيف البدري

  ١٩٧٣  الدكتور مجيل املالئكة
  ١٩٧٣  الدكتور عبد العزيز الدوري

  ١٩٧٣  الدكتور حممود اجلليلي
  ١٩٧٣  الدكتور عبد العزيز البسام
  ١٩٧٣  الدكتور صاحل أمحد العلي
  ١٩٧٣  الدكتور يوسف عز الدين

  ١٩٩٣  الدكتور حسني علي حمفوظ
  ٢٠٠٠  الدكتور ناجح الراوي
  ٢٠٠٠  الدكتور أمحد مطلوب

  الدكتور حممود حياوي محاش
مع((   ٢٠٠٢         ))))رئيس ا

  ٢٠٠٢  الدكتور هالل ناجي
  ٢٠٠٢  الدكتور بشار عواد معروف

  
  



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )١(اجلزء ) ٨٠( ا

  

٢٢٠

  تاريخ دخول المجمع
  الكويت

  ١٩٩٣  الدكتور عبد اهللا غنيم
  ١٩٩٣   الكرمي مجعةالدكتور خالد عبد

  ٢٠٠٠  الدكتور علي الشمالن
  ٢٠٠٠  الدكتور سليمان العسكري
  ٢٠٠٠  الدكتور سليمان الشطي

  ٢٠٠٢  األستاذ عبد العزيز البابطني
  الجمهورية اللبنانية

  ١٩٧٢  الدكتور فريد سامي احلداد
  ١٩٩٣  الدكتور حممد يوسف جنم

  ٢٠٠٠  الدكتور عز الدين البدوي النجار
  ٢٠٠٢  شفيق اخلطيبالدكتور أمحد 

  ٢٠٠٢  الدكتور جورج عبد املسيح
  ٢٠٠٢  الدكتور نقوال زيادة

  الجماهيرية الليبية
  ١٩٩٣  الدكتور علي فهمي خشيم
  ١٩٩٣  الدكتور حممد أمحد الشريف

  جمهورية مصر العربية
  ١٩٨٦  الدكتور رشدي الراشد
  ١٩٨٦  األستاذ وديع فلسطني
  ١٩٩٢  الدكتور شوقي ضيف
  ١٩٩٢  الدكتور كمال بشر

  ١٩٩٣  الدكتور حممود علي مكي
  ١٩٩٣  الدكتور أمني علي السيد
  ١٩٩٣  األستاذ مصطفى حجازي

  ١٩٩٣  األستاذ حممود فهمي حجازي

  تاريخ دخول المجمع

  ٢٠٠٠  الدكتور حممود حافظ
  ٢٠٠٠  الدكتور عبد احلافظ حلمي
  ٢٠٠٠  الدكتور عز الدين إمساعيل

  ٢٠٠٠  الدكتور جابر عصفور
  ٢٠٠٢  الدكتور فاروق شوشة
  ٢٠٠٢  الدكتور حسني نصار

  ٢٠٠٢  ورة وفاء كامل فايدالدكت
  المملكة المغربية

  ١٩٧٨  األستاذ أمحد األخضر غزال
  ١٩٨٦  الدكتور عبد اهلادي التازي
  ١٩٨٦  الدكتور حممد بن شريفة

  ١٩٨٦  األستاذ عبد العزيز بن عبد اهللا
  ١٩٩٣  األستاذ حممد املكي الناصري

  ١٩٩٣   األستاذ عبد الوهاب بن منصور
  ١٩٩٣  الدكتور عباس اجلراري

  ٢٠٠٠  الدكتور عبد اللطيف بربيش
  ٢٠٠٢  الدكتور الشاهد البوشيخي
  ٢٠٠٢  األستاذ عبد القادر زمامة

  الجمهورية العربية اليمنية
األستاذ القاضي إمساعيل بن علي 

  ١٩٨٥  األكوع
  ٢٠٠٠  الدكتور عبد العزيز مقاحل



  
  أعضاء جممع اللغة العربية الراحلون

  

٢٢١ 
    

   األعضاء المراسلون في البلدان األخرى- ج
مع   مع  تاريخ دخول ا   تاريخ دخول ا

  »ًسابقا«االتحاد السوفييتي 
  ١٩٨٦  الدكتور غريغوري شرباتوف

  زبكستانأ

  ١٩٩٣  الدكتور نعمة اهللا إبراهيموف
  إسبانية

  ١٩٩٢  الدكتور خيسوس ريو ساليدو
  ألمانية

  ١٩٩٢  الدكتور رودلف زهلامي
  ٢٠٠٢  الدكتور فولف ديرتيش فيشر
  إيران
  ١٩٨٦  الدكتور فريوز حريرجي

  ١٩٨٦  الدكتور حممد باقر حجيت
  ١٩٨٦  الدكتور مهدي حمقق

  ٢٠٠٢  الدكتور حممد علي آذر شب
  ٢٠٠٢  الدكتور حممد مهدي اآلصفي

  ٢٠٠٢  الدكتور هادي معرفت
  ٢٠٠٢  الدكتور حممد علي التسخريي
  باكستان

  ١٩٨٦  غازي الفاروقياألستاذ حممود أمحد 
  ١٩٩٣  الدكتور أمحد خان

 

   والهرسكةالبوسن
  ٢٠٠٢  حممد أرناؤوطالدكتور 

  ٢٠٠٢  يتشالدكتور أسعد دراكوف
  ٢٠٠٢  فتحي مهدي. د

  تركية
  ١٩٧٧  الدكتور فؤاد سزكني

  ١٩٨٦وغلوأالدكتور إحسان أكمل الدين 
  رومانية

  ٢٠٠٢  نقوال دويرشيانالدكتور 
  الصين
  ١٩٨٥  األستاذ عبد الرمحن ناجونغ
  فرنسة

  ١٩٨٦  ندره ميكيلأاألستاذ 
  ١٩٩٣  األستاذ جورج بوهاس
  ١٩٩٣  األستاذ جريار تروبو

  ١٩٩٣  ك النغاداألستاذ جا
  الهند
  ١٩٨٥  الدكتور خمتار الدين أمحد
  الدكتور حممد أمجل أيوب

 ٢٠٠٢   اإلصالحي



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )١(اجلزء ) ٨٠( ا

  

٢٢٢

  
]٢[  

  أعضاء مجمع اللغة العربية بدمشق الراحلون
  رؤساء المجمع الراحلون -أ

  

