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  التعريف والنقد

  كلمة وزير الثقافة الدكتور محمود السيد 
  في الحفل التكريمي

  )∗(لألستاذ الدكتور إحسان عباس
  :أيها الحفل الكريم

ًأحييكم أطيب حتية بامسي وباسم وزارة الثقافة السورية، شاكرا لكم جزيل  ُ
ٍم من أعالم ََالشكر وأعمقه، أيها احلضور الكرمي، إقامتكم هذا احلفل التكرميي لعل

الثقافة العربية، أال وهو املرحوم األستاذ الدكتور إحسان عباس، عميد النقد 
العريب، واملوسوعي الذي مجع يف شخصه ثقافة متعددة األطياف واألبعاد، فهو 
ًالباحث واملؤرخ والناقد واحملقق واملرتجم والشاعر، حىت إن أحدنا ليقف مدهوشا  ِّ ِّ

ترى هل ميكن إلنسان واحد أن ينجز : ًاته متسائالأمام ما صنعه يف سرية حي
  هذا اإلجناز الضخم يف مسرية حياة واحدة؟
ر على نطاق الساحة القومية، وقامة  األستاذ الدكتور إحسان عباس اسم كبي

َّمن القامات الشاخمة يف ثقافتنا العربية، طاملا تردد امسه على ألسنة أساتذتنا يف 
َّاملاضي، وكنا آنذاك على مقاعد الدراسة يف مدرجات مطلع الستينيات من القرن 

ُولكم كان يستشهد بأقواله . قسم اللغة العربية يف كلية اآلداب جبامعة دمشق
َّي حققها، وكم له  ُوآرائه، وطاملا عدنا إىل أمهات الكتب يف تراثنا األديب العريب الت

لت رحيق املعرفة  من األيادي البيض على األجيال الت من هذه الكتب ي 
َّنفح الطيب للمقري يف مثانية جملدات، ((: املتعددة واملتنوعة اليت قام بتحقيقها

ِّوفـيات األعيان البن خلكان يف مثانية جملدات، الذخي ََ رة يف حماسن أهل اجلزيرة  َ
                                                            

  

  .٢٠٠٥ متوز عام ٢٦رموك يف  فل التكرميي يف املركز الثقايف مبخيم اليُأقيم احل )∗(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١٧٤  )١(اجلزء ) ٨١( ا

البن بسام يف مثانية جملدات، رسائل ابن حزم يف أربعة جملدات، فوات الوفيات 
ً إضافة إىل عشرين كتابا يف جملدات، أو كتب منفردة أبصرت ،))يف مخسة أجزاء

  .النور بعد حتقيقها على يديه
ِومن يلق نظرة على الدواوين الشعرية الت ا املكتبة العربية يدرك أميا  ُ ي أغىن 

زة يف جمال الدراسة والتحقيق  ِّإدراك مدى ما كان ميتلكه املرحوم من كتابات متمي
 ميكننا أن ننسى حتقيقه لديوان الصنوبري، وديوان اخلوارج، يف ميدان األدب، وال

ِّر عزة، وديوان الرصايف البلنسي، وديوان ابن محديس الصقلي، وديوان ابن  ِّوكثي ِّ
  .إخل... ربيعة العامري

ُن كان جمليا يف ميدان التحقيق، لقد كان جمليا أيضا يف ميادين أخر جال  ولئ ً
ّى إنه بز وهو  رمجة، حت ًزا يف التّ اللغات األجنبية جعله متميُّفيها، إذ إن متكنه من 

ِّاملتخصص يف النقد العريب، من حيملون شهادات التخصص يف اللسانيات 
ي ترمجها فن الشعر ألرسطو، والنقد األديب ومدارسه  ومن الكتب الت. زية اإلنكلي

ر هاملتون،  للسياحلديثة هلامين، وفلسفة احلضارة ودراسات يف حضارة اإلسالم 
  .إخل... ويقظة العرب جلورج انطونيوس

