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  تصدر أربعة أجزاء في السنة

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

  ًأمريكيا في البلدان األجنبيةً دوالرا ١٨  م١٩٩٦  

لة إىل املشرتك خارج القطر بالربيد اجلوي املسجل   ّترسل ا

  )تدفع قيمة االشتراك عند طلبه(

  )خطة المجلة(

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

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

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

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

  .وآثاره وعنوانه
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٢٤٧  

  الشرق والغرب والتواصل بينهما
  ))يوهان فون غوتي((رازي و حافظ الشي

  مثال هذا التواصل
  عبد الكريم اليافي. د

يصل . ّالشرق بالد النور والسمو واحلب واالنفتاح والتفاؤل والتواصل
النور إىل بالد الشرق أول ما يصل إىل األرض مث ينتقل منها إىل الغرب وبقية 

  .أحناء العامل
ّالد الشرق نشأت الديانات السماوية السامية وسعت إىل أن حتد يف ب َ َ َ

  .من غطرسة اإلنسان وطغيانه
ّفيها نشأت أول أجبدية يف تاريخ العامل فكانت أهم مرحلة يف احلضارة  ّ

ا، كما سهلت بذلك  اإلنسانية حي ّن يسرت الكتابة وتسجيل املعارف وخز ّ
ض البطل السوري .  الشعوبن التواصل والتعارف وتبادل املعرفة بي لقد 

قدموس كما يدعوه اليونان ومحل تلك األجبدية إىل بالد اليونان، ومنها 
  .انتشرت إىل بالد العامل

 وهو رئيس األجبدية ))كلمن((ودليل أصلها السوري الفينيقي العريب أن 
       ))ك ل م ن((ًيوجد يف سائر األجبديات حمافظا على ترتيب حروف امسه 

))KLMN((.  
لقد أشاد اليونان القدماء وال سيما أرسطوطاليس بعبقرية أبناء الشرق 

م م سالما وتضامنا  كان ذكاء الفينيقيي. وذكائهم ومهارا م وجتارا ًن وعبقريا ً ُ ُ
ر  ًلقد أنشؤوا فيما أنشؤوا مركزا هلم يف جزيرة كوثي. ًوتعارفا يف تاريخ العامل
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ِة يف مشايل تونس للتجارة واحلضارةّاليونانية، كما أنشؤوا قرطاجن
ر  وكلمة كوثي. ّ

ّرة وكانت مشهورة باجلمال والتحضر والرفاهية  ِّتذكرنا باجلذر العريب وهو الكث
ًن تكلمنا عليها عرضا يف حبوثنا يف علم  وقد ترمجناها بالكوثرة حي. رة املتاع وكث َّ

  .اجلمال
االجتاه أو التوجيه حنو  يف اللغات األجنبية معناها Orientationكلمة 

  .ًالشرق ومعناها أيضا التوجيه الرشيد السديد
ولكين . ليس هنا جمال لإلفاضة يف املآثر اإلنسانية النورانية الشرقية

ّأقتصر على مثال حديث رائع يرد حملا يف تاريخ األدب املقارن يدل على  ً
ِّرب جيب أن نؤكده ّالتواصل العميق واحملبة والتفاؤل واالنفتاح بني الشرق والغ

ِوأمثاله حىت نتعرف األخوة اإلنسانية وتقدير األدباء واملفكرين الكبار بعضهم  ّ
لبعض يف أي مكان وهو قصة الشاعر والكاتب الكبري األملاين احلديث 

 - ١٣٢٥(وحافظ الشريازي اإليراين      ) ١٨٣٢ -١٧٤٩ ())يوهان غويت((
ا دليل على أن اإلبداع واملعرفة وهذ. بينهما أكثر من أربعة قرون). ١٣٨٩

  .واالقتباس نسب خالد على مدى األيام واألعوام
 يف صباه باآلداب الشرقية عربية وهندية وفارسية، ))غويت((لقد اهتم 

ّاطلع على ترمجة . ّزعة الرومنسية اليت غدت تستفيض يف فنون أوربة ًمستجيبا للن
َّقرأ املعلقات يف . ألدب العريبفازدادت عنايته با. ُللقرآن الكرمي وأعجب به

مث حاول أن .  الالتينية وترجم هو قطعة من معلقة امرئ القيس))جونز((ترمجة 
ّولكن مل يصل يف تعلمها إال إىل اإلملام ببعض ألفاظها . يتعلم اللغة العربية ّ

  .وقواعدها وبكتابة حروفها
ّكذلك أعجب كل اإلعجاب باألدب الفارسي ليلى ((فقرأ قصة . ُ
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 اليت نظمها الشاعر الفارسي نظامي كنجوي يف ترمجتها الالتينية، ))وجمنون
ّوبقي اهتمامه بكنوز الشرق اهتمام الطلعة البحاثة عن الغذاء الروحي أيان  َُّ

  .١٨١٤ حزيران عام ٧وجده حىت 
أما يف هذا التاريخ فنجد دفرت يومياته حيمل على إحدى صفحاته 

ِّوكان املستشرق الدبلوماسي يوسف مهر قبل . ))ديوان حافظ((: هذين اللفظني
ّ على هذا الديوان حىت فجر ))غويت((ّومل يكد يطلع . ٍحني نشر ترمجة أملانية له

وانتهى هذا اإلعجاب إىل . هذا االطالع مكامن جديدة لإلبداع يف شاعريته
ّامتزاج روحي قوي يستلهم الشاعر األملاين الكبري منه أنوار عبقرية حافظ،  ّ

ًغدا ينظم القصائد اللطيفة البديعة اليت ضمنها ديوانا كتب هو نفسه عنوانه و ّ
 وأصبح الشعر ينبعث من فيه ))الديوان الشرقي للمؤلف الغريب((: باللغة العربية

  .كما يندفع الصداح الساحر من حنجرة عندليب
َْإن هذا التحول مل يقتصر على االستلهام واقتفاء األثر واالئتمام باهلد ِي ّ

والطريقة، بل كأن ديوان حافظ مبا فيه من شاعرية أصيلة وإبداع مبتكر قد نفح 
ٍ حبيوية جديدة ورده إىل شرخ من الشباب وإىل نضارة من التفاؤل ))يوهان(( ْ َ ََّ ّ

ًواحلب، فغدا يشارك حافظا يف مشاعره ومواجيده وإبداعه ّ.  
تني يشكو  وهو يف سن اخلامسة والس١٨١٥ يف ربيع سنة ))غويت((جند 
 ذات املياه ))فسبادن((فهو يركب عربته ويقصد إىل مدينة . ))النقرس((من مرض 
وكأنه خياطب . وهو يشعر أن نفسه قد امتألت بأحلان الشعر العذبة. املعدنية

ًوحقا . ))ّومع ذلك أمامك أن حتب. لقد اشتعل رأسك بالشيب((: ًذاته قائال
ًنزل ضيفا على أسرة من أصدقائه فأحب  ِماريان ڤلمر((بينهم احلسناء َ  وبادلته ))ِِّ

  .ّحبا حبب
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أما النثر فهو . شعر ونثر:  قسمان))الديوان الشرقي للمؤلف الغريب((
ًتعليقات وضعها الشاعر نفسه إيضاحا ملقاصد الديوان، وهي خاصة بتاريخ 

اعر ُوأما الشعر فبناه الش. اآلداب العربية والفارسية وغريها من اآلداب الشرقية
ًَُّي عشر كتابا أو كتـيبا على اثن ّوهي كتاب املغين وكتاب حافظ وكتاب العشق . ً ُ

ر وكتاب الغضب وكتاب احلكمة وكتاب تيمور وكتاب زليخا  وكتاب التفكي
. وكتاب اخللد) أي الفارسي(وكتاب الساقي وكتاب األمثال وكتاب البارسي 

سية وحتتها ترمجتها وقد وضع الشاعر عنوانات هذه الكتب باللغة الفار
  .باألملانية

ّقصائد هذا الديوان فيض من اإلهلام ولون من ألوان االنسجام واحلب 
 ))زليخا(( فيه لقب ))ماريان((وقد أخذت . ٌواحلنان وبوح مبشاعر املؤلف الكامنة

ا حافظ ّعاشقة النيب يوسف اليت تغىن  ّ.  
إىل حامت الطائي ّأما غويت فيسمي نفسه يف الديوان باسم حامت إشارة 

إنه مل خيرت لنفسه اسم واحد من العشاق . العريب املشهور بالسخاء العظيم
. رمها ّاملشهورين كقيس بن امللوح جمنون ليلى وقيس بن ذريح عشيق لبىن وغي

. ًولكنه اختار حامتا ذلك أن احلب العميق يبذل احملب فيه نفسه للمحبوب
  .واجلود بالنفس أقصى غاية اجلود

فقد وسم . ره فيه  يف متجيد أستاذه حافظ وبيان تأثي))غويت((ّيقصر ومل 
  ).أي كتاب حافظ ())حافظ نامه((أحد كتب الديوان بامسه وهو 

:  وهي نوع بارع من احلوار بني الشاعرين))لقب((القصيدة األوىل فيه بعنوان 
يف ذاكرته وجييبه بأنه حيفظ . ًيسأل الشاعر األملاين حافظا عن سبب تلقيبه حبافظ

ًراث املقدس وهو القرآن الكرمي صحيحا غي القوية احملظوظة الت   .ّر حمرف َّ
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جه فهو قد متثل أيضا   بأنه يسي))غويت((وخياطبه  ًر على خطاه وينهج  َّ
ّالكتاب املقدس املسيحي وانطبع يف قلبه انطباع صورة السيد املسيح على  َّ

ان كل الشبه ين املأثرت فهما يف هاتي. املنديل املبارك ما توأمان. ن متشا   :إ
  . األحدث))غويت((حافظ األسبق و

ّ ذكره للمنديل املبارك إشارة إىل انطباع وجه السيد ))غويت((ويف كالم  ٌ ُُْ
ِ

 األبيض، وهي اليت مسحت وجه املسيح وهو ))رونيكا في((املسيح على ثوب 
  .املباركّيصعد اجلبل بقماش أبيض فانطبعت عليه صورة وجه السيد 

 ))حماكاة(( يف القطعة الشعرية بعنوان ))غويت((ًوتوكيدا لفضل حافظ يقول 
  : نفسه))حافظ نامه(( من كتاب ٧رقم 

  وكما أن الشرارة قادرة على أن حترق مدينة السلطان((
  إذا سار اللهب وأنتج بنفسه الريح

  فاشتعل من ريح نفسه، حىت إذا ما انطفأ
  اختفى يف أعلى السماء

   احرتق بلهيبك اخلالدكذلك
ٌقلب أملاين قد أشعت فيه القوة من جديد ٌ((.  

لة الشرقية( يف ))حافظ نامه(( قد أعلن عن كتاب ))غويت((كان  سنة ) ا
  :كما يلي) ١٨٩( ص ٤٨ برقم ١٨١٦

ُِّوقد كرس لوصف هذا الرجل . هاهو ذا حافظ نامه أو كتاب حافظ((
ن الشاعر  ًرا عن الصلة اليت تربط بي بيكما أن به تع. العظيم وتقديره ومتجيده

ّالفارسي والشاعر األملاين الذي حتمس له وتعلق به إىل درجة من الوجد هائلة،  ّ
  .))ونعته بأنه ال يستطيع أن يبلغ شأوه وال أن يلحق به
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 هي الرغبة يف ))الديوان الشرقي للمؤلف الغريب((على أن السمة الغالبة يف 
ّالتحرر والتحول أو اهل ٍر من حال إىل حال أفضل وأمسى جرة اليت تتضمن التغييّ ٍ .

 يف ١٧ رقم ))ن السعيد احلني(( قطعة من أمجل الشعر األملاين بعنوان ))لغويت((
ًرا ما استعمله  ً يضرب الشاعر فيها مثال، كثي))يّ املغن((ّالكتيب األول، كتاب 

) ي النفس اإلنسانيةأ(ّالشعراء الفرس على هذا التحول، وهو احرتاق الفراشة 
وقد نقلنا القطعة إىل العربية . (ًعاشقة النور بالنور نفسه لتصبح هي نفسها نورا

  ).رمجة ن األشعار املت  بي))حصاد الظالل((وأثبتناها يف ديواننا 
ِّأيضا قبل هذه القطعة قطعة أخرى بارعة ومؤثرة  ))يّ املغن((يف كتاب  ً

ّر الشاعر نفسه بصورة رحالة يريد أن جيوب ِّ يصو٣ رقم))اخلاطر احلر((بعنوان 
  :الشرق وخمتلف اآلفاق يستهلها بقوله

  ًدعوين وحيدا أقيم على سرج جوادي((
  وأقيموا أنتم ما شئتم يف دياركم ومضارب خيمكم

  أما أنا فسأجوب من األحناء قاصيها على صهوة فرسي
ًفرحا مسرورا ال يعلو على قلنسويت غري جنوم السماء ً َِ..((.  

نظن، كما هي طبيعة الشعر البليغ، أن الشاعر يرمز هنا بنجوم السماء 
 ))فريد الدين العطار(( و))نظامي كنجوي((إىل ملوك الشعر الفارسي أمثال 

.  وأمثاهلم))رازي حافظ الشي(( و))عبد الرمحن جامي(( و))جالل الدين الرومي((و
  .وليس فوق قلنسوته سوى أولئك النجوم

  .))تيمور((صر مضطرب، عصر عاش حافظ يف ع
  .))نابليون بونابرت(( مثله يف عصر مضطرب، عصر ))غويت((وعاش 

ُومل حيل اضطراب عصريهما دون إيراق موهبة كليهما أمجل إيراق،  ْ َُ
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ى الورود واألزاهي ّواكتمال شاعريتهما أروع اكتمال لتتفتحا بأ ر، وتنفحا بأزكى  ّ
ٍّوذاك الشذا أغاريد حب وتفاؤل، ورسائل سالم ر  هذا العبي. ر ّالشذا وأرق العبي

وتواصل، تصدر هي وأمثاهلا عن قيثارة اإلنسان الراقي الفاضل احملب لإلنسان، 
ا خالدة على مدى الزمان، وتعاقب . والعريق يف احلضارة وحلو البيان إ

  .األجيال واحلدثان
ضطرب ها حنن أوالء يف أوائل القرن احلادي والعشرين نعيش يف عصر م

. َّبل نعيش يف عصر أمر وأدهى من عصريهما.  وحافظ))غويت((كما عاش 
ّرمها من البلغاء واألحرار ونتغىن باحملبة  أوليس لنا مع ذلك أن نقلدمها وغي

ن  والتواصل واالزدهار، وننشد ما طاب لنا يف اخلامتة من األشعار مستلهمي
  :شاعرية حافظ املبدعة وما لديها من األسرار

 أال أيها الساقي   ًكأسا وناوهلاأدر 
 وأغرق مشكالت العيـ   ـش يف الصهبا وأبطلها
 إذا ضاقت بك الدنيا   ِّبورد الكأس مجلها
 ودعين أنا واحلسنا   مع الصهبا أغازهلا
 وإن ناءت بك األوزا   ر للرمحــــــن أوكلها
َء سحب العفو أسبلها ْ  ّفيا ريب على الفقرا   ُ

م عشقا   ُْ يف اهلوى بـلهاحيارى  ًمألت قلو

* * *  
 دجا الدهر وما زلنا   ُْعلى فـلك اهلوى نسري
 وحنمل راية العشا   ق من عصر إىل عصر



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٥٤  )٢(اجلزء ) ٨٠( ا

 ومن قطب إىل قطب   ومن قطر إىل قطر
 دعاة احلب يف الدنيا   ويف األخرى ويف احلشر
 سكارى منذ أن كنا   بال كأس وال مخر

 أتتنا نشوة الصهبا   لقطف والعصرء قبل ا
 سرى تأثريها يف الرو   ح مثل النور يف الفجر
 ِّفجدد نشوة سلفت   ِّونفسك ال حتملها

* * *  
 أال يا أيها الدرويش حسـ   ـبك كوبك املآلن
 وزهدك يف حطام العيـ   ُـش والرمحة والرضوان
 وافال حتفل مبا قال   َوما جيري وال ما كان
 را ّفكم حل على شي   ٍز من بغي ومن طغيان
 وزال البغي والباغي   وغاب امللك والسلطان

 ِّولكن بقي النسريـ   رجس والرحيان ـن والن
 أليست هذه دار   ك برج العلم والعرفان
 َصالتك حينما ليلى   ِّجتيء إليك أجلها

* * *  
 لى عاريتؤاخذين ع   وجمدي هو يف عاري
 وما عاري سوى حيب   وصهبائي وقيثاري
يامي بذات الشـ   ـفة احلمراء كالنار  و
 وما داري زوايا النسـ   ـك بل حانة مخار



  
٢٥٥  عبد الكرمي اليايف.  د–الشرق والغرب والتواصل بينهما 

ِّأرجي رمحة الباري  أنا السكران لكين   ُ
ِـت ربات البها داري ّ  يدارون امللوك وأنـ   َ
 لباسهم الرياء وأنـ   ـت من ثوب الريا عاري
 َذنوبك أيها العاصي   مباء التوبة اغسلها

* * *  
 عجيب أمر هذا الشعـ   ـر طفل عمره ليله
 يطوف العامل املعمور   يقطع وعره سهله
 ًوميضي خالدا يف كـ   ًـل قلب ملهبا شعله
 وكم من علة يأسو   وكم ينقع من غله
 كأن اهللا قد ألقى   على تكوينه ظله

 فيا وجدي إىل ثغر الـ   فلهـحبيب كأنه 
 ِويا ظمئي إىل الصهبا   ء متسح العجي كله
 فهيا يا شقيق الرو   ح حنو احلان ندخلها

* * *  
 خالف األهل أضناين   وإبليس هو اجلاين
اء العيـ   ـش إال احلاسد الشاين  وما شان 
 وما أحلى تالقي األهـ   ـل يف حب وإحسان

َليدفع كل ُفيا للشمل ضموه    عدوانِ ُّ ُ َ 
 أليس املسجد األقصى   ر قطيع ذؤبان أسي

 أال إن سالم األر   روزي وبستاين ض ني



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٥٦  )٢(اجلزء ) ٨٠( ا

 فيا رمحان كن معنا   وبارك صلح إخواين
 ّويا رباه رمحاك   عقود الصلح أكملها

* * *  
 ًأدر كأسا وناوهلا   ّأال يا أيها الساقي
 ّمحيا الكأس واحملبو   ب زادا نار أشواقي
 ِرعاك اهللا ياشري   ِز أنت ضياء آماقي
َّوفـزت نعيم عشاق ِ َزكوت ربيع آفاق   ُْ ِ 
نون يا ليلى   ّأنا املسقي والساقي  أنا ا
 أنا كأسي وصهبائي   ّأنا مسي وترياقي
 شرايب ما به صحو   جنوين ما له راقي
 ى متضير جذوري يف الث   وجذعي سامق راقي
 وتلك الشمس ميقايت   وهذي األرض أوراقي
 وأكتب بالشعاع احللـ   ـو أحلاين وأذواقي
 ي األيا إذا أفنتن   م شعري خالد باقي

َحتياتك يا    راز أرسلها إىل شي  ))يايف((ِ
 هنالك بيت أسرا   ّرك للعشاق فصلها
 مزاياك اليت يف القلب   ّوحيك ال تبدهلا

وى((   ))نيا وأمهلهادع الد  مىت ما تلق من 
  
  



٢٥٧  

   تعريب العلومفي سورية الرائدة تجربة
  العالي التعليم في

   عبد اهللا واثق شهيدالدكتور
  :)١( السورية في تعريب التعليم العالي بعد االستقاللالتجربة تطور
 افتتحت اجلامعة السورية ١٩٤٦من عام ) نوفمرب( تشرين الثاين ١٧ يف

مني، وافتتحت يف حلب  واآلداب واملعهد العايل للمعلالعلوميف دمشق كلييت 
ا إحدى الثكنات اليت كان يشغلها  اختذت هلا مقراليتكلية اهلندسة املدنية 

 من بعض مباين الثكنة احلميدية، اختذتاجليش الفرنسي يف املدينة، كما 
ا لكلييت العلوم  مقردمشق، يف ِّ الفرنسيِإحدى ثكنات اجليش العثماين فاجليش

، وأحلت )كلية احلقوق( إليها معهد احلقوق العريب واآلداب احملدثتني، ونقلت

  .)٢(حمله يف بنائه اجلميل على ضفاف بردى املعهد العايل للمعلمني
 العربية السورية منذ أيامها األوىل بعد االستقالل جهودها اجلمهورية وجهت
باملدرسني األكفاء لسد حاجة تلك ) واإلعدادية( الثانوية املدارسإىل تزويد 

ط عليه توجيه ِ فأنشأت املعهد العايل للمعلمني، ونيالنمو،س املتسارعة املدار
                                                            

لد ٤٩٠- ٤٦٧ اجلزء األول من هذا البحث يف الصفحات نشر) 1(  من ٧٩ من ا
 اللغة العربية بدمشق، وعرضت فيه التجربة السورية يف تعريب التعليم العايل جممعجملة 
اية عهد االنتداببداياتهمنذ    . األوىل حىت 

 ،الطبً سنوات ونقل إليها تدرجييا كلية  إصالح وترميم الثكنة احلميدية عدةاستمر) 2(
 يف حملهًوكانت الصيدلة جزءا منها، واملعهد العايل للمعلمني، فحلت وزارة الرتبية 
 السياحةمباين معهد احلقوق العريب، مث آلت هذه املباين، يف أيامنا هذه إىل وزارة 

   .ًفأصبحت مقرا هلا



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٥٨  )٢(اجلزء ) ٨٠( ا

فأوفد املعهد العايل إليهما طالبه .  هذا اهلدفلتحقيقكلييت العلوم واآلداب 
 املواد املتفرعة من علم الرتبية وأصول الطالبواختص هو بتدريس أولئك 

 القة بالعلوم اإلنسانية أغلب ما له عالعايلوهكذا استجد يف التعليم . التدريس
واستجد فيه، يف كلية . ٍّ، يف كل من كلية اآلداب واملعهد العايل للمعلمني

الرياضيات والفيزياء والكيمياء والنبات وعلم : ّ كلها األساسيةالعلومالعلوم، 
 يف كلية ،كما استجد فيه من العلوم التطبيقية. واجليولوجيااحلياة احليوانية 

 منها باهلندسة املدنية وهندسة العمارة اليت كانت يرتبط ما ُّاهلندسة حبلب، كل
  .تتفرع منها

ويف كثري من األقطار جرى تعريب العلوم اإلنسانية يف التعليم، بيسر يف سورية 
 يف غري التعليم يف ، كما عربت)١(لألسباب اليت أتينا على ذكرها من قبلالعربية، 

: راسة على تعريب العلوم يف التعليم العايل لذلك قصرنا الد.أغلب األقطار العربية
  .ًضمنا) التكنولوجيا(ِّالعلوم األساسية والعلوم التطبيقية، والتقانة 

 تعريب العلوم يف كلييت العلوم واهلندسة صعوبات تذكر، فمبدأ يالق مل
ّ، وهذه طفرة ثانية من الشعور الفياض بالعزة ثقفني املنفوسالتعريب راسخ يف 

وجناح جتربة تعريب .  إعالن االستقاللواكبتلقدرة على العطاء واوالكرامة 
 وهيأت ألعضاء هيئة التدريس الصعوبات،العلوم يف املعهد الطيب العريب ذللت 

 والفيزياء والكيمياء الرياضياتيف كلية العلوم بدايات مشجعة يف مصطلحات 
  .والعلوم احليوية

العلوم هي مشكالت الرموز  مشكالت التعريب املطروحة يف كلية أهم كانت
وكان الدكتور صالح الدين الكواكيب أستاذ . وكتابة املعادالتوالكيميائية،الرياضية 

                                                            
لد ) 1(   .٤٧٦فحة ، الص٧٥جملة جممع اللغة العربية، ا



  
٢٥٩  واثق شهيدعبد اهللا .  د–جتربة سورية الرائدة يف تعريب العلوم  

كتابة املعادالت ) تعريب( املعهد الطيب العريب قد قام مبحاولة يفالكيمياء 
 من اليمني إىل اليسار برموز التينية للعناصر الكيميائية املعادالتالكيميائية فكتب 

 التفاعالت الكيميائية فأبقاها من اليسار إىل اليمني حبروف أمابية لغريها، وعر

 مؤسس قسم الرياضيات يف كلية العلوم النابلسيوتبىن األستاذ نادر  .)١(التينية
 وكتابة املعادالت من اليمني إىل الالتينيةمبدأ استبدال رموز عربية بأغلب الرموز 

 بعد  ∫):أو رمزه( بإشارة التكامل االحتفاظن ورأى، على سبيل املثال، أ. اليسار
هو كقلب الغربيني إشارة    : اليسارالكتابة من اليمني إىل  قلبها لتنسجم مع

: الكتابة من اليسار إىل اليمني إذ تصبح  معلتنسجم           العربيةاجلذر 
 إشاريت التفاضل ستبدلاًومبثل هذا التوجه، وعلى سبيل املثال أيضا،  . 

  ∂و  d الغربينيبرمزيهما   و ) تقرأ تفا وتكتب دون تنقيط(فا ن: والتفاضل اجلزئي
إال أن الرأي . البسيطة أساتذة الفيزياء أسلوب األستاذ النابلسي يف احلاالت ّوتبىن

 عملة املستالرموزٍاستقر فيما بعد على عدم استحداث رموز علمية جديدة، ألن 
وهكذا . والالتينيةملية، وتتطور يف اجتاه التحرر من االرتباط باليونانية أصبحت عا

 كتابة ًأيضااألستاذ النابلسي، واقتضى ذلك  ا عما تبناهجرت العودة تدرجيي
ذا التوجه فيما بعد أساتذة   قسماملعادالت من اليسار إىل اليمني، والتحق 

م  أساتذة الكيمياء الرعملواست. الرياضيات ببطء  ًأيضاموز الغربية وكتبوا معادال
ّواتبعت كلية اهلندسة يف حلب ما آلت إليه جهود التعريب . من اليسار إىل اليمني

                                                            
لد العاشر الصفحات – املعهد الطيب العريب جملة) 1(  ٦٢٤-٦١٧و٣٦٥- ٣٦٢ ا

لدومن  -٢٤٨، فالصفحات ١٢٨- ١٢١و ٦٤-٥٧ احلادي عشر، الصفحات ا
  . منه٢٥٥

  



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٦٠  )٢(اجلزء ) ٨٠( ا

ال يف أسلوب تعريب العلوم يف التعليم  ّوهذا كل ما جد. يف دمشق يف هذا ا
  .العايل

ينيات الستمطلع  منذ  العلوم التطبيقية فيه اجلامعي وتعددت فروعالتعليم توسع
 وامليكانيكية والزراعية الكهربائية وأحدثت كليات للهندسة .من القرن املاضي

 فيه، يف كل كلية ويف كل الشروعوكان التعليم، منذ ...والبرتول والطب البيطري
ا ،معهد حمدث جامعي أو متوسط ّ وال نقول عرب وتطور، باللغة العربية وتابع 

 اختصاص كلترسخت، من قبل، عربية يف التعليم يف كل منها، فلغة التعليم 
  .وعلى مجيع املستويات، وال يعاين هذا التعليم املشكالت يف لغته

 )١(كما ذكرنا ، توحيد املصطلحات منذ بداية تعريب التعليم العايلكان ولقد
 التدريس يف كليات الطب ومعاهده هيئاتا من مطالب أعضاء ًمطلبا مهم

معيات الطبية العربية، يف العراق وسورية ولبنان واجلواألطباء يف املستشفيات 
ا بالد األطباء يربط((ٍلغة طبية عربية واحدة ًكانوا مجيعا يدعون إىل بناء . ومصر  

)) واحدةعربيةالناطقني بالضاد يف املشرق واملغرب برباط وثيق آخر هو لغة طبية 
 

اهليئة التعليمية فيه للنظر  تأليف جلنة من أعضاء إىلودعا املعهد الطيب العريب  .)٢(
ًمجيعا به  األصلح والتزامهموانتقاءيف املصطلحات اليت وضعوها 

واليزال هذا  .)٣(
وهو يف سورية من مهام .  اهليئات العلمية يف الوطن العريبمجيعاملطلب هدف 

 أنشأ لتحقيقه جلنة تنظر يف مصطلحات الكتب الذيجملس التعليم العايل، 
وأنشأت املنظمة العربية .  اجلديد منهاوإقرار للنشر بقصد توحيدها ِةَّعدُـاجلامعية امل

                                                            
لد – جممع اللغة العربية بدمشق جملة)  1(   .٤٩٠و ٤٨٩ ، الصفحتان ٧٩ ا
لد الجملة)  2(   .١٧٧عاشر، الصفحة  املعهد الطيب العريب، ا
لد الثامن عشر ص جملة)  3(   .٤٨ املعهد الطيب العريب ا



  
٢٦١  واثق شهيدعبد اهللا .  د–جتربة سورية الرائدة يف تعريب العلوم  

  مستوى ليحقق هذا املطلب علىالتعريبللرتبية والثقافة والعلوم مركز تنسيق 
  .الوطن العريب كله

ا ال ت  مشكلة توحيد املصطلحات الكانت ولئن  اليوم ُّعدُتزال قائمة فإ
ا للنقاش، إذ كانت املصطلحات يف مرحلة ً موضوعا هامباألمسكانت . ًعائقا

ً أعضاء هيئة التدريس أن يبذل جهودا مضنية منٍالوضع، وكان على كل عضو  ً
ً طيبا من املعرفة الرصينة باللغة ًرصيدالوضع مصطلحاته، وكان جلهم ميتلك 

ولذلك مل يكن . ا الرصيد تدرجييذلكّالعربية، أو ما ميكنه على األقل من تكوين 
 أما اليوم فقد أصبحت املعاجم. غريهّاملدرس بسهولة مصطلحات اقرتحها يقبل 

 منظمة الصحة العاملية أصدرتاحلديثة للمصطلحات متوافرة يف األسواق،فقد 
 أطباء األسنان منظماتلشرق املتوسط، بالتعاون مع احتاد األطباء العرب واحتاد 

 إىل مستمرل يف تطور  وهو ال يزا١٩٧٣العرب، املعجم الطيب املوحد يف عام 
ونقل معجم . ًيومنا هذا، كما أصدرت حديثا معجم طب األسنان املوحد

 مصطلحات معجم(( باسم ١٩٨٨ و ١٩٧٨ العربية ما بني عامي إىلمكروهيل 
 ونشره واإلنكليزية أصدره معهد اإلمناء العريب باللغتني العربية  ،))والتكنولوجياالعلم 

على حنو  واشتمل صفحة من القطع الكبري، ٣٧٠٠يف أربعة جملدات تضم زهاء 
وأصدر احتاد املهندسني .  يف أكثر من مئة ختصصّ معرفٍ ألف مصطلحمئة

 املوحد الشامل للمصطلحات الفنية للهندسة والتكنولوجيا املعجم((العرب 
 مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، ويربو عدد ١٩٨٦ يف عام نشرتهف ،))والعلوم

 مكتب تنسيق التعريب أكثر من ثالثني وأصدر. صفحة ٥٥٠٠صفحاته على 
ًمعجما موحدا خمتص  املصطلحات معجم(( السورية الذريةوأصدرت هيئة الطاقة .اً

م ووضعت .ا وحتديثه دوريتطويره وتعمل على ،)) والتقنيةالعلمية َّيني عجلنة من ا



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٦٢  )٢(اجلزء ) ٨٠( ا

ين، واألستاذ مأمون  واألستاذ سعيد األفغاقدورةَّاجلامعيني الدكتور عبد الرزاق 
وزارة الدفاع، معجم   وثالثة من مهندسي، من قسم الفيزياء جبامعة دمشقالكناين
وزارة ، أصدرته وهو معجم عريب فرنسي إنكليزي روسيواإللكرتونيات  الكهرباء

 )) الرياضيات املعاصرةمعجم(( إىل ًأخريا ونشري .١٩٧٥الدفاع يف سورية يف عام 
 جامعة دمشق هم الدكتور صالح يفساتذة الرياضيات  ثالثة من أضعهالذي و

 مؤسسة الرسالة يف عام ونشرته ،أمحد والدكتور موفق دعبول والدكتورة إهلام محصي
١٩٨٣...  

 العلماء والفنيني العرب منشارك يف ترمجة هذه املعاجم وصنعها جمموعات 
فيها ، وكان نصيب اجلامعيني السوريني ومن أعضاء جمامع اللغة العربية

 بعد يوم، على صنع املعجمات العلمية ًيوما بشدة، اإلقبالويزداد .ًكبريا
ً وتقانية وإنسانية، وتالقي ًوتطبيقية ًاملختصة يف فروع العلم املختلفة، أساسية

ًرواجا كبريا يف دور النشر ويف األسواق ً.  
 ملا  وما تشتمل عليه من مصطلحات، ستثري ذخرية املختصاملعجمات هذه
 علمي أجنيب يف فرعه العلمي، وسيساعده لفظ من املقابالت العربية لكل يصلح

مفردات املعاين  رصيد طيب من تكوينذلك، بالتأمل والتدقيق واملناقشة، على 
أمل .  األمثل املوحداخليار العربية، ويدفع مسرية تعريب العلوم حنو واملصطلحات

 كانتقاهلم من األوىل،سالمية يتطور كثري من مصطلحات بناة النهضة العربية اإل
وهل حال عدم توحيد ... إىل اهلندسة  ومن اجلومطرياأرمثاطيقى إىل احلساب،

ّاملصطلحات دون تعريب التعليم العايل كله يف اجلامعات السورية؟ أمل خترج 
تابع كثري منهم اكتساب املعرفة الذين جامعاتنا عشرات اآلالف من املختصني، 

َّ أمل مينحهم تعدد املصطلحات فهما أدق ملا يقرؤون ؟يف اخلارجواخلربة يف الوطن و ً



  
٢٦٣  واثق شهيدعبد اهللا .  د–جتربة سورية الرائدة يف تعريب العلوم  

ًوخربة يف التمييز وقدرة أفضل على التعبري؟  ٍ أليس يف اإلقبال بشدة على صنع ً

 املختصة ونشرها ورواجها يف األسواق ما يدل على تضاؤل أمهية املعجمات
  م العايل؟ العلمية يف تعليم العلوم يف التعلياملصطلحات مشكالت توحيد

مع توحيد املصطلحات ذلك ومع  فإن وزارة التعليم العايل يف سورية كلفت ا
االعلمية يف  مع يف التنفيذ منذ عامني، وقرر.  ومعاهدهاجامعا  ،وشرع ا

 يبدأ بتوحيد مصطلحات العلوم األساسية ألسباب أشري أن ،باالتفاق مع الوزارة
مع السنوية حول الشاملإليها يف التقرير العام   املشروع على وأحيل ،)١(أعمال ا

معاملختصتنياللجنتني  وقد أجنزت املرحلة األوىل من توحيد مصطلحات .  يف ا
مع بدمشقوستناقشالفيزياء،  الفيزياء يف مع ممثلي أقسام ، حصيلتها يف ا
أعضاء  ملقابل أجنيب واحد أثرى نقاش العربيةإن تعدد املصطلحات . اجلامعات

مع وخربائها ال وإن دراسة حتليلية لنتائج .  عملهمّوحسن نتائجلجنة املختصة يف ا
 لدى تقرير مدى ٍ مفيدةَّدِ ستكون ج، ولو يف اختصاص واحد كالفيزياء،املشروع

 أساليب املصطلحية اإلفادة منوخباصة بعد   املصطلحات،توحيداحلاجة إىل 
  .والتنميط

ا التعليمية ما هو متعارف  اجلامعات السوريةأكدت وهكذا فقد  يف مسري
 أكدت أن التعليم باللغة الوطنية، بلغتنا العربية يف ا،علميوثابت  ا،عليه عاملي

ولقد كانت حماوالت . اا وثقافي بناء أجيالنا علميعلىالوطن العريب، أقدر 
، وال تزال ً على الوفاء حباجات تعليم العلوم كثريةالعربيةاالنتقاص من قدرة اللغة 
، يف مواقف املتقاعسني عن التعريب، كلما ً هلا سنداوجتدتتجدد بني حني وآخر، 

                                                            
مع السنوية :  عبد اهللا واثق شهيدالدكتور)  1(  جملة –تقرير عام شامل حول أعمال ا

لد ،جممع اللغة العربية بدمشق   .٦٥٩ الصفحة ٧٩ ا



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٦٤  )٢(اجلزء ) ٨٠( ا

م به، كلما توجهنا إىل طلب العون من مؤسسات أو  اشتدت مطالبة جمتمعا
اتكاد تظهر  ، ولكنها ماةدولي ً جنحت يف تكوين خرق حىت تنهار خمفقة وكأ ٍ

ًإخفاقا مريعا   القرن املاضي، أوصى تقرير جلنة من من ويف منتصف الستينيات. ً
ً باختاذ اللغة اإلنكليزية لغة حلب،اخلرباء األجانب، حول إنشاء كلية للطب يف 

 الطب خباصة، باللغة العربية تعليمولسوء طالع هؤالء اخلرباء، فإن . للتعليم فيها 
واستقر يف نفوس األساتذة رسخ يف األذهان و  أثبت جدواهطوال نصف قرن قد

ونشرت جملة املعرفة السورية يف  . فأثار تقريرهم سخط مجيع املثقفني،والطالب
)) العلوملغة(( سلسلة من املقاالت بعنوان األيامتلك 

 يف كتابتها عدد من شارك )١(
 اجلامعات السورية واملفكرين العرب، كان من بينهم األساتذة بشري أساتذة

ّعجيلي، وحممد أديب السالوي وعبد  وعبد السالم الة قدورالرزاقالعظمة،وعبد 
والغريب يف أمر ذلك التقرير، أن الدولة الفرنسية .... الشايب اهللا كنون وفؤاد
 بفضل التعليم باللغة الوطنية، بلغتنا العربية، وباركه بامسها االنتداب،ّأقرت يف عهد 

ا   :ل، إذ قا١٩٣١ بونور، يف حفل افتتاح السنة اجلامعية يف عام السيدمندو
)٢(

 العربية غري صاحلة للتعبري عن مصطلحات العلم اللغةفإن من يزعمون أن ...((
 يثبت أن لغة الضاد كسائر اللغات األخرى فالتاريخاحلاضر هم على خطأ مبني، 

ا وكافية بكثرة  ًفظلوا أبدا ... للتعبري عن األفكار اجلديدةتراكيبهاّغنية باشتقاقا
 اليت حنن مدينون هلا بكثري من األعمال الباهرة يعةالبدحمافظني على هذه األداة 

                                                            
ا جملة املعرفة بدءا من عددها ذي اسلسلة) 1(  مع بداية عام ٤٧لرقم ً مقاالت نشر

١٩٦٦.  
 العليا الدروس ودار الكتب، خطاب مسيو بونور مدير املعارف العام يف املفوضية افتتاح) 2(

لد الثامن –   .٥٠- ٤٥، الصفحات )١٩٣١عام ( جملة املعهد العلمي العريب، ا



  
٢٦٥  واثق شهيدعبد اهللا .  د–جتربة سورية الرائدة يف تعريب العلوم  

ا الفكر البشرياليتاجلميلة  وبعدد من األشكال إنين أهنئ العرب .... جتلى 
ّوأمتىن أال يضيعوا هذا االحرتام   للغتهم، ألن من يدافع عن لغته، يدافع عن املقدسّ

تكن غاية ومهما . )).... ودمهحلمهأصله وعن حقه املقبل وعن كيانه وعن 
 التعليم العايل واليت أشرنا تعريباحلكومة الفرنسية، يف تلك األيام، من تشجيع 

ا كلمة حق ،)١(إليها من قبل  األستاذ عبد اهللا كنون حيدثنا عن ًأيضاهو  وها. فإ
ة يف املغرب، فيقول  احلكومة املغربية جلنة من خرباء استقدمت...  ((نتائج مشا

 فكان رأيها أن ازدواجية لغة االستشارة، والتعمري بقصد البنك الدويل لإلنشاء
ا السبب يف هبوط مستوى عنًالتعليم هي مما يستنـزف مالية املغرب فضال   كو

)) للتعليماألساسيةالتعليم، وأوصت باعتماد لغة البالد وجعلها اللغة 
 وكلمة. )٢ (

أما جلنة خرباء . ية قيلت لتساعد على طرد اللغة الفرنستكونًاحلق هنا أيضا قد 
ً إىل غايتها اخلبيثة مباشرة، فأوصت صراحة ذهبتكلية الطب يف حلب، فقد 

واللغة العربية بعد هذا .  والنتائج العلميةللمنطقًبالتعليم باللغة اإلنكليزية خالفا 
اكله، قد برهنت مبا حققته، على   لتعليم العلوم كلها وعلى مجيع كفاء

 عضو جملس الشورى يف ،السباعيطبيب زهري أمحد لقد قارن ال. املستويات
ّ تدريس الطب بالعربية خيرج لنا هل((: ٍاململكة العربية السعودية يف دراسة له بعنوان

))أطباء أضعف
 تعلموا الطب بالعربية بنتائج الذين األطباء السوريني َ نتائج،)٣(

                                                            
لد ٤٨٨ األول من البحث، الصفحة اجلزء) 1(   .٧٩ من ا
  .٩، احللقة الرابعة، الصفحة )١٩٦٦( جملة املعرفة –لعلم لغة ا:  اهللا كنونعبد) 2(
 جملة –! هل تدريس الطب بالعربية خيرج لنا أطباء أضعف ؟ :  أمحد السباعيزهري) 3(

 =وأنا مدين لألستاذ. ٣٠الصفحة  (  ه١٤٢١شعبان  (٦٥العدد ) السعودية(املعرفة 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٦٦  )٢(اجلزء ) ٨٠( ا

لس التعليمي لألطباء   اختبار تعقده  وهواألجانب،اآلخرين، يف اختبارات ا
 يف كل مرة حنو إليهالواليات املتحدة األمريكية عدة مرات يف كل عام، ويتقدم 

 جيتاز منوذكر الدكتور السباعي أن .عشرة آالف طبيب من خمتلف أحناء العامل
. األمريكيةله العمل أو الدراسة الطبية العليا يف الواليات املتحدة  االختبار حيق

 السوريني مبعدل عالمات نتائج اختبار الطالب األطباء ًوتضمنت الدراسة جدوال
املتقدمني، ومعدل العالمات اإلمجايل للمتقدمني؛ ويتضح من ذلك اجلدول أن 

ّوينبه الدكتور السباعي . ً عالمات السوريني أعلى قليال من املعدل اإلمجايلمعدل
ي أن تعلم الطب  االختبار يعقد باللغة اإلنكليزية، أأن(( القارئ إىل دراستهيف 
ً العربية مل يكن عائقا أمام األطباء السوريني حيول دون أدائهم لالختبار باللغة

ويف ذلك برهان على جناح تعليم العلوم باللغة العربية . )) له بنجاحواجتيازهم
  . من مقارنة نتائجه بنتائج اآلخرينمستخلص
، ً ثابتا ال حميد عنهً أصبح التعليم باللغة العربية يف مجيع مراحله هدفالقد

 األساليب املغرضة تلك َّنإ حىت كما أخفقت مجيع األساليب حلرفنا  عنه،
ٍّسامهت، كرد فعل إىل حد  نوافذنا هي ما، يف إمهال اللغات األجنبية اليت ٍ

  .للتواصل مع التقدم العلمي العاملي
ٍ معاجلة مشكالت اخنفاض مستوى معارف الطالب بلغة أجنبية تكون قدو ٍ

وهذه املشكالت .  توحيد املصطلحاتالنظر يف هذه من أيامناًكثر إحلاحا يف أ
 خاصة، وال تكاد تكون مطروحة يف كليات الطبليست مطروحة يف كليات 

ا ملمارسة مهنهم احلرة، طال ّعد تالكلياتذلك ألن هذه . العلوم التطبيقية عامة
                                                                                                                                

سة أخرى مفيدة يف  من دراجزءحسن احلموي باطالعي على هذه الدراسة وعلى =
ال، فإليه أزجي الشكر   .هذا ا



  
٢٦٧  واثق شهيدعبد اهللا .  د–جتربة سورية الرائدة يف تعريب العلوم  

من جناح مرتبط مبدى  يف مهنهم هلمويعلم هؤالء أن مدى ما ميكن أن يتحقق 
م على تطوير  م خربات فيها، ومدى مقدر  اخلربات مع الزمن، وأن تلكٍاكتسا

هذا من .  أو أكثرٍأجنبيةٍهذا ال يتحقق إال ببلوغ مستوى مقبول من معرفة لغة 
 الطالب قبولجهة، ومن جهة أخرى فإن طالب هذه الكليات، هم وفق قواعد 

لغة ال ومن ضمنه - ًا وزادا من التعليم الثانوي يف التعليم العايل، األوفر حظ
وه بنجاح وتوجهوا إىل التعليم العايل- جنبية األ  كليات العلوم أما.  بني الذين أ

 على مستوى للحفاظ فالبد ،األساسية وبعض كليات العلوم التطبيقية كالزراعة
ا  بلغة مقبول للتعليم فيها من معاجلة مشكالت اخنفاض مستوى معارف طال

  .أجنبية
ٍ الطالب يتلقون يف كلية العلوم دراسة مادة واحدة فقط بلغة كان لقد

 كل سنة من سنوات دراستهم األربع، وكان على ويفأجنبية يف كل اختصاص 
ا  على كل طالب يف سنته األخرية كانكما .الطالب النجاح يف امتحانا

 علمية، وال سالةر يكتب فيه - يوافق عليه أستاذ مشرف -اختيار موضوع 
 يف الطالبمينح الطالب إجازته من الكلية إال بعد قبول األستاذ املشرف عمل 

 ستِّدرإن جناح الطالب يف سنوات الدراسة كلها يف املواد اليت . رسالته العلمية
 مراجع أجنبية،  إىلكتابتهايعود يف بلغة أجنبية، ويف كتابة الرسالة العلمية اليت 

ٍالب رصيدا يف لغة أجنبية ميكنه من اال المتالك الطضمان ٍ طالع على التقدم ً
وواقع احلال، أن عدد أعضاء .  اختصاصه ومتابعة التعلم بعد خترجهيفالعلمي 

يف العقدين األولني ، كان )١٩٤٦يف عام ( احملدثة الكلياتهيئة التدريس يف 
عاون بني  لذلك كان التكبرية،ا وكانت أعباء كل منهم ً قليال جدمن عمرها

م كبريا ٍ برتمجة فصول من يقومونًوكثريا ما كان الطالب . ًالطالب وأساتذ



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٦٨  )٢(اجلزء ) ٨٠( ا

 يف أملية ترمجوهكتب متعددة يوجههم إليها األستاذ، مث يقوم بتنقيح ما 
 أجنبيةٍى هذا التعاون إىل حتسني معارف الطالب يف لغة ّوقد أد. يقدمها هلم

م ا لعلمية وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، ويف مسالك التعريب، وإىل بناء شخصيا
  .مهاُّ تابعت مسرية تعريب تعليم العلوم يف اجلامعات تقدوبذلك
ويف بعض كليات ( ازدياد أعداد الطالب بشدة يف كليات العلوم ىّأد ولقد

،  إىل االخنفاضٍ مستوى معارفهم يف لغة أجنبيةازدياد ميل إىل) العلوم التطبيقية
 من زمالئهم طالب الطب وبعض الثانويتعليم ًا وزادا من الفهم أقل حظ

 أجنبية يف كل سنة من ٍبلغةٍ وأصبح تدريس مادة .كليات العلوم التطبيقية
ّسنوات الدراسة، خاليا من الفائدة اليت كانت ترجى، إذ  ٍ تدريس مادة لّحتوً

ٍبلغة أجنبية،  على رسالته، واقتصر الطالب يف كتابة ٍ مرتمجةٍ تدريس نصوص إىلٍ
 إىلراجع العربية لعجزه عن االستعانة باملراجع األجنبية، وأدى هذا كله امل

إن .  بعد التخرجٍاخنفاض سريع يف عدد اخلرجيني القادرين على متابعة التعلم
 التعليم العايل يف هذه الكليات، ال عالقة له بلغة التعليم مردودهذا الرتاجع يف 

يار تعليم اللغات األجنبية وغريها عة ِجْفُ ولكنه نتيجة مالعربية،أي باللغة  ال
رتدي مستويات تعليم اللغة العربية يف مجيع مراحل ل والثانوي،يف التعليم 

 الدراسة، االنتقال إىل معاجلة واقع تعليم هذهوليس من أهداف . التعليم
 العربية على األقل، ولكن اإلشارة البلداناللغات األجنبية يف سورية ويف بعض 

ا نكتفيوضروريةّ سببه ضعفها، تبقى هامة إىل بعض ما   .، و
حمور التطور إن . ّى إىل توقف تطور تعريب التعليم العايل وتطويرهّ أدالواقع هذا

ٍ توحيد املصطلحات، فتوحيدها آت وال يتوقف عليه التعريب يكونوالتطوير لن 

ذلك . بهمنهجيته وأسالي:  والتطور هو وضع املصطلحالتطويرإن حمور . كما ذكرنا



  
٢٦٩  واثق شهيدعبد اهللا .  د–جتربة سورية الرائدة يف تعريب العلوم  

 املعاصرة واملصطلحات العلمية هو يف تزايد مستمر احلضارةألن اجلديد من ألفاظ 
 تفجرت باألمس يف االتصاالت واملعلوماتية واإلدارة اليتوالثورات العلمية . متسارع

 من العلوم اإلنسانية، وال ندري يف أي كثري ويف والبيولوجياواملواد اجلديدة 
ٍ من املصطلحات العلمية بلغات ٍ كبريِّكمبا  يوميفتقذًاختصاص غدا ستتفجر، 

طريق  ً يف هذه األيام، وترتاكم أكداسا علىاإلنكليزيةأجنبية عديدة أمهها 
إن استكمال تعريب التعليم .  عالقة بالتعليملهنكاد منس منها ما  التعريب، ال

ا يرتاكم يف  العربية املقابلة ملاملصطلحاتالعايل والبحث العلمي يقتضي منا وضع 
 رتبة وترية ما ينهال علينا منها منٍتلك األكداس من مصطلحات أجنبية، بوترية 

ًوليس خباف علينا مجيعا أن هذا املطلب . ايومي ِ بعيد املنال إذا مل نـنب أو سيبقىٍ ْ َ
وعلينا، إذا ما .  بيسراملصطلحنكتشف املنهجية اليت تصلح يف هذه احلال لوضع 

 الوعي اللغوي يف ننميبتكر األساليب املناسبة لتطبيقها، وأن مت لنا ذلك، أن ن
 العلمي على والبحثأوساط الطالب والباحثني، أو لنقل يف بيئة التعليم العايل 

  . تلك البيئةيفّاألقل، إذ لن تتوفر الفائدة املرجوة من املنهجية من دون تنميته 
ا ، أو تربويلى اهلويةا للحفاظ عً التعليم، مل يعد مطلبا قوميتعريب إن

 ومنها التنمية فقط، فقد برهنت حبوث للحصول على مردود تعليمي أفضل
 جدواه تقل ال ا اقتصادياًالتنمية البشرية، على أن للتعليم باللغة الوطنية عائد

أمل يشر إىل ذلك تقرير جلنة خرباء البنك . عن عائد أي نشاط اقتصادي
َ تقريبا، كما حدثنا األستاذ عبد اهللا كنون  يف املغرب منذ نصف قرنالدويل َّ ً
ْوذكرنا ّ  عن التنمية ، ترتكز دراسات الدكتور مرايايتأمل  )١(! به قبل قليل ؟ َ

                                                            
 و ٩، احللقة الرابعة، الصفحة )١٩٦٦( جملة املعرفة –لغة العلم :  اهللا كنونعبد) 1(

  . من هذه الدراسة٨الصفحة 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٧٠  )٢(اجلزء ) ٨٠( ا

لفت االنتباه  األم يف التعليم وعلى اللغةعلى أمهية دور وال تزال، البشرية 
 هلذه األسباب ؟)١(واالجتماعية إىل دورها املتنامي يف التنمية االقتصادية ٍبإحلاح
 اليت منها خباصة احلاجة امللحة إىل أطر قادرة على ترسيخ ،ولغريها ًجمتمعة

 يف »املعهد العايل للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا« أنشئ العلمي،قواعد البحث 
) ١٩٨٣صدر قانون إحداثه يف عام ( املاضي القرنأواخر السبعينيات من 

ٍإلحداث طفرة جديدة يف تعريب   العايل، وإلعداد تلك األطر القيادية ليمالتعٍ
 اللغوي يف بيئة التعليم العايل الوعيوكانت تنمية . يف جماالت البحث العلمي

ِوالبحث العلمي، من بني األسس اليت استهدفت   إنشائه، فنص نظامه على يفُ
أرفع  من طالبهٍإحداث وحدة لبحوث اللغة العربية، كما اشرتط ضرورة انتقاء 

 السنةمستوى من خرجيي الفرع العلمي يف التعليم الثانوي، وخصصت  الفئات
 يف لغتني أجنبيتني مها الفرنسية ،الدراسية األوىل لرفع مستوى معارف الطالب

ّ ويف الرياضيات والفيزياء، لسد الثغرة اليت أشرنا إليها يف اخنفاض ،واإلنكليزية
املعهد املعلنة، يف وخلصت أهداف .  معارف خرجيي التعليم الثانويمستوى

وقد حقق ). التكنولوجيا(قانة ِّ املهندسني يف جماالت العلم والتمنإعداد الرواد 
 وتفوق خرجيوه يف الوطن ويف البلدان األجنبية، يف مجيع بسرعة،املعهد أهدافه 

االت، اليت منها  لقد قام املعهد بدراسات لسانية هامة، .  اللغة العربيةحبوثا
 العربية، أشرف عليها الدكتور حممد مرايايت وكان اللغةة لبحوث يف وحدة صغري

                                                            
 باللغةعزوف الدول العربية عن تعليم العلوم والتكنولوجيا :  حممد مرايايتالدكتور) 1(

مع اللغة املؤمتر  - قتصادي واالجتماعي العربية يؤثر يف منوها اال  السنوي الرابع 
تمع،اللغة العربية : العربية بدمشق من عام ) نوفمرب( تشرين الثاين ١٦-١٤ وا

٢٠٠٥.  



  
٢٧١  واثق شهيدعبد اهللا .  د–جتربة سورية الرائدة يف تعريب العلوم  

وقد حصل مريعلم .  البوابومروان  الطيانأعضاؤها حيىي مريعلم وحسان 
.  على الدكتوراه من جامعة دمشق يف أثناء عملهما يف هذه الوحدةوالطيان

فيها جرى الباحثون أ يف اللسانيات العربية والصوتيات، وببحوثقامت الوحدة 
م تلك علىدراسات إحصائية هامة   احلروف وتواترها وتنافرها، وطبقوا دراسا

علم التعمية : جزاء بعنوانأ ثالثة يفعلى التعمية عند العرب، فنشرت 
ُواستخراج املعمى عند العرب، نشر األوالن   بالتعاون بني املعهد وجممع منهماّ

 إحصاء((، ١٩٩٦ عاميف اللغة العربية بدمشق، ونشرت هلم مكتبة لبنان، 
  .))األفعال العربية يف املعجم احلاسويب

حبوثهم يف جماالت خمتلفة من   املعهد من املهندسني، فقد تابعواخرجيو أما
االت، فشارك العربيةجماالت اللغة   وأتقنوا تطبيقات املعلوماتية يف تلك ا

معبعضهم يف مؤمترات  ارك آخرون يف  وندواته كالدكتور عماد صابوين، وشا
وتوجه بعض آخر ... غيداء ربداوي كالدكتورة العربيةحبوث تيسري تعليم اللغة 

كاألستاذ مروان البواب من وحدة حبوث اللغة العربية إىل مشروع الذخرية اللغوية 
ضوا مجيعا مع قلة من ...  والدكتورة غيداء ربداوييف املعهد ٍو  زمالئهمً

 يفً يف اجلامعات السورية معربة، وسيساهم هؤالء اجلامعيني بتعليم املعلوماتية
مع  العدة، وسيكون هلم يف  لتطويرهاتطوير منهجية وضع املصطلح اليت يعد ا

مع من   ما كان ألعضاء هيئة التدريس يف ، الطيب يف دعمه وتطويرهاألثرا
  . يف تطوير العمل فيه القرن املاضي، من طيب األثريفاملعهد الطيب العريب 

 النهضة العربية عصر املنهج املتوارث يف وضع املصطلح هو من صنع إن 
 يف املصطلح،ًلقد كان وافيا بأغراض وضع . ُاإلسالمية واستخلص من تراثها

عصر كانت املصطلحات العلمية األجنبية حمدودة، وما إن نقلت إىل العربية 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٧٢  )٢(اجلزء ) ٨٠( ا

 على اللغة ً أصبح اإلبداع واالبتكار وازدهار احلضارة والتقدم حكراحىت
ا  أما اليوم فقد تغري احلال بل .  ومنها ينقل إىل اللغات األخرىينشرالعربية، 

 الذي ال يتقن استعماله إال قلة من العلميني، وال يدرك املنهج،هذا . انعكس
  .ٍ غريهم، هو اليوم حباجة قصوى إىل التطويرالعلمحدود تطبيقه يف 

تطلب ي ،ع منهجية يف حالنا هذه أساليب وضع املصطلح وبناء أجنإثراء إن
 جماالت املصطلحية واملعجمية والتقييس، ويف تطبيقات يفتكثيف حبوثنا 
مع التخطيط إلعداد العاملني الشباب اجلدد، علىوسيكون . املعلوماتية فيها  ا

ذه املهمة م من . للقيام   اجلامعات الذين حصلوا فيها بعد اإلجازة خرجييإ
 أو يف املعلوماتية، ومنهم تتألف اهليئة العربيةيف علوم اللغة ٍعلى درجة أعلى 

مع، على غرار اليت أحدثت الفنية  ايف ا  يف اجلامعات، ومن املستحسن نظري
.  التدريس فيهاتاهيئأن جيري إعدادهم بالتعاون مع اجلامعات وأعضاء 

 ،املصطلحاتوسيكون يف تطبيق حبوث املصطلحية على ما وضع السلف من 
مثلها كما سيكون .  فائدة أكيدة،وخباصة يف عصر النهضة العربية اإلسالمية

َ يف تبويب معجمات املعاين تبويبا يستوحى من أوليات خدمة النظرإلعادة  ً
مع يف  ٍ املصطلح، كتخصيص فصل للحركة، وثان لألصوات ، وضعأغراض ا ٍ

ذ مشروع الذخرية  املسامهة يف تنفيوستحقق...  للزمن لأللوان ورابعوثالث
فوائد عديدة، منها تيسري وضع اللغوية، والعمل على تطوير أساليب تنفيذه 

التعجيل يف توسيع ذخرية املصطلحات العلمية وإثراء املعجم التارخيي، و
  ... املقرتح تبويبهامعجمات املعاين يف 

ُلقد هيئت للمجمع أهم الشروط اليت متكنه من قيادة تطوير تعريب التعليم 
 لعام ٣٨إذ طورت بنيته بالقانون رقم . ّالعايل يف الوطن، كما قادها إبان إحداثه



  
٢٧٣  واثق شهيدعبد اهللا .  د–جتربة سورية الرائدة يف تعريب العلوم  

مع على الدولة، فزاد عدد أعضائه بالقدر ٢٠٠١  على الوجه الذي اقرتحه ا
مع يف . ّالذي ميكنه من حتسني متثيل فروع العلم والتقانة يف عضويته وشرع ا

 اجلامعات السورية، وهو من أهم تنفيذ مشروع توحيد املصطلحات العلمية يف
وبرزت يف أثناء التنفيذ صعوبات كان . املشروعات اليت كان يطمح إىل تنفيذها

البد من تذليلها كتنظيم عمل اخلرباء يف اللجان، وضرورة رسم سياسة خلطط 
ًالعمل العلمي السنوي والبعيد املدى حرصا على الطاقات البشرية واملالية من اهلدر 

مع، أقره . والتشتت وانتهى األمر إىل وضع مشروع لتطوير أساليب العمل يف ا
  :وقد حدد املشروع حماور العمل فكان أمهها )١ (٢٠٠٤جملسه يف خريف عام 

  . توحيد املصطلحات العلمية بني اجلامعات السورية-
 إثراء منهجيات وأساليب وضع املصطلح ببحوث يف املصطلحية واملعجمية وما - 

م  .ا أو يتفرع منهما كمعجمات املعاين والذخرية اللغويةيرتبط 
ا وإشاعتها-  . رصد ألفاظ احلياة العامة ووضع مصطلحا
 . تيسري تعليم اللغة العربية وتعلمها-
 . متابعة لغة الصحافة واإلعالم وتقومي األغالط املتأصلة فيها-
فادة منه يف  العناية بتحقيق الرتاث العلمي ضمن حمور حتقيق الرتاث واإل-

 .وضع منهجيات وضع املصطلح
 . اإلفادة من تطبيقات املعلوماتية يف مجيع حماور العمل-

                                                            
مع السنوية، :  عبد اهللا واثق شهيدالدكتور) 1(  جملةتقرير عام شامل حول أعمال ا

لد    .٦٦٦- ٦٤٧ات ، الصفح٧٩جممع اللغة العربية بدمشق، ا



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٧٤  )٢(اجلزء ) ٨٠( ا

مع قد شرع يف تنفيذ برامج يف احملاور األول والثالث واخلامس والسابع،  وكان ا
ٍكما شرع يعمل على وضع برامج لتنفيذ مشروعات يف احملور الثاين، أهم حماور العمل 

مع وأ   .ًبعدها مدى وأشدها تأثريا يف تطويرهيف ا
ٍ طفرة جديدة يف جتربة بيئة إن  يف تعريب التعليم العايل أخذت ترتسم سوريةٍ

مع   التعليم العايل، ومنه خباصة يف املعهد العايل للعلوم التطبيقية ويفيف ا
 يف مل أن أكون قد وفقت يف عرض خطوطها الكربىآل وإينوالتكنولوجيا، 
 .خرية من هذه الدراسةالصفحات األ



٢٧٥  

  محمود في شعر معاصريهالدين نور
   فوزي الهيبأحمد. د

ً الفجر من كبد الظلماء، ليمأل الدنيا نورا وضياء، انبلج نور ينبلج مثلما
 انبلج قبله أبوه عماد الدين زنكي، وبعده صالح الدين كماالدين حممود، 

اه َّمس والقهر والذل واالحتالل الفرجني الذي اهلزميةاأليويب، انبلجوا من ظلمة 
م، وحيرالفرجنة،، انبلج ليهزم )ي بالصلي(أصحابه  ر البالد، ِّ ويكسر أسطور

  .األقصىًويوحدها متهيدا لتحرير القدس واملسجد 
 إال بالقدر املؤرخون،ث عنه َّ أحتدث عن نور الدين حممود كما حتدلن

 صورته رسم أن تستطيع اًالذي يساعد يف فهم األشعار اليت حتدثت عنه راجي
ُيهِّاملشرقة، أو رسم بعضها، لتوفـ ا َ  بعض حقه على البالد وأهلها وحضار

  . وحتريرهاوكرامتها
 نور الدين أبو القاسم حممود بن عماد الدين أتابك زنكي العادل امللك هو

ًأيضا بلقب والده، كما قيل له ) زنكي(ُّ الرتكي، ولقب آقسنقربن قسيم الدولة 
 .)١()ابن القسيم(

رمها  ونشأ يف كفالة والده صاحب حلب واملوصل وغي(  ه٥١١(ولد سنة 
ًمن البلدان، وتعلم القرآن والفروسية والرمي، وكان شهما شجاعا ذا مهة ً

عالية  
ِّ صاحل وحرمة وافرة وديانة بيٍوقصد مه أبوه على أبنائه اآلخرين َّلذلك قد. )٢(نةٍ

                                           

  ).١/٩(يف أخبار الدولتني الروضتني ) 1(
  ).٢٩٧/ ١٢( البداية والنهاية )2(
  



لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة    )٢(اجلزء ) ٨٠( ا
  

  

٢٧٦

  .)١( من خمايل النجابةى فيهملا رآ
 القامة أمسر اللون واسع اجلبهة حسن الصورة ذا حلية كان نور الدين معتدل

ً، قويا رياضيا رشيقا سريع احلركة فارسا شجاعا)٢(خفيفة ً ً ً.  
َتوىل امللك بعد استشهاد أبيه أمام أسوار قلعة جعب ُْ
، ( ه٥٤١(، عام )٣(ر 

رة يف طريق التحرير والتكتل والتوحيد  والذي سار ببالد الشام واجلزيرة مرحلة كبي
  .)٤( ( ه٥٢١( منذ أن توىل إمارة املوصل سنة

ى فيها املدارس  اختذ نور الدين حممود حلب عاصمة له، فأصلح أحواهلا وبن
، وأظهر العدل، وأبطل البدع، )٥(والرباطات، وجلب أهل العلم والفقهاء إليها 

ُوحصن األسوار، وعن ي بالزراعة والتجارة وطرقها، وأمر ببناء األبراج  ّ
ام اهلوادي، َمَ، ورتب اخلفراء يف األماكن املخوفة، وجعل فيها احل)٦(تواخلانا

غنيهم عن ُ، وأقطع أمراء األعراب إقطاعات ت)٧(ليطلع على األخبار بسرعة
  .)٨(ديد الطرق وسلب القوافل

                                           

  ).٧١/ ٦(النجوم الزاهرة ) 1(
  ).٧١/ ٦( النجوم الزاهرة (2)
ن  ر تقع على الفرات قرب الرقة وصفي وقلعة جعب). ٣٢٨/ ٢( وفيات األعيان (3)

  )٢/١٤٢معجم البلدان (
  ).٣٢٨/ ٢( وفيات األعيان (4)
  ).٤٧٥/ ٢( زبدة احللب (5)
  ). ٢١/ ١( الروضتني (6)
  .)٣٠٠/ ١٢( البداية والنهاية (7)
  ).٢١/ ١( الروضتني (8)



  أمحد فوزي اهليب. د- نور الدين حممود يف شعر معاصريه 
  

  

٢٧٧

، ( ه٥٤٩ (وبعد ذلك اختذ دمشق عاصمة ثانية له مع حلب، بعدما فتحها عام
ي فتحها، مل مينعه من ذلك حروبه  فعل حبلب ومجيع املدن التفأصلح أحواهلا مجيعها، كما 
، وال اتساع ملكه الذي امتد ليضم الشام ومصر واحلجاز )١(الضارية املستمرة مع الفرجنة

- ١١٢٥/  ه٥٩٧ - ٥١٩(، ولقد ذكر ذلك االتساع العماد الكاتب )٢(واليمن
  : )٣(بقوله) م١٢٠١

  يها إذاِنيا فقاصُّ الدَ لكْتَدان
  فمن العراق إىل الشآم إىل ذرى
  ُمل تله عن باقي البالد وإمنا

 

  ِ دانَكِرْ أمِاذَ لنفُقتهَّحق
  ِ قوص إىل أسوانٍمصر إىل

  ِأهلاك فرض الغزو عن مهذان
 

ًا فقط، وإمنا كان فضال عن ذلك مثقفا ًمل يكن نور الدين حممود رجال عسكري ً
ً، فقيها متساحما غي)٤(ر املطالعة حسن اخلط كثي ّر متعصب، تعلم احلديث النبوي  ً

ًالشريف، وعلمه طلبا لألجر، مقتديا بالسنة النبوية ً ً، حمافظا على الصلوات يف )٥(ّ
رات، عفيف البطن والفرج،  ا لفعل اخليبُر التالوة للقرآن الكرمي، حم اجلماعات، كثي

ُمقتصدا يف اإلنفاق على نفسه وعياله يف املطعم وامللبس، مل تسمع منه  كلمة فحش ً
ً، صموتا وقورا، مل يكن بعد اخلليفة عمر بن عبد العزيز مثله يف اقط يف غضب وال رض ً
ًيا مبتهال داعيا متضرعا يف ِّر القيام يف الليل مصل ، وكان كثي)٦(العدل واإلنصاف والزهد ً ًً

                                           

  ).٦٢/ ٢(  أعالم النبالء(1)
  ).٥١٠/ ٢( زبدة احللب (2)
  .)٦١( خريدة القصر، بداية قسم شعراء الشام (3)
  ).٢٩٧/ ١٢( البداية والنهاية (4)
  ).١٠/ ١( الروضتني (5)
  ). ٢٩٨/ ١٢( البداية والنهاية (6)
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رة جنده  ا، فإنه مل يظفر وينصر علينا بكثإن له مع اهللا سر: قال عنه الفرنج. )١(أموره كلها
وجيشه، وإمنا يظفر علينا، وينصر بالدعاء وصالة الليل، فإنه يصلي بالليل ويرفع يديه إىل 

َّلقد خصص أوقاته كلها . )٢(اهللا ويدعوه، فيستجيب له، ويعطيه سؤله فيظفر علينا
ى إن بالد الشام  ن لقاعدة الدين، حت ملصاحل الناس ، وإظهار شعار اإلسالم، والتمكي

ر من املدارس واجلوامع  ى هلم الكثي ا للعلماء والفقهاء والصوفية، إذ بنمنه مقرصارت يف ز
ي غدت مدارس  واملشايف التً، وأنشأ أيضا مدارس األيتام )٣(هاتوالربط واخلانقا

ًى دارا للحديث النبوي يف تاريخ اإلسالم ، كما كان نور الدين أول من بن)٤(للطب
أما . )٥(

 والدين العلم فيه إالُ ال يذكر اًره من امللوك بأنه كان جملس جمالس غي عن زّ متي فقدجملسه 
  .)٦( يف أمر اجلهادواملشاورة ن الصاحليوأحوال 

ًكان نور الدين حممود ملكا عادال زاهدا عابدا ورعا، مستمسكا بالشريعة، مائال إىل  ً ًً ً ً ً
ى  رة أنه أول من ابتن اه الكثيومن مزاي. )٧(ر الصدقات ًر، جماهدا يف سبيل اهللا كثي أهل اخلي

ًدارا للعدل، كان جيلس فيها مرات عدة كل أسبوع، وحيضر معه القاضي والفقهاء من 
ره، بل يصل إليه القوي  ًسائر املذاهب، ال حيجبه فيها عن الناس مجيعا حاجب وال غي

والضعيف، وكان يكلم الناس، ويستفهم منهم، وخياطبهم بنفسه، فيكشف الظامل، 

                                           

  ).٢٩٩/ ١٢(بق املصدر السا (1)
  ).٣٤/ ١( الروضتني (2)
  .)٦٢/ ٢( أعالم النبالء (3)
  ).٢١-٢٠/ ١( الروضتني (4)
  ).٢٣/ ١(املصدر نفسه (5) 
  ).٣٤/ ١( املصدر نفسه (6)
  ).٦٢/ ٢( أعالم النبالء (7)
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  .)١(صف املظلوم وين
رم الفقهاء واملتصوفة، ويقوم هلم، وميشي هلم خطوات، ويقعدهم  كما كان حيت

، يف الوقت الذي كان )٢(معه على سجادته يف وقار وسكون، ويكاتبهم خبط يده
، ووقاره )٣( أحد من األمراء أن يقعد بني يديه إال بإذنه، لشدة هيبته فيهال يتجاسر

، مع أنه )٤(جناده وأصحابه إىل غاية ال مزيد عليها وضبطه ناموس امللك مع أ
ًريق دما وال يبالغ يف عقوبةُكان ال ي

)٥(.  
ِوكان نور الدين شجاعا حسن الرأي صابرا يف احلرب، أعرف الناس ً  بأمور ً

األجناد وأحواهلم، مل ير الناس على ظهر الفرس أحسن منه، يباشر القتال بنفسه، 
ً الرأي، يتقدم أصحابه، ويتعرض للشهادة سائال ثابت القدم حسن الرمي صليب

قد : ًرا ما يقول ، وكان كثي)٦(ر اهللا تعاىل أن حيشره من بطون السباع وحواصل الطي
اَتعرضت للشهادة غري مرة فلم أحظ ً، قال له يوما قطب الدين )٧( 

ُباهللا ال ختاطر بنفسك، فإنك لو قتلت، قتل مجيع من معك، : )٨(النيسابوري ُ
                                           

  ).٣٠٠ - ٢٩٩/ ١٢(البداية والنهاية (1) 
  ).٦٢/ ٢( أعالم النبالء (2)
  ).٣٠١/ ١٢ ( البداية والنهاية (3)
  ).١/٢٣( الروضتني (4)
  ).١٨/ ١( املصدر نفسه (5)
  ).١٠/ ١( املصدر نفسه (6)

  ).٣٠٠/ ١٢( البداية والنهاية (7)
 ، وتعلم فيها ويف مرو، مث ه٥٠٥ مسعود بن حممد، فقيه شافعي، ولد يف نيسابور عام (8)

مث استقر يف ًم أيضا يف بغداد وحلب، َّدرس باملدرسة النظامية يف نيسابور، ووعظ وعل
ا تويف عام    ).١٩٦/ ٥وفيات األعيان . ) ه٥٧٨دمشق، و
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يا قطب : ً فأنكر نور الدين عليه ذلك قائال.خذت البالد، وفسد املسلمونُوأ
الدين، من كان حيفظ الدين والبالد قبلي غري اهللا؟ ومن هو حممود؟ فبكى من 

ًكان حاضرا 
)١(.  

