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  ٣٢٧ب .ص

  E-mail: mla@net.sy: البريد اإللكتروني

  م١٩٢١ هـ الموافقة لسنة ١٣٣٩أنشئت سنة 

  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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  لجنة المجلة

  
  

  الدكتور شاكر الفحام
  الدكتور حممد عبد الرزاق قدورة

  الدكتور حممد إحسان النص
   الدكتور عبد اهللا واثق شهيد

  الدكتور حممد زهري البابا
األستاذ جورج صدقني

ّ
  
  الدكتورة ليلى الصباغ
  الدكتور حممود السيد

 الدكتور حممد مكي احلسني اجلزائري

  
  أمين المجلة

  

  الـــــسيد ســـــامر اليامـــــاني

  
 



٢٢٣   

   األندلسيإدريس بن اليمان اليابسيشعر 
   شعرهمجموع: * الثانيالقسم

  الحيةقادر صأحمد عبد ال. د
) ١( )**  

 أبو عامر ابن مسلمة إدريس بن اليمان وأبا جعفر ابن األبار الوزير دعا(
  :) اليمانابنلس أنس فأجابه 

َ صنويا
   السماءِماء )١(

 

  ِ وصفاءٍ رقةيف.
 

  ٍ ضياءَ سراجويا
 

  ِءى الظلماَجُ دجيلو
 

  ذكاء )٢( سيماَرت
 

جة وذكاءيف .    
 

   يف العلياءَوحزت
 

  )٤(اجلوزاء )٣(قوادم.
 

   الكرماءَ حامتيا
 

  الشعراء )٥(وأمحد.
 

  ٍ بآللبادهتنا
 

   الألالءِسواطع
 

  

  ٍّرُدَ حسن كقريض
 

  احلسناء )٦(لىُ طعلى.
 

                                                 
لد / من اجلزء الرابع) ٨٢٩(نشر القسم األول من البحث يف الصفحة ) *(   ).٨٠(ا
  .١٠٧|١|٢: الذخرية )**(
  .املثل، األخ الشقيق: ِّالصنو) ١( .
  .العالمة:  والسيماء والسيمة والسيمياءالسيما) ٢( .
  .أربع ريشات أو عشر يف مقدم اجلناح:  والقدامىالقوادم) ٣( .

  .جنم، وبرج يف السماء: اجلوزاء) ٤(
  . هو أبو الطيب أمحد بن احلسني املتنيبأمحد) ٥( .
ااأل: بضم الطاء: الطلى) ٦( .   .عناق أو أصوهلا أو صفحا



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٢٤  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

   يف كل معىنُيقود
 

  والغناء الغىن معىن
 

   أجبنا إىل ماوقد
 

  )٧( من آالءَدعوت.
 

   أمسىجنمك ) زالال(
 

   جنم كل مساءمن
 

)٢( )*  
 إدريــس مــن كقــول وهــذا(( ) بــسام بيتــني البــن رشــيق مث يقــولابــن يــذكر(

  :))مجلة أبيات
 ً طارقاَجاء ومن هذا الذي َفقال

 

 اَصَ العَوسى وهذي هيُ أنا مفقلت
 

) ٣( *)*  
  :ين على املوفق أيب اجليش فأنشده اليمابن إدريس ودخل

ــــــــيسســــــــريَأ ــــــــا إذ ل   ُ يــــــــسري كوكــــــــبَ 
 

. ُقــــــد طرقــــــت ٍ ليــــــلَّولــــــرب
 ومهــــــيت )١(

 

   دربٌودـ أو أسرمل )٢( ُدانـيِس
 

. مِّمُشــــــــ ٍ معــــــــشريف   األنــــــــوف كــــــــأ
 

  )٥( بــــــواّ بــــــسنا الــــــضحى إذ أووتقنعــــــوا
 

. َ ديــــاجريلبـــسوا
 )٤( إذ أســــأدواىَجُّالــــد )٣(

 

  ُمغـــــــــــرب كـــــــــــل أرض ُ ومـــــــــــشرقُهلـــــــــــم
 

اْوَرَوســـــ .
 ٌ مـــــشرقٍ كـــــل أرضفمغـــــرب )٦(

 

                                                 
  .النعم: اآلالء) ٧( .