َّراث العريب وإحيائه، إذ إنه سلط األضواء على  كما كان جمليا يف دراسة الت
ّاألدب الكالسيكي يف العصر العباسي واألندلسي من أمثال أيب حيان التوحيدي، 

  .إخل.. والشريف الرضي، وأيب العالء املعري،، وابن محديس، وابن حزم
راث األديب القدمي، وإمنا تناول بالدراسة  ومل يقتصر يف دراساته على الت

ًاجتاهات الشعر العريب املعاصر، كما تناول بالتحليل نفرا من أعالم األدب 
  .إخل..ّاملعاصر من أمثال بدر شاكر السياب، وكمال ناصر، وإبراهيم طوقان

ول يف دراساته األدب والنقد ولئن كان شيخ النُّقاد العرب املعاصرين قد تنا
ًقدميا وحديثا، فإن دراساته مشلت أقاليم الوطن العريب يف بالد الشام والعراق  ً

  .ومصر وشبه اجلزيرة العربية واألندلس ويف املهاجر األمريكية



  
١٧٥  كلمة وزير الثقافة يف احلفل التكرميي لألستاذ الدكتور إحسان عباس 

وحظي تاريخ األدب العريب بنصيب من حبوثه ودراساته، إذ إنه تناول 
ريخ النقد األديب عند العرب، والعرب يف بالدراسة تاريخ األدب األندلسي، وتا

ًصقلية، إضافة إىل عمله مؤرخا يف الوقت نفسه، حيث تناول إىل جانب تاريخ  ِّ
العرب يف صقلية تاريخ دولة األنباط، وتاريخ ليبيا، وتاريخ بالد الشام ومشال 

  .إخل...اجلزيرة العربية يف العهد اآلشوري
! ))غربة الراعي((َّتية كما جتلى ذلك يف رة الذا ًولكم كان مبدعا يف فن السي

ِّوكان لفن السرية موقع متميز يف دراساته النقدية على مستوى الرؤية واملمارسة، 
َّوليس من قبيل املصادفة أن يبدأ حياته بالكتابة عن أيب حيان التوحيدي، وأن 

َّترافقه سرية أيب حيان النقدية يف أطوارها املتعددة، وأن جيد يف اال قرتاب من سرية َّ
ميش  ًأيب حيان وابن محديس الصقلي جتسيدا ملا كان يعانيه من غربة وشقاء و ِّ َّ

  :ن وتشرد األهل وفقد الديار، أمل يقل شاعرنا العريب وحزن ومرارة إثر نكبة فلسطي
 ن يلوح األسى ويف كل عي   ولكن ملن ذاق طعم األسى

 وكالمها مزلزل للكيان ))اهلوى((بـ ))األسى((ومعذرة من الشاعر إذا استبدلنا 
  .النفسي لصاحبه

راث واحلداثة، عاجل  ن الت لقد كان الدكتور إحسان عباس مهزة الوصل بي
النظم واملعىن، والطبع والصنعة، واملفاضلة : موضوعات النقد العريب القدمي

 من واملوازنة، والسرقات الشعرية وعمود الشعر، وعرض ألعالم النقد العريب القدمي
أمثال قدامة بن جعفر، واآلمدي، وابن قتيبة، واجلرجاين، وابن طباطبا، وابن 

  .إخل...خلدون
ُومل يعن بالنقد القدمي فقط، وإمنا عن َّي بالنقد احلديث أيضا، إذ إنه اهتم  ُ ً

ن القصيدة األوربية، فجاءت  موم القصيدة العربية احلديثة، وقارن بينها وبي
  .َّالبيايت يف ضوء االجتاهات النقدية املعاصرةّدراساته عن السياب و

ا تتمثل يف  َّويف دراسته عن مظاهر التجديد يف األدب األندلسي يرى أ



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١٧٦  )١(اجلزء ) ٨١( ا

ن مراوحة يف  ِّابتكار املوشح، إذ إنه يرى أن املوشح ال ميثل عند األندلسيي
ِّالنغمات أو حمض هرب من شكل القصيدة، إمنا هو يف نظره ميثل خصائص 