لم، وكانت قليلة قصرية، فلم يكن يركن للكسل والراحة ِّوأما يف أوقات الس
 رياضة عنيفة مفيدة نافعة للفرسان واخليل والدعة، وإمنا كان يقضيه مع جيشه يف

ًونشاطا وحيوية، وهي اللعب بالكرة على اجلياد، وكان بارعا فيها جدا ًلياقة ًمعا  ً
ًها هلوا لسذاجته َّن ألنه عد راعته يف ساح اجلهاد، ولقد عاتبه عليها أحد الصاحلي كب

ا مترين اخليل على إمنا األعمال بالنيات، وإمنا: وبساطته، فأجابه نور الدين  أريد 
  .)٢(رك اجلهاد وحنن ال نت. ِّ والفر وتعليمها ذلكِّالكر

هكذا كان نور الدين يقضي أوقاته يف حربه وسلمه، إىل أن أسلم روحه إىل 
ُن عاما، مل ي َّيف دمشق، بعد عمر امتد مثانية ومخسي(  ه٥٦٩( خالقها عام ِضع منه ً

اره، وح ر مرضاة اهللا  ه وترحاله، حلظة واحدة يف غيِّليف سلمه وحربه، وليله و
ًي دامت مثانية وعشرين عاما وستة أشهر تعاىل، وخاصة يف مدة سلطنته الت

)٣( .
زة مباركة ساطعة يف التاريخ العريب اإلسالمي، استطاع فيها أن  ّلقد كانت مدة متمي

لدين األيويب، د الطريق أمام صالح اِّد الشام ومصر واليمن واحلجاز وأن ميهِّيوح
رجاعها وطرد الفرجنة منها إىل بالدهم  الذي سار على خطاه، لفتح القدس واست

  .ي أتوا منها الت

                                           

  ).٣٠٠/ ١٢( البداية والنهاية (1)
  ).٢٩٨/ ١٢( املصدر نفسه (2)
  ).٧٢/ ٦( النجوم الزاهرة (3)
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ًكان نور الدين حممود زاهدا يف كل شيء من دنياه، على الرغم من انتصاراته 
ً وزهده هذا جعله زاهدا .وفتوحاته وملكه الذي اتسع حىت امتد من العراق إىل برقة

، قليل )١(بن عبد العزيزا الشعر والشعراء، مثل اخلليفة الراشد اخلامس عمر ًأيضا يف
ما إال باحلق ، ولكن مع هذا فإن الشعر مل يزهد به، بل كان به )٢(االبتهاج 

ا يف حله وترحاله، وحربه وسلمه، وانتصاره وخسارته، وصحته وسقمه، وفرحه حفي
الس، .ختلفةوترحه، وخلواته وجمالسه، ويف مراسالته امل  وكان نور الدين يعقد له ا

شدهم، ويطلب منهم أن يصفوا وقائعه، وأن ينظموا نويسمعه من الشعراء، ويست
لك، فالشعر آنذاك كان له دوره اهلام ذوال غرو يف . ًعلى لسانه شعرا يف اجلهاد

 فرسانه الذين رافقوا فرسان السيف والسياسةله ر قيام، كما كان  الذي قام به خي
م، يؤدون دورهم استثارة للهمم وحتريضا ومواساة وتشجيعا م وسكنا ًيف حركا ً .

ر شعراء عصره،  ر، قاله أكب  شعر كثي-  على زهده - لذلك قيل يف نور الدين 
ّحاولوا فيه أن يوفوه حقه، ولكن أىن هلم ذلك، فقد كانت أوصافه العظمى  ّ

 .)٣(ر من أشعارهم وأعظم رى أكب وأعماله الكب
ًوصفا ر أداء،  ان الشعر مع نور الدين يف حروبه مجيعها يقوم بوظيفته خيك

ًللمعارك وتأرخيا هلا ورفعا للروح املعنوية وحتريضا لألبطال وإخافة لألعداء وإثارة  ً ً
نئة ومدحا، ومما قاله الشعر يف معاركه قول ابن مني ًللهمم وحشدا للقوى و ر  ً

من ) الرها( يف استعادته مدينة )م١١٥٣-١٠٨٠/ ه٥٤٨- ٤٧٣(الطرابلسي 
، تلك املدينة اهلامة اليت كان أبوه ( ه٥٤١(ن عام  الفرجنة وملكهم جوسلي

                                           

  .)٥٨٤/ ٢( الروضتني (1)

  .)٥٨٨/ ٢( املصدر نفسه (2)
  ). ٤٤/ ١( املصدر نفسه (3)
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ن، وكانت أول إمارة صليبية  عماد الدين زنكي قد حررها منهم قبل عامي
  :)١(حررها املسلمون يف بالدنا

ُتلك بكر الفتوح فالشام منها ِ ُْ  
 

ُْشامه والعراق بعد عراقه ُ َ ُُ ُ  
 

َُن الدين أنر واستنجد به معي
 من دمشق، ليساعده يف قمع مترد قام به )٢(

، )٤(، يف صرخد)٣(ن األتابكي ن الدولة كمشتكي غالم أمي) التونتاش(
ُوبصرى

بنفسه (  ه٥٤٢(ً، مستعينا بالفرجنة، فأجنده نور الدين حممود عام )٥(
ًشاهد أحسن منه هيئة وعدة، وكان نصرا ُوجيشه الذي مل ي ًمؤزرا، قال فيه ابن ُ

  :)٦(ر الطرابلسي قصيدة، منها مني
ُرا كم أعتقت يوم بصرى سل بصي ً  

 

ُمن إسار املوت الزؤام عتاقه ِ ِ ْ ِ  
 

ا الشعراء معركة  َّي تغن ولعل من أهم انتصارات نور الدين الت ، )٧()ِّإنب(ى 
ال ، مش)١(سار نور الدين إىل حصن حارم: )٨(ر ، قال ابن األثي ه٥٤٤عام 

                                           

  ). ١٢٧/ ١(ملصدر نفسه  ا(1)

، مث ارتفع شأنه، ( ه٥٣٤(ن عام  ر الدين أبق بدمشق زمن البوريي كان أتابك جمي) 2(
  .( ه٥٤٤(واتفق مع نور الدين حممود، مث تويف يف دمشق عام 

  ).٣٩٨تاريخ دمشق البن القالنسي . (حاكم صرخد وبصرى) 3(
  ).٤٠١/ ٣معجم البلدان . (بلد من أعمال دمشق آنذاك) 4(
  ).١/٤٤١معجم البلدان . (م من أعمال حورانمدينة معروفة بالشا) 5(
  ).١٣١/ ١(الروضتني ) 6(
  ).١/٢٥٨معجم البلدان . (أعمال أعزاز مشال حلب حصن من)7(
تاريخ أتابكة املوصل، أو (املؤرخ يف كتابه (  ه٦٣٠- ٥٥٥(عز الدين علي بن حممد ) 8(

  ).١/١٥٢ن  ًنقال عن الروضتي). (١٧٨- ١٧٧(الباهر يف تاريخ أتابكة املوصل ص 
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ب سواده، مث اال حلب، وهو للفرنج، فح، مش)١(حارم َّصره، وخرب بعضه، و
رنس صاحب  فحاصره، فاجتمعت الفرنج مع الب) ّإنب(رحل عنه إىل حصن 

ّ، فلم يرحل، بل لقيهم، وتصاف )ّإنب(ّرحلوه عن  أنطاكية، وساروا إليه لي
روا، وظهر من نور الدين، من الشجاعة والصرب يف  الفريقان، واقتتلوا، وصب

تل املسلمون َاحلرب، ما تعجب منه الناس، واجنلت احلرب عن هزمية الفرنج، وق
رنس صاحب أنطاكية، وكان من عتاة الفرنج  ًرا، وفيمن قتلوه الب ًمنهم خلقا كثي

ذا النصر . وذوي التقدم فيهم واملال ومن هؤالء الشعراء الذين أشادوا 
صيدة استلهمها الذي قال ق) م١١٥٣-١٠٨٥/  ه٥٤٨-٤٧٨(القيسراين 

  :)٢(رة أوهلا من بائية أيب متام الشهي
ُهذي العزائم ال ما تدعي القضب ُ ُ ّ ُ

)٣(  
 

ُوذي املكارم ال ما قالت الكتب ُ  
 

وبعدما أشاد الشاعر بعزائم نور الدين ومكارمه ومهمه وشجاعته وثبات 
  :)٤(قلبه، وصف هذه املعركة العظيمة بقوله

َضربت كبشهم
   منها بقاصمة)٥(

 

ا الصلب واحنطت هلا ال ُصلبُْأودى  ُُ  
 

  

ُحىت استطار شرار الزند قادحه ُ َ ََ  
  ّواخليل من حتت قتالها تقر هلا

ُفاحلرب تضرم واآلجال حتتطب َ ُ  
ن الركض واجلنب ّقوائم خا ٌ  

                                           
ًكانت حصنا منيعا بني حلب وأنطاكية، فيها أشجار كثي) 1(   ).١/٢٥٨معجم البلدان . (رة ومياه ً
  ).٤٧٩/ ٢(زبدة احللب ) 2(
  . السيف القاطع:، وهو قضيبعمج: ُالقضب )3(
  .)١٥٣/ ١(ن  الروضتي) 4(
  .قائدهم) 5(
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)١(والنقع
)٢(ِالبيض صقال فوق 

  ٌمنعقد 
ٍوالسيف هام على هام ٌ

  مبعركة )٣(
  ّ هطال وليس له)٦(والنبل كالوبل

ُوللظبا ظفر حلو مذاقته ُ ٌ ٌََ  
ا ذكرت ْأنباء ملحمة لو أ ُ ٍ

ُ  
  

  ١٢ُكما استقل دخان حتته هلب
٣َالبيض ال

)٤(
ُاليـلب وال فيها ذمة ذو  ََ

)٥(  

ُسوى القسي وأيد فوقها سحب
ٍ

ّ٦  
ُكأمنا الضرب فيما بينهم ضرب ََُ ْ
)٧(  
ََفيما مضى نسيت أيامها العر ْ   ُبَ

  

 عنقها َّي اشرأب ه امللحمة العظمى التوبعد هذا الوصف الدقيق اجلميل هلذ
رى، وصف خيانة  رها من االنتصارات العربية الكب لتتساوى مع عمورية وغي

  .)٨(ًالفرجنة لعهودهم، واليت كانت وباال عليهم
َخانوا فخانت رماح الطعن أيديهم ُ  

 

ُفاستسلموا وهي ال نـبع وال غرب ََ ٌ َْ ْ
)٩(  

 

ره  دين وإخالصه واحتسابه، وقارنه بغيمث انتقل القيسراين إىل مدح نور ال
  :رة انتصاراته وعظمتها، فقال ّن، ونوه بكث من ملوك املسلمي

                                                                                           

  .غبار احلرب: النقع) 1(
  .مجع أبيض، وهو السيف: البيض) 2(
  .الرؤوس: اهلام) 3(
  .مجعة بيضة وهي اخلوذة: البيض) 4(
  .جلود خيرز بعضها إىل بعض، تلبس على الرؤوس وخاصة يف احلرب: اليلب) 5(
  .املطر الغزير: الوبل) 6(
  .العسل: الضرب) 7(
  .ّشر: وبال) 8(
شجر : ُبَرَوالغ. تخذ منه القسي والسهامُالنبع شجر صلب ينبت يف قمم اجلبال ت) 9(

  .ُ ينبت حول اجلداول، تتخذ منه السهامٌنِلد
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٢٨٥

  ًمن كان يغزو بالد الشام مكتسبا
ٌذو عزة ما مست والليل معتكر ُ ْ َ ٍَِّ  

 

  ُمن امللوك فنور الدين حمتسب
ُإال متزق عن مشس الضحى احلجب َ ّ  

 

اية املعركة وكث   ً:رة أسرى الفرنج على شجاعتهم قائال مث وصف القيسراين 
ْمن باتت األسد أسرى يف سالسله ُْ ُ  

 

َهل يأسر الغلب ُْ
ُ إال من له الغلب)١( ََ  

 

ًإنه إذ وصفهم باألسد، فقد أنصفهم، وذكر شجاعتهم أوال، وأعلى يف  ُ ِ

الوقت نفسه من شجاعة نور الدين وقوته، وانتقل بعد ذلك القيسراين إىل 
ر املسجد األقصى، وهنا   وحثه على فتح القدس، وتطهيحتريض نور الدين،

 مل يعد طالب - بعامة -يتضح دور الشعر آنذاك يف معارك التحرير، فالشاعر 
ٍمال ينافق ويتملق للحصول عليه، وإمنا أصبح صاحب قضية، ينطق بالصدق، 

ًويتوسل باإلخالص، قال خماطبا نور الدين
)٢(:  

َغضبت للدين حىت مل يـفتك رض ُْ َ   اَ
ض ٍجلب بذي األقصى املسجد إىل فا ََ  

  ر ساحله وائذن ملوجك يف تطهي
 

ُُوكان دين اهلدى مرضاته الغض   ُبُ
  ُيوليك أقصى املىن، فالقدس مرتقب
ُفإمنا أنت حبر جله جلب
َِ ُُُّ ٌ  

 

حاول القيسراين يف ملحمته الطويلة الرائعة هذه أن يعطي نور الدين حقه 
ًإنصافا وتعظيما، وكأين به  أن انتصار نور - وهو على حق - كان يعتقد ً

الدين هذا يعدل انتصار املعتصم يف عمورية، ويتضح هذا إذا علمنا أن انتصار 
م، على حي ن كان انتصار نور الدين،  عمورية حدث واملسلمون يف أوج قو

ًرا من  وا كثيُّواملسلمون يف ضعف، قد جترأ عليهم الفرنج فغزوهم، واحتل

                                           

  .مجع أغلب، وهو األسد: الغلب) 1(
  ).١٥٤/ ١(الروضتني ) 2(
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٢٨٦

ك نستطيع أن نتلمس روح أيب متام يف بائيته واضحة جلية يف لذل. بالدهم
ًوفضال عن هذه . ر من أبيات قصيدته ومعانيها وألفاظها وتراكيبها كثي

  .القصيدة هناك قصائد أخرى يف هذه املعركة، وذلك ألمهيتها وعظمتها
 عليها َّي أحل رة العظيمة الت وعلى الرغم من انتصارات نور الدين الكثي

ًاء وصفا ومدحا وفرحا، مثل فتح أفامية وسنجار ورحبة مالك والفرات الشعر ً ً
، مما ذكرته كتب )١(رها عزاز وتل باشر ودلوك واجلوالن وطرطوس وغيأومحص و
ن والبداية والنهاية وتاريخ دمشق وبغية الطلب وزبدة  الروضتي: مثلالتاريخ، 

ل برغم ذلك فإين سأقف  أقو.رها احللب وأعالم النبالء وتاريخ ابن عساكر وغي
رى يف معارك التحرير وطرد  عند فتح دمشق وما سبقه، ملا له من أمهية كب

نظرة خاصة، وجعلته إليه الفرنج من البالد، أمهية جعلت نور الدين ينظر 
ً، ليكون له عونا يف اجلهاد )ن الدين أنر معي(زوج ابنة صاحب دمشق  يت

ر األمور، ويعاضد  ِّفيغي، )٢()ر الدين آبق جمي(والتحرير، ولكنه يتوىف، ويأيت بعده 
عام (  وهذا ما اضطر نور الدين إىل حصار دمشقم،الفرنج، ويستنصر 

َّحصارا حازما، تـوج بفتحها، فأكرم أهلها وأمنهم، وأظهر فيهم العدل (  ه٥٤٦ ُّ ً ً
ًروا من الدعاء له وسروا بذلك سرور ، فأكث)الضرائب(واإلحسان، وأزال املكوس  ا ُّ

                                           

  .أماكن معروفة يف بالد الشام: أفامية وسنجار ورحبة مالك) 1(
ن نور الدين حممود والفرنج، حاصره  ن الصالح والسوء، وبي ملك دمشق، تذبذب بي) 2(

. الفرات، وأخرجه منها إىل محص مث إىل بالس قرب  ه٥٤٩نور الدين يف دمشق عام 
ان ـات األعيـ، وفي٤٨٨، ٤٨٠، ٤٧٨، ٤٧٦تاريخ دمشق البن القـالنسي (
٥/١٨٤، ١/٢٩٧.(  
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٢٨٧

ًا عظيماًبذلك سرور
  :)٢(ولقد ذكر الشعراء ذلك، منهم القيسراين الذي قال. )١(

ُْليـهن دمشقا أن كرسي ملكها ّ ّ ً ِ ْ َ  
َوأنك، نور الدين، مذ زرت أرضها ْ  

 

  ُالصدر ِّمهه عن ضاق ًصدرا منك ي ُحب
)٣(َنسرها عن احنط ى حت بك  ْمست

  )٤(النسر 
 

والفرنج، كان أمهها ن نور الدين  رة بي وبعد فتح دمشق حدثت معارك كثي
ًّانتصارا عظيما بيـنا، (  ه٥٥٢ (رية عام انتصاره عليهم يف املالحة قرب طب ً ً

م طرقات دمشق يف يوم  ّخلف كثي ًرا من الغنائم واألسرى والقتلى، امتألت 
  :)٥(مشهود، وقد وصف ذلك أحد الشعراء بقوله

ًما رأينا فيما تقدم يوما ّ  
ْن علتهمـ رنج حيـَل يوم الفـمث َْ َ  

 

ِامل احلسن غاية يف البهاءـك ً َ  
ِذلة األسر والبال والفن   ِاءُ

 

ُوأما مصر فلقد كانت فتح فتوحات نور الدين، ومت له ذلك بعدما كث رت  َّ
ا، مثل شاور بن جمي ر وزير العاضد  فيها االضطرابات، واستعان به كبار رجاال

ًنجدا بنور الدين على ن الذي أتى دمشق مست لدين اهللا آخر حكامها الفاطميي
جبيش كان قائده ضرغام بن سوار بعدما سلبه وزارة مصر، فأجنده نور الدين 

                                           

  ).١٢/٢٤٩(البداية والنهاية ) 1(
  . وما بعدها)١/١٥٧(خريدة القصر، قسم شعراء الشام ) 2(
 العظمى للجامع األموي وما اسم يطلقه أهلها على القبة الرصاصية: نسر دمشق) 3(

  ).٧٨دمشق يف عصر املماليك، نقوال زيادة (حوهلا من قباب 
  .جمموعة من النجوم، أو الطائر املعروف: ّالنسر) 4(
  ).٥٢٤(تاريخ دمشق ) 5(
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٢٨٨

، استطاع أن يستعيد له الوزارة، ويرتب له ( ه٥٥٨(، عام )١(ركوه أسد الدين شي
ولكن شاور غدر بنور الدين واستعان بالفرنج، فأرسل نور . )٢(أمور مصر وأحواهلا

ً، خوفا من سقوطها بيد الفرنج )٣(( ه٥٦٢(إىل مصر عام ركوه ثانية  الدين شي
م شاور، ولكن شي ركوه عاد إىل الشام بعدما اتفق مع الفرجنة على  الذين استعان 

ًأن يعودوا عنها أيضا
استجاب نور الدين الستنجاد (  ه٥٦٤(ويف عام . )٤(

ا، فأغاثه ً، حاكم مصر بعدما أرسل إليه شعور نسائه مستغيث)٥(العاضد الفاطمي
ركوه ثالثة إىل مصر، فدخلها، وانتصر على الفرنج، وقتل شاور،  بأن أرسل شي

ٍما لبث أن تويف بعد مدة قصيولكنه ًوتوىل الوزارة بدال منه،  رة فتوالها بعده صالح  ّ
صر، منهم احلافظ مولقد هنأ الشعراء نور الدين على فتح . )٧( ابن أخيه)٦(الدين

َّ، الذي حرضه على فتح القدس )م١١٧٦- ١١٠٥/ ه٥٧١- ٤٩٩(ابن عساكر 
  :)٨(ومتابعة اجلهاد، قال 

                                           

ً صالح الدين األيويب، من أعظم قادة نور الدين حممود، تسلم وزارة مصر شهرين تقريبا، مث ّعم) 1( ََّ َ
ََّ، فـتسلمها بعده صالح الدين ه٥٦٤تويف عام    ).٤٧٩/ ٢وفيات األعيان . (ََ

  .)٢٩( السلطانية ادرالنو) 2(
  ).٣٧٣/ ٥(النجوم الزاهرة ) 3(
  .)٣٠(النوادر السلطانيية ) 4(
وفيات  ) ه٥٦٧ن يف مصر، تويف عام  عبد اهللا بن يوسف، آخر احلكام الفاطميي) 5(

  ).١٠٩/ ٣األعيان 
حمرر القدس وبطل احلروب الصليبية (  ه٥٨٩-٥٣٢(األيويب أي صالح الدين ) 6(

  ).رة صالح الدين البن شداد انظر كتاب النوادر السلطانية أو سي(هر األش
  ).٣٣ - ٣٢(املصدر نفسه ) 7(
  ).٢٧٧/ ١(خريدة القصر، قسم شعراء الشام ) 8(
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٢٨٩

َُوطهر املسجد األقصى وحوزته ِ ِّ  
 

  ِمن النجاسات واإلشراك والصلب
 

ه بنصر اهللا، َّومنهم العماد الكاتب، الذي مدحه بأنه مالك األمم، وبشر
صر، ر وبعزمه وجندته مل وأشاد بعدله الذي أسس عليه ملكه، وبفعله للخي

ر القدس  تطهيوَّي أخافت األعداء، كما حرضه على متابعة اجلهاد  وهيبته الت
ّبعدما وحد مصر والشام، قال 

)١(:  
ِّمبلك مصر أهن ِي مالك األمم ُ َ  

ًأضحى بعدلك مشل امللك ملتئما ِ ْ ُ ْ َ ِ  
ُاغز الفرنج فهذا وقت غزوهم ْ  

ِوطهر   ْوثب الصليب رجس من القدس ّ
  ُفملك مصر وملك الشام قد نظما

 

ِفاسعد وأبشر بنصر اهللا عن أمم ََ ْ ْ  
ٌوهل بعدلك شيء غي َ   ُر ملتئم ِ

ِواحطم مجوعهم بالذابل احلطم َ ُ ْ ْ  
َعلى البغاث وثوب األجدل القطم ُ  

  منتظمٍّيف عقد عز من اإلسالم 
 

ومثلما رأينا الشعر يف انتصارات نور الدين كلها، نراه معه يف خسارته مع 
ا، استطاع أن حيوهلا إىل انتصارات بفضل شجاعته ًأعدائه، وكانت نادرة جد

ي احتلها الفرنج   دخل نور الدين يف األراضي الت ه٥٥٨ففي عام . وحكمته
 فبينما هو وجنده يف خيامهم وسط النهار قرب محص، .لينازل طرابلس

زم جند نور الدين بعدما قتل منهم من  فاجأهم الفرنج على حي ُن غرة، فا
ُقتل، وأسر منه وتراجع نور الدين إىل ظاهر محص، فأحضر منها . ُم من أسرُ

ي تبعد عن مكان الواقعة  ، الت)٢()قدس(رة  ما فيها من اخليام، ونصبها على حبي
أربعة فراسخ فقط، وظن الناس أنه لن يقف دون حلب، ولكنه كان أشجع 

                                           

  ).٤٤٥- ٤٤٣/ ٢(الروضتني ) 1(
  .رة قطينة الواقعة قرب محص هي حبي) 2(



لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة    )٢(اجلزء ) ٨٠( ا
  

  

٢٩٠

م بثأر اإلسالى آخذ  واهللا ال أستظل جبدار حت: (ًمن ذلك وأقوى عزما، فقال
، وأرسل إىل حلب ودمشق، وأحضر األموال والدواب واألسلحة واخليام، )وثأري
فقال ابن . فلما رأى الفرنج منه ذلك طلبوا اهلدنة، فلم جيبهم إىل ذلك. رها وغي

َّ املهذب عبد اهللا بن ،)م١١٨٥- ١١٢٨/  ه٥٨١- ٥٢٢(الدهان املوصلي 

صار الفرنج باخلداع د انتِّأسعد نزيل محص قصيدة، يصف ذلك وميدحه، ويفن
ن الذي بدأ خسارة وانتهى  واملفاجأة، ويقلل من شأنه وقيمته، ويقارنه بيوم حني

رفع الروح املعنوية لدى  كل ذلك لي. ن ًنصرا للرسول، وملن ثبت معه من املؤمني
ًنور الدين وجيشه، مث هدد الفرنج وتوعدهم بنور الدين الذي وقف متحديا  َّ

م، فكان وحده جيشا عرمرما ثابتا بطال خترالفرنج بعد هزمية جيش ُّه قر ً ً ً  له ً
َّالليوث سجدا، مث ذكر جيش نور الدين بأن ثبات قائدهم هو الذي أنقذهم  ً َّ

  : )١(من القتل واألسر، وسأل اهللا له العون والنصر، فقال
ٍوما يعيبك ما نالوه من سلب َ ْ ِ  
ُهل آخذ اخليل قد أردى فوارسها ِ  
  ًأم سالب الرمح مركوزا، كسالبه

ُن أسوة وهم هلم بيوم حني ٌ  
ٍدين من ظلمكم قد جتلت بنور ال َُ  

ّفقام فردا وقد ولت جحافله ً  
 

ِباخلتل، قد تؤسر اآلساد باحليل ُ ُ  
ِآخذها ُمثال َِولِّوالط )٢(الشكل يف ِ

)٣(  

ِرب دائرة من كف معتقلواحل ّ  
  سلُّ الرُ وفيهم خامتِ األنامُر َخي

ِللظلم    لإلضالل من ظللَ واجنابُّ
ِفكان من نفسه يف جحفل زجل ِ)٤(  

 

                                           

  . وما بعدها)٢٨٩/ ٢(خريدة القصر، قسم شعراء الشام  )1(
  . به قوائم اخليلُّتشد قيد: الشكل) 2(
  .نها من الرعيِّربط به اخليل ميكُحبل طويل ت: ّالطول) 3(
  .رة جنده له جلبة وضجيج لكث) 4(
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٢٩١

 ةرنا قصيدة ابن الدهان هذه يف اعتذاره عن نور الدين ومدحه بعينيّتذك
ا عن سيف الدولة يف الوقعة اليت ن ي الت املتنب كب فيها املسلمون ُي اعتذر 

  :)٢(، ومطلعها)١(بالقرب من احلدث
  ر هذا الناس ينخدع ري بأكث غي

 

  إن قاتلوا جبنوا أو حدثوا شجعوا
 

ًث الشعر أيضا عن صلحه مع أعدائه، عندما كان يلجأ إليه َّوكذلك حتد
ر ذلك َّ، وصو ( ه٥٤٥(ن، مثلما فعل مع رجاالت دمشق عام  ملصلحة املسلمي
ًر تصوير، إذ شبهه بالسيف حدا وصفحا، وبأنه قد أسكر الرماح  القيسراين خي ً

َّرا، فحق هل بدماء األعداء كثي ُ ًا أن تصحو منها قليال، قالً
)٣(:  

  لك اهللا، إن حاربت فالنصر والفتح
 

ّعد ًصلحا شئت وإن   ُالصلح حزمك من ُ
 

ًوذكر الشعر أيضا لنور الدين جهادا من نوع خاص، يعرفه التصوف الذي  ً
ُ، وهو جهاد النفس الذي يعد أصعب أنواع اجلهاد، رة  بكثًكان آنذاك منتشرا

ر، وهو مقدمة البد منها جلهاد العدو، وهو اجلهاد  بُحىت وصف باجلهاد األك
األصغر، وجند ذلك يف قول القيسراين الذي وصفه بأنه ذو اجلهادين، ورسم له 
صورة الكمال اجلامع للعدل وسلوك احملجة البيضاء وحسن السرية واجلود 
والصالح والشجاعة والوالية والسمو والطهر وحسن اخللق، والرأفة مع 

والعفاف مع االقتدار، والسطوة مع احلياء، واجلمال مع اجلالل، الشهامة، 
  :)٤(والكمال مع البهاء

                                           

  ).٢/٧٢٧معجم البلدان . (اطسيَُن ملطية ومس قلعة حصينة على جبل األحيدب بي) 1(
  ).٢/٢٢١(ي  ن املتنبديوا) 2(
  ).١٨٠/ ١(ن  الروضتي) 3(
  . )٤٦-  ١/٤٥(الروضتني  )4(



لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة    )٢(اجلزء ) ٨٠( ا
  

  

٢٩٢

  ذو اجلهادين من عدو ونفس
  أيها امللك الذي ألزم النا

 

ِفـهو طول احلياة يف هيجاء ْ َ  
  ِس سلوك احملجة البيضاء

 

 - /...  ه٥٤١-(..ًكما وصف أيضا ابن قسيم احلموي املسلم بن خضر 
ه ولينه، وسطوته وسكونه، وصفاء جهاده ومسو إميانه، شجاعت) م١١٤٦
 ووفاءه، وشرفه وظفره وتأييد اهللا له، وإعزازه للدين وإهانته  للناسوملكه

  :)١(للشرك، فقال 
  ُتبدو الشجاعة من طالقة وجهه

ِّة جمربووراء يقظته أنا ُ  
  ُهُ جهادَّحَهذا الذي يف اهللا ص

 

ُكالرمح دل على القساوة لينه ُ َّ  
  هللا سطوة بأسه وسكونه
  هذا الذي باهللا صح يقينه

 

  :)٢(ته، فقالَّث القيسراين عن زهده وعفَّوحتد
  ى يده عن الدنيا عفافا ثن

 

ا عن األموال زهد   ُومال 
 

ًوحاول العماد الكاتب أن حييط بشمائله وفضائله أيضا، فرسم له صورة 
ًّ مكرما، ًماِأمانيه سالكاملة، بدأها بالدعاء له أن يدرك ما يشتهيه، وينال كل 

ث عن عدله الذي جعل َّن، وحتد ًيطوف يف فلك اهلدى متفوقا على العاملي
ُاألسود ترعى مع املها، فال تعتدي عليها، وعن أيامه احلميدة وملكه وكرمه 
وهداه وشجاعته وصواب آرائه وحصافته وحصانته وطهره وعبادته وتصوفه، 

ر وحسن   امللوك جبده وزهده وحبه للخيله على مجيعَّوإخالصه هللا، كما فض
رهم،  رهم، والرأفة لكبي زام أوامر اهللا ونواهيه فيهم، وبرمحة صغي سياسته للرعية والت

                                           

  ).٤٧٥ -٤٧٤/ ١(خريدة القصر، قسم شعراء الشام ) 1(
  ).٨٤/ ١( الروضتني )2(



  أمحد فوزي اهليب. د- نور الدين حممود يف شعر معاصريه 
  

  

٢٩٣

ًفلم ييئس منهم فيه أحد، ومل حيرم سائال منهم، فأتعب نفسه يف الدنيا، حىت 
ينال راحة آخرته، وبذلك فاق امللوك مساحة ومحاسة ونزاهة عن العيوب 

ا صورة شعرية مثالية، لوال أن املؤرخي. ًماوحل ا خيال : ن صدقوها، لقلنا إ إ
  :)١(شاعر، قال العماد

َأدركت من أمر الزمان املشتهى ُ َ  
  ًوبقيت يف كنف السالمة آمنا

  لك اهلدىالزلت نور الدين يف ف
 

  وبلغت من نيل األماين املنتهى
ًمتكرما بالطبع ال متكرها ّ ًّ  

ا البها ذا عزة للعاملي   ن 
 

ًرة عطرة، أحيت ذكر العمرين عدال وشهامة  رة نور الدين، فهي سي وأما سي ِ َْ َ ُ
ِ

ًوإخالصا وجودا وذكرا، قال القيسراين ً ً
)٢(:  

ج سي   رته يا سائلي عن 
ِيا نور دين اهللا وابن عماده

َ ِ َ  
 

  ر مفرق هامه الفجر هل غي
ِوالكوثـر ابن الكوثر ابن الكوثر ِِ َ ََ  

 

ُن حىت وصل إىل ما وصل إليه مسوا، وكماال على خطا والده سار نور الدي ً ً
الذي استطاع أن حيقق أول نصر حقيقي على الفرنج، بعدما طردهم من 

م فيها ًرا يف أثناء مدحهم  لذلك ذكره الشعراء كثي. الرها، وقضى على إمار
   :)٣(ر لنور الدين وأحلوا يف ذلك، مثل ابن مني

  :)٤(ن فقال ر بعظماء خلفاء املسلمي ّ ذكرت ابن منيوهذه العظمة واالنتصارات
ِوعلى العواصم من دفاعك عاصم   )١(ينشي الرشيد وينشر املنصورا  َ
                                           

  ).٤٥(، وانظر خريدة القصر، قسم بداية شعراء الشام )٣٨٢ - ٣٨١/ ١(الروضتني ) 1(
  ).١/٤٦( الروضتني )2(
  ).١/١٩٦(  الروضتني )3(
  .)١/١٢٧ (الروضتني ) 4(



لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة    )٢(اجلزء ) ٨٠( ا
  

  

٢٩٤

ّرجاع القدس، ألنه عدها إرهاصات لذلك،  وجعلت القيسراين يتفاءل باست
  :)٢(قال

ُّح الرها جلة ُفإن يك فت ُ  
 

  فساحلها القدس والساحل
 

ًرجاع القدس قائال بطول البقاء، حىت يتم استر  كما دعا له ابن مني
)٣(:  

  ًأبقاك للدنيا وللدين معا
  حىت نرى عيسى من القدس قد

 

ّخالك يف ليلهما ني   را ّ
  ً إىل سيفك مستنصرااجل

 

م يف  ّوصور القيسراين حمبة الناس الصادقة له، وكيف يفدونه بآبائهم وأمها
  :)٤(قوله

َو استطاع فداك الـولعمري ل َ  
 

  ـقوم باألمهات واآلباء
 

لشعراء تفيض منه معانيهم، وتتفاءل لكل ذلك جعل نور الدين منبع وحي 
  :)٥(به أشعارهم، قال القيسراين

  ه األفكارـدت لـُهذا الذي ول
  وجرت له خيل النهى يف حلبة

  القوايف برهةوأتت به نذر 
 

  ًومتخضت فأال به األشعار
  رها املضمار وردت وصفو ضمي

  إن القوايف وحيها إنذار
 

ذه اخلالل املالئكية أسوة حسنة جلنده، تشبهوا به، كما  وكان نور الدين 

                                                                                           

فوات (ن وأعظمهم   هارون الرشيد وأبو جعفر املنصور من أشهر اخللفاء العباسيي)1(
  ).٢/٢١٦، ٢٢٥/ ٤الوفيات 

  .)١٢٧/ ١(الروضتني ) 2(
  .)١٤٩- ١٤٨/ ١(املصدر نفسه ) 3(
  .)١/٤٦(املصدر نفسه ) 4(
  .)١/١٧٤( املصدر نفسه )5(



  أمحد فوزي اهليب. د- نور الدين حممود يف شعر معاصريه 
  

  

٢٩٥

  :)١(قال القيسراين
  ًملك أشبه املالئك فضال

 

ْه مبالك األمر جندهيوشب ُ ُ ِ ٌ  
 

م عناية كبي نُوقد ع رة وقوة وعدة، إذا ساروا  ًرة، فبلغوا الغاية إميانا وكث ي 
تفي كواكبها، لتظهر كواكب أخرى من سيوف اجلند مأل الغبار السماء، فتخ

  :)٢(وأسنة رماحه، قال القيسراين
  َيف عسكر خيفي كواكب ليله

   وراءهجرار أذيال العجاج
 

ُنقعا، فيطلعها القنا اخلطار ً  
  ُوأمامه، بل جحفل جرار

 

ر،  ًأما الشعب فقد سرى زهد نور الدين إليه، فغدا زاهدا، ال يفعل إال اخلي
  :)٣(مة بن منقذقال أسا

  سلطاننا زاهد والناس قد زهدوا
 

  ُرات منكمش ٌّله فكل على اخلي
 

   :)٤(كما رضي الناس عن عيشهم احلميد ومحدوه، قال القيسراين
  ي على عيشنا الـ وكيف ال نثن

 

  ُحممود والسلطان حممود
 

د، ر على مجيع املدن والبال رة فضل كبي كان لنور الدين ومناقبه اجلليلة الكثي
ا  ولكن فضلها على حلب عاصمته األوىل أعظم وأكب ر، حىت غدت وكأ

  :)٥(ر البيت احلرام حرمة، قال ابن مني
َُْما حلب البيضاء مذ صنتها ْ ُ ُإال حرام مثل أم القرى  ُ ٌ  

                                           

  .)١/٤٨(الروضتني ) 1(
  .)١٧٥ - ١/١٧٤(صدر نفسه امل) 2(
  .)٥١٦/ ١(، وخريدة القصر، قسم شعراء الشام )٦/١٠٧(النجوم الزاهرة ) 3(
  .)٥/٢٨١( النجوم الزاهرة )4(
  .)١٤٨/ ١(الروضتني ) 5(



لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة    )٢(اجلزء ) ٨٠( ا
  

  

٢٩٦

َشيدت يف معمور أرجائها ْ َّ  
  َّفأصبح الشادي إذا ثوب الـ

 

  ٍلكل باغي عمرة مشعرا
  راّ ـداعي له هلل أو كب

 

ي  ًرصد الشعر أيضا عالقات نور الدين مع اخلالقة العباسية يف بغداد الت
ا، ويدافع عنها بإخالص وشجاعة واستماتة، وهذا ما جعل كان  يستظل 

َُاخلليفة العباسي املستضيء باهللا راضيا عنه، يرسل إليه اهلدايا واخلل ًع شكرا ً ُ
على واحدة من تلك اهلدايا النتصاراته على الفرجنة وتوحيده للبالد، وقد هنأه 

   :)١(ر بقصيدة طويلة، منها ابن مني
ُْوبرزت يف لبس اخلالفة كاهلال َ  

 

ُل جاله يف حلل الدجى التهليل ِ َُ  
 

رسلها إىل  كما طلب نور الدين من العماد أن ينظم قصيدة على لسانه، لي
كررة إليه، رية املت ً، فضال عن رسائله النث ه٥٦٩اخلليفة العباسي يف بغداد عام 

ليبشره فيها مبا حققه من انتصارات للخالفة العباسية، ومن هذه القصيدة 
  :)٢(أبيات تؤكد والءه للخليفة وتبعيته له، وهي

ا ظفرا   ًقد نال عبدك حممود 
  من خوف سطوته أن العدو إذا

 

  مازال يرقبه من قبل مرتبصا
  َّأم الثغور على أعقابه نكصا

 

 قصيدة أخرى له مرسلة إىل بغداد عودة مصر إىل ًكما ذكر العماد أيضا يف
ّز، خص اهللا به نور الدين،   بكر مميٌاخلالفة العباسية، ووصف ذلك بأنه فتح

ة بأنه نائب الرسول وإمام العصر، ال ينازعه يف ذلك منازع، ومدح فومدح اخللي
  : )٣(نور الدين الذي استنار امللك به

                                           

  .)٢١٢ - ٢١١/ ١(الروضتني ) 1(
  ).٥٥٦/ ٢( املصدر نفسه )2(
  ).٣٥٦/ ٥(النجوم الزاهرة ) 3(



  أمحد فوزي اهليب. د- نور الدين حممود يف شعر معاصريه 
  

  

٢٩٧

  قد خطبنا للمستضيء مبصر
ِهو فتح ب   رايا ٌكر ودون البٌ

  واستنارت عزائم امللك العا
 

  ِنائب املصطفى إمام العصر
  كرِراع الب اهللا بافتَّخصنا 

  دل نور الدين اهلمام األغر
 

ًومن البديهي أيضا أن يكون للشعر دوره أيضا يف عالقة نور الدين مع  ً
- ١١٠٢/ ه٥٥٦-٤٩٥(ّن، فهذا الوزير الفاطمي طالئع بن رزيك  الفاطميي
     ، يرسل جمموعة من القصائد بوساطة صديقه أسامة بن منقذ )م١١٦١

، إىل نور الدين، لييسر إجياد نوع من )م١١٨٨-١٠٥٩/   ه٥٨٤-٤٨٨(
لذلك نستطيع أن . ن مصر الفاطمية والشام العباسية على الفرنج التحالف بي

ة، ومنها  إىل قيمتها األدبيً هذه القصائد وأمثاهلا وثائق تارخيية إضافةَّنعد
 طويلة، استحث فيها ابن رزيك نور الدين على متابعة جهاد )١(قصيدة ميمية
  :)٢(الفرجنة، أوهلا

  ُأال هكذا يف اهللا متضي العزائم
ن   جتهز إىل أرض العدو وال 

 

  ُالصوارم السيوف احلرب لدى ُوتنضى
  ًوتظهر فتورا إن مضت منك حارم

 

د بعض ِّهذه األبيات اليت تعدومن رسائل ابن رزيك إىل أسامة بن منقذ 
  :)٣(مناقب نور الدين

ا تيك القضيه  واملم بنور الدين واعـ   ْـلمه 

                                           

  :عها تذكرنا مبيمية املتنيب، ومطل)1(
  على قدر أهل العزم تأيت العزائم

 

  وتأيت على قدر الكرام املكارم
 

  

  ).٢٨٩/ ١(الروضتني ) 2(
  ).١/٢٩١(الروضتني ) 3(



لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة    )٢(اجلزء ) ٨٠( ا
  

  

٢٩٨

  ُفهو الذي مازال ختـ
  ويبيد مجع الكفر بالـ
ضة   فعساه ينهض 

 

ّـلص منه أفعال ونيه ٌ َ  
  ـبيض الرقاق املشرفيه

ا تلك البقيه يفن   ي 
  

ا، أشاد فيها وأجاب أسامة بن منقذ على رسائل ابن رزيك ال شعرية مبثيال
بنور الدين وبسجاياه، ونصحه فيها بالتحالف معه ألنه حامي بالد الشام من 

  :)١(الفرجنة، قال

  واشدد يديك بود نو
  عن بالفهو احملامي 

  ومبيد أمالك الفرنـ
  ملك يتيه الدهر والدنـ
  مجع اخلالل الصاحلا

 

  ر الدين والق به الرجاال
ًد الشام مجعا أن تذاال

)٢(  

  ًـج ومجعهم حاال فحاال
  ـيا بدولته اختياال
  ت فلم يدع منها خالال

 

رك الشعر نور الدين يف حياته اخلاصة، كما الزمه يف حياته الرمسية  مل يت
 به َّالعامة، فنجده يهنئه يف كل املناسبات السعيدة، مثل شفائه من مرض أمل

  .)٦(، وشهر رمضان)٥(يد، وختانه يف الع)٤(ووالدة ابن له .)٣(( ه٥٥٢(عام 

                                           

  .)١/٢٩٤(الروضتني ) 1(
ان: ُتذال) 2( ُ.  
  .)٥٣٥(تاريخ دمشق ) 3(
  .)١/٢٢١(الروضتني ) 4(
  .)٦٦ - ٦٥(الشام خريدة القصر، بداية قسم شعراء ) 5(
  .)١٤٨- ١/١٤٧(تني الروض) 6(



  أمحد فوزي اهليب. د- نور الدين حممود يف شعر معاصريه 
  

  

٢٩٩

ًومن الطبيعي أيضا أن يشارك الشعر يف املناسبات احلزينة، فنجده يعزي 
     ر سيف الدين غازي صاحب املوصل عام  نور الدين يف وفاة أخيه األكب

ّ، ويعدد سجايا الفقيد، وميدحه، ويفديه، ويدعو له بالبقاء، وميدحه، ( ه٥٤٤(
  :)١(ر نيوميدح أسرته مجيعها، قال ابن م

  ن ًبقيت معزى من اهلالكي
  ولو أنصف الدهر موتاكم

 

ّتوقى الردى وتوىف األجورا ّ ُ  
  َّخلط هلم يف السماء قبورا

  

وهكذا اغتنم الشعر مجيع املناسبات السعيدة واحلزينة، الرمسية واخلاصة، 
  .ًر عن وجوده ودوره يف احلياة آنذاك، وهو دور حيوي وضروري جدا  ليعب

َّدين حممود حاضرا وبقوة ووضوح يف الشعر الذي توجكان نور ال ه إليه ً
ًمباشرة، كما كان أيضا حاضرا وبوضوح يف قصائد بعض الشعراء اليت توجهوا  ً

ّن ابن رزيك وأسامة بن منقذ، كما مر بنا  ره، مثل القصائد املتبادلة بي ا إىل غي
يطلب من بعض ًوكان نور الدين أيضا يفيد من الشعر ومزاياه، ف. من قبل

ًشعرائه أن ينظم له بعض رسائله شعرا، مثل القصيدة اليت نظمها العماد 
الكاتب على لسانه، وأرسلها إىل اخلليفة العباسي، كما أشرنا إىل ذلك قبل 

  .قليل 
ًوكذلك كان نور الدين أيضا جيلس للشعراء لينشدوه قصائدهم

، ويطلب )٢(
كيف تصف : قوله للعماد الكاتبًمنهم أحيانا أن يصفوا بعض حروبه، مثل 

، وكان العماد معه على اخليل،  ه٥٦٨ن الفرنج عام  ما جرى، أي بينه وبي

                                           

  .)١/١٦٩(الروضتني ) 1(
  ).١٥٢/ ١(املصدر نفسه ) 2(



لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة    )٢(اجلزء ) ٨٠( ا
  

  

٣٠٠

  :)١(اخليل، فقال العماد قصيدة طويلة، منها 
ُعقدت بنصرك راية ْ    اإلميانُ

  ْيا غالب الغلب امللوك وصائد الـ
ُكم وقعة لك يف الفرنج حديثها ٍ  
  وهزمتهم بالرأي قبل لقائهم

 

ِوبدت لعصرك آية اإلحسان ُ ْ  
  ـصيد الليوث، وفارس الفرسان
  قد سار يف اآلفاق والبلدان
  )٢(والرأي قبل شجاعة الشجعان

 

ًا تقدم استنشد نور الدين الشعراء أشعارهم أحيانا يف احلماسة مًوفضال ع
، وهذا على فهمه للشعر وتذوقه له )٣(رها من موضوعات الشعر وغي

  . يف النفوس آنذاك واستحسانه جلميله وإدراكه لدوره
ن نور الدين والشعر عند هذا احلد، وإمنا جتاوزه عندما  ومل يقف األمر بي

ى  ًطلب من العماد الكاتب أن ينظم له وعلى لسانه أبياتا يف اجلهاد ليتغن
ا، هو وجنده، ولتثي ي نور  وسألن: قال العماد. ر فيهم احلماسة واهلمة ويتقوى 

  :)٤( يف معىن اجلهاد على لسانه فقلت)اتيدوبيت(الدين أن أعمل 
  أقسمت سوى اجلهاد مايل أرب
  إال باجلد ال ينال الطلب

 

  والراحة يف سواه عندي تعب
ٍوالعيش بال جد جهاد لعب ٍّ  

 

ًوقلت أيضا
)٥(:   

ًسيفي طربا إىل الطلى   أن أغزو سوىال راحة يف العيش
  ُّز  يهت)١(

                                           

  .وما بعدها) ٥٤(خريدة القصر، بداية قسم شعراء الشام ) 1(
  ).١٧٤/ ٤ي  ديوان املتنب(هو أول وهي احملل الثاين : ي، عجزه صدر بيت للمتنب) 2(
  ).٥٤٣/ ٢(الروضتني ) 3(
  ).٤٢(ام خريدة القصر، بداية قسم شعراء الش) 4(
  ).٤٣ -٤٢(املصدر السابق ) 5(



  أمحد فوزي اهليب. د- نور الدين حممود يف شعر معاصريه 
  

  

٣٠١

  ُّالكفر يكون العز ذوي ِّلُيف ذ
 

  ُر جهاد عجز والقدرة يف غي
 

بدمشق، كما كان (  ه٥٦٩(ًرا كان الشعر مع نور الدين يف موته عام  وأخي
ًن عاما، قضاها يف جهاد الفرجنة  ي امتدت مثانية ومخسي معه يف حيواته الت

وحترير البالد من استعمارهم وتوحيدها، فبكاه الشعر بصدق، كما بكته قلوب 
م بصدق أيضا، ومن  ومما قاله . الشعراء الذين رثوه العماد الكاتبًالناس وعيو

  . )٢(يف ذلك
  عجبت من املوت ملا أتى
  وكيف ثوى الفلك املستديـ

 

ْإىل ملك يف سجايا ملك ََ  
  الفلك ْوسط واألرض األرض يف ـر

 

والالفت للنظر أن الشعر الذي قيل يف رثائه ال يتناسب مع جالل احلدث، وال 
نئة ومحاسة وغيقارن بالشعر الذي ُميكن أن ي ر ذلك،  ًقيل يف أثناء حياته مدحا و

َّونستطيع أن نعلل ضعفه وقلته إىل . رة، واملضمون والشكل من حيث اجلودة والكث

ر،  ي سببتها وفاته، وعدم وجود وريث قوي كبي أمور عدة، لعل أمهها حالة البلبلة الت
َّتصدَيـربه، وّ حمله، وميأل الفراغ الذي خلفه رحيله إىل جوار ُّلَِحي َ ر جملس العزاء ليسمع َ

املراثي، وذلك ألن الشاعر حباجة ماسة إىل املستمع اجليد حىت يقول الشعر اجليد 
  .ًريرا ًومع ذلك يبقى هذا تعليال ال تب. بعامة

إن ما تقدم من شعر يف نور الدين حممود، يدل على حفاوة شديدة منه 
اإلعالمي اهلام يف الصديق قبل بالشعر، إلدراكه قيمة الشعر آنذاك ودوره 

ز على  ًالعدو ذلك العصر، وهذه احلفاوة جعلته حاضرا فيه هذا احلضور املتمي

                                                                                           

  .العنق أو صفحته: ج طالة: ّالطلى) 1(
  ).٣٠٤/ ١٢(البداية والنهاية ) 2(



لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة    )٢(اجلزء ) ٨٠( ا
  

  

٣٠٢

 ولقد قال هذا .ّالرغم مما وصف به من قلة ابتهاجه باملدح، كما مر من قبل
  .ر شعراء عصره  الشعر أكب

انة واستطاع هؤالء الشعراء أن يسايروا بأشعارهم أحداث العصر بدقة وأم
ا وتتابعها، وبذلك اتسمت إىل جانب قيمتها األدبية بالواقعية،  على كث ر

ن غىن وثراء، كما استطاعوا أن  وصارت وثيقة تارخيية، زادت كتابات املؤرخي
م جعلوا شعرهم ملت يقوموا بواجبهم خي ًزما قضايا األمة املصريية  ر قيام، أل

اإلعالمي يف التحريض وإثارة الروح ًرا عن آالمها وآماهلا، يؤدي دوره  ِّمعب
م، ويف احلث  املعنوية والتذكي ر بأعالم التاريخ العريب العظام وربط الناس 

ا لطرد الفرجنة منها،  على اجلهاد والسي ر احلثيث لتوحيد البالد وحشد طاقا
ًومن القدس واألقصى اللذين كانا دائما حاضرين يف قلب نور الدين وجنده 

ا املنبوشعبه، يذكر ر النجارين يف زمنه  ر الذي أمر نور الدين أكب هم 
ز الشعر َّومتي. صى عند حتريرهقبصنعه، لينقله إىل املسجد األ) ي رين األختي(

 ر رها يف ساح اجلهاد، ونشي ي كان هلا تأثي ًأيضا بالعاطفة الصادقة الوهاجة الت
د أن ينظمها على ي طلب نور الدين من العما  إىل أناشيد اجلهاد التهنا

 وكانت ظاهرة جديدة يف األدب العريب هلا -  كما مر من قبل - لسانه 
ا ًلذلك كان أسلوب الشعر مييل حينا إىل اللهجة اخلطابية اجلزلة، . دالال

ر من األحيان معاين كبار  ًوحينا إىل السهولة والبساطة، كما استحضر يف كثي
  .َهم وتراكيبهمَوصوري  شعراء العربية مثل أيب متام واملتنب

ًاستطاع هذا الشعر أن يرسم صورة واضحة مشرقة لنور الدين، لتكون مثاال 
حيتذى ملا ينبغي أن يكون عليه القائد واحلاكم، والشك يف أن صالح الدين 
األيويب جنح يف اإلفادة منه والوصول إليه، وأن يكمل البناء الذي بدأه سلفه 



  أمحد فوزي اهليب. د- نور الدين حممود يف شعر معاصريه 
  

  

٣٠٣

  .نور الدين
طاع هذا الشعر أن يؤدي حق نور الدين الكامل ومع ذلك كله هل است

ّاه يف سيف الدولة ؟ إنه مل يستطع، وأىن له أن يسمو إىل القمة اليت َّكما أد
ويكفينا حىت ندرك مسو تلك القمة اليت وصل إليها أن . وصل إليها نور الدين

 حصانه، وسجد  علىل منَّنذكر ما فعله قبيل انتصاره يف معركة حارم، إنه ترج
ًاللهم انصر دينك، وال تنصر حممودا، : ًراب، وتضرع داعيا َّهللا ومرغ وجهه بالت

إنه كان حباجة إىل شاعر .  ، يقصد نفسه)١(من هو الكلب حممود حىت تنصره
ولكن يكفي هذا . يه حقهِّي ليوف ري أو املتنب عمالق، مثل أيب متام أو البحت

ًالشعر الذي قيل فيه شرفا وفخرا أنه حاول ذ لك، وبذل جهده كله، وجنح يف ً
رب من قمة عصره األدبية وقيمه الفنية كما جنح سلفه  ر من األحيان أن يقت كثي

  .ن ن القمتي َة فرق بيََّمن الوصول إىل قمة عصره الفنية السامية، وإن كان مث

                                           

  ).٤٣/ ٢(أعالم النبالء ) 1(



لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة    )٢(اجلزء ) ٨٠( ا
  

  

٣٠٤

  المصادر والمراجع
 العريب، حلب  أعالم النبالء بتاريخ حلب الشهباء، حممد راغب الطباخ، دار القلم- ١

  .م١٩٨٨
  .م١٩٨٥روت  ر، دار الكتب العلمية، بي  البداية والنهاية، احلافظ ابن كثي- ٢
سهيل زكار، دار حسان، دمشق .  تاريخ دمشق، ابن القالنسي، أبو يعلى، ت- ٣

  .م١٩٨٣
 خريدة القصر وجريدة العصر، عماد الدين األصفهاين الكاتب، قسم شعراء الشام، - ٤

، قسم ١٩٦٨ - ١٩٥٩ -١٩٥٥جممع اللغة العربية دمشق شكري فيصل، : ت
  .م١٩٥١ن وضيف وعباس، جلنة التأليف والنشر القاهرة  أمي: شعراء مصر، ت

  .روت، بال تاريخ  ري، دار املعرفة، بي ي، شرح العكب  ديوان املتنب- ٥
 ةنحممد حلمي حممد أمحد، القاهرة، جل: ن ، أبو شامة، ت يف أخبار الدولتيالروضتني  - ٦

  .م١٩٦٢ - ١٩٥٦رمجة والنشر  التأليف والت
سهيل زكار، دمشق، دار الكاتب :  زبدة احللب من تاريخ حلب، ابن العدمي، ت- ٧

  .م١٩٩٧العريب 
  . ه١٣١٧رة صالح الدين، ابن شداد، القاهرة، شركة طبع الكتب العربية   سي- ٨
رة الثقافة واإلرشاد  النجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة، ابن تغري بردي، وزا- ٩

  .م١٩٦٣القومي، القاهرة 
ر الطهطاوي، دار   هداية الباري إىل ترتيب صحيح البخاري، السيد عبد الرحيم عنب-١٠

  .م١٩٧٠روت  الرائد العريب، بي
 .م١٩٧٧روت، دار صادر  إحسان عباس، بي.  وفيات األعيان، ابن خلكان، ت-١١



  

٣٠٥  

  واالستعمال المصادر بين الوضع أبنية
  محمود الحسن. أ

ِوضعت قد املصادر أبنية أن سيظهر املقال هذا يف  على للداللة األصل يف ُ
 املعروفة،عند الوضعية داللتها تتجاوز قد ولكنها. الزمن من ًَّجمردا احلدث

 أمساء مبعىن ًوطورا املشتقات، مبعىن ًحينا ُتستعمل إذرتاكيب، ال يف استعماهلا
 أن مع ،واجلمع والتثنية كالتأنيث فرعية معاين تتضمن أن ميكن كما، الذوات
ِتذكري على ّدالة ،مفردة تكون أن ّحقها ّتـتضمنه الذي احلدث جنس َ َ  مؤنثة أو ،ََ
  .حقيقي غري الفظي ًتأنيثا

، املصادر أنواع عن ًالأو احلديث من َّبد ال املسألة هذه جوانب ولتوضيح
ا، صياغتها طرق يف اخلوض دون، الوضعية ومعانيها  كتب يف مبسوطة أل
 ُّتدل اليت، الصرفية املعاين عن احلديث إىل ذلك بعد االنتقال مث، الصرف
َتستعمل عندما، املصادر عليها َ   .النصوص يف ُ
  :الوضعية ومعانيها المصادر أبنية

 ما إىل نظر غري من، احلدث على للداللة األصل يف موضوع اسم: املصدر
 على يدل اسم فهو .أخـرى ومتعلقات، ومكان زمان من عادة احلدث حيتاجه
َويدرك احلدث ماهية  قوله يف ،ُوالقرىب واإليتاء واإلحسان دلَالع حنو .)١(بالذهن ُ
ِبالعدل ُُيأمر َاهللا َّإن﴿: تعاىل َ َالقرىب ِذي ِوإيتاء ِواإلحسان ِ  ِّالشرك وحنو، )٢(﴾ُ

ِّوالتويل َّوالزحف كلواأل َوالقتل ِّوالسحر  َُِاجتنبوا(( :الشريف احلديث يف َوالقذف َّ

                                                            
  .)١٩٤ -١٩٢: ٢( احلاجب بنال  النحو يف الكافية كتاب) 1(
  .النحل سورة من ٩٠ اآلية) 2(



لد    )٢( اجلزء - ) ٨٠(جملة جممع اللغة العربية بدمشق ا

  

٣٠٦

َالسبع ِاملوبقات َّ ِ
ُ

َرسول يا: ُقالوا .)) ُ َّهن؟ ما ،ِاهللا َ ُالشرك(( :َقال  ُ ِباهللا ِّ ُوالسحر، ِ ِّ ،
ُوقتل ََّحرم َِّاليت ِالنَّفس َ ِّباحلق إال، ُاهللا َ َ ِاليتيم ِمال ُوأكل، ِّالربا ُوأكل، ِ ِّويلَّوالتـ، َِ َيوم َ َ 

ِالزحف ُوقذف، َّ ِاملحصنات َ َ ُ
ِاملؤمنات  ِ

ُ
ِالغافالت  ِ((

)١(.  
، َّاملرة ومصدر، َّالتوكيد ومصدر، األصلي املصدر هي، أنواع وللمصدر

  .ِّالصناعي واملصدر، ِامليمي واملصدر، النَّوع ومصدر

  :األصلي المصدر
 وليس، والنوع العددو ّوالتوكيد ّالزمن من ًجمردا ،احلدث على ُّيدل اسم هو
َاملفاعلة عدا زائدة مبيم ًمبدوءا ُ

 حنو )٢(زائدة تاء دهاـبع ةَّمشدد بياء ًخمتوما وال ،
ِوالتأويل ُالملك ِّرب﴿ :تعاىل قوله يف ّ َِآتيتين َقد َ َمن َ ِامللك ِ

ُ
َِوعلمتين ، ِتأويل ِمن َّ ِ 

ِاألحاديث ِ ﴾)٣(.   

ِالتوكيد مصدر ّوالمرة َّ   :والنَّوع َ
َيذكر مصدر :وهو ،التوكيد مصدر ًأيضا دراملصا من ُامللفوظ ِفعله لتوكيد ُ َ

 أو 
َّاملقدر
ُ

ِتكليم :حنو .)٤( َوكلم ﴿ :تعاىل قوله يف َ َموسىُ اهللا ََّ ًتكليما ُ
ِ َ ﴾)٥(.  

 يف هذا يأيت وإمنا. نفسها األصلي املصدر أبنية هي املصدر هذا وأبنية
                                                            

  ).٢٢٤: ١٢( الباري وفتح ، ٢٦١٥ الرقم حتت ) ١٠١٧  (ص البخاريصحيح ) 1(
 مل القدمية واملصادر. )١٣٢( ص قباوة الدين فخر دكتورلل واألفعال األمساء تصريف) 2(

ِّتسمه َ ا اكتفى وإمنا. اأصلي ًمصدرا ُ  تقييد دون ))المصدر(( كلمة بإطالق أصحا
 شرحو )٦٢٣(ص قتيبة بن الالكاتب أدبو )٥: ٤( سيبويهل الكتاب .عليه للداللة
  ).١٥١: ١( ألسرتاباذي لاحلاجب ابن شافية

  .يوسف سورة من ١٠١ اآلية) 3(
  .)١٤٢ (ص واألفعال ألمساءا وتصريف )٦٥٦(ص مالك بنال الشافية الكافية شرح) 4(
  .النساء سورة من ١٦٤ اآلية) 5(



  حممود احلسن.  أ–ن الوضع واالستعمال  أبنية املصادر بي

  

٣٠٧

َيقص ال((و ،َّالتوكيد ُويفيد ،َفضلة النصوص ))اجلنس به دُ
)١( .  