  .٦٠٥/ ٤/٢: الذخرية) *(

   ).٨ -٧البيتان  (١٧/٤٢:  األبصار مسالك.٣/١/٣٤٠:  الذخرية)**(
  .أتى بالليل: طرق) ١( .
ْمجع سيد : سيدان) ٢( .   . الذئبوهوِ
   .الظالم: دجيورالدياجري مجع ) ٣( .

  .يس بال تعركلهسار الليل : أسأد) ٤(
  . إىل الليلالنهار َسار مجيع: بّأو) ٥(
  .الليلسار يف : سرى) ٦( .

  



  
٢٢٥  أمحد عبد القادر صالحية.  د-  إدريس بن اليمانشعر 

ُمطنب )٧( الرواقُ مسدولُوالليل
)٨(  

 

 ٌ النقـــــــــاب مربقـــــــــعُّ ملـــــــــويُوالفجـــــــــر  .
 

ـــــــم خطيبـــــــا خيطـــــــبقـــــــام   ً اهلـــــــالل 
 

.  ٌ معــــــشرالكواكــــــب )٩(َ بــــــاهرةوكــــــأن
 

ٌ يتبعهــــــا مخــــــيسُمحــــــراء
ُأشــــــهب )١٠(

)١١(  
 

.  ٍ فــــــــارسُ رايــــــــةِ الــــــــصبحَ نــــــــورَّوكــــــــأن
 

  ُ تغــــــربْكــــــادت )١٣( ســــــناهَ أنــــــارملــــــا
 

.   ٍ جماهدُوجه )١٢(ِ الشمسَ قرنَّوكأن
 

) ٤( )*  
  : من قصيدة أخرى أوهلاإدريس وقال

  )٣(ِبُثــُالك )1( يفاألغــصان )٢( معاطفــةإىل
 

.  )١(ٍبَ داعـــي اللهـــو مـــن كثـــَ لبيـــكَلبيـــك
 

بَبَ يف صــكاخللجـان )٥( الغـدائرإىل
 )٦(  

 

.   صـــــــعديف )٤(ِ كالــــــسوسانِ الــــــسوالفإىل
 

                                                 
  .سرت ميد دون السقف أو سرتة مقدمه من أعاله إىل األرض: ِّوالرواقُّالرواق ) ٧( .

ُُ مشدودها واألطناب مجع طنب وطنباألطنابممدود : ّمطنب) ٨(   .حبل اخلباء والسرادق: ُْ
رت -املضيئة : الباهرة) ٩(   .الشمس استبان ضوؤها و
  . مؤلف من مخس فرقاجلراراجليش : اخلميس) ١٠(
  . الكثري السالحالشديدالقوي : األشهب) ١١(
  .. عند طلوعهاشعاعهاأول : قرن الشمس) ١٢(
 .الضوء:  والسىنالسنا) ١٣(
  .٣٥٥-٣٥٤-٣/١/٣٥٣: الذخرية) *(
  .ُْالقرب: َالكثب) ١( .