  ِّمدة توليه رئاسة المجمع  رئيس المجمع  

  )١٩٥٣ -  ١٩١٩(  األستاذ حممد كرد علي
  )١٩٥٩ -  ١٩٥٣(  األستاذ خليل مردم بك
  )١٩٦٨ -  ١٩٥٩(  األمري مصطفى الشهايب

  )١٩٨٦ -  ١٩٦٨(  األستاذ الدكتور حسين سبح
  

  
  

*       *       * 

  



  
  أعضاء جممع اللغة العربية الراحلون

  

٢٢٣ 

   أعضاء مجمع اللغة العربية الراحلون-ب
   األعضاء- ١

  تاريخ الوفاة  تاريخ الوفاة  
  ١٩٢٠  الشيخ طاهر  السمعوين اجلزائري

  ١٩٢٦  األستاذ إلياس قدسي
  ١٩٢٨  األستاذ سليم البخاري

  ١٩٢٩  األستاذ مسعود الكواكيب
  ١٩٣١  أنيس سلوماألستاذ 

  ١٩٣٣  األستاذ سليم عنحوري
  ١٩٣٣  األستاذ مرتي قندلفت
  ١٩٣٥  الشيخ سعيد الكرمي
  ١٩٣٦  الشيخ أمني سويد

  ١٩٣٦  األستاذ عبد اهللا رعد
  ١٩٤٣  األستاذ رشيد بقدونس
  ١٩٤٥  األستاذ أديب التقي

  ١٩٤٧  الشيخ عبد القادر املبارك
  ١٩٤٨  األستاذ معروف األرناؤوط

  ١٩٥١  اخلاينالدكتور مجيل 
  ١٩٥٢  األستاذ حمسن األمني

  األستاذ حممد كرد علي 
مع «        ١٩٥٣  »رئيس ا

 ١٩٥٥  األستاذ سليم اجلندي

  ١٩٥٥  األستاذ حممد البزم
    الشيخ عبد القادر املغريب

مع «        ١٩٥٦  »نائب رئيس ا
  ١٩٥٦  األستاذ عيسى اسكندر املعلوف

  ستاذ خليل مردم بك األ
مع «        ١٩٥٩  »رئيس ا

  ١٩٦١  الدكتور مرشد خاطر
  ١٩٦٢  األستاذ فارس اخلوري

    األستاذ عز الدين التنوخي
مع«         ١٩٦٦  »نائب رئيس ا

    األستاذ األمري مصطفى الشهايب
مع      «   ١٩٦٨  »رئيس ا

    األمري جعفر احلسين
مع«         ١٩٧٠  »أمني ا

  ١٩٧١  سامي الدهانالدكتور 
  الدكتور حممد صالح الدين

  ١٩٧٢  الكواكيب
  ١٩٧٥  األستاذ عارف النكدي

ج   ١٩٧٦   البيطارةاألستاذ حممد 
 ١٩٧٦  الدكتور مجيل صليبا



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )١(اجلزء ) ٨٠( ا

  

٢٢٤

  تاريخ الوفاة

  ١٩٧٩  الدكتور أسعد احلكيم
  ١٩٨٠  األستاذ شفيق جربي
  ١٩٨٠  الدكتور ميشيل اخلوري

  ١٩٨١  ذ حممد املباركاألستا
  ١٩٨٢  الدكتور حكمة هاشم

  ١٩٨٥  األستاذ عبد الكرمي زهور عدي
    الدكتور شكري فيصل

مع«     ١٩٨٥  »أمني ا
  ١٩٨٦  الدكتور حممد كامل عياد

    الدكتور حسين سبح
مع«     ١٩٨٦      »رئيس ا

  

  
  

  تاريخ الوفاة

  ١٩٨٨  األستاذ عبد اهلادي هاشم
  ١٩٩٢  األستاذ أمحد راتب النفاخ

  ١٩٩٢  األستاذ املهندس وجيه السمان
    الدكتور عدنان اخلطيب

مع«     ١٩٩٥  »  أمني ا
   ١٩٩٩   الدكتور مسعود بوبو

  ٢٠٠٠  الدكتور حممد بديع الكسم
  ٢٠٠١  الدكتور أجمد الطرابلسي
  ٢٠٠٢  الدكتور خمتار هاشم

  ٢٠٠٢  الدكتور عبد الوهاب حومد
  ٢٠٠٢  الدكتور عادل العوا

  
*  *       *  



  
  أعضاء جممع اللغة العربية الراحلون

  

٢٢٥ 

  )∗( األعضاء المراسلون الراحلون من األقطار العربية-٢
  تاريخ الوفاة

  المملكة األردنية الهاشمية
  ١٩٧٠  األستاذ حممد الشريقي
  ١٩٩٩  الدكتور حممود إبراهيم

  الجمهورية التونسية

  ١٩٦٨األستاذ حسن حسين عبد الوهاب
  ١٩٧٠  األستاذ حممد الفاضل ابن عاشور
  ١٩٧٣  األستاذ حممد الطاهر ابن عاشور

  ١٩٧٦  األستاذ عثمان الكعاك
  ١٩٩٥  د غرابالدكتور سع

  الجمهورية الجزائرية

  ١٩٢٩  الشيخ حممد بن أيب شنب
  ١٩٦٥  األستاذ حممد البشري اإلبراهيمي
  ١٩٧٩  حممد العيد حممد علي خليفة

  ١٩٩٢  األستاذ مولود قاسم
  ١٩٩٨  األستاذ صاحل اخلريف

  المملكة العربية السعودية
  ١٩٧٦  األستاذ خري الدين الزركلي
  ١٩٩٣  ياألستاذ عبد العزيز الرفاع

 ٢٠٠٠  األستاذ محد اجلاسر

   تاريخ الوفاة

  جمهورية السودان
  الشيخ حممد نور احلسن
  ٢٠٠٣  الدكتور حميي الدين صابر
  ٢٠٠٣   الدكتور عبد اهللا الطيب

  الجمهورية العربية السورية
  ١٩٢٥  الدكتور صاحل قنباز

  ١٩٢٨  األب جرجس شلحت
  ١٩٣٣  األب جرجس منش
  ١٩٣٣  األستاذ مجيل العظم
  ١٩٣٣  الشيخ كامل الغزي

  ١٩٣٥  ئيل رباطاألستاذ جربا
  ١٩٣٨  األستاذ ميخائيل الصقال

  ١٩٤١  األستاذ قسطاكي احلمصي
  ١٩٤٢  الشيخ سلمان األمحد

  ١٩٤٣  الشيخ بدر الدين النعساين
  ١٩٤٨  األستاذ ادوارد مرقص
  ١٩٥١  األستاذ راغب الطباخ