 عدد على للداللة، األصلي املصدر من مصوغ اسم :ّالمرة ومصدر
ُفاجلدوهم ﴿:تعاىل قوله حنو ) ٢(لعالف حدوث ُ َمثانني ِ ِ ًجلدة َ ، َنظرة وحنو )٣(﴾َ

  )٤( :عنرتة قول يف

ُحشاشة ِميت ُ ِوالبعاد، َاجلفا َ َعسى ِ ٌنظرة َ ِمنك، َ ا َحتيا، ِ ِ 
 صفة على للداللة األصلي املصدر من مصوغ اسم :هو النَّوع ومصدر

ُسنعيدها﴿: تعاىل قوله يف ))ِسرية(( :حنو .)٥(وقوعه عند احلدث ِ ُ ا َ َسري ِ 
َاألوىل َخرج َمن(( :الشريف ثياحلد يف ))ِميتة(( :وحنو، )٦(﴾ُ َ َمن َ

ِالطاعة ِ َوفارق ،َّ َ 
َاجلماعة ًميتة َمات ،َفمات َ ًِّجاهلية ِ ِ((

 داللته إىل ًإضافة ،النوع رمصد ويتميز ،)٧(
 غري مبهمة تبقى الداللة هذه ولكن. احلدث هيئة على بداللته، التوكيد على
ْيضف أوسبق،  كما،املصدر هذا يوصف مل ما نةَّمعي َ   :)٨(عنرتة قول يف كما ُ

                                                            
  ).٨١٧( ص لكفويل الكليات) 1(
  .٤٥: ٤ الكتاب) 2(
  .النور سورة من ٤ اآلية) 3(
ِالقطيعة: َواجلفا. الروح بقية: ُواحلشاشة.  )٥٣( ص ديوانه شرح) 4( َ.  
  .)٢٦٥: ٢ (هشام بن الاملسالك أوضح ، و٤٤: ٤ الكتاب) 5(
  .طه سورة من ٢١ ةاآلي) 6(
 ص النــووي بــشرح صــحيح مــسلمو ١٨٤٨ الــرقم حتــت )١٤٧٧( ص مــسلم صــحيح) 7(

)١٩٤٨(.  
  .)٦٥( ص ديوانه شرح) 8(



لد    )٢( اجلزء - ) ٨٠(جملة جممع اللغة العربية بدمشق ا

  

٣٠٨

ُوالدهـر ُيبخل َّ َ ُوجيـود، ًتارة َ َّعلي َفسطا َُ ُالدهر ََ َسطوة َّ ٍغادر ِ ِ، 
ْيضف أو َ ٌفالن :كقولنا يهإل ُ ُحسن ُ َ َيؤت أو، ِحبةُّالص َ  حتديد يف ُيفيد بفعل ُ
ِأحسن: قولنا حنو اهليئة َاجللسة ِ َعند ِ ِالعلماء ِ َُ.  

َويالحظ رد للثالثي األصلي املصدر استعمال يكثر أنه ُ ًمضافا ،ا  أو ُ
ًموصوفا ُ ُفأخذناهم﴿: تعاىل قوله يف كما على النوع، للداللة، َ ْ َأخذ َ ِعز ْ  ٍيزَ
ٍمقتدر ِ َ َّوجل َّعز وقوله، )١(﴾ُ ُفأخذناه﴿ :َ ْ ًأخذا َ ًشديدا :أي )٢(﴾ًالَِوبي ْ ِ َ.  

ِالميمي المصدر ِوالصناعي ِ ِّ:  
 ميم وأوله، احلدث على يدل اسم: وهو ،الميمي المصدر املصادر ومن
َاملفاعلة(( باب من وليس، زائدة ُ

((
َمدخل: حنو .)٣( َوخمرج ُ َّوجل ََّعز قوله يف، ُ َ: 

ْوقل﴿ ِّرب :ُ ِأدخلين َ َمدخل ِ َ ٍصدق ُ ِوأخرجين ،ِ َخمرج ِ َ ٍصدق ُ  كاملصدر وهو. )٤(﴾ِ
 فيما وهو .النصوص يف منه ًالاستعما أقل أنه رـغي ،واستعماله معناه يف األصلي
رد الثالثي فوق رد الثالثي يف منه أقل ا   : )٦(جرير قول حنو. )٥(ا

َّن ِعيا فال ْتعلم َْأمل   اجتالبا وال ،ِِ َ َمسرحي َ
ِ َّ َ ِالقوايف؟ ُ َ 

ِتسرحيي :أي ِ َ.  
 َّمشددة ياء بزيادة، آخر اسم من مصنوع اسم: هو الصناعي واملصدر

                                                            
  .القمر سورة من ٤٢ اآلية) 1(
  .املزمل سورة من ١٦ اآلية) 2(
  .)٤١٠( ص هشام بنال الذهب شذور شرح) 3(
  .اإلسراء سورة من ٨٠ اآلية) 4(
  .)٣٦٦: ١( جين بنال اخلصائص) 5(
  .)٦٥١( ص حبيب ابن صنعة جرير ديوان) 6(
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٣٠٩

َاحلدث على للداللة ،آخره يف تاء بعدها َ
ّألوهية: حنو .)١( ِ ّوفـروسية  ُُ ِ ِّوعبقرية  ُُ َ َ 

ِّومسؤولية ُِّّوحرية ُ ّوبـعدية َِّْوقـبلية َ ِ ْ َ.  

 إىل اآلن وأنتقل. اللغة واضع مراد حبسب، ومعانيها املصادر أبنية هي تلك
 معانيها غري على ًّدالة الرتاكيب يف ُاستعملت اليت املصادر أبنية عن احلديث
  .الوضعية
  :الوضعية معانيها غير على المصادر داللة

مر فيما سبق أن أبنية املصادر قد وضعت يف األصل، للداللة على احلدث 
ُوسيظهر يف هذه الصفحات أن أبنية املصادر قد استعملت . زمنًَّجمردا من ال

 إىل ً، إضافةالذوات أمساءيف الرتاكيب، للداللة على معاين املشتقات، و
  .استعماالت أخرى

  :المشتقات ىمعنبدر االمصاستعمال 
 ّخاص أسلوب يف ، املشتقات مبعىن املصادر َِجميء العربية اللغة يف يكثر
ِّيسميه ْفاضرب﴿: تعاىل قوله حنو  ،)٢(باملصدر الوصف: النُّحاة ُ ِالبحر ِيف َُهلم ِ َ 

                                                            
 كالم يف ًالقلي ورد املصدر وهذا ).١٤٥( ص لحمالويل الصرف فن يف َالعرف شذا) 1(

ِّجاهلية: حنو العرب ِّعنجهية و  ِ ُ ِّورهبانية  ُ  الثاين القرن بعد العلماء كالم يف وكثر، َ
ِّخشبية:  فقالوا، اهلجري َ َِّذهبية و  َ ِّكيفية و  ِِّابليةق و  َ  ُتعرف مل ِالصيغ وهذه. ِّماهية و  َ
 معناها أدركوا القدماء أن ًعلما،  العلماء من املتأخرين عند إال الصناعية باملصادر
 املصدر ّقياسية بالقاهرة العربية اللغة جممع رأى وقد. أساسه على وفسروها، املصدري
جملة . والتاء النسب ياء عليها ُيزاد مةكل من مصدر صنع ُأريد إذا: أنه فقرر. الصناعي
لد، بالقاهرة العربية اللغة جممع   .١٩٣٤ لعام )٣٥(ص األول ا

  (جـين بـنالواخلـصائص  )١٥٦  (ص لمـربدل الكاملو) ٢٣٧: ٣ و ١٢٠: ٢( الكتاب) 2(
  ).٢٥٩ و ١٨٩: ٣
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٣١٠

ًطريقا ًيـبسا َِ ًيابسا :يأ  )١(﴾ََ ُييبس َِيبس للفعل مصدر :ََفاليبس .ِ َ  عن به ُِّعرب، َ
َأحدث َمن(( :وسلم عليه ُاهللا َّصلى النيب وقال .الفاعل اسم  ما هذا ِأمرنا ِيف َ
َليس ِفيه َ َفهو ِ ))ٌَّرد ُ

ُمردود :أي )٢( ّفرد .َ ، املفعول اسم مبعىن هنا ُاستعمل مصدر: َ
ّيـرد َُّرد فعله ُتفتأ ِتاهللا﴿ :تعاىل وقال. َُ ُتذكر َ ُ َيوسف َ ُ َّحىت ُ َتكون َ ُ ًحرضا َ َ َتكون أو َ ُ َ 
َمن
َاهلالكني ِ ِ ًحرضا :أي )٣(﴾ِ ِ ِحرض للفعل مصدر :ََفاحلرض .َ َحيرض َ  إذا، َ

 قول جيمعها السابقة واحلاالت .شبهةامل الصفة مبعىن هنا ُاستعمل، َهلك
  : )٤(الكميت

ًفراقا ْنِولك ِِللدعائم ،ِ َّ ِنعاء   ِواألصل ،ِ ًجذاما َ َغري ،ُ ٍموت َ ِقتل وال ،َ َ 
ِمقتولني وال َِِّميتني َغري: أي ُ ِِمفارقني ولكن َ فاملوت. ُ

َ
 مات للفعل مصدر: 

 اسم مبعىن مصدر: تلَوالق. ّاملشبهة ّالصفة مبعىن ًوصفا هنا ُاستعمل، َُميوت
َيقتل ُِقتل فعله، املفعول ُيفارق َفارق للفعل مصدر: ِوالفراق. ُ ِ  اسم عن به ُِّعرب، ُ
  .اجلمع مبعىن َّمقيدة املشتقات معاين على هنا دلت املفردة املصادر وهذه. الفاعل

يء . املبالغة بإرادة تتلخص ةـخاص داللة املشتقات مبعىن املصادر و
ُرج((:فقولنا ْل عدلَ َّيتضمن ))َ َّاليتضمنه ما املبالغة من َ ُرجل(( :قولنا َ  .))ِعادل َ
ُنصفه األوىل العبارة يف ألننا وذلك  َاستوىل فكأنه ،ًوتوكيدا ًمبالغة اجلنس عجبمي َِ
َناصيته ََوملك ،ْدلـَالع جنس على  من ُِوجبل، همن ُِوخلق ،درجاته وحاز ،ِ

                                                            
  .)٨٩٨( ص لعكربي لالقرآن إعراب يف والتبيان طه سورة من ٧٧ اآلية) 1(
ـــرقم حتـــت )٩٥٩ (ص البخـــاريحيح صـــ) 2(   حجـــر بـــنال البـــاري فـــتحو ٢٥٥٠ ال

  .)٣٧٢ و ٣٧٠ :٥(
  .)٣٠١: ٦( حيان يب ألالتفسري يف احمليط البحرو يوسف سورة من ٨٥ اآلية) 3(
  .الديوان يف موجود غري والبيت ).٢٧٦: ١( الكتاب )4(
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٣١١

ُرجل أنه فاملعىن الثانية العبارة يف ماأ. منه ًنصيبا ألحد يرتك ومل ،ِطينته ِيعدل َ َ، 
ْوالعدل َخيفى وال. صفاته من ِصفة َ ََاملعنـيني بني ما َ َ

  .)١(واملبالغة الوصف قوة من 

ْقل ﴿ :تعاىل قوله ،الفاعل اسم عن للتعبري ،املصدر جميء أمثلة ومن  َمن :ُ
ُعدوا َكان َجلربيل َ ِ

ُنـزله َُّفإنه ،ِِ َقلبك ََعلى َََّ ِ ِبإذن َ ًمصدقا، ِاهللا ِ ِّ َ َبني ِلما ُ ِيديه َ َ َ، 
ًوهدى َوبشرى ُ َللمؤمنني ُ ِِ ُ

ًهاديا أي) ٢(﴾ ِ ًومبشرا ِ ِّ ٍلمؤمن َكان وما﴿ :وقوله ،َُ ِ ُ
 ْأن ِ

َيقتل ُ ًِمؤمنا َ ًِخمطئا أي )٣(﴾ ًأَخط إال ُ ِِقتله يف ُ ْعمد ِريَغ ِمن َ  مصدر: َُفاهلدى. َ
ِيهدي َهدى َوالبشرى .للمبالغة علالفا اسم عن به ُِّعرب ،َ ِبشر للفعل مصدر :ُ َ 
َيبشر ِّاملبشر :الفاعل اسم مبعىن ُاستعمل ،َ َّبشر مصدر من املشتق َُ ِّيـبشر َ َُ، 
َخطىء مصدر: َواخلطأ

ِ ُخيطأ َ ِاملخطئ :فاعلال اسم عن به ُِّعرب، َ
ُ

 من املشتق 
ُخيطئ أخطأ مصدر ِ   .للمبالغة ُ

َرمضان َصام َمن((: هقول الفاعل اسم مبعىن املصدر جميء ومن  ًإميانا، ََ
ًواحتسابا َغفر، ِ

َتـقدم ما َُله ُِ َّ َ ِِذنبه ِمن َ َ((
ًِمؤمنا ي أ)٤( ًحمتسبا ُ ِ َ ُتكونوا ال(( :وقوله ،ُ ُ َ 

َعون ِالشيطان َ ُأخيكم ََعلى َّ ِ((
ِمعيين يأ )٥( ِ َآمن مصدر: فاإلميان .َّالشيطان ُ َ 

ُيؤمن
ِ َاحتسب مصدر :ِواالحتساب .ُ َ ِحيتسب َ َ  للفعل مصدر اسم :َوالعون .َ

ُيعني َأعان   .للمبالغة الفاعل اسم عن منها ّبكل ُِّعرب املصادر وهذه .ُِ

                                                            
  .)٢٦٠ -٢٥٩: ٣( و )٢٠٣ -٢٠٢: ٢( اخلصائص) 1(
  .)٩٧ (ص القرآن إعراب يف والتبيان البقرة ةسور من ٩٧ اآلية) 2(
  .)٣٨٠( ص القرآن إعراب يف التبيانو النساء سورة من ٩٢ اآلية) 3(
  .)١٢٥: ١( حجر بنالالباري  وفتح  ٣٨ الرقم حتت )٢٢( ص البخاريصحيح ) 4(
  .)٩٢: ١٢( حجر بنالالباري  وفتح) ٢٤٨٩ (ص البخاريصحيح ) 5(
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٣١٢

  : )١(اخلنساء قول فاعلال اسم على املصدر داللة ومن

َهي َّفإمنا
ُترتع    ُوإدبار   وإدبار،ٌالـإقب :ِ َ َرتـعت ما َ َّحىت ،ََ َادكرت إذا َ َ َّ، 

ِمقبلة أي ِومدبرة ُ ّحلزة بن احلارث وقال، ُ ِ)٢(:  

ُفهداهم ِباألسودين، َ َ َ ٌبلغ ِاهللا ُوأمر ،ِ َيشقى ،َ ُاألشقياء ِِبه َ
ِ  

َأقبل للفعلني مصدران :واإلدبار فاإلقبال .ُِيريد ما ِبالغ أي ُيقبل َ ِ  ََوأدبـر ُ
ُِيدبر ْوالبـلغ .ُ َبـلغ مصدر: َ ُيبلغ ََ ُ   . للمبالغة الفاعل اسم عن منها ّبكل ُِّعرب وقد .َ

ّفلما ﴿ :تعاىل قوله املفعول اسم مبعىن املصدر جميء مثلةأ ومن  َُُّربه َََّجتلى َ
ِللجبل ََ ُجعله ِ ََ ًمدكوكا أي )٣(﴾َدكا َ ُ ُأتـتخذنا :ُقالوا﴿ :تعاىل وقوله ،َ ِ ًُهزؤا ََّ  أي  )٤( ﴾ُ
ًمهزوءا ُ َّدك :فعله ،للمبالغة املفعول اسم عن به ُِّعرب مصدر :َّفالدك .ِبنا َ ُّيدك ُ َُ .

ِعب◌ر مصدر :ُُاهلزؤو َهزئ :فعله، للمبالغة املفعول اسم عن به ُّ ِ ُيهزأ ُ ُ.  

َالدين َّإن((:  قوله املفعول اسم مبعىن املصدر جميء ومن ٌيسر ِّ ُ((
 أي )٥(

َّميسر َنـهى((: جابر حديث ومنه. َُ ُرسول َ ُ َيقتل ْأن -  - ِاهللا َ َ ٌشيء ُ َمن َ
ِ 

ِّالدواب ًصربا َّ َ((
ًمصبورا أي )٦( ُ ًحمبوسا: َ ُ ًَموثـقا َ َميوت َّحىت ُ ُفاليسر. َُ  مصدر: ُ

َيس◌ر ِ ُ ُييس◌ر َ ِ ُ َيسر مصدر من املشتق املفعول اسم عن به ُِّعرب، َ ِّ ُيـيسر ُ َّ َُ .

                                                            
ا )1(   .)٢٠٣: ٢ (صواخلصائ )٥٣( ص ديوا
  .واملاء التمر: َواألسودان. )٣١٩ (ص العشر املعلقات شرح) 2(
 احملــيط والبحــر )٥٩٤ (ص القــرآن إعــراب يف والتبيــان األعــراف ســورة مــن١٤٣ اآليــة) 3(

)١٦٧: ٥(.  
 احملـيط والبحر) ١٥٨ (ص جماهد بنالالقراءات  يف السبعةو البقرة سورة من ٦٧ اآلية) 4(

)٤٠٤: ١(.  
  .)١٢٦: ١ (الباري وفتح ٣٩ الرقم حتت )٢٣( ص البخاريصحيح ) 5(
  .١٩٥٩ الرقم حتت )١٥٥٠( ص مسلمصحيح ) 6(
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ُيصبـر َُِصرب فعله املفعول، اسم مبعىن مصدر: َّوالصرب َ  من والغرض. ُِحبس إذا، ُ
  .املبالغة االستعمال هذا

  : )١(األعشى قول ولاملفع اسم على املصدر داللة ومن
ََفيجعلها َبعد ،َ ٍعني َ ُتضيع ال َومن   ِضمارا ،َ ِ ٌذمة َُله َ ّ ِ 

َمضمرة أي   )٢(: جرير قول و،ُ

َموسى ََُّربه َأتى َكما ِقدر ََعلى ُ َ َاخلالفة َجاء   َ ًقدرا َُله َكانت أو، ِ َ َ 
َّمقدرة أي َ َأضمر للفعل مصدر اسم: ِّالضمارف .ُ

ِ ُيضمر ُ َ  اسم نع هب ُِّعرب ،ُ
َالقدرو. للمبالغة املفعول َقدر مصدر: َ َ ُيقدر َ

ِ  من املشتق املفعول اسم مبعىن، َ
َقدر مصدر ُيـقدر ُِّ َّ َُ.  
ََّاملشبهة الصفة عن للتعبري ،املصدر جميء أمثلة ومن ُ

 َومن﴿:تعاىل قوله ،
َأعرض ِذكري َعن، َ ًمعيشة َُله َّفإن ،ِ ِ ًضنكا َ  ِيف ِشَمت وال﴿:وقوله ،َِّضيقة أي، )٣(﴾َ
ًمرحا ِاألرض ًمرحا أي )٤(﴾ََ ُمثل (( : وقوله ،َِ ِاجلليس ََ ِالصالح َِ ِ ِواجلليس ،َّ ِالسوء َِ َّ، 
َِكمثل َ ِصاحب َ ِاملسك، ِ ِوكري ِ ِاحلداد ِ ّ َ((

  .َِّّالسيئ َِاجلليس أي )٥(
َضنك مصدر :َّْفالضنك ُيضنك َُ ُ َمرح مصدر: ََواملرح .َ ِ ُميرح َ َ  مصدر :َّوالسوء. َ

ُسوءَي َساء   . للمبالغة َّاملشبهة الصفة عن منها ّبكل ُِّعربوقد . ُ

                                                            
  .)١٢٥١ (ص لمربد لالكامل، )١٧٩ (ص ديوانه) 1(
  .)٤١٦( ص  هديوان) 2(
بــن ال العــرب لــسانو )٣٢: ٢ (املثــىن بــن عمــرمل القــرآن وجمــاز طــه ســورة مــن١٢٤ اآليــة) 3(

  ).ضنك( منظور
  .)٨٢٢( ص القرآن إعراب يف والتبيان اإلسراء سورة من ٣٧ اآلية) 4(
  .١٩٩٥ الرقم حتت )٧٤١ (ص البخاريصحيح ) 5(



لد    )٢( اجلزء - ) ٨٠(جملة جممع اللغة العربية بدمشق ا

  

٣١٤

  :الذوات أسماء بمعنى المصادر مجيء
َمرجتل الذوات أمساء من القليل أناالستقراء  رِظهُي َيعثر مل ُ  أصول على له ُ
ِ مثل تني ومسك،،منها ُِنقل  أصول إىل يعود األمساء تلك من األغلب وأن ِ

 معناه حبسب ًالمستعم يزال ما بعضها األصول وهذه. اشتقاقية أو مصدرية
َيطلق الذي َكالبحر، الوضعي  للفعل ًمصدرا يستعمل كما ،املعروف املاء على ُ

ُيبحر َََحبر َ َّشق مبعىن َ َيستعمل يعد مل وبعضها، َ  َِكالغريزة ،الوضعي معناه حبسب ُ
ُاملغروز ُُاخللق مبعىن ،َِّوالطبيعة َ

، اإلنسان عليه ُِطبع الذي ُُواخللق، اإلنسان قلب يف 
ِفعيل صيغة على مشتق أصلهما نأ ذلك ُمفعول مبعىن َ َ

 للداللة انتقل لكنه ،)١(
َيستعمل يعد ومل ،الذات اسم على   .الوصفي بابه على ُ

 الذي ِّكالتمثال، أصله صيغة ختالف صيغة يف ظهر ما الذوات أمساء ومن
َّاملمثل: املفعول اسم صيغة على مشتق من منقول ذات اسم هو َُ

 مصدر من )٢(
َمثل ُميثل ُِّ ََّ  علينا َِفيتَوخ ،أصوهلا ضاعت اليت الذوات أمساء بعض وهناك. ُ

َُعقريته كرفع، َّعنا الزمان يف عدهاُلب، َّالتسمية أسباب  حاولنا فلو ،َصوته مبعىن :َِ
ُلبـعد َِوالعقرية َّالصوت معىن بني جنمع أن َقطعت ًالرج أن أصله أن مع، َ ِ  دىإح ُ

َرجليه َصرخ مث ،األخرى على ووضعها فرفعها ،ِ ِصوته بأعلى ََ َرفع :الناس فقال، َ ََ 
َِعقريته

 كبري دور، َّالتسمية أسباب َوخفاء ،َّالزمان المتداد يكون أن ُيبعد وال. )٣(
ا الذوات أمساء بعض على احلكم يف   .مرجتلة بأ

 واليت اجلنس، ىعل ّالدالة الذوات أمساء لدراسة خمصصة الصفحات وهذه
                                                            

   ).غرز( و ) طبع ( فارس بن الاللغة يف املقاييس) 1(
  .)٤٤٠: ٧( احمليط البحرو) ٢٠٤: ١١ (القرآن ألحكام اجلامع) 2(
  .)٦٦: ١( اخلصائص) 3(



  حممود احلسن.  أ–ن الوضع واالستعمال  أبنية املصادر بي

  

٣١٥

ا على لةَمستعم تزال ما مصدرية أصول من قلتُن  هذه مثل وشأن. أبوا
َيستعمل املصدر بناء أن األمساء  ،ما سياق يف املصدري معناه حبسب ُ

  .آخر سياق يف الذات اسم مبعىن ُويستعمل
ٍأوكصيب ﴿:تعاىل قوله الذات اسم مبعىن املصدر جميء أمثلة ومن َِّ َمن َ

ِ 
ِالسماء ِفيه َّ ٌظلمات ِ ٌورعد ُُ ٌوبرق َ ُاملسموع َّالصوت: َّالرعد )١ (﴾َ َ

املطر ُُنـزول عند 
َ

، 
ُيلمع الذي َّالضوء :َوالربق َ َاليوم﴿: تعاىل وقوله َّالسحاب، يف َ ُأكملت َ ُلكم َ َ 
ُدينكم َ ِالفرائض أي )٢(﴾ِ َأفتأتون﴿:وقوله ،واألحكام َ َالسحر ُ  ُوأنتم ِّ
َتبصرون ُ

ِ ُاملقصود )٣(،﴾ُ َ
ِاملعجزات من - -النَّيب َيدي على ََظهر ما: به 

ُ
 اليت 

ُيوشك((: احلديث ويف، القرآن أعظمها ِ َيكون ْأن ُ ُ َخري َ ِاملسلم ِمال َ ِ
ُ

ٌغنم  َيرعى، ََ َ 
ا َشعف ِ َ ِاجلبال َ َومواقع ،ِ ِ ِالقطر َ ِِبدينه َُِّيفر ،َ ِ َمن ِ

ِالفنت ِ َ ِ((
ِمواقع أي )٤( املطر َ

َ
 ويف ،

َرضتُع((:ًأيضا احلديث َّعلي ِ ُاجلنَّة ََ ُوالنار َ ِكاخلري َأر َفلم ،ّ ًخريا :أي )٥(،))َِّّوالشر َ َ 
ِكاخلري   .ُرأيته ِالذي َّكالشر َوشرا ،ُرأيته الذي َ

َرعد للفعلني مصدران :َوالربق َّفالرعد َ ُيرعد َ ُ َبـرق و َ ُيربق ََ ُ  منهما ّبكل ُِّعرب ،َ
َيدرك شيء على ّدل ألنه ،الذات اسم عن  دان مصدر :ِّوالدين .واسَباحل ُ

                                                            
 احملـيط البحرو)  ٢١٠ -٢٠٩: ١( القرآن ألحكام معاجلاو البقرة سورة من ١٩ اآلية) 1(

)١٣٧ -١٣٦: ١(.  
  ).١٩٦: ٢( للزخمشري والكشاف ،املائدة سورة من ٣ اآلية) 2(
  .)٤٠٨: ٧(  احمليط البحرو األنبياء سورة من ٣ اآلية) 3(
َوالـشعف. )٩٥: ١( البـاري فـتح و١٩ الـرقم حتـت )١٥ (ص البخاريصحيح ) 4(  مجـع: َّ

َشعفة   .أعاله شيء كل من وهي. َ
  .)٢٩: ٢( الباري وفتح ٥١٥ الرقم حتت )٢٠٠( ص البخاريصحيح ) 5(



لد    )٢( اجلزء - ) ٨٠(جملة جممع اللغة العربية بدمشق ا

  

٣١٦

ُيدين
ِ  .الدينية والشعائر التعاليم جمموعة على ّدل ألنه ،الذات اسم عن به ُِّعرب ،َ

ََسحر مصدر :ِّوالسحر ُيسحر َ َ  على لداللته ،الذات اسم عن به ُِّعرب ،َ
ََقطر مصدر :َوالقطر .احملسوسة املعجزات ُُيقطر َ  الذات، اسم عن به ُِّعرب ،َ
ُخيري َخار للفعلني مصدران: َّوالشر َواخلري. املطر ىعل لداللته

َّوشر َِ ُُّيشر َ  ِّربُع، َ
 التعبري من والغاية.ُترى أشياء على لداللتهما الذات، اسم عن منهما بكل

  .املبالغة الذات اسم عن باملصدر
 باملرحلة املرور، الذوات أمساء عن ا َّعربُي اليت ،املصادر على ويغلب
 بعد يطلق مث ،الوصفية املشتقات أحد مبعىن املصدر ُيوصف ثحي، الوصفية
َدخل َُّكلما﴿: تعاىل كقوله ،الذات اسم على ذلك َ ِّزكريا ََعليها َ َاملحراب ََ

َوجد ِ َ َ 
َعندها ًرزقا ِ  ،َّالصيف يف ِّالشتاء ِفاكهة ِّبالرزق ُاملقصود :املفسرون قال  .)١(﴾ِ
َتدرك ذات على ُّيدل جنس اسم والفاكهة. الشتاء يف الصيف وفاكهة ُ 
 بني اجلمع ُميكن وال .معنوي جنس اسم وهو فمصدر ِّالرزق أما ،باحلواس
 ُِمحل إذا إال، اللغوية املادة يف ُبعد بينهما كان إذا ًخصوصا ،واحملسوس املعنوي
ِرزقت ًشيئا عندها َوجد: فيقال ،املفعول اسم معىن على املثال هذا يف ِّالرزق ُ 
 لتوكيد الذات اسم عن به ُِّعرب ،للمبالغة املفعول اسم مبعىن مصدر ًإذا فهو .به

  .املبالغة
ا اليت األمثلة على ينطبق ال التفسري هذا إن  َّالرعد ألن وذلك .َقبله ُأورد
ِالراعد: الفاعل اسم معىن على محال لو َوالربق

 َشيء :املعىن ألصبح )٢(ِوالبارق ّ

                                                            
 واجلــــــامع )٨٠٢ (ص القـــــرآن إعـــــراب يف التبيـــــانو عمـــــران آل ســـــورة مـــــن ٣٧ اآليـــــة) 1(

  .)٦٧: ٤( القرآن ألحكام
  .)٣٦( ص القرآن إعراب يف التبيان ينظر. التفسري ذا العكربي أخذ) 2(



  حممود احلسن.  أ–ن الوضع واالستعمال  أبنية املصادر بي

  

٣١٧

ُيرعد ُيربق َوشيء َ ُاملسموع اهلائل َّالصوت على ينطبق ال الشيء وهذا. َ َ
 ،

ّاملرئي َّالشديد َّوالضوء َ
ُيرعد الذي هو ألنه َّالسحاب على ينطبق بل ، ُويربق َ َ .

  .األمثلة بقية يف ُيقال ذلك ومثل .اآلية يف قصودهو امل وليس
 قوله الذات، اسم عن للتعبري الفاعل، اسم مبعىن املصدر، جميء ومن 
ُأجد أو  ﴿:تعاىل ِالنار ََعلى ِ ًهدى ّ ًشخصا أي )١(﴾ ُ ًهاديا َ َمساعون ﴿:وقوله ،ِ ُ ََّ 

ِللكذب ِ َأكالون ،َِ ُ ِللسحت ّ ُّ َيسحت الذي احلرام املال :أي )٢(﴾ِ  مبعىن َالربكة َ
ُيهلكها ِ َتـرك َمن((: النيب وقول ،ُ ًدينا ََ ًضياعا أو ،َ ))ِِفليأتين ،َ

َيتامى :أي  )٣( َ 
  )٤(  :القيس امرئ وقول ،ِِضائعني

َّعلي ِبأنواع ،ََ ِاهلموم ِ
ِليبتلي ،ُُ َِ ِوليل،كموج   َ َ َ ٍ ِالبحر، َ ُ سدولهَأرخى َ َ ُ ُ 

   : )٥(طرفة وقول
ُتـروح َبني ََعلينا َُ ٍبرد َ ِوجمسد، ُ

َ َنداماي   َ ٌبيض َ ِكالنُّجوم، ِ
ٌوقينة، ُ َ 

َهدى مصدر :َُفاهلدى ِيهدي َ  اسم عن به ُِّعرب، ِاهلادي: الفاعل اسم مبعىن َ
َيدرك َشخص ىلع ّدل ألنه، الذات َسحت مصدر :ُّوالسحت. باحلواس ُ َ َ 
ُيسحت َ ِالساحت: الفاعل اسم مبعىن َ

 على لداللته ،الذات اسم عن به ُِّعرب، ّ
ُيضيع َضاع مصدر: َّوالضياع. َاحلرام املال ِ ِالضائع :الفاعل اسـم مبعىن َ  به ُِّعرب ،ّ
َليتامىا على ّدل ألنه .الذات اسم عن َ .  

                                                            
  .)٩٣: ١١( القرآن ألحكام اجلامع وطه رةسو من ١٠ اآلية) 1(
  .)٢٥: ٤( احمليط والبحر )٢٣٧ و ٢٣٥: ٢( الكشاف و ،املائدة سورة من ٤٢ اآلية) 2(
  .)٧٧: ٥( الباري وفتح ٢٢٦٩ الرقم حتت  )٨٤٥(ص البخاري) 3(
  .)٦٠( ص العشر املعلقات شرح) 4(
  .)١٠٦( ص نفسه املصدر) 5(



لد    )٢( اجلزء - ) ٨٠(جملة جممع اللغة العربية بدمشق ا

  

٣١٨

واملوج
َ

ُميوج َماج مصدر:   ،ِربَضطَوي ُوجَُمي ماء ألنه، جِاملائ: الفاعل اسم مبعىن َُ
امل: الفاعل اسم مبعىن، ُرَبحَي َرََحب مصدر: حرَوالب .الذات اسم عن به ِّربُع

ُ
 ِبحرَست

َسطَانب أي، ُرِبحَستَي َرَبحَاست مصدر من املشتق َسعَّوات َ  .ذاتال اسم عن به ِّربُع ،َ
 ،مِاجّالن :الفاعل اسم مبعىن ،َلعَط إذا، ُمُنجَي َمََجن مصدر وهو .مَْجن مجع: ومُجوالنُّ
 ،املبالغة الفاعل باسم املصدر وصف من والغرض .الذات اسم عن به ِّربُع

  .املبالغة توكيد :الذات اسم عن به التعبري من والغرض
 قوله ،الذات اسم عن بريللتع ،املفعول اسم مبعىن ،املصدر جميء أمثلة ومن
َّتـوىل وإذا﴿ :تعاىل َسعى ََ َليفسد ِاألرض ِيف َ ِ َويهلك ،ِفيها ُِ ِ َاحلرث ُ ﴾َوالنَّسل َ

 أي )١(
ِّّوالذرية َّالزرع ُجنعل َفهل﴿ :وقوله ،ُّ َ َلك َ ًخرجا َ َجتعل أن ََعلى ،َ َ َبيننا َ ُوبينـهم َ َ َ 
َخيرج الذي املال :َاخلرج )٢(﴾َسدا ّوالسد ،ُ ُّسدُي ما :َّ ُعامل﴿ :تعاىل وقوله، به َ

ِالغيب ِ َ 
ِوالشهادة ُاملوجودات َِمجيع أي، )٣(﴾َّ َ

َواملشاهدة ََُّاملغيبة  ُ
 ِهللاِ إال َِمحى ال(( : وقوله ،

ِِولرسوله ِ
ُ   :)٥(كلثوم بن عمرو وقول )٤(،))َ

ِبامللوك ،ُوأبنا ُ
ُ
ِمصفدينا ،ِ َّ َ ِبالنهاب ُفآبوا   ُ ِّ َّوبالسبايا ،ِ ِ 

ْنـهب مجع :ِّالنهاب ُاملنهوب املال وهو .َ َ
.  

                                                            
  احملـــيط البحـــرو)  ١٦٧(ص القـــرآن إعـــراب يف التبيـــانو   البقـــرة ســـورة مـــن ٢٠٥ اآليــة) 1(

  .)٤٢٧ و ٣١٦: ٢(
 ألحكــام اجلــامعو) ٨٦٠(ص القــرآن إعــراب يف التبيــانو الكهــف ســورة مــن ٩٤ اآليــة) 2(

  .)٢٢٦: ٧( احمليط البحرو) ٤٣٠: ١٠( القرآن
  .)٥٥٧: ٤( احمليط والبحر) ١٨(ص القرآن إعراب يف والتبيان األنعام سورة من ٧٣ اآلية) 3(
   ).٥٦: ٥( الباري وفتح ٢٢٤١ الرقم حتت  )٨٣٥( ص البخاريصحيح ) 4(
  .)٢٧٩  (ص العشر املعلقات شرح) 5(



  حممود احلسن.  أ–ن الوضع واالستعمال  أبنية املصادر بي

  

٣١٩

َحرث مصدر :َفاحلرث ِ ُحيرث ُ َ ُاملحروث: املفعول اسم مبعىن ُ َ
 اسم عن به ُِّعرب، 

َنسل مصدر: والنَّسل .َّالزرع على ّدل ألنه، الذات
ِ ُينسل ُ َ : املفعول اسم مبعىن ُ

ُاملنسول َ
ِّّالذرية ألن،  ُتنسل ُّ َ  :َواخلرج .الذات اسم عن به ُِّعرب ،اآلباء أصالب من ُ
َخرج مصدر َ ُخيرج َ ُ َاملخرج :اسم املفعول مبعىن ،َ ُ

َأخرج مصدر من املشتق  ِ ُخيرج ُ َ ُ، 
ُخيرج مال ألنه َ ّوالسد .الذات اسم عن به ُِّعرب ،ُ َّسد مصدر :َّ ُّيسد ُ َ  اسم مبعىن ُ

ُاملسدود :املفعول َ
  .الذات اسم عن به ُِّعرب ،به 

ُيغيب َغاب مصدر :َوالغيب
ََُّاملغيب :املفعول اسم ىنمبع ،َِ

 مصدر من املشتق 
َغيب ُيـغيب ُِّ ََّ َاملدرك ُحكم يف أشياء على ّدل ألنه ،الذات اسم عن به ُِّعرب ،ُ ُ

 
َشهد للفعل مصدر: َّوالشهادة. باحلواس ِ ُيشهد َ َ َاملشاهد: املفعول اسم  مبعىن،َ ُ

 
َشوهد مصدر من املشتق ِ ُيشاهد ُ َ َاحلمىو .الذات اسم عن به ُِّعرب ،ُ  مصدر :ِ
َمحي
َحيمى ُِ ّاملحمي: املفعول اسم مبعىن ُ

ِ
َ

َحيمى شيء ألنه ،  اسم عن به ُِّعرب ،ُ
ُينهب َُِب مصدر: والنَّهب. الذات َ ُاملنهوب،: املفعول اسم مبعىن ُ َ

 عن به ُِّعرب 
  .وتوكيدها املبالغة هو االستعمال هذا من والغرض. الذات اسم

، الذات اسم عن للتعبري، املشبهة الصفة مبعىن ،املصدر جميء أمثلة ومن
ُالتوبة، َّإمنا﴿: تعاىل قوله َللذين، ِاهللا ََعلى َّ

ِ َيعملون َِّ ُ َ َالسوء َ ٍجبهالة، ُّ َ َيـتوبون َُّمث ِ ُ  ِمن َُ
ٍقريب َالعمل أي )١(﴾َِ ًسوادا ُفرأيت((: َاألمم َعرض حديث يف  وقوله ،َِّّالسيئ َ َ 
ًكثريا
َّسد َِ َاألفق َ َفقيل .ُُ

ِهؤالء :ِ ))َ◌ُُّأمتك ُ
   :)٣(كلثوم بن عمرو وقول) ٢(

ُّنـــــــــــدق  ُ ِبـــــــــــه َ َالـــــــــــسهولة ِ ُ ُواحلــــــــــــزونا ،ُّ ٍبرأس ُ َجشم َِبين ِمن ِ َ ٍبكر ِبن ُ َ، 
  .َوصعب َِّلني ّكل :أي

                                                            
  .)١٨: ٥ (القرآن ألحكام اجلامعو النساء سورة من ١٧ اآلية) 1(
  .٥٤٢٠ الرقم حتت)  ٢١٧٠( ص البخاريصحيح ) 2(
  .)٢٧٢( ص العشر املعلقات شرح) 3(



لد    )٢( اجلزء - ) ٨٠(جملة جممع اللغة العربية بدمشق ا

  

٣٢٠

ُيسوء َساء مصدر :ُّفالسوء ُ  اسم عن به ُِّعرب ،َِّّالسيئ :املشبهة الصفة مبعىن َ
ُيسود َِودَس مصدر :َّوالسواد .الذات َ  عن به ُِّعرب ،َاألسود: املشبهة الصفة مبعىن َ
ُوالسهولة. الذات اسم َسهل للفعلني مصدران :ُُواحلزون ُّ ُ ُيسهل َ ُ َحزن و َ ُ ُحيزن َ ُ َ، 
َالصفتني مبعىن َاملشبهتني ِّ ْالسهل :َّ  .الذات اسم عن منهما بكل ُِّعرب َْواحلزن، َّ
َّتضمنت املصادر وهذه َ  أمساء عن ا ُِّوعرب ،للمبالغة شبهةامل الصفة معىن َ

  .املبالغة لتوكيد الذوات
، املصدري املعىن غري املصدر، بناء على وظيفي معىن دخول أن إىل ُويشار

 الشأن هو كما ،ًمعا معنيان عليه دخل فإن. سبق كما، املبالغة بقصد يكون
ِحكم الذوات، أمساء عن للتعبري املشتقات مبعىن جميئه عند  املعىن خولد بأن ُ
 لغري البناء استعمال ألن وذلك .لتوكيدها الثاين املعىن ودخول ،للمبالغة األول
  .َّمر كما، وتوكيدها للمبالغة يكون الوضعي معناه

َصور أخرى الستعماالت المصادر ُ  
 وأمساء األصلية املصادر بني عَّتتوز ،السابقة الشواهد يف املعروضة، املصادر إن
 إىل وأقرب، ًاستعماال أكثر األصلية املصادر ألن ذلك ُقصدت وقد. املصادر
 هذه أن يعين ال ذلك ولكن. األخرى املصادر من وتوضيحها الظاهرة هذه تفسري
 املصدر جميء توضح أمثلةفيما يلي و. األصلية املصادر على قتصرت املسألة
  .املصدري معناها غري على ،النوع ومصدر ،املرة ومصدر ،امليمي

ُوعدكم ﴿:تعاىل قوله ذلك فمن ُ َ َ َِمغامن ُاهللا َ ًكثرية َ ا َِ َتأخذو ُ  أشياء أي )١(﴾ُ
ا، َتغنمو ُ َ َْوجعلنا ﴿:وقوله َ ُلكم َ َمعايش ِفيها َ ِ ِاملطاعم من به ُيعاش ما أي )٢(﴾َ

َ
 

                                                            
  .)٣٠: ٤ (احمليط البحر والفتح ورةس من ٢٠ اآلية )1(
   )١٤: ٥( احمليط البحرو األعراف سورة من ١٠ اآلية) 2(



  حممود احلسن.  أ–ن الوضع واالستعمال  أبنية املصادر بي

  

٣٢١

ِواملشارب
َ

ُيـتـوصل وما ، َّ َ ُجاءتكم َقد ﴿:وقوله ،ذلك إىل به َُ ٌموعظة َ ِ  ِمن َ
ُربكم ِاملوعظة، )١(﴾َِّ

َ
ِالكرمي ُالقرآن :هنا  َيوعظ الذي َ ُيدعو ُواهللا﴿: وقوله ،به ُ َ 

ِواملغفرة َِّاجلنة َإىل ِ
َ

ِِبإذنه  ُيوصل ما إىل أي، )٢(﴾ِ
ِ ِاملغفرة إىل ُ

َ
: وقوله ،األعمال من 

ْعلمنا﴿ َمنطق ُِّ ِ ِالطري َ : الشريف احلديث ويف .به ِتنطق الذي َكالمها أي )٣(﴾َّ
ُالولد(( ُمثرة ََ ِالقلب ََ ٌجمبنة َُّوإنه .َ َ ٌ مبخلة،َ َ ٌحمزنة ،َ َ َ((

ُيدعو :أي )٤( ُوحيمله هَوالد َ  على َ
  .ُواحلزن ُوالبخل ُاجلنب

ِفاملغامن
َ

َمغنم مجع : َغنم للفعل ميمي مصدر وهو .َ
ُيغنم ُِ َ  اسم مبعىن ،ُ

ُاملغنوم: املفعول َ
ِواملعايش. املبالغة لتوكيد الذات اسم عن به ُِّعرب ،للمبالغة 

َ
 :

ِمع مجع َعيش للفعل ميمي مصدر وهي .يشةَ ُيعاش ِ : ولـاملفع اسم مبعىن، ُ
ِاملعيش

َ
ِواملوعظة .الذات اسم عن به ُِّعرب ،ا 

َ
َوعظ للفعل ميمي مصدر:  ِ ُ 

ُيوعظ َ ُاملوعوظ :املفعول اسم مبعىن ،ُ َ
ِواملغفرة.الذات اسم عن به ُِّعرب، ا 

َ
: 

َغفر للفعل ميمي مصدر
ُيغفر ُِ َ ِاملوصل: علالفا اسم مبعىن ،ُ

ُ
ِاملغفرة إىل 

َ
 به ُِّعرب، 

ِواملنطق .الذات اسم عن
َ

َنطق للفعل ميمي مصدر : ِ ُينطق ُ َ  :املفعول اسم مبعىن ،ُ
ُاملنطوق

َ
َّاملتكلم  َ َواملجبنة .الذات اسم عن به ُِّعرب ،به َُ َ

 للفعل ميمي مصدر :
َُجنب ُُجينب، َ ِالداعي :الفاعل اسم مبعىن َ  .الذات اسم عن به ُِّعرب، نبُاجل إىل َّ

َمبخلة من ّكل وكذلك َوحمزنة َ َ.  
ًاستعمل داال على غري معناه  فقد املرة مصدر أما امليمي، املصدر ُّما خيص هذا ُ

                                                            
  .٧٤: ٦ احمليط البحرو) ٦٧٨( ص القرآن إعراب يف التبيانو يونس سورة من ٥٧ اآلية) 1(
  .)٤٢٠: ٢ (احمليط البحر: حيان وأبو البقرة؛ سورة من ٢٢١ اآلية) 2(
  .)٢١٧: ٨ (احمليط البحرو) ١٥٤: ١٣( القرآن ألحكام اجلامعو النمل سورة من ١٦ اآلية) 3(
ِاملوصلي يعلى أيب مسند) 4(

َ
  ). خبل  (َّ للزبيديالعروس تاجو)  ٣٠٥: ٢( 



لد    )٢( اجلزء - ) ٨٠(جملة جممع اللغة العربية بدمشق ا

  

٣٢٢

َِكمثل﴿ :تعاىل قوله يف كماالوضعي، َ ٍبربوة ٍَّجنة َ
 األرض عن ََارتـفع ما: َّالربوة)١(﴾ َِ

ُفقبضت ﴿:وقوله حوله، ما على َوربا ًقبضة ََ ِالرسول َِأثر ِمن َ ُ  ّالكف ِملء أي )٢( ﴾َّ
ًترابا،  :َّالربيع بن حممود وحديث ُ

ُعقلت(( َمن َِ ِّالنَّيب ِ ِ  -   - ،ِيف ََّجمها ًَّجمة 
ِوجهي َ((

ّاملجة. )٣( َ
ُاملمجوج، املاء :هنا  َ

ّاملرمي أي 
ِ
َ

  .الفم من 
ُيرب باَر للفعل مرة مصدر :بوةَّفالر  عن به ِّربُع ية،ِابّالر :الفاعل اسم مبعىن، وَ
َقبض للفعل مرة مصدر: َوالقبضة .ذاتال اسم ُيقبض ُِ َ : املفعول اسم مبعىن ،ُ

ُاملقبوضة َ
ُاملقبوض أو  َ

ّواملجة. الذات اسم عن به ُِّعرب ،عليها  َ
 مرة مصدر :

َّمج للفعل ُّميج ُ ُاملمجوجة: املفعول اسم مبعىن، َُ َ
ُاملدفوعة  َ

 اسم عن به ُِّعرب، 
  .وتوكيدها املبالغة االستعمال اهذ من والغرض. الذات
 اَّإمن﴿ :تعاىل قوله ،املصدري معناه غري على ،النوع مصدر جميء ةأمثل منو
َيفنت ما: تنةِالف، )٤(﴾ٌتنةِف ُنَحن َفنت للفعل نوع مصدر :ِفالفتنة .اإلنسان به ُ ُِ 

ُيفنت، َ ُاملفتون :املفعول اسم مبعىن ُ َ
 هو والغرض .الذات اسم عن به ُِّعرب ،ا 

  .وتوكيدها املبالغة
 كقوله املصدري، معناه غري به ًمرادا جييء ،ًسابقا مر كما املصدر، واسم

ُخذوا﴿ :تعاىل ُزينتكم ُ َ َعند ِ ِّكل ِ ٍمسجد ُ ِ  :وقوله ،به ََََُّتـتـزيـنون الذي ِلباسكم أي )٥(﴾َ
ُأخلق ِّأين﴿ ُلكم ُ َمن َ

ِالطني ِ ِهيئةَك ِّ ِالطري َ َُّيـهيأ ما :َاهليئة )٦(﴾َّ  .َّالطري صورة على ُ

                                                            
  .)٧٠٣: ٢( احمليط البحر والبقرة سورة من) ٢٦٦( اآلية) 1(
  .)٩٠٢( ص القرآن إعراب يف التبيان وطه سورة من ٩٦ اآلية) 2(
  .)٢٦٦: ١( الباري فتحو ٧٧ الرقم حتت )٤١( ص البخاريصحيح ) 3(
  .البقرة سورة من ١٠٢ اآلية) 4(
  .)١ ٤١: ٥( احمليط البحر، و)٤٣٨: ٢( الكشافو األعراف سورة من ٣١ اآلية) 5(
 القــريواين طالــب أيب بــن كــيمل القــرآن إعــراب ومــشكل عمــران آل ســورة مــن ٤٩ اآليــة) 6(

  .)٢٦٣( ص القرآن إعراب يف التبيانو )١٤٠( ص



  حممود احلسن.  أ–ن الوضع واالستعمال  أبنية املصادر بي

  

٣٢٣

َّالنَّيب َّأن(( :عائشة حديث ويف ِ  -   - ُيقبل َكان َ َّاهلدية َ ُويثيب ،َِ
))ََعليها ُِ

)١( 
َيهدى ما ّكل :َِّاهلدية   : )٢(كلثوم بن عمرو وقال .أشياء من ُ

ُفنصبح ِ َيوم ّفأما ََُِِّمتـلببينا ،ًغارة ُ ِخشيتنا َ ِعليهم َ ََ 
ِمغريين: أي ِ   .ََُِِّمتـلببني ُ

َتـزين للفعل مصدر اسم :ِّفالزينة ُيـتـزين ُُِّ ََّ ََّاملتـزين :املفعول اسم مبعىن ،َُ  ُِّعرب ،ا َُ
َهيئ للفعل مصدر اسم :َواهليئة .الذات اسم عن به َُّيـهيأ ُِّ  :املفعول اسم مبعىن، ُ

ّاملهيأ ّواهلدية. الذات اسم عن به ُِّعرب، َُ َأهدي للفعل مصدر اسم :َِ
ِ َيهدى ُ ُ، 

املهداة :املفعول اسم ىنمبع
ُ

 مصدر اسم: والغارة .الذات اسم عن به ُِّعرب ،
ُيغري َأغار للفعل

ِاملغريي :الفاعل اسم عن به ُِّعرب ،ُِ
ُ

  .ن
 اسم املكان وظرف )٣(.واملكان الزمان ظروف مبعىن املصادر بعض وجاءت

 على يطلق جامد معنوي جنس اسم :الزمان وظرف .ذات على يدل جامد جنس
 يدل وال ،احلدث معىن يتضمن ال كونه يف املصدر عن وخيتلف، الزمن من جزء
 معىن فيه مبا تعليق إىل حيتاج بل الكالم، يف بذاته يقوم وال ،الوقت غري على

  .النص يقدمه الذي العام املعىن من ًحيزا يكتسب كي، احلدث
 وإذا﴿: تعاىل قوله الظرف، معىن على ًالدا املصدر، جميء أمثلة ومن
َِصرفت ُأبصارهم ُ َتلقاء ،ُ

ِالنار، ِأصحاب ِ َْجتعلنا ال ََّربنا: ُقالوا ّ َمع َ ِالقوم َ َ 
َالظالمني ِ ِ ْوسبح ﴿:وقوله النار، أهل ِناحية أي )٤(،﴾ّ ِّبالعشي َِّ ِ َ  )٥(﴾ِواإلبكار ِ

                                                            
  .)٢٥٩: ٥( الباري فتحو ٢٤٤٥ الرقم حتت )٩١٣ (ص البخاريصحيح ) 1(
ِّواملتلببون. )٢٧٠( ص العشر املعلقات شرح) 2( ِّاملتحزمون: َُ َ   .بالسالح َ
  .)٢٢٢: ١( الكتاب) 3(
  .)٥٧٢ -٥٧١( ص القرآن إعراب يف والتبيان األعراف سورة من ٤٧ اآلية) 4(
   .)٧٧: ٤( واجلامع ألحكام القرآن  من سورة آل عمران٤١اآلية ) 5(



لد    )٢( اجلزء - ) ٨٠(جملة جممع اللغة العربية بدمشق ا

  

٣٢٤

َاحلطيئة وقول، ُّالضحى وقت إىل الشمس ُُطلوع من: اإلبكار ُ
)١(:   

َجيودون ُ ِيـبس ِيف َُ ِبيب،ويفَّالز ََ ِ القطف ِِ َ ُنـبئت   َاجلود َّأن ُِّ ُمنهم ُ ِخليق ِ  ٌةـَ
  )٢(:الفرزدق وقول، قطافه ووقت َيباسه وقت يف أي

ِضوء ََعلى ِودخان ،ًَّمرة ،ٍنار َ ُّفبت ُ َالزاد ُّدـُأق ِ ِبيين ،ّ ُوبينه َ َ َ 
َلقي للفعل نادر مصدر: ِّفالتلقاء

َيلقى َِ . املكان ظرف نع به ُِّعرب، َ
َأبكر للفعل مصدر: واإلبكار ُيبكر َ

ِ  :َوالقطف .الزمان ظرف عن به ُِّعرب ،ُ
َقطف مصدر َ ُيقطف َ ِ : األصل يف احلني،وهي:َّواملرة. الزمان ظرف عن به ُِّعرب َ
ُُّمير ََّمر للفعل مرة مصدر ًاتساعا ًظرفا ُاستعمل ،َ  ََشبه ّقوة على ُّيدل وهذا((، ِّ
بامل َّالزمان

َ
))صدر

  .املبالغة هو االستعمال هذا من والغرض .)٣(
 كقوله بعض، موضع يف املصادر،بعضها وضع يكثر أنه بالذكر اجلدير ومن
ُأنبتكم ُواهللا﴿ :تعاىل َمن ََ ًنباتا ِاألرض ِ َََّفتـقبـلها﴿: وقوله ،ًإنباتا أي، )٤(﴾َ ا َ  َُّر
ٍبقبول ٍحسن َُِ َ َُّبتـقبل،وقوله أي، )٥(﴾َ ُويريد:(َِ ُشيطانال ُِ ُيضلهم أن َّ َّ ِ ًضالال ُ َ 
ًبعيدا َُسبحانه ﴿:وقوله ،ًالإضال أي، )٦(﴾َِ َوتعاىل ُ ّعما َ َيـقولون َ ُ ُ ًكبريا ُُعلوا َ َِ﴾)٧( ،
ًِتعاليا أي   :)٨(لبيد وقول، َ
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  حممود احلسن.  أ–ن الوضع واالستعمال  أبنية املصادر بي

  

٣٢٥

ُمنه َهي إذا ،ِ
َفمضى ُإقدامها ،َََّعردت ِ َوقدمها ،َ َّ  ًعادة َوكانت ،َ

ُتقدمتها أي ِ   : )١(مكلثو بن عمرو وقول، َ
ٍوشيب ِاحلروب ِيف ،ِ ٍبفتيان ََُِّجمربينا ،ُُ َيـرون ِِ  ًداـَجم َلـَالقت ََ

ًجمدا ِالقتال ََيـرون أي َ.  

  التي تكتسبها من السياق المعاني على المصادر داللة
ِيظه  من أقل املشتقات، معاين عن للتعبري املصادر، جميء أن االستقراء رُ
 مبعىن درـاملص لَستعمُي وعندما. لذواتا أمساء معاين عن للتعبري جميئها

 الكالم، يف ًنعتا ُاستعمل إذا ،ّقطعية املشتق معىن على داللته تكون املشتقات
ٌرجل هذا :كقوهلم ُ ٌَكرم َ ِكرمي أي ،َ ُالدرهم وهذا ،َ َ ُضرب ِّ ِاألمري َ ُمضروب أي ،ِ َ 
ّقطعية املشتق معىن على داللته وتكون .ِاألمري  مثل يف ،ًخربا ُاستعمل إذا ًأيضا َ
ٌصفو ُاملاء: قولنا  أو ،اإلشارة ألمساء ًخربا ُاستعمل إذا أما .ٍصاف أي ،َ

 قوله يف َكاجلزاء، داللة من أكثر حتتمل اليت ِاجلنس أمساء أو ،املنفصلة الضمائر
ُفجزاؤهم﴿ :تعاىل ُ ُجهنَّم َ َ  يكون أن املواضع هذه مثل يف فاألغلب  ،)٢(﴾َ

 وخرب خربها جييء أن يكثر األمساء هذه مثل ألن ،بابه على ًالمستعم املصدر
  .ًجامدا عليها تدخل اليت النواسخ

 يف ُاستعمل إذا، ًغالبا ِاحتمالية املشتق معىن على املصدر داللة وتكون
َويدعوننا﴿ :تعاىل كقوله، احلال موضع ُ ًَرغبا َ ًَورهبا َ َُتدعونه﴿ :وقوله  ،)٣(﴾َ ُ َ 
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لد    )٢( اجلزء - ) ٨٠(جملة جممع اللغة العربية بدمشق ا

  

٣٢٦

ًتضرعا َُّ ًوخفية َ ُ﴾)١(.  
َفرغب ما جيوز: ََورهب َ  يف ِِراغبني :تأويل على، عليها ًومعطوفا ًحاال إعرا

َرغب للفعلني مصدرين فيكونان. ناَقابِع ِِراهبني و ثوابنا
ِ ُيرغب َ َ َرهب و  َ

ِ
َ 

ُيرهب َ ما وجيوز. الفاعل اسم عن منهما ّبكل ُِّعرب، َ  ألجله ًالمفعو إعرا
ما على مصدرين فيكونان، عليه ًومعطوفا َُّتضرع وكذلك .با  جيوز: ُوخفية َ
ما ِمتضرعني: تأويل على عليها، ًومعطوفا ًحاال إعرا َِّ ِخمفني و  َُ  األول فيكون، ُ
َتضرع للفعل ًمصدرا ََّ ُيـتضرع َ ََّ  ًمصدرا الثاين ويكون. الفاعل اسم عن به ُِّعرب، ََ
َخفي للفعل

ِ َخيفى َ ِاملخفني: الفاعل اسم عن به ُِّعرب، َ
ُ

 َأخفى مصدر من املشتق 
ِخيفى َيعربا أن وجيوز. ُ  على مصدرين فيكونان، عليه ًومعطوفا ًمطلقا ًمفعوال ُ
ما   .كثري ذلك ومثل. با

ِويظه  املرور دون، الذات اسم عن للتعبري املصدر جميء أن ًأيضا االستقراء رُ
 أحد مبعىن ًموصوفا الذات اسم عن للتعبري جميئه من ّأقل، الوصفية باملرحلة
ِّّاحلسية الطبيعة الختالف وذلك. قاتاملشت  الذهنية والطبيعة، الذات السم ِ

 أن يعين وهذا. حبدث موصوفة ذات على تدل الوصفية واملشتقات .للمصدر
 من يقرتب كما، حسية طبيعة من نهَّيتضم مبا الذات اسم من يقرتب املشتق
 لوصفيا املشتق أن ذلك على والدليل .معنوي حدث من يتضمنه مبا املصدر
 ولذلك. الذات اسم موضع وضعه يصح كما، املصدر موضع وضعه جيوز
 يرتبط ْإذ ،الذات واسم املصدر بني واملالءمة التوفيق يف دور للمشتق يكون
 عملية تتحقق وهكذا .طبيعته مياثل الذي اجلزء بواسطة باملشتق منهما كل
  .الذات واسم املصدر ن بي الربط

                                                            
  .)٥٠٤( ص القرآن إعراب يف التبيانو األنعام سورة من ٦٣ اآلية) 1(



  حممود احلسن.  أ–ن الوضع واالستعمال  أبنية املصادر بي

  

٣٢٧

ُخيرج﴿ :تعاىل قوله ففي ِ َاخلبء ُ ِالسماوات ِيف َ   )١(﴾ِواألرض َّ

 أشياء على يدل اآلية يف ولكنه .اإلخفاء معناه مصدر: األصل يف َاخلبء
َخترج  وبني ،اآلية سياق عليها َّل َد اليت احملسوسة األشياء بني عالقة توجد وال .ُ

ِوصفت إذا إال ،درـاملص معىن عليه يدل الذي اإلخفاء ا األشياء تلك ُ  بأ
ُخمبو ِّخمفية أي ،ءةَ  للفعل مصدر َاخلبء :الصريف التحليل يف ُيقال ولذلك .َ
َخبئ ُخيبأ ُِ ُاملخبوء: املفعول اسم مبعىن ،ُ َ

 لتوكيد الذات اسم عن به ُِّعرب ،للمبالغة 
  .املبالغة

 ،ًغالبا مبعناه،قطعية يستعمل الذات،عندما اسم على املصدر داللة وتكون
 :تعاىل قوله ففي .بابه على املصدر حبمل محتس بة،الِصاحُم قرائن من وتعرف

ُأصابكم وما﴿ َيوم َ َالتـقى َ ِاجلمعان َ ِفبإذن َ ْواجلمع .َْمجع مثىن: اجلمعان )٢(﴾ِاهللا ِ َ 
َمجع مصدر :األصل يف ُجيمع ََ َ  اليت والقرينة .احملاربني مجاعة على هنا دل لكنه، َ

   .َعنيَاجلم بني االلتقاء حصول هي املصدري املعىن حضور منعت
ُفاقدروا(( :عائشة حديث ويف َقدر ُ ِاجلارية َ ِاحلديثة ،ِ ِ ِّالسن َ ُتسمع، ِّ َ َاللهو َ َّ((

)٣( ،
ُيلهو َهلا مصدر :األصل يف َّاللهو َيلهى اليت األشياء على هنا ّدل لكنَّه، َ  .ا ُ
 .املبالغة لتوكيد الذات اسم عن به ُِّعرب ،للمبالغة املفعول اسم مبعىن مصدر فهو
 َّاللهو أن على السياق داللة هي املصدري املعىن حضور منعت اليت قرينةوال

َيسمع شيء ُ.  
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لد    )٢( اجلزء - ) ٨٠(جملة جممع اللغة العربية بدمشق ا

  

٣٢٨

  :)١(القيس امرؤ وقال
َعند َفهل * ٍرسم ِ ٍدارس ،َ ِمعول ِمن ،ِ َّ َ   * ؟ ُ

َرسم مصدر: األصل يف َّفالرسم َ ُيرسم َ ُ ُاملرسوم َاألثر على هنا ّدل ولكنه .َ َ
 

ََّخلفته الذي  هي املصدري املعىن حضور منعت اليت قرائنوال .َرحلت مث القبيلة َ
از، ال احلقيقة على إليه املكان ظرف إضافة  ال اليت ))ِدارس(( بكلمة ووصفه ا
َتوصف َّمعول(( املكان باسم وارتباطه ،املصادر ا ُ َ  هذا أن على يدل الذي ))ُ
ُيـتخذ َّالرسم َ ِللعويل ًمكانا َُّ   .ُوالبكاء َ

ُيؤخذ وال﴿ :تعاىل وقال َ ٌعدل ِمنها ُ َعدل مصدر األصل يف َفالعدل .)٢(﴾َ َ َ 
ُيعدل ِ ُيؤخذ الذي الشيء :هنا معناه ّلكن ،َ َ ًفدية ُ ِيعادل شيء :ِوالفدية ،ِ ُ 
ّاملفدي
ِ
َ

ِاملعادل :الفاعل اسم مبعىن مصدر ًإذا فهو .ا 
ُ

ِاملساوي 
ُ

 من املشتق 
َعادل مصدر ُيعادل َ ِ  والقرينة .املبالغة يدلتوك الذات اسم عن به ُِّعرب ،للمبالغة ُ
 شيء َالعدل أن على السياق داللة هي املصدري املعىن حضور منعت اليت
ُيؤخذ َ ًِّحسيا ًأخذا ُ    .اجمازي ًمعنويا ال، ًحقيقيا ِ

ُجيزاه َُّمث﴿ :تعاىل وقال َاجلزاء ُ  ََجزى مصدر :األصل يف َاجلزاء )٣(﴾َاألوىف َ
ِجيزي ِاملجز الشيء على هنا ّدل لكنَّه، َ

َ
ِوصف ألنه، به ّي  من وهي .َباألوىف ُ

 املفعول اسم مبعىن مصدر فهو. املصادر صفات من وليست األشياء صفات
  .املبالغة لتوكيد الذات اسم عن به ُِّعرب للمبالغة،
 ببناء اجلملة شبه تعلق عدم املصدري املعىن حضور متنع اليت القرائن ومن

                                                            
  .)٣٠( ص العشر املعلقات شرح) 1(
  .)٣٠٩: ١ (احمليط البحرو  البقرة سورة من ٤٨ اآلية) 2(
  .)١١٩٠(ص القرآن إعراب يف التبيانو النجم سورة من ٤١ اآلية) 3(



  حممود احلسن.  أ–ن الوضع واالستعمال  أبنية املصادر بي

  

٣٢٩

َّيعرب عندما حيصل وذلك .املصدر  على  داللته يفقد ألنه ،الذات سما عن به ُ
ُخذوا﴿ :تعاىل قوله ففي. احلدث ُزينتكم ُ َ َعند ِ ِّكل ِ ٍمسجد ُ ِ  تعليق جيوز ال )١(﴾َ
ا ،ِبزينة ))ِعند(( الظرف  وجب ولذلك .سبق كما ذات اسم على تدل أل
ُخذوا(( بالفعل تعليقه ُ((.  

 رائنالق تكون حني، احتمالية الذات اسم على املصدر داللة وتكون
ُيعدكم َأمل  ﴿:تعاىل قوله ففي .ضعيفة املرافقة ْ ِ ُربكم َ ًوعدا َُّ ًَحسنا َ  جيوز )٢(﴾َ
َوعد مصدر أنه على ))َوعد(( محل ِ ُوعدُي ُ ُاملوعود :املفعول اسم مبعىن، َ َ

 به 
 مبعىن أنه اعتبار على وذلك .املبالغة لتوكيد الذات اسم عن به ُِّعرب، للمبالغة
ُوعدمت اليت األشياء ِ َويعر. ا ُ  (( للفعل ًثانيا به ًالمفعو التأويل هذا على بُ

ِيع َويعر .امللفوظ لفعله مؤكد مصدر أنه على بابه على محله وجيوز .))دَ  بُ
َيكتفى احلالة هذه ويف .ًمطلقا ًالمفعو التأويل هذا على  على السياق بداللة ُ

  .احملذوف به املفعول
ِّمتثل السابقة احلالة إن  اسم على للمصدر االحتمالية للداللة ًعاما ًمنوذجا ُ
 يؤتى مث ،الثاين مفعوله ِيستوف مل ٍمتعد فعل يأيت أن يغلب حيث ،الذات
 على ٍجار مصدر أنه على ًمطلقا ًالمفعو يكون أن ًحمتمال، بعده مصدره ببناء
 الدقيق والتفسري. ذات اسم أنه على ًثانيا به ًالمفعو يكون أن ًوحمتمال ،بابه
َحلكما هو   .احلالة هذه مثل يف َ

 املشتقات، معاين على للمصادر ،القطعية غري ،االحتمالية الداللة وجود إن
 ألن ،قالامل هذا يف عََّاملتب َّالصريف التحليل منهج يف ُتؤثر ال ،الذوات وأمساء

                                                            
  .)٥٦٤( ص القرآن إعراب يف التبيانو األعراف سورة من ٣١ اآلية) 1(
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لد    )٢( اجلزء - ) ٨٠(جملة جممع اللغة العربية بدمشق ا

  

٣٣٠

 الداللة املصدر بناء احتمل إذا ف.اللغوي التفسري على ّمبين الصريف التحليل
 فهذا واحد، صريف حتليل يف بينهما اجلمع ميكن ال َصرفيتني، َوظيفتني على
َّلغويني تفسريين وجود يعين َمقبولني َُ ُ  الصريف التحليل بناء يصح احلالة هذه ويف. َ
َّويـرجح َالتفسريين من ُخيتار ما أساس على  اللغوية التفاسري دُّتعد ومسألة .َُ
 دور الظاهرة وهلذه .وعمقها ساعهاات عن ِّتعرب ،العربية اللغة يف معروفة مسألة
َوالفرق ،الكالمية واالجتاهات ،النحويـة املدارس نشوء يف كبري

 الفلسفية، ِ
َللملل املختلفة واملوارد الصوفية، واألودية َوالنحل ِ ا ذلك من وأهم. ِّ  ّكونت أ
  .الفقهية املذاهب لنشوء ًوفسيحا ًخصبا ًميدانا

*****  
 املصادر، يف النصوص، دالة على غري استعمال صور أهم تلك كانت

َّنص ما على والدراسة التحليل يف ُاعتمدت وقد .معانيها الوضعية  عليه َ
 أغلب أمساء ُّأثبت الذين ،املعاجم وأصحاب ،الدواوين ُّوشراح ،ُرونِّاملفس
ُاستوحيته ما على ُاعتمدت كما ،احلواشي يف كتبهم  من كثري يف أقواهلم نـم ََ
 على ًحرصا الشواهد مبصادر مقرتنة التحليل مصادر ُعرضت وقد. األحيان
 التحليل أن على العلماء نتاج تتبع ويدل .اإلمكان قدر احلواشي اختصار
م يف ًقائما كان ،املقال هذا يف، املتبع ِيصل مل ولكنه. الكاملة بصورته أذها َ 
م يف الكمال إىل م، كتابا  الذي، اللغوي التفسري زاوية من املسألة تناولوا أل
  .تالبح الصريف التحليل زاوية من يتناولوها ومل، واإلعراب املعىن خيدم



  حممود احلسن.  أ–ن الوضع واالستعمال  أبنية املصادر بي

  

٣٣١

   والمراجعالمصادر

 وتر بي،  مؤسسة الرسالة،٢ط،  الدايلحممد :حتقيق . قتيبةبنال :ب الكاتأدب
١٩٩٩.  