ارة يف كثي ِّميثل التطور املوسيقي، والروح الشعبية، والقدرة :  الطبيعة األندلسية ذا
  .ُّعلى التقفر

أقارنه باألعمدة الدقيقة يف قصر ((رة يقول إحسان عباس  ويف هذه الناحية األخي
ا ال  ًاحلمراء اليت حتمل جسدا عمرانيا ضخما حىت ليخيل ملن يراها ألول وهلة أ ً

ن املوشح األندلسي واملشرقي وجدت الثاين  هلذا فإنك لو قارنت بيتلبث أن تنهار، و
َّعمال سطحيا آليا فاقدا للحرارة الفنية اليت جتدها يف املوشح األندلسي ً ً((.  

ًويرى أن من مظاهر التجديد أيضا األزجال األندلسية، وهي جتديد حملي 
رة  ا جياوزه إىل السيإقليمي، وال يقتصر التجديد على املوشحات واألزجال، وإمن

 البن ))طوق احلمامة((ًرة الذاتية أدبا يفوق  الذاتية، فأنت ال جتد يف احلب والسي
ًن أناسا  ِّحزم، ولن جتد يف علم األديان املقارن مثل ابن حزم، ولن جتد يف املؤرخي

  .إخل.. َّرين بدرجة ابن حيان ولسان الدين بن اخلطيب كثي
ريب الدكتور إحسان عباس بتأمالته الفلسفية لقد اتسم عميد النقد الع

ز  َّالعميقة يف أثناء حتليله للفنون األدبية اليت تناوهلا وخباصة يف جمال النقد، كما متي
راث العريب هذا الفن، إىل جانب  ًرة الذاتية، إذ كان مبدعا يف إضافته للت بفن السي
 مليخائيل نعيمة، ))ران جب(( و))عبقريات العقاد((ن، و  لطه حسي))األيام((كتاب 

  .إخل..ن  ألمحد أمي))حيايت((و
 فابتعد ))املعرفة قبل احلكم((راث مببدأ راسخ يف نفسه وهو  واتسم حتقيقه للت

وكان التقومي الذي . عن التعميمات الكاسحة، وقبول األشياء قبول مسلمات
ربية يف التاريخ ن أوالمها معرفة الدور الصحيح لألمة الع زتي اعتمده يقوم على ركي

درست ما أبداه ((: احلضاري، وثانيتهما املواءمة لروح العصر، فلنستمع إليه يقول
م قاموا بدور كبي ر  العرب يف النقد األديب من خالل الرؤية العصرية فوجدت أ



  
١٧٧  كلمة وزير الثقافة يف احلفل التكرميي لألستاذ الدكتور إحسان عباس 

راث ظل النظر إىل  جدا ال يقل عن دور أي أمة أخرى، ولوال هذه الرؤية للت
امات جائرة أو تفريطات مرجتلةدورهم يف الفكر النقدي وكل دراسة يف .  إما ا

ًنظري ال بد أن تكون كشفا جديدا، ومادام كذلك فال كشف يتحقق على  ً
زوة قلقة أو نزعة  ًراث انقيادا لن أما رفض الت. راث أصول علمية دون إحياء الت

ُّمنحرفة، فإنه ال خيطر ببايل، وال أستطيع تصوره ألنه ينم عن تنكر ل إلنسان ُّ
  .))وجهوده على هذه األرض

وال ميكننا أن ننسى يف هذه الكلمة العجلى اهتمام أديبنا الراحل بأدب 
ًاألطفال، والذي يتأتى يف نظره من إحساسه مبهمة الفن والنقد معا، ويعده جزءا  ّ ً
َّمكمال ملا قام به من نشاط يف ميدان النقد والدرس، منطلقه هو أن ما يقدم  ً

َُّب جيب أن يكون حائزا السمات الفنية اليت نتطلبها يف األدب للطفل من أد ً
ن أدب الكبار وأدب الصغار، إمنا الفرق يف  عامة، ال فرق من الناحية الفنية بي