  ١٩٥١  الشيخ عبد احلميد اجلابري
  ١٩٥١  الشيخ حممد زين العابدين
 ١٩٥٦  الشيخ عبد احلميد الكيايل

                                                 
  .ذكرت األقطار حسب الرتتيب اهلجائي  واألمساء حسب الرتتيب الزمين) *(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )١(اجلزء ) ٨٠( ا

  

٢٢٦

  تاريخ الوفاة

  ١٩٥٦  الشيخ حممد سعيد العريف
  ١٩٥٧  البطريرك مار اغناطيوس افرام

  ١٩٥٨  املطران ميخائيل خباش
  ١٩٦٧  يتوناألستاذ نظري ز

  ١٩٦٩  الدكتور عبد الرمحن الكيايل
    األستاذ حممد سليمان األمحد

  ١٩٨١  »بدوي اجلبل«  
  ١٩٩٠  األستاذ عمر أبو ريشة
  ١٩٩٧   الدكتور شاكر مصطفى
  ٢٠٠٠  الدكتور قسطنطني زريق
  ٢٠٠٠  الدكتور خالد املاغوط

  الجمهورية العراقية
  ١٩٢٤  األستاذ حممود شكري اآللوسي

  ١٩٣٦  صدقي الزهاوياألستاذ مجيل 
  ١٩٤٥  األستاذ معروف الرصايف

  ١٩٤٦  األستاذ طه الراوي
  ١٩٤٧  األب انستاس ماري الكرملي
  ١٩٦٠  الدكتور داود اجلليب املوصلي

  ١٩٦١  األستاذ طه اهلامشي
  ١٩٦٥  األستاذ حممد رضا الشبييب
  ١٩٦٩  األستاذ ساطع احلصري
  ١٩٦٩  األستاذ منري القاضي

 ١٩٦٩  الدكتور مصطفى جواد

  تاريخ الوفاة

  ١٩٧١  األستاذ عباس العزاوي
  ١٩٧٢  األستاذ كاظم الدجيلي
  ١٩٧٣  األستاذ كمال إبراهيم
  ١٩٧٧  الدكتور ناجي معروف

  ١٩٨٠البطريرك اغناطيوس يعقوب الثالث
  ١٩٨٣  الدكتور عبد الرزاق حميي الدين

  ١٩٨٣  الدكتور إبراهيم شوكة
  ١٩٨٣   الطائيالدكتور فاضل

  ١٩٨٤  الدكتور سليم النعيمي
  ١٩٨٤  األستاذ طه باقر

  ١٩٨٤  الدكتور صاحل مهدي حنتوش
  ١٩٨٥  األستاذ أمحد حامد الصراف
  ١٩٨٨  الدكتور أمحد عبد الستار اجلواري

  ١٩٩٠  الدكتور مجيل سعيد
  ١٩٩٢  األستاذ كوركيس عواد

جة األثري   ١٩٩٦  الشيخ حممد 
  ١٩٩٨  األستاذ حممود شيت خطاب

  ١٩٩٨  الدكتور فيصل دبدوب
  ٢٠٠١  الدكتور إبراهيم السامرائي
  ٢٠٠٢  الدكتور حممد تقي احلكيم

  فلسطين
  ١٩٢١  األستاذ خنلة زريق

 ١٩٤١  الشيخ خليل اخلالدي



  
  أعضاء جممع اللغة العربية الراحلون

  

٢٢٧ 

  تاريخ الوفاة

  ١٩٤٧  األستاذ عبد اهللا خملص
  ١٩٤٨  األستاذ حممد إسعاف النشاشييب

  ١٩٥٣  األستاذ خليل السكاكيين
  ١٩٥٧  األستاذ عادل زعيرت

  ١٩٦٣  األب أوغسطني مرمرجي الدومنيكي
  ١٩٧١  األستاذ قدري حافظ طوقان

  ١٩٩٦  األستاذ أكرم زعيرت
  ٢٠٠٣  الدكتور إحسان عباس

  ٢٠٠٣  األستاذ أمحد صدقي الدجاين
  ٢٠٠٣  الدكتور إدوارد سعيد

  الجمهورية اللبنانية
  ١٩٢٥  األستاذ حسن بيهم
  ١٩٢٧  األب لويس شيخو

  ١٩٢٧  األستاذ عباس األزهري
  ١٩٢٩  األستاذ عبد الباسط فتح اهللا

  ١٩٣٠  الشيخ عبد اهللا البستاين
  ١٩٣٠  األستاذ جرب ضومط
  ١٩٤٠  األستاذ أمني الرحياين

  ١٩٤١  الشيخ عبد الرمحن سالم
  ١٩٤١  األستاذ جرجي يين

  ١٩٤٥  الشيخ مصطفى الغالييين
  ١٩٤٦  األستاذ عمر الفاخوري
  ١٩٤٦  األمري شكيب أرسالن

  تاريخ الوفاة

  ١٩٤٨            األستاذ بولس اخلويل
  ١٩٥١  الشيخ إبراهيم املنذر

  ١٩٥٣  )العاملي(الشيخ أمحد رضا 
  ١٩٥٦  األستاذ فيليب طرزي
  ١٩٥٧  الشيخ فؤاد اخلطيب
  ١٩٥٨  الدكتور نقوال فياض

  ١٩٦٠  األستاذ سليمان ظاهر
  ١٩٦٢  األستاذ مارون عبود
    األستاذ بشارة اخلوري

  ١٩٦٨  »األخطل الصغري «     
  ١٩٧٦  األستاذ أمني خنلة

  ١٩٧٧  األستاذ أنيس مقدسي
  ١٩٧٨  األستاذ حممد مجيل بيهم
  ١٩٨٦  الدكتور صبحي احملمصاين

  ١٩٨٧  ّالدكتور عمر فروخ
  ١٩٩٦  األستاذ عبد اهللا العاليلي

  الجمهورية العربية الليبية
  الشعبية االشتراكية

  ١٩٨٥  األستاذ علي الفقيه حسن

  رية مصر العربيةجمهو
  ١٩٢٤األستاذ مصطفى لطفي املنفلوطي

  ١٩٢٥  األستاذ رفيق العظم
  ١٩٢٧  األستاذ يعقوب صروف



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )١(اجلزء ) ٨٠( ا

  