 حميي الدين عبد حممد:  حتقيق. البن هشام:   ابن مالكألفية المسالك إلى أوضح
  .١٩٨٦ بريوت،  دار إحياء الرتاث العريب،٨ ط،احلميد

صدقي حممد مجيل، : بعناية . حيان األندلسيأليب : المحيط في التفسـيرالبحر
  .١٩٩٢، بريوت الفكردار 

َلمرتضىل : شرح شواهد القاموسفي  العروستاج ، املطبعة اخلريية، ١ط .َّ الزبيديُ
  . ه ١٣٠٦القاهرة 

 دار ،٢ ط، حممد البجاويعلي :حتقيق .ربيلعكل: القرآن في إعراب التبيان
  .١٩٨٧ بريوت ،اجليل

 ، املعارفمكتبة ،٣ط.  فخر الدين قباوةلدكتورل: ال واألفعماء األستصريف
  .١٩٩٨ بريوت

  بريوت، دار الفكر، صدقي حممد مجيل: راجعه.لقرطيبل :رآنـ ألحكام القالجامع
١٩٩٥.  

 دون ، بريوت،العريب  دار الكتاب، علي النجارحممد: حتقيق . جينبنال :الخصائص
  .تاريخ

 ،حممد أمحد قاسم ورالدكت:  وتقدميشرح. بن قيسميمون  األعشى الكبيرديوان
  .١٩٩٤ بريوت ودمشق وعمان ، املكتب اإلسالمي،١ط

ِّ السكيتابن  صنعةة الحطيئديوان  ،١، طهالدكتور نعمان حممد أمني ط: حتقيق .َّ



لد    )٢( اجلزء - ) ٨٠(جملة جممع اللغة العربية بدمشق ا

  

٣٣٢

  .١٩٨٧ اخلاجني، القاهرة مكتبة

 دون ،دمشق، ريب العاب الكتدار،  اليوسفإمساعيل:  وتقدميشرح .الخنساء ديوان
  .تاريخ

 دار ه،ـ نعمان حممد أمني طالدكتور: حتقيق ، حبيببن اصنعة :ر جريديوان
  .تاريخ ، دونالقاهرة ،املعارف

 دار ،٢ط،  الدكتور شوقي ضيف:حتقيق.  جماهدبنال: القراءات في السبعة
  . دون تاريخ،ةرـ القاه،املعارف

  .١٩٨٥بريوت ،  املكتبة الثقافية.لحمالويل: رففن الص  فيرفَ العشذا

  هريدي،أمحد عبد املنعم الدكتور :حتقيق . مالكبنال :افية الشة الكافيشرح
  .١٩٨٢  املكرمةمكة  أم القرى،جامعة ،١ط

 دون ،حلب جامعة ، عمر أبو النصر:له قدم .لزوزينل:  المعلقات السبعشرح
  .يختار

 دار، ِّ فخر الدين قباوةالدكتور : حتقيق. التربيزيلخطيبل :ر المعلقات العششرح
  .١٩٩٧ دمشق،الفكر

 إبراهيم : وتقدمي، شليالرؤوف املنعم عبد عبد: حتقيق . عنترة  ديوانشرح
  .١٩٨٠ بريوت،  الكتب العلميةدار ،١ط، األبياري

 حميي الدين حممد :قيقحت.  الدين األسرتاباذيرضيل: الحاجب ابن  شافيةشرح
  .١٩٧٥بريوت  الكتب العلمية،دار  ورفاقه،احلميد عبد

 ذكرُ تمل، احلميد  حميي الدين عبدحممد :حتقيق . هشامبنال : شذور الذهبشرح
  .دار النشر وتارخيه

،  مصطفى البغاالدكتور: حتقيق . بن إمساعيل البخاريمدحمل : البخاريصحيح



  حممود احلسن.  أ–ن الوضع واالستعمال  أبنية املصادر بي

  

٣٣٣

  .١٩٧٦، دمشق اهلندي مطبعة

 دار ، حممد فؤاد عبد الباقي:حتقيق .النيسابوري بن احلجاج سلممل: لم مسيحصح
  . تاريخدون،  العريبالرتاث إحياء

، دار ١مصطفى البغا، ط  الدكتور:حتقيق. لنوويل:  النوويرح مسلم بشصحيح
  .١٩٩٧، دمشق اإلنسانية مالعلو

  .٢٠٠٠ دمشق ، دار الفيحاء،٣ ط. العسقالينر حجبنال:  الباريفتح

، ٢ط ، أمحد الدايلحممد الدكتور: حتقيق. لمربدل : واألدبة اللغي فالكامل
  . ١٩٩٧ روتـ الرسالة، بيمؤسسة

 ،اخلاجني بةمكت ،٣ط  عبد السالم حممد هارون،: وشرححتقيق. سيبويهل :الكتاب
  .١٩٨٨القاهرة 

 ،٢ ط، األسرتاباذيالدين رضي :شرحه.  احلاجببنال : الكافية في النحوكتاب
  .١٩٧٩ بريوت ، العلميةالكتب ردا

 علي حممد والشيخ املوجود عبد أمحد ل عاديخالش: حتقيق .لزخمشريل :الكشاف
  .١٩٩٨ الرياض  مكتبة العبيكان،،١ط ،معوض

 مؤسسة ،١ط، الدكتور عدنان درويش وحممد املصري: حتقيق .لكفويل :الكليات
  .١٩٩٢ بريوت ،الرسالة

  .١٩٩٢ بريوت،  صادرردا ،١ط . منظوربنال : العربلسان

لد:  اللغة العربية بالقاهرةمجمع مجلة لد و،١٩٣٤ لعام،  األولا  ، لعامالثاين ا
لد ،١٩٣٥   .١٩٥٠ السادس، لعام وا

ِ أبي يعلى الموصليمسند  دمشق ،، دار املأمون١حسني سليم أسد، ط: حتقيق .َ
  .١٩٨٤وبريوت 



لد    )٢( اجلزء - ) ٨٠(جملة جممع اللغة العربية بدمشق ا

  

٣٣٤

 حممد ياسني :حتقيق .القريوايني  بن أيب طالب القيسملكي :القرآن  إعرابمشكل
ّالسواس   .٢٠٠٠ دمشق وبريوت،اليمامة دار، ٢ ط،ّ

، اهليئة املصرية العامة ٢ط.  اللغة العربية بالقاهرةمع:ريم الكرآن ألفاظ القمعجم
   .١٩٧٠ والنشر، القاهرة للتأليف

 دار، ٢ط،  أبو عمرون شهاب الدي:ق حتقي. فارسبنال : في اللغةالمقاييـس
  .١٩٩٨  دمشق،فكرال

  



٣٣٥  

  ّجماليات اللون في مخيلة بشار بن برد الشعرية
  عدنان محمود عبيدات. د

ن والنُّقاد يف شعر بشار، وذلك أنه  لفتت التشكيالت التصويرية أنظار الدارسي
َّرسم موضوعه بطريقة جتاوز فيها حدود السمع إىل اإلبصار، فجمع معجمه وركبه 

ّ املبصرون، فركب الصورة كأنه وباح فيه بصورة مجيلة واضحة أكثر إحياء مما فعل
ًيراها، وبثَّ فيها مجاال رائعا، فيها اجلدة والطرافة والوضوح، هلا وقع وتأثري يف  ً

َّركز فيها كثري من التفاصيل،سواء يف مدحه أو يف وصف  النفس، تعلو وتتوهج، وتت
  .خلوات احلب أو يف عذل العذال أو يف حديثه عن الليل

يف نقل ما جتيش به نفسه من مشاعر وانفعاالت، وكان ًَّلقد كان بشار موفـقا 
واقعيا يف طرحه ملوضوعاته بكل ما فيها من تناقضات بلغة خدمت املعىن املراد، 

ثورة على ... ثورة أدبية كبرى في شعرنا العربي((فأعلى من شأن الفن، وكان 
 وأن ّاتجاه الصورة الشعرية التقليدية، فحاول قدر جهده أن يغير مجراها،

))ِّيوجهها في مجرى جديد
َّوقد شكلت األمناط التصويرية البصرية يف شعر . )١(

بشار األعمى مساحات واسعة دالة على كثافة األلوان، فكانت الظاهرة التلوينية 
ًجزءا هاما يف تشكيل الصورة الشعرية بعناصرها احلسية املختلفة إىل جانب احلركة 

ًنية قد تتشكل من أكثر من قيمة لونية انسجاما أو ًوالضوء، علما أن الصورة اللو َّ

يدخل في نسيج النص الشعري على مستوى التركيب فقط،  فاللون ال((تضادا، 

                                                            
، دار الفكـــر، عمـــان، األردن، ١الــصورة يف شـــعر بـــشار بـــن بـــرد، عبــد الفتـــاح نـــافع ط) 1(

  ).٣٥٥(، ص ١٩٨٣
  



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٣٦  )٢(اجلزء ) ٨٠( ا

))ًوإنما يتعدى ذلك إلى مستوى الداللة أيضا
)١(.  

ّإن الصورة احلسية هي املصدر األساسي للصورة الشعرية، وتتجلى عبقرية 
ر الدهشة، والبد من  ُ املادية إىل صورة شعرية تثيالنص يف إعادة تشكيل الصورة

ّوأن استخدام ((ًرا  من الدالالت النفسية،  ًرا من األلوان حتمل كثي ر أن كثي التذكي
الشعراء لأللوان لم يقف عند حد تخطيط الصورة أو إبرازها بالشكل الذي 

محفوظة هو جعل هذه الصورة ... ِّيحقق لها اللون، وإنما كان الدافع لذلك
زة ربما كانت تفتقر  بإطار من األبعاد المتحركة بذاتها، تضفي عليها األلوان مي

))إليها قبل اإلضافة
)٢(.  

َّلقد صاغ الشاعر صوره صياغة مجالية مركزة ومكثفة وواعية، فأبدع وأجاد،  ََ ُ
ر عما جيول يف نفسه دون حرج أو خوف، فأطلقها على سجيتها، فأعجب  َّوعب
  .هر دارسي أكث

  :المرأة واللون

ُمتثل املرأة عند بشار جزءا أساسيا يف الظاهرة الفنية، ومن ينعم النظر يف  ً ِّ

                                                            
زهـري بــن أيب سـلمى، موســى ربابعـة، حبــث، يف كتـاب قطــوف مجاليـات اللـون يف شــعر ) 1(

موعـــة مـــن املـــؤلفني، مهـــدى للـــدكتور ناصـــر الـــدين األســـد، املؤســـسة العربيـــة،  دانيـــة، 
الــــصورة الــــشعرية واســــتيحاء األلــــوان، يوســــف : ، وانظــــر)١٣٦٣(، ص ١٩٩٧، ٢ط

  ).٤٠(، ص ١٩٨٥نوفل، دار االحتاد العريب للطباعة، القاهرة، 
ــا، نــوري محــودي القيــسي، حبــث، جملــة األقــالم األلــو) 2( ان وإحــساس الــشاعر اجلــاهلي 

التـــــشكيل اللـــــوين يف : وانظـــــر). ٦٧(، ص ١٩٦٩، ١١العراقيـــــة، الـــــسنة اخلامـــــسة، ج
الشعر العراقي احلـديث، حبـث، حممـد صـابر عبيـد، جملـة األقـالم العراقيـة، بغـداد، الـسنة 

  ).١٦٩(، ص ١٩٨٩، ١٢، ١١، العددان ٢٤



  
٣٣٧  تعدنان حممود عبيدا.  د-   الشعريةمجاليات اللون يف خميلة بشار بن برد

شعره يدرك أنه مل يكن أعمى، رأى بقلبه ومسعه ومل ير بعينه رؤية مادية، فكلما 
ّمسع صوتا تسرب إىل أعماق قلبه، فأخرج أدبا غنائيا قويا مؤثـرا، فشكل  ًِّ ً ًً َّ ً

ا وظالهلا وتفاصيلهاالصورة بكل أب   .عادها الدقيقة، بألوا

إن حرمان بشار من حاسة البصر، دفعه إىل استخدام حواسه األخرى لتنوب 
ا  ِّعما حرم منه، ومع ذلك فإن من يـنعم النظر يف الصورة الشعرية عنده يؤكد أ ُْ َ ُِ

 والصور البصرية ليست معدومة وجدانيا لدى المكفوف،((ًكانت صورا بصرية، 
رها الوجداني  ٌوذلك بفضل الحياة االجتماعية، فقد ينتقل جانب من تأثي

))ر عنها إلى الشخص المكفوف ِّي تعب بوساطة األلفاظ الت
، فهو يف وصفه )١(

ًر من التفاصيل؛ مركزا على الصفات املادية، ومستحضرا  ِّللمرأة، يدقق يف كثي ًِّ
َّطاقات اللون، ومن مث شكل لنا لوحة مجيلة ال مرأة يريدها بشار، وأكثر احلديث َ

ا احلسية ماثلة يف شعره، تطفح منها رائحة الغريزة بأسلوب  عنها؛ فكانت صور
ّرة نافذة، وموهبة فذة، وثقافة  ًصريح، وأبدع يف رمسها يف ذهنه، مستعينا ببصي

ّومادامت الحواس والقلب ومدركاتها هي الرافد األساسي للصورة ((عميقة، 
ي ليؤدي مهمة   علينا أن نتوقع حضور اللون في عملية األداء الفنالفنية، فإن

))ري المفردة الحسية حيثما يكون لها مدلولها التأثي
ره حيب املرأة  وكان كغي، )٢(

ذات اللون األبيض حبا جسديا شهوانيا، ظهر ذلك يف غري بيت يف شعره، فهي 

                                                            
  ).١٠٠(عبد الفتاح نافع ص : صورة الفنية يف شعر بشارال) 1(
األداء باللون يف شعر زهري بن أيب سلمى، حممود اجلادر، حبث، جملة كلية الرتبيـة، اجلامعـة ) 2(

األداء بــاللون يف شــعر ســحيم، حممــود : وانظــر). ٨٧(، ص ١٩٩٠، ٢املستنــصرية، العــدد
  ).٦٣(، ص ١٩٩٩، ٤، العدد٢٧اجلادر، املورد العراقية، بغداد، م



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٣٨  )٢(اجلزء ) ٨٠( ا

))بيضاء صافية األديم((: عنده
ّ كالدرة الزهراء غرتهابيضاء((، وهي )١( ّ((

ومن ((، )٢(
))البيض معالق القلوب

))ًحسبتها فضة بيضاء((، )٣(
))ُِّعلقتها بيضاء((، و)٤(

)٥( ،
))وبيضاء من بيض((

ْترعرعت في جلد لؤلؤة((، وهي على ذلك )٦( َ ْ َ((
)٧( ، 

ِخلقت من جلد لؤلؤة((و ِ ِ ُ((
ْخلقت من قشر لؤلؤة(( و، )٨( ِ ِ ُ((

وهذا الوصف ، )٩(
ّر إىل بياض ممزوج باملرونة والنعومة والصفاء والعفة واحلياة اهلانئة، وهي  ُميل يشياجل

ر   عند بشار، جتب-  كما ذكرنا - واملرأة املوصوفة . على هذا من احلرائر العفيفات
ا، فتصور، فهي ))بيضاء كالمهاة((: ّمن يراها أن يتعلق 

، وهذا تشبيه للمرأة )١٠(
ا غزال يف  ر املبدعي ن وغي املثال عند أغلب املبدعييف أمجل صورها، فاملرأة  ن أ
))بيضاء مكسال((مشيتها وشكلها، وهي 

))ومكسال الضحى((، )١١(
ا )١٢( ، أل

  :ذات دالل وأنوثة، واملرأة عنده

                                                            
  ).١/١١٦(، ١٩٩٦، دار اجليل، بريوت، ١ديوان بشار بن برد، شرح حسني محوي، ط) 1(
  ).٢/٤٤(املصدر نفسه ) 2(
  ).١/٦٨(املصدر نفسه) 3(
  ).٢/٢٥٥(املصدر نفسه ) 4(
  ).٢/٨٨(املصدر نفسه ) 5(
  ).٢/٦٨(املصدر نفسه ) 6(
  ).١/١١٦(املصدر نفسه ) 7(
  ).١/١٦١(املصدر نفسه ) 8(
  ).٢/٤٣(املصدر نفسه ) 9(
  ).١/٥٣١(املصدر نفسه ) 10(
  ).١/٥١٢(املصدر نفسه ) 11(
  ) .٢/٣٢٢(املصدر نفسه ) 12(



  
٣٣٩  تعدنان حممود عبيدا.  د-   الشعريةمجاليات اللون يف خميلة بشار بن برد

ِوقيـر◌ا ومل تـرفع حداج قعود ُ َ ِ ْ َ َْ َْ ً َ ْ
ِ
َ

ِمن البيض مل تسرح على أهل   )١( ََ ْ َ ْ َ َْ ِ َ
 ٍُّ غنةِ

ر، وليست من اإلماء، إذ إن الرعي وترحيل الرواحل كان من فهي من احلرائ
ا –َّشغل اإلماء والعبيد، فاملرأة املفضلة عنده  ا وأهلها من – إضافة إىل لو  أ

ِعلية القوم َِْ.  
وأسقط الشاعر يف بعض أشعاره لون اآلخر على لون املرأة املفضلة، فهي 

  : )٢(، ترائبه شديدة البياض، يقول))ّريم أغن((
ْصفر احلشا بيض ترائبه ُِ ٌ َ ُ ْ

ًرمي أغن مطوقا ذهبا   ِ ً َّ ُّ َ ٌ 
ًوهي كالشمس إشراقا وجتليا، وكالبدر حسنا إذا تقنَّعت يف سواد الليل،  ًِّ ً

ا وهي منتقبة، وإذا نزعت النقاب تستثي رهم حبسنها  تسيب النفوس بنظرا
  :)٣(املتأللئ، يقول

ُر، إذا قـنـعت عليها الرداء ِّ ْ َ ُِّ ِهي كالشمس يف اجلالء وكالبد   )*(ِ
َ َّ 

   :)٤(وهي

                                                            

ـــه : ر الـــوقي. ر الـــشجر الـــوادي الكثي: ُالغنَّـــة). ١/٥٠٩(ديـــوان بـــشار ) 1( الـــذي وضـــع علي
  .اجلمل الصغري: القعود. احلدج: مركب النساء، مفردها: احلداج. احلمل

. موضــع القــالدة مــن الــصدر: الرتائــب. الــضعيف: الــصفر). ١/١٧٠(صدر نفــسه املــ) 2(
  .الذي خيرج صوته من خياشيمه: األغن

َّشــــبهها بالــــشمس، وبــــالقمر حــــني تتلفــــع بالــــسواد ليــــدل علــــى ). ١/٥٧(املــــصدر نفــــسه ) 3(
  .حسنها

). َعـــتُِّقـنـ(مجلـــة يف حمـــل نـــصب حـــال مـــن ضـــمري نائـــب الفاعـــل لفعـــل ) ُعليهـــا الـــرداء( (( )3*(
لة[. ))جار وجمرور متعلقان خبرب حمذوف) عليها(، و مبتدأ) الرداء(    ].ا

صــفتان للوجــه : األغــر األبلــج. الفتــاة احلــسنة اخللــق: اخلــود). ١/١٦٩(املــصدر نفــسه ) 4(
  .زع النقاب عندما تن



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٤٠  )٢(اجلزء ) ٨٠( ا

َوأغر أبلج غي ِر ذات نقاب َّ ِ
ٍَْخود إذا انـتقبت سبتك بنظرة   َ َِ َ َ ٌَْ ََ ْ ْ ْ َ 

  :)١(وهي
ْبـعد عيـين جؤذر يف املنتقب َ ُْْ ٍ َ َْ َْ َ ْ ِصورة الشمس جلت عن وجهها   َ ْ َ ْ َْ َ ِ ْ َّ ُ ُ 

  :)٢(وهي
ِأم البدر جيلى يف قناع فتاة؟ ِ ِ َُْ ُ ْ ِقلت لنفسيف   َ ٍالشمس جلت لناظر: ُ َِّ ْ َ ُ 

وهي يف مشيتها تتلوى كذكر احلية األبيض، حنيلة اخلصر، طويلة العنق، 
  :)٣(يقول

ِويا لك من وجه هناك وجيد َ ُ ٍ ْ َ ْ َ ِتـروح مبثل األمي فوق نطاقها   َ َِ ِْ ِ ْ ِ ُ َُ 
َّومل يكتف بشار بالوصف الشمويل للمرأة، بل دقق يف التفاصيل، فوصف 

  :)٤(ُ، وأعجب ببياضه، يقولجيدها
ُكجيد الرمي سلهوب ُ ْ ُ ِ ِّ ِ ِ َّوجيد يشبه الدر   َ ُ ُ ِ ْ ُ ٌ 

  :)٥(ويقول
ِمناطة يف األوضح األجيد َ ْْ ِ َ ًَ َوالدر والياقوت حيسدنـها   َُ َ ْ ُ َْ ُ َ ُّ ُّ 

  :)٦(وهي بيض الرتائب، ويعين موضع القالدة من الصدر، يقول

                                                            

وجههــــا مــــضيء كالــــشمس . ولــــد البقـــرة الوحــــشية: اجلــــؤذر). ١/٣٠٨(ديـــوان بــــشار ) 1(
  .ي البقرة نوعيناها كعي

  هل ما يراه هو الشمس أم البدر أم احملبوبة ؟). ١/٤١٠(املصدر نفسه ) 2(
  ).١/٥٠٩(املصدر نفسه ) 3(
  .الطويل من الناس واخليل: السلهوب). ١/١٥٦(املصدر نفسه ) 4(
: األجيـــد. معلقـــة: مناطـــة. أحجـــار كرميـــة: الـــدر واليـــاقوت). ١/٥٢١(املـــصدر نفـــسه ) 5(

  .نُالعنق الذي طال وحس
  ).١/١٧٠(املصدر نفسه ) 6(



  
٣٤١  تعدنان حممود عبيدا.  د-   الشعريةمجاليات اللون يف خميلة بشار بن برد

ُْصفر احلشا بيض ترائبه ٌ َ َ ُ ْ
َرمي أغ   ِ ًن مطوقا ذهباٌ ً ََّ ُ ّ 

  :)١(ن، يقول وهي بيضاء واسعة اجلبي
ا دعج ُمكسورة العني زا ََ َْ َ ِ َ ُ ْ ٌغراء ريا العظام آنسة   َ َ ِ َ ََّ ُ َّ 

ِوثغرها عنده كغر األقاحي، يقول ِّ)٢(:   
ْوحديث كالوشي وشي الب َ ْ ِوهلا مضحك كغر األقاحي   ِرود ٌ ُِّ َ ٌ َ َ َ 

  :)٣(مشرق أبيض، كشمس الضحى، يقولّوخد املرأة اليت تعجبه ناعم 
ُكشمس الضحى وافت مع الطلق أسعدا ْ ِ ّ َ ْ ُّ ِ ْ ُُتريك أسيل اخلد أشرق لونه َ َ ْ َِّ َ

ِ َ ُ 
وجتاوز بشار يف تصوره للمرأة اجلميلة إىل دقائق ال يعرفها وال يدقق فيها إال 
ا  َّإنسان تذوق اجلمال، وعرف بواطنه، فكانت املرأة اليت خالط بياض لو

  :)٤(فرة، ونشأت يف احلضر من أمجل النساء عنده، يقولص
ِببؤس ومل تركب مطية راع َ َّ ْ َ ْ ْوصفراء مثل اخليـزرانة مل تعش   ٍ ِ ِ َِ ْ َ َُْ َْ ُ ُ ْ 

  :)٥(وهي

                                                            

ــــشار ) 1( ــــا). ١/٤٣٤(ديــــوان ب ــــا. طريــــة ناعمــــة: ّري ســــواد العيــــون : الــــدعج. ّمجلهــــا: زا
  .واتساعها

  .نبات مجيل لونه أبيض : األقاحي. املبسم: املضحك). ٢/٥(املصدر نفسه ) 2(
جنــوم : األســعد. اإلشــراق: الطلــق. األملــس النــاعم: األســيل). ٢/٩١(املــصدر نفــسه ) 3(

  .املنازل
ــا صــفرة، مل تركــب : الــصفراء). ٢/٤٣٢(ديــوان بــشار بــن بــرد ) 4( الــيت خــالط بيــاض لو

  .مل تكن من سكان البادية: مطية راع
البيـــاض املـــشوب بـــصفرة، وهـــو أحـــسن : بيـــضاء صـــفراء) . ١/٤٢٨(املـــصدر نفـــسه ) 5(

 القد، مـأخوذة نسبة إىل قضاف، وهي اجلارية املمشوقة: ِالقضافية. البياض عند العرب
  .من القضف وهو النحافة



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٤٢  )٢(اجلزء ) ٨٠( ا

ُما ناهلا بر وال حانث ِ ٌّ ِّبيضاء صفراء قضافية   ََ َ ُ ُ ُ 

ا اخلي نية النحيلة زرا َّومزج الشاعر لون املرأة األبيض املوشح بالصفرة حبركا
ا،  ا العفيفة، فأبدع يف تركيب الصورة، وأجاد يف البوح  ّاملمشوقة القد بصفا
ًفكانت املرأة كاملة األوصاف حسنا، ولونا، وخلقا، وعفة، ودالال، وكسال،  ً ً ً ًَّ ُ ُ ً ُ

رك التفاصيل األخرى اليت تتمم  واملتتبع لشعر بشار يلحظ أنه مل يت. ّوغزالنية
رأة اليت يتصورها كاملة األوصاف، فتمم جوانب الصورة، اللوحة، لتكون امل

ًوأكمل أبعادها، وعرج إىل اللون األسود، حيث كان هذا اللون حتسينا وجتميال  ً
ًََُّوحمببا يف املرأة البيضاء اليت أحبها، ونقله من دالالته السلبية إىل دالالت 

بدا في عينه (( فهي إجيابية، فأعجبته العيون الدعج الشديدة السواد الواسعة،
))ُدعج

))حور العيون((، وهي )١(
))ّزجاء برجاء((، وهي )٢(

وجتلى اجلانب . )٣(
ّاإلجيايب للون األسود بلون شعر املرأة اجلميل فشبه شعرها بعناقيد الكروم 

  :)٤(الناضجة، يقول

ُم سوادا قد حان منه انتهاء ْ َ ْ ً ْوهلا وارد الغدائر كالكر   ِ َ ْ ِِ َ ُِ 
  : )٥(ويقول

                                                            
  ).١/٤٤٠(ديوان بشار بن برد ) 1(
  ).١/٩٠(املصدر نفسه ) 2(
ـــيت : رجـــاء الب. ن مـــع طوهلمـــا للمـــرأة رقـــة احلـــاجبي: ّزجـــاء). ١/٤٦٧(املـــصدر نفـــسه ) 3( ال

ذه الصفة بيـاض عينيهـا حمـدقا بالـسواد كلـه، وبـرج العـي. رج تتب ن مناسـب  ًوتكون املرأة 
  . احلواجبلزجج

  .رسل الطويل املست: الوارد من الشعر والشجر). ١/٥٨(املصدر نفسه ) 4(
ْالوحف). ١/١٥٦(املصدر نفسه ) 5(   .اجلدائل: التقاصيب. الشعر الكثيف األسود: َ



  
٣٤٣  تعدنان حممود عبيدا.  د-   الشعريةمجاليات اللون يف خميلة بشار بن برد

ُوزانته التقاصيب ِ َّ ُ ِووحف زان متنيك   ْ َ َ َ ٌ ْ َ َ 
ّوشبه جدائل شعرها األسود باألفاعي السود، يقول

)١(:  

ا أبطح ُأساود شت  َ ْ ّ َ ِْكأن القرون على متنها   ُ َ ّ 
ّوكانت الشامة السوداء على اخلد األبيض إضافة أخرى إىل اللوحة، فزاد 

  :)٢(ًاجلمال مجاال، يقول

ُفـيكسبه ُ ُِ ْ َ املالحة واجلماالَ ِّيكون اخلال يف خد نقي   ََ ِ ٍّ َ ُ 
ُويعجب الشاعر األكمه بلون املرأة األسود يف حلظة من حلظات اإلبداع 
واإلعجاب، ويبدو أن اإلعجاب عارض، وكان جبارية سوداء استعطفها، فهي 
ا  َّعنده سوداء براقة متأللئة، تشبه يف طيبها ولينها املاء العذب، فهي كأ

ًر واملسك اللذين إذا مزجا يصبح املزيج ضاربا إىل  صنوعة من عجينة العنبم ُ
  :)٣(السواد، وذا رائحة طيبة، يقول فيها

ٍكاملاء يف طيب ويف لي ٍوغادة سوداء براقة   ِن ِ َّ َ
ٍ 

ِر باملسك معجون ََْمن عنب ُ ْ َ ِ ْ
ِ ا صيغت لمن ناهلا   ٍ َكأ ْ َ

ِ ْ َ ِ َّ 
  :)٤(ويقول

فـيكسبه املال
َ ُ ُ ُِ ْ َحة واجلماالَ ٍّيكون اخلال يف خد نقي   ََ ٍّ ُ ُ 

                                                            
األرض املنخفـــضة، واجلمـــع : األبطـــح. تـــاه: ّشـــت). ١/٤٦٥(ديـــوان بـــشار بـــن بـــرد ) 1(

  .يةاألساود مجع أسود وهو ذكر احل. أباطح
  ).٢/٤٨٥(املصدر نفسه ) 2(
هـــذان البيتـــان يف خطـــاب املـــرأة الـــسوداء الـــيت ســـارت يف ). ٢/٥٢٨(املـــصدر نفـــسه ) 3(

  .جنازته فيما بعد
  .الشامة أو العالمة السوداء: اخلال). ٢/٤٨٥(ديوان بشار بن برد ) 4(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٤٤  )٢(اجلزء ) ٨٠( ا

َفكيف إذا رأيت اللون خاال ِويؤنقه ألعني مبصريه   َ ِ ُْ ُِ ُ ُْ 

ًلقد ارتبط السواد بالظلمة وبأجواء احلزن والكآبة، إال أن بشارا نقل اللون 
ُمن طبيعته السوداوية أحيانا إىل سياقات أخرى، فيها معىن احلسن واجلمال ً.  

م الشاعر اللون األمحر يف صفة املرأة، من باب العبث باللون ويستخد
 ودقة معرفته به وكأنه على دراية

أن الضوء األبيض يتكون من مجموعة ((
من األشعة الملونة، تتدرج من اللون األحمر إلى اللون البنفسجي، ولقد 
دلت التجربة على أنه يمكن إحداث اإلحساس بأي من هذه األلوان أو 

ألبيض بخلط ثالثة ألوان أساسية بنسب مختلفة، وهذه األلوان اللون ا
))األحمر، واألزرق، واألخضر: األساسية أو المتتامة هي

 ، واملرأة)* ()١(

                                                            
  ). ١٥٢(، ص ١٩٧٠، دار الطباعة والنشر، مصر، ٣أمينة عبد الرحيم، ط. الضوء) 1 (
وقـد دلـت التجربـة علـى أنـه ميكـن إحـداث اإلحـساس بـأي مـن هـذه ((: يقول الكاتـب) 1*(

ــــوان  األلــــوان أو اللــــون األبــــيض خبلــــط ثالثــــة ألــــوان أساســــية بنــــسب خمتلفــــة وهــــذه األل
  .))األساسية أو املتتامة هي األمحر واألزرق واألخضر
َهذه اإلضافة خطل، وذلك أن األلوان نوعان إشـعاعية وأصـبغة مـستعملة ألوان ضوئية : َ

َوإن مزج األصبغة السبعة املقابلـة أللـوان الطيـف الشمـسي يـؤدي إىل . يف الرسم والصناعة ْ
ـــضوئية اإلشـــعاعية الـــسبعة يـــؤدي إىل اللـــون  ـــوان ال ْاللـــون األســـود علـــى حـــني أن مـــزج األل َ

ا باألساســ. األبــيض ُويف عــامل األصــبغة يعتمــد الرســامون علــى ثالثــة ألــوان يــصفو ية وهــي ِ
ــــون . األمحــــر واألصــــفر واألزرق ــــد اعتمــــد الل وكــــان الرســــام اإليطــــايل املــــشهور دافنــــشي ق

ًاألخـــضر أيـــضا لونـــا أساســـيا ـــة ال . ً ـــذه األلـــوان األساســـية ألوانـــا مادي ّّوينـــشئ الرســـامون  ً َّ ُ
ًومـن املعلـوم أنـه لـو مزجنـا  مـثال األصـفر واألزرق حلـصل . حصر هلا وذلـك بنـسب خمتلفـة

َمث إنـــه لـــو مزجـــت األصـــبغة الـــسبعة . خـــضراللـــون األ املختلفـــة األلـــوان حلـــصل اللـــون =  =ُ
الشمـــسي الـــسبعة اللـــون ن يعطـــي مـــزج ألـــوان الطيـــف  ًاألســـود كمـــا ذكرنـــا آنفـــا علـــى حـــي



  
٣٤٥  تعدنان حممود عبيدا.  د-   الشعريةمجاليات اللون يف خميلة بشار بن برد

احلمراء هي شديدة البياض، تشبه مخرة كلواذ يف بياضها وصفائها، وقد أثارته، 
  :)٢(وهيجت أحزانه، يقول

َْفؤادي وهاجت عب ُّرة وتلددا ْ َْومح   ًَ ْراء كلواذ الكثيب تطربتَ َّ ِ َ ِْ َ ُ 
ًويكرر ذكر هذا اللون، معجبا به وهو يركب لونا على لون، أو ميزج لونا بلون،  ً ّ ً

ّزيد يف مجال الصورة، لتعجب الناظر وتسره بفتاة تزوجت قبل بلوغها، يقول لي
)٣(:   

ا العيـنـي ْتروق  َْ َ َُْن واحلسن أمحر ُ ُ ْ ُ ٌَُْهجان عليها محرة    ِ ٌ  ِيف بياضهاِ
وخيلط اللون األمحر باألخضر باألصفر باألبيض يف وصف مجال املرأة 
ِّوزينتها، ليشكل لوحة مجيلة استثنائية، فالقالدة على صدرها مائدة من فضة 

ا خمتلفة، فكأنك ترى الضياء معلقا فيها، يقول   :)٤(ًأو رخام، ألوا
                                                                                                                                

ن  إن األصــبغة تتــوارى يف األســود علــى حــي: ن يقولــون زيــائيي وهــذا جعــل الفي. األبــيض 
األساسـية الـيت ) أو األربعـة( فاأللوان الثالثـة .تتوارى ألوان الطيف الشمسي يف األبيض

ولأللـــوان وطبيعتهــا حبـــوث وافيـــة يف . ذكرهــا الباحـــث هــي مـــن األصــبغة ال مـــن األشــعة
ِعلمي الفيزياء والكيمياء نرجع إليها الباحـث ر إىل أن األلـوان  ولكـن البـد مـن أن نـشي. ُ

ــةّنــسمي ألــوان الطيــف الــسبعة. ّاملتتامــة غــرب األلــوان األساســية ــا أولي ّ ألوان فــإذا حــذفنا . ً
ت بقيــــة األلــــوان لونــــا جديــــدا، فهــــذا اللــــون اجلديــــد واللــــون اإلشــــعاعي  ًمنهــــا لونــــا ألف ً ُ َــــ ًْ ََّ

َاحملذوف يـدعيان لـوني َُ مـا إذا مزجـا كونـا اللـون اإلشـعاعي األبـيض إذ كـل  ن متتـامي ْ ٌّن أل ّ َ ُِ

ٌمنهما متمم لآلخر يف إحداث اللون األبيض اإلشعاعي ن األلـوان اإلشـعاعية  قوانيإن . ِّ
ّن املــواد امللونــة أو األصــبغة والبــد مــن األنــاة والتــدقيق عنــد كــل حبــث  ختتلــف عــن قــواني ّ

لة. [علمي   ].ا
  

 يف اسم منطقـة: كلواذ. املرأة الشديدة البياض: احلمراء). ٢/٩١(ديوان بشار بن برد ) 2(
  .سواد العراق

  .ق البيضالنو: اهلجان). ٢/٣٤٤(املصدر نفسه ) 3(
  .الضياء: املائدة من رخام أو فضة، التنوير: الفاثور). ٢/٢٧٠(ديوان بشار بن برد ) 4(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٤٦  )٢(اجلزء ) ٨٠( ا

ِفيه ابيضاض وبه حتمي َْ ِ ِِ َكأن ملقى ح   ُر ٌ َْ ُليها فاثورّ ِْ 
ا التنوير ُكأمنا نيط 

ِ ِ ْيف خضرة شب له التصفي   َّ َّ ُ َّ  ُر ٍ
َّإن التضاد اللوين اجلميل يف صورة املرأة؛ البياض املفضل بنصاعته، والسواد 

ن األصفر واألخضر، يعطينا صورة  ُبأبعاده اجلمالية، يضاف إليه قليل من اللوني
ًزة، ومجاال الفتا لالنتبا متمي   .هً

ًومل ينس الشاعر خد املرأة األبيض حيث أضاف إىل لونه محرة، حماوال أن  ُ ّ
ا إىل أعلى درجات اجلمال  وكانت فتنة بشار باألحمر واألصفر في ((يصل 

صوره النمطية هذه ال فتنة باللون لذاته، ولكن فتنة بإيحاء اللون 
))ورمزه

يف، فهو يقوم ر كف ، إنك ال تشعر وأنت تقرأ غزل بشار أنه بصي)١(
ا بأدق أعضائها، كالرسام الذي  على البصر والرؤية، شاعر يعرف املرأة وصفا

وكأن أذنه المرهفة الحساسة اعتادت أن ((ِّيدقق النظر، صوره بصرية دقيقة، 
زها وتحللها وتستمع بها، وتنقلها في صورة أو  تلتقط أدق األشياء فتمي

))في أخرى يستمتع بها اآلخرون
 ينس بشار أن يصف صوت املرأة ، ومل)٢(

ِّقطع الرياض((فهو  َ ّقطع الروض(( و))ِ َ   :)٣(، يقول))ِ
ُض زهته الصفراء واحلمراء ُْ ْ ّ ُ ْ َّوحديث كأنه قطع الرو   ِ ُ َ ِ َُّ ٌ 

  :)٤(ويقول

                                                            
ـــان، عبـــد اهللا الفيفـــي، ط) 1( ـــادي األديب، الريـــاض، ١الـــصورة البـــصرية يف شـــعر العمي ، الن

  ).١٠٥(، ص ١٩٩٦
  ).١٨٩(ص . الصورة الفنية يف شعر بشار) 2(
  ).١/٥٨(ديوان بشار بن برد ) 3(
  .صداه: رجع احلديث). ٢/٣٩٤(ديوان بشار بن برد ) 4(



  
٣٤٧  تعدنان حممود عبيدا.  د-   الشعريةمجاليات اللون يف خميلة بشار بن برد

ِقطع الرياض كسي ُ ِ ِّ ُ َ ْن زهرا ِ َ ِوكأن رجع حديثها   َ َ َ ْ َ َّ 
ًثم يتصوره ألوانا منظورة، ً أصواتا مسموعة -  الحديث - فهو يصغي إليه ((

))فيها الصفراء والحمراء، وأصباغ المطارف واألزهار والثمار
)١(.   

ًلقد كان استخدام بشار لأللوان يف تصوير املرأة متناسبا ومتناغما ومتكامال،  ً ً
بياض ممزوج بصفرة ومحرة يف نعومة البشرة ومالستها ونقائها، وسواد يضفي على 

رائب واجليد والثغر والوجه واخلد الناعم  ً، مفصال يف وصف التًاللوحة اجلميلة مجاال
فتكرار ((ن،  األسيل، وسواد يف لون العيون والشعر واجلدائل واخلال واحلاجبي

ً ليس تأكيدا للون صاحبته فحسب، بل هو تأكيد ))بيضاء((الشاعر لصفة 
ً، إضافة ِّلرغبة الشاعر العميقة التي تفضل هذا اللون في المرأة التي يحب

ِّإلى أن الشاعر أعطى هذه الفتاة صفات أخرى تصور مدى جمالها، فالبياض 
ًبحد ذاته ال يشكل جماال إذا لم ترافقه أشياء أخرى ِّ((

)٢(.  

  :اللـون والممدوح
َركز بشار يف املدح على قيميت الشجاعة والكرم، وظهر اللون جليا يف تصويرمها،  ّ

َّدائه، فاملوت هو املوت، لكنه حتدث عن حالة فممدوحه يسوق املوت األسود ألع
  :)٣(ِّاملوت مصبوغة باللون األسود، ليدلل على شدة املوقف، يقول

                                                            
روت، بــال، ص  مراجعــات يف اآلداب والفنــون، عبــاس العقــاد، دار الكتــاب العــريب، بي) 1(

)١٢١.(  
روت،  ، املؤســـسة العربيـــة للنـــشر، بي١ر، ط صـــورة املـــرأة يف الـــشعر األمـــوي، أمـــل نـــصي) 2(

  ).٧٢(، ص ٢٠٠٠
. ّجـرع: ّقـدم. أصـيب: سـيم. اجلمع: ّالشعب. لعطاءا: الصفد). ٢/٩٧(ديوان بشار ) 3(

  .الذل: اخلسف



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٤٨  )٢(اجلزء ) ٨٠( ا

ْوإن سيم خسفا قدم املوت أسودا َ َ َّ ً ْ َ َ
ِ ٌَّله صفد دان وشعب مؤخر   ْ ُ ٌ ْ َ ٍ ٌ َ َ ُ 

ًلقد كان ممدوح بشار شجاعا فاتكا استثنائيا؛ حىت ظهر من بي ن الظلمة  ً
  :)١(ة يدق أعناق األعداء، يقولالشديد

ِمن هاشم فرس للنَّاكث العادي ِ ٍ َِ ٍ ِ ٍتفرجت ظلم الظلماء عن ملك   ْ َِ ْ َ
ِ َّْ ُ َُ ْ َّ 

لقد رأى الشاعر في األشخاص ذوي القدرة والقوة والنعمة ملجأ له ((
))ًومالذا، وتصورهم منقذين له من الزمن وبطشه

، وهو عندما يصف )٢(
ِّيصور ظلمة املكان اليت تدل على قوة املمدوح، وقوة جيش ممدوحه يف املعركة 

ب اخلي ر للناس، وحتمل املوت لألعداء،  شكيمته، فهي قوة خارقة واعية، 
فوق رؤوس األعداء سقف أسود، وكواكبه السيوف البيض ) الغبار(فالنقع 

القاطعة، فالغبار أسود، واملوقعة سوداء، وسوادها مؤمل على األعداء، ومريح 
مدوح، فالسواد والبياض يف مثل هذه الصورة تشكيل لثنائية القوة والضعف للم

  :)٣(الذي صنعه املمدوح، يقول
ُسقف كواكبه البيض املباتي ُ ْكأمنا النَّقع يوما فوق أرؤسهم   ُر ٌ ِ ِ ُ ْ َ ً َّ 

ًويطلب الشاعر من ممدوحه أن يتحصن باهللا وبأمسائه خوفا من احلاسدين؛  َّ
ب السود اليت ال تنام، وال تظهر إال يف اخلفاء ويف املناطق الذين شبههم بالعقار

                                                            
ِالفــــرس. اجنلــــت: َّتفرجــــت). ٢/٣٧(املــــصدر نفــــسه ) 1( : العــــادي. مــــن ألقــــاب األســــد: َ

  .الناكث للعهد
رمــوك،  ر خمطوطــة، الي الــزمن يف الــشعر اجلــاهلي، عبــد العزيــز طــشطوش، رســالة ماجــستي) 2(

  ).١٠٦(، ص ١٩٨٦
ـــار: النقـــع). ٢/٣٩٧(ديـــوان بـــشار ) 3( ـــاتي. يقـــصد الـــسماء: الـــسقف. الغب : ر البـــيض املب

  .السيوف القواطع



  
٣٤٩  تعدنان حممود عبيدا.  د-   الشعريةمجاليات اللون يف خميلة بشار بن برد

  :)١(واألوقات املظلمة، وتلسع دون أن ترى، يقول
ْينام وما نامت بليل عقاربه َُ ٍ ْ ْ ٍأعيذك بالرمحن من دحس حاسد   ُ ِ ِ َِ ِْ ْ َ ِ َْ َّ َ ُ 

ًوهو يف وصفه لشجاعة ممدوحه، يركز على فعل السيف، والسيف دائما  ِّ
ل املمدوح، وكان اللون األبيض من األلوان اليت كانت من من أسرة البط
رة اليت استخدمها يف مدحيه، فالسيوف البيض ظمأى إىل دماء  املسميات الكثي
  :)٢(األعداء، يقول

ُْوأبيض تستسقي الدماء مضاربه َ َ ْ َْ َ َ ْ ٍركبنا له جهرا بكل مثقف   َ َّ ُ َِّ ُ ِ ً ْ ُ َ ْ 
اء األعداء، وسيوفه كواكب َّوشبه السيوف البيض بإنسان يتعطش لدم

  :)٣(تلمع يف نقع أسود، يقول
اوى كواكبه ْوأسيافنا ليل  ُِ َ َ َ ٌ ْ َ ْكأن مثار النـَّقع فوق رؤوسهم   ْ ِ ِ ُُ ََ ِ ْ ُ َّ 

ا كان حكمهم راسيا، وأيامهم مكللة ))بالبيض احلداد((َّوشبه ممدوحيه  ً و
   )٤(بالنصر على أعدائهم، يقول

َّراس وأيامهم عادي َِّ
ْ ُ ُ ُة غلبٍ ُُ ُ وال دين إال السيف -كانوا    ٌ ْ َّ ّ َ

ُ ملكهم-ِ ُ ُ ُْ  
  :)٥(ويقول

                                                            
  .اإلفساد: ّالدحس). ١/١٩٧(ديوان بشار ) 1(
  .السيف: األبيض. الرمح املقوم: املثقف). ١/٢٧٣(املصدر نفسه ) 2(
  ).١/٢٧٣(املصدر نفسه ) 3(
ُغلـــب. القويـــة: ّالعاديـــة). ١/١٨٧(املـــصدر نفـــسه ) 4( : وال ديـــن إال الـــسيف. رة الغلبـــة كثي: ُ

  .رضة متجيد للقوة مجلة معت

تـدل علـى : الويـل. مجـع زبنيـة، وهـو القـوي الـشكيمة: زبانيـة). ١/١٨٨(ديوان بـشار ) 5(
  .املصاب األليم



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٥٠  )٢(اجلزء ) ٨٠( ا

ُيغدو على من يـعادي الويل واحلرب ََ ُ ْ َُ
ِ َ ٌبيض حداد وأشراف زبانية   ُ َِ َِ ٌ ْ َ ٌ ٌ 
، ))البيض املرهفة((َوجعل الشاعر املمدوح يطعم أعداءه ضرب السيوف، 

  :)١(يقول
ِبيضا ويا لينه إذا صحبا َ ُ َ ً ًراه العدو مرهقةِويا ق   ِ َ ُْ َّ ُ ُ 
َّوهو يشبه السيوف البيض بنجوم السماء موزعة على أفراد اجليش، يقول ِّ)٢( 

:  
ُجنوم مساء  ُ متجوب))ُنورها((ُُ ّ َ ِِهلام كأن البيض يف حجراته   َُ

َ َ َ َ ِ َّ َ ٌ َُ 
ّوإذا صد امللوك اجلبابرة عن ممدوحه كان عتابه هلم مرا بالسيوف البيض، يتجاوز 

  :)٣(املعقول إىل احلرب والقتل؛ حىت تعود األمور إىل جمراها، يقولحدود 
ْمشيـنا إليه بالسيوف نـعاتبه ُِ َِ ُ ِ ُّ ْ َْ َ ُإذا امللك اجلبار صعر خده   َ َّ َ ََّ َ ُ ََّ ُ َِ

 
مدوح صقر، وأعداؤه كاحلبارى، ال يدفعون عن أنفسهم، املوسيف 

  :)٤(ينصتون إذا ما وقعت عليهم سيوفه، يقول
َخراب تل ٌ َ

ِوذ من صقور فالةِ َ ُ ْ ِ ْن من وقع السيوف كأنـهم ُمصيخي   ُ ُ ّ
ِ ُ ُّ َ ِ

َ 

  :)٥(وسيوفه البيض تلمع باملوت، ويقول
َوخطية أمخدن ما كان أوقدا َ ْ َ َ ْ َْ ً َّنصبتم له البيض اللوامع بالردى   َّ َ ِ َّ َ َُ ْ ُْ َ َ 

                                                            

  .طعام الضيف: ِالقرى). ١/٢١١(املصدر نفسه ) 1(

 .النــواحي: احلجــرات. الــسيوف: البــيض. اجلــيش العظــيم: اللهــام). ١/٢٦٠(املــصدر نفــسه ) 2(
  .موزع: ّمتجوب

ّصعر خده). ١/٢٧٢(املصدر نفسه ) 3( اونا واستكبارا: ّ ًمال به عنا  ً ّ.  

  ). طائر(ذكر احلبارى : اخلراب. ن منصتي: ن مصيخي). ١/٤١٢(املصدر نفسه ) 4(
  .الرماح: َّاخلطية). ٢/١٠٣(ديوان بشار ) 5(



  
٣٥١  تعدنان حممود عبيدا.  د-   الشعريةمجاليات اللون يف خميلة بشار بن برد

السيف، / املمدوح وأداة احلرب/ ن احملارب إن هناك عالقة وثيقة بي
ِّيفوز املمدوح، ويبدد الظالم ويقضي على أعدائه، وسيوف اهلند فبالسيوف 

وعالقة املمدوح . اليت يستخدمها مرهفة المعة يف ظالم الغبار الدامس
  .بالسيف من صور الشهامة والرجولة واحلياة

ِّويشكل اللون األبيض عند الشاعر قيمة أخرى هي قيمة الكرم، 

  :)١(فاملمدوح
َيف القاعدين ويف اهل َ

ِ ُيجا إذا ركبواِ َِ ُأغر أبلج تكفينا مشاهده   ْ ُ ِ َِ َ ُ ُّ 
  :)٢(رة عطائه، يقول ُّوكف املمدوح بيضاء كرمية لكث

ِـل بكف حممودة بيضاء َ ٍ ّ َ ِ ْوكفاين أمرا أبر على البخـ   ِ ُ ََ َّ ً ْ ِ ََ 
  :)٣(وأياديه بيضاء على الناس عامتهم وخاصتهم، يقول

ِوأياد بيض على األكفاء ْ ٍ َُكم له   ٍ ََ من يد علينا وفيناْ ٍ َ ْ ِ 
  :)٤(ويقول

ََراح عليه زواره عصبا ُ ُُ َُّ ِ ْ َأغر مستمطر اليدين إذا   َ ِ ْ َ َ َُْ َ ْ ُ ُّ 
وهو بعد ذلك يسقط قيمة الكرم على الوجوه، فممدوحوه بيض الوجوه، 

                                                            
لــج صــفتان جلمــال الوجــه وبــشاشته، هــو األغــر واألب). ١/١٨٧(ديــوان بــشار بــن بــرد ) 1(

  .مضيء الوجه عند لقاء أصحابه، وقامت على األعداء يف اهليجاء
  .ي ذل السؤال الكف البيضاء الكرمية كفتن). ١/٥٢(املصدر نفسه ) 2(
  ).١/٥٢(املصدر نفسه ) 3(
مفردهــا العـــصبة، : العـــصب. كـــرمي جــواد: مـــستمطر اليــدين). ١/٢٨٨(ديــوان بــشار ) 4(

  .ماعةوهي اجل
  



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٥٢  )٢(اجلزء ) ٨٠( ا

  :)١(كالسيوف احلادة الصقيلة، فبياض وجوههم دليل كرمهم، يقول
ِوعر وما دون سيبهم وع َ َْ ِ ِْ َ َ ُبيض مصاليت دون ضيمهم   ُرٌْ ِ َْ َ ٌ ٌ 

ي األسود واألبيض قيميت الشجاعة والكرم، ال  ِّوهو عندما يشكل من ثنائيت
ُينسى أن يكمل الصورة بلون آخر جديد مجيل يدل على خصب العيش 

  :)٢(ورغده، وهو اللون األخضر، يقول
م خضر ُراس ومرعى جنا
ِ َ ْ ِِْ َ َ َ ْنعم دعاة اإلمام حل   ٍ ِ ِِ ُ ُ َ ُمهمْ ُ ُ 

ًواستخدم اللون األسود يف معرض اهلجاء، مشهرا باملمدوح مشوها صورته  ً ِّ
ًولونه، متطاوال عليه، يشكل منه لوحة استثنائية مركبة بطريقة مشوهة، ساخرا  ّ ِّ ً
ًمزدريا، أظهر الشاعر فيها قدرة فائقة على تصوير بشاعة املهجو، حيث اختار 

  :)٣(ادة أن تكون يف الوجه األبيض، يقولالعيون الزرق للوجه األسود، والع
ُزرق العيون عليها أوجه سود ُ ٌ ُ ِ ُ ُ ٌوللبخيل على أمواله علل   ُْ َ

ِ ِ ِِ ِ َِْ 
ّوهو يف جانب آخر يعريه بلونه األسود، الذي سبب البالء لآلخرين، 

  :)٤(يقول
ُوساء بك املقدم والوراء َُ ّ َُ َ ُأفـرخ الزنج طال بك البالء   ِ َ َ ِ َ ِ ِّْ َ َْ 

  :)٥(قولوي

                                                            
  .السهل: ِالوعر: الصعب: ْالوعر). ٢/٢٨٩(ديوان بشار بن برد ) 1(
  ).٢/١٨٩(املصدر نفسه ) 2(
مفردهــــا العلــــة، وهــــي العــــذر الــــذي يتــــسرت خلفــــه : العلــــل). ٢/١٩٢(املــــصدر نفــــسه ) 3(

  .البخيل ليمنع عطاءه
  .يقصد العبد األسود أبا هشام الباهلي: فرخ الزنج). ١/٦٠(ديوان بشار ) 4(
  .ّاحذر شري). ١/٤١٢(ديوان بشار ) 5(



  
٣٥٣  تعدنان حممود عبيدا.  د-   الشعريةمجاليات اللون يف خميلة بشار بن برد

َوتـعوذ من شره ما استطعتا َْ َ ِِّ َ ْ ِ ْ َّ َ َ ِّقل لفرخ الزْجني   َ ِ ِّ ِ ْ َ
ِ
ًَْال تشك ليثا: ْ ُ ْ َ 

ِّويستهجن الشاعر على مهجوه األسود أن يغازل احلرائر الشريفات البيض 
  :)١(َّمن آل عامر، ويدعوه أن يكف عن هذا الباطل، يقول

يم اللون حسبك من فـند ْوأنت  ََ ْ َِ َِ ُ ْ ِ
ُ ٍأراك جتاري الغر من آل عامر   َ ِ ِ ْ ُّ َُ َ 

))كانت أقوى طبائعه... طبيعته في الهجاء((ويبدو أن 
، وهو عندما )٢(

ا حترق كاللهب، فاستخدم  يهجو يكون غضبه كبي ًرا، وقد وصف قصيدته بأ
ا، يقول ا وقو   :)٣(اللون األمحر ليتحدث عن حد

َََحلمي فأمسكتها حممرة هلبا ًَّ َ ُْ ُ ْ َ ْ
ِ ْ ِولقد مهمت بيحىي مث أدركين   ِ ََ ْ َّ َ ْ َ ِْ ُ ََ ْ َ 

  :)٤(واستخدم اللون األمحر يف تشبيه قصيدته بالنار امللتهبة، يقول
ِْمحراء ليس حلرها تقتي ِّ َ َ َولقد أفأت على سهيل مثـلها   ُر َْ ََ َْ ِ ْ ُ َ ُ َ 

  :اللـون والزمن
ً واسعا ًشكا الشعراء الليل وطوله وعدم اجنالئه، وكان سواد الليل جماال

م،  أجمع  والشعراء من الليل أفزع، وإلى النهار أنزع، ألن الليل((لتشبيها
))ألشتات الهموم والفكر، وأجلب لشوارد األحزان، والذكر

َّ، وحتدثوا يف )٥(

                                                            
. الكــذب: الفنــد. ُالــذي مل تــصلب عــوده التجــارب: ّالغــر). ٢/١٧٥(املــصدر نفــسه ) 1(

  .متاري: جتاري
  ).٢٢(، ص١٩٨٨، دار الكتاب العريب، دمشق، ١بشار بن برد، إمساعيل يوسف، ط) 2(
  .هو حيىي بن صاحل بن علي: حيىي). ١/٣١٥(املصدر نفسه ) 3(
  .الغبار: ر القت. هو ابن سامل موىل بين سعد: سهيل). ٢/٣٧٨(ملصدر نفسه ا) 4(
ديوان الصبابة، شهاب الدين أمحد بن حجلة املغـريب، بـال طبعـة، دار ومكتبـة اهلـالل، ) 5(

  ).١٠(، ص ١٩٨٤بريوت، 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٥٤  )٢(اجلزء ) ٨٠( ا

 في هذه –والمالحظ أن الشعراء ((ن والفراق،  الليل عن آالم احلب والبي
التجسيم والتشخيص، : رهم الليلن في تصوي ن مهمتي  عنوا بناحيتي–الفترة 

))والعناية باللون
 والليل هو الزمن احلاضر يف شعر بشار، وهو الطبيعة ،)١(

. ن، يعكس نفسيته زحزح، فكأنه أصبح ليلي الصامتة، فالليل ثقيل طويل ال يت
ز املعىن وتكثيفه  لقد صاغ الشاعر صورته صياغة مجالية بوعي سامهت يف تركي

َّر معاناته يف العجز أمام قوة أعلى منه تتمثل يف الليل بقدرته َّعند املتلقي، وكر
ُر احملدودة، والليل هو الزمن الذي حرم الشاعر فيه النوم، تتجلى فيه حلظة  غي

ُالليل جزء من الدهر الذي يصيب اإلنسان / احلزن اليت ال تنتهي، وهذا الزمن
ن اشتد إحساسه فكلما اشتد إحساس اإلنسان بالزم((يف أغلى ما ميلك، 

ِّبالموت، وتجربة الحب تجربة تعيش بال شك في إطار زمني يشكل 

))ًالزمان عنصرا أساسيا فيها
ًالليل األسود حزنا وقلقا / ، فكان زمن الشاعر)٢( ً

ّ مسرة - عنده -الصبح / ومها، يرقب زواله، فالليل عناء وجهد وتعب، والزمن
  :)٣(وفرح، يقول

ََإمنا الليل عن ُ ْ َّ ْاء للوصبَّ ِ ِْ ْآب ليلي ليت ليلي مل يـؤب   ٌ ُ َ ْ ِ َِ َْ َ 
ْراحة يف الصبح من جهد التـعب َ َّ ْ ُ ْ َِ ُّْ ٌأرقب الليل كأين واجد   ً ِ ِّ َ ُ ُ ْ 

والشاعر العاجز الرافض هو البؤرة يف الليل الطويل، تتجلى عنده كل 

                                                            
، دار العلــوم للطباعــة ١الطبيعــة يف شــعر العــصر العباســي األول، أنــور أبــو ســويلم، ط) 1(

  ).٧٠(، ص ١٩٨٣ الرياض، والنشر،
، ن يف العـــصر األمـــوي، إبـــراهيم ســـنجالوي، ط احلـــب واملـــوت يف شـــعر الـــشعراء العـــذريي) 2(

َّمكتبة عمان، عمان،  َ   ).١٢٦(، ص ١٩٨٥ّ
  .الوجع: الوصب). ١/٣٠٦(ديوان بشار بن برد ) 3(



  
٣٥٥  تعدنان حممود عبيدا.  د-   الشعريةمجاليات اللون يف خميلة بشار بن برد

ا مل  تكن صنوف العذاب، وهو يتذكر عناءه ومعاناته مع احملبوبة؛ اليت يبدو أ
  :)١(على وصال معه، يقول

ا طالت شكايت َو ْ ِْواها طال ليلي   ِ َ 
  :)٢(ويقول

ََّوأغدو هائما صبا ً ِ ًأبيت الليل حمزونا   ْ َْ َ َّ ُ 
وهو هلذا خياف أن يأيت زمن الليل املقلق الطويل، وال يشتهي أن يتكرر، 

كان ((ا، ولقد ًفحركة الليل حركة سلبية سوداوية يف نفس الشاعر، تتمدد دائم
من الوسائل التي استخدمها الشعراء لإلحساس ... ر باللون وسيلة التعبي

وقد تكون األلفة بني . )٣( ))بجمال الليل، أو وحشته أو ظلمته أو انكشافه
الشاعر والليل مرتبطة باتصاله مبحبوبته أو عدم ذلك، فباهلجر تنقلب ألفة 

ًالليل وحشة، ويصبح ضجرا وخوفا ويأسا، ً ً ويكون الزمن ثقيال، والشاعر بفعل ً
َالليل األسود حيرم النوم، فكأنه ملدوغ، حاله األمل واخلوف واألرق / الزمن ُ
ن واالستنجاد واالستعطاف والقلق، إنه مشهد مؤمل استثنائي،  ُّرقب واألني والت
  :)٤(يقول

ُُليل السليم سرت عقاربه َ ْ َ َ ِ َّ ُ ِفكأن ليـلك من تذكر   ْ ُّ َ َ ْ ِ َ َ َْ َّ َ  هاَ
ّوحياول الشاعر أن يواجه الزمن املتمثل يف الليل، يدفعه حب فتاة ال  ِّ

                                                            
  ).١/٤١٦(ديوان بشار بن برد )1(
  ).١/١٥٢(املصدر نفسه ) 2(
  ).٧١( العصر العباسي األول، صالطبيعة يف شعر) 3(
  ).أفعى أو عقرب(امللدوغ من حشرة سامة : السليم). ١/١٧٢(ديوان بشار بن برد ) 4(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٥٦  )٢(اجلزء ) ٨٠( ا

  :)١(يستطيع أن يراها، إلعراضها عنه، يقول
ُقد شفين قمر يف السرت حمجوب ُ ْ ِّ ٌ َ َ ِ َّ ًأساور اهلم حتت الليل جمتنح◌ا   ْ َ َُُِْ ِ َّ َ َّ 

  :)٢(ويقول
ِمن طول صفحك عين يف أعاجيب ِّ ِ ْ ِ ْ ًت اهلم جمتنحاُأساور الليل حت   ِ ُْ ِّ 

ِّبؤرة احلدث ليصور قلبه أنه كجناح الطائر الذي / وتتطور حال الشاعر
ًيتأجج خفقانا، فيطول الليل، بسبب أمل الشوق، ويدخل عنصرا جديدا على  ً

ِ ْ ُ ً
هذا التشكيل الشعري، فلقد أشفق عليه البشر لشدة ما أصابه، فنصحوه 

ر ال يستطيع أن  َّض اللوم، ألن مهه كبيوالموه، لكنه مل يستمع إىل النصح ورف
ويصل ذروة الثورة على هذا الزمن، فيعلو صياحه، . يواجهه أو يسيطر عليه

فيستنكر طول الليل، الذي ال يتزحزح، وينظر إىل الزمن البعيد املأمول الزمن 
ًاألبيض، الصباح الذي جيلو مهه، لكنه ال يأيت، فقد أصبح الليل دهرا ال 

  :)٣(س يطيقه مبا فيه، يقوليفارقه، ولي
ُوما بال ضوء الصبح ال يـتـوضح َّ َ ََ ُِّ ِ

ْ َ ُخليلي ما بال الدجى ال تـزحزح   ُ َ َْ َ ُّ ُ ّ َ
ِ َ 

ُأم الدهر ليل كله ليس يـبـرح َ ٌ ُْ ْ َْ َ َ َُ ُّ ُ ْ َِأضل الصباح املستني   َّ ْ ُ ُ َّ َّ ُر سبيله َ َ َِ ُ 
 عليه، ًِّ معزيا نفسه بصبح قادم، خيفف-ً أحيانا -وقد ظهر الشاعر 

وخياطبها من خالل اآلخر، ويطلب منها أن تتحمل، فوراء الليل صباح 
  :)٤(مشرق، يقول

                                                            
  .ًساهرا جنح الليل: ًجمتنحا. أعايش: أساور). ١/١٤٢(ديوان بشار بن برد ) 1(
  .اإلعراض: الصفح). ١/١٤٣(املصدر نفسه ) 2(
  ).١/٤٦٢(املصدر نفسه ) 3(
  .النجاح: النجح). ١/٤٥٦(ر بن برد ديوان بشا) 4(



  
٣٥٧  تعدنان حممود عبيدا.  د-   الشعريةمجاليات اللون يف خميلة بشار بن برد

ُُوالليل إن وراءه صبحا َُ ا جنحا   َّ َقاس اهلموم تـنل  ُُ َ َْ ََ ِ 
ويطلب من اآلخرين أن حيادثوه مبا يؤرقه، ويقض مضجعه طوال الليل، ألن 

ًهذا خيفف عنه أيضا، يقول
)١(:  

ًوأغدو هائم َِ ًأبيت الليل حمزونا   َّا صباْ َْ َ َّْ ُ ِ 
ْوإن كنت تـرى قلبا ََ َ ْ ُ ٌفإين ليس يل قلب   ْ َ َْ ِّ 
ََّك طول الليل منكبا ُْ ِ َّ َ ُفحدثين مبا أدعو   َ ِْ ِّ َ َ 

ُّلقد كانت املرأة شغل الشاعر الشاغل، فهي ال متن عليه بالرضا، مزاجها 
  :)٢(متقلب تصله مرة وتقطعه مرات، يقول

ُالشوق متويتُوبعض  َِْْ ِ ِأمات الشوق أوصايل   َّ ْ ُ َّ َ 
ُـك طول الليل مسبوت ْ َ ِ َّْ َ ِّأما حسبك أين منــ   ِ ِ ُ ْ َ َ 

ًوقد يكون الليل عند بشار اقتناصا للذة بعيدا عن أعي َّ فالليل ((ن الرقباء،  ً
في التجربة الشعرية يتلون بانفعاالت الشاعر ورؤيته، فيصبح في إطاره 

 األلوان والسمات، وذا أوجه متغايرة ومتقلبة، ينسجم النفسي متعدد
))وتارات النفس

، فهو عندما ينسى، تصفو ليلته ويغيب مهه، فتصبح ليلته )٣(
ًمخرا صفاء، يتلذذ فيها بشرب اخلمرة، فينسى كل شيء، يقول

)٤(:  