  .اللينة املطواع ال كرب فيها: يف من النساء والعطوالثيناملعاطفة اإلمالة ) ٢(
ُالكثب) ٣(   التل املستطيل احملدودب من الرمل واملقصود واضح: مجع كثيب: ُ

  زهــــر أبــــيض مــــن الريــــاحني عــــريض الــــورق ويعــــرف بــــالزنبقوهــــوالــــسوسن : الــــسوسان) ٤( .
  .األبيض

 فإن لويـت مسيـت  وهي الذؤابة وكل عقيصة والذؤابة ضفرية الشعرغديرةمجع :  الغدائر)٥(
   .عقيصة

  .املنحدراملوضع : َّالصبب) ٦(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٢٦  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

  ِ العــــــــربَ أعــــــــنيْتَجبهــــــــا وأدار حمــــــــن
 

  بنــــــــات الـــــــــروم قــــــــد بـــــــــرزتِ خــــــــدودإىل
 

   مــــــاء ومــــــن هلــــــبمــــــن )٨( طــــــرازانفيــــــه
 

.  ًخجــــال )٧(ربْشَ كــــل ســــافرة عــــن مــــمــــن
 

ـــــــيكـــــــاد ـــــــشنبِةّ يقطـــــــر مـــــــن مائي   )٩( ال
 

.  ٍصى بـــــــردَ أو حـــــــٍ عـــــــن آللواستـــــــضحكت
 

  : الرواياتفروق
  .*)) كثبمن:  د سط(() 1(

  :ومنها
  الغـــــــــضب مـــــــــن )١٠( وعـــــــــواليهما الرضـــــــــمـــــــــن

 

ــــــة صــــــيغت وجــــــوهحيــــــدو . ــــــا فتي  همُ 
 

َ منغمــــــــــسا يف احلــــــــــرب واحلــــــــــربيهــــــــــب َ ً
)١٣(  

 

. ــــــــا )١١( قــــــــارعواقــــــــد ــــــــن قارعــــــــةدو  )١٢( كــــــــل اب
 

ـــــسشـــــبيبة ـــــا ال ـــــان يف ظـــــل القن   )١٤(ِبُلُّ الب
 

.   كـــــل أشـــــنب قـــــد أفنـــــت شـــــبيبتهمـــــن
 

  :ومنها
ً غـــــضبا للظـــــرفهـــــاُتْبـَّأد

  واألدب )١٥(
 

. ــــــــاُ لــــــــدنيا لــــــــو ظفــــــــرتُ أقــــــــولمــــــــاذا   
 

   بـــــني الـــــرأس والـــــذنبُقّ ال يفـــــرمـــــن
 

  يف تـــــــاج البهـــــــاء علـــــــىَ الرياســـــــةجتلـــــــو
 

                                                 
َاملشرب) ٧( . ْ َ

  . يشرب منهالذيالوجه : 
  .النمط: ِّالطراز)  ٨(
ُالشنب) ٩( .   . الثغريفة جتري َِّق ورٌ وكذلك ماء، والتحديد يف األسنانوالربيقالبياض : ََّ
  .ح ورأسهم وهي أعلى الرعاليةمجع : العوايل) ١٠( .
  . وغالببالسيفضارب : رعقا) ١١( .

  . والشديدة من شدائد الزمانالداهية،: القارعة) ١٢(
  .الغضبشدة : ََاحلرب) ١٣(
ٌرمح سلب ككتف: ، يقاللا الطوالرماح: ُبُلُّالسالقنا ) ١٤( . ِ َ   .أي طويل: ٌ
أو  بالفتح الكياسة وذكاء القلب وحسن العبـارة والبالغـة واحلـذق بالـشيء : َّْالظرف) ١٥( .

  . واهليئةالوجه حسن
  



  
٢٢٧  أمحد عبد القادر صالحية.  د-  إدريس بن اليمانشعر 

  )١٦(بُضُ بــــالعوايل وباهلنديــــة القــــبــــل
 

.  ح يبَّ األيـــــــــام بـــــــــرِذيـــــــــةْمـــــــــن اق ًشـــــــــجى
 

ُحلبـــــت
ـــــبّ دهـــــري أميـــــَأشـــــطر )١٨(   ِا حل

 

. ـــــــــــين ـــــــــــوائيلكن ٌ اهلـــــــــــوى مـــــــــــرسُّ عل
)١٧( 

 