٢٢٨

  تاريخ الوفاة

  ١٩٣٠  األستاذ أمحد تيمور
  ١٩٣٢  األستاذ أمحد كمال

  ١٩٣٢  األستاذ حافظ إبراهيم
  ١٩٣٢  األستاذ أمحد شوقي
  ١٩٣٣  األستاذ داود بركات

  ١٩٣٤  األستاذ أمحد زكي باشا
  ١٩٣٥  األستاذ حممد رشيد رضا
  ١٩٣٥  األستاذ أسعد خليل داغر

  ١٩٣٧  ستاذ مصطفى صادق الرافعياأل
  ١٩٣٨  األستاذ أمحد االسكندري

  ١٩٤٣  الدكتور أمني املعلوف
  ١٩٤٣  الشيخ عبد العزيز البشري

  ١٩٤٤  األمري عمر طوسون
  ١٩٤٦  الدكتور أمحد عيسى

  ١٩٤٧  الشيخ مصطفى عبد الرازق
  ١٩٤٨  األستاذ أنطون اجلميل
  ١٩٤٩  األستاذ خليل مطران
  ١٩٤٩  لقادر املازيناألستاذ إبراهيم عبد ا

  ١٩٥٣  األستاذ حممد لطفي مجعة
  ١٩٥٤  الدكتور أمحد أمني

  ١٩٥٦  األستاذ عبد احلميد العبادي
  ١٩٥٨  الشيخ حممد اخلضر حسني

  تاريخ الوفاة

  ١٩٥٩  الدكتور عبد الوهاب عزام
  ١٩٥٩  نصور فهميالدكتور م

  ١٩٦٣  األستاذ أمحد لطفي السيد
  ١٩٦٤  األستاذ عباس حممود العقاد

  ١٩٦٤  األستاذ خليل ثابت
  ١٩٦٦  األمري يوسف كمال

  ١٩٦٨  األستاذ أمحد حسن الزيات
  ١٩٧٣  الدكتور طه حسني
  ١٩٧٥  الدكتور أمحد زكي

  ١٩٨٤  األستاذ حسن كامل الصرييف
  ١٩٨٥  األستاذ حممد عبد الغين حسن

  ١٩٩٧   ستاذ حممود حممد شاكراأل
  ٢٠٠٢  األستاذ إبراهيم الرتزي

  ٢٠٠٣  الدكتور عبد القادر القط
  ٢٠٠٣  الدكتور أمحد خمتار عمر

  المملكة المغربية

  ١٩٥٦  األستاذ حممد احلجوي
  ١٩٦٢  األستاذ عبد احلي الكتاين
  ١٩٧٣  األستاذ عالل الفاسي
  ١٩٨٩  األستاذ عبد اهللا كنون
  ١٩٩١  األستاذ حممد الفاسي

  ٢٠٠١  األستاذ عبد الرمحن الفاسي
  



  
  أعضاء جممع اللغة العربية الراحلون

  

٢٢٩ 

   األعضاء المراسلون الراحلون من البلدان األخرى- ٣

  تاريخ الوفاة  تاريخ الوفاة  

  االتحاد السوفييتي
  »ًسابقا«

  )أغناطيوس( ياألستاذ كراتشكوفسك
  ١٩٥١  

  )ايفكين ادوارد دو فيتش( األستاذ برتل
  ١٩٥٧  

  إسبانية
  ١٩٤٤  )ميكل(األستاذ آسني بالسيوس 

  ١٩٩٥  األستاذ اميليو غارسيا غومز

  ألمانية
  ١٩٢٨  )مارتني(األستاذ هارمتان 
  ١٩٣٠  )ادوارد(األستاذ ساخاو 

  ١٩٣١  )يوسف(األستاذ هوروفيتز 
  ١٩٣٦  )فربيتز(األستاذ هوميل 
  ١٩٤٢  )أوجني(األستاذ ميتفوخ 
  ١٩٤٨  )أرنست(األستاذ  هرزفلد 
  ١٩٤٩  )أوغست(األستاذ  فيشر 

  ١٩٥٦  )كارل(األستاذ  بروكلمان 
  ١٩٦٥  )ريتشارد(األستاذ  هارمتان 

  ١٩٧١  )هلموت(الدكتور ريرت 
 

  إيران
  ١٩٤٧  الشيخ أبو عبد اهللا الزجناين

  ١٩٥٥  س إقبالاألستاذ  عبا
  ١٩٨١  الدكتور علي أصغر حكمة
  ١٩٩٥  الدكتور حممد جواد مشكور

  إيطالية

  ١٩٢٥  )اوجينيو(األستاذ غريفيين 
  ١٩٢٦  )ليون(األستاذ كايتاين 
  ١٩٣٥  )اغنازيو(األستاذ غويدي 

  ١٩٣٨  )كارلو(ّاألستاذ نلينو 
 ١٩٩٦   )فرنسيسكو(ّاألستاذ غربييلي 

  باكستان

  ١٩٧٧  نورياألستاذ حممد يوسف الب
  ١٩٧٨ الراجكويتألستاذ عبد العزيز امليمينا

  ١٩٩٦األستاذ حممد صغري حسن املعصومي

  البرازيل
  ١٩٥٤  الدكتور سعيد أبو مجرة

  األستاذ رشيد سليم اخلوري
  ١٩٨٤  )القروي الشاعر(      

  البرتغال
 ١٩٤٢  )دافيد(األستاذ لويس 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )١(اجلزء ) ٨٠( ا

  

٢٣٠

  تاريخ الوفاة

  بريطانية
  ١٩٢٦  )براون(األستاذ ادوارد 
  ١٩٣٣  )انطوين(األستاذ بفن 

  ١٩٤٠  .)س.د(مرغليوث األستاذ 
  ١٩٥٣  )فريتز(األستاذ كرينكو 
  ١٩٦٥  )الفريد(األستاذ غليوم 
  ١٩٦٩  .)ج.أ(األستاذ اربري 
  ١٩٧١  .)ر.هاملتون أ(األستاذ جيب 

  بولونية
  ١٩٤٨  )كوفالسكي(األستاذ 

  تركية
    األستاذ أمحد اتش
  ١٩٣٢  األستاذ زكي مغامز

  تشكوسلوفاكية
  ١٩٤٤  )ألوا(األستاذ موزل 

  مركالدان
  ١٩٣٢  )فرانز(األستاذ بوهل 

  ١٩٣٨  )حيىي(األستاذ اسرتوب 
  ١٩٧٤  )جون(األستاذ بدرسن 

  السويد
  ١٩٥٣  .)ف.ك(األستاذ  سيرتستني 

  ١٩٨٦  األستاذ ديدرينغ سفن

  تاريخ الوفاة

  سويسرة
  ١٩٢٧     )ادوارد(األستاذ مونتة 

  ١٩٤٩  )ح.ح(األستاذ هيس 

  فرنسة
  ١٩٢٤  )رينه(األستاذ باسيه 
  ١٩٢٦  األستاذ ماالجنو
  ١٩٢٧  )كليمان(األستاذ هوار 
  ١٩٢٨  )ارثور(األستاذ غي 