                                                            
  ).١/١٥٢(املصدر نفسه ) 1(
  .امليت: املسبوت. املفاصل: األوصال). ١/٣٥٨(املصدر نفسه ) 2(
الليل يف الشعر اجلـاهلي، نـوال إبـراهيم، رسـالة ماجـستري خمطوطـة، قـسم اللغـة العربيـة، ) 3(

  ).٦٢(، ص ١٩٩٧رموك، إربد، األردن  كلية اآلداب، جامعة الي
  
  .كانت ليلته صافية كاخلمر). ١/٥٣٨(ديوان بشار بن برد ) 4(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٥٨  )٢(اجلزء ) ٨٠( ا

َحبـني نـلهو وخنشى الواحد الصمدا ََ ّ ِ َِ َْ ُ َْ ِ ْ َغاب القذى فشربنا صفو ل    َّ َ ْ َ ِْ َ َ َ ََِيـلتناَ ْ 
َّوهو عندما يتوحد مع الليل، تغيب املسافة بينهما، فيندغم مع الزمن 
َّويصفو، فكأن ما وعد به نفسه من أن الليل سينجلي ويأيت الصبح قد حتقق 
ولو لليلة واحدة، فيكون الليل لقضاء احلاجة اجلميلة، فيصبح كامللوك يعاقر 

ا   :)١(، يقولالكأس فينتشي، ويشعر بلذة احلياة ونشو
َْوجن ليل وقضينا حنبا ْ ٌْ َّ َ ََّحىت إذا الدرياق فينا دبا   َ ِ ُ ْ ِّ َّ 
با َْمن ذا ومن ذاك أصبنا  ْ َ ِ َُْرحنا مع الليل ملوكا غلبا   ِْ ً ُُ َِ َّْ ْ ُ 

م الشعرية،  لقد كانت الطبيعة امللهم األول للشعراء، يستوحون منها جتار
 اليت شكا بشار فيها مهه، ففيه يشعر ر مفردات الطبيعة وكان الليل من أكث

َّبالغربة والقلق، وفيه تتجدد آالمه، فعالقته باآلخر من خالل الليل تقوم على 
َّاخللل، وهلذا رفض الواقع، وظل مهموما يف ليله الذي قلما يفارقه بكل  ً

  .إيقاعاته املتناثرة
ًم، ممزوجا َزحزح، ليل عاشق ميوج باهلمو لقد كان ليل بشار سرمديا ال يت

باملعاناة، وال يريد عودته، ولقد تفنَّن يف وصف ليل العاشقني، وما يصيبهم من 
  :)٢(شقاء وقلق، يقول

ُوما لك إال راحتيك عماد ِ َ َْ َ َّ ّ َ ُنـبا بك خلف الظاعنني وساد   َ ََ ِِ َّ ْ َ َ ِ ََ 
ُإىل أن تـرى وجه الصباح وساد ِ ِ ّ َ ْ َ َخلدك من كفيك يف كل ليـل   ََ َْ ِّْ َ َّ ْ ِ  ٍةَِِّ

                                                            
أي : ُْغلبـــا. احلاجـــة: النحـــب. مـــن أمســـاء اخلمـــرة: ّالـــدرياق). ١/٨٥(املـــصدر نفـــسه ) 1(

  .غالظ الرقاب منتفخو األوداج، وقد ارتوينا من كل شيء
. نتهـــاءاال: النفـــاد. الراحلـــون: الظـــاعنون. جفـــا: نبـــا). ٢/١٩٨(ديـــوان بـــشار بـــن بـــرد ) 2(

  .الشديد السواد: الداجي



  
٣٥٩  تعدنان حممود عبيدا.  د-   الشعريةمجاليات اللون يف خميلة بشار بن برد

ُوليس لليل العاشقني نفاد َ َ ِِ ِِ ِ َْ ُتبيت تراعي الليل تـرجو نفاده   َ َ َ ُ َْ ُ ََ َّ
ِ ُ ِ 

ُإذا اجناب موصول إليه سواد ٌ ُتـقلب يف داج كأن سواده   َ َ َّ ٍ ُ َّ َ َ 
ا  ا قحط وجدب بأ ََّويف حديثه عن الزمن يصف الشاعر السنة اليت يشو

  :)١(ًفا يف نفس البشر، يقولًسنة محراء، فكان اللون األمحر راعبا خمي
ِِويف السنة احلمراء جم املوارد
َ ُّ َ

ِ
ْ َحطوط إىل قود اجلياد على الرحا   ََِّ ََّ َ َُ ِ ِِ ْ ٌ 

، والشيب يف العموم حديثه عن الشيبويتجلى الزمن يف شعر بشار يف 
ًكفيل بتحويل احلياة إىل قطعة من العذاب النفسي واجلسدي يف آن معا، 

رة اللهفة إىل الشباب الذي أدبر، والزمن الذي وىل، وقد  نبًلذلك تعلو دوما 
ً حتسرا على أيام الشباب، وهذا - وهو يتحدث عن الشيب -أظهر 

ذا اللون، وأمام دورة الزمن يكون  ّاإلحساس هو الذي لون معجمه اللفظي 
زاما نفسيا، يعين الذبول والوهن واإلحساس بالضعف،  ًاللون األبيض ا

  .والتأزم النفسي واإلحساس باليأسوالتحسر 
ر بخطاه إلى المستقبل المشوب  زف قوى اإلنسان، ويسي والزمان يستن((

بالضعف، وعدم القدرة على ممارسة نشاطاته في الحياة كما كان في 
الماضي، فيتأتى له شعور بأن الزمان يقوده إلى الفناء، وما الشيب إال نذير 

))ذلك
 والشيب عالقة طبيعية، فالدهر ال يبقى على ن الزمن ، فالعالقة بي)٢(

والشيب تحول زمني ((ِّحدثانه، والزمن البد أن يؤثر يف الكائن احلي، حىت يفنيه 

                                                            
ســـنة : الــسنة احلمـــراء. ر كثي: ّجــم. احلـــرب: الرحــى). ٢/١٤١(ديــوان بـــشار بــن بـــرد ) 1(

  .ر الرزق يقود الفرسان يف املعركة، ويف سين اجلدب كثي. القحط واجلفاف
، مكتبـــة الكتـــاين للنـــشر ١احلـــب واملـــوت يف شـــعر بـــشار بـــن بـــرد، إبـــراهيم ملحـــم، ط) 2(

  ).٦٧(، ص ١٩٩٨، إربد، األردن، والتوزيع



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٦٠  )٢(اجلزء ) ٨٠( ا

ًأكثر عمقا وقسوة ونفيا لإلنسان ً((
ُ، فهو ينذر باملوت، فقد كان اإلنسان )١(

ور يعيش اخلصب واإلشراق واجلمال، ونقاء الصورة، واحليوية، وقوة الذهن، وحض
ر  البديهة، وصار مع الزمن يفقد كل شيء تدرجييا، حىت الشعر األسود اجلميل يتغي

لونه إىل األبيض، فالسواد هنا مجال وحياة، والبياض موت وفناء وخوف وقهر 
وضعف وسكينة واستسالم، ومع ذلك حياول اإلنسان أن يقاوم، فاإلحساس 

يتحدث الشاعر عن بالشيب زمن حاضر، والشباب إحساس باملاضي، وال 
ًالشيب إال بعد أن يصبح هرما، يقول

)٢(:  
َْقد ملكتم قياديه َِ َِ ْ ُ ْ ِعبد مين وأنعمي   َ ِ ْ ِّ ُ ُ َْ 
ْوا بالئي لداتيه َ َ ِ ْشاب رأسي ومل تشب   َ ِ َِ ْ َ 

والبحث يف املاضي هو حبث وراء الشباب مبا فيه من حيوية وقوة، وهلذا 
  :)٣(َّفبشار يتحسر على تلك األيام، يقول

ِفما اللذات إال يف الشباب َّ ّ ُ َّ َّ ًإذا حسر الشباب فمت مجيال   َ َ ْ ُ َ ُ َّ َ َ َ 
  :)٤(ويقول

ْلعب الشباب وقد طويـته ُْ ََ ْ ِ َّ َ
ِ ُِلمعت إيل تسومين   َ ُ ُ َ َّ ِ ْ َ َ َ 

  :)٥(ويقول
ِوكانت يد منه علي فـولت ََّ َ ّ َ ُ ٌ ُفبيين كما بان الشباب الذي مضى   ْ ّ َ َ ِ َِ 

                                                            
  ).٦٧(الزمن يف الشعر اجلاهلي، ص ) 1(
  .أترايب: لداتيه). ٢/٥٦٠(ديوان بشار بن برد ) 2(
  . زال وانتهى: حسر). ١/٣٥٩(املصدر نفسه ) 3(
لعــــب . ّتعــــرض علــــي: تــــسومين. برقــــت وظهــــرت: ملعــــت). ١/٣٩١(املــــصدر نفــــسه ) 4(

  .، هجر لعب الشبابتركته: طويته. اللهو واهلزل: الشباب
  ).١/٤٢٤(ديوان بشار بن برد ) 5(



  
٣٦١  تعدنان حممود عبيدا.  د-   الشعريةمجاليات اللون يف خميلة بشار بن برد

  :)١(ويقول
َشهما يـ ً ْ ْبول الرئبال من غضبهَ َِ َ ْ ُ ُِّ ِِشاب وقد كان يف شبيبته   ُ َ َ َ 

ويشكو الشاعر آالم الفراق يف شبابه ويف شيخوخته، فهو متشائم حزين، 
َّقد غري الشيب حياته، وأثر يف نفسيته، فكأنه تاج قد لبسه، ال يستطيع منه  ّ

ًخالصا، يقول
)٢( :  

ُنعمت وال يف الشوق إذ أنا أشيب َ ْْ ِ َّ ُ ٌفـيا حزنا ال أنا غر مشبب   َِ ََّ ُ َّ
ِ ًَ ََ 

  : )٣(ويقول
َّفـغي ُُر ذاك العيش تاج لبسته َ ْ َِ ٌ َ َْ َ َ 

ًوهو يائس بعد أن غزا الشيب رأسه، وأصبح عاجزا ال ينفعه البكاء، وال 
ّتنفعه الدموع، وهو هلذا يدعو نفسه أن يكف وخيلد للسكينة واالستقرار بعد 

  :)٤(يعود إىل الوراء، يقولر وشاب، ألن الزمن ال  أن كب
َواقعد فإن لديك ِ ِ َّ ُ قد قعدوا)٥(ْ َ ًال جتر شيبك للصبا فـرسا   ْ ََ ِّ َ 

ّويذكر الشاعر احملبوبة اليت نفرت منه أن كل شيء إىل انقطاع، بعد أن قال  ِّ
ُّقد شاب رأسك في تذكرها((فيها  َ ُ َ((

ٌن  عي: ُقلت((،وبعد أن بكى الشيب )٦(

                                                            
مــن : الرئبــال. عكـس النــذل: الــشهم. ًأصـبح كهــال: شــاب). ١/١٠٧(املـصدر نفــسه ) 1(

  .أمساء األسد
مل أنعـم باحلـب ال . اجلميـل الوجـه: املـشيب. الـشاب: ّالغـر). ١/٢٩٩(املصدر نفسه ) 2(

  .ي يف شبايب وال يف مشيب
  .ِّأراد بالتاج الشيب الذي يكلل شعر الرأي كالتاج). ١/٣٧٧(املصدر نفسه ) 3(
  ).١/٣٧٨(املصدر نفسه ) 4(
َلــــدة(مجــــع ) 5( ــــدات و ) ِ ْلــــدون(ِل ُ ، وهــــذه تــــصري يف حالــــة النــــصب واإلضــــافة إىل كــــاف )ِ

ْلديك : اخلطاب ِ لة. [ِ   ].ا
  ).٢/١٢٣(ديوان بشار بن برد ) 6(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٦٢  )٢(اجلزء ) ٨٠( ا

َّبكت من الشيب إذ ))ّ حلْ
ْال تكث((: ، وبعد أن قال)١( ًرن بشيبتي عجبا ُ َ ََ ِ ْ َ ِ َّ(( )٢( ،

َّفإذا نفرت احلسان من الشيب، وودعن كل أشيب، فحسنهن لن يدوم، 
ن، يقول ُوأحداث األيام ستبلي شبا

) ٣(:  
َب وأوقدن للوداع وقودا ِ َ ْ َ ْ ْفإذا هن قد نـفرن من الشيـ   ِ ّ َ َ ْ ََ َّ ُ 

ُْوصروف األيام تـب ِ َّ ُ َلي اجلديداُ ِ ُكل شيء إىل انقطاع مداه   َ َ ِ ِ ٍ ُّ 
ومع أن اللون األبيض عند الشاعر يف هذا املقام شؤم وقلق وخوف، فقد 
ًكانت للشيب إجيابياته، فهو ال خيشى القتل بسبب اهلوى ألنه أصبح هرما، 

َومثله ال يقتل، يقول ُ
)٤(:  

ُـت وهل خياف األشيب َ ْ ُ ْ ْال ختش قتلي حي   ُ َْ  بـَن ش َ
ًرا يف احلياة، كرميا ذا  َّواملتوج بالشيب، يقصده الناس لكرمه، ويصبح خبي ً

ًسؤدد شجاعا مقتدرا، يقول ً
)٥(:  

ِطويل الباع منتجع اجلناب َِ َ َ َُْ ِ ْوكل متـوج بالشيب يـغدو   َ َ ُِ ْ َّ ٍ َّ َ ُّ 
ًوالشاعر على كرهه للشيب، ال حيب أن يفارقه أحيانا، فالشيب يف بعض 

  :)٦ (وفراقه على كرهه موت وفناء، يقولحاالته حياة، 

                                                            
  ).١/٥٢٨(املصدر نفسه ) 1(
  ).١/١٦٧(املصدر نفسه ) 2(
  ).١/٥٣١(املصدر نفسه ) 3(
  ).١/٣١٦(املصدر نفسه ) 4(
ع اجلنـــاب). ١/٢٠٦(ديـــوان بـــشار بـــن بـــرد ) 5( َمنتج : واجلنـــاب. تنتجعـــه النـــاس لكرمـــه: َـــ

  .كرمي مقتدر: طويل الباع. اجلهة
  
  .احملبوب: املودود). ٢/٢٣٧(ديوان بشار بن برد ) 6(



  
٣٦٣  تعدنان حممود عبيدا.  د-   الشعريةمجاليات اللون يف خميلة بشار بن برد

ِأعجب بشيء على البـغضاء مودود
ْ َ
ِ ٍْ َ َ ِ ْ ِ ِالشيب كره وكره أن يفارقن   ْ ُ ْ ٌ ٌْ ُْ َُ ُ ْ  ي َّ

  :)١(ويصف الشيب بالغراب األبيض، يقول
َأرعى احلمامة والغراب األبـيضا َْ َ ُ َ َ َ َ ًوصحوت من سكر وكنت موكال   ْ ََّ ُ ُْ ٍ ْ ُ ُ ْ َ َ 

بيض، استعارة تنافرية، فاألصل يف البياض أن يكون فعبارة الغراب األ
/ للجمال والسواد للموت والتشاؤم، لكن الصورة العامة هنا شؤم، األبيض

  .الشيب يف األصل شؤم، والغراب األسود مثلها
ًلقد كان الزمن سببا يف الشيب وهو نذير املوت، وال ميكن لإلنسان أن 

أصل داللته، لكنه هنا نذير شؤم وصورة يعود إىل الوراء، فالبياض إجيايب يف 
اية   .موت و

رجع املرء أجماد املاضي،  إن استالب الشباب أول درجات املوت، عندها يست
وكل حركة يف الزمن عند الكائن حركة حنو املوت، والشيب عالمة ظاهرة هلذا 

ا الناس  التغي ولذلك نجد أن من وخط ((ر يف حياة اإلنسان، وهو حمنة مير 
... لمشيب رأسه ال يفتأ يتحسر على الشباب، ويذكر أيامه، ويتمنى عودتها

))كما أنه يكره الشيب، فهو ال يفتأ يذكره بسوء
)٢(.  

                                                            
  ).٢/٤٢٥(املصدر نفسه ) 1(
ًري، الــــــشيب والــــــشباب أمنوذجــــــا، فاطمــــــة حمجــــــوب، مكتبــــــة  البحتالــــــزمن يف شــــــعر ) 2(

  ).٨(، دار املعارف، مصر، ص )٨٠(الدراسات األدبية 

  



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٦٤  )٢(اجلزء ) ٨٠( ا

  :الخاتمـة
اية البحث أن بشارا كان مبدعا يف تشكيل الصور احلسية  ًظهر يل يف  ً

افذة، رة ن رة، بأداء جيد وبصي البصرية، واستطاع أن يصل إىل غرضه بقدرة كبي
ّوعاطفة صادقة، وقد استخدم الشاعر أغلب األلوان يف شعره، لكنه غلب  ّ

ر األلوان اليت  ن األبيض واألسود، فكان البياض يف لون املرأة من أكث اللوني
رة بسبب احلرمان والفراق  أثارت اهتمامه، وسواد الليل وما فيه من مهوم كثي

ًن طغى على ذهنه أيضا، فظهر واضحا ك والبي ومل ينس الشاعر . ًثيفا يف شعرهً
ِّوهو يركز على قيميت الشجاعة والكرم أن يذكر بياض السيف، وبياض أيدي 

َّوشكل هذا . ًاملمدوح، فاملمدوح يف الشعر العريب أبيض اللون بياضا معنويا

اللون عنده صورة منطية للمرأة واملمدوح والسالح، مثلما كان األخضر لرغد 
ر من األحيان يربط البياض باخلوف واحلزن واملوت،   كثيوالشاعر يف. العيش

ويربط السواد بصفات اجلمال عند تصويره . خاصة عندما يتحدث عن الشيب
  .للمرأة، كوصفه للشعر األسود والعيون السود واخلال

*  *  *  

  المصـادر والمراجـع
  : إبراهيم، نوال- ١
، قسم اللغة العربية، كلية اآلداب، ر خمطوطة  الليل يف الشعر اجلاهلي، رسالة ماجستي-   

  .١٩٩٧رموك، إربد، األردن،  جامعة الي
  : بشار بن برد- ٢

  .١٩٩٦روت،  ، دار اجليل، بي١ن محوي، ط  ديوان بشار بن برد، شرح حسي- 
  : البهبييت، جنيب حممد- ٣
، مكتبة اخلاجني، القاهرة، ٣ تاريخ الشعر العريب حىت آخر القرن الثاين اهلجري، ط-   



  
٣٦٥  تعدنان حممود عبيدا.  د-   الشعريةمجاليات اللون يف خميلة بشار بن برد

  .١٩٦٧روت،  دار الكتاب العريب، بيو
  ):الدكتور( اجلادر، حممود عبد اهللا - ٤
ربية، اجلامعة   األداء باللون يف شعر زهري بن أيب سلمى، حبث، جملة كلية الت-   

  ).٩٠(، ص١٩٩٠، )٢(املستنصرية، بغداد، العدد
لد حبث، املورد العراقية، ب.  األداء باللون يف شعر سحيم عبد بين احلسحاس-    غداد، ا

  ).٦٠(، ص١٩٩٩، )٤(، العدد)٢٧(
  : ابن حجلة املغريب، شهاب الدين أمحد- ٥
  .١٩٨٤روت،  دار ومكتبة اهلالل، بال طبعة، بي.  ديوان الصبابة-   
  ):الدكتور( ربابعة، موسى - ٦
 ))قطوف دانية((مجاليات اللون يف شعر زهري بن أيب سلمى، حبث، يف كتاب  -   

موعحبوثجمموعة  ن مهداة إىل الدكتور ناصر الدين األسد، حترير عبد  ِّة من املؤلفي 
  ).١٣٦٠(، ص١٩٩٧، ٢القادر الرباعي، املؤسسة العربية، ط

  ):الدكتور( سنجالوي، إبراهيم - ٧
َّ، مكتبة عمان، ١ن يف العصر األموي، ط  يف شعر الشعراء العذرييواملوتاحلب  -   

  .١٩٨٥َّعمان، 
  ):لدكتورا( أبو سويلم، أنور - ٨
  .١٩٨٣، دار العلوم للطباعة والنشر، الرياض، ١ الطبيعة يف شعر العصر العباسي األول، ط-   
  ):الدكتور( طشطوش، عبد العزيز - ٩
ر خمطوطة، قسم اللغة العربية، كلية اآلداب  الزمن يف الشعر اجلاهلي، رسالة ماجستي -   

  .١٩٨٦رموك،  جامعة الي
  ):ورةالدكت( عبد الرحيم، أمينة -١٠
  .١٩٧٠، دار الطباعة والنشر، مصر، ٣الضوء، ط -  
  ):الدكتور( عبيد، حممد صابر -١١
التشكيل اللوين يف الشعر العراقي احلديث، حبث، جملة األقالم العراقية، بغداد، السنة  -   

  ).١٦٩( ، ص١٩٨٩، ١٢، ١١، ع٢٤



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٦٦  )٢(اجلزء ) ٨٠( ا

  : العقاد، عباس حممود-١٢
  .١٩٦٦روت،  اب العريب، بيمراجعات يف اآلداب والفنون، دار الكت -  
  ):الدكتور(، عبد اهللا الفيفي -١٣
  .١٩٩٦ الرياض، –، النادي األديب ١ الصورة البصرية يف شعر العميان، ط- 
  ):الدكتور( القيسي، نوري محودي -١٤
ا، حبث، جملة األقالم العراقية، بغداد، السنة  -  األلوان وإحساس الشاعر اجلاهلي 

 ).٧٥( ص، ١٩٦٩، ١١اخلامسة، ج
  ):الدكتورة(حمجوب، فاطمة  -١٥
 ،)٨٠(ً، الشيب والشباب أمنوذجا، مكتبة الدراسات األدبية ري البحتالزمن يف شعر  - 

  .دار املعارف، مصر
  ):الدكتور( ملحم، إبراهيم -١٦
، مكتبة الكتاين للنشر والتوزيع، إربد، ١ احلب واملوت يف شعر بشار بن برد، ط- 

  .١٩٩٨األردن، 
  ):الدكتور(فع، عبد الفتاح  نا-١٧
  .١٩٨٣، دار الفكر، عمان، األردن، ١الصورة يف شعر بشار بن برد، ط - 
  ):الدكتورة(ر، أمل   نصي-١٨
روت،  ، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بي١صورة املرأة يف الشعر األموي، ط - 

٢٠٠٠.  
  ):الدكتور( نوفل، يوسف -١٩
  .١٩٨٥ان، دار االحتاد العريب للطباعة، القاهرة،  الشعرية واستيحاء األلو الصورة- 
  : يوسف، إمساعيل-٢٠
  .١٩٨٨، دار الكتاب العريب، دمشق، ١ من شعره، طومناذجبشار بن برد، أخباره  - 



٣٦٧  

  
  في مجلة اللسان العربيفهرس أصحاب المقاالت 

)١() السادسالقسم (  
دنان عبد ربهع.أ: إعداد  

  - أ -

                                                            
 

لد نشر) ١( لد  اجلزء الرابع، ونشر القسم ال٧٦ القسم األول يف ا  اجلزء ٧٧ثاين يف ا
لد  لد ٧٨الثاين، ونشر القسم الثالث يف ا  اجلزء ٧٩ اجلزء الثاين، ونشر القسم الرابع يف ا

لد . الرابع   . اجلزء األول٨٠ونشر القسم اخلامس يف ا

 ،١٣/٣٤ابتسام مرهون الصفار 
١٧/١/١٦٣، 
٢١/٢١ ،١٧/١/٢٥٦  

  ١١/٣/٥ ،١١/٢/١٥٥إبراهيم أباظة 
  ١١/١/١١٨ ،١٠/١/٢٠٧إبراهيم أنيس 

  ٦/٢٧٧ ،٤/٣٣ ،٢/٤٠إبراهيم حركات 
  ٤٤/١١٩إبراهيم اخلطايب 

  ٨/١/٢٦٦إبراهيم الدرويش املصري 
  ٩/١/٢١٦إبراهيم دسوقي أباظة 
 ،١٠/١/٧ ،٣/٣٩إبراهيم السامرائي 
٤٧/١٦٧  

  ٤٢/٨٧إبراهيم الشمسان أبو أوس 
  ٦/٢١٤إبراهيم عبد الرمحن حممد 

  ١٢/١/٧٥إبراهيم العريض 
  ٦/٤٤١إبراهيم العوضي عبد العزيز 

  ١٣/٩٤إبراهيم الفحام 
  ٤٥/٩٩و إبراهيم كونع اجل

 ،٩/١/٤٥٩ ،٣/٣٠٣إبراهيم مدكور 
٢٧/١٧  

  ١٥/٣/١٥إبراهيم جنا 
  ١٨/١/٩٢ ،٧/١/٦٣إبراهيم حنال 
  ٦/١٧٢ ،٥/٢٩إبراهيم نياس 

  ١٨/١/٩٩أبو بكر عبد الكايف 
  ١٧/١/٢٦٦أبو شتة العطار 
                                                     ،٩/٢/٨٧ ،٩/١/٤٣٠أبو فارس 

١٠/١/٢٣١، 



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٦٨  )٢(اجلزء ) ٨٠( ا

١٧/١/٣١٣  
  ٤/٨٧أبو القاسم كرو 
  ٤/١١٦إحسان عباس 

 ،١٦/١/٧٣إحسان حممد جعفر 
١٧/١/٢١٢، 
١٧/١/٢٤٤، 
٢١/٢٧ ،٢٠/١٨٩، 
٢٨/٢٥ ،٢٦/١١٧  

  ٢٦/٣٦٠إحسان حممد احلسن 
  ٤٧/١٤٦إحسان النص 

 ،٩/١/٢١٨ ،٦/٥٥٥أمحد األخضر غزال 
١٠/١/٦٦  

  ١٩/١/١٧٤أمحد أسلمو 
  ١٧/٢/٢٥٨زيان  أمحد بن

 ،١١/٣/٣١٣ ،١٠/٣/٣١٤وز أمحد بنعز
١٧/٢/٣٦٠  

  ٣٩/٣١٨أمحد محاد 
  ٥/١٨٩أمحد اخلضر 

  ٤٧/٢١١أمحد اخلطاب 
  ٤٣/٩٢أمحد ذياب 

  ٢٥/٣٥٤أمحد راتب النفاخ 
  ٤٣/١١١أمحد رمزي 

  ٢٧/١٠٥أمحد رمضان شقيلة 
 ،١٣/٣٢٨أمحد زكي بدوي 

١٨/٢/١٩٢، 

٢٦/٣٥٦ ،٢٦/١٢٥، 
٢٦/٣٥٧  

  ٣٢/٢٢٨ ،٢٧/٣٩أمحد سعيدان 
 ،  ٢٢/١٣٣وين بنعبد اهللا أمحد الشا

٤٠/١١٣  
 ،٣٦/٧ ،٣٦/٦ ،٣٦/٥أمحد شحالن 

٣٧/٥ ،٣٦/١٣١، 
٣٩/١٧ ،٣٨/٥، 
٤٣/١٥ ،٣٩/٤٧، 
٤٧/٢٩ ،٤٤/٦٩  

 ،١٩/١/٣٧أمحد شفيق اخلطيب 
٢٤/١١٣ ،٩/٢/٣، 

٣٧/٩٢ ،٣٦/١٦١، 
٤٣/٢٠٥ ،٣٩/١٤٥، 
٤٧/١٥٢ ،٤٤/٩،  

  ٧/١/٣٨٠أمحد بن شقرون 
  ٤٥/١٦٥أمحد شوقي بنيبني 

  ٦/١٨٠ ،٥/١٣٦ الشطي أمحد شوكت
  ٣٥/٢١٤أمحد صادق القرماين 

  ٧/١/١٣٦أمحد الصويف 
  ٦/١٥٩أمحد الضبيب 
  ،٢٠/١٠٣ ،٨/١/٥٤٨أمحد العايد 

٣٢/٥٩  
 ،٦/١٤ ،٥/٤٠أمحد عبد الرحيم السايح 

٧/١/١٩٣ ،٧/١/٣٢، 



  
  عدنان عبد ربه.  أ- هرس أصحاب املقاالت يف جملة اللسان العريب ف

٣٦٩

٨/١/٢٥٢ ،٨/١/٣٨، 
١٧/١/٣٠٤ ،٩/١/٤٩  

  ١٥/١/١٩١أمحد عبد الستار اجلواري 
  ٩/١/٢٠٦طار أمحد عبد الغفور ع

  ٣٢/٢١٥أمحد عبد القادر املهندس 
  ١٥/١/١٣٤عمار أمحد 

  ٣٩/٢١٢أمحد عمر يوسف 
 ،٢٤/١٤١أمحد قاسم عبد الرمحن 

٢٧/٣٠٠ ،٢٦/١٢١  
  ١٨/١/١٠٢ ،١٧/١/١٢٠أمحد كشك 
  ١٧/٢/١١٧أمحد املتيين 

  ٧/١/٣٦٥أمحد احملالوي 
  ١٧/٢/١١١أمحد حممد بشاوي 

  ٦/١٦١أمحد حممد مجال 
  ٣٢/٢٣٠واد حمسن أمحد حممد ج

  ٥/١٧٢أمحد حممد حسني 
  ١٠/١/١٩٥ ،٢/١١أمحد حممد احلويف 
  ٣٨/٢٠١أمحد حممد عيسى 
 ،٨/٣/١١ ،٨/٢/٥أمحد خمتار عمر 
٩/١/١٣٣، 

١٤/١/٣١٣، 
١٥/١/١٤٧، 
١٦/١/٣٧، 
١٧/١/٩٢، 
١٨/١/٥١، 

٢٠/٥٧ ،١٩/١/١١١، 
٢٢/٨٣ ،٢١/٤٧  

  ٢٧/٢٩٩أمحد مدينة 
  ٢٤/٢٧٨أمحد مطلوب 
  ١٩/١/١٧٢أمحد منجي 

  ٦/٢١٥أمحد نصر الدين الغندور 
  ٣٩/٣٣٠أمحد نعيم الكراعني 

 ،٦/٥١٣إدريس حسن العلمي 
٦/٥٧٠ ،٦/٥٢٣، 
٧/٢/١٨٥ ،٧/٢/٤٠، 

١١/١/١٢٣، 
١٤/١/١٤٤، 
١٤/١/٣٣٨، 
١٦/١/١٣٣، 
٣٠/٧٥ ،٢٣/١٠١، 
٣٤/١٥٥ ،٣٣/١٥١، 
٤٠/١٥٤ ،٣٧/١٨٤، 
٤٥/١٢٧ ،٤٢/١٩٣، 
٤٧/٢٢٥  

  ١٠/١/٧٥إدريس اخلطايب 
  ٤٤/١٧٤سالوي إدريس ال

  ٥/١٨٤إدريس عمور 
  ١٠/١/٣٨ ،٣/٤٧ ،١/٢٥إدريس الكتاين 
  ٤٦/١٤٠إدريس نقوري 
  ٢٦/٢٤٩أدهم سفاف 



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٧٠  )٢(اجلزء ) ٨٠( ا

  ١٧/٢/١٠٨ ،١٧/١/٨٠إدوار يوحنا 
  ٨/١/٣٠٣ ،٦/٣٠٧أسعد حومد 

 ،٢٣/٧١إسلمو ولد سيدي أمحد 
٢٤/٢٧٥ ،٢٤/٢٧٣، 
٢٦/٣٥٧ ،٢٥/٣٤٧، 
٤٥/١٩٣ ،٢٦/٣٥٨  

  ٩/١/٤٤٠إمساعيل العباجيي 
  ١٥/١/٤٥اعيل بن علي األكوع إمس

 ،٧/١/٤١١ ،٥/٢١٥أكرم فاضل 
٩/٢/١٠ ، ٨/٣/٢٥، 

١٠/٣/١٥٤  
  ٦/٩٦ألبري ديرتيش 

  ٢٢/١٥١الفريد لويس دي برمار 
  ٥/٧٣إلياس زيتس 

  ١٦/١/٧٧إلياس سعد غايل 
 ،٨/١/١٨٦ ،٨/١/٥٠إلياس قنصل 

١٠/١/٨٢، 

١١/١/١٣٩، 
١١/١/١٨٢  

  ٤٣/١٣١أمل بن إدريس العلمي 
  ١٢/١/٢٩١ السيد أمني علي

  ١٠/٣/٢٠٨أنستاس ماري الكرملي 
  ١٠/١/٧٥أنطوان شال 

  ٥/١٠٣ ،٤/٢٧أنور بكري 
 ،٥/٣٠٦ ،٤/١٢٨ ،٣/٨٠أنور اجلندي 

٧/١/٩٧ ،٥/٣٥٧، 
١٣/١٢٣ ،١٠/١/٦٣  

  ٢٠/٨٥أنور اخلطيب 
  ٩/١/٢٩٠أنور العطار 
  ٧/٢/٦٨ ،٧/٢/٦٣أنيس شباط 
  ٤٤/١٧٩اهيدي حممد 
  ٤٤/١٩٢أوبالل محيد 

  ٢٦/٣٥٩ن أيغوركو

  - ب -
  ٣٥/٤٩بابكر إدريس احلرب 

  ٤٠/٢٠٠باسل حامت 
  ٨/١/١٨١باناهي 

  ١٨/١/١٢١بديع احلمصي 
 ،١٧/١/٣١٢برصوم يوسف أيوب 

٢٢/٨١  
  ١٥/١/١١٢بالشري 

  ٤٦/١٧٨بلقاسم اليويب 
  ٦/٢٧٤اء الدين األمريي 

  - ت -



٣٧١  

  ٢٧/٥٩تاج السر احلسن 
 ،١١/١/٢٨٤ ،١١/١/٢٤متام حسان 

٢٤/٢٧٣  
 ،٢١/٦٣هامي الراجي اهلامشي الت

٢٥/٢٢٧ ،٢٤/١٤٧  
  ٧/١/١١٤توفيق برو 

 ،١٥/١/١٨٤توفيق سلطان اليوزبكي 

١٧/٢/٣١٥  
  ٢٦/٣٥٩توفيق سلوم 
  ١٨/٢/٣١٣ ،١٧/٢/١٨٥توفيق عمارين 

 ،٢٧/١٣٩ ،٢٦/٥٩توفيق حممد شاهني 
٢٩/٨٧  

  ٢/٥٣توفيق املنجد 
  ٧/٢/١٥٦تيسري شيخ األرض 

  - ث -
  ٣٧/١١٢ثاين عمر موسى 

  - ج -
  ٤٧/١٨٧ ،٤٢/١٧٠ساجر .س.ج
  ٢٣/١٤٩رومريو .ف.ج

  ١٧/١/١٥١جابر الشكري 
  ٨/١/٥٣٦جعفر احلسين 
  ٣/١٠١جعفر اخلليلي 

 ،٢٠/١٣ ،١٩/١/٣١جعفر دك الباب 
٢٦/٨٣ ،٢٥/٢٧، 
٣٣/١٧ ،٣٢/٩، 
٣٨/٧٤ ،٣٧/٧٥  

  ٣٩/٣١٣جعفر عبابنة 
  ١٧/٢/١١٧جعفر املالح 
  ١٠/١/١٨٣جالل شوقي 

  ٢٢/٢٧٩ ،١٧/٢/١٤٥جليل أبو احلب 
  ١/٧٦مجال الدين البغدادي 

  ٤/١١٣مجال الدين الرمادي  
  ٢/٤٩مجال الدين الشيال 
  ١٨/٢/٥١مجال الدين املظفر 

 ،١٤/١/٦٤مجال عبد الفتاح صربي 
١٦/١/١٩٧، 
١٦/٢/٣٠٩، 
١٦/٢/٤٢٣  

  ٢٨/١٩مجيل علوش 
  ٧/٢/٣٦٠مجيل علي 

 ،١١/١/٢٧٨املالئكة عيسى مجيل 
٢٧/٣١ ،٢٤/٣٥، 
٣٩/١٣٤  

جواد حسين عبد الرحيم مساعنه 
٢١/٣٧ ،٢٠/١٣٥، 



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٧٢  )٢(اجلزء ) ٨٠( ا

٢٤/٢٥٩ ،٢١/١٥٧، 
٢٤/٢٧٨ ،٢٤/٢٦٤، 
٢٥/٣٥٣ ،٢٤/٢٨٠، 
٢٦/٣٥٩ ،٢٥/٣٥٤، 
٣٧/٣٢٤ ،٣٧/١٦١، 
٤٠/١٢٧ ،٣٩/٣٠٣، 
٤٣/٧ ،٤٢/٢١٥، 
٤٧/١٨٧ ،٤٦/٤٠  
  ١١/١/٧٣جودت نور الدين 

  ٧/٢/٣٦٦جورج حبيب اخلوري 
  ٢/٧٢جورج كوالن 

  ٣٦/٦٩جورج ماطوري 
  ٤٣/٤٠ مرتي عبد املسيح جورج

  ٢٦/٧٥جورج مونان 
  ٧/١/٢٤٩جوزيف بيالوسكي 

  ١٤/١/١٤٩جوناثان بول 
  حالم اجلياليل=اجلياليل حالم 

  ١٣/٣٧جيمس بيرت 
  - ح -

  ٧/٣٨٤ ،٧/١/٣٨٤احلاج مري 
  ١٣/١٦٩حازم البكري 

  ٤١/٥٠حازم سليمان احللي 
  ٦/٣٨حامد حسن 

 ،٣٠/١٦١ ،٢٤/١٩حامد صادق قنييب 
٣٢/٥٧ ،٣١/٩٧، 
٣٧/٩ ،٣٤/٧٩  

  ١٥/١/١١٢حامد طاهر 
  ١١/١١٩حامد عبد القادر 

  ١٣/٣٧حبيب سلوم 
  ٥/٢٠٣حبيب صادر 

  ١٠/١/٢٩٨حبيب علي الراوي 
 ،٣٤/١٨٠ ،٣٤/١٦٣احلسن بنلفقيه 

٣٦/١٧٥  
  ٤٥/٣٣حسن تويب 

  ٢/٦١حسن الدجيلي 
  ١١/١/٢١٢حسن زوينة زادة 
  ٦/٢٧٩ ،٣/٩٧احلسن السائح 

  ٣٨/١٩٦حسن سعيد الكرمي 
  ١٦/١/١٥٣حسن صادق املرصفاوي 

  ١٢/١/٩١حسن ظاظا 
 ،٣٣/٦٧ ،١٧/١/١٢٣حسن عباس 

٣٤/٣٧  
  ٣٧/١٤١حسن عطية طمان 

يد    ٣/٢٣٨حسن فهمي عبد ا
 ،٣٢/٢٩حسن حممد تقي سعيد 

٤٠/٤٢ ،٣٨/٦٩  
  ٧/١/١٤٠حسن نصار 
  ٢٧/٢١حسين سبح 

  ٧/١/١١٧حسين احملتسب 



  
  عدنان عبد ربه.  أ- هرس أصحاب املقاالت يف جملة اللسان العريب ف

٣٧٣

  ٢٠/١٧حسين حممود 
 ،٣٨/٢٢٤ ،٣٧/٢٣٨حسني عثمان 

٤٠/١٧٣  
 ،٩/١/١٠٠ ،٨/١/٩٣حسني حممد 

١٠/١/١٣  
  ١٢/١/١٩٩حسني يسري عليوة 

  ٢٦/٣٥٥حكمت كشلي 

 ،٤٢/١٨٤ ،٣٨/١٨٦حالم اجلياليل 
٤٥/١١٩  

  ١٩/٢/٣٠٧ح عطيفة ومحدي أبو الفت
  ٤٣/٢١ ،٢٠/٢٨٣محزة الكتاين 
  ١/٣٤محيد بنسامل 
  ٤٦/٢٠٢حنا حداد 



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٧٤  )٢(اجلزء ) ٨٠( ا

  - خ -
  ٣٢/٢٣٠خالد رشيد 
  ١١/٣/٥ ،١١/٢/١٥٥خالد عيد 

  ٢٢/١٤١خضر بن عليان القرشي 
  ٢٢/١٢٩خليل إبراهيم احلماش 
  ١٧/١/١٩٤خليل إبراهيم العطية 
  ٤٥/٧٧خليل أمحد عمايرة 

 ،٩/١/٢٩٥ ،٦/٥٤٩خليل مسعان 
١٧/١/٢٥٩، 
٢٠/١٩١  

  ٧/١/١٦٩خليل عبد اهللا 
  ٦/١٢٩خليل العزيزي 

  ٣٩/٥٦خليل عودة 
  ٣٦/٩اخلليل النحوي 
  ٧/١/١١٩ ،٥/٤٨خليل اهلنداوي 

  ١٢/٢/٣٦خوان خوصي بارسياغويانس 
 ،١١/١/٦٥ ،٢/٢٩خري الدين حقي 
١٢/١/٢٦  

  - د -
  ٣١/٦٣ ،١٧/١/٣٥داود عبده 

  ٧/١/١٠٩درويش العلواين 
  ٤٧/١٤٣ ،١٤/١/٧٧دفع اهللا الرتايب 

  - ذ -
  ٩/١/٣٢٨ذنون أيوب 

  - ر -
  ٦/٢٥٠ ،٥/٥٦رشاد دارغوث 

 ،١٥/١/٧٦ ،١٤/١/٩٣رشاد حممد خليل 
١٦/١/٢٠٩، 
١٧/١/٢١٩، 
١٨/١/١٠٧، 
٢٠/١٩٥ ،١٩/١/١٤٣  
  ١٧/٢/٧١رشدي أمحد طيمة 

 ،١٦/٢/١٩ ،١٥/١/١٢٧رشدي فكار 
٢٧/٢/٣  

 ،٤٥/٤٥ ،٤٢/٣٩رشيد أمحد بلحبيب 
٤٧/٢٣١  

  ٢١/٢٠٩رشيد عبد احلق 
  ١٨/٢/٢٦٥رضا جواد 

  ٣٥/١٧٥رغدان العظم 



  
  عدنان عبد ربه.  أ- هرس أصحاب املقاالت يف جملة اللسان العريب ف

٣٧٥

 ،٥/١٢٣روكس بن زائد العزيزي 
٦/٥٤٦ ،٦/١١٨  

  ٦/٩٢و روم الند

 ،٨/٣/٢٥ ،٥/٢١٥رينهارت دوزي 
١٠/٣/١٥٤ ،٩/٢/١٠

  - ز -
  ٢٤/٢٩٨الزبري اجليالين موسى 

  ٤٤/٢٣٣الزبري مهداد 
  ٦/٢١٧زكريا الربي 

  ٧/١/١٠٤زكي األرسوزي 
  ٢/٨٦زكي طليمات 

  ٨/١/١٧٥زكي عبد امللك 

  ٦/٣٠٢زكي احملاسين 
  ٥/١٧٣زكي جنيب حممود 

  ١٠/١/٢٩٣زهري عالف 
  ٤/١٤١زهري الكتيب 

  ٤٠/٧ ،٣٦/٥٥زيان أمحد احلاج إبراهيم 
  ٦/١٦٥زيد بن عبد العزيز بن فياض 

  - س -
  ١٦/١/١٩٧ ،١٤/١/٦٤بيت كوردر .س

 ،١٣/٣١ ،١٢/١/٣٦ساطع احلصري 
١٤/١/٥٣  

 ،١١/٢/٣٣٣ ،٣/٢٥١سامل رزق 
١٢/٢/١٣٧، 
١٣/٢٤٥  
  ١٥/١/١٨٦سامل حممد احلميدة 
  ٤٦/٢١٤ ،٤٥/٥٩سامل مرعي اهلدروسي 

  ٧/١/١٥٥حلفار الكزبري سامي ا
  ١٠/١/٢٨٩سامي الدهان 

  ٨/١/٢١٢سامي عياد 
  ٧/١/١٣٤سامي الكيايل 

  ١٨/٢/١٢٣سامية حممد جابر 

  ٣٩/٩٣سعد غراب 
  ٣٣/١٣٥سعد مصلوح 
  ١٦/١/٢٣١سعيد األفغاين 

 ،٨/١/٢٨٢ ،٤/٨٣سعيد الديوه جي 
١٠/١/٢٢٢، 
٢٣/١٠٣ ،١٠/١/٢٨٠  

  ٢٩/١٧٣سعيد علوش 
  ٣٩/٢٩٤سعيد هبة اهللا كامل 

  ٢٢/١٥٧سفيان العسويل 
  ٢٦/٤٩ ،٢٠/٣١سلمان حسن العاين 

  ٢/٦٥سليم حيدر 
  ١٧/١/٢٠٩سليم طه التكرييت 

  ٣٧/١٨٢سليم يوسف 



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٧٦  )٢(اجلزء ) ٨٠( ا

  ٥/١٤٤سليمان قطاية 
  ٩/١/٣٢٦سليمان هادي الطعمة 

  ١٦/١/١٦٥مسيح أبو مغلي 
  ١٧/١/٢٧١مسري عبد الرحيم اجلليب 

  ١٦/١/١٦٥مسري أبو مغلي 
  ٢/٥٤ ىسهيل العش

  ١٨/٢/١٤٩لسيد خليل عطا ا
١٥/١/١٠ ،٤/٥١السيد حممد يوسف 

  - ش -
  ٥/٥٠ ،١/٨٥شارل بيال 
  ١٤/١/٢٣ان العيساوي مشاكر طو

  ٢٥/٣٥٤ ،٧/٢/١١٠شاكر الفحام 
 ،٢٦/٣٧ ،٢١/١٣٧شحادة اخلوري 
٣٠/٩٧ ،٢٩/٩  

  ٤/١٨ ،٣/٣٤٤شفيق جربي 

 ،١٥/٣/٣٣ ،١٢/١/٧شكري فيصل 
٢٦/١٥  

  ١٥/١/٢٢مشس الدين البصروي 
  ٢٥/٧٧شوقي سامل 

  ٦/٧١شوكت الشطي 
  ٢/٨١شومان 

  - ص -
 ،٢٣/٧٦ ،٢٢/١٥٧صادق اهلاليل 
٢٧/٩٣ ،٢٦/١٣١، 
٢٨/١٢١ ،٢٧/١٦٣، 
٣٠/٢١٩ ،٢٩/١٩٧، 
٤٣/٥٣ ،٣٩/٥٩  

  ٣٩/١٩٧صاحل أبو أصبع 
  ١٢/١/٢٠٣صاحل القرمادي 

  ٣٢/٨٥صباح صلييب الراوي 

  ٣٠/٤٧صبيح التميمي 
  ١١/١/١٤١صبيح صادق احلكيم 

  ٧/١/٤٠٥يح الغافقي صب
  ٧/٢/١٦٠ الصديق بن العريب

  ٥/١٦٤خلوصي صفاء 
  ١٩/١/١٨٠صالح اخليمي 

  ٧/٢/٣٢٣صالح الدين الكواكيب 
  ١٥/٢/٢٦٩صالح الدين املنجد 

  - ط -
  ٣٥/٨١طارق جنم عبد اهللا 
  ٦/٤٣ ،٥/٦٤الطاهر أمحد مكي 

 ،٨/١/١٨٩ ،٦/٦١طه الويل 
٨/١/٢٩٢ ،٨/١/٢١٩  

  - ع -



٣٧٧  

  ٣٩/٨٧رار عادل أمحد ج
  ٥/٣٤٨عادل عبد السالم 

  ٢٥/١٠٩عامر إبراهيم قنديلجي 
 ،٣٦/٨٣عامر جيار صاحل النداف 

٤٢/١٣١ ،٣٨/٤١  
  ٤٣/٧٥عامر رحيل حممد 

) بنت الشاطئ(عائشة عبد الرمحن 
٦/٢٨٩ ،٦/٢٥٧، 
٨/١/١١ ،٦/٥٥٣، 
١٣/١٥  

  ٢٤/١٣٣عائشة عثمان 
  ٧/١/٣٥٩عباس بنعبد اهللا اجلراري 

  ١٥/١/١٩٤عباس حسن 
 ،٤٥/٩ ،٤٥/٥ ،٤٤/٥عباس الصوري 

٤٧/١٥ ،٤٦/١٥ ،٤٦/٧  
  ٢٥/١٥عبد اجلبار حممد علي 

  ٦/٢٨٣عبد اجلليل 
  ١٧/٢/٢٥٥عبد اجلليل بلحاج 

  ١٨/٢/٢٧١عبد احلافظ حلمي حممد 
  ٤٣/٤٧عبد احلفيظ هلاليدي 

  ٧/٢/٣٨عبد احلق حجازي 
 ،٢/١٥٢ ،٢/٢٠عبد احلق فاضل 
٣/٩٥ ،٣/٤٣، 
٣/٢١٣ ،٣/١٢٩، 
٤/٣٥ ،٤/٨ ،٣/٢١٩، 

٥/٢٧٣ ،٥/١٨، 
٧/١/١٨ ،٦/٦٧، 
٧/٢/١٠ ،٧/١/٢٠٢، 
٨/١/٥٣ ،٧/٢/٥٢، 
٨/٢/١٠ ،٨/١/٢٣٤، 
٩/١/١١٨ ،٨/٣/٥، 
٩/١/١٩٧، 
٩/١/٣٣١، 
٩/١/٤١٣، 
٩/١/٤٤٩، 

١٠/١/٩٠، 
١٠/١/١٥١، 
١٠/١/٣٣٤، 
١٠/٣/٣ ،١٠/٢/٣، 
١١/١/١٢، 
١١/١/١٢٨، 
١٢/١/١٦، 
١٢/١/٢٠٦، 
١٢/١/٢٨٢، 
١٢/١/٢٩٦، 
١٣/٨١ ،١٢/٢/٢٠٥، 
١٤/١/١١، 
١٤/١/١٢٢، 
١٥/١/٣١، 
١٥/١/٥٧، 



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٧٨  )٢(اجلزء ) ٨٠( ا

١٨/١/١٥٦  
  ٦/١٤١عبد احلليم عباس 

 ،٥/٩٧ ،١/٨٩عبد احلليم منتصر 
٧/١/٣٤٩، 

١١/١/٣١١  
  ٨/١/٣١٥عبد احلليم الندوي 

  ٣/٦٠عبد احلميد إبراهيم إبراهيم 
  ٢٥/٣٤٩عبد احلميد الرشودي 

  ٤٦/١٩٦ ،٤٤/٩٣عبد احلميد زاهيد 
 ،٨/١/١٤٦عبد احلميد املهريي 

١٥/٣/٢٩  
  ١٦/١/١٧٩عبد احلميد الوساليت 

  ١٦/١/١٣عبد الرمحن أيوب 
  ١٩/٢/١٥١عبد الرمحن بدوي 
  ٦/١٢٣ ،٥/١٣١عبد الرمحن بشناق 

 ،٢٧/٤٥عبد الرمحن احلاج صاحل 
٤٧/١٠٧ ،٢٧/٦٩  
  ٢٩/٢٦٣ ،٦/١٩٤عبد الرمحن محيدة 

  ٤/٧٩عبد الرمحن بن عبد العزيز الفاضل 
 ،١٦/٢/٣٦١عبد الرمحن العلوي 

١٧/٢/٣٥، 
١٧/٢/١٨٥، 
١٧/٢/٢٥٥، 
١٧/٢/٢٥٧، 
١٧/٢/٢٥٩، 

١٨/٢/٣٥٠، 
١٩/٢/١٣٧، 
١٩/٢/١٤٣، 
٢١/٣٢٣ ،٢٠/٣٣١، 
٢٤/٣٠٩ ،٢٢/٢٥٣، 
٣٢/٢٣٣ ،٢٦/٣٦٢  
  ٤٣/٦٨عبد الرمحن العوضي 
 ،١٦/٢/٤٣٧ي عبد الرمحن عيسو
١٧/٢/٥٣، 
٢٢/٢٧٥ ،١٧/٢/٦١  
  ٧/١/٧٩عبد الرمحن الكيايل 
  ٥/١٧١عبد الرمحن مرحبا 
  ٦/٢٢٩ ،٣/٢٧عبد الرحيم بدر 

  ٦/٢٦٦ ،٤/٣٠عبد الرحيم السايح 
  ٧/٢/٣٣عبد الرحيم بن سالمة 
  ١٠/١/١٠٤عبد الرحيم أبو اليمن 

  ٦/٢٤٩عبد الرزاق البصري 
 ،٥/١٠٠عبد الرزاق حميي الدين 

٧/١/٣٦٩، 
١١/١/١٦٤  
  ١٥/٢/١١٥عبد الرسول شاين 

  ٦/١٥٥عبد الرسول عبد النيب الفردان 
  ٤٦/١٢٠ أرخصيص عبد السالم

  ٦/١٩٣عبد السالم الرتمانيين 
  ٥/١٣٧عبد السالم العجيلي 



  
  عدنان عبد ربه.  أ- هرس أصحاب املقاالت يف جملة اللسان العريب ف

٣٧٩

  ٦/٢١٩عبد السالم هارون 
  ١٥/١/١٢٤عبد الصاحب املختار 

 ،٨/١/٥٠٢عبد العال سامل مكرم 
٩/١/٣١٥، 

١٠/١/١٦٢، 
١١/١/١٥٤  
  ٢٥/٢٥٣عبد العزيز تكسانة 

 ،١/٦٧ ،١/١٢عبد العزيز بنعبد اهللا 
١/١٤٢ ،١/١٣٤، 
٢/١٢٥ ،٢/٨٩ ،٢/٧٩، 
٣/١٣٤ ،٣/١٠٣ ،٣/٣، 
٣/١٦٤ ،٣/١٤٦، 
٤/١٠٢ ،٤/٥ ،٣/٢٧٠، 
٤/٢٠٩ ،٤/١٧٦، 
٤/٣٦٠ ،٤/٢١٥، 
٥/٢٣٥ ،٥/٥ ،٤/٣٧٣، 
٦/٥ ،٥/٣١٧ ،٥/٢٤٣، 
٦/٣٣٠ ،٦/٣٢٥، 
٦/٣٨١ ،٦/٣٤٥، 
٦/٤١٥ ،٦/٤٠٠، 
٦/٥٢١ ،٦/٤٣١، 
٧/١/٥ ،٦/٥٨٦، 
٧/١/٢٥٩ ،٧/١/٢٠٦، 
٧/١/٤١٥ ،٧/١/٣٢٠، 
٧/٢/٢١٠ ،٧/٢/٢٠٨، 

٧/٢/٢٤٥ ،٧/٢/٢٣١، 
٧/٢/٢٨٩ ،٧/٢/٢٥٣، 
٨/١/٥ ،٧/٢/٣٠٩، 
٩/١/٧ ،٨/١/١٩٦، 
٩/١/٤٨٩ ،٩/١/٢٢٨، 
٩/١/٥١٣ ،٩/١/٤٩١، 
٩/١/٥٢٧ ،٩/١/٥٢٢، 
٩/١/٥٤٥ ،٩/١/٥٣٦، 
٩/٢/٣٨٧ ،٩/٢/٣٨٥، 
٩/٢/٥١٩ ،٩/٢/٤٥٤، 
٩/٢/٦٥٩ ،٩/٢/٥٢٩، 
١٠/١/٢٣٨ ،١٠/١/٥، 
١٠/٢/١٣٦، 
١٠/٢/٢٠١، 
١٠/٢/٢٠٨، 
١٠/٣/٨٥ ،١٠/٣/١٨، 
١٠/٣/٩٠، 
١٠/٣/١١٣، 
١٠/٣/١٣٩، 
١٠/٣/٢١٦، 
١٠/٣/٢٥٢، 
١٠/٣/٢٧٦، 
١٠/٣/٣٠٤، 
١١/١/٧ ،١٠/٣/٣١٣، 
١١/١/١٠٢، 



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٨٠  )٢(اجلزء ) ٨٠( ا

١١/٢/٧ ،١١/١/١٥٩، 
١١/٢/٢٨٠، 
١١/٢/٣٨٥، 
١١/٣/١٢١، 
١١/٣/٢٢٨، 
١١/٣/٢٦٧، 
١٢/١/٥ ،١١/٣/٢٨٩، 
١٢/١/٣٠٧، 
١٢/٢/٣ ،١٢/١/٣٠٩، 
١٢/٢/١٧٥ ،١٢/٢/٥، 
١٣/٧ ،١٢/٢/١٧٩، 
١٤/١/٧ ،١٣/٢٧٧، 
١٤/٢/٣ ،١٤/١/١٥٥، 
١٤/٢/٧٤، 
١٤/٢/١٩٣، 
١٥/١/٥ ،١٤/٢/٢٥٨، 
١٥/١/١٣٩، 
١٥/١/٢٠٧، 
١٥/١/٢١١، 
١٥/٢/٣ ،١٥/١/٢٢٠، 
١٥/٢/١٩٧، 
١٥/٢/٢٢١، 
١٥/٣/٧ ،١٥/٢/٣٣١، 
١٦/١/٨٣ ،١٦/١/٧، 
١٦/١/١٣١، 

١٦/١/١٨٥، 
١٦/٢/٣ ،١٦/١/٢٤٣، 
١٦/٢/٢٠٢، 
١٦/٢/٣٠٩، 
١٦/٢/٣٦١، 
١٧/١/٥ ،١٦/٢/٣٩٩، 
١٧/١/١٣٧، 
١٧/١/٢١٦، 
١٧/٢/٣٥، 
١٧/١/١٣٧، 
١٧/٢/٢٦٠، 
١٨/١/٥ ،١٧/٢/٣٢٦، 
١٨/١/٧١، 
١٨/١/٢٢١، 
١٨/٢/٣ ،١٨/١/٢٢٦، 
١٨/٢/٣٥٠، 
١٩/١/١١، 
١٩/١/١٣٠، 
١٩/١/١٧٨، 
١٩/١/٢٠٢، 
١٩/٢/٧ ،١٩/١/٢٠٦، 
٢٠/٣٣١ ،٢٠/٢٢٩، 
٢١/٣٢٣ ،٢١/٢٢١، 
٢٢/٢١٧ ،٢٢/٥٧، 
٢٣/١٦٥ ،٢٢/٢٥٣، 



  
  عدنان عبد ربه.  أ- هرس أصحاب املقاالت يف جملة اللسان العريب ف

٣٨١

٢٤/٢٤٧ ،٢٣/٣٠٥، 
٢٨/٢٣٥ ،٢٦/٢٥٩  

 ،٤٧/٢١عبد العزيز بن عبد اهللا السنبل 
٤٧/١٥٥  
  ٦/٢٣٧ ،٥/١٦٧عبد العزيز حسني 
  ١٣/١١٩عبد العزيز الرفاعي 

  ٩/١/٤٥٧ السيدعبد العزيز 
 ،١١/١/٣٢٩عبد العزيز شرف 

١٣/٢٣٠ ،١٣/١٧٥  
  ٣٥/١٨٩عبد العزيز طشطوش 

  ٣٩/٢٢٣عبد العزيز الطيب إبراهيم 
  ٧/١/٥٢ ،٦/٢٢٢عبد العزيز مطر 

  ٢٥/٣٩ العلي عبد
 ،١٨/١/١٤٣عبد العلي اجلسماين 

١٨/٢/١٣٦  
 ،٢٩/٣٥عبد العلي الودغريي 

٣٣/١١٩ ،٣٢/٢٢٧، 
٤٦/٢٦٩ ،٣٦/٦٩  

  ٢٣/١٣هالل حامد  عبد الغفار
  ٤٦/٢٨ ،٤٦/١٩عبد الغين أبو العزم 

 ،٧/١/٦٨عبد الغين ماجد السروجي 
١٠/٢/٣٧، 
١٩/٢/٣٦١  
  ٤٧/٢٨٧عبد الفتاح بلفقيه 

 ،٢٧/٢٨٩أبو السيدة  صاحلعبد الفتاح 

٣٦/٢٠٨ ،٢٨/٩٥  
  ١/٢٣عبد الفتاح الصعيدي 

  ٣١/٢٤٥ ،٦/١٩٦وي اعبد القادر الرحي
 ،٧/١/٣١٢ ،٤/٩٢عبد القادر زمامة 
١٠/١/٨٥ ،٨/٢/١٤  

 ،٢٣/١٣٩عبد القادر الفاسي الفهري 
٢٧/٢٥٩ ،٢٦/١٩٣، 
٢٨/٢١٧  

  ٦/١٦٤عبد القدوس األنصاري 
  ٥/١٤٨عبد الكرمي األشرت 

  ٣٨/١٦٦ بوفرة عبد الكرمي
 ،١٢/١/٥٠ ،٦/٥٤٤عبد الكرمي خليفة 
٣٩/١٣ ،١٥/٣/١٩، 
٤٧/١٣٧  

  ٤٧/٢٦٥ ،٣٨/١٠٢عبد الكرمي العويف 
  ٥/٣٥٩عبد الكرمي غالب 
  ١/١٠٨عبد الكرمي القباج 
  ٣٨/١٣٧عبد الكرمي جماهد 

 ،١٤/١/٢٧٧عبد اللطيف أبو غدة 
٣٩/٣٤٣  
  ١٧/١/٢٩٧عبد اللطيف عبيد 
  ٨/١/١٦٩عبد اهللا بن مخيس 

  ٨/٢/٤٢عبد اهللا اجلبوري 
  ٣/٢٠٨عبد اهللا احلصني 

  ٤٢/٥٧عبد اهللا محد 



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٨٢  )٢(اجلزء ) ٨٠( ا

  ٦/٢٤١عبد اهللا زكريا األنصاري 
 ،٣٩/٢٧٧عبد اهللا سليمان القفاري 

٤٣/١٥٥  
  ٣٩/١٠٥عبد اهللا صاحل بابقي 

  ١١/١/٩٩عبد اهللا الصويف 
  ٤٧/١٤٠عبد اهللا الطيب 
  ٣٥/١٦١عبد اهللا عاصم 
  ٦/٢٤٥عبد اهللا العقيل 

  ٦/٢٣٩ اهللا علي العيسى عبد
  ٢١/٢٣٧عبد اهللا الفخري 
 ،٤/٥٧ ،٢/٥ ،١/١١٣عبد اهللا كنون 

٩/١/١٣٠ ،٥/٣٣، 
٩/١/٤١١  

  ٥/١٩٢عبد اهللا واثق شهيد 
  ٥/٣١١عبد اهللا يوركي حالق 
  ٢٤/٢٧٥عبد اهللا يوسف الغنيم 

يد البكري    ٤/١٦١عبد ا
يد املاشطة    ٢٥/١٥٥ ،٢٤/١٣٧عبد ا
يد نصري    ٣٩/٩٠عبد ا

  ١١/١/١٥٤عبد املعطي حممد بيومي 
  ٨/٢/٧عبد املنعم التوجني 

  ١٨/٢/١٤٩عبد املنعم بلبع 
 ،٤/٣٤٤ ،٢/٣٦عبد اهلادي التازي 

٨/١/٣٣٥  
 ،٦/٥٨عبد اهلادي الفضلي 

١٠/١/٤٧ ،٨/١/٢٤٢، 
١٥/١/٢٢  
  ٤٣/٧٥عبد اهلادي موس 

  ٥/١٧٩عبد الواحد العلوي 
  ٤٣/٩٧عبد الوهاب اإلدريسي 

 ،٥/١١٤الربلسي عبد الوهاب 
٧/١/٣٣٣ ،٦/٢٥٤  

  ٤/١٦٩عبد الوهاب الدباغ 
  ٢٥/٢٥٣عبد الوهاب زايد 

  ١٥/١/١٩٩عبد الوهاب حممد عامر 
  ٣٢/٨٥عبد الوهاب جنم 

  ٢/١٢٣عثمان الكعاك 
  ٢٧/٢٩٨عثمان الناصر الصاحل 

  ١٠/٣/٧عديل طاهر نور 
  ١٧/١/٢٦٨عديل عبد العزيز مصطفى 

  ١٦/١/٥٣عدنان أبو شرخ 
  ١٥/١/١٨٦طيب عدنان اخل

  ١٧/١/٣٠٦عدنان شفيق فهمي 
  ٥/١٨٧العريب حصار 

  ٤٦/٢٢عز الدين البوشيخي 
  ٦/١٣٣عز الدين اخلطيب التميمي 

  ١٣/٣٢٨عزت حجازي 
  ١٩/٢/٢٢٩عزيز العلي 

  ٣٧/١٦٩ ،٣٦/١٩١عصام عمران 
نسي   ،٩/١/٢٢٥ ،٥/٧٧عفيف 



  
  عدنان عبد ربه.  أ- هرس أصحاب املقاالت يف جملة اللسان العريب ف

٣٨٣

١٤/١/١٣٠  
  ١٩/١/٩٥عفيف دمشقية 
 ،٣/٢٤٤ ،٣/٨ ،١/٧عالل الفاسي 
٨/١/٨٨ ،٤/٣٣٧ ، 

١٢/١/٧٩  
  ٥/١٦٦علي أمحد الغامن 

  ٢٥/٣٥٠علي أمحد مدكور 
  ٣٩/١٦٩علي توفيق احلمد 

  ٨/١/٤٧علي اخلطيب 
  ٦/٢٧١علي راضي أبو زريق 

  ١٤/١/١٨١علي الشنويف 
  ٦/٢٤٣علي عبد اللطيف اجلسار 
 ،١١/١/١٦٩علي القامسي 

١٦/١/١٠٩، 
١٦/١/٢٢١، 
١٧/١/١٧ ،١٦/٢/٧، 
١٧/١/٢٧١، 
١٨/١/٧، 
١٨/١/١٤٩، 
١٩/١/١٤، 
١٩/١/١٦٩، 
٢٠/١٣٥ ،٢٠/١١٣، 
٢٣/٤٧ ،٢١/١٥٧، 
٢٥/٤٥ ،٢٤/٥٣، 
٢٨/٧٧ ،٢٧/٨١، 

٣٠/٨١ ،٢٩/١٢٧، 
٣٣/٣٧ ،٣٢/٧٧، 
٣٧/١٢١ ،٣٥/١٤٩، 
٣٩/٢١٧ ،٣٨/٨٥، 
٤٤/٣٣ ،٤٠/١٠٥، 
٤٦/٥٨ ،٤٥/١١١، 
٤٧/٢٠١ ،٤٧/٥١  

  ١٥/١/١٣٥علي حممد كامل 
  ٤١/٢٤علي حممد املدين 
اء الدين   ٤/٣٧١ األمريي عمر 

 ،٦/٤٥١ ،٥/١٨٣عمر اجلارم 
٧/١/٣٧٨، 

١٧/٢/١٧٣  
  ٦/١٩٠عمر الدقاق 

  ٢٠/٢٤٩عمر الصديق عبد اهللا 
  ١٠/١/٢٩١عمر الطاهر 
  ٣٩/١٠٧عمر مسلم  

  ٣٩/١٨٥ ،٢٠/١١٩عمر موسى باشا 
 ،٢٧/١٥١ ،٢٣/٦٥عمرو أمحد عمرو 
٣٢/١٥٥  

  ٣٩/١٤٠عواد الزحلف 
  ٣٩/٣١٨عودة أبو عودة 

  ٣٩/٣١٨ ،٢٤/١٠٧نيع القيسي عودة اهللا م
  ٣٠/٥٧عيسى سليمان حبيب 

  ٢٠/٤٧ ،١٦/١/١٦١عيسى فتوح 



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٨٤  )٢(اجلزء ) ٨٠( ا

١٠/١/٢١٢ ،٢/٦٢عيسى الناعوري 
  - غ -

  ٢٩/١٦٣غبوش الضاوي 
  - ف -

  ٥/١٤٦فاخر عاقل 
  ٣٩/٢٢٥فارس الطويل 
  ٣٨/١٤٤ ،٣٤/١٢١ة نفارس فندي بطاي

  ٢٨/١٧٥فاروق صنع اهللا العمري 
  ٧/١/١٢١الفاروقي الرحايل 

 ،٢٥/١٦١ ،٢٤/١٧٣فاضل حسن أمحد 
٢٧/٢٣١ ،٢٦/٢٧٧، 
٣٠/٢٤٣ ،٢٩/٢٦٩، 
٣٢/١٧٧ ،٣١/٢١٣، 
٣٦/٢٦٣ ،٣٢/٢٠٣، 
٤٠/١٩١ ،٣٧/٢١٩، 
٤٢/٢٢٢ ،٤١/١٠٣،  
٤٤/١٩٦ ،٤٣/٢٢٧  