  )٢٠( الـشطبذي)١٩(العـضب الـرداء حتت ُأختال
 

.   اجلنــــــاح وقــــــدَ خمفــــــوضَ األحبــــــةلقــــــىأ
 

   العاشـــق الوجـــبكفـــؤاد )٢٢(ْبَِ مل جيـــمـــا
 

. دْوَ اخلـــــُ وشـــــاحُ يـــــستثريال
 ً شـــــغفايل )٢١(

 

   مـــضطربغـــري )٢٤(رطُ لقـــُّ أهـــشوال
 

.  ََ ذي جيــــــــدغــــــــري )٢٣(يــــــــدِ جبُ أهــــــــيموال
 

ـــــــال طـــــــٍسأ إىل كـــــــُّ أهـــــــشوال   ِبَرَ ب
 

 ٍرَهـــــــــــــــَ أروح لـــــــــــــــروض غـــــــــــــــري ذي زوال 
 

  حلـسب يف اِاملغمـوس ِ أيب احلـسنعلى
 

رهّزرُ ثنـــــــــائي أن أِ وشـــــــــيُوحـــــــــسب
)1( 

 

  ِ تطـبْنتـشقُت )مـا( مـىت َ الرياضَّإن
 

  كلمـــــــــــا انتـــــــــــشقتٌ طيبـــــــــــاتٌمشائـــــــــــل
 

   مل تــــؤبُ ســــافرت ملــــداها الــــشمسلــــو
 

 ً مهــــــــــــة يف العــــــــــــال دأبــــــــــــا مــــــــــــسافرةذو
 

   الــــسناء تراثــــا عــــن أب فـــــأبحــــاز
 

.  ًبفــــــىت )٢٥( مــــــن أصــــــبغْ أتــــــتٍ طيــــــبُأعــــــراق
 

                                                 
ُالقضب) ١٦( .   .السيف القطاع: مجع قضيب: ُ
ِاملرس) ١٧( .

َ
  .ممارس لألمور جمرب مزاول معاجل هلا: 

َ الدهر أشطرهحلب) ١٨(   .ّعركه وعرف خريه وشره: َ
ْالعضب) ١٩( .   .السيف القاطع: َ
ُالشطب) ٢٠(     .الطرائق واخلطوط يف منت السيف: ُّ
  .سنة اخللق الشابةالفتاة احل: َْاخلود) ٢١( .

َوجب) ٢٢(   .خفق واضطرب:  جيبَ
  .ََواجليد طول العنق وحسنه، أو دق مع طول. العنق: اجليد) ٢٣( .

  .ما يعلق يف شحمة األذن من احللي: ُْالقرط) ٢٤(
ن بطـون ـة وهـي مــُّ األصبغ مـن بطـون العلـيص وهـي بطـون كنانـبنو((: يقول ابن حزم) ٢٥( .

ْكلب بن وب    .٤٧٩:  العربأنساب مجهرة. ))رةَ



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٢٨  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

  )٢٧(ِبِ جلــــٍ يف عــــسكرُم مــــنهكأنــــه
 

.  بـــــه )٢٦(ُالعفـــــاة)2( َّ أو قعـــــد التـــــفقـــــام نإ
 

  )٢٨(العقــب )3( موطــوءةٍ علــى قــدمإال
 

.  ٍدُــــــــــعُ وال بـٍ إىل قــــــــــربُّ قــــــــــطِ ميــــــــــشمل
 

   : الرواياتفروق
  *.))اردده: ط د س, ازوره:  مب(() 1(
   *.))الزمان:  مب(() 2(
   *.)) د سط من  البيتوسقط , موضوءة:  مب(() 3(

) ٥( )*  
 اليماين فيه بن علي إدريس وأليب ): الوليد احلمريي يف البنفسجأبو قال(

  :قطعة رفيعة الوصف بديعة الرصف وهي
  ِعجائــــــب ِ واخلـــــدودِالنــــــواظر )٢(ِجْعـــــُد

 