  ١٩٢٩  )بلري(األستاذ ميشو 
  ١٩٤٢  )لوسيان(األستاذ بوفا 
  ١٩٥٣  )جربيل(األستاذ فران 

  ١٩٥٦  )وليم(األستاذ مارسيه 
  ١٩٥٨  )رينه(األستاذ دوسو 

  ١٩٦٢  )لويس(األستاذ ماسينيون 
  ١٩٧٠  )هنري(األستاذ ماسيه 
  ١٩٧٣  )رجييس(الدكتور بالشري 
      )جورج(األستاذ كوالن 

  ١٩٨٣  )هنري(األستاذ الوست 
  ١٩٩٧   األستاذ نيكيتا إيلييسف

  فنلندة
    )يوحنا اهتنن(األستاذ كرسيكو 
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٢٣١ 

  تاريخ الوفاة

  جرالم
  ١٩٢١  )اغناطيوس(األستاذ غولدزيهر 

    )ادوارد(األستاذ ماهلر 

  ١٩٧٩  األستاذ عبد الكرمي جرمانوس

  النروج
  األستاذ موبرج

  النمسا
    )كارل(الدكتور اشتولز 

  ١٩٢٩  )رودلف(األستاذ جري 
  ١٩٦١  )هانز(الدكتور موجيك 

  الهند
  ١٩٢٧  احلكيم حممد أمجل خان

  

  تاريخ الوفاة

  األستاذ أبو احلسن علي احلسين
  ١٩٩٩  الندوي

  ٢٠٠٥  الدكتور عبد احلليم الندوي

  هوالندة
  ١٩٣٦  )سنوك(األستاذ هورغرونج 
  ١٩٤٣  األستاذ هوتسما

  )مارتينوس تيودوروس(
  ١٩٤٧  )فان. ك(األستاذ اراندونك 

  ١٩٧٠  )يوسف(األستاذ شخت 

  الواليات المتحدة األمريكية
  ١٩٤٣  )ب(الدكتور مكدونالد 

  ١٩٤٨  )ارنست(األستاذ هرزفلد 
  ١٩٥٦  )جورج(األستاذ سارطون 
  ١٩٧١  )بيارد(الدكتور ضودج 

  

*       *       *  
 



   -  ٢٣٢ -  

  والمجالت المهداةالكتب
   اللغة العربيةجممع مكتبة إىل
  م٢٠٠٤ عام منالرابع   الربعيف

  العربية الكتب – أ
   اهللا الشريفخير. أ

 - ٢٠٠٤وزارة الثقافة، :  دمشق–عبد الباسط الصويف / أبيات ريفية −
 ).١١سلسلة آفاق ثقافية (
 –راب نيفني غ: أوبري ويلسون، ترمجة/ اتجاهات جديدة في التسويق −

  .١٩٩٥، للنشرالدار الدولية : القاهرة
 –حممد عزام / االتجاهات الفكرية المعاصرة من السلفية إلى الحداثة −

 ).٧٨سلسلة دراسات فكرية  (– ٢٠٠٤وزارة الثقافة، : دمشق 
 – ٢٠٠٣وزارة الثقافة، :  دمشق–فارس زرزور / ً راكبا ونصف٤٢ −

 ).٨سلسلة آفاق ثقافية (
كارب، رونالد ستيدهام، . أ. روبرت/ ية في أمريكااإلجراءات القضائ −

اجلمعية املصرية لنشر املعرفة والثقافة، :  القاهرة–عال أبو زيد . د: ترمجة
١٩٩٧ . 

شوقي . د: القريواين، اختارها/ اختيارات من زهر اآلداب وثمر األلباب −
سلسلة املختار من  (–مج ٢ - ٢٠٠٣وزارة الثقافة، :  دمشق- املعري 

 ).١٢٩، ١٢٨ث العريب الرتا
بارتلت، . كريستوفر أ/ الحلول بين القطرية: اإلدارة عبر الحدود −



  

الت املهداة   الكتب وا
٢٣٣

اجلمعية املصرية لنشر :  القاهرة–سعاد الطنبويل : سومنريا جوشال، ترمجة
  .١٩٩٤املعرفة والثقافة، 

علي حسني . د: تشارلز وولف االبن، ترمجة/ األسواق أم الحكومات −
 .١٩٩٦دار البشري، :  عمان-مت غسان أو. د: حجاج، مراجعة

األهلية :  عمان-أجمد عبد الرزاق :  بول سيمون، ترمجة/ أزمة المياه −
 .٢٠٠١للنشر والتوزيع، 

وزارة الثقافة، :  حممود مفلح البكر، دمشق/ األعراس، اللوز والثريا −
 ).١٢٩سلسلة من الشعر العريب  (- ٢٠٠٣

أديب النحوي / يات المجموعات القصصية، الروا: األعمال الكاملة −
 ).٤٠سلسلة قصص عربية  (-ج ٢ -  ٢٠٠٣وزارة الثقافة، :  دمشق–

 – ٢٠٠٤وزارة الثقافة، :  دمشق-  عوض سعود عوض / أفراح مؤجلة −
 ).٣٥سلسلة قصص عربية (
نزيرة : بوشهولز، ترمجة. تودج/ أفكار جديدة من اقتصاديين راحلين −

 .١٩٩٦ألكادميية، املكتبة ا:  القاهرة–األفندي، عزة احلسيين 
:  بنكاج جيماوات، ترمجة/ االلتزام واستراتيجية اتخاذ القرارات اإلدارية −

 .١٩٩٤الدار الدولية للنشر والتوزيع، :  القاهرة- سعاد الطنبويل 
. جاي/ القانون الدولي والممارسة العملية : االنتخابات الحرة والنزيهة −

الدار الدولية :  القاهرة- أمحد منيب، فايزة احلكيم : جودوين، ترمجة. س
 .٢٠٠٠لالستثمارات الثقافية، 