  ٦/٢٠٩ ،٥/١٥٣فاضل الطائي 
  ٤١/٧٤فاضل طالل القريشي 

  ١/٧٦فانسان مونيت 
  ٤٣/١٠٥فايز الرفاعي 

  ١٥/٣/٣٠فتحي حسن املصري 
  ٨/٢/٣١ ،٧/٢/٣٤٧فتحي قدورة 
 ،١٩/٢/٢٣٣ ،٨/١/١٨١فؤاد محودة 

٢٤/٢٧٢ ،٢٤/٢٧١  
  ٧/١/٨٩ ،٥/١٤٠فؤاد الشايب 

  ٤١/٩فوزي الشايب 
  ١٧/١/٢٦٢فوزية العلوي 

  ٢٣/٧١فولديرتش فيشر 
  ١٠/١/٢٨٦فولكهارد فيندور 

  ٩/١/٢٠٨فيبكا فالرت 
  ٦/٣١٦فيديل فرنانديش 

 ،٣٥/١٠٣ ،٣٢/٤٣فيصل إبراهيم صفا 
٤٢/٩ ،٣٦/١٠٣  

  ٢٢/١٩٧فيصل الرفاعي 
  ٢/٧٥فيفري 

  ١٠/١/٢٣٤فيكتور ييالييف 
  



  
  عدنان عبد ربه.  أ- هرس أصحاب املقاالت يف جملة اللسان العريب ف

٣٨٥

  - ك -
  ١٩/٢/١٥٧فرجسون .كارل أ

  ٦/٢٨٥كارل كلري 
  ٢٢/١٢٣كارولني ج كيللني 

  ٥/١٧٥ ،٣/٥٤كمال محدي 
  ٢٣/١٨٧كمال السيد حممد 

  ١٦/١/١١٩كمال عبد اهللا القيسي 

  ٣٥/١٩كونغ اجلو الكوري 
 ،٦/٥٦٦ ،٥/١٨١كيفورك ميناجيان 
٧/٢/٤٣ ،٧/١/٣٨١ 
 ،    ٩/١/١٦٢ ،١٠٤و

٩/٢/٣١٤  

  - ل -
  ٤٢/٧٣لطيف اخلياط 

  ١٧/٢/٢٥٩ليجي الرامي أونا 
 ، ٢٨/٨٥ ، ٢٥/٩١ليلى املسعودي 

٤١/٩٢ ،٣٥/٢٠٩، 
٤٦/١٦٤ ،٤٣/٣٤  

  ٤/١٣٥ليوشوسيانغ 
  - م -

 ،٣١/١٥٧ ،٢٢/١١مازن الوعر  
٣٦/٢٥ ،٣٣/٤٥  

  ٨/١/١٥٢مالك اجناي 
  ٤/١٣٢ن نيب مالك ب

  ٣/٣٥٤ماليشفسكي 
  ٢٢/١٢٣ماهر عبد القادر 

  ٧/١/١٥٢حمبوب احلليب 
  ٣/٨٣حمسن مجال الدين 

 ،٣/١٨٤حممد إبراهيم الكتاين 
٧/١/٤١٥، 
٨/١/١٢١، 
٨/١/٥٢٤ ،٨/١/٢٧٣  

  ٦/٣١٦حممد أبو طاهر 
  ٢٠/٣١٧ ،١٩/١/١٠٣حممد أبو عبده 

  ٦/١٩٨حممد أبو الفرج العش 
  ١٥/٣/١١حممد أمحد الشريف 

  ٢٩/١٠١ ،٢٦/٤٩عمايرة أمحد حممد 
  ٧/١/٣٠٧حممد األخضر 

  ٣/١٤٣ ،١/١٠٢حممد إدريس العلمي 
  ٣/٧١حممد أديب السالوي 

  ١٦/١/٢١٥حممد بن إمساعيل 
  ٣٤/١٨٩ ،١٨/١/١٢٤حممد أفسحي 
 ،٨/١/١٥٩ ،٧/١/١٢٦حممد ألتوجني 

٢٠/١٢٣ ،١٣/١٠٢، 
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٢٧/٢٤١  
  ٤/٣٠١حممد أمني احلسيين 

  ٤٤/١٠١حممد أوكمضان 
  ١٧/٢/٢٧٢حممد بسيوين خفاجي 

  ٤/٥٤حممد البشري اإلبراهيمي 
  ٤٧/١٥٠حممد البطراوي 
  ٤٦/١٧حممد بالجي 
  ٤٤/١٤١حممد بلقزيز 
 ،٧/١/٢٤٩ ،٦/٩٢زيان  حممد بن

١٣/٢٧٧ ،١٢/٢/٩٢، 
١٤/٢/٢٤٧، 
١٥/٢/٢٧٥، 
١٦/٢/١٠١، 
١٧/٢/١٨٥، 
١٧/٢/٢٣٨، 
١٧/٢/٢٥٧، 
١٧/٢/٢٥٨، 
١٩/٢/١٥٧  

جة األثري   ،٦/٧ ،٥/٣٢٠حممد 
١١/١/١٢١، 
١٢/١/٣١٣  

  ٤٣/١١٨حممد بومحدي 
  ٦/١٥٧حممد تازروت 

 ،٧/٢/١٨٧حممد بن تاويت 
١٠/١/٤٩، 

١٢/١/٦٣، 
٢٢/٧٣ ،١٦/١/٧١، 
٣٧/١٩٩  

  ١٥/٣/٤٤حممد الرتكي التاجوري 
  ٤٣/٨٣حممد توفيق الرخاوي 

  ٦/١٥٤حممد مجال الدين عبد الوهاب 
 ،٦/٨٧ ،٤/٢٠حممد مجيل بيهم 

٨/١/٢٨٩ ،٧/١/١٦١  
  ٣٨/١١٣حممد جواد النوري 

  ٦/٢٨٤حممد احلاج صدوق 
  ١٢/١/٨٦حممد حجي 

  ٢٠/١٧٧حممد احلسايين 
  ١٨/١/٨٠حممد حسن إبراهيم 

  ١٢/١/٢٩١حممد بن احلسن الزبيدي 
  ،٤٢/١٧٠حممد حسن عبد العزيز 

٤٥/١٤٣  
  ١٨/١/١٢٤حممد حسن عبد القادر صاحل 

  ٩/١/٣٣٩حممد احلسين البليدي 
  ٧/٢/٢٩ي حممد حسني عل

  ٢٧/١٦٣ ،٢٦/١٣١حممد حكمت وليد 
 ،٢٢/٣٥ ،٢١/٩٧حممد حلمي هليل 
٢٨/٢٩ ،٢٣/١٠٧، 
٣٠/٢٠١ ،٢٩/١١١، 
٣٣/١٣٥ ،٣٢/١٠١ ، 

٣٨/١٧٣  



  
  عدنان عبد ربه.  أ- هرس أصحاب املقاالت يف جملة اللسان العريب ف

٣٨٥

  ٤٤/١٨٢حممد محادة 
  ٤٥/٩١حممد خان 

 ،٣٥/٦٩ ،٣٢/٣٣حممد خليفة األسود 
٤٠/١٤١ ،٣٧/٤٩  

  ٤٤/١٨٧حممد اخلمري 
  ٣/٢٦٢ ،٢/١٦حممد داود 

  ٤٣/٢٦٧ حممد الدمحاين
 ،٢٦/١٠١ ،٢٥/٥٥حممد الديداوي 
٣١/١٨٧ ،٢٩/١٣١، 
٣٣/٧ ،٣٢/١٢٩، 
٣٥/١٤١ ،٣٤/١٤٧، 
٣٨/١٧٨ ،٣٧/١٧٥  
  ١٨/١/٢١حممد راجي الزغلول 
  ٨/١/٢٤٤حممد رجب البيومي 

 ،١٢/١/١٢١حممد رشاد احلمزاوي 
١٨/١/٧٥، 
٢٤/٤١ ،١٨/٢/٨٧، 
٣٩/١١٠  

  ٦/٤٧١ ،٦/٤٦٢حممد رضا مدور 
  ٦/٢٧٥حممد زنيرب 

  ٢٦/٧٥مد سبيال حم
  ٣/٦٤حممد السراج 

  ٦/١٠٦حممد السرغيين 
  ٥/١٧٠حممد سعيد يوسف 
  ٦/٢٦٠حممد سالم مدكور 

  ٧/١/٤٤حممد سليم رشدان 
  ١٣/١٤٣حممد سليم صاحل 

  ٧/١/١٠١حممد مساك 
  ١٧/٢/١١٧حممد السهرجيي 

 ،١٢/١/٩سويسي الحممد 
١٤/١/١٧٦، 
١٥/٣/٢٣  
  ٢١/٢٣٧حممد السيد رضوان 
 ،٢٩/٢٩لي بالسي حممد السيد ع

٣١/٥٩ ،٣٠/٦٧، 
٣٣/١٠٥ ،٣٢/١٢٣، 
٣٥/١٣١ ،٣٤/١٤١، 
٣٧/١٠٢ ،٣٦/١١٧، 
٤٧/٢٧٥ ،٣٨/٨٠  
  ١٨/١/١٢٤حممد السيد غالب 

  ١٥/١/١١٦حممد الشاذيل 
  ٤/١٤٩حممد شفيق العاين 

  ١٤/١/١٩٤حممد مشام 
  ٦/٢٠٣حممد شيت خطاب 

حممد شيت صاحل احلياوي 
١٦/١/١٧١، 
١٨/١/١٥٦، 
٢٠/٥١ ،١٨/١/١٧٠، 
٢٤/١٠٣ ،٢٣/٨٣، 
٣٧/١٨٦ ،٣١/٢٠٣  



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٨٦  )٢(اجلزء ) ٨٠( ا

  ١٢/٢/٣٦حممد صاحل رحال 
  ٦/١٥٢حممد صغري حسن املعصومي 

  ٤٤/١٥٩حممد الطالب 
  ٤٧/٣٠٣ ،٤١/٨٣ ،٣٥/١٥٨حممد طيب 

  ٦/١١٦ ،٥/٩٦حممد طه النمر 
  ٨/١/٥٢١حممد العابد الفاسي 
  ٦/١٢٤حممد عادل الشريف 

  ١٧/٢/٧٣حممد عبد احلميد الشحات 
 ،    ٦/٢٥٣ن مرحبا حممد عبد الرمح

٧/١/١٥٨  
 ،١٣/١٠٨حممد عبد السالم شرف الدين 

١٣/١٢٩  
  ١٣/١٥٥حممد عبد السالم عياد 
  ٢٥/٣٤٧حممد عبد العزيز حممد 

  ٦/٢٨٠حممد عبد املالك الكتاين 
  ١٢/١/٢٩٨ ،٩/١/٤٢٨حممد العدناين 

  ٥/١٧٧ ،١/٢٨حممد العريب اخلطايب 
 ،٢٠/٣٣ ،١٩/١/٧٩حممد علي اخلويل 
٣٠/٣٥ ،٢١/١١، 
٣١/٧٧  
 ،٤٠/٥٣ ،٣٨/٢١٨حممد علي الزركان 
٤٢/٢٠٦ ،٤١/٦٩، 
٤٤/٢٧٦  

  ٢٩/١٠١حممد عمايرة 
  ٨/٢/٣٦حممد عنرب 

  ٩/١/١٧ ،٨/١/٦٧حممد عيد 
  ٦/٢٩٢حممد الفاسي 

  ٦/٢٣ ،٥/١٦١حممد فاضل اجلمايل 
  ١٠/١/٢٩٥حممد قليب 

  ٤٧/٢٤٥ ،٤١/٣٥حممد كشاش 
  ٢٦/٣٥٧ ،٢٦/١٢٥حممد كمال مصطفى 

  ٤٧/١٨الكنيدري حممد 
  ٦/٥٨١حممد كيليطو 
  ٧/١/٤٩حممد املبارك 

  ٢٩/١٤٥حممد جميد السعيد 
  ١٧/٢/١٦٥حممد حمفوظ 

 ،١٠/١/٢٨٣حممد حممد اخلطايب 
١٠/٣/٧ ،١٠/٢/١٥، 
١٣/٣٦٨ ،١٣/١٠٥، 
١٤/١/١٣٩، 
١٤/١/٣٦٥، 
١٥/١/١٧٨، 
٤٦/٧٣ ،١٦/١/٢١٥  
  ٦/١٣٩حممد حممود الراميين 
  ١٨/١/١٦١حممد حممود حممدين 
  ١٣/٧٢ ،٢/٣٢حممد خمتار السوسي 

  ٣/٢١٤حممد بن مسعود 
  ٢٤/٩٥حممد املغنم 
  ٣/٣٥٥حممد مكوار 
  ١/٥٢حممد املنوين 



  
  عدنان عبد ربه.  أ- هرس أصحاب املقاالت يف جملة اللسان العريب ف

٣٨٧

 ،١٣/١٥٩حممد نذير السنكري 
١٦/٢/٢٨٩، 
١٧/٢/١٥٣، 
١٨/٢/٣٤٥  

  ١٤/١/١٧٠حممد اهلادي الطرابلسي 
 ،٥/٢٠٠ ،٤/١٤٥حممد واصل الظاهر 
٧/٢/٥ ،٧/١/٣٥٣،  

 ،٢٠/١٨١ان حممد ياسر محاد سليم
٢٩/٢٣ ،٢١/٣١، 
٣٨/١٩  
  ٧/١/٥٩ ،٦/٨١ ،٥/٧حممد حيىي اهلامشي 
 ،١٠/١/١٠٧ ،٦/١٤٥حممد يوسف 

١٠/١/١٣٠، 
١٠/١/١٤١  
  ٣٩/٢٣ ،١٧/٢/٢٧٢حممد يوسف حسن 

  ٨/١/١٢٧حممد يوسف نور الدين 
  ٨/٢/٣١حممود إبراهيم 

  ٣٤/٥٩حممود أمحد حنلة 
  ٢٠/٢٤٩حممود إمساعيل صيين 

 ،٢/٩٦ ،٢/٨٦ ،١/١١٩ حممود تيمور
٧/٢/١٦ ،٢/٩٨، 
٩/١/٤٠٥  

  ١١/١/٣٢٣حممود اجلليلي 
  ٦/٢١٠ ،٥/١١٧حممود اجلومرد 
  ٣٩/١١حممود السمرة 

  ١٨/١/١٢٤حممود شاكر 
  ١٧/١/٧٢ ،١٦/١/٢١حممود شرف الدين 

 ،٥/١٥١ ،٤/١٥٤حممود شيت خطاب 
٩/١/١٨٠ ،٥/١٩٥  

حممود عبد السالم شرف الدين 
١٢/١/١١٦، 
١٢/١/١٣٩، 
١٧/١/٧٢  

 ،٧/١/٣٤٢حممود عبد املوىل 
١٠/١/٧٢ ،٩/١/١٣، 

١٠/١/١٥٨، 
١٥/١/١٢٢، 
١٧/١/٨٥  
  ٤٧/٤١ ،٣٥/١٥٥حممود فهمي حجازي 

 ،١٧/٢/١٩٩حممود فوزي محد 
١٤/٢/٢١٠، 
١٤/٢/٢١٥، 
١٧/٢/١٩٩، 
١٧/٢/٢٠٥، 
١٧/٢/٢٠٧، 
١٧/٢/٢١٠، 
١٧/٢/٢١٥، 
١٧/٢/٢٢٠، 
١٧/٢/٢٢٢، 
٢٤/٦٧ ،١٧/٢/٢٣٥، 
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٢٧/٢٢٥ ،٢٦/٢٤١، 
٢٩/٢٨٥ ،٢٨/٢٥٥  
  ٢٧/٢٩٤ ،٢٢/١٩٣حممود فيصل الرفاعي 

  ١٧/٢/١٦١حممود حممد إبراهيم زيد 
  ١٧/١/١٧٧حممود حممد احلبيب 

 ،١٤/١/٣٥٣حميي الدين صابر 
١٥/١/٢٣٢، 
١٥/٣/٨٨ ،١٥/٣/٩، 
١٦/١/٢٤٥، 
١٩/١/٩، 
١٩/١/١٩٧، 
٢٠/٩ ،١٩/١/١٩٩، 
٢٥/٩ ،٢٤/٩ ،٢٣/٩، 
٢٨/٩ ،٢٧/٩ ،٢٦/٩، 
٢٨/٢٦١  

  ٣٨/٩بد الرمحن رمضان حميي الدين ع
  ٣٥/٢٠٧حميي الدين قواس 

  ٣٢/١٦١خميمر صاحل 
  ٣٤/٥مرتضى جواد باقر 

  ٢٧/٧١مرهف صابوين 
  ٢٤/١٢٥مروان العطية 

 ،٢٣/١٩٣مساعد عبد اهللا مساعد 
٢٥/٣٥٠ ،٢٤/٢٧٧، 
٢٦/١٢٥ ،٢٥/٣٥٢، 
٢٦/٣٥٦ ،٢٦/٣٥٥، 

٢٦/٣٥٧  
  ١١/١/٣٢٦مصطفى البارودي 

 ،٩/٢/٣١٦مصطفى بنموسى 
١٧/٢/٧٥ ،١٣/٣٤٧  

  ٦/٢٠٧مصطفى جواد 
 ،٢٦/٢٩٧ ،٢٣/١٩٩مصطفى ديبون 

٢٨/١٩٣ ،٢٧/٢٧٥  
  ٦/١٧٦ ،٥/٢٣١مصطفى الزرقا 

  ٦/٤٣٨ السيدمصطفى 
 ،٣/٣٤٢ ،٢/١٤٩مصطفى الشهايب 
٤/٣٥٧  
  ١٧/١/٣٠٨مصطفى العلواين 
  ٤٦/١٤٦مصطفى غلفان 
  ٢٧/٣٠٨مصطفى النجار 

  ٣٠/١١ ،١٨/١/٣٩مصطفى النحاس 
  ٩/١/٢١٩مصطفى النعمان 

 ،٧/١/٧٤معروف الدوالييب 
١٣/٩٣ ،١٢/١/٢٩٥  

  ٢٥/٣٤٩معروف الرصايف 
  ١٨/١/١٤٠معني الدين األعظمي 

  ٦/١٤٣مفيت حممد شفيع 
  ٢٤/١٤٣مكي احلسين 
  ٧/١/١٣١مكي حيدر 

 ،٩/١/٣٠٩ ،٨/١/٢٦٤ممدوح حقي 
٩/١/٤٣٨ ،٩/١/٣٣٩، 



  
  عدنان عبد ربه.  أ- هرس أصحاب املقاالت يف جملة اللسان العريب ف

٣٨٩

٩/١/٤٦٢، 
١٠/١/٢٤٨، 
١٠/٢/٣٩٣، 
١١/١/٦٤، 
١١/١/١٦١، 
١١/٣/٥ ،١١/٢/١٥٥، 
١٥/٢/٣٣١ ،١٤/٢/٧٤  
  ٤٠/٧٧ ،٣٨/٢١٥ممدوح حممد خسارة 

  ١٨/٢/٣١٣املناصف حممد 
 ،٣٠/١٤٣مناف مهدي حممد املوسوي 

٣٤/٩٩ ،٣١/٣٧، 
٣٧/٢٧٤ ،٣٥/٩٣، 
٤٠/١٦٧  

 ،١٤/١/١٥٢ ،١٣/٦٥املنجي الصيادي 
١٥/١/١١٠، 

١٥/٢/٣١١، 
١٦/٢/١٥٤، 
٣٧/١٩٠ ،١٧/٢/٣١٨،   

٤٥/٢١١  
  ١٢/١/٣٠٢منذر البكر 

  ٥/١٣٣ذر الدقاق من
  ٤٧/١٤٨منذر نعمان بكر التكرييت 

  ٣/٢٣١املهدي بنعبود 
  ١١/١/٩٥مهدي الظاملي 

  ٢٣/٩١مهدي املخزومي 
  ٤٦/١٢٨املوساوي العجالوي 

  ٣/٣٤٦موهان فيوك 
  ٦/٢٨٦ميشون 

  ٩/١/٤٦٩مريغين دفع اهللا 

  - ن -
  ٢٣/١٤٩ريشري .ن

  ٣٩/١٠٧ناجي عبد اجلبار 
  ٢٨/١٠٥ناجية غافل املراين 
  ٩/١/١٩٥ناصر الدين األسد 

  ٤/٧٦الناصر الكتاين 
  ١٨/١/١٥٣نايف خرما 

  ٢٥/٣٥٥نبيل عبد السالم هارون 
  ٨/١/٢١٢جنيب جريس 

  ٧/١/١١٧ندمي عدي 
  ٦/١٤٢ندمي املالح 

  ٤/٢٣نعمان ماهر الكنعاين 
  ١٧/١/٣٩ ،١٢/١/١٥٣ اد املوسى

  ١٤/١/١٨٦نور الدين صمود 
  ١٤/١/٢١٥نور الدين عرت 

  ٤٢/١٠٩حسن أمحد نوزاد 
  ١٠/١/٢٣٦نيقوال دوبريشان 



٣٩٠  

  -   ه -
  ١٦/١/١٧٧هادون أمحد العطاس 

 ،٢٤/٢٦٨هاشم منقذ األمريي 
٢٥/٣٥٥ ،٢٤/٢٨١، 
٢٦/٣٦٠ ،٢٥/٣٥٧، 
٣٢/٢٣٠ ،٣٢/٢٢٨  

  ٣٨/١٦٤ ،٣٦/١٨٩هشام ناصيف مكي 
  ٣٣/١٣٥ ،٣٠/٢٠١فيلرب - ه

  ٩/١/٤٧٤ ،٨/١/٣٣٧هالل ناجي 
  ٥/٨٦ري فليش هن

  ٣/١٧٥ ،٣/١٤١الين هيثم الكي
  - و -

 ،١٩/١/٦٧وجيه محد عبد الرمحن 
٣٥/٧ ،٢٤/٥٧  

  ١١/١/٣٠٢وجيه السمان 
  ١٨/٢/٢٣٠الوراقي 

  ٢٩/١١١ولفجانج يندوبييت 
 ،   ٧/٢/٢٠ ،٦/٥٤٨وهيب دياب 

١٣/٣٣٦  

  - ي -
  ٦/٣٤ ،٥/٣٥٣ياسني رفاعية 
  ٩/١/٢٢٠حيىي بلعباس 

  ٢/٤٦حيىي اخلشاب 
  ٤/٣٦١حيىي الشهايب 

 ،٣٥/١١٣ىي عبد الرؤوف جرب حي
٣٧/٣٤ ،٣٦/١٤٢، 
٣٨/٣١  

  ٢٣/٢٣٧حيىي حممد عزت 
  ٤٧/٧٣يعقوب الشراح 

  ٩/١/٤٣٥يوسف توين 
  ٢٣/٥٣يوسف اخلليفة أبو بكر 

  ٧/١/١٤٩يوسف اخلوري 
  ١٠/١/٢٥٠يوسف الغريب 
  ١٩/١/١٣٣يوسف حممود 

  































































٤٢١  

َّعالمة الشام َ  
َّاألستاذ أحمد راتب النـَّفاخ ُ  

  )م١٩٩٢/ ١٩٢٧ - ه١٤١٢/ ١٣٤٦ (
  حسين جمعة. د

  : رسم الفقيد- ١
خ أيب عبد اهللا أمحد  َّفقدنا مبوت املرحوم عالمة بالد الشام األستاذ الشي

ّراتب النـَّفاخ قل نظي ره من أهل العربية وعلومها، واألدب وفنونه؛ والفكر  َّ
القرآن الكرمي وقراءاته، واحلديث الشريف وروايته، والثقافة وشذراته؛ و

  ...وآفاقها
 بعد مكابدة عظيمة مع احلياة -ر موعد   على غي-فقد فاجأه املوت 

َّي أوقعته يف أزمات صحية، ورمته اجتماعيا وثقافيا بأقوام كانوا مدعاة لتوتر  الت
درنا قبل األوان يف زمن ما فغا... ًمستمر، بل سببا لالضطراب النفسي الدائم

 -    ه١٤١٢/ ٨/ ١١(نزال حنتاج فيه إليه وذلك صباح يوم اجلمعة 
َّبعد أن أدى صالة الصبح مث بدأ التالوة؛ فقرأ ما شاء اهللا له ) م١٤/٢/١٩٩٢

َ خفت وسكت، ولكن الصوت املرتل مل يلبث أن. أن يقرأ من سورة البقرة
ًء ما بذلوا فما جنحوا، وكان أمر اهللا قدرا وبذل األطبا. ُوهرع األهل إىل الطبيب

ًمقدورا فأسلم الروح إىل بارئها راضيا مرضيا رمحه اهللا الرمحة الواسعة وأسكنه . ً
))فسيح جناته

)١(.  
َّوشيعته أحداق العيون املغرورقة بالدمع؛ وودعه األهل واخلالن واألصحاب  َّ

رة من ذوي العلم  بوه، واجلموع الغفيران، وأهل احلي والطلبة الذين أح واألقرباء واجلي
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ر  َّشيعوه مجيعهم إىل مقره األخي... ُوشداته؛ ومن أهل النظر والفكر واألدب ورواته
ي  ُيف جمنَّة حيتضنها جبل قاسيون األشم، يف غرة مدن الدنيا دمشق الفيحاء الت

رحل الشيخ اجلليل صاحب : وكان لسان حاهلم يقول... خ وأحبته أحبها الشي
ًلقلب الطيب الصايف النقي الذي ما محل غال يوما؛ رحل األستاذ الفاضل الذي ا ِ

َّخصه القاصي والداين باحلفاوة واملهابة والتقدير؛ رحل عالمة الشام الذي مأل الدنيا  َّ
ّبوجوده علما وشرفا؛ لقد دعته اآلخرة فلباها؛ وصدق فيه ما يصدق على مجيع  ً ً

  : )٢(ر البشر، وما قاله كعب ابن زهي
ُيوما على آلة حدباء حممول َْ َ ْ َ ُُكل ابن أنثى وإن طالت سالمته   ًٍ ْ َ ْ ِ ُّ 

راب على  َ وحثت األيدي الت- وال مهرب إلنسان منه -َوقع القضاء 
وغاب الوجه األبيض الذي زانه ... َّجسد أيب عبد اهللا املكفن بالنبل والطهارة

الوقار، انطفأ نور عينيه الزرقاوين التقى واهلدى؛ بعد أن كان يلقاك باملهابة و
ن حدة وذكاء ونشاطا، واملفعمتي الالمعتي

ُ
ً ن يعلومها  ن بالرجولة والدفء، واللتي ً

  .جبهة شاخمة مشوخ العربية وعلومها
ر اليت انتصبت فوق ثراك الطاهر حاملة امسك  وإذا كانت شاهدة القب

وفياء رسم قامتك فما نسي طلبتك ومريدوك، وأصدقاؤك األ) أمحد(امليمون 
  .املعتدلة اليت انتصبت يف جسم مال إىل النُّحول يف أخريات أيامك

َّلقد تركوه وحيدا مفردا؛ وقد خلف فينا ولده الصغي ً ر عبد اهللا الذي  ً
ًيدرج يف مرابع الطفولة وحيدا، وكان قد حدب عليه عطفا ورعاية حىت غدا  ً

 يعجز الكبار عن جماراته فيها راءة، يقرأ من األسفار ما ًرجال يف إهاب الب
  .ِْونرجو له اهللا أن يكون وريث علم أبيه يف قابل األيام

راب حال بيننا وبينك؛ إذ أسدل على جثمانك الطاهر  قد يكون الت
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ًستارة كثيفة؛ ولكنه مل حيل بيننا وبني طيفك الذي يشمخ حاضرا يف كل جملس 
علمك يف األفواه وهي تفخر ردد امسك و علم؛ فيحضر حضور الزمن األبدي، ويت

َّفأنت ملء األفواه واألمساع؛ إذ طاملا فتحت لنا نوافذ الفكر، وتصيدت ... بك
كنت امللجأ والعاصم لنا من ... شذرات األفهام اليت مل يقدر عليها إال أنت

َّردد والضحالة الثقافية، فإذا حزنا عليك  القلق واالضطراب والشك واخلوف، والت
ُوبكينا دما ح ًق ذلك فيك، فقد كان فـقدك عظيما؛ كزلزال عنيف، فصدق فيك ً ْ َ َّ

  :)٣(قول عبدة بن الطبيب يف قيس بن عاصم
دما َّولكنه بـنيان قوم  َ ٍ ُ ٍفلم يك قيس هلكه هلك واحد   ُْ ُ ُْ ُُ ُ 
رة  َّفاملصاب بك مصاب األمة؛ ولكن عزاءها أنك خلفت فيها سي

ُُعطرة عظيمة، وتراثا من اخللق والعلم   . ال تبلى جدته على مر الدهرً
ًوهنا يفرض علي املقام أيها الشيخ احلاضر فينا أبدا أن أعرض لبعض  ُّ َّ

رتك العلمية ومكانتك  قبسات من إنسانيتك النبيلة، مث أعرض لشيء من سي
َّن علمي وضاء ماض يف  فأثرك باق ال يزول، ومنهجك سن... الفكرية واألدبية

َاألجيال مذ أن أصبحت مثا وكأن اهللا ما . ًال للعامل الزاهد العصامي املخلصُ
َخلقك إال لذلك مذ أبصرت النور بدمشق يف  ْ ونشأت يف ) م١٩٢٧/  ه١٣٤٦(ُ

َكنف أسرة كرمية تقية تعود بأصوهلا إىل إحدى أسر حوران، ولكنها انتقلت إىل  ُ
منذ ... ي عام  ر من مئت بعلبك؛ مث رجعت أدراجها فأقامت بدمشق قبل أكث

  .ع القرن التاسع عشر امليالدي على األقلمطل
  : قبس من إنسانيته- ٢

 رمحه اهللا - إذا كان يل شرف الكتابة عن الفقيد األستاذ الشيخ اجلليل 
ً وإذا كانت الكتابة نقشا يف اخللود على جدار الزمن، - وأسكنه فسيح جنانه 
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رات؛ وأرحيية  َّفما خلودها إال خبلود ما حتلى به من كرمي الصفات، ودالئل اخلي
املروءة والعطاء، وثبات على املبدأ وإعزاز للقيم واملبادئ يف وقت غدت فيه 

صارت العملة الرديئة ... املكانة العلمية واالجتماعية والثقافية مهزوزة مأزومة
تطرد العملة اجليدة، وطفقت التقلصات الفكرية عند دعاة العلم والثقافة تتقدم 

  .َّا لون من زناد فكر وقاد وإبداع عقل صناعيف الوسط احمليط على أ
ًزف دما   يف سرد خصالك؛ فالقلم ين- يا سيدي -من أين أبدأ 

إنه ... ن وآهات وحسرة على فراقك؛ فمداده دمع؛ وخطه على الورق أني
  !!حمزون كصاحبه؛ وكالمها يعيش أزمة ثقافية ونفسية بعد رحيلك ؟

ْ إذا ادهلم اخلطب- يا سيدي -كنا  َ ، وأطبقت الظلمة على النفوس َّ
تدنينا من نفسك حىت نستشعر احلياء من ذواتنا املتضخمة أمام عظمة 

ِّفتهدئ روعنا بوجهك الذي يطفح بالطمأنينة، ... ّتواضعك ومسو روحك
َّويتهلل باملودة على ما توحي به قسماته اخلارجية من شدة وحدة وقوة، لكنها  َّ

  .ِّن والرقة ِّلليما حتمل إال احلزم واإلرادة، وا
عرفناه بصفاته النبيلة اليت ارتفعت على كل الصفات وقد نذر نفسه 

النموذج ((ًوروحه للعلم وطلبته؛ مل يبخل يوما بالنصيحة أو اإلرشاد، فكان 
ََن قوله وفعله وحقق يف نفسه مثله َّاإلنساين الساطع الذي وفق بي أعرض عن : َّ
ًلبه املال، فعاش يف بيت بسيط جدا يف مل خي. مغريات الدنيا، وارتفع عنها

ّمل خيلف ألهله إال هذا البيت الذي كان . حدود الكفاية اليت تصون ماء الوجه
َّأبوه خلفه له ، وإال الكتب اليت صحبها، ونذر حياته هلا َمل يسع إىل . َ

ورمبا جاءه أصحاب . منصب، ومل تفتنه املظاهر؛ ومل يقف بباب أحد
))ونسي حاجة نفسه وأهلهاحلاجات فقضاها هلم 

)٤(.  
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. ُره؛ فإذا اغتيلت أو أكرهت بدت له أشد استثارة كانت البطولة تستثي((
- ًن وأصحاب احلاجات حدا يغفل فيه  من هنا يبلغ عطفه على الفقراء والبائسي

ًر قصة  حيكي الدكتور األشت. )) عن حقائق الواقع- ًكما يفعل املثاليون؛ غالبا 
ر  ًخرجت يف صحبته يوما من باب اجلامعة الكبي((: فيقولوقعت هلما ذات يوم 

ًفلم أحلظ صبيا مستلقيا عليه . زنا الشارع إىل الرصيف املقابل رامكة، واجت يف الب َ
ً وقد مد رجال تكسوها بقع الدم - يسأل الناس   ولكن األستاذ النفاخ مل - َّ

 حاله؛ فشكا إليه ويسأله عنرأيته يندفع إليه؛ وينحين . يشغله عن الصيب شيء
الصيب بلهجة منكسرة، ذاب هلا قلبه، الفقر والعجز عن دخول املشفى؛ فما أسرع 
َّما ضرب بيده إىل جيبه فأعطاه؛ مث مل يكتف؛ فاستوقف سيارة أوصى سائقها  َ

))حبمل الصيب إىل املشفى ودفع له أجره
)٥(.  

ية وأئمتها راث وشرف العرب كان ال يبايل يف سبيل حق العلم والوفاء للت
ّأكثـر حمبوه أم شانئوه (( َُ َ ًفلعلك ترى أستاذا له قديرا، أو صديقا له أثي. َ ً ًرا، أو  ً

َحمبا مريدا قد وهت العالئق بينهم وبينه َ مل يتحملوا صدعه باحلق الذي يراه، . ً
َّومل يكن عندهم من احلجة ما يدفعون به قوله؛ فكانوا يف جمالسهم يتحدثون  ُ

هذه الشدة اليت كانت حتول . ، وينسون شدته هو على نفسهعن شدته عليهم
ُن أن يكتب إال ما يراه صوابا، بل حمض الصواب، مث ال يبايل من بـعد  بينه وبي ْ َ ًَْ

ًأخسر صديقا أم كسب عدوا َفلم يسع إىل لقب، وال طمع يف منصب، ... َ
ِوال استخفته شهرة، وال طرب لمديح، إنه زهد حىت يف مظاهر احليا َّة؛ فاطرح ِ

ِّفكنت تراه يستقبل زائريه على أي هيئة . راح من أعبائه التكلف مجلة؛ واست
)) حىت بيته بقي بعد زواجه املتأخر مثال بيت العامل الزاهد. اتفقت له

)٦(.  
ً أقرب إىل احلق من أي رجل آخر؛ فإذا رأى رأيا -  رمحه اهللا - وكان 
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ي أستاذي  فقد حدثن. ا بذلك على املألًرف ن له وجه اخلطأ فيه رجع عنه معت َّوتبي
الدكتور إحسان النُّص مرة بعد مرة عن ذلك، وآخر حديث جرى بيننا كان يوم 

وإذا كنت وبعض ... يف مكتبه مبجمع اللغة العربية) م٢٠٠٢/ ٦/ ٤(الثالثاء 
ي أثبت ما أورده   فإنن-  رمحه اهللا - رة  زمالئي قد عاينَّا منه ذلك يف مناسبات كثي

للدكتورة عائشة عبد الرمحن؛ والسيما ) رسالة الغفران( تعليق له على حتقيق يف
  :)٧(يف بيت النابغة) غبا(تعليقه على ضبط لفظ 

َْوكانت تديه املال غبـا وظاهره ًّ ِ َ ِ َ ْ َكما لقيت ذات الصفا من خليلها   َ َ َّ ُ ْ َ 
ُن، وذهبت  َغييف الطبعة األوىل بكسر ال) غبا(َوكانت احملققة ضبطت ((: فقال

ا - ) روت طبعة بي) (٦٢(ً اعتمادا على ما ورد يف الديوان ص - يف مقايل   إىل أ
َْبضم الغي ُوهذا وهم وقعت فيه؛ وتابعتن. ن؛ ومعناها ما غمض من األرض ّ ْ ي احملققة  َ

ا بكسر الغي َِن؛ والغب أن ترعى اإلبل يوما وترد من  يف طبعتها اجلديدة، والصواب أ ً ُّ ِ

َ، والظاهرة أن ترد كل يوم نصف النهارالغد ْ وقد وردت الكلمتان يف حكاية املعري . ِ
ا يف شرح )٣٥٦(نفسه للقصة ص  ً، وشرحتهما احملققة مثة شرحا صحيحا؛ إال أ ً
))ي يف الوهم الذي انسقت إليه بيت النابغة تابعتن

)٨(.  
يزدهيه ومن مث فالشيخ اجلليل على عظمة معارفه ال يبخل مبا يراه، وال 

َّذلك؛ فقد حقق له علمه ومروءته الصدق مع الذات ومع اآلخرين؛ مل يتطاول 
َّراف مبا كان منه؛ وإذا فاته أمر نبه على  ًعليهم يوما؛ وإذا أخطأ سارع إىل االعت

فأحببت أن أعرض وجهة نظري فيما توقفت فيه على  ((: غفلته كما قال
وأضفت ... َّظره من عن له رأي فيهن يف هذا املضمار؛ ليديل بوجهة ن العاملي

))ًإىل هذه النقاط نقاطا مل أفطن هلا فيما مضى
)٩(.  

وإذا أدام النظر يف مسألة ما، ومل يهتد إىل رأي فاصل فيها أسرع إىل اإلقرار 
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ن يهتدون إىل  بعجزه، مث يعرض أمره على صفحات الورق لعل ذوي الرأي من الباحثي
ين إىل ذلك حماولة الكشف عن رجال من رجال وقد اضطر ((: رأي فيها، فيقول

))ُالرواية؛ منهم من خفيت حاله، ومنهم من مل أصب له ترمجة
)١٠(.  

م، ذاكر لفضلهم (( ٌّواألستاذ راتب إىل ذلك كله ويف ألساتذته، حفي  ٌّ
م، وطاملا مسعناه يثن ي  َّي على عالمة العصر األستاذ عبد العزيز امليمن ّمتأسٍ  

زم، والعامل الناقد املعروف أجمد الطرابلسي؛   واألستاذ الشاعر حممد البالراجكويت
))ْر شوقي ضيف َّأعضاء جممعنا؛ والعالمة الراوية حممود شاكر، واألديب الكبي

)١١(.  
فهو شديد االعتداد والثقة بزمالء له آثرهم وأثىن عليهم وعلى كل من وجد 

 حممد شاكر؛ وعبد الرمحن احلاج فيه العلم واحلق مثل السيد أمحد صقر، وأمحد
صاحل، وجنيب البهبييت وصبحي الصاحل وحممود الغول وحامت الضامن ومحد اجلاسر 
وإحسان عباس وعبد الكرمي زهور عدي وعبد اهلادي هاشم وشاكر الفحام وعبد 

  .رهم ر وغي الكرمي اليايف وإحسان النُّص وعبد الكرمي األشت
بالفضل، وطاملا مسعت منهم الثناء عليه؛ وكذا يذكره أصدقاؤه وأهل احلق 

عرفته يف أواخر  ((: والقرين بالقرين مقتد، وها هو ذا الدكتور شاكر يقول
ّاخلمسينيات، وأنست بصحبته، وامتدت صداقتنا حىت قضى اهللا قضاءه، 
فعرفت فيه الصديق املخلص، الكرمي اخللق، الطيب القلب، الصادق الود؛ 

  .))نصب نفسه لتلبية قاصديه، ومساعدة طالبهرات، قد  يسارع يف اخلي
 على -  رمحه اهللا - كان ((: ويتابع الدكتور شاكر وصفه ألخالق األستاذ

خلق كرمي، وفيا ألصدقائه؛ حمبا إلخوانه، وكان شديد التعلق باملثل العليا، والقيم 
ُ ُ

ا أخذا شديدا ًاخللقية، قد أخذ نفسه  ًوكان صرحيا صلبا يف احلق،. ً ُ  مل يعرف ً
َاهلوادة، ومل يرض عن املصانـعة كان حيس أنه غريب يف دنياه، فهو حيمل ... َ
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ا ُُلقد أفردته أخالقه ومثله، . َْمهومه، وتـبهظه أحزانه، وال يكاد يرى من يبوح له 
ّن أراه، وأحس مبا يعتلج يف نفسه أردد  وكنت حي. ن ما حوله وباعدت بينه وبي ُ ُ

))طوىب للغرباء(( :ًهامسا قول رسول اهللا 
)١٢(.  

ذه املالمح من قبس إنسانيته الرفيعة، وخلقه النبوي؛ الذي  ونكتفي 
فقد .  يف أهله وبيته، ويف أسرتهأخذ به نفسه؛ وكأنه يتأسى خبلق رسول اهللا 

ُاستقام على احلق والعدل يف كل أمر من أمور حياته؛ فإذا ذكر اإلنسان احلر 
ُ كان صورته؛ وإذا ذكرت العفة والطهارة كان زيه الشريف التقي النقي الن

مجع املروءة ... ُصميمها؛ وإذا ذكر الصدق واجلد والتفاين يف العمل كان عنوانه
  .ووعاها

ُُفالصفحات القليلة السابقة أعجز من أن حتيط باحلديث عن مثله 
ًعلما ... ِّوقيمه، ولعل ما يأيت من البحث يبني مجلة من فضائله وشيمه األخرى

فهو موضوع قائم . بأن احلديث عن مثله وطباعه حيتاج إىل املزيد من الصفحات
  .بذاته
  :رته العلمية  سي- ٣

رف األجيال  إن من حق العلم وتقدير أهله يف كل زمان ومكان أن تعت
ر  ُ ولد ألسرة من أهل اخلي-  رمحه اهللا - ُّن وتفردهم، فاألستاذ  بصنيع املبدعي

الفيحاء من بعلبك مع مطلع القرن التاسع عشر، والصالح؛ وفدت إىل دمشق 
  .وكانت يف األصل تسكن حوران، وانتقلت ألمر ما إىل بعلبك

وقد نشأ يف كنفها ودرج يف مرابع الطفولة، فإذا دخل يف السن الرابعة 
ُْقـرب مسجد الشيخ حميي الدين بن عريب؛ مث التحق ) َّالكتاب(ّوجهه أبوه إىل 

يف سن السادسة، وقد بدأت مالمح النجابة ) دائيةالصاحلية االبت(مبدرسة 
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وامسها ) ز التجهي(ومن مث غدا أحد طالب ثانوية . تظهر عليه يف هذا املرحلة
َّ، وأصبح واحدا من أمهر املواهب السنية؛ اليت تومسها فيه )جودة اهلامشي(اليوم  ً

ز،  ُّنبوغ والتميزم؛ إذ رأى فيه ال أساتذته؛ والسيما أستاذه آنذاك الشاعر حممد الب
َّوفاخر به، فما خيب ظنه؛ مث شهد له األساتذة مجيعا بالعبقرية، أينما حل  ً ّ َّ

  .وذهب، وكذلك عرفه زمالؤه
ّوجتلت شخصية التلميذ الفذ يف املعهد العايل للمعلمي ّفتخرج بعد أربع . ن َّ

  .نهبتفوق ملحوظ على أقرا) م١٩٥٠/  ه١٣٧٠(سنوات يف قسم اللغة العربية لعام 
َّويعد األستاذ الدكتور عادل العوا  ْ من أحسن من -  رفيق صباه رمحه اهللا - ُ َ

وقد بان ولعه؛ بل ((: عرفه يف هذه املرحلة من الدراسة اجلامعية فيصفه بقوله
شغفه باللغة العربية أجلى بيان حني كاد يعزف عن النطق بلغة أجنبية، وكأن لغة 

ًرسله سيال متدفقا  ة الصدق واللسان، فتاإلنسان احلق هي اللغة القرآنية، لغ ً
ُبصوتك اجلهوري الذي زينه فصاحة وبالغة املبي َ ّ ْ ))ن َ

)١٣(.  
ربية يف جامعة  بكلية الت) م١٩٥١-١٩٥٠(مث التحق يف العام الدراسي 

فحاز جبدارة شهادة أهلية التعليم الثانوي سنة ) اجلامعة السورية آنذاك(دمشق 
  ).ربوي دبلوم التأهيل الت(املعروفة اآلن بـ) م١٩٥١(

ًميمما وجهه إىل مواطن ) م١٩٥١/ ه١٣٧١(َّوقد توجه يف هذه السنة  ِّ
ا مدة ) درعا(جذوره األوىل؛ إىل حوران ومدينتها  ِّليكون أحد مدرسي ثانويا

أعلن فيهما إخالصه ألصوله، وظهرت فيه روح املريب الفاضل الغيور . ن عامي
ن على   مثلى للقدوة احلسنة؛ وللحارس األميعلى األجيال؛ فرسم هلم صورة

َّتراث األمة، واحملافظ على لغته الشريفة؛ والسيما حني تصدى ملناقشة أول 
عائشة عبد الرمحن، فأرسل حني . بتحقيق د) م١٩٥٠(طبعة لرسالة الغفران 
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َّاطلع عليها مقالة يكشف فيها عن األخطاء اليت ندت من الباحثة بعد أن 
ا ) الكتاب(َّها، وتوجها مبقالة إىل جملة أثىن على جهد املصرية؛ اليت نشر

لة قد ). م١٩٥١(من عام ) ٦ ج-١٠مج(بدورها يف  ْوإذا كانت أسرة ا ُ
َّتصرفت يف املقالة على حنو ما؛ فإن ما جاء فيها قد أفادت منه احملققة الباحثة 

  )١٤(.يف الطبعة الثانية
/ ١٣٧٣(ًامعة دمشق معيدا لديه ومن مث استقبله قسم اللغة العربية جب

مث أوفده إىل جامعة القاهرة للدراسات العليا، ) م١٩٥٥- ١٩٥٣-   ه١٣٧٥
 ).م١٩٥٨ -   ه١٣٧٨(ر مبرتبة الشرف سنة  فاستحق فيها درجة املاجستي

َْمبوضوع دراسة عن الشاعر ابن الدمينة وحتقيق شعره ُوقد نشر حتقيق الديوان . ُّ
  ).م١٩٥٩(سنة 

َّرحلة العلم يف القاهرة على يد األستاذ العالمة الدكتور واستقرت به 
.  الذي أشرف عليه مرة أخرى لنيل درجة الدكتوراه- رمحه اهللا -شوقي ضيف 

ُوملا كانت مهة الشيخ عظيمة وحبه للعربية أعظم؛ ورأى أن أفضل ما حيقق له  َّ
ا أم الدراسات يف العربية اختار ً موضوعا يف ُُّرغبته الدراسات القرآنية أل

القراءات القرآنية لنيل تلك الدرجة، وانغمس يف إعدادها حىت جنز أكثرها، 
 فعزم -  إذ شاء اهللا له أال حيوزها -ولكنه بدا له ما بدا؛ فطوى ذلك يف سره 

) م١٩٦٢/ ه١٣٨١(مث حط به املقام فيها سنة . ًجازما على العودة إىل دمشق
ًامعة دمشق ليقضي فيه سبعة عشر عاما وانضم إىل أسرة قسم اللغة العربية جب

  ).م١٩٧٩/  ه١٣٩٩(حىت سنة 
وقبل أن جيذبين احلديث عن هذه املرحلة وما بعدها فإن العقل يستفزه 

ذا ّ السؤال احملي ر وامللغز حول عزوفه عن اللقب العلمي، وإحجامه عنه 
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 بكثري، كل من هو أدىن منه - ومازال يطمح -ن طمح إليه  الشكل، يف حي
ًوهو الذي نشر عددا من البحوث العلمية العالية يف تلك املرحلة؛ ومن أمثلتها 

 - ٢مج(ُ وقد نشرت يف جملة معهد املخطوطات العربية - ) القصيدة الصورية(
 وتعليقه املشهور الثاين على الطبعة الثانية لرسالة الغفران - )م١٩٥٦ - ١ج
ًالذي نشر فورا يف جملة جممع اللغة الع) م١٩٥٧(  - ٤ ج- ٣٢مج(ربية بدمشق ُ

  .يف باب التعريف والنقد) م١٩٥٨ - ١ ج- ٣٣مج(و) م١٩٥٧
أما لقاؤه أهل العلم واملعرفة يف القاهرة فقد كان مسته املفضل؛ إذ مجعته 
َّصداقة ال ينحل عراها مع العالمة حممود حممد شاكر، وأمحد حممد شاكر،  ّ َ

ّء اجلهبذ النحرير عبد العزيز ًرمها فضال عن شيخه وشيخ العلما رمحهما اهللا وغي
ن يف رواية احلديث الشريف من الكتب  ي الراجكويت الذي أجازه مرتي امليمن

ن الدارمي، وهي إجازة موصولة بسند متصل  الستة، وموطأ اإلمام مالك، وسن
ّبرجال احلديث الثقات حىت تنتهي إىل اإلمام احملدث أيب الفضل أمحد بن علي 

  .هي آخر إجازة عن القدماءبن حجر العسقالين، و
أجازه ) م١٩٧٨ - ١٨٨٨/  ه١٣٩٨ -  ١٣٠٦(ي  َّوعالمة العصر امليمن

، وخبط يده، )م١٩٦٠/ ه١٣٨٠: منتصف صفر(بالرواية عنه يف القاهرة احملروسة 
: ويف إحدامها يقول. وكان امليمين قد زار دمشق الفيحاء وكتب له إجازة أخرى

ديب أمحد راتب النفاخ بالقاهرة احملروسة لقيت الطالب الراغب والشادي األ((
إين أجزت له أن يروي عين الكتب الستة األمهات، ... ومبدينة دمشق الفيحاء

وموطأ مالك، وسنن الدارمي، وسنن الدارقطين، وبلوغ املرام، كما أجازين به 
( ه١٣٢٦ن بن حمسن مبدينة دهلي سنة  حسي... شيخي  )

)١٥(.  
 األلقاب، وعزف عنها ألنه أخذ نفسه وإذا كان الشيخ قد زهد يف
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رنا عنه األستاذ الفاضل  باإلتقان، والكمال؛ فرأى أنه دون ذلك؛ كما خيب
ره هلذه   صديق عمره الذي يتابع تفسي-  رمحه اهللا - الدكتور عادل العوا 

إن اهللا حيب إذا : (وكأنك امتثلت حلديث رسول اهللا ((: ًاملسألة قائال فيه
إن  :ْوكأنك مل ترض مبقولة الفالسفة املعاصرين )أن يتقنهًعمل أحدكم عمال 

))احلياة مشروع وجود ناقص ال يتم إال باملوت
)١٦(.  

وآخرها شهادة أستاذنا . ًوهذا أيضا ما شهد به األساتذة األخيار ممن عرفوه،
 وقد كان الشيخ مدار -  يف لقائي معه -  أطال اهللا عمره - ّالدكتور إحسان النص 

 - ً شديدا على نفسه، أخذها بالكمال -  رمحه اهللا - لقد كان  ((: ذ قال إ- حديثنا 
َّ فأحجم عن اللقب، وطاملا محلين األستاذ الدكتور شوقي ضيف - والكمال هللا وحده 

ر مرة ملناقشة ما لديه من رسالته يف القراءات القرآنية، ولكنه َ رسالة لألستاذ ودعاه غي
ي على رغبة   ثقة الدكتور شوقي به؛ ويثن يشكر-  رمحه اهللا - كان . مل يستجب

ُ بعدت به السنون عن نيل اللقب العلمي؛ ومل يكن -  كما يبدو - أصدقائه؛ ولكنه 
ا ))..ًهذا استصغارا لشأن الدرجة أو أصحا

)١٧(.  
َّي املتواضعة لشيخنا أنه أخذ نفسه بالكمال واملثال  ولعلي أرى يف صحبت

، وهذا ال مراء فيه، ولكنه يف الوقت نفسه األرحب للعلم، وحب اإلتقان للشيء
كان ذلك الرجل التقي النقي الزاهد الصاحل الذي أدرك حقيقة ما كان األصمعي 
َّقد سبقه إليه من قبل، فلما جتلى عظمة ما يقوم عليه علم القراءات من مسائل 

ًوقضايا، وخشي أن يقع يف حرج ما يف وجه من وجوه القول نأى جبانبه عنه؛ تقى ََ 
ا، وكان عزاؤه عن  ًوورعا؛ كما فعل األصمعي، واكتفى من العلوم بعلم العربية وآدا
َّاللقب العلمي ما انتهى إليه من اإلجازة برواية كتب احلديث عن شيخه عالمة 

ري من  َّالعصر، وما جيده يف طلبته الذين منحهم اللقب نفسه على مدرج شفيق جب
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  .َّيديه الذين يتحلقون حولهكلية اآلداب جبامعة دمشق، ويف مر
) درعا(ّوإذا كانت رحلته العلمية قد بدأت يف مطلع اخلمسينيات مبدينة 

ا استقرت إىل أمد حمدود يف جامعة دمشق بني عامي  ّجنويب سورية فإ
جممع اللغة ( مث انتهى به املقام إىل جممع اخلالدين -)م١٩٧٩ -١٩٦٢(

ًعضوا عامال باملرسوم) العربية بدمشق  التشريعي للسيد رئيس اجلمهورية ذي ً
مع يف ) م١٩٧٦/ ١٢/ ٣٠(تاريخ ) ٢٧٩٨(الرقم  املتضمن قرار جملس ا

  .)١٨()م١٩٧٦/ ٩/ ٢(جلسته األوىل بتاريخ 
مع كان )م١٩٧٧(ُومن مث أقيم له حفل استقبال سنة  ؛ ويف عمله يف ا

ًرزين علما وفكرا ونظرا ومنهجا ودقة يف االج أحد املب ً ً ً رة عليه َ ْتهاد، وقد أخذته الغيِّ
راث، فمنحه اجلهد والوقت  والعمل على تطويره، كما كان عهدنا به مع اللغة والت

مع من بعد بتسميته رئيس املقررين فيه   - ١٩٧٩(والصحة حىت سعد ا
لة واملطبوعات .)م١٩٩٢ . َّوكان له القدح املعلى يف أعمال جلنة األصول وجلنة ا

بكل اجلد واحليوية مشروع خطة جديدة ترسم وجوه (( وهو يناقش وظل هذا دأبه
مع يف املستقبل / ٢/ ١٢(رة له يف يوم األربعاء  وقد شهد اجللسة األخي.  نشاط ا

ّومن مث تواعد مع صديق العمر أستاذنا العالمة الدكتور شاكر الفحام ) م١٩٩٢ َّ - 
اللقاء يوم األحد لالجتماع يف جلنة  على - َّمد اهللا يف عمره وأسبغ عليه ثوب العافية 

لة واملطبوعات، لكن القدر مل ميهله للوفاء باللقاء، فجاء األجل احملتوم  ِّولكل ا ُ ِ

َأمة أجل فإذا جاء أجلهم ال يستأخرون ساعة وال يستـقدمون ُ َ َ َ َ َِ ْ َ ََ ََ ً َ َ ُ ٌ
ِ ٍُ ُ َ َ َُ َ َِ َّ]  ٣٤/ ٧األعراف [

لي والعامل الفذ ا الشيًن عاما كان فيه وانتهت رحلة مخسة وستي َخ الفارس ا ُ
)١٩(.  

من أبرز  ((ولذلك كله يشهد األستاذ العامل الدكتور شاكر الفحام بأن 
ُفطر على القراءة واملطالعة، وأحب . ًصفاته أنه كان معلما، باملعىن الرفيع للكلمة
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ا له لسان وهوية وحياة؛ وقد عب َّالعربية وعلومها احلب اجلم، إ َّ ا حيسه من ر عم َّ
ا العريب املبي((: ذلك بقوله )) ن آليت على نفسي أال أعيش إال هلا، ولكتا

)٢٠(.  
ن عن علم واسع وثقافة  زم العربية املبينة يف حديثه، ويبي ومن هنا كان يلت

َمتنوعة استوعبها ذهن وقاد وحافظة فوالذية، ومل نشعر أنا وغي ر واحد من أصدقائي  َّ
ألئمة الكبار األثبات، والعلماء األخيار من القرن الثاين أوالثالث إال أنه أحد أولئك ا

َأو الرابع اهلجري، إال أن زمانه قد تأخر فعاش بيننا وكم كانت األجيال من الطلبة . ّ
  .واملريدين واألصدقاء وأهل العلم حمظوظة به؛ بل األمة كلها

اية هذه الفقرة ما قاله الصديق  العزيز الدكتور ويف ضوء ذلك كله أقول يف 
ٍّمازال األستاذ ينبوع علم عد، فمنه ما وعته صدور ((: حممد الدايل ِ ٍِ اخلاصة من  َ

َّأصحابه وتالمذته، ومنه ما بثه فيما نشره، وفيما مل ينشره من النصوص، وفيما 
ا مكتبته؛ وذهب مبوته  ّكتبه من مقاالت، ومنه ما قيده على الكتب اليت حو

ستاذ باق إىل يوم القيامة، ال ينقطع حىت يرث اهللا األرض ر، فعمل األ علم كثي
  .)٢١())ن ر الوارثي ومن عليها، وهو خي

  .وهذا كله ينقلنا إىل احلديث عن مكانته الفكرية والعلمية
  : مكانته الفكرية والعلمية - ٤

َّلعل استشراف مكانة عالمة بالد الشام العلمية واألدبية واللغوية، بله الفكرية 
فقد انغمس يف .  نسيج وحده-  ومايزال -  يكاد يكون من احملال، فقد كان كلها

خدمة العربية وعلومها، واألدب وأجناسه وفنونه، وكان من كبار علماء القراءات 
انغمس يف ذلك كله انغماس الصويف الزاهد يف ملذات احلياة ومتعها، ال . القرآنية

ب، فيهما فنيت روحه؛ وبعشقهما راث، وصحبة الكتا نصيب له منها إال خدمة الت
َّتعلق حىت الثمالة، فلم تأخذه ظاهرة املقاهي الثقافية، وال عادات ريادة النوادي، ومل 



  
٤٣٥  ن مجعة حسي.  د- أمحد راتب النفاخ ُ األستاذمة الشامَّالَع

ن الشهوة املادية واحلسية من هذه الدنيا الفانية، فإذا ما حبثت عنه لن  تستفزه شياطي
ن به، أو مكتبه زله وشداة العلم، وأصحاب الفكر حييطو من: جتده إال يف أربعة أماكن

َّوقد انكب فيهما على كتاب ... يف قسم اللغة العربية؛ أو مكتبه يف جممع اللغة العربية
ر فهو البحث عن كل جديد يف  أما املكان األخي. يقرأ فيه، أو حبث يردد فيه النظر

تمع والت راث والثقافة  مكتبات دمشق؛ ألنه يرى أن الكتاب نافذته على الذات وا
َّومر شهران أو ((:  وهذا ما حيكيه على مسامعنا األستاذ إبراهيم الزيبق؛ فيقولوالكون،

ّر؛ وطال شوقي إىل األستاذ وجمالسه، إال أن اخلوف كان يصدين عن زيارته؛ حىت  أكث
َّوما إن وقعت عيناه علي حىت بادرين بالسالم؛ . كان يوم رأيته فيه مصادفة يف مكتبة

كان يف صوته ونظراته هذا الشوق . ؟ مل أرك منذ زمنأين أنت : ًوقال يل متشوقا
سأزوركم الليلة؛ إن شاء : الذي حتس حرارته يف أعماق القلب، داريت خجلي؛ وقلت

)) اهللا
)٢٢(.  

ما زرته يف داره ((:  فيقول-  رمحه اهللا - أما األستاذ املفكر عبد اهلادي هاشم 
ن يف الشرق  لتحقيق املعروفيًمرة إال وجدت عنده زائرا من كبار رجاالت البحث وا

والغرب؛ جاؤوا يستفتونه يف قضية علمية؛ أو يطارحونه احلديث يف مشكلة لغوية؛ 
  .)٢٣())ن ن املتمرسي رين من املتخصصي جيدون عنده ما ال جيدون عند الكثي

ً جبال راسخا من -  رمحه اهللا - كان ((: ويقول األستاذ الدكتور شاكر الفحام ً
ًعل الكتاب خدينه وأنيسه، فال تراه إال قارئا أو مقرئاجبال العلم؛ قد ج ًْ ُ مث  ))َ

: يستشهد بعبارة للشيخ املفكر املرحوم عبد اهلادي هاشم قاهلا يف األستاذ النفاخ
َّرا من العلوم اليت عرفها السلف، أو استحدثها اخللف؛ وبذ األقران يف  كثي((وقد أتقن  ً

كالقراءات والنحو : يف عصرنا هذا يف بلدنا هذافنون منها، انتهت إليه الرياسة فيها 
هذا . َّفقهها وعلمها، وأصبح حجة فيها ال ينازعه منازع: والبالغة والعروض واللغة 
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))َّز يف الكتابة تفرد به واشتهر ِّإىل أسلوب جزل متمي
)٢٤(.  

ِّلو جاز أن منثل لبعض الناس بالكتاب  ((: ر فيقول رف له األستاذ األشت ويعت
ن صديقي األستاذ أمحد راتب النفاخ يكون واحدة من املخطوطات النادرة اليت لكا

جار عليها الزمان فوقعت فيها خروم وانطمست كلمات، وانقصفت أوراق، ولكنها 
َّظلت حية حتتفظ بقيمتها وتنفرد حبقائقها، فما جنده فيها قد ال جنده يف كتاب 

)) آخر
َّج العلم املبجل حممد إحسان النص فيثين أما أستاذنا الدكتور الفاضل وتا. )٢٥(

كان قمة شاخمة من قمم البحث ((: على مكانته يف البحث العلمي والفكر؛ فيقول
ًالعلمي، وكان حبرا فياضا يف جمال الدراسات اإلسالمية واللغوية واألدبية، وكل ما  ً

))راث العريب اإلسالمي يتصل بالت
)٢٦(.  

َ العلم والبحث واللغة يف زمانه، ومل جير أحد َّفاألستاذ النفاخ تربع على عرش ِ

لي زلة السابق، ومل يت يف حلبته؛ كان مبن ّراجع قط إىل مرتبة املصلي أو ا إليه املورد ... ّ
من كبار ((وكان له أصدقاء . وعنه املصدر، وهو وحده من يتصيد شوارد األفكار

وكلهم عرفوا له مكانته العلمية ى أقطار العروبة واإلسالم،  ن يف شت العلماء والباحثي
)) ورسوخ قدمه يف علوم العربية؛ والدراسات اإلسالمية والقرآنية

)٢٧(.  
َََّفكم من صديق، أو عدو عامل أقـر لك بالفضل والعلم؛ اعت ٍ رف لك  ّ

اجلميع بقصب السبق؛ وعرفوا عن كثب قدرتك العظيمة على اكتناه احلقائق 
ّوكأنك ورثت هذا كله من عالمة . ليب الناسز أسا ومعرفة مفاصل الكالم ومتيي

َّي؛ والعالمة الراوية حممود شاكر، مث عمقته حبدة الذكاء وسرعة  العصر امليمن ّ
  .اخلاطر، ودقة الفهم

فإذا قرئ عليك كالم ما من دون نسبة عزوته إىل صاحبه، وما خاب 
ْحدسك يف أسلوب ما؛ وأنت القائل َّ أحس يف رابين يف هذه النسبة أين مل ((: َ
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ُالكتاب نـفس ابن القيم الذي أعرفه فيما قرأت من كتبه، وال طريقته َ ِّ َ مث رأيت . ََ
ِّ قال يف التعليق على ترمجة ابن القيم يف -  رمحه اهللا - ر الدين الزركلي  األستاذ خي

أخبار (ُنسب إليه كتاب ) ٧٨ر  منوذج الشيخ مني(ويف ) - ٢٨١/ ٦األعالم (
ًوزي؛ والكتاب أشبه بكتب ابن اجلوزي حقا؛ إال أن أمر وهو البن اجل) النساء

)) تسميته حيتاج إىل مزيد من التحقيق
وقلت يف تعليقك على حتقيق الطبعة . )٢٨(

ً اجتهادا -  ١٩٥١ سنة - وما كنت قلته  ((): م١٩٥٧سنة (الثانية لرسالة الغفران 
ًقد وجدته مؤخرا منصوصا عليه  مع خالف يف - فقد أورد ابن قتيبة األبيات . ً

)) )٣٧٦(ر ص  يف املعاين الكبي- بعض اللفظ 
)٢٩(.  