.  بكواكــــــب )١(رهْوَــــــ الثــــــرى مــــــن نـُفتــــــق
 

   دولــــــــــة الــــــــــنجم الرفيــــــــــع الثاقــــــــــبيف
 

ـــــــــ ـــــــــىْرِأدَف ـــــــــةَّ عل  )1( الكـــــــــأس بيذختي
 

ــــشبيبة طبــــع   فــــوق ثــــدي الكاعــــب ال
 

  الربيـــــــــع علـــــــــى بـــــــــشاشته بـــــــــهعــــــــــــطب
 

 بلون أطراف الثدي و هو من االخرتاع السري وبيذختية منسوبة لونه شبه
  .بعينهاإىل بيذخت قرية 

                                                 
   .كل طالب فضل أو رزق: عافمجع : ُالعفاة) ٢٦( .

   . كالرعداملختلطذو الصوت : َِجلب) ٢٧(
  .القدممؤخر :  ككتفُبِقَالع) ٢٨( .

  .١١٢ – ١١١:  يف وصف الربيعالبديع) *(
  .الزهر أو الزهر األبيض: ْالنـَّور) ١( .

ْوالدعجة: جع دعجاء: الدعج) ٢( َ والدعجُ شدة سواد العني مع شـدة بيـاض بياضـها أو : َّ
   .شدة السواد مع سعتها



  
٢٢٩  أمحد عبد القادر صالحية.  د-  إدريس بن اليمانشعر 

: الرواياتفروق
  . بيضختإىلمنسوبة : ويف شرحه بيضختية: كردي، بيضختية. يف طبعة د) 1 (

)٦( )*  
 عجيب أنشدنيه تشبيهً أيضا فيه وله )يريِ الوليد احلمريي يف اخلأبو قال(
  :وهو

ِ هــــــــــواه مــــــــــضربا بــــــــــضرائبحىْضــــــــــَأ ً  
 

.  )١(ِه ال ســــــــــاربُ طيبــــــــــٍ بــــــــــسارًأهــــــــــال
 

ــــــدجن جليــــــب ثغــــــر ــــــبفوقــــــك )٢(ال    جائ
 

.   ذيُّ جـــــادك كــــــلِّرييِ اخلــــــَ نـــــاجماـيـــــ
 

   الكاتــــبثــــوب )٣( مــــن خــــيالنلقــــتُوخ
 

.  ً احلبيـــــــــب معطـــــــــراَ أنفـــــــــاسَعطيـــــــــتُأ
 

) ٧(.  **  
  :)زل الغيف( وقال

ـــ مـــن عكهـــواك مَنَ
  ِابّ عنـــومـــن )١(

 

. ــــــــــديهاراءـصفــــــــــ   صــــــــــورتبنــــــــــان )1( 
 

  )٤( العتـــــب باإلعتـــــابَ عنـــــانتثـــــين
 

ـــــِك )٢( غزالـــــةبـــــل )2( ســـــرتوغـــــزال .  )٣(ٍةّل
 

                                                 
  .١١٦ -١١٥:  يف وصف الربيعالبديع) *(
  . األرض حيث شاءيفالذاهب : لساربا) ١( .
ْالدجن) ٢(     .ِ يف اليوم املطري أو إلباس الغيم األرض وأقطار السماءالغيمظل : َّ
مراء وفيـه ـمن أو ضرب من الربود أرضه حـثوب ناعم من ثياب الي: خالِ اخليالن مجع )٣( .

  .خطوط سود
  ).٣-١البيتان  (١٧/٤٢:  األبصارمسالك .١/٣٣٩ /٣: الذخرية) **( .
ر ْوَ أو ضـرب مـن الـشجر لـه نــ املخـضوب،ُنـانَ بـه البُهَّشبُ لطيفهـا يـَاألغصانشجر لني : مََ العن)١( .

  .أمحر
    . طلوعهاأنثى الغزال، والشمس أو الشمس عند: الغزالة) ٢( .