براون، كريستوفر فالفني، ساندرا بوستل، .  لسرت ر/إنقاذ الكوكب  −
 .١٩٩٥الدار العربية للنشر، :  القاهرة–سيد رمضان هدارة : ترمجة
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 –أنطوانيت القس : ترمجة/ قصائد كتبها أطفال: األنهار الضائعة −
 .٢٠٠٤وزارة الثقافة، : دمشق

إبراهيم . د/ مقاالت مختارة في األدب والفن واالجتماع: األوراق −
 ).٧سلسلة آفاق ثقافية  (– ٢٠٠٣وزارة الثقافة، :  دمشق–الكيالين 

ملكة أبيض . د: سليمان العيسى، نقلتها إىل الفرنسية/ أوراق من حياتي  −
 .٢٠٠٤وزارة الثقافة، :  دمشق–

وزارة الثقافة، :  دمشق–ري بلزاك، ترمجة ميشيل خو/ أوهام ضائعة −
 ).٣٧سلسلة روايات بلزاك (–آالم املبتكر :  الرواية الثالثة– ٢٠٠٤

وزارة الثقافة، :  دمشق–صاحل علماين : ألبريتوكوسيت، ترمجة/ بابلونيرودا −
 ).٥سلسلة آفاق ثقافية  (– ٢٠٠٣

وزارة الثقافة، :  دمشق–َُّ أيب حسن ... /بعض ماجرى للمغترب غريب −
 ).٢٥سلسلة مسرحيات عربية  (– ٢٠٠٣

. د: ترافس واجنر، ترمجة/ دليل لفهم التلوث وآثاره: البيئة من حولنا −
 .١٩٩٧اجلمعية املصرية لنشر املعرفة والثقافة، :  القاهرة–حممد صابر 

تشارلز ف ألن، جوناثان / من أركانسو إلى البيت األبيض: بيل كلينتون −
الدار الدولية للنشر : لقاهرة ا–كمال عبد الرؤوف : بورتيس، ترمجة

 .١٩٩٥والتوزيع، 
حممود حاج / تاريخ الكتابة العربية وتطورها وأصول اإلمالء العربي  −

 .ج٢ – ٢٠٠٤وزارة الثقافة، :  دمشق–حسني 
أمل الشرقي، : إيرنست ماك كاروس، ترمجة/ تطور الهوية األمريكية العربية  −

  .١٩٩٨لنشر والتوزيع، دار النسر ل:  عمان–فؤاد شعبان . د: مراجعة



  

الت املهداة   الكتب وا
٢٣٥

: جون إيه ميناهان، ترمجة/ مذكرات أستاذ جامعي: تعليم الديموقراطية −
 .١٩٩٥دار البشري، :  عمان–فاروق جرار : شحدة فارع، مراجعة

: علي حسني حجاج، مراجعة. د: ستيفن مشيدهايين، ترمجة/ تغيير المسار −
 .١٩٩٦دار البشري، :  عمان- موفق الصقار . د
 -  ٢٠٠٣وزارة الثقافة، :  دمشق-وفيق يوسف / المتناوبةالتيارات  −

 ).٣٧: سلسلة قصص عربية(
 - حسين متام :  دافيد مالني رودمان، ترمجة.../الثروة الطبيعية لألمم  −

 .١٩٩٩اجلمعية املصرية لنشر املعرفة والثقافة العاملية، : القاهرة
 - نيم حممد مصطفى غ: برجييت بريجر، ترمجة/ ثقافة تنظيم العمل  −

 .١٩٩٥الدار الدولية للنشر والتوزيع، : القاهرة
 - مرمي خري بك / الوقواق، الغراب والوطن، الهدهد: ثالث قصص −

 .٢٠٠٣وزارة الثقافة، : دمشق
:  القاهرة–حممد احلديدي : توم بيرتز، ترمجة../ ثورة في عالم اإلدارة −

 .ج٢ - ١٩٩٥الدار الدولية للنشر والتوزيع، 
 ٢٠٠٣وزارة الثقافة، :  دمشق- عادل حممود / خطأحزن معصوم عن ال −

 ).١٣٦سلسلة من الشعر العريب  (-
 -  ٢٠٠٤وزارة الثقافة، :  دمشق- شاكر مصطفى / حضارة الطين  −

 ).١٠: سلسلة آفاق ثقافية(
وزارة :  دمشق-نور الدين اهلامشي / مسرحية لألطفال: الدب الطماع −

 .٢٠٠٣الثقافة، 
 .٢٠٠٣وزارة الثقافة، :  دمشق- ور فايز خض/ ديوان فايز خضور −



  
لد – جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٣٦  )١(اجلزء ) ٨٠( ا

 - ١ ط-كمال السيد : روبرت هيلربونر، ترمجة/ ٢١رأسمالية القرن  −
 .١٩٩٥مركز األهرام للرتمجة والنشر، : القاهرة

وزارة :  دمشق- إيليا قجميين : يب دي لورنيتس، ترمجة  جوسي/الرز المر −
 ).٦٩سلسلة الفن السابع  (– ٢٠٠٤الثقافة، 

سلسلة  (- ٢٠٠٣وزارة الثقافة، :  دمشق-أمحد اخلري  /ساه كما الدموع −
 ).١٣٢من الشعر العريب 

 - ليلى زيدان : براون، هال كني، ترمجة. ليسرت ر/ السكان وكوكب األرض −
 .١٩٩٥اجلمعية املصرية للنشر، : القاهرة

وزارة :  دمشق- صفوح خري . د/ دراسة في الجغرافية السياسية : سورية −
 .٢٠٠٣الثقافة، 

علي حسني حجاج، . د: روبرت كليتجارد، ترمجة/ طرة على الفسادالسي −
 .١٩٩٤دار البشري، :  عمان- فاروق جرار : مراجعة

زكريا عبد العزيز حليم، . د: باربرا كومتان بكنل، ترمجة/ الشفاء من اإلدمان −
 .١٩٩٤الدار الدولية للنشر والتوزيع، :  القاهرة–سعاد موسى . د

وزارة :  دمشق- نبيل مرشة : ريد يل، ترمجةميلد/ الصخرة والصفصاف  −
 ).٩٧: سلسلة روايات عاملية (-  ٢٠٠٤الثقافة، 

 .٢٠٠٤وزارة الثقافة، :  دمشق- فائز الشرع / الصورة الكلية مفهوم وإنجاز −
سيد رمضان . د: كريستوفر فالفني، ترمجة/ نقطة تحول : طاقة الرياح −

 .١٩٩٣ملعرفة، اجلمعية املصرية لنشر ا:  القاهرة- ١ ط-هدارة 
 - ١ ط- حممد مصطفى غنيم : هايك، ترمجة. أ. ف/ الطريق إلى العبودية  −