كان من أقدر الناس على  ((: ًر قائال  ويؤكد ذلك أستاذنا الدكتور األشت
يعين حماورها (ُّقوة التمثل؛ والوقوف على مفاصل الكالم، كما كان يسميها 

 كتب أن ًوكان يبلغ من العمق يف حتليل الكتب أحيانا ما يصلح لو) الفكرية
)) ًيكون درسا يقرأ

)٣٠(.  
كنت آتيه  ((: وحيدثنا األستاذ الزيبق عن جتربة له مع الفقيد الراحل فيقول

 أصيل كل يوم، أقرع بابه على استحياء، فيستقبلين كعادته بوجه -  كعاديت - 
َّرة اليت باتت أحب إيل من بييت، وأجلس حيث اعتدت  طلق؛ أدخل الغرفة الصغي َّ

ا، وأنشر أوراقي، وتبدأ جلسة لن أنساها طوال عمري؛ جلسة أن أجلس فيه
تعيش فيها لذة اكتشاف املعاين املخبوءة حتت أطالل التصحيف والتحريف 

وأذكر مرة أين سهوت يف أثناء . ّوتشهد قراءة للنص هي إبداع له من جديد
ا َّومل خيل هذ. َّر فقدمت كلمة على كلمة يف البيت نسخي ألحد أبيات ابن مني

ًن تأمله طويال؛ قال يل جازما التقدمي بوزن البيت وال مبعناه، ولكن األستاذ حي ً لو : َّ
َّكان قائل هذا البيت شاعرا حقا لقدم هذه الكلمة على تلك ً ًفوجئت حقا؛ ومل . ً
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وحني عدت إىل البيت حبثت عنه يف املخطوط فوجدته على الصورة . ًأجد جوابا
)) ر البيت يف اليوم التايل ما زاد على التبسم رته خبّ خبن  اليت اقرتحها األستاذ، وحي

)٣١(.  
ي يف هذا املقام إال أن أسوق حكاية ما وقع يل معه، فقد كنت  وال يسعن

أليب عبيد البكري؛ فاعتاص علي ) مسط الآليل(ذات يوم أراجع مسألة يف كتاب 
ْأمرها وأشكل، واشتد يب الكرب ألن الساعة غي اتفه، بيد أن ر مؤاتية لكي أه َ

َّجفائي األعرايب كان أقوى من مدارج الكياسة واملدنية، فإذا بيدي تقع على قرص 
ي من  َّردد يف ذهن ُن كان ألف سؤال وسؤال يت  على حي- ِّاهلاتف وحترك أرقام هاتفه 

ًأهال يا :  ما إن مسع ندائي حىت تلقاين بقوله-  رمحه اهللا -  ولكنه - هذا التصرف 
فإذا به خيفف عين ثقل جبل كان يعلو عاتقي، وزال . ت يا أخانا؟ن، أين أن حسي

َّاحلرج، وشفي جرح كريب بكلماته الودية، فكان أشبه جبراح ماهر أبرأ نفسي من  ْ َ
ر معتاد يف شدة  زله وقت اهلاجرة من صيف دمشقي غي ودلفت إىل من. سقمها

نطقة اجلبة من زله يف م حرارته؛ وكنت أقطن على مسافة أميال معدودة من من
ي يف سفح قاسيون من منطقة ركن الدين، وما  ن بيت الشيخ حميي الدين؛ على حي
رحيب والبشر وكأنه يلقاين  َّي بوجه يطفح باملسرة والت إن فتح الباب حىت استقبلن

السالم عليكم ورمحة اهللا : َّأول مرة بعد غيبة طويلة؛ وهو يقول رادا علي السالم
َّا أخانا؛ تفضل يا أخانا، أين أنت يا أخانا؛ مل نرك منذ أمد ؟ ًوبركاته، أهال ي

لس إىل إحدى األرائك الت رة، لكنها كانت  راثية القليلة يف الغرفة الصغي ويأخذين ا
ا غرفة أشبه بغرف الزهاد  ُّفسيحة األرجاء يف احتضان شداة العلم وحمبيه، إ

َّ تعود أن يتخذها لنفسه؛ وهي دون ن، مث أخذ األستاذ جملسه على أريكة والناسكي
ا؛ فسارعته بالسؤال، باسطا له قول البكري، ظانا الظن احلسن بزناد  ًبقية أخوا ً
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ما : ًي ألفظ كالم البكري على منواله احلق، فإذا به يقاطعين قائال فكري، وبأنن
ًهكذا يقول الرجل، وهذا كالم مل أعهده يف أسلوبه، مث ألقى إيل كالما يعتق د أنه َّ

ض إىل غرفة جماورة كانت خمصصة للكتب، فإذا . الوجه الصحيح َّومن مث 
بكتاب البكري يستقري كالم األستاذ، مل خيرم منه حرف، فجاء كما ذهب إليه؛ 

َّمث ذلل يل ما كان قد اعتاص علي وشغلن ًي، وبني يل الوجه فيه؛ فغمرين علما  َّ َّ
  .ورمحة

ىت صار مصدره ونبعه، واستقام فيه على لقد مسا بالعلم الشريف األصيل ح
منهج احلق والصدق والدقة والشمول واالتساع فكان الكامل فيه؛ ومل تعد صفة 

َالكملة( َ ؛ )٣٢(ن، كالربيع بن زياد العبسي ًحكرا على بعض العرب من اجلاهليي) َ
وكأنه ينطبق عليه قول حميي الدين بن عريب يف نظرية اإلنسان الكامل، فهو الكون 

  :) ٣٣(األصغر
 ر ُّسر الوجود الكبي   ر هذا الوجود الصغي

 ًواحدا من علماء العربية الكبار، يكاد يكون ال مثيل له يف ((فاألستاذ النفاخ كان 
 )٣٤(ر  كما قال الدكتور األشت)) َّأوطان العربية املمتدة إىل حيث يقرأ القرآن ويؤذن للصالة

لم على يديه، وكم من قوافل بعيدة استقرت مطاياها َّفكم من أجيال متعاقبة تلقفت الع.
ال بعد علل   .ًعند عتبات بيته، وصدرت عن منهل علمه 

ّهلذا كله فإن فقده ال ميثل فقدا عظيما لذويه وأهله وخالنه وطلبته  ً ً ِّ
ا الوطن  ومريديه وأهل العلم والعربية فحسب، بل هو خسارة كب ُرى أصيب 

ذه الف. كله لقد فقد جممعنا ((: جيعة أستاذنا الدكتور النص فقالَّوقد أحس 
َّبفقده ركنا من أركانه الوطيدة، وفقدت األمة العربية باحثا حمققا قل نظراؤه يف  ً ِّ ً ً

)) أقطار الوطن العريب
)٣٥(.  
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ي باألستاذين  ي يف هذا املقام عدم ذكر ذلك اللقاء الذي مجعن وال يفوتن
ما ... ن، والدكتور أمحد مطلوبَّن الدكتور حامت الضام الفاضلي فقد التقيت 

رموك؛ يف أيام انعقاد مؤمتر النقد  يف رحاب جامعة الي) م١٩٩٧(صيف عام 
ًوكان األستاذ عالمة الشام مرتكز حديثنا أبدا؛ كل منهما ... األديب السابع َّ

ًيقرظه على طريقته مبا ال ميكن أن تتسع له الصفحات، سواء كان ذلك يف 
ر أغوار النَّص  حقيق أم سعة العلم؛ وعمق املعرفة؛ أم القدرة على سبمنهج الت

  ...ّراثي ورد األشكال إىل أشكاهلا الت
زاز؛ ألنك كنت الغائب احلاضر يف ذلك املؤمتر  فكم شعرت بالفخر واالعت

  .مع العديد من األصدقاء الذين يتسابقون إىل الثناء على قدرك وشخصك
ن الدنيا فإن ذكرك العطر باق ما بقي فإذا كان جسدك قد انقطع م

  .راث الوفاء والصفاء؛ وما بقي أهل العلم وحمبو العربية والت
ًي تركتها زادا هلم ولنا؛  وال شيء أدل على أقواهلم من آثارك السنية الت

َّزة قل أن جند هلا  ِّومن منهجك يف التحقيق والبحث العلمي، إنه مدرسة متمي
ا ربطت بي راثي، ومل تنفصل عن املعاصرة بكل  ن أصالة التحقيق الت ًمثيال؛ أل
  .مالحمها الفكرية البناءة

  .وهذا ما سنتحدث عنه فيما يأيت 
  : آثاره- ٥

ًترك األستاذ النفاخ لنا ولألجيال املقبلة آثارا على قلتها تدل على إبداع 
ٍّفريد، وفهم رفيع؛ ونقد فذ وجريء ينة، كتب وفهارس مث((فقد بقي لنا منه ... ٍ

ر مما مل  ًومقاالت وخمتارات، ونقول، ورسائل وشروح وتعليقات؛ فضال عن كثي
وهي يف مجلتها ثروة أدبية ولغوية . ر يف القراءات ُيطبع منها، وفيها أثره الكبي



  
٤٤١  ن مجعة حسي.  د- أمحد راتب النفاخ ُ األستاذمة الشامَّالَع

)) تبلغ الغاية يف اإلتقان
)٣٦(.  

ّ أخذ نفسه بالكمال، وحب اإلتقان، -  رمحه اهللا - وسبق أن أشرنا إىل أنه 
َّ قل نتاجه من الكتب بيوهلذا   :)٣٧(ن أيدي الناس، وصدق فيه قول العباس بن مرداس َ

ُوأم الصقر مقالت نـزور َُ ٌ ْ ِ َّ  ًرها فراخا ر أكث ُبغاث الطي   ُُّ
ٍوإذا كانت كتبه قليلة العدد، فأفكاره املبدعة ال حيصيها حمص، ومريدوه  ُْ

السيما اإلسالمي، أعظم من مشرق الوطن العريب إىل مغربه، ويف العامل كله، و
ر املئات من  ل من معينه الث ((: ّولذا قال األستاذ النص. ّمن أن يعدوا

رف من مورده اآلالف من الطالب من أبناء العروبة الذين قرؤوا  ن، واغت الباحثي
))عليه

)٣٨(.  
ي سبح   كما يقول األستاذ الدكتور حسن-وقد عرف القاصي والداين 

زة  ِّرة متمي ما كان لألستاذ النفاخ من خب (( -) لعربية السابقرئيس جممع اللغة ا(
فاألستاذ سلفي املنبت ... راث، ومن اطالع واسع على اللغة يف حتقيق كتب الت

))عصري املنهج
)٣٩(.  

َّره بتصحيح ما كان يراه يف عمله احملقق؛  ومل يبخل على صديق، أو غي
ّراث وأئمته قد جرا عليه  اءه للتولعل حق العلم ووف. ألنه كان رجل علم وعدل

َنقمة عريضة ممن مل يصدعوا للحق؛ على حي ْ ن كان يرى يف تصحيح أخطائهم  َ
ِّفلم يكن نقده ألي باحث أو حمقق على ...  مؤازرة هلم وللعلم -  رمحه اهللا - 

ر يف تصحيح كل ما ميكن  وجه التجريح أو الطعن فيه؛ بل كان على وجه اخلي
ال إمنا كان منه توجيها  در التِّأن يشوه من مصا ًراث، فشدته بل حزمه يف هذا ا َّ ِ

ًوتسديدا لكل عمل؛ ولئال يتجرأ أحد على إخراج كتاب تراثي قبل استكمال 
  ...صورة حتقيقه على وجه دقيق وصحيح 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٤٢  )٢(اجلزء ) ٨٠( ا

) رسالة الغفران(ن ما كان من تعليقه على حتقيق  ُولعلي يف هذا املقام أبي
َّ وقد أذعنت للحق، وأخذت بكل ما عن له من للدكتورة بنت الشاطئ؛

 بروح العلم واحلق لديها قبل تعليقه -  رمحه اهللا -نظرات وآراء؛ هلذا أشاد 
ًوبعده؛ ومما قاله مقرظا إياها  -  يف الطبعة األوىل –َوكانت احملققة ضبطت  ((: ِّ

َشطبا(كلمة  ا مجع شطبة؛ وهي  بضم الشي) ُ َن وفتح الطاء؛ وشرحتها بأ ُ
ْالسعفة اخلضراء َْ ضبط الكلمة، وذكرت – يف مقايل السابق -ُفصححت . َّ

ا ينبغي أن تضبط  َِشطبا(أ ن وكسر الطاء؛ أو بالتحريك؛  بفتح الشي) ُ
. جبلباالعتماد على القاموس احمليط والآليل ومعجم البلدان؛ وهو اسم 

مقايل؛  الشرح على ما جاء يف -  يف الطبعة اجلديدة - ِّفأصلحت احملققة 
َشطبا(ن الكتاب مضبوطة كالسابق  ن أبقت الكلمة يف مت على حي ُ(((

)٤٠(، 
ًوحتما قد وقع منها هذا سهوا  ً...  

ومل ) م١٩٥٠(ًهكذا تركت نباهته أثرها واضحا منذ وقت مبكر، سنة 
ونستدل على هذا . ًتزد سنه على ثالثة وعشرين ربيعا، وإثر خترجه من اجلامعة

ًكرين الكتب مث املقاالت تبعا لتاريخ نشرهامن آثاره اآلتية ذا
ن  ِّ، ومنوهي)٤١(

  .بآثاره املخطوطة 
  : الكتب المطبوعة –ًأوال 

) منهاج شهادة الثقافة العامة يف كلية اآلداب: ( النصوص األدبية- ١
  .م١٩٥٥/  ه١٣٧٤ -  مطبعة اجلامعة السورية - بإشراف أمحد راتب النفاخ 

 -أيب العباس ثعلب، وحممد بن حبيب صنعة :  ديوان ابن الدمينة-٢
  .م١٩٥٩/  ه١٣٧٨ - القاهرة - مكتبة العروبة -حتقيق أمحد راتب النفاخ 

َّر، ولكنه دل فيه على مقدرة  وهو جزء من رسالته لنيل درجة املاجستي



  
٤٤٣  ن مجعة حسي.  د- أمحد راتب النفاخ ُ األستاذمة الشامَّالَع

راث، واالهتداء إىل  ّعالية يف التقصي والتحقيق وسعة االطالع على مصادر الت
َّ ومع ذلك فقد أكد تواضعه للعلم والعلماء، إذ قال حل املشكالت العويصة،

ًن عملي، وما أريده له بونا بعيدا؛ وإين آلمل أن  ُّوبعد؛ فما أشك أن بي ((: فيه ً
ن على  ن ممن ينظرون يف هذا الديوان ما يعي أجد من آراء الزمالء الدارسي

استكمال أسباب التحقيق؛ من تقومي عوج، أو تصحيح خطأ، أو تاليف 
  .)) نقص

ً فما وجدوا فيه شيئا ميكن أن - من دون شك -وقد نظروا فيه 
ولعل اختياره هلذا الشاعر الغزيل ليس إلعجابه به فقط؛ . ُيضيفوه حىت اآلن

ا آنذاك؛ فجعله نافذة له للتعبي ُّوإمنا حلالة نفسية ذاتية كان مير  ر عن مشاعره  ّ
هذا ما يستشف من حديث و... املرهفة دون أن يبوح مبكنون نفسه صراحة

ر معه؛ يف منتصف ليل صيفي مقمر ومها ميشيان يف  خاص لألستاذ األشت
ْراحا حتت شجرة صفصاف جبوار  ّفلما كال است. ًأطراف دمشق قريبا من كيوان َ
  .)٤٢(ر يزيد، فجاشت نفسه بالبوح

َّاختارها وعلق عليها أمحد راتب :  خمتارات من الشعر اجلاهلي-٣

  .م١٩٦٦/   ه١٣٨٦ – دمشق –مكتبة دار الفتح  –النفاخ 
ًويعد هذا الكتاب مدرسة يف االختيار الدقيق منهجا وحتقيقا واستقصاء  ً ً ُّ

ًوتعليقا؛ وإثباتا للحواشي الدقيقة  ًوتدريبا على خنل الروايات وتصحيحها ... ً
ر من  ًوقد أخذ بعض املعاصرين جزءا ليس باليسي. وإثبات املطلوب منها 

ُ، ووضعوه يف كتبهم حىت نسب إليهمالكتاب َ
)٤٣(.  

/  دار اإلرشاد–صنعة أمحد راتب النفاخ :  فهرس شواهد سيبويه-٤
  .م١٩٧٠/  ه١٣٨٩ – بريوت –ودار األمانة 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٤٤  )٢(اجلزء ) ٨٠( ا

ًوهذا الكتاب فريد يف بابه، فهو من أهم الكتب علما وحتقيقا، وقد  ً
رآن فاحلديث مث الق: َّإذ نسق الشواهد. ن َّتفوق فيه على أمثاله من احملققي

َّالشعر، فقرب كتاب سيبويه إىل الناس، بصرهم مبسائله العويصة؛ وذلل هلم  َّ َّ
  .)٤٤(َّالطريق الوعرة، وشذب مسالكها

 - حتقيق أمحد راتب النفاخ -أليب احلسن األخفش :  كتاب القوايف-٥
  .م١٩٧٤/  ه١٣٩٤ -روت   بي-دار األمانة 

ى نسخة خمطوطة وحيدة ميلكها َّوكان قد هيأ هذا الكتاب للطبع عل
َِِّوحده؛ ومن مث علم بنية أحد الباحثي َ

َُن األفاضل نشره؛ فتلبث وتريث، مث ظهر  َِ ْ َ
) م١٩٧٠/  ه١٣٩٠(ًمطبوعا يف وزارة الثقافة بدمشق عام ) القوايف(كتاب 

ًبتحقيق الدكتور عزة حسن، نشر نقدا له يف جملة جممع اللغة العربية بدمشق يف 
لد ال ً، مث عقد العزم على نشر الكتاب حمققا وحمررا من كل )٤٥(ن سابع واألربعيا ً َّ

  .عيب، فكان يف طبعته السابقة 
ومن يرجع إىل طبعة وزارة الثقافة، وإىل طبعة الشيخ اجلليل يدرك البون 
ِّالشاسع بينهما، ففي عمل الشيخ جهد العامل احملقق املتابع املناظر القابض 

  .ث ومعرفة دقائقه وأسراره را على مصادر الت
أليب أمحد العسكري :  شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف-٦

ّ حتقيق الدكتور السيد حممد -(  ه٣٨٢ -٢٩٣: احلسن بن عبد اهللا بن سعيد(
 مطبوعات جممع اللغة العربية - مراجعة األستاذ أمحد راتب النفاخ -يوسف 
  .م١٩٨١ /   ه١٤٠١ -بدمشق 

ًمحه اهللا هلذا الكتاب فضائل ال حتصى؛ شرحا وتعليقا َّقدم األستاذ ر ً ُ َ
. وقد صدر القسم األول من الكتاب: دعا إىل جعله يف قسمني((وإضافات مما 



  
٤٤٥  ن مجعة حسي.  د- أمحد راتب النفاخ ُ األستاذمة الشامَّالَع

ُمما يؤسف له أن األسباب مل تتهيأ لصدور القسم الثاين منه؛ ففاتنا بذلك علم 
)) غزير

  .َّ، كما ذكر األستاذ العالمة الدكتور شاكر الفحام )٤٦(
ّأثبت األستاذ للكتاب مقدمة جليلة نوه فيها بفضل شيخه امليمين؛ وأشار و

ًإىل تتبعه لنسخ الكتاب يف القاهرة ودمشق، رأى تطابقا بي ن أصول شيخه، وما  ُ
ًوقف عليه احملقق الدكتور يوسف، مث بني جودة القسم األول حتقيقا وشرحا، على  ً َّ ِّ

ِّقق عمل فيه وهو بعيد عن مكتبته، حني مل يكن الثاين مبستوى سابقه؛ ألن احمل
  .)٤٧(ًرا للتعليق عليه ًوشيخه امليمين، مما وجد فيه جماال كبي

َّوكنت إذا ما عن يل ما ((: ِّز تعليقاته من تعليقات احملقق فقال َّوقد مي
)) [ ]ن ن حاصرتي َأزيده على تعليقات الدكتور جعلته ما بي

)٤٨(.  
  :ما ناظرها  المقاالت المنشورة، و–ًثانيا 
 - ٦ ج- ١٠ مج - املصرية ) الكتاب( جملة - ) تعليق ونقد: ( رسالة الغفران- ١

  .م١٩٥١ -يونية / حزيران
لة فتصرفت  ا إىل ا َّوقد أشرنا سابقا إىل أن حبثه هذا أول مقالة له أرسل  ً

ا   .فيها حىت أفسد
 -  ١ ج- ٢ مج- جملة معهد املخطوطات العربية -  القصيدة الصورية -٢

  .م١٩٥٦
 - جملة جممع اللغة العربية بدمشق - باب التعريف والنقد - رسالة الغفران -٣

 - ١ ج-٣٣ومج/ م١٩٥٧ لعام -)٦٨٥( ص-٤ ج-٣٢ ج-  ٣٢مج
  .م١٩٥٨ لعام -وبعد ) ١٤٦(ص 

 -  جملة جممع اللغة العربية بدمشق– باب التعريف والنقد - احملتسب -٤
 -١ ج-٤٣ومج/ م١٩٦٧ -وبعد ) ٧٥٨( ص-٤ ج-  ٤٢مج



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٤٦  )٢(اجلزء ) ٨٠( ا

  .م١٩٦٨ لعام - وبعد ٣٦٩ ص-٢ وج-وبعد ) ٧٩(ص
َّوعرض مجلة ما استدركه حىت ختام الكالم يف سورة البقرة؛ مث رغب إىل ((

ن بالكتاب أن يعيدوا معارضته باألصل ثانية، وأن يستعينوا على  القائمي
)) استكمال حتقيقه بأصول أخرى

)٤٩(.  
 - ١٥ مج–د املخطوطات العربية  جملة معه– املعيار يف أوزان األشعار -٥

  .م١٩٦٩ لعام -٢ -١ج
  .م١٩٧٠ - ١ ج– ٥ السنة – جملة العرب – نظرات يف كتاب الالمات - ٦
 -  جملة جممع اللغة العربية بدمشق – كتاب القوايف أليب احلسن األخفش -٧

  .م١٩٧٢ -وبعد ) ٩٢( ص - ١ ج-٤٧مج
 ٤٧ -العربية بدمشق  جملة جممع اللغة - تعقيب على أرجوزة يف العروض -٨

  .م١٩٧٢ لعام -وبعد ) ٨٦٣( ص -  ٤ ج-
جملة جممع اللغة العربية بدمشق :  كتاب إعراب القرآن املنسوب إىل الزجاج-٩

 ص -١ ج-٤٩ومج/ م١٩٧٣ -)٨٤٠( ص -٤ ج- ٤٨ مج -
  .م١٩٧٤ - )٩٣(
َ كلمة يف حفل استقباله، وقد حتدث فيها عن سلفه الشيخ حممد - ١٠ َ َّ

 - ١ ج- ٥٣ مج -  جملة جممع اللغة العربية بدمشق - جة البيطار 
  .م١٩٧٨ - )٢٤٥ - ٢٢٠(ص 

جة ال توجد إال فيها، فضال  ًوتعد كلمة هامة يف الكشف عن عوامل للشيخ  ُّ
  .عن أمور كثرية أخرى 

َفـعل( حركة عني املضارع من - ١١  - جملة جممع اللغة العربية بدمشق -) َ
ل يف هذا املقال ويد. م١٩٨٢ -)٤٨٥ -٤٧٢(  ص-٣ ج-٥٧مج



  
٤٤٧  ن مجعة حسي.  د- أمحد راتب النفاخ ُ األستاذمة الشامَّالَع

ًفهو يعلق مثال . على معرفة عجيبة بعلم ال ميكن أن ينضبط بشكل وطريقة ِّ

 وما مسع فيه الوجهان؛ ((: فيقول) َنصر(و) َضرب(على عني املضارع يف 
رك لكل امرئ أن ينطق به على  فاألصل فيما كان من هذا القبيل أن يت

ولكن إذا ما شاء امرؤ . ..الوجه الذي جيذبه إليه طبعه وخيف على لسانه 
رما إنكار على  ًأن خيتار لنفسه يف ذلك مذهبا يبنيه على أصل ما؛ من غي

َمن خالف اختياره اختياره فال حرج عليه يف ذلك َ َ ُ
)٥٠(.  

 - حتقيق األستاذ عبد الكرمي زهور عدي : َّ كتاب احملبة هللا سبحانه- ١٢
 -غة العربية بدمشق  جملة جممع الل- مراجعة األستاذ أمحد راتب النفاخ 

 ص   -٢ ج- ٥٩ومج/ م١٩٨٣ - )٧٢٩ -٦٥٧( ص -٤ ج-٥٨مج
  .م١٩٨٤ - )٥٠٤ -٤٦٣( ص -٣وج) / ٢٨٤ -٢٤٥(
 - ٣ ج- ٥٩ مج-  جملة جممع اللغة العربية بدمشق -  نظرات يف نظرات - ١٣

 - ٢ ج- ٦٠ومج/ م١٩٨٤ - )باب التعريف والنقد) (٦١٨ - ٥٨٧(ص 
  .م١٩٨٥ -٣وج
مع األستاذ - ١٤ جملة جممع اللغة العربية : عبد الكرمي زهور عدي فقيد ا

  .م١٩٨٥ -٣ ج-  ٦٠ مج-بدمشق 
 - ٤ ج-٦٠ مج- جملة جممع اللغة العربية بدمشق - استفتاء وجوابه - ١٥

  .م١٩٨٥
لألستاذين أمحد راتب ) باب التعليقات( أشعار اللصوص وأخبارهم - ١٦

 - ة بدمشق  جملة جممع اللغة العربي-ّالنفاخ والدكتور شاكر الفحام 
  .م١٩٩١ -٤ ج-٦٦مج

ن امللوحي؛ مث مجعها ثانية؛  واألشعار من صنعة األستاذ عبد املعي



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٤٨  )٢(اجلزء ) ٨٠( ا

  .وأصدرها يف كتاب خاص 

  :ر المنشورة   اآلثار غي- ًثالثا

ن وتصحيح ما  لعله من نافلة القول أن نذكر مؤازرة األستاذ النفاخ للمحققي
ًكان يعن له، فضال عن االستشارات الكثي ...  قبل مريديه وأصدقائه رة من ّ

وكل منهم حمضه الشكر يف مقدمة كتابه، ... الستطالع رأيه والوقوف على احلق 
  .رافهم ما عرفنا ذلك ، ولوال اعت)٥١(وأثىن على فضله وعلمه

أما آثاره اليت مل تظهر إىل النور فأبرزها ما يتعلق بالقراءات القرآنية اليت 
ًفضال عن علوم القرآن؛ ... لدراسات العليا ًأملى شيئا منها على طلبته يف ا

طبقات (لألزهري، وكتاب ) معاين القراءات(لألخفش، و) معاين القرآن(مثل 
أليب علي الفارسي، ) العسكريات(و) رازيات الشي(للحافظ الذهيب؛ و) القراء
رها مازالت خمطوطة؛ وحمبوسة يف  فهذه اآلثار وغي. للسخاوي) َُّمجال القراء(و

  .مكتبتهخزائن 

وحفلت كتبه بالتعليقات ((: ّهلذا يقول األستاذ الدكتور شاكر الفحام
 موضع - ً وهو يقرأ كتابا - إذا الح له - رمحه اهللا -ِّالثمينة القيمة؛ فقد كان 

حيتاج إىل تعليق إليضاح مبهم، أو إصالح غلط؛ يسارع إىل إثباته يف حاشية 
ِّعليها إال عامل ثبت متمكن وكانت هذه الفوائد اليت ال يقوى . الكتاب َ

ا ))َّكاألستاذ راتب، معروضة لكل وارد أحب أن ينتفع 
)٥٢(.  

تأويل (َّ ما علق به على كتاب - فيما اطلعت عليه -وقد اطلعت 
إن ما حواه هذا الكتاب : - رمحه اهللا - وأذكر أنه قال يل -) مشكل املتنيب

  .ي  ن؛ ويكاد ال يفارقن حيًمن تعليقات جعلته مصدرا يل أرجع إليه يف كل 
وكم رجوته أنا وأصدقائي من مريديه وحمبيه وأصدقائه، أن خيرج تلك 



  
٤٤٩  ن مجعة حسي.  د- أمحد راتب النفاخ ُ األستاذمة الشامَّالَع

  .التعليقات ليفيد منها الناس، فال يزيد على الصمت 
فإن أغلى ما يف الكتب ((: ّوهذا ما كان يقوم به أستاذنا الفحام إذ يقول

ا حواشي كت وطاملا رجوت الصديق . بهالنوادر وأنفسه تلك التعليقات اليت حفلت 
))الكرمي أن ينشر تلك التعليقات ليفيد منها الباحثون وطالب العلم

وقد مسعت . )٥٣(
  .ر مرة يف مكتبه مبجمع اللغة العربية هذا الكالم من أستاذنا الفحام غي

 – وهو رسالته لنيل درجة الدكتوراه –أما أثره يف القراءات القرآنية 
ومازلت أذكر أن الدكتور شوقي ضيف، ((: ّحام، فيقولُره عند أستاذنا الف فخب

ًوكان املشرف على رساليت أيضا؛ حدثين عن رسالة األستاذ راتب يف القراءات 
ٍحديث املعجب؛ وذكر يل أن اجلزء الذي قدمه كاف لنيل درجة الدكتوراه َّ َ .
ت َّوطلب إيل أن أبلغه ذلك، وأحثه على احلضور إىل القاهرة للمناقشة، وأبلغ

))الصديق الرسالة؛ فما زاد على أن تبسم
)٥٤(.  

ره من  ، وغي)٥٥(ر مرة أستاذنا الدكتور الفحام َّوقد أكد يل ذلك غي
ًاألساتذة األفاضل، فضال عما أحسست به يف جمالسيت إياه، وكأنه رأى يف 
ِّصورة طلبته ومريديه ما يعوضه عن اللقب العلمي، وفيما قلناه عن إجازة 

  .ر له برواية أمهات الكتب َّعالمة العص
ُكي خيرج ) عبد اهللا(هلذا فإننا نتمىن على اهللا أن ميد يد املساعدة لولده 

َّن ولألمة هذه الكنوز؛ ألننا نؤمن بأنه ما من باحث منصف اطلع  للباحثي

بعمق ودراية على آثار األستاذ السنية إال وجدها تنتظم يف بنية فكرية ومنهجية 
 نسق احلق واتباع الدقة يف املعاجلة، واألمانة يف املوروث زية الستلهام حتفي

فهي تؤسس ذلك على منهج البناء احلقيقي جلدار الثقافة العربية . الفكري
َوالنهوض بإحياء تراثها العظيم، مما جيعل احلاجة إىل نشر خمطوطاته ضرورة 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٥٠  )٢(اجلزء ) ٨٠( ا

  .ملحة وأساسية لألجيال 
ُفأي أثر مما تقدم ذكره يثي َّ ًان إحساسا بالفكر والوجود؛ ر يف اإلنس َ

َّوإثبات الذات احلضارية، ومن مث تصبح قراءة أي أثر آخر جتربة حية منقذة 
ا الفكرية  من حداثة ثقافية مأزومة ال طعم هلا وال مذاق؛ يف كثي ر من اجتاها

  .واألدبية، واألدبية واللغوية والبالغية 
إذا : ا أن نتساءلوقبل أن نتناول منهجه يف دراساته وحتقيقه؛ علين

: كانت عبقرية هذا الرجل قادرة على كشف أساليب الكالم ومفاصله وأسراره
أمل يقل الشعر؟ وأين هو ؟ بلى، لقد قال الشعر؛ وله فيه حكايات يرويها عنه 

  .ن لنا فيما يلي أصدقاؤه، كما يتبي
  : اإلنتاج الشعري –ًرابعا 

ًشاعرا، ولكننا نفتش عن ) أبو عبد اهللا(لعل من باب اإلدهاش أال يكون 
ًشعره فال جند إال أبياتا تسللت من أصابع الزمن يف حلظة بوح وجداين لصديق؛ 
أو يف جتربة فريدة عاينها هذا الصديق أو ذاك، فشعره يصدق عليه ما يصدق على 

  .آثاره يف القراءات، فإذا مل يبلغ حد الكمال فال نصيب له من النور
الشعرية ظهرت منذ ريعان الشباب كبقية مواهبه ويبدو أن موهبة األستاذ 

َّعالمة (األخرى، وحيكي لنا األستاذ عبد اهلادي هاشم رمحه اهللا، بعض جتاربه مع 
: فيقول) ز التجهي(ُوكان يقال هلا ) جودة اهلامشي(منذ املرحلة الثانوية يف ) الشام

قصيدة مهيار ومن ذلك أنه كان يقرأ من املقرر يف الصف التاسع أو العاشر ((
  :الديلمي املشهورة اليت يفخر فيها بآبائه من الفرس واليت مطلعها

ْأعجبت يب بي   َذات حسن فغدت تسأل يب َ  ن نادي قومها ُ
ُّفحمي راتب لقومه ولغته وأخذ يرد على مهيار بأبيات على وزن 



  
٤٥١  ن مجعة حسي.  د- أمحد راتب النفاخ ُ األستاذمة الشامَّالَع

  :قصيدته خياطبه فيها ويقول 
د كآبائي أب  ُعايل نسبيل يف امل: ال تقل   ُليس يف ا
ُعزت الضاد وعز العرب َّ  َّي الضاد وقومي عرب لغت   ََّّ

رة ينحو فيها حنو الصوفية، ويبدو فيها أثر ديوان إقبال  وله قصائد كثي
ًولكن راتبا زاهد يف شعره؛ فإذا نشر شيئا منه رمز إىل قائله أو ) َْضرب الكليم( ً

))ره من الشعراء عزاه إىل غي
)٥٦(.   

ُّإن أي إنتاج لألستاذ النفاخ يعد زهرة عطرة يف بستان : لًرا أقو أخي
مجيل؛ كيفما قلبتها انتشيت برائحة زكية، وكيفما سرت يف رياضه ظهرت لك 
قامته الشاخمة، وتسامقت أمام كل ما نعرفه ممن يعرضون كتبهم على أرصفة 

فإن ذلك ... ّاملدن، ويفرخون بغاثهم الذي استنسر، ولكن هيهات هيهات 
ًر من احلقيقة؛ أو احلق شيئا، فالشمس ال تضيئها الكواكب؛ ّ ه ال يغيكل

  .وسيبقى مشس العلم ونوره
  .وهذا كله يدعونا إىل الوقوف عند منهجه يف التحقيق والدراسة

  :َّ منهج التحقيق لدى عالمة الشام - ٦
َّإن جتربة التحقيق عند عالمة الشام؛ بل الكتابة كلها، انقلبت إىل فعل 

ائه كما أراده له إبداع َي خالق؛ إذ أراد للنص احملقق أن يعود إىل نصاعته و َّ ّ ّ َ
ال، وأراد – رمحه اهللا –هلذا كان . صاحبه ً شديدا على نفسه يف هذا ا

رامه لذاته وتراث أمته، وللعلم  ًلآلخرين أن يكونوا مثله؛ مستندا إىل احت
  .واألخالق واحلق

ذا امل-فتجربة التحقيق لديه   موقف ذايت وطين ثقايف إنساين -فهوم  
تمع، هلذا تراه ينتفض غاضبا من عبث العابثي ن، وختليط  ًمن الرتاث والكون وا



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٥٢  )٢(اجلزء ) ٨٠( ا

م يسيئون إليه بتقدميهم نصوصا ال تعرب عن  ن يف حتقيق الت املتسرعي ّراث، أل ً ُ
ا وبيئتها، وصاحبها، وعد ذلك من باب اخليانة لألم انة َّاحلقيقة، وال عن زما

ُّراه ينقض حانقا على حمقق ما؛ ورمبا رماه مبر الكالم؛ ألنه جترأ على  العلمية، فت ً ُّ
ا  َّأمر ليس أهال له؛ فشوه مقدسات األمة؛ يف وقت حتتاج فيه إىل من ينهض  َّ َ ً

  .ٍعلى وجه صحيح 
ر والصالح، والدقة يف التحقيق، ولكنه وقع يف  َّأما من توسم فيه اخلي

ّي عليه أميا ثناء، مث يقدم له ما كتبه بكل تواضع  ُناك فإنه كان يثنهنات هنا أو ه
 - وهذا ما وجدناه من موقفه . وأدب وحمبة؛ لعله ينتفع به يف الطبعة القادمة

حني طبعت رسالة )  بنت الشاطئ( مع الدكتورة عائشة عبد الرمحن - ًمثال 
 اهلام بتحقيق الدكتورة ظهرت الطبعة األوىل هلذا األثر العالئي((: الغفران فقال

ًم، وكانت مثال طيبا للمنهج ١٩٥٠بنت الشاطئ عام  العلمي يف حتقيق  ً
ا مبا هي  ًالنصوص ونشرها نشرا علميا حمررا، فتلقاها املشتغلون بالعربية وآدا ً ً
جديرة به من تقدير، ومنحها جممع اللغة العربية بالقاهرة جائزته لتحقيق 

ت كتبت يف تلك األيام كلمة أشدت فيها بصنيع وكن. النصوص يف ذلك العام
ِّاحملققة، وباجلهد الذي تكبدته يف ضبط النص وشرحه، وعرضت فيها ملواضع 

وملا ظهرت الطبعة اجلديدة للغفران ... ر ما رأته الباحثة  اجته يل فيها رأي غي
ا ومقارنتها بالطبعة األوىل؛ فإذا احملققة عند حسن الظن ُعمدت إىل قراء ا، ِّ  

ًفقد خطت، يف سبيل استكمال حتقيق النص وشرحه، خطوات فساحا، غي ر  َ
ِّضانة عليه مبا يتطلبه املنهج العلمي الدقيق من جهد ال يقدره حق قدره إال من  َّ َّ َ

َوقد كان موقف احملققة مما كنت أبديت . مارس هذا العمل ووقف على صعابه ِّ
ِّ موقف املقدر، - وما مل ينشر ) كتابال(ُ سواء ما نشر منه يف جملة - من آراء 



  
٤٥٣  ن مجعة حسي.  د- أمحد راتب النفاخ ُ األستاذمة الشامَّالَع

ر منها، وترددت يف بعضها، وعزفت عن األخذ ببعضه اآلخر،  فأخذت بالكثي
ن يف هذا املضمار  َّفأحببت أن أعرض وجهة نظري فيما توقفت فيه على العاملي

َّليديل بوجهة نظره من عن له رأي فيه، عسى أن نصل إىل وجه الصواب يف هذا  َ ْ َ
))ً إىل هذه النقاط نقاطا مل أفطن هلا فيما مضىَوأضفت. كله

)٥٧(.  
رام العامل لآلخر يف احلق، وتواضعه  ولعلنا نكتشف يف هذا النَّص احت
ّن يدي أهلها؛ وهو ما عز وجوده  ألهل العلم والثناء عليهم، وبسط القضية بي

ا عند علماء هذه األيام، وهو ال يكتفي بذلك بل يعلن تواضعه على املأل، وإذ
َّهذا ما عن يل من خواطر حول  ((: ََُّكان قد أخطأ يف نظراته فليـرد إىل الصواب

ًوإين ألشكر من رأى فيما أبديت خطأ . الطبعة اجلديدة من رسالة الغفران ْ َ
َفردين إىل الصواب، كما أشكر للمحققة األديبة جهدها وخدمتها لألدب ولغة  ِّ َّ

))العرب
)٥٨(.  

ن  ز بي راث أمته قادر على التميي  احلق احملب لتِّفاحملقق الواعي، والعامل
ْالوهم العلمي أو اخلطأ العلمي وبي راث، وهو يعطي كل  ن اجلهل يف حتقيق الت َ

ُذي حق حقه، بكل عدل وإنصاف، ومما يؤسف له أن الناس قد أشاعوا عنه  َّ
َّحدته يف النقد، ومل يستبينوا احلق يف سبب نقمة األستاذ، فهو أكث ناس ر ال ِ

ًرافا باحلق وانصياعا له  اعت  على ما كان عليه من حدة يف املزاج لرهافة حسه، –ً
ر علم، والبأس أن نضيف  راث بغي وحساسيته الشديدة حنو كل من يتصدى للت
ّن؛ لكي يتعزز لنا األمر، فالشيخ علق  ِّله مأثرة أخرى من ثنائه على أحد احملققي َّ
ّلألستاذ صبحي البصام فيما حيربه ((: قالّعلى عمل لألستاذ صبحي البصام ف ّ

ٌمن مقاالت التفاتات طريفة، وحتقيقات بارعة ال يغض من قدرها أنه رمبا  ٍ

ي وأنا  ره خالفه ومن ذلك أشياء استوقفتن ًذهب يف بعض األمور مذهبا يرى غي
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أنظر يف مقالته، منها ما سها فيه األستاذ يف النقل عن بعض املصادر أو يف 
)) ...تسميتها

)٥٩(.  
َفكل من يقرأ أحد آثاره يتحقق رغبته يف نشدان احلق والكمال 

ن له مدى الزمن الطويل الذي مكث فيه حىت استجلى حقيقة  والصدق، ويبي
ًره متسرعا، ال مباليا، كيف جاء األثر احملقق، وقد ساعده  األمر، ومل يكن كغي ً

ْ مما يدل على حلم وذكاء ر واألناة على ذلك قدرة عجيبة على املتابعة والصب ِ

ًر هلا، فضال عن ثقافة موسوعية قدمية وحديثة فهو كما وصفه  ودراية ال نظي
))سلفي املنبت عصري املنهج ((ي سبح  الدكتور حسن

)٦٠(.  
  :ن مالمح منهجه كما يأيت  َّويف ضوء ذلك ميكن أن نتبي

َّحب َّملا نشد الكمال يف العمل، و:  االنغماس الصويف يف النص -١ ُ
 كما قال الدكتور العوا –ِّاإلتقان، ألنه أراد له أن ميثل قيمة بقاء ال قيمة فناء 

رة  ُ، أنكر ذاته يف سبيل حتقيق النَّص، وشغف به وتابعه يف كل صغي)٦١( –
ًفانقطع إليه انقطاع العابد الزاهد، فهو يتفاعل مع النص تفاعال ... رة  وكبي ّ

قة فجالها وكشف أسرارها، فلم يهدأ له بال ًمتبتال؛ فكم من فكرة كانت غل
ار، طلبها حثيثا حىت انقادت له وانتهى  ًمادامت شاردة عنه، تعقبها ليل  َّ

  .فيها إىل رأي ما 
ً االستيفاء الكامل يف التحقيق، رواية وشرحا وتوضيحا، وحتقيقا ألي - ٢ ً ً

 إسناده إىل ر أو شاهد، أو بيت من الشعر أو قول من األقوال، مع فكرة أو خب
راث  َّومن مث رأيت من حق العلم علي، ومن الوفاء هلذا الت((: وهو القائل. مصدره

))ولألئمة الذين أورثونا إياه أال أدع بيان ما وقفت عليه
)٦٢(.  

ا،  فهو يستقصي مادة كل ما يقع بي ا على مظا ّن يديه، ويثبت إحاال ُ
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املعيار عنده هو تواتر الرواية عن وهذا . والدليل معيار((ُويؤيد رأيه بالدليل 
))إنسان عريب صريح من صميم العرب

)٦٣(.  
وقد ((: وهلذا قد تطول اإلحالة أو التعليق لديه؛ فيعتذر عن هذا، فيقول

ي على اإلطالة يف عدة مسائل أن كان البد الستيفاء الكالم يف بعضها  محلن
من تعليقه ) ١١(اشيةوهذا ما جنده يف احل. )) من دراسة طائفة من األسانيد
ذا الكالم، حي ِعلق حمقق غريب احلديث د((: ن قال َّالذي قدم له  ُ ِّ عبد اهللا . َّ

يعين كتاب أيب ) مل أجده يف كتاب اخليل: (ر قال اجلبوري على هذا التفسي
 - وهو كما قال، مع أن الكتاب .  ه١٣٥٨عبيدة املطبوع يف حيدرآباد سنة 

ية أيب يوسف األصبهاين، عن أيب حامت عن أيب  من روا- كما جاء يف فاحتته
َّوقد صح عندي أن ابن قتيبة ينقل عن كتاب آخر أليب عبيدة يف . عبيدة

، وأما كتاب )الديباجة(كتاب ) االقتضاب(اخليل مساه ابن السيد يف 
ْالديباج( ِّ، يؤيد ذلك )الديباجة(فالظاهر أنه هو الذي مساه ابن السيد كتاب ) ِّ

ٌمن األشقر سلغد، وهو : قال أبو عبيدة): (٢٣٢/ ٨(التهذيب أنه جاء يف  ْ َّ ِ

ْالذي خلصت شقرته؛ وأنشد َْأشقر سلغد وأحوى أدعج: ُ ٌَ َ َّ ر  وهذا التفسي). ِ
َّعن كتاب أيب عبيدة أيضا، ومساه ) ١٤٧ص(نفسه نقله البكري يف الآليل  ً

ْكتاب الديباج ِّ((
)٦٤(.  

فاء والدقة يف متابعة القضية  أعلى من هذا االستي- ُ بعد -فهل يوجد 
ا الصحيحة ؟ اليت تقف بي ا يف مظا   !!.ن يديه؛ ومن مث التثبت يف روايا
ًمل يقدم األستاذ رأيا ما أو : ن الروايات، واآلراء  املقابلة واملوازنة بي-٣ ِّ

ُرا، دون أن جيري مقابلة وموازنة بينه وبي خب ن  ن نظائره؛ وكذلك كان يقابل بي ً
ًن يراجع أمرا ما  ر ليتوصل إىل األمر الصحيح، فهو حي ّلنص أو اخلبمصادر ا
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شرح ما يقع فيه التصحيف (يلجأ فيه إىل املوازنة كما جنده يف تقدميه لكتاب 
ِّوعلى ما عرف به الدكتور من اإلتقان وحتري الدقة يف ((: إذ قال) والتحريف ُ

ذه ا ألصول مبالغة يف ِحترير ما حيققه وضبطه، فقد أخذت أقابل عمله 
االستيثاق، مث مل أدع املقابلة بطبعة القاهرة اليت قام عليها األستاذ عبد العزيز 

))أمحد
وكنا قبل قليل أشرنا إىل مقابلته لتحقيق رسالة الغفران مبصادر . )٦٥(

  .راث  الت
ّفحب اإلتقان، ونشدان الكمال، وظهور النص على حقيقته كان وراء  ُّ ُ

ّتبع مقابلة نص من النصوص وموازنته بغيمنهجه الدقيق يف ت ّ ًره، فضال عن  ُّ
فلو أخذنا حتقيقه . ّزاهة واألمانة العلمية، واالتصاف باملوضوعية احلياد والن

ساق النصوص املتضاربة اليت أشارت إىل موطن ((لديوان ابن الدمينة لرأينا أنه 
ا بنصوص أخرى، واستشهد بأبيات  من شعر الشاعر، ووازن بينها وقار

َُْالشاعر حىت توصل إىل حقيقة مل جيلها باحث قبله، فقال والرأي الذي صح : َّ
ُعندنا وتضافرت األدلة والقرائن على نصرته أن موطن ابن الدمينة إمنا كان يف 

))األصقاع الواقعة جنويب احلجاز مما يلي اليمن
ا . )٦٦( فأي رواية مهما كان شأ

َالبد أن تعارض بالروايات األ َ   .راه بعد قليل خرى، وبأقوال األئمة كما سنُ
ًقبل أن يكون التحقيق منهجا ثقافيا ونقديا :  الدقة واألمانة العلمية-٤ ً

ُّولغويا فهو منهج خلقي منضبط على أصول وقيم، ويعد األستاذ النفاخ أحد 
راف خبطئه إذا  َّأعمدة الدقة واألمانة العلمية يف منهجه؛ ال يتحرج من االعت

ًر بعد تعقبه ليايل وأشهرا، وهو القائل أخطأ؛ أو بعدم عثوره على بيت أو خب َ :
ن جاء البيت مع  ر على البيت يف خمتلف املصادر األدبية، على حي مل أعث ((

َّر من كتب األدب واللغة، وقد عدد األستاذ منها طائفة  آخر قبله يف كثي
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))حسنة
)٦٧(.  

ُّيكتفي منها بالقدر الذي يسد ُّوهو يرد كل رواية إىل موضعها، و ُ َ
ِّرها، أو يشوه طبيعتها، أو يزيف يف  ن غي حاجته منها، دون أن خيلط بينها وبي ِّ

ر علينا أن نثبت تعليقه على  وال ضي. ُفحواها، فهو يعيد كل رأي إىل صاحبه 
ِرواية بيت من الشعر، ومن مث نسبته؛ إذ نسبه األستاذ البصام إىل عمرة بنت 

  : األنصارية؛ وهو النعمان
ُساللة أفراس جتللها بـغل ْ ََ َّ ٍ َْ ُ ٌوهل هند إال مهرة عربية   ُ ٌ ْ ُ ِ  

فبعد أن سرد اختالف املصادر يف نسبة الشعر لعمرة أو هلند أو 
ن مل يقطع األستاذ   على حي-َُحلميدة، قطع يف نسبته إىل محيدة بنت النُّعمان 

ْنـغل( أي -ما رأوه الصواب إذ الظاهر أن  ((:  مث قال -البصام يف ذلك  َ (
ْجتللها بـغل( مل ترد به رواية قط؛ وأن رواية - بالنون  َ هي احملفوظة، وال رواية ) َّ

رها؛ رواه كذلك أبو عبيدة؛ واجلاحظ، مث سائر من أنشد هذا الشعر من  غي
ن من أهل املشرق، على أنه يعتذر لصاحبة هذا  أصحاب اللغة واألخباريي

ا ملا ج  البغل ًعلت املهرة العربية مثال هلا يف خلوص نسبها جعلتالشعر بأ
ُمثال لروح يف ائتشاب نسبه، ومل ترد أنه مثله من كل وجه َْ ً((

َْوكان روح بن . )٦٨(
َّزنباع فيمن تزوج محيدة، وفيه قالت الشعر السابق ِْ)٦٩(.  

 -  رمحه اهللا - كان :  االعتداد باألئمة األثبات، واألصدقاء الثقات- ٥
ُ االعتداد باألئمة األثبات القدامى األقدم فاألقدم حييل على آرائهم شديد

ُّوكتبهم؛ وإن كان ال يتواىن يف أي قضية تعن له أن يعرضها على بعض 
  .األصدقاء الثقات ممن يرى فيهم النَّجابة واإلفادة 

 ((: فأي رواية ألي نص البد أن تعارض بأصح الروايات وأقدمها فيقول
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اليت اصطنعتها يف هذا العمل أن أثبت كل قصيدة من أصح ُوكانت اخلطة 
ا خمرجا؛ أو أمتها وأحسنها سياقة، ومل أدع أن أعارض الرواية اليت أخذت  ًروايا
مبا تيسر يل الوقوف عليه من سائر الروايات، وإثبات اختالفها يف احلواشي، مث 

ًعلقت على هذه القصائد شروحا قد تطول وقد تقصر وفق ما تد عو إليه َّ
َوجعلت معويل يف ذلك على أقاويل األئمة األثبات من املتقدمي. احلاجة ن يف  َّ

شروحهم على دواوين الشعراء وكتب االختيار، وما نقلته عنهم أمهات كتب 
ًاألدب واللغة، حىت إذا اختلفوا يف شيء أشرت إىل اختالفهم ورمبا قدمت قوال  ّ

))رجيح على قول إذا بدا يل وجه للت
)٧٠(.  

 بالثقافة املوسوعية؛ والوعي العايل؛ ورهافة -  رمحه اهللا - هكذا؛ اتصف 
ن النص  ز بي ُّراث، وتتبع املصادر، والدقة واألمانة، والتميي احلساسية والفهم للت

وكان يهتم بأصول . وذلك كله أساس التحقيق، ولكل آلياته اخلاصة. ر واخلب
ن أمناط  الروايات، والصالت بيالبحث املنهجي؛ وطرائق استخدام املصادر و

  .العلوم والفنون
ولعل من أهم آليات املنهج السديد أال يظن املرء بنفسه الظن احلسن؛ 

ًفالشك العلمي منجاة من الزلل؛ وهذا ما كان ميارسه األستاذ قوال وفعال  ً َْ.  
َّفما من رأي عن له إال عرض قضاياه الشائكة على أهل الرأي؛ والعلم 

َّمل يتحرج يف ذلك؛ كما تبينا يف غيواالختصاص  ّومل يدع . َّرما موضع مما تقدم َّ
ًرا من األصدقاء  ًردد يوما يف أن يسأل كثي الكمال وإن أخذ نفسه به، بل إنه مل يت

ّراجع عن رأيه إذا قدم له الصديق املسؤول ما فيه الشفاء؛  األثبات عن مسألة ما، ويت
  .ّ الدكتور إحسان النصوهذا ما حدثين به األستاذ الفاضل

ن  ً حوارا بينه وبي-ر مرة   غي-ولعلي قد شاهدت يف بيت األستاذ 
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ن يظل  ُّالدكتور عدنان درويش؛ وكان الدكتور عدنان حيتد يف النقاش؛ على حي
  .ن يدي معلم ًاألستاذ هادئا؛ وكأنه حقا طالب علم بي

حلياة الثقافية ويف ضوء ذلك كله قد ظهر لنا بكل جالء عظمة أثره يف ا
  ...ن من أهل العلم  فكان تاج عصره ومفخرته لكل املنصفي

ْولكن ميكننا أن نتوقف عند إشارات سريعة موجزة لبيان أثره يف احلياة 
ال ال يتسع له هنا    .الثقافية، وإن كان ا

  : أثره في الحياة الثقافية - ٧
، ومازالت له َّتربع األستاذ على عرش العلم والبحث العلمي يف زمانه

ر يف النفوس؛ ألنه أخذ نفسه مبعاين احلياة السامية؛  هذه املكانة وذاك التأثي
ونشر العلم وفق منهج األئمة األثبات، فانتهت إليه مجلة من العلوم مل ينازعه 

ا   .ّفيها منازع؛ وصارت كلمته ال ترد يف با
 لكي تتعاقب ِّوقد نازعته مهته إىل أن جيدد منهج األجداد يف التلمذة،

األجيال فيما بينها، ولئال تنقطع جسور الثقافة، هذا املنهج الذي اعتمده 
  ... !!َن عزف عنه جهابذة العلم لدينا  رجاالت العلم يف الغرب، على حي

َّولذلك كله فتح مكتبه، وبيته لشداة العلم؛ بل فتح هلم قلبه فرتبعوا فيه؛  ُ
م الظن احلسن والطالب؛ والصديق واملريد جيتمعون فكان العامل . )٧١(وظن 

ُ
ّمعا، وكل منهم يسعى اللتقاط الدرر الثمينة، وهو ال يضن بعلم وال يبخل  ً

وقد يلقى ((: بنصيحة أو عون، ولذلك يقول فيه األستاذ عبد اهلادي هاشم
زائره عنده طائفة من طالبه مل يقنعوا مبا قرؤوه له أو مسعوا منه يف 

))حماضراته
ُ نفوسهم حمبة العربية، والتزام الفصحى، فطبعوا على ، يبث يف)٧٢( ُ

  .غراره
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لوا من معني  لقد ترك أثره يف أصدقائه، وأهل العلم؛ قبل مريديه وطالبه، و
ًوكنت كثريا ما ((: ّعلم غزير، وعبوا ما وسعهم ذلك كما يقول الدكتور الفحام 

ْأستشريه وأسائله يف قضايا لغوية وحنوية مشست َ ِّت، فيليَ واستعصََ ُ َّن أبيها؛  ْ َ
كان يستقبل ((: مث يقول. ))ًويستدين قاصيها؛ فأحس أنه البحر علما ومعرفة

ِزله املعمور دائما، حيث كان يلتقي العامل قد جاء يستفيت  طالبه وزائريه يف من
ً

ِوكان يفد إىل جملسه كبار العلماء الذين يزورون دمشق . يف مشكل صادفه

ِيأتونه قاصدين، حبا ل ًلقائه، وتطلعا إىل فوائدهً ِ((
)٧٣(.  

ًولعل من أبرز آثاره يف أهل العلم أيضا أنه ما خبل بعلمه عليهم وكان 
ر  وما أكث((. ن قرأ هذا الكتاب أو ذاك ي عنَّت له حي يرسل إليهم بتعليقاته الت

ِّما كتب وصحح لآلخرين، يبذل ذلك دون من، ولوال أن أشار عدة مؤلفي ّ ن  َّ
َّىل ما قدم هلم، وشكروا له مجيل ما صنع من أجلهم، ملا علمنا يف كتبهم إ

  .)٧٤(ً مثال–) ديوان الردة(؛ كما هو عليه كتاب )) ذلك
ًر من مؤثراته سابقا؛ فإنين أرى أن أعظم  وإذا كنت قد أشرت إىل الكثي

َّأثر تركه هو هذا املنهج يف التحقيق؛ منهج العالمة حممود شاكر، واألئمة 
  . األثبات

ر من أن  ويظل أثر األستاذ يف طلبته ومريديه أعظم منه يف غريهم، وأكب
ا  حتيط به أوراق، فكل يتحدث عنه مبقدار تأثره به، ومدى اإلفادة اليت اختز

  .يف ذاته، ونقلها بأمانة إىل آثاره
ن؛ وهي  فكم من أجيال متعاقبة امتدت قوافلها على مدار سنوات أربعي

والفقه والعروض؛ ومصادر الرتاث وحتقيقه، وتقف على تتلقف اللغة واألدب؛ 
ا ما يقدمه هلا وملا أخلص لطلبته ومريديه  الدراسات اإلسالمية فتأخذ بألبا

ّ
ِّ
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َّوأصدقائه، وأهل العلم، تفانوا يف حبه، وتلقفوا منه كل كلمة بثقة واعت ّ ُّزاز ال يند  َ
  .)٧٥(عنهم حرف مما يقول

ً أثره يف كل من تعامل معهم، خلقا وسلوكا  ترك– رمحه اهللا –فاألستاذ  ً
ًوعلما مل يتذمر يوما، ومل يغلق بابه يف وجه طاليب العلم، هلذا يقول أخوه نزار ً :

ُّأما داره فكانت دار علم يؤمها العلماء وطالبو العلم من شىت أصقاع العامل، ((
م وهذا ما شاهدته على . ومن كل حدب وصوب على اختالف اختصاصا

ا إليه  ًثالثني عاما؛ وكثيمدى  ًرا ما كنت أنتظر عدة أيام ألظفر بفرصة أخلو 
ُّللتحدث يف أمر من األمور العائلية اليت ختصه مباشرة  ُّ.  
وال أذكر أنين استطعت . وهذا مل يكن ليتيسر يل يف حضور رواد علمه

َّمحله على إغالق بابه يوما واحدا يف أمر أيام مرضه وأقساها؛ وكنت  ًَ أحلظ أنه ً
كان يستعيد قوته ونشاطه عندما يقوم بشرح مسألة علمية لقاصديه؛ إذ جيدون 

ًعنده حال لكل معضلة، وشرحا مفصال لكل مشكلة ً((
)٧٦(.  

ًزامحون يف حماضراته؛ فمن مل جيد مقعدا  وقد كان طلبته يف اجلامعة يت
ا شفتاه، إذ  افت ًكان آسرا رش األرض، وكل منهم يصغي إىل كل كلمة تنبس 

يف طريقة حديثه عن هذه القضية أو تلك، أو عن هذا الشاعر أو ذاك، أو 
راث ويقابل فيما بينها وال ميكنه أن يرتك ذلك حىت  َّحني يتتبع مصادر الت

ًيستقصيه ولو انتهى الوقت املخصص للمحاضرة؛ علما أنه كان منضبطا يف  ً
  .َْبداية دخوله حىت تضبط الوقت على مسته 

ًان بعض طلبة اجلامعة يتحلقون حوله بعد احملاضرة؛ مث ترى عددا وقد ك
ر من األسئلة، ويتلقاهم بكل أرحيية  منهم يتسابقون إىل مكتبه وقد محلوا الكثي

حىت يطمئن كل واحد منهم إىل ما قدم به إليه، وهناك فئة أخرى من الطلبة 
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ى قيمته، رأت أن ما يأخذونه من زاد علمي يف اجلامعة ال يكفيهم، عل
م يتوجهون إليه،  ًفيطلبون املزيد، فريون يف بيت األستاذ مالذا هلم، فإذا 

ِّليجدوا فيه رجال دمثا لني العريكة يستقبلهم بكل حمبة ومودة  ً وصار البيت . ً
َيغص بالزوار؛ فال تستطيع األرائك القليلة العدد، وكراسي اخلريزان احملدودة أن 

  .ن أرض الغرفة الصغريةتفي بالغرض، فكانوا يفرتشو
ًوهذا حاله أبدا مع كل طلبة العلم، كانوا مجيعا يرون فيه العامل الزاهد،  ً

ن كما يف قول أمني قاعة الباحثني يف املكتبة الظاهرية  والباحث الصادق األمي
نازعتين نفسي إىل زيارته يف بيته، وطلبت من صديقني ((: األستاذ إبراهيم الزيبق
  . اجلامعة أن يصطحباين إىل زيارته حني يزورانهكانا من طالبه يف

قرعنا الباب بقلب خافق، هذه أول زيارة يل لعامل امسه ميأل السمع؛ 
ًوختيلت فيما ختيلت بيتا واسعا، وأثاثا مت ً ً ًرفا، ومكتبة ضخمة؛ ووجها يطل  َّ ً

ًعلينا مرتفـعا متجهما ً ده ُوإذا الباب يفتح ويطل علينا األستاذ بوجه طلق تزي. ّ
ّودلفنا عرب ممر ضيق إىل غرفة هي إىل الصغر أقرب؛ . ًقوة النظرات مجاال وهيبة ْ

ّقد صفت فيها أرائك قدمية، ما إن جلست على واحدة منها حىت انبعث منها  ُ
أنني البلى، وأقبل علينا األستاذ النفاخ بوجه يطفح بالبشر وشعرت أنه قريب 

))...ًمين حقا
)٧٧(.  

حممد نعيم (مع صديقيه الطالبني السابقني مث يسرد قصة جملس له 
؛ إثر حمنة ممضة أملت باألستاذ، فاعتزل يف بيت )العرقسوسي؛ وبسام اجلايب

ّ
َ ّ

ًمحيه؛ وكان السيد حممد نعيم العرقسوسي قد حقق كتابا ونشره بعنوان  َّ ِْ

وقد وصل الكتاب إىل األستاذ، فكان سلوته يف حمنته مع ). توضيح املشتبه(
م وكناهم باحلركات ((ْيضبط أنه كتاب  م وألقا َأمساء رواة احلديث وأنسا
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َِّواحلروف؛ ال يقتنيه إال حمدث أو حمقق، وال يصرب القارئ له إال على قراءة  َُ ُِّ
َْأسطر كيما يتهدى إىل ضبط اسم أو نسبة كتاب هو باملعجم أشبه، تكون  َّ

  !!.فيه سلوة 
ًأوراقا من بني صفحاته، فيها ُّويف غمرة دهشتنا رأينا األستاذ يستل 

ًتصحيح ما بدا له من أخطائه، وراح يقدمها إىل أخينا نعيم قائال باعتذار ِّ :
َّالكتاب حباجة إىل قراءة ثانية متأنية، وهذه املالحظات هي ما عن يل يف أثناء 

))قراءته وأنا بعيد عن مكتبيت
)٧٨(.  