أنا مع زمالء يل يف دار الفىت العريب  ((: املستوى الفكري، ويقول يف هذا الصدد
ًاتب أحيانا إدخال بعض ّنقوم القصة، ونطلب إىل الك: نعمل على هذا األساس

ُالتعديالت عليها، جنري النظر فيها عدة مرات، وعندما تدق على اآللة الكاتبة 
 متخصص يف تربية األطفال ))سيكولوجي((آخر مرة نعرضها على عامل نفس 

  .))ملعرفة املستوى الذي تالئمه تلك القصة من حيث السن
َّ مبؤلفات متنوعة األبعاد إذا كان أديبنا الراحل قد أغىن املكتبة العربية

واالجتاهات بسبب ثقافته الغنية اليت تأتت من إتقانه اللغة القومية، فإن إتقانه 
زية والفرنسية واإلسبانية واألملانية والالتينية  لعدد من اللغات األجنبية ومنها اإلنكلي

ًقد زاد ثقافته غىن واتساعا ً.  
ر من أمهات الكتب  ة بعدد كبيومل يقتصر نشاطه على إغناء املكتبة العربي

ًتأليفا وترمجة وحتقيقا، وإمنا جاوز ذلك إىل رفد بعض اجلامعات العربية بكوكبة من  ً
ِّاألطر البشرية اليت تـلمذت له يف الدراسات العليا، فكان نعم املشرف واملوجه  َ

ِ ْ َ َ َْ ُ



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١٧٨  )١(اجلزء ) ٨١( ا

  .الناصح
تور إحسان وإن هذا اإلنتاج الغزير من الدراسات والبحوث اليت أجنزها الدك

ا من جهة، وعلى  عباس إمنا يدل داللة كبي َّرة على قوة اإلرادة اليت كان يتحلى 
استثماره للوقت أحسن استثمار من جهة أخرى، وعلى جتشمه املركب الصعب 

  :ًمن جهة ثالثة، انطالقا من إميانه أن
ا للغاية املوحش الوعر  ن عديدة دروب العال للسالكي   ُوأقر

د الذي بناه رمحه اهللا إال نتيجة حلجم املعاناة املرة واهلمة العالية وما كان  ا
ومواجهة التحديات بقوة ال تعرف الفتور وعزمية ال تعرف الكالل، ورحم اهللا 

  :الشاعر بدوي اجلبل إذ يقول
د   ُزوير ر الت ٌصعاب ويكث د والدروب إىل ا  يندر ا

ُوال بدع فالنفيس عسي  ر فهابوه ا أنه عسيعلمو   ُر َ
ر مل يتهيب صعود اجلبال، ومل تثنه  ، إذ إن أديبنا الكبي))ر النفيس عسي((والواقع 

اجلراح النازفة من جسم وطنه وأمته عن الدراسة والبحث والتنقيب يف تراث األمة 
ًالقدمي واملعاصر، فجاء نتاجه متنوعا يف أغراضه، غنيا يف مضمونه، واسعا يف  ً

ِّوأىن يل أو ألي متحدث عن إحسان عباس أن يفيه حقه، أو أن يقف . هامتدادات ّ
  ًن كتابا؟ على قطرة من إنتاجه الفكري الواسع والغزير، والذي جتاوز التسعي

فمعذرة أيها العميد الراحل، أيها العامل اجلليل بكل ما حتمل كلمة عامل من 
ًمعىن، علما وخلقا ومعرفة وقيما، أيها املوسوعي امل تواضع يف مشوخه، والشامخ يف ًً

  :َّتواضعه، والقمة الشاهقة يف أدبنا، إذا كنا مل نتمكن من إيفائك حقك
ّجلج اخلضم طغت على السباح ّواعذر إذا مل أوف فكرك حقه   ّ ِ ْ 

أكرر الشكر اجلزيل لكم أيها احلاضرون اللتفاتة الوفاء لألديب الراحل 
  .األستاذ إحسان عباس

  .هللا وبركاتهوالسالم عليكم ورمحة ا