 .١٩٩٤دار الشروق، : القاهرة



  

الت املهداة   الكتب وا
٢٣٧

 – ٢٠٠٤وزارة الثقافة، :  دمشق–مطاع بركات . د/ العجز المكتسب −
 ).٥٢سلسلة دراسات نفسية (
وزارة الثقافة، :  دمشق–هاشم عثمان / آثار مجهولة: عمر أبو ريشة −

٢٠٠٣. 
 –سيد رمضان هدارة : براون، ترمجة. ر. لسرت/ لعالقات الحيويةا −

 .١٩٩٦اجلمعية املصرية لنشر املعرفة والثقافة، : القاهرة
وزارة :  دمشق–جمموعة من الكتاب / فتاوى كبار الكتاب واألدباء −

 ).٤سلسلة آفاق ثقافية  (– ٢٠٠٣الثقافة، 
وزارة : دمشق –أمحد املعلم / دراسة في القصة القصيرة: الفصول −

 .٢٠٠٤الثقافة، 
ًفكر في غدا أثناء المعركة −  –علي إبراهيم أشقر : خابيري مارياس، ترمجة/ ّ

 ).٩٨سلسلة روايات عاملية  (– ٢٠٠٣وزارة الثقافة، : دمشق
 – ٢٠٠٣وزارة الثقافة، :  دمشق–ثائر زين الدين / في هزيم الريح −

 ).١٣٣سلسلة من الشعر العريب (
 .٢٠٠٤وزارة الثقافة، :  دمشق–فاضل األنصاري . د../ قصة االستبداد −
عبد : ريتشارد إي نويشتات، ترمجة/ القوة الرئاسية والرؤساء المعاصرون −

دار عمار، :  عمان– ١ ط–فاروق منصور : د: القادر عثمان، مراجعة
١٩٩٥. 

 .٢٠٠٣وزارة الثقافة، :  دمشق–علي سليمان / شعر: كتاب الشهوات −
سيد رمضان . د: ماريتزا بيك، ترمجة/ معات الحضرية كيف تنقذ بيئة المجت −

 .١٩٩٥ اجلمعية املصرية لنشر املعرفة والثقافة،:  القاهرة– ١ ط–هدارة 



  
لد – جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٣٨  )١(اجلزء ) ٨٠( ا

 – ٢٠٠٣وزارة الثقافة، :  دمشق-فؤاد نعيسة / للحب أحوال كثيرة  −
 ).١٣٧سلسلة من الشعر العريب(
 الثقافة، وزارة:  دمشق- حممد كامل اخلطيب : حترير/ اللغة العربية  −

، ٢٧سلسلة قضايا وحوارات النهضة العربية  (– أقسام ٤ – ٢٠٠٤
٣٠، ٢٩، ٢٨.( 

لوري آن / قراءات في السكان واالستهالك والبيئة: ماوراء األرقام −
 -  ١ ط-سيد رمضان هدارة، نادية حافظ خريي . د: مازور، ترمجة

 .١٩٩٤اجلمعية املصرية لنشر املعرفة والثقافة، : القاهرة
سلسلة  (-  ٢٠٠٣وزارة الثقافة، :  دمشق-عمر أبو ريشة / راتمختا −

 ).٦آفاق ثقافية 
:  دمشق- كارين صادر : دراسة وحتقيق/ مختارات من شعر أبي الشمقمق −

 ).١٢٤: سلسلة املختار من الرتاث العريب (- ٢٠٠٣وزارة الثقافة، 
. د: السيوطي، اختاره/ المختار من المزهر في علوم اللغة وأنواعها −

سلسلة املختار  (-ج ٢ - ٢٠٠٣وزارة الثقافة، :  دمشق-قي املعري شو
 ).١٢٣، ١٢٢: من الرتاث العريب

سعاد : لويس، ترمجة. جوردان د/ مشاركات استثمارية من أجل الرخاء −
 .١٩٩٦الدار العربية للنشر والتوزيع، :  القاهرة–الطنبويل 

ار مديح عمران هز: ترمجة/ مشروع ترميم حصن بالتيت وتطوير كريم أباد −
 ).٣: سلسلة العلم والرتميم (-  ٢٠٠٣وزارة الثقافة، :  دمشق- 

بدر الدين . د: دافيدوف، ترمجة. ف. ف.../ مشكالت التعليم المطور −
 ).٥٣سلسلة دراسات نفسية  (-  ٢٠٠٣وزارة الثقافة، :  دمشق- عامود 



  

الت املهداة   الكتب وا
٢٣٩

، بومرب. م. جريالد/ مفاهيم األحزاب السياسية للديمقراطية األمريكية  −
دار النسر للنشر :  عمان- فيصل الرفوع . د: حممد جنار، مراجعة: ترمجة

 .١٩٩٩والتوزيع، 
جمموعة / مقاالت ودراسات مهداة إلى الدكتور صالح الدين المنجد −

سلسلة منشورات  (- ٢٠٠٢مؤسسة الفرقان، :  لندن-من األساتذة 
 ).٧٠مؤسسة الفرقان 

ناي االبن، . جوزيف س/ اريخمقدمة للنظرية والت: المنازعات الدولية −
اجلمعية املصرية :  القاهرة-أمحد أمني اجلمل، جمدي كامل . د: ترمجة

 .١٩٩٧لنشر املعرفة والثقافة، 
وزارة الثقافة، :  دمشق- هاين حيىي نصري . د/ المنطق واألبستيمولوجيا −

 ).٥١: سلسلة دراسات فلسفية (- ٢٠٠٣
صادق إبراهيم عودة، :  ترمجةباربرا روز جونستون،.../ من يدفع الثمن؟ −

 .١٩٩٨دار الفارس، :  عمان-  ١ ط- عودة اجليوسي . د: مراجعة
ْمن يسحق من؟ − عبد احلميد حمبوب، . د: لورا داندريا تايسون، ترمجة.../ َ

 .١٩٩٧الدار الدولية للنشر والتوزيع، :  القاهرة- فايزة حكيم : مراجعة
سلسلة  (- ٢٠٠٤فة، وزارة الثقا:  دمشق- مسري السعيدي / موت آدم −

 ).١٤٠: من الشعر العريب
 ٢٠٠٣وزارة الثقافة، :  دمشق–انتصار سليمان / ناي األوجاع القصب −

 ).١٣٤: سلسلة من الشعر العريب (-
حممد فتحي . د: مارتن نيل بايلي ورفيقاه، ترمجة.../ النمو مع المساواة −