ً ترك أثرا عظيما ال يبلى-  رمحه اهللا - فاألستاذ   يف نفوس الناس، مريدين ً
َّوغريهم؛ وجتلى علمه وفضله منهجا وسلوكا، ومعارف يقدمها هلم  ولو تكلف  َِّّ ً ً
ال به، وإن  اإلنسان احلديث عن كل ما يعرفه عنه يف هذا اجلانب لضاق ا

ُفقد عرفت فيما عرفت أنه نكب . َّتنكر له العديد من الناس غري األسوياء
. ّل منهم؛ ألنه أخذهم بظنة نفسه الكرمية فخيبوا ظنهبأحدهم، أو عدد غري قلي

  .)٧٩(وهذا ما أشار إليه غري واحد من أصدقائه وطلبته
أما أنا فأدين له بالفضل ما حييت؛ إذ أثره باق يف نفسي وحيايت من 
ُقبل ومن بعد، ورمبا تتقاطع مالمح جتربيت معه بتجارب أخرى ألصدقاء الزموه 

ُّن أثره فيهم أعظم؛ بيد أنين سأقص بسرعة بعض ما يف حياته أكثر مين؛ وكا
  .وقع يل معه

َّفقد عرفت األستاذ يف السنة األوىل من اجلامعة، فتلقيت على يديه علم 
العروض واملكتبة واألدب القدمي؛ مث كانت السنة الثانية وحظيت بشرف 

عرفية ًوقد جعله سبيال إىل آفاق م. ِّللمربد) الكامل(االطالع منه على كتاب 
َّوملا درست يف جامعة . ونقدية ولغوية كثرية، مما كان له أعظم األثر يف نفسي
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كان منهج األستاذ، ومعارفه ركيزة يل يف ذلك، ) الرتاث األديب(قطر مقرر 
ّفالنص مل يكن غايته؛ وإمنا هو وسيلة نظر إىل غريه من كتب املصادر الرتاثية  ّ

  ...واللغوية 
 اللقاء معه يف السنة الثالثة يف مادة علوم مث كان يل ولزمالئي شرف

البن هشام ) مغين اللبيب(اللغة العربية، ولنتقابل هذه املرة مع كتاب 
ُاألنصاري، وهنا أدركنا مزية األستاذ، فكان الفارس الذي ال يشق له غبار، 
ًوتناول مجلة من القضايا ال يقدر عليها إال مثله، شرحا وتفسريا، ومناظرة  ً

  . بني ما ورد يف املغين وما جاء لدى املتقدمنيومعارضة
َّوإذا كان اللقاء قد تقطع بيننا يف أسابيع قليلة يف دبلوم الدراسات العليا فإنه  َّ

ًمل ينقطع يوما يف مكتبه أو بيته، وكنت دائما أحلف بالسؤال وكان دائما ال يبخل  ً ً
  . وعلمهّباإلجابة العلمية الدقيقة، ضمين إىل نفسه ووسعين بفضله

ومهما أنس ال أنس تلك األيام اليت مرت يب عند تسجيل درجة 
الدكتوراه؛ فقد مضت الشهور يف البحث عن موضوع ما؛ مث استقر األمر على 

َّ، وتلبث األستاذ عند العنوان، ورغب يف )احليوان يف الشعر اجلاهلي(اختيار 
ًر تشويقا وترغيبا وجاذبية، من دون  ره، ليكون أكث تغيي زل أدىن شيء مما  أن خيتً

وملا ...) مشهد احليوان(أو ...) صورة احليوان(اتفق على مادته؛ كأن يتحول إىل 
ّمل تستقم احلال؛ سجل املوضوع بالعنوان األسبق، مث منا البحث بني يديه، حىت 
ًاستوى على سوقه، ومن مث طبع قسمان منه، وما يزال الثالث ينتظر، تبعا 

  . ر منها شيء أن يتغيألبواب الرسالة دون 
َّعالمة (َّإذا كان مريدو األستاذ وطلبته قد توجوه بلقب : ًرا أقول وأخي
م، فقد فتح هلم بوابات املعرفة ) الشام فما خاب ظنُّهم فيه؛ وال خدعتهم فطر
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يف حماضراته ويف مكتبه؛ مث يف بيته، يستقبلهم على كل هيئة ويف كل حني، ولو 
ُلكالل واملالل، فراحته يف تنوير عقول األجيال، وإزالة ًكان مريضا، مل يعرف ا َ

َ
غبار السنني عنها؛ وإنارة عتمة الطريق هلا يف عصر يسود فيه التزوير الفكري 

  .والثقايف، والنفاق االجتماعي، والرياء
ن، ودفء القلب، بل كان صفوة األصفياء   ملء العي-  رمحه اهللا - كان 

يف اخللق الكرمي، واملثل ال
ُ نشد الكمال وأحبه؛ ومارس الوطنية والتفاين يف . رفيعةُ

لي والسابق ًسبيل األمة عطاء وبذال فكان ا ً.  
ًن إىل اهللا من أهل الصالح، فطب نفسا يا  فإذا كان املوت حتفة املقربي

ًأبا عبد اهللا؛ فرمسك الذي فارق الدنيا مل يزل باقيا يف قلوب طلبتك وأهل 
م ذكرى هدي ونور، ولن نفيك العلم وعقوهلم؛ وسيظل عل ََِمك مهوى أفئد

  .حقك مادامت احلياة
ن  رمحك اهللا يا سيدي، وأسكنك فسيح جنانه مع من أنعم عليهم من النبيي

  ...ن والشهداء  والصديقي
  ن والحمد هللا رب العالمي

  
  
  

  الحواشي
كتور شاكر لألستاذ العامل الفاضل الد(جملة جممع اللغة العربية بدمشق؛ من كلمة ) ١(

  ).٥٢٤ -٥٢٣( ص-  ٣ ج-  ٦٧مج ) الفحام
  ) .١٩(ر  شرح ديوان كعب بن زهي) ٢(
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  ) .١٧٩(والرثاء يف اجلاهلية واإلسالم ) ٧٢٨/ ٢(الشعر والشعراء ) ٣(
لألستاذ الفاضل اإلنسان الدكتور عبد (جملة جممع اللغة العربية بدمشق؛ من كلمة ) ٣(

  ).٥٤٥ - ٥٤٤( ص- ٣ ج-٦٧مج ) الكرمي األشرت
  ).٥٤٢ - ٥٤١(املرجع السابق ص) ٥(
ن  أمي) إبراهيم عمر الزيبق(؛ من مقال لألستاذ ٢٩٥العدد ) ١٠٦( جملة الفيصل ص) ٦(

  .ن يف املكتبة الظاهرية قاعة الباحثي
ن مها السابع والتاسع يف ديوان النابغة  ؛ والبيت مؤلف من بيتي٣٦٦رسالة الغفران ) ٧(

  : رواية بعض األلفاظ، ويقول فيهما ، على اختالف يف)١٥٥ و١٥٤(ص
َْوما انفكت األمثال يف الناس سائره َكما لقيت ذات الصفا من حليفها   ّ ََ َّ ْ 

َْفكانت تديه املال غبـا وظاهره
ِ ًِّ ِ ْ  ن تراضيا فواثقها باهللا حي   َ

  ).١٥١( ص- ١ ج- ٣٣مج) باب التعريف والنقد (- جملة جممع اللغة العربية بدمشق ) ٨(
  ).٦٨٦( ص- ٤ ج- ٣٢ املرجع السابق مج)٩(
  .٥٨٧ ص- ٣ ج-٦٧ مج- ) نظرات يف نظرات( مقال -املرجع السابق ) ١٠(
يف حفل ) عبد اهلادي هاشم( من كلمة لألستاذ املفكر املرحوم - املرجع السابق ) ١١(

  ).٢١٤( ص- ١ ج- ٥٣ مج- استقبال األستاذ النفاخ 
 ٥٢٧ - ٥٢٦( ص- ٣ ج- ٦٧ مج-  على ترتيب املقبوسات - املرجع السابق ) ١٢(

  ).٥٢٩ - ٥٢٨و
  ).٥٣٧( ص- ٣ ج- ٦٧ مج -املرجع السابق ) ١٣(
  ).٦٨٥( ص- ٤ ج- ٣٢ مج -املرجع السابق ) ١٤(
ُّ؛ وقد أثبت فحواها )٢٤٠( ص- ١ ج- ٥٤ مج- جملة جممع اللغة العربية بدمشق ) ١٥(

  ).٣ص(ًوجزءأ منها؛ وانظر شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف 
على ترتيب ) (٥٤٠ و٥٣٨( ص٣ ج- ٦٧ مج- مع اللغة العربية بدمشق جملة جم) ١٦(

  ).١٨٦١ برقم ٢٥٠/ ١ر  اجلامع الصغي(؛ واحلديث يف )ن املذكورين املقبوسي
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فيما قاله األستاذ الدكتور ) ٥٢٥ - ٥٢٤( ص- ٣ ج- ٦٧ مج- انظر املرجع السابق ) ١٧(
ر؛ وانظر ما   األشتفيما قاله األستاذ الدكتور عبد الكرمي) ٥٤٥(شاكر الفحام؛ وص

ّ، أما كلمة األستاذ الدكتور إحسان النص فقد ألقاها إيل )٥٤(حاشية ) ١٩ص(يأيت 
  .م٢٠٠٢/ ٦/ ٤يف جلسة مبكتبه يف جممع اللغة العربية يوم الثالثاء 

 - ٥٣ مج- جملة جممع اللغة العربية بدمشق(انظر الكلمات اليت قيلت يف حفل استقباله، ) ١٨(
: املرجع نفسه (- ، والكلمات اليت قيلت يف حفل تأبينه ) وبعد٢٠٨( ص- ٣ج
): املرجع نفسه(وانظر املرسوم التشريعي لتعيينه، يف ) -  وبعد٥٢٢(  ص- ٣ ج- ٦٧مج

 - ٦٣ ومج٤٣٣ - ٤٣٢ ص- ٢ ج- ٥٩مج(؛ وانظر فيه )٢٤١ ص- ١ج- ٥٢مج(
  .حول مهمات تكليفه باللجان) ٣٤٦ ص- ٣ ج- ٦٥ ومج- ٥٤٧ ص٣ج

مث ) ٥٢٥و ٥٢٣( ص- ٣ ج- ٦٧ مج- اللغة العربية بدمشق انظر جملة جممع ) ٢٠ و١٩(
  ).٢٢١( ص- ١ ج- ٥٣ومج ) ٥٢٨(

  ).٥٥٤( ص- ٣ ج- ٦٧ مج-املرجع السابق ) ٢١(
  .٢٩٥العدد ) ١٠٥( ص- جملة الفيصل ) ٢٢(
  ).٢١٣( ص- ١ ج-  ٥٣ مج- جملة جممع اللغة العربية بدمشق ) ٢٣(
  ).٢١٤( ص- ١ ج- ٥٣ومج) ٥٢٦ - ٥٢٥( ص٣ ج- ٦٧ مج-املرجع السابق ) ٢٤(
 - ) ٥٤١( ص٣ ج- ٦٧مج) وعلى الرتتيب (- املرجع السابق ) ٢٧ و٢٦ و٢٥(

  ).٣٥٣ و٣٥١( ص- ٢ ج- ٦٧ومج
؛ )٦١٥( ص-  ٣ ج- ٥٩ مج-) وعلى الرتتيب (- املرجع السابق ) ٣٠ و٢٩ و٢٨(

  ).٥٤٥( ص- ٣ ج- ٦٧، ومج)١٤٧( ص- ١ ج- ٣٣ومج
  .٢٩٥العدد ) ١٠٦( ص- جملة الفيصل ) ٣١(
  ).١٨٣ و١٨٠ و١٧٩/ ١٧( األغاين ) ٣٢(
  ) .٤٨(التصوف يف اإلسالم ) ٣٣(
 - ٣ ج- ٦٧ مج- ) وعلى الرتتيب (- جممع اللغة العربية بدمشق  جملة) ٣٦ و٣٥ و٣٤(

  ).٥٤٥( ص- ٣ ج- ٦٧، ومج)٣٥١( ص- ٢ ج- ٦٧؛ ومج)٥٤٦(ص
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  ).١٧٣(ديوان العباس بن مرداس السلمي ) ٣٧(
 - ٢ج-  ٦٧ مج- )  الرتتيبوعلى (- جممع اللغة العربية بدمشق  جملة) ٤٠ و٣٩ و٣٨(

، )٦٠وانظر ما يأيت حاشية (، )٢١٠ - ٢٠٩( ص- ١ ج- ٥٣؛ ومج)٣٥١(ص
  ).١٤٨( ص-  ١ ج- ٣٣ومج

اعتمدنا على ما أورده األستاذ الدكتور شاكر الفحام ومن مث زدنا فيه بعض اآلراء؛ ) ٤١(
  ) .٥٣٦ -  ٥٣٤( ص-  ٣ ج- ٦٧مج(انظر املرجع السابق 

  ) .٥٤٣( ص-  ٣ ج- ٦٧ مج-لعربية بدمشق جممع اللغة ا جملةانظر ) ٤٢(
  .َّوقد صرح املؤلف بذلك ) ٢١٥ -١٧٢(انظر خمتارات من األدب اجلاهلي ) ٤٣(
 -  ٦٧ مج- ) وعلى الرتتيب(جممع اللغة العربية بدمشق  جملةانظر ) ٤٦ مث ٤٥ و٤٤(

  ).١٣٠ -  ٩٢( ص١ ج-  ٤٧؛ ومج)٥٣٢( ص- ٣ج
  .٦ و٨ - ٣) وعلى الرتتيب (- حيف والتحريف انظر مقدمة شرح ما يقع فيه التص) ٤٨ و٤٧(
 -  ٦٧ مج-  )مقاالت لألستاذ النفاخ (جممع اللغة العربية بدمشق جملةانظر ) ٥٠ و٤٩(

  ).٤٨٤( ص-  ٣ ج-  ٥٧؛ ومج)٥٣١ ص-  ٣ج
 -  ٧ ج-  ٦٧، ومج)٢١٤ - ٢١٣( ص-  ١ ج-  ٥٣ مج-انظر املرجع السابق ) ٥١(

لي العتوم كتابه إىل ع. ، إذ أهدى د)٦ - ٥(؛ وديوان الردة ص)٥٢٨(ص
  ). ٤٣(ََّاألستاذ، وقـرظه، وانظر حاشية 

 - ٣ ج-  ٦٧ مج-  )وعلى الرتتيب (جممع اللغة العربية بدمشق جملة) ٥٤ مث ٥٣ و٥٢(
  ).١٧(وراجع حاشية ) ٥٢٥(؛ وص)٥٢٨(ص

ِّهناك غري ما لقاء جرى مع األستاذ يف مكتبه مبجمع اللغة العربية وكان يؤكد ذلك ) ٥٥(
  .ًتباعا

؛ )٢١٩( ص-  ١ج-  ٥٣ مج- جممع اللغة العربية بدمشق  جملةانظر ) ٥٩ و٥٨ و٥٧ و٥٦(
 -  ٥٩؛ ومج)١٥٤( ص-  ١ ج-  ٣٣؛ ومج)٦٨٦ - ٦٨٥( ص-  ٤ ج-  ٣٢ومج
  ) . ٥٣١( ص-  ٣ ج-  ٦٧مج(؛ وانظر ما ورد يف )٥٨٧( ص٣ج

  .مما تقدم ) ٣٩(راجع حاشية ) ٦٠(



  
٤٦٩  ن مجعة حسي.  د- أمحد راتب النفاخ ُ األستاذمة الشامَّالَع

  ).٥٤٠( ص-  ٣ ج-  ٦٧ مج- انظر جملة جممع اللغة العربية بدمشق ) ٦١(
  ).٦( ص-  لألخفش - كتاب القوايف ) ٦٢(
 -  ٥٩ومج) ٥٣٨( ص-  ٣ ج-  ٦٧مج) وعلى الرتتيب(انظر املرجع األسبق ) ٦٤ و٦٣(

  ).٦١٧ -  ٦١٦ و٥٨٧( ص-  ٣ج
  ) .٦( ص- شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف ) ٦٥(
 -  ١ ج-  ٥٣ مج - ) وعلى الرتتيب(جملة جممع اللغة العربية بدمشق ) ٦٨ و٦٧ و٦٦(

  ).٦١٥ و٦١٤ و٥٨٩ - ٥٨٨( ص-  ٣ ج-  ٥٩؛ ومج)٢١٦(ص
  :وروي فيه البيت)  وبعد٢٢٧/ ٩األغاين (ًمفصال يف ) محيدة بنت النعمان(انظر خرب ) ٦٩(

ُسليلة أفراس جتللها بـغل ْ َ َّ ٍ َّوهل أنا إال مهرة عربية   ُ ٌ ْ ُ 

  ) .٥( ص- خمتارات من الشعر اجلاهلي ) ٧٠(
 ١ ج-  ٥٣مج) وعلى الرتتيب( جملة جممع اللغة العربية بدمشق انظر) ٧٤ و٧٣ و٧٢ و٧١(

، )٥٢٨  و٥٥٥ و٥٣٩(و) ٥٢٧ -  ٥٢٦ ص-  ٣ ج-  ٦٧ومج) ٢١٣( ص- 
  ).٦ -  ٥( ص- مما يأيت، وانظر ديوان الردة ) ٧٩(وراجع حاشية 

  ).٦ -  ٥( ص- يف موضعه؛ وديوان الردة ) ٧٤ و٧٣(انظر مضمون احلاشية ) ٧٥(
،   وص )٥٥٦ - ٥٥٥( ص - ٣ ج- ٦٧لغة العربية بدمشق مجانظر جملة جممع ال) ٧٦(

)٥٥٤ - ٥٥٣. (  
  ).١٠٦ -  ١٠٥ مث ١٠٤ - ١٠٣(انظر يف ذلك كله جملة الفيصل ص) ٧٨ و٧٧(
َّإذ حدثنا الدكتور األشرت عن الناسك املتبتل الذي ) ٥٤٣ (- انظر املرجع األسبق ) ٧٩(

م أهل للثقة كشخصه؛ َّتعرض حملن قاسية باندحار املثل النبيلة والظن بالنا س أ

ًفهذا الذي كان جيعل منه هدفا سهال للطامعي((  مفتوحة كانت أبواب بيته. ن فيه ً
َلكل طارق؛ حىت رمبا سلم لبعضهم مفاتيحها ليدخلوه إذا غاب عنه ِ ن  ِّمث يبي.  ))َّ

م ولكنه نكب ) ٥٥٤ص(األخ الصديق الدكتور الدايل  ُحقيقة بعض من وثق 
ًوعرفت فيما عرفت أنه كان منكوبا يف غري قليل ممن أحسن إليهم، ما ((: فيهم فقال

َّفعل هلم إال اخلري، وضنوا بالوفاء، بل إن فيهم من أساء إليه، وتنكر له، ومنهم من  ّ



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٧٠  )٢(اجلزء ) ٨٠( ا

ُكان وفيا حيسن الظن بالناس فيخلفه ظنه يف ... أصاب به اليوم عالج ذات نفسه 
  .) )وأقامت طائفة على الوفاء له... ر  كثي

  المصادر والمراجع

 نسخة -  لبنان - روت   بي-  دار إحياء الرتاث العريب -  أليب الفرج األصفهاين -  األغاين- ١
  ).٢٤-  ١٧: اهليئة املصرية العامة(وعن ) ١٦ - ١: طبعة دار الكتب(مصورة عن 

-  ١ ط-  دمشق-  دار معد ودار النمري -  موفق فوزي اجلرب-  التصوف يف اإلسالم - ٢
  .م٢٠٠٠

 -  حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد - اجلامع الصغري من أحاديث البشري النذير  - ٣
  .دار خدمات القرآن باألزهر 

 دار -  حتقيق أمحد راتب النفاخ -  صنعة ثعلب وابن حبيب - ديوان ابن الدمينة - ٤
  .م١٩٥٩ -  القاهرة - العروبة 

 -  ١ ط-األردن /  عمان- ة  مكتبة الرسالة احلديث- علي العتوم .  د-  ديوان الردة - ٥
  .م١٩٨٧/  ه١٤٠٨

 -  مؤسسة الرسالة -حيىي اجلبوري .  حتقيق د-  ديوان العباس بن مرداس السلمي - ٦
  .م١٩٩١/  ه١٤١٢ -  ١ ط-بريوت 

  .م١٩٧٧ -  دار املعارف مبصر-  حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم -  ديوان النابغة الذبياين - ٧
  .م١٩٩١ -  دمشق -  دار معد - ن مجعة  حسي.  د-  الرثاء يف اجلاهلية واإلسالم - ٨
 دار - ) بنت الشاطئ(عائشة عبد الرمحن .  حتقيق د-  للمعري -  رسالة الغفران - ٩

  .م١٩٩٠ -  ٨ ط- املعارف مبصر 
 -  نشر دار القومية للطباعة -  صنعة االسكري -  شرح ديوان كعب بن زهري -١٠

  .م١٩٦٥ -   ه١٣٨٥ - القاهرة 



  
٤٧١  ن مجعة حسي.  د- أمحد راتب النفاخ ُ األستاذمة الشامَّالَع

السيد حممد .  حتقيق د-  أليب أمحد العسكري - التصحيف والتحريف  شرح ما يقع فيه - ١١
 مطبوعات جممع اللغة العربية بدمشق -  مراجعة األستاذ أمحد راتب النفاخ - يوسف 

  .م١٩٨١/  ه١٤٠١ -  ١ ط- 
  .م١٩٦٦ -  دار املعارف مبصر -  حتقيق أمحد حممد شاكر -  البن قتيبة -  الشعر والشعراء - ١٢
 -  حتقيق أمحد راتب النفاخ -  أليب احلسن سعيد بن مسعدة األخفش -  كتاب القوايف - ١٣

  .م١٩٧٤ /  ه١٣٩٤ -  ١ ط- روت   بي- دار األمانة 
عزة حسن . ُ عين بتحقيقه د-  أليب احلسن سعيد بن مسعدة األخفش -  كتاب القوايف - ١٤

  .م١٩٧٠/  ه١٣٩٠ -  دمشق -  وزارة الثقافة - 
  .م٢٠٠١إبريل / مارس/  ه١٤٢٢م  حمر- ) ٢٩٥( العدد -  جملة الفيصل - ١٥
لدات واألجزاء( جملة جممع اللغة العربية بدمشق -١٦   : ن فيما يأيت َّكما هو مبي) ا

  ) . رسالة الغفران(م ١٩٥٧ لعام - وبعد ) ٦٨٥( ص- ٤ ج- ٣٢ مج- ١
  ) . رسالة الغفران(م ١٩٥٨ لعام - وبعد ) ١٤٦( ص- ١ ج-  ٣٣ مج- ٢
  ). احملتسب البن جين(م ١٩٦٧ام  لع-وبعد ) ٧٥٨( ص-  ٤ ج-  ٤٢ مج- ٣
احملتسب البن (م ١٩٦٨لعام ) ٣٦٩( ص- ٢وج/ وبعد) ٧٩( ص- ١ج-  (٤٣ مج- ٤

   ).جين
). كتاب القوايف لألخفش(م ١٩٧٢ لعام - وبعد ) ٩٢( ص- ١ ج-٤٧ مج - ٥

  ).يف العروضتعقيب على أرجوزة (م ١٩٧٢ لعام - وبعد ) ٨٦٣( ص-  ٤وج
   ).َّكتاب إعراب القرآن للزجاج(م ١٩٧٣وبعد لعام ) ٨٤٠( ص-  ٤ ج-  ٤٨ مج- ٦
  ).َّكتاب إعراب القرآن للزجاج(م ١٩٧٤ لعام - وبعد ) ٩٣( ص-  ١ ج-  ٤٩ مج- ٧
مع (م١٩٧٧لعام ) ٢٤١( ص- ١ ج-  ٥٢ مج- ٨   ).ًمرسوم تعيينه عضوا با
  ) حفل استقباله(م ١٩٧٨وبعد لعام ) ٢٠٨( ص-  ١ ج-  ٥٣ مج- ٩

  ).عبد العزيز امليمين الراجكويت(م ١٩٧٩ لعام - وبعد ) ٢٤٠( ص-  ١ ج-  ٥٤ مج- ١٠
  ).ََن املضارع من فـعل حركة عي(م ١٩٨٢ لعام - ) ٤٧٢( ص-  ٣ ج-  ٥٧ مج- ١١



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٧٢  )٢(اجلزء ) ٨٠( ا

). كتاب احملبة هللا سبحانه(م ١٩٨٣ -وبعد ) ٦٥٧( ص-  ٤ ج-  ٥٨ مج- ١٢
   ).كتاب احملبة هللا(م ١٩٨٤ - )٤٦٣( ص- ٣وج) ٢٤٥( ص-  ٢ ج-  ٥٩ مج- ١٣
  ). نظرات يف نظرات(م ١٩٨٤ - وبعد ) ٥٨٧( ص-  ٣ ج-  ٥٩ مج-١٤
  ).نظرات يف نظرات(م ١٩٨٥ لعام - ٣ وج-  ٢ ج-  ٦٠ مج-١٥

مع األستاذ عبد الكرمي زهور عدي (١٩٨٥ لعام -  ٣ ج-  ٦٠ مج- ١٦     ).فقيد ا
  ). استفتاء وجوابه (١٩٨٥ لعام -  ٤ ج-  ٦٠ مج- ١٧
قرارات للمجمع (م ١٩٨٤ -)٥٨٧ (-  ٣وج) ٥٤٧( ص - ١ج - ٦٣ مج- ١٨

  ). ستاذبشأن األ
   ).قرارات للمجمع بشأن األستاذ(م ١٩٩٠ - وبعد ) ٣٤٦( ص-  ٣ ج-  ٦٥ مج- ١٩
  ).تعليقات على أشعار اللصوص وأخبارهم(م ١٩٩١ - ٤ج-  ٦٦ مج-٢٠
) . انتخاب األستاذ النفاخ يف بعض اللجان (-  ٣٤٩ ص-  ٢ ج- ٦٧ مج-٢١

 - )٥٢٢(-  ٣ وج- ). األستاذ أمحد راتب النفاخ يف ذمة اهللا (- ) ٣٥١(وص 
مع األستاذ أمحد راتب النفاخ حفل تأبي (- م ١٩٩٢لعام    ) .ن فقيد ا

 مطبوعات جامعة - عبد احلفيظ السطلي .  د-  خمتارات من األدب اجلاهلي -١٧
  .م١٩٩٢ -  ١٩٩١ - ٥ ط-  دمشق - دمشق 

 مكتبة دار - َّ اختارها وعلق عليها أمحد راتب النفاخ -  خمتارات من الشعر اجلاهلي -١٨
  .م١٩٨٠/  ه١٤٠٠ -  ١ ط- دمشق- الفتح



  ٤٧٣

  المجمعأعمال السنوي عن التقرير
  م٢٠٠٤ دورة عام في

   بإشراف أمين المجمعهَّأعد

   عبد ربهعدنان. أ  
مع التقرير أهم ما قام به جملس يعرض .  ومكتبه وجلانه ومديرياته من أعمالا

 األنظمة اقرتاحات، وال يرقى إىل وفقوملا كان الكثري من قرارات اللجان، هو 
لس أو مستوى القرار إال إ  فقد اقتصرنا على إيراد املكتب،ّذا عزز بقرار من ا

ً غالبا باإلشارة واكتفيناتلك االقرتاحات، بعد أن أضحت قرارات، يف أعماهلما، 
  .ًإىل ذلك يف أعمال اللجنة املختصة، دفعا للتكرار اململ

  : مجلس المجمع وأهم قراراتهأعمال
ً للمؤمتر الثالث للمجمع، بناء اًموضوع )) املصطلح العلميقضايا(( إقرار -١

  . واقرتاح جلنة النشاط الثقايفاملكتبعلى توصية 
 املرشح ِّنِسِا أعلى لاخلامسة واخلمسني حد  اختاذاملكتب اقرتاح إقرار -٢

مع   .لعضوية ا
ٍ عضو واحد يف كل من االختصاصات الثالثة النتخاب الرتشيح -٣

اية عام .  الطبيعية، اللسانياتمالعلواهلندسة امليكانيكية، : اآلتية وحدد 
ً موعدا أخريا لقبول الرتشيحات٢٠٠٤ ً.  
مع التقرير الشامل املرافق للتقرير السنوي عن أعمال إقرار -٤  لعام ا

مع  ، واملوافقة على آليات تنفيذ توصياته اليت وضعها٢٠٠٣  بتكليفأمني ا
لس   .من ا



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٧٤  )٢(اجلزء ) ٨٠( ا

   :هين جلنة العلوم الطبيعية والزراعية  أربع جلان وقتية متفرعة عتأليف - ٥
  . علوم األحياء احليوانيةمصطلحاتجلنة  -١
  . علوم األحياء النباتيةمصطلحاتجلنة  -٢
  .اجليولوجية مصطلحات العلوم  جلنة -٣
  .جلنة مصطلحات العلوم الزراعية -٤
 الكتــــب اجلامعيــــة الــــسورية، مــــن مجــــع مــــصطلحات هــــذه العلــــوم مهمتهــــا

  .والزراعية جلنة العلوم الطبيعية وتقدمي اقرتاح توحيدها إىل
: من السادة  احلضارة املعاصرةألفاظ جلنة وقتية إلعداد معجم تأليف - ١

 شحادة اخلوري، والدكتور واألستاذالدكتور زهري البابا، واألستاذ جورج صدقين، 
  .موفق دعبول، والدكتور عزيز شكري

مع ونائبه -  أ - ٢ امع احتادعمال  أعن مناقشة تقرير السيدين رئيس ا  ا
مع يف االحتاد إظهار دور  معاللغوية العربية، والطلب إىل ممثلي ا  وعرض ا

  .توصياته ومقرتحاته يف اجتماعات االحتاد
امع اليت ألفها احتاد -  حمضر جلنة املعجم التارخيي مناقشة - ب   يف -  ا

 عدم وإقرارم، ٢٠٠٤/ل أيلو٦- ٤اجتماعها الثاين املنعقد يف القاهرة يف املدة من 
مع على إنشاء مؤسسة هلذا املعجم   .موافقة ا

ً انتخاب الدكتور حممد مروان حماسين ممثال للمجمع يف احتاد -ج
امع  معاللغويةا   .ً العلمية العربية رديفا للدكتور شاكر الفحام، رئيس ا
مع اشرتاك إقرار -٢ دكتور عبد  يف احتاد األكادمييات الدويل، وإيفاد الا

مع أمنياهللا واثق شهيد،   إىل برشلونه حلضور أعمال اجلمعية العامة لالحتاد ا



  
٤٧٥  عدنان عبد ربه.  أ– ٢٠٠٤التقرير السنوي يف دورة عام 

مع يف وتأليف، ٢٠٠٤يف أواخر آيار   جلنة برئاسته لدراسة خطة عمل ا
  .االحتاد الدويل لألكادمييات

  . اليت اقرتحتها جلنة اللغة العربية وأصول النحواإلمالء قواعد إقرار -٣
  :ب المجمع وأهم قراراته مكتأعمال
لس أهم األعمال التنظيمية ملؤمتر االقرتاح -١ مـع على ا ينظـر ( الثالـث ا

لس   ).قرار ا
لس وضع حداالقرتاح -٢ مع أعلى لسن املرشح لعضوية ٍّ على ا  وملء ا

لس(شواغر العضوية على مرحلتني    ).ينظر قرار ا
 وقـــــــائمني مـــــــن الفئـــــــة األوىل  نتـــــــائج مـــــــسابقة تعيـــــــني عـــــــاملنيمناقـــــــشة -٣

 وإقـرار. ًباألعمال، ممن حيملون دبلوم الدراسات اللغوية أو دبلومـا يف املعلوماتيـة
  :نتائجها اليت جنح مبوجبها

  . اللغوي يف اللغة العربية، هو السيد حسني أسودالدبلوم من محلة عامل - أ
مود احلسن  يف اهليئة الفنية يف اللغة العربية مها السيدان حمعضوان - ب

  . املصطفىالدينوسعد 
  .برهوم يف اهليئة الفنية يف املعلوماتية هو السيد بسيم عضو - ج
 احلـضارة ألفـاظ على تكليف خرباء العمل يف جلنة إعداد معجم املوافقة -١

  .املعاصرة
لــدين التعاقــد -٢  ٦٥ و ٦٤ مــع األســتاذة ســكينة الــشهايب علــى حتقيــق ا

  .البن عساكرمن كتاب تاريخ مدينة دمشق 
مـــع برتمجـــة املعجـــم الطـــيب االقـــرتاح -٣ لـــس، قيـــام ا  نـــشرته الـــذي علـــى ا

  .األكادميية الفرنسية
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 دمشق اآلنسة هال الضحاك للحصول على املاجستري من جامعة إيفاد -٤
  .بإجازة دراسية مدة عام بكامل األجر

مع، بناء على اوإيفاد قرتاح  السيد خري اهللا الشريف، أمني مكتبة ا
مع مبطبوعات جممع القاهرة ومعهد جلنة  املكتبة، إىل القاهرة لتزويد ا

امع وداراملخطوطات   الكتب القومية، واالطالع على أنظمة احتاد ا
  .واملاليةاللغوية العربية اإلدارية 

 دوام وحتديـد يوم اجلمعة يوم عطلة أسـبوعية لـدار الكتـب الظاهريـة، حتديد - ٥
ًيوم السبت من التاسعة صباحا حىت الواحدة ظهراالعاملني فيها  ً.  

  . قواعد اإلمالءكتاب طباعة إقرار -٦
 أقــيم الــذي يف املعــرض األول إلعــادة إعمــار مكتبــات العــراق االشــرتاك -٧

يف عمان، وإهداء مكتبات العراق العامة، ومكتبات الكليات اجلامعية 
معالكتبفيه    . املتوفرة لدى ا

  .م٢٠٠٥ لعاماملوازنتني اجلارية واالستثمارية للمجمع  مشروع إقرار -٨
مـــع التعاقـــد -٩  كلفـــةتب مـــع املهنـــدس مـــصطفى محيـــد إلنـــشاء مـــرأب يف ا

 ةـون لـــرية سوريــــا مخـــس وتـــسعون وتـــسعمئة ألـــف وأربعـــة عـــشر مليــــقدرهـــ
  ).س .ل١٤.٩٩٥.٠٠٠(
 عقـــــد ملحـــــق تـــــرميم املدرســـــة العادليـــــة، واملوافقـــــة علـــــى إقـــــرار متابعـــــة -١٠
س مخــس وتــسعمئة وأحــد عــشر .ل٥.٣١١.٩٠٥رميمهــا البــالغ قيمتــه ت

  . لرية سوريةمالينيوثالمثئة ألف ومخسة 
مـع إقـرار -١١  واألخــرى شـراء ســيارتني سـياحيتني إحــدامها لنائـب رئــيس ا

مع وقد مت شراء سيارة واحدة لنائب الرئيس مـن مـصادرات . ألعضاء ا
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لـــوزراء الـــشراء منهـــا، فـــصرف  حـــصر قـــرار رئاســـة جملـــس االـــيتاجلمـــارك، 
  .الثانيةالنظر عن شراء السيارة 

مـــع، وأربعـــة حواســـيب خيـــصص شـــراء -١٢  قارئـــة جديـــدة ملكروفلمـــات ا
 منهـا لـدار الكتـب الظاهريـة خلدمـة القـراء، وجهـاز تلقـيم ذايت آللـة واحد

  .الوثائقتصوير 

   لجان المجمع-٣
   المجلة والمطبوعاتلجنة

لةمن اللجنة أخرجت لد  ا  أقرت اليت لكتبا أما. والسبعني الثامن ا
  :نشرها فهي

لد :  البن عساكردمشق مدينة تاريخ - أ  لد) ٦٢(أجنز طبع ا   وال يزال ا
لدان وأمايف مطبعة دار البعث، ) ٦٣(   .فهما يف التنضيد) ٦٥(و ) ٦٤( ا

 ( ه٣٧٩- ٣١٦( استدراك الغلط الواقع يف كتاب العني للزبيدي كتاب- ب
وكتاب قواعد اإلمالء، يف . حتقيق الدكتور صالح الفرطوسي، وقد أجنز طبعه

 البعث ملا ينجز طبعهمطبعة
ّ

م صنعة ٦٤٢ / ه٥٢١وأما ديوان أيب النجم العجلي . 
  . مجران فلم ينجز بعد تنضيدهأديبحممد 
  : ومن أبرز القرارات التي اتخذتها اللجنة في هذا العامهذا
ً يف كــل مــؤمتر يف كتــاب مــستقل بــدءا مــن مــؤمتر ةَّاملقدمــ البحــوث طباعــة •

  .تيسري تعليم النحو
مـع، الـذيٍّ حـد أعلـى لعـدد صـفحات البحـث حتديد • ُ ينـشر يف جملـة ا

ً كبــريا، ويقبــل صــفحاتهْمقـداره ثالثــون صــفحة، أو نـشره يف أجــزاء إن كــان عـدد 
  .التجزئة
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لـــة  ا األســـتاذ عاصـــم بيطـــار مهمـــة التـــصحيح األخـــري، ألعـــدادتكليـــف •
 النحـو، ومنحـه لقـاء ذلـك تعـويض املراجعـة تعلـيم مبـؤمتر تيـسري اخلـاصوالكتاب 

 ٥١٠١ عليــه يف قــرار رئــيس جملــس الــوزراء ذي الــرقم املنــصوصالعلميــة واللغويــة 
  .٢٠٠٤لعام 

  : مقرتحات الدكتور حممد مكي احلسين اجلزائري املتعلقةاستعراض •
لة، ب مبهام -أ   وببنية ما -اللجنة،جعمل يف  وبنظام ال- مقرر جلنة ا

لة لة، فأقرت ما مت االتفاق عليه منها، وسينشر يف ا   .تنشره ا
  : لجنة المخطوطات وإحياء التراث- ٢

 طبع كتاب األنواء، أليب إسحاق الزجاج، حتقيق على اللجنة وافقت -١
  .الدكتور عزة حسن

هلكة، يف دفع مضار السموم امل  من اهللكةاملنقذ كتاب ودرست -٢
  . حممد زهري البابا حتقيقهالدكتورتأليف ابن تغلب، ووافقت على تكليف 

  : لجنة المعجمات اللغوية- ٣
 اجلزء اخلاص باملالبس من يف تابعت اللجنة استكمال خطة العمل -

لس تأليف جلنة من   خرباء ثالثةمشروع معجم املعاين، واقرتحت على ا
  .للعمل يف هذا اجلزء من املشروع

   :المكتبةلجنة - ٤
) ًلألعضاء حصرا( إعارة الكتب مدةحتديد :  أهم ما قامت بهكان -

  .بثالثة أشهر قابلة للتجديد
معمبؤلفات على استكمال تزويد املكتبة والعمل -    . وأعمال السادة أعضاء ا
  . مكاتب األعضاء الراغبني يف ذلكيف جمموعة من املراجع األساسية ووضع - 



  
٤٧٩  عدنان عبد ربه.  أ– ٢٠٠٤التقرير السنوي يف دورة عام 

 والظاهرية املدخلتني يف احلاسوب على حواسيب معا مكتبيت ووضع -
  .السادة األعضاء

لس الدوريات وعرض - مع يف قاعة ا  والكتب اجلديدة الواردة إىل ا
  .ٍوتعيني مسؤول عنها

  . خلدمة القراء يف دار الكتب الظاهريةحاسوب جهاز ووضع -
  . والظاهريةللمجمع كتاب ٦٠٠ على شراء زهاء واملوافقة -
  :ة العلوم الرياضية والمعلوماتية والفيزيائية والكيميائيمصطلحات لجنة - ٥

اء:  قامت بهما أهم  املرحلة األوىل من مشروع توحيد مصطلحات إ
 السورية، وهي مرحلة النظر يف املصطلحات اليت اجلامعاتالفيزياء بني 

 لعرض دادواإلع ، بعضها واختيار األفضل منهاأواستخدمتها اجلامعات األربع 
ا عليه   .املشروع على اجلامعات لتضع مالحظا

  :الثقافي النشاط لجنة – ٦
ً ثقافيا ألقى فيه الدكتور عبد السالم العجيلي حماضرة ًمومسا اللجنة أقامت - 

 بعنوان حماضرة  الدكتور مروان احملاسيناألستاذ و،))  بهماهلونا ادِ جصار ((بعنوان 
 واملوسوعية االختصاص((دكتور عبد الكرمي اليايف حماضرة بعنوان  وال،)) الثقافيةالذاتية((

 ،الثالث لمؤمترل اًموضوع )) العلمياملصطلح قضايا(( قرتحتاو. )) اللغة العربيةوعلوم
 اللغة العربية قضايا(( ً اللجنة أيضاواقرتحت.  وتقومي حبوثهإقامته متابعة وتولت
تمع ً موضوع◌))وا  - ١٤ املدة من يف  انعقادهموعد اقرتحتكما ، الرابعللمؤمتر اٍ

  .م٢٠٠٥  تشرين الثاين١٧حىت 
  : وأصول النحوالعربية اللغة لجنة -  ٧

 وإحالتها على اإلمالءوضع قواعد :  أهم ما قامت به من أعمالكان
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مع   طباعتها املكتب، واالقرتاح على )الذي أقرها يف جلسته العاشرة(جملس ا
  .ّيف كتيب وتوزيعه

  : مصطلحات العلوم الطبيعية والزراعيةلجنة - ٨
 أعمـــال يف ينظـــر( األربـــع، الفرعيـــة ـــا العمـــل يف جلاســـري اللجنـــة درســـت 

لـــس  املعنيـــة اجلامعيـــة الكتـــبِ وأقـــرت أســـلوب جتميـــع املـــصطلحات مـــن ،)ا
 مــــن الكتــــب ههــــذ كمــــا شــــرعت تــــدخل حمتويــــات. توحيــــدها ِوالعمــــل علــــى
  . اخلطةيف أوىل خطوة وهي احلاسوب ىلاملصطلحات إ

  : وتنسيق المصطلحات وتوحيدهاالحضارة ألفاظ لجنة - ٩
مع رسالة وجهت - ١  يف مديرة وحدة الوثائق إىل اللجنة باسم رئيس ا

مع يف بعمل فيها ّعرفت نا،ي بڤاملتحدة هيئة األمم  املصطلحات وضع ا
 العاملني بعض حتري إمكان االستفادة من خربات الوحدة يف تدريب وضمنتها
مع   .يف ا

 إىل والوقتية الدائمة املصطلحات جلان على أن تتطرق االتفاق جرى -٢
 ما ِّتقدمٍ السوابق واللواحق حبسب استعماهلا يف كل علم من العلوم، مث دراسة

  .وتوحيدها تنسيق املصطلحات جلنةتوصلت إليه تلك اللجان إىل 
لفاظ اجلديدة يف  األرصداالكتفاء بتكليف عاملني اثنني   اللجنةقررت -٣

 املشروع، وذلك يف املرحلة األوىل من الثالث، اليومية دمشقية الالصحف
 حسب االختصاص بغية دراستها، تساعده لفرزها اللجنة رئيس على وإحالتها

 ٍأللفاظًوقد أقرت اللجنة عددا من املقابالت العربية . اللجنة أمينة ذلك على
  . الصحفتلكأجنبية وردت يف 
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امع احتاد وافق الذي بشأن مشروع الذخرية اللغوية، الرأي ادلتب جرى - ٤  ا
 تقرتح اللجنة على أن ورئيعلى القيام به وأوصت اجلامعة العربية بدفع العمل فيه، 

مع املشاركة يف هذا العمل  مع القادمةيفجملس ا   . خطة ا
يف عصور ( الواردة يف كتاب املصطلحات اللجنة على اطلعت -٥
 للجهد تقديرهم أعضاؤهالعماد يوسف قدسي، فأبدى ) نا وتوصيفهاحضارت

م عليه   .املبذول وبعض مالحظا
معجم األكادميية الوطنية « بشأن مشروع تعريب الرأي األعضاء تداول - ٦

 اقرتاح على الرأي استقر العام لألكادميية، واألمني كتاب ِ مضمون»بفرنسةللطب 
لس الدويل مواصلة مع  العمل مع ا  مع والتشاور ؛ته ترمجيف احلق علىحلصول ا

مع فيها يتوىل معها،هيئات ذات عالقة باملوضوع للوصول إىل صيغة تعاون   ا
 الدكتور مروان احملاسين األستاذ اللجنة تكليف واقرتحت. اإلشراف على العمل

معمتابعة   . املشروع يف األكادميية وا
  اللجان الدائمة الوقتية المتفرعة عن اللجان -١٠

لس عددا من اللجان ألف   : إلجناز أعمال خمتلفة أمههاالوقتيةً ا
   معجم ألفاظ الحضارةعداد إلالوقتية لجنة ال- أ

 املراجع اليت ميكن االستفادة منها يف إعداد مجع أهم ما قامت به، كان
 اخلاصة بالقسم األول الفصولمث وزعت .  العمل فيهأسلوب حتديد و،املعجم

 اقرتحت كما إعداده، تكليف خرباء العمل يف واقرتحت أعضائها، على همن
  .م٢٠٠٥خطة العمل يف عام 

 قراراتينظر يف ( العلوم الطبيعية والزراعية جلنة اللجان املتفرعة عن -ب
لس   ).ا
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ا، خرباء كل جلنة من اللجان األربع مسارد قدم  ويقوم العاملون مصطلحا
ومل تستكمل بعد . احلاسوبمع بإدخال املصطلحات يف يف الدائرة الفنية يف ا

 يف اجلامعيةاللجنة الوقتية ملصطلحات العلوم الزراعية مسارد الكتب 
  .اختصاصها

   دار الكتب الظاهرية- ٤
وبذلك . إهداء/١١٩/كتاب منها / ٢٧٥ /الدورة دخل الدار يف هذه -

تة وسبعني  وتسعمئة وسوسبعنيًواحدا  (٧٦٩٧١يصبح جمموع كتب الدار 
  .كتاب) ألف

الت، فقد دخل أما جملة عربية ضمن /٢١٣/ يف هذه الدورة الدار ا
/ ١٧٠/ من خارج القطر والدارجملة أهديت إىل /١٣٩/ًعنوانا، منها /٢٧/

ًستا وعشرين  (٣٩٩٢٦دورية بلغة أجنبية، وبذلك يصبح عددها يف الدار 
  .جملة ودورية) وتسعمئة وتسعة وثالثني ألف

الت للتممتلكاتت يف هذا العام  جرد- من ّحقق  الدار من الكتب وا
 بضعة آالف بطاقة وجتديد وجرى جتليد بعض الكتب ،سالمتها من النقص

  .فهرسة تالفة
مشرتك،  /٣٠٨/ بلغ عدد القراء اجلدد املشرتكني يف الدار يف هذه الدورة-
 عدد رواد ويبلغ. مشرتك) ٤٧٢٨( يصبح جمموع املشرتكني يف الدار وبذلك

ً الواحد ما بني عشرة رواد صيفا ومئة رائد شتاءاليوماملكتبة يف  ويرتاد الدار . ً
 والسائحني لالطالع على معاملها التارخيية، وآثارها املواطننيعدد كبري من 

  .العمرانية
  .ما تزال أعمال الرتميم جارية يف املدرسة العادلية -
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  : مؤتمر المجمع- ٥

 ، األسد رئيس اجلمهورية العربية السوريةبشارادة الرئيس  كرمية من سيبرعاية
مع مؤمتره الثالث بعنوان   يف املدة من وذلك » املصطلح العلميقضايا«عقد ا

وقد شارك يف املؤمتر .  قاعة حماضراتهيف ٢٠٠٤ َ تشرين األول عام١٢- ١٠
  .باحثون من خمتلف األقطار العربية

 مبكتبة األسد يف الساعة احلادية احملاضرات  حفل افتتاح املؤمتر يف قاعةأقيم
 عدد من السادة الوزراء وحضره، ١٠/١٠/٢٠٠٤عشرة من صباح يوم األحد 

مع وأعضاؤه، وأعضاء املؤمتر   اجلامعات، وأساتذةوالسفراء العرب ورئيس ا
 مرتضى، هاينوألقيت يف احلفل كلمات األستاذ الدكتور . ومجهور من املثقفني

 الدكتور املؤمتر،واألستاذم العايل، ممثل السيد رئيس اجلمهورية راعي وزير التعلي
مع، واألستاذ أمحد شفيق اخلطيب،   الباحثني ممثلشاكر الفحام، رئيس ا

  .وستنشر قراراته وتوصياته مع حبوثه يف كتاب مستقل. املشاركني يف املؤمتر
  : مكتبة المجمع- ٦

مع هذا العام بـمكتبة إغناء جرى / ٥٨٩/كتاب، منها / ١١٨٤/ ا
     عدد الكتب العربية يف املكتبة يصبحوبذا . إهداء/ ٥٩٥/كتاب شراء و

  .كتاب/ ٢٨١٥٦/
الت /١٧٧/ زودت املكتبة األجنبية بـ كما كتاب، ودخل قسم ا

التجملة ودورية، ودخل قسم /١١٠/والدوريات العربية   والدوريات ا
  .جملة ودورية/ ٤٠/األجنبية 

  
  :فالت االستقبال ح- ٧



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٨٤  )٢(اجلزء ) ٨٠( ا

مع يف الشهر األول من هذا العام حفلي استقبال يف قاعة أقام  ا
مع لعضويه اجلديدينيفاحملاضرات  األستاذ عاصم البيطار واألستاذ :  ا

  .شكريالدكتور حممد عزيز 
مع باستقبال األستاذ عاصم البيطار خلفا لألستاذ الدكتور عادل احتفل ً ا

، قدمه فيها وحتدث ١٢/١/٢٠٠٤ة عقدها مساء االثنني  يف جلسة علنيالعوا
  . الدكتور حممد مكي احلسين اجلزائريالعلميةعن سريته 
مع باستقبال األستاذ الدكتور حممد عزيز شكري يف جلسة علنية كما  احتفل ا
ً ، خلفا لألستاذ الدكتور حممد بديع الكسم، ٢٨/١/٢٠٠٤ مساء األربعاء عقدها

  .حتدث عن سريته العلمية الدكتور موفق دعبول وفيهاوقد قدمه 
  : موازنة المجمع- ٩

/ ٢٠٠٤لعام ) اجلارية واالستثمارية( بلغ جمموع االعتمادات املخصصة - 
  .مخسة عشر وتسعمئة ألف وسبعة وثالثني مليون لرية سورية/ ٣٧.٩١٥.٠٠٠

/ ٢٠٠٤وبلغ جمموع ما أنفق من هذه االعتمادات يف عام  -
 وستمئة وتسعة عشر وثالمثئة ألف وأربعة ومخسنيًثا ثال/ ٣٤.٣١٩.٦٥٣

  .وثالثني مليون لرية سورية
 وأربعينًسبعا /٣.٥٩٥.٣٤٧/بلغ االعتماد المتبقي من الموازنة و - 

وحال . ًوثالثمئة وخمسة وتسعين ألفا وخمسمئة ألف وثالثة ماليين ليرة سورية
ليرة من /٧٠٠٤٧٠/نفاقه صعاب طارئة كالتي حالت دون صرف مبلغ إ دون

وكانت ). نظر أعمال وقرارات المكتبي(ل النقمخصصات شراء وسائط 
 .٪ ٩٠.٥٢النسبة المئوية لإلنفاق 



  ٤٨٥  

  والمجالت المهداةالكتب
   اللغة العربيةجممع مكتبة إىل
  م٢٠٠٥ عام مناألول   الربعيف

  العربية الكتب – أ
   اهللا الشريفخير. أ

: إعداد/ أبحاث المؤتمر السنوي الثاني والعشرين لتاريخ العلوم عند العرب −
جامعة حلب، :  حلب–عالء الدين لوحل . د: مصطفى موالدي، إشراف. د

٢٠٠١. 
سعد عبد العزيز مصلوح، : ميلكا إفيتش، ترمجة/ اهات البحث اللسانياتج −

لس األعلى للثقافة، :  القاهرة- ٢ط–وفاء كامل فايد   .٢٠٠٠ا
 –كلثم علي غامن الغامن . د... / اتجاهات الشباب والمراهقين نحو العمل −

سلسلة حوليات اآلداب والعلوم  (– ٢٠٠٤جملس النشر العلمي، : الكويت
 ).٢١٤، الرسالة ٢٤اعية االجتم

:  أبوظيب–رضوان الدبسي . د/ أثر وسائل التقنية في تطوير تعليم العربية  −
 .٢٠٠٢مجعية محاية اللغة العربية، 

عبد املقصود حممد سعيد خوجة، :  جدة–جمموعة من األساتذة / االثنينية  −
 ).٢٠( ج– ٢٠٠٣

نت عبد الرمحن آل هند ب. د/ اإلدارة العلمية للمكتبات ومراكز المعلومات −
 ).٣٧السلسلة األوىل  (- ٢٠٠٣مكتبة امللك فهد، :  الرياض–عروان 

. د/ األساليب التربوية المستمدة من دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب −
 .٢٠٠٣دارة امللك عبد العزيز، :  الرياض–عبد الرمحن بن علي العريين 

األمانة / الكويتاستطالع آراء المواطنين حول اإلنفاق الخيري في دولة  −



  
لد – جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٨٦  )٢(اجلزء ) ٨٠( ا

 .٢٠٠٣األمانة، :  الكويت–العامة لألوقاف 
مؤسسة الرؤى للطباعة :  بريوت–طالل ناجي . د/ االستيطان الصهيوني −

 .٢٠٠٢والنشر، 
 /محمود حافظ. د: إطاللة على حياة عالم مصري في عامه التسعين −

 .٢٠٠٤جممع اللغة العربية، :  القاهرة–جمموعة من األساتذة 
 .٢٠٠٤مكتب اإلعالم اإلسالمي، :  طهران–حممد باقر الصدر / اقتصادنا −
 - ١٩٩٧اإلنتاج الفكري العربي في مجال المكتبات والمعلومات  −

 ٢٠٠٣مكتبة امللك فهد، :  الرياض–حممد فتحي عبد اهلادي . د /م٢٠٠٠
 ).٤١السلسلة الثالثة  (–

دار :  بريوت–حممد بن ناصر العجمي : ابن أيب عاصم، قابله/ األوائل −
سلسلة الكتب واألجزاء املقروءة يف جوامع  (– ٢٠٠٤البشائر اإلسالمية، 
 ).دار احلديث النورية: ودور احلديث بدمشق

 – ١ ط–وفاء كامل فايد . د.../ الباب الصرفي وصفات األصوات −
 .٢٠٠١عامل الكتب، : القاهرة

 .٢٠٠٣، املكتبة:  عمان– املكتبة الوطنية /الببليوغرافية الوطنية األردنية −
 –عبد اهللا اجلبوري .  د/المعجم اللغوي: بحوث في المعجمية العربية −

مع العلمي العراقي، : بغداد  .٢٠٠٤ا
مركز :  قم–شريعتمدار / البراهين القاطعة في شرح تجريد العقائد الساطعة −

 .٢ ج– ٢٠٠٣األحباث والدراسات اإلسالمية، 
:  الكويت–محد إمساعيل يوسف أ. د/ بناء القصيدة في العصر المملوكي −

سلسلة حوليات اآلداب والعلوم االجتماعية  (– ٢٠٠٤جملس النشر العلمي، 
 ).٢٢٠، الرسالة ٢٤



  

الت املهداة   الكتب وا
٤٨٧

سليمان عبد العبد اهللا اخلرابشة . د.../ التاريخ السياسي إلمارة بني مسافر −
سلسلة حوليات اآلداب  (– ٢٠٠٤جملس النشر العلمي، :  الكويت–

 ).٢١٥ الرسالة ،٢٤والعلوم االجتماعية 
عبد اهللا : روبرت بريكس، ترمجة.  د/حديث عن الماضي: التاريخ الشفهي −

 .٢٠٠٣دارة امللك عبد العزيز، :  الرياض–بن إبراهيم العسكر ا
جممع :  دمشق–سكينة الشهايب : ابن عساكر، حتقيق/ تاريخ مدينة دمشق −

 .٦٢اللغة العربية، مج 
حممد خري البقاعي : جان رميون، ترمجة/ التذكرة في أصل الوهابيين ودولتهم −

 ).٥سلسلة كتاب الدارة  (-   ه١٤٢٤دارة امللك عبد العزيز، :  الرياض–
معهد :  القاهرة–فيصل احلفيان . د: حترير/ تراث العرب السياسي −

 ).٥سلسلة ندوة قضايا املخطوطات  (- ٢٠٠٣املخطوطات العربية، 
:  القاهرة–فيصل احلفيان . د: حترير/ التراث العربي المخطوط في فلسطين −

 ).٤سلسلة ندوة قضايا املخطوطات  (- ٢٠٠١معهد املخطوطات العربية، 
فيصل احلفيان . د :حترير/ تراث العرب والمسلمين في العالقات الخارجية −

سلسلة ندوة قضايا  (- ٢٠٠٣معهد املخطوطات العربية، :  القاهرة–
 ).٦املخطوطات 

دراسة استقصائية في : ثي الصحيحتراكب األصوات في الفعل الثال −
 .١٩٩١عامل الكتب، :  القاهرة–وفاء كامل فايد . د/ القاموس المحيط

عامل :  عمان–عمر عبد الرمحن الساريسي . د/ تعريفات الراغب األصفهاني −
 .٢٠٠٤الكتب احلديث، 

مكتبة امللك :  الرياض–علي سليمان الصوينع / توثيق الترجمة والتعريب −
 ).٤٢السلسلة الثانية ( – ٢٠٠٣فهد، 



  
لد – جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٨٨  )٢(اجلزء ) ٨٠( ا

 –حممد بن ناصر العجمي :  قابله.../ثبت اإلمام السفاريني الحنبلي −
سلسلة الكتب واألجزاء املقروءة  (– ٢٠٠٤دار البشائر اإلسالمية، : بريوت

 ).يف جوامع ودور احلديث بدمشق، مدرسة حمراب احلنابلة باجلامع األموي
/ د بن عبد الرحمن المخلصجزء فيه سبعة مجالس من أمالي اإلمام محم −

 - ٢٠٠٤دار البشائر اإلسالمية، :  بريوت–حممد بن ناصر العجمي : قابله
سلسلة الكتب واألجزاء املقروءة يف جوامع ودور احلديث بدمشق، اجلامع (

 ).األموي
 /جزء فيه ستة مجالس من أمالي شيخ الحنابلة القاضي أبي يعلى الفراء −

 ٢٠٠٤دار البشائر اإلسالمية، :  بريوت–حممد بن ناصر العجمي : قابله
سلسلة الكتب واألجزاء املقروءة يف جوامع ودور احلديث بدمشق، جامع (

 ).احلنابلة
فهد بن ناصر بن دهام . د/ الحكومة اإللكترونية بين التخطيط والتنفيذ −

 ).٤السلسلة الثانية (– ٢٠٠٣مكتبة امللك فهد، :  الرياض–العبود 
 –أمحد شوقي بنبني / وطات والبحث الببليوغرافيدراسات في علم المخط −

 .٢٠٠٤املطبعة والوراقة الوطنية، :  مراكش– ٢ط
:  الرياض– دارة امللك عبد العزيز /دليل المجالت السعودية المحكمة −

 ).١٥٩ (-   ه١٤٢٥الدارة، 
عبد اللطيف حممد / دور الوقف اإلسالمي في تنمية القدرات التكنولوجية −

 .٢٠٠٤ األمانة العامة لألوقاف، : الكويت–الصريخ 
حممد : شرح وحتقيق/ ُْديوان محمد بن الطلبه اليعقوبي الشنقيطي الموريتاني −

ّأمحد سالك بن حممد األمني بن ابوه، :  نواكشوط–ّعبد اهللا بن الشبيه بن ابوه 
١٩٩٩. 



  

الت املهداة   الكتب وا
٤٨٩

 سعد بن أمحد الربيعة /رحلة الحاج من بلد الزبير بن العوام إلى البلد الحرام −
 ).١٤٤الكتاب الرابع، العدد  (– ٢٠٠٣دارة امللك عبد العزيز، : الرياض –

عدنان :  أبو القاسم السمرقندي، حتقيق/الرسالة السمرقندية في االستعارات −
 .٢٠٠٥دار العصماء، :  دمشق–عمر اخلطيب 

عمر عبد . د:  الراغب األصفهاين، حتقيق/رسالة في آداب االختالط بالناس −
 .١٩٩٨دار البشري، :  عمان–الرمحن الساريسي 

 – مساء زكي احملاسين /المربي األديب والشاعر الناقد: زكي المحاسني −
 ).٢٣سلسلة علماء ومفكرون معاصرون (– ٢٠٠٤دار القلم، : دمشق

 –بدر حممد األنصاري .  د/سلوك تدخين السجائر لدى طلبة الجامعة −
آلداب والعلوم سلسلة حوليات ا (– ٢٠٠٤جملس النشر العلمي، : الكويت

 ).٢١٧، الرسالة ٢٤االجتماعية 
 .١٩٩٤ – خمتار الغوث /السموأل وأخباره والشعر المنسوب إليه −
:  القاهرة–وفاء كامل فايد . د: الفزاري، حتقيق/ شرح عيون اإلعراب −

١٩٨٦. 
:  القاهرة–محد بن ناصر الدخيل . د:  حتقيق/شعر عبد اهللا بن أيوب التيمي −

 .٢٠٠١ربية، معهد املخطوطات الع
 عبد الرمحن بن عبد اهللا /طباعة الكتب ووقفها عند الملك عبد العزيز −

 .٢٠٠٣دارة امللك عبد العزيز، :  الرياض–الشقري 
عبد الرمحن عبد اهللا العوضي، . د:  ابن السين، إشراف وتقدمي/الطب النبوي −

 ٢٠٠٤املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية، :  الكويت–أمحد رجائي اجلندي . د
 ).١سلسلة املخطوطات الطبية  (–

:  بغداد–رشيد عبد الرحمن العبيدي .  د/العربية والبحث اللغوي املعاصر −



  
لد – جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٩٠  )٢(اجلزء ) ٨٠( ا

 .٢٠٠٤المجمع العلمي العراقي، 
العالقات الحضارية بين الجزيرة العربية ومصر في ضوء النقوش العربية  −

 فهد مكتبة امللك:  الرياض–سعيد بن فايز إبراهيم السعيد .  د/القديمة
 .٢٠٠٣الوطنية، 

:  الرياض–عبد اهللا بن حممد بن سعد احلجيلي .  د/علم التوثيق الشرعي −
 ).٣٦السلسلة األوىل  (– ٢٠٠٣مكتبة امللك فهد الوطنية، 

 عبد اإلله /٢٠٠٢الفائزون بجائزة سلطان بن علي العويس الثقافية دورة  −
 .٢٠٠٤مؤسسة سلطان العويس، :  أبو ظيب–عبد القادر 

حممد فتحي : صنعة/ ارس المفصلة لمجلة معهد المخطوطات العربيةالفه −
معهد املخطوطات العربية، :  القاهرة–فيصل احلفيان . عبد اهلادي، د

٢٠٠١. 
إدارة املكتبات :  الكويت– جامعة الكويت /فهرس المخطوطات األصلية −

 .ج٣ – ٢٠٠٣يف اجلامعة، 
عبد .  د/لعلوم الطبيةفهرس المخطوطات الطبية في المنظمة اإلسالمية ل −

املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية، :  الكويت–الرمحن عبد اهللا العوضي 
٢٠٠٣. 

 .٢٠٠١األوائل، :  بريوت–طالل ناجي . د/ في الخيمة األخرى −
 – عماد يوسف قدسي /مصطلح مقترح: في عصور حضارتنا وتوصيفها −

 .٢٠٠٤دار طالس، : دمشق
/  لدى المنظمة اإلسالمية للعلوم الطبيةقائمة المخطوطات الطبية المصورة −

 .٢٠٠٣:  الكويت–املنظمة 
 – املنظمة /قائمة المطبوعات لدى المنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية −



  

الت املهداة   الكتب وا
٤٩١

 .٢٠٠٣: الكويت
 –ڤيتش وآخرون أسعد دراكو. د:  ترجم معانيه إىل البوسنية/القرآن الكريم −

 .٢٠٠٤: ڤوسرايي
. د.../ بية الحديثة في الكويتقراءات نقدية في شعرية القصيدة العر −

 – ٢٠٠٤جملس النشر العلمي، :  الكويت–حممود جابر عباس اجلنايب 
 ).٢١٩، الرسالة ٢٤سلسلة حوليات اآلداب والعلوم االجتماعية (

 .٢٠٠٠جامعة القاهرة، :  القاهرة–وفاء كامل فايد . د.../ قصيدة الرثاء −
جممع اللغة العربية، : رة القاه–حممود حافظ .  د/قضية التعريب في مصر −

١٩٩٧. 
مؤسسة الرؤى، :  بريوت–طالل ناجي .  د/قضية الالجئين وحق العودة −

٢٠٠٢. 
.  د/كتاب جمل الغرائب للنيسابوري وأهميته في علم غريب الحديث −

وزارة الشؤون اإلسالمية :  الرياض–حممد أمجل أيوب اإلصالحي 
 .٢٠٠٤واألوقاف، 

 –سامي شلهوب . د: اع بن أسلم، حتقيقشج/ كتاب في الجبر والمقابلة −
 .٢٠٠٤جامعة حلب، : حلب

 –عبد اللطيف بن حممد اجليالين . د/ كتب المسلسالت عند المحدثين −
 ).٥٢السلسلة الثالثة  (– ٢٠٠٣مكتبة امللك فهد الوطنية، : الرياض

 –أماين زكريا الرمادي .  د.../كشافات النصوص التقليدية والمحسبة −
 ).٥٤السلسلة الثالثة  (– ٢٠٠٣امللك فهد الوطنية، مكتبة : الرياض

 .٢٠٠٤دار هومة، ): اجلزائر( تيزي وزو –مجاعة من املؤلفني  /اللغة األم −
رضوان .  د/اللغة العربية في دولة اإلمارات العربية المتحدة ومناهج تعليمها −



  
لد – جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٩٢  )٢(اجلزء ) ٨٠( ا

 .١ ج- ٢٠٠٣مجعية محاية اللغة العربية، :  الشارقة– ١ ط–الدبسي 
مركز اإلعالم :  طهران–حممد حسن القديري / في علم األصولالمباحث  −

 .٢ ج– ٢٠٠٤اإلسالمي، 
مؤسسة الرؤى، :  بريوت–طالل ناجي . د/ محاضرات في الصهيونية −

٢٠٠٢. 
مؤسسة :  بريوت–طالل ناجي . د/ محاضرات في القضية الفلسطينية −

 .٢٠٠٢الرؤى، 
حممود األرناؤوط :  ابن رجب احلنبلي، صنفه/مختصر جامع العلوم والحكم −

دار الثقافة والرتاث، دار املأمون للرتاث، معهد الفتح :  دمشق- ١ط–
 .٢٠٠٣اإلسالمي، 

مع العلمي :  بغداد–عالء شفيق الراوي .  د/مدخل إلى علم االقتصاد − ا
  .٢٠٠٤العراقي، 

مع :  بغداد–صباح العجيلي . طه النعمة، د. د/ مدخل إلى علم النفس − ا
 .٢٠٠٤اقي، العلمي العر

 – ٢٠٠٤دار طالس، :  دمشق– العماد مصطفى طالس /مرآة حياتي −
 .العقد الرابع

إيسيسكو، :  سال–عبد العزيز بن عثمان التوجيري .  د/مستقبل اللغة العربية −
٢٠٠٤. 

: ابن رافع السالمي، قابله:  ختريج/مشيخة المسند محمد بن إبراهيم البياني −
 – ٢٠٠٤ار البشائر اإلسالمية، د:  بريوت–حممد بن ناصر العجمي 

سلسلة الكتب واألجزاء املقروءة يف جوامع ودور احلديث بدمشق، دار (
 ).احلديث النورية



  

الت املهداة   الكتب وا
٤٩٣

مصادر المياه ودورها في التنمية االقتصادية واالجتماعية في دولة  −
جملس النشر العلمي، :  الكويت–ي  عبيد سرور العتيب.  د/الكويت
، الرسالة ٢٤ والعلوم االجتماعية سلسلة حوليات اآلداب (- ٢٠٠٤
٢١٨.( 

مع، :  القاهرة– جممع اللغة العربية /المنهج والتطبيق: المعجم الكبير − ا
١٩٨١. 

 أمحد شوقي /قاموس كوديكولوجي: معجم مصطلحات المخطوط العربي −
 .٢٠٠٣املطبعة والوراقة الوطنية، :  مراكش–بنبني، مصطفى طويب 

 .٢٠٠٤دار هومة، :  اجلزائر–لعيد صاحل ب.  د/مقاربات منهاجية −
جممع اللغة العربية / منهج وضع المصطلحات العلمية العربية المتخصصة  −

مع، :  القاهرة–  .١٩٩٥ا
 –حممد أبو الفضل بدران .  د.../جدلية التحقيق والتخييل: موت النص −

سلسلة حوليات اآلداب  (– ٢٠٠٤جملس النشر العلمي، : الكويت
 ).٢١٦، الرسالة ٢٤ية والعلوم االجتماع

ليلى الصباغ . د/ نساء ورجال في األدب والسياسة وإصالح المجتمع −
 .١٩٩٥إشبيلية للدراسات والنشر، :  دمشق- ١ ط–

 –طالل ناجي .  د.../النفوذ الصهيوني في العالم بين الحقيقة والوهم  −
 .٢٠٠٤مركز دراسات الغد العريب، : بريوت

سليمان بن / لمملكة العربية السعوديةنقوش ثمودية جديدة من الجوف، ا −
 .٢٠٠٣مكتبة امللك فهد الوطنية، :  الرياض–عبد الرمحن الذييب 

 – ٤ ط–أمحد بن األمني الشنقيطي / الوسيط في تراجم أدباء شنقيط −
 .١٩٨٩مكتبة اخلاجني، : القاهرة



  
لد – جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٩٤  )٢(اجلزء ) ٨٠( ا

   المجالت العربية- ب

  ماجد الفندي.أ
 المصدر سنة اإلصدار العدد اسم المجلة

  وريةس  م٢٠٠٤، ٩٣٥، ٩٣٤ ، ٩٣٣ (   األسبوع األديب– ١

  سورية  م٢٠٠٤  )٦٩ (   احلياة التشكيلية– ٢

  سورية  م٢٠٠٤  )٨٦، ٨٥ (   دراسات تارخيية-٣

  سورية  م٢٠٠٤  )٧٦ ( رســـــــالة معهـــــــد الـــــــرتاث -٤

  سورية  م٢٠٠٤  )٤٤٣ ،٤٤٢، ٤٤٠ (   صوت فلسطني-٥

  سورية  م٢٠٠٤  )١٠، ٩ (   الضاد-٦

  سورية  م٢٠٠٤  )٩٤ (   عامل الذرة-٧

  سورية  م٢٠٠٤  )٢٠ (   الفكر السياسي-٨

لة البطريركية-٩   سورية  م٢٠٠٤  )٢٣٨، ٢٣٧ (   ا

  سورية  م٢٠٠٤  )٢٤(مج ) ١٣، ١٢ (   جملة جامعة تشرين-١٠

  األردن  م٢٠٠٤  )٤٦٨، ٤٦٧ (   جملة الشريعة-١١

  السعودية  م٢٠٠٤  )٢٦٨ (   األمن واحلياة-١٢

  السعودية  م٢٠٠٤  )٢٦(مج ) ٢+١ (   عامل الكتب-١٣

لة العربية-١٤   السعودية  م٢٠٠٥  )٣٣٤، ٣٣٣ (   ا

  الكويت  م٢٠٠٤  )٤١٣، ٤١٢ (   البيان-١٥

  الكويت  م٢٠٠٤ )٢٠(مج ) ٩، ٨، ٥، ٤ (   جملة العلوم-١٦

  اهلند  م٢٠٠٤  )١٧(مج ) ١٠، ٩ (   آفاق اهلند-١٧

  اليونسكو  م٢٠٠٤  )٢٩(مج ) ٢- ١ (   الرابطة-١٨
 



  
لد -  جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٩٥  )٢(اجلزء ) ٨٠( ا

   الكتب والمجالت األجنبية- ج

  طهران صارم

1- Books: 
- The Merchant of Venice/ by: Shakespear. 

- King Henry IV/by: Shakespear. 

- The Tempest/ by: Shakespear. 

- King lear/ by: Shakespear. 

- The Merry Wives of Windsor/ by: Shakespear. 

- Timon of Athens/ by: Shakespear. 

- Love’s  Labour’s Lost/ by: Shakespear. 

- The Poems/ Edited by: F.T. Prince. 

- The Comedy of Errors/ by: R.A. Foakes. 

- The Development of Shakespere’s. 

- Imagery/ by: Wolfgang H. Clemen. 

- The True Voice of feeling/ by: Herbert Read. 

- Poetry and Experience/  by: Madeish. 

- All’s Well That Ends Well/ by: G.K. Hunter. 

- Julius Caesar/ by: T.S. Dorsch. 

- Othello/ by: M.R. Ridly. 

- Marxism and The Linguistic philosophy. 

- Sonnets and Verse/ by: H. Belloc. 

- James Joycés Ulysses/ by: Stuart Gilbert. 

- The Two Gentlemen of Verona/ by: Shakespear. 
2 – Periodicals: 

) لغة فارسية  ( - Vol. (175 – 176) No. 2- 3, 2005   . معارف   :  

- Resistance, No. (1-9) , 2005 . 

- Self – Realization, Fall, 2005. 

- S G I Quarterly, No. 42, 2005 . 

- Korea and World Affairs, Vol. XXIX, No. 1. 



  ٤٩٧

  
 الثانيفهرس الجزء 

  الثمانين من المجلد  

  ) االتـالمق (
  ٢٤٧  عبد الكرمي اليايف. د  الشرق والغرب والتواصل بينهما

   ٢٥٧عبد اهللا واثق شهيد . د  جتربة سورية الرائدة يف تعريب العلوم يف التعليم العايل

  ٢٧٥  د فوزي اهليبـأمح. د   حممود يف شعر معاصريهالدين نور
  ٣٠٥  حممـود احلسـن. أ     ر بني الوضع واالستعمال أبنية املصاد

  ٣٣٥  عدنان عبيدات. د  مجاليات اللون يف خميلة بشار بن برد الشعرية
  ٣٦٧  عدنان عبد ربه. أ    )٦ق ( جملة اللسان العريبأصحاب املقاالت يففهرس 

  ٣٩١   وفاء تقي الدين.د  )٢٢ ق(معجم مصطلحات الصيدلة والعقاقري 
  

  )دـالتعريف والنق (
  ٤٢١  حسني مجعة. د    ّعالمة الشام أمحد راتب النفاخ

    

  )اءـآراء وأنب (
  ٤٧٣   م٢٠٠٤التقرير السنوي لعام 

الت املهداة يف الربع األول من عام    ٤٨٥    ٢٠٠٥الكتب وا
  ٤٩٧  فهرس اجلزء
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