  .السرت الرقيق يتوقى به من البعوض خياط كالبيت: الكلة) ٣(
  .ّأعطاه العتىب ورجع إىل مسرته: أعتبه) ٤(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٣٠  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

  ِ بعـــــــــــذابً رمحـــــــــــةُ فـــــــــــأمزجٌقَرُحـــــــــــ
 

  ويف احلــــــــشاَها العــــــــذابَ مراشــــــــفينْجــــــــَأ  
 

: الرواياتفروق
   *.))تبديها:  د سط(()  1(
  *.)) قفرة٠٠٠ نسأ:  د سط(()  2(

) ٨( )*  
 اليماين فيه بن علي إدريس وأليب ) الوليد احلمريي يف السوسنأبو قال(

  :أوصاف مستطرفة و تشبيهات مستظرفة منها قوله
  ِ الــــــــذنوبمــــــــن )1( وجــــــــه الــــــــربيلــــــــه

 

ىُمم   اجليـــــــــوبُ مـــــــــشقوقِ احلـــــــــسنّـــــــــه
 

َرجَفـــــــــَتـ   ِالكئيـــــــــب )٢( الـــــــــدنفِ لوعـــــــــةّ
 

. ــــــــــــهّتفــــــــــــرج  ٌقمــــــــــــيص )١( عــــــــــــن مناكب
 

ـــــــــــبامفقـــــــــــ    بـــــــــــال خطـــــــــــاب كاخلطي
 

.  )٣(ه بــــــــــورسُت عمامتــــــــــَّلــــــــــُ قــــــــــد عو
 

ــــــــــــــ ــــــــــــــْنَه يـُــــــــــــــ بطننَّضمَت   ِ طيــــــــــــــبَوعُب
 

 ٍراعَ يـــــــــــــــــٍ كـــــــــــــــــافورِنبـــــــــــــــــوبُ أعلـــــــــــــــــى
 

امل
ُ

 القطعة وبىن  . إذا أرهفته وجلوتهأمهيه أمهيت السيف يقال ، املرقق:ىَّمه
  .)٤( على وصف القائم وسط السوسنةكلها

  : الرواياتفروق

                                                 
  .١٤٠:  يف وصف الربيعالبديع) *(

ِاملنكب) ١( .   .جمتمع رأس الكتف والعضد أو ما بني الكتف والعنق: َْ
  .املريض املثقل من املرض: الدنف) ٢(
  .صفر يصبغ بهنبات أ: الورس) ٣( .

  .الشرح أليب الوليد احلمريي) ٤(
  



  
٢٣١  أمحد عبد القادر صالحية.  د-  إدريس بن اليمانشعر 

  .الربيء: كردي. يف طبعة د) 1(
) ٩( )*  

  :ًوأنشدين غريه له يعيب إنسانا): احلميدي قال(
  ِ مـــــــــــــن ذنـــــــــــــب الثعلـــــــــــــبَكُوعقلـــــــــــــ

 

ــــــــنوال .  )١( مـــــــــن مـــــــــخ رأس الظلـــــــــيمَكُـ
 

ــــــــــبمــــــــــن )٢( النمــــــــــرييكحــــــــــظ   ِ زين
 

. ــــــــوحظ   مـــــــــن كـــــــــل معـــــــــىن بـــــــــديعَكـُّ
 

)١٠( )**  
  ): الغزليفوقال (

ُ األلبـــابتِمرضـــُفأ
  ُ صـــحاحوهـــي )١(

 

.  ُح بالظلمـــــــــــــاء و هـــــــــــــو صـــــــــــــباحَّتوشـــــــــــــ
 

  ُ جنـــــــــــاحَه إال الغـــــــــــرامـ لـــــــــــولـــــــــــيس
 

. ـــــــؤادي طـــــــائرا عـــــــن جـــــــواحنيَّوظـــــــل ً ف
)٢( 

 

  ُ وشــــــاحِ الوشــــــاحَ ليتــــــين حتــــــتأال
 

.  )٣(ٍةنَّـــــــُجُد  ِشـــــــاحِ صـــــــباح يف وُقـــــــضيب
 

                                                 
   .٢٣٧:   امللتمسبغية .١٦٠:  املقتبسجذوة) *(
  .الذكر من النعام: الظليم) ١( .
د ـحممــد بــن عبــد اهللا بــن منــري الثقفــي شــاعر أمــوي غــزل، ولــ(  ه٩٠ت حنــو (النمــريي ) ٢( .

 وملا ، شعره فيهاّق كثري التشبيب بزينب أخت احلجاج وأركانونشأ ومات يف الطائف 
 مث قـصد عبـد امللـك بـن مـروان واسـتجار بـه وتـشفع ،الـيمنقوي احلجـاج طلبـه ففـر إىل 

طبـــع يف . لـــه ديـــوان شـــعر صـــغري  لتـــشبيبه بأختـــه،يعـــودبـــه فعفـــا عنـــه احلجـــاج علـــى أال 
ُ، ذكـر ذلـك يف معجـم ١٣٤-٣/١٠٩ القيـسيلنـوري محـودي ) شعراء أمويون(كتاب 

 الــشعراء مــن العــصر اجلــاهلي معجــموكــذلك يف . ١٢٣: وينيالــشعراء املخــضرمني واألمــ
اية العصر األموي   .٧٩: حىت 

   .٣٣٨/ ٣/١: الذخرية) **(
ّمجع لب: األلباب) ١( .   .العقل: ُ
  .األضالع اليت حتت الرتائب مما يلي الصدر: مجع جاحنة: اجلوانح) ٢( .



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٣٢  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

   فــــــــساد يف هــــــــواه صــــــــالحفكــــــــل
 

  أن أفــــــــــــــسدتين جفونــــــــــــــهٌ عجــــــــــــــبوال
 

)١١(* .  
  : أخرى يف إقبال الدولة بن جماهد بدانيةمن وله

  )٣(الـــضاحي )٢(القتـــري)1( إىل ُتْعـــِفُ دحـــىت
 

  الــــضحىُجئــــت إذا )١( كنــــت ال أضــــحىقــــد .
 

                                                                                                         
ُّالدجنة) ٣( .   .الظلمة: ُ

  ).٨ - ٧: يتانب ( ١٦٠:  املقتبسجذوة -١ )  *(
  ).٨- ٧بيتان  (٢/٢/٦٩٢, )القصيدة كلها (٣٤٤- ٣٤٣/ ٣/١:  الذخرية- ٢
  ).٨ – ٧: بيتان (٢٣٧:  بغية امللتمس-٣
  .مرتان) ٨-٧:بيتان (١٩٧-١٣٠:املطرب -٤
  ).٨ – ٧: بيتان (١/٤٠٠ املغرب-٥
  ).٨ - ٧بيتان  (٥٩:  املرقصات واملطرباتعنوان -٦
  ).٨ - ٧ان بيت ( ٢٣٠:  املربزينرايات -٧
  ).٨ - ٧بيتان  (١٤٩: رسالة الطيف - ٨
  ).٨ - ٧بيتان  (٤/١١٤:  األرباية -٩
  ).٨ - ٧بيتان  (٤٢/ ١٧:  مسالك األبصار-١٠
  ).٨ – ٧بيتان  (٨/٣٢٨:  الوايف بالوفيات-١١
  ).٨ – ٧بيتان  (١٦٢ /١ فوات الوفيات -١٢
  ).٨ - ٧بيتان  (٥٩:  ابن عزميخمتارات -١٣
) اهلواري. ط (-  ٣/٩٨) دياب. ط (-  ٤٦٣/ ١)شعيتو.ط(األدب  خزانة -١٤

  ).٨ -  ٧بيتان  (١/٤٥