 .١٩٩٦ القاهرة مركز األهرام للرتمجة والنشر، -صقر 



  
لد – جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٤٠  )١(اجلزء ) ٨٠( ا

سلسلة  (– ٢٠٠٣وزارة الثقافة، :  دمشق–طارق عبد الواحد / نهايات −
 ).١٣١من الشعر العريب 

صليب . د: رونالد ماكينون، ترمجة.../ النهج األمثل لتحرير االقتصاد −
اجلمعية املصرية لنشر املعرفة والثقافة، :  القاهرة–بطرس، سعاد الطنبويل 

١٩٩٦. 
وزارة الثقافة، :  دمشق–قاسم عزاوي . د/ الهجرة إلى القمر األخضر −

 ).١٣٨سلسلة من الشعر العريب  (– ٢٠٠٣
سلسلة  (– ٢٠٠٤وزارة الثقافة، :  دمشق–خري الدين األسدي / ياليل  −

 ).٩آفاق ثقافية 
 



  
الت املهداة   الكتب وا

  

  

٢٤١  

   المجالت العربية- ب

  ماجد الفندي.أ

 المصدر سنة اإلصدار العدد اسم المجلة
   األسبوع األديب– ١

  
٩٢٠، ٩١٩، ٩١٨ ،
٩٢٣، ٩٢٢، ٩٢١ ،
٩٢٦، ٩٢٥، ٩٢٤ ،
٩٢٩، ٩٢٨، ٩٢٧ ،
٩٣٢، ٩٣١، ٩٣٠  

  سورية  م٢٠٠٤

  سورية  م٢٠٠٤ )٢٣٦، ٢٣٥، ٢٣٤(   البطريركية– ٢
  سورية  م٢٠٠٤  )٦٨(العدد   لتشكيلية احلياة ا– ٣
  سورية  م٢٠٠٤  )١(العدد    املعلم العريب- ٤
  األردن  م٢٠٠٤  )٤٦٤(العدد    الشريعة– ٥
  السعودية  م٢٠٠٤  )٢٦٣(العدد    األمن واحلياة– ٦
  السعودية  م٢٠٠٤  )٦، ٥(العدد    عامل الكتب-٧
لة العربية– ٨   السعودية  م٢٠٠٤  )٣٢٩، ٣٢٨(العدد    ا
  الكويت  م٢٠٠٤  )٤٠١(العدد    البيان– ٩
لد ) ٩(العدد    صوت األمة– ٩   اهلند  م٢٠٠٤  )٣٦(ا

 



  

لد -  جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٤٢  )١(اجلزء ) ٨٠( ا

   الكتب والمجالت األجنبية- ج

  طهران صارم

1- Books: 
- The adventures of philip / by: William Makepeac Thackeray. 

- A Literrary History of Persia / by: Edward G. Brown. 

- Auden / by: Barbara Everett. 

- The Awakening of Europe/ by: philippe Wolff 

- The Comedy of Manners / by: Kenneth Muir. 

- European Literature/ by: Anthony Thorlby. 

- The Function of Literature / by: David N. Margolies. 

- Gerard Manley Hopkins / by: W. H. Gardner. 

- Ivan Ivanoveich/ by: Antonina Koptayeva. 

- An introduction to the English Novel/ by: Arnold Kettle. 

- King Henry VI / by: Shakespear. 

- King Henry VIII/ by: Shakespear. 

- King Henry V/ by: Shakespear. 

- King John / by: Shakespear. 

- The Languages of Criticism and the Structure of Poetry / by: 

R. S. Crane. 

- The Modern Novel / by: Paul West. 

- The New Poetry / by: A. Avarez. 

- Sophoclean Tragedy / by: Sir Maurice Bowra. 
2 – Periodicals: 

- Acta Orientalia, Vol. 58, No. 1, 2005. 

- A R S Orientalis, Vol. 33, 2005. 

- Deutschland, No. (1-2-3-4), 2005. 



  
الت املهداةا ٢٤٣  لكتب وا

- East Asian Review, No. 2, 2005. 

- Family planning perspectives, Vol. 31, No. (1-2). 

- Hamdard Islamicus, Vol. XXVII, No.(2, 3), 2004. 

- IBLa, No. 195, 2005, Tunis. 

- Journal of Asian and African Studies, No. 68, 2004. Tokyo. 

- Korea and World Affairs, Vol. XXVIII, No.2, 2004. 

- Le Musèon, Tome, 117- 118, Fasc. 3-4, 2004 . 

- The Muslim World, Vol. 95, No. 2, 2005 . 

- Orient, Vol. XL. 2005, Japan. 

- Population and Development Review, Vol. 31, No. 1, 2005. 

- Self – Realization, Fall, 2005 . 

 

 



   - ٢٤٤ -

  
 األولفهرس الجزء 

  الثمانين من المجلد  

  ) المقاالت (
  ٣  إحسان النص. د  )الشاعر اجلاهلي يف مواجهة املوت(نظرات يف الشعر اجلاهلي 

  ١٥  شحادة اخلوري. أ    تعريب تدريس العلوم يف الوطن العريب
  ٣١  خيـر اهللا الشريف   . أ  )املفيد يف شرح القصيد(ابن جبارة املقدسي، وكتابه 

  ٧١  حممد وليد سراقيب . د     ي سلول  ية أشعار بنبق
  ٩١  فاتن حمجازي. د  ) القسم األول(االحنراف اللغوي 

  ١٠٩  حممد أمني املؤدب. د  مفهوم الغرض يف الشعر العريب
  ١٣١  عدنان عبد ربه. أ: إعداد) ٥ق()٤٧- ١(فهرس موضوعات جملة اللسان العريب من العدد 

  ١٦١   وفاء تقي الدين.د  )٢١ ق( معجم مصطلحات الصيدلة والعقاقري

  )التعريف والنقد (
  ١٨٩  مروان حماسين . د  يف عصور حضارتنا وتوصيفها: تعريف بكتاب

جت . د    عبد اهللا بن أيوب التيمي   ١٩٣جماهد مصطفى 
  ٢٠١  عمر الساريسي .  د   للراغب األصفهاين))حماضرات األدباء((حول حتقيق 

  )آراء وأنباء (
  ٢١٧    م٢٠٠٥مع يف مطلع عام أمساء أعضاء ا

الت املهداة يف الربع الرابع من عام    ٢٣٢    ٢٠٠٤الكتب وا
  ٢٤٤              فهرس اجلزء
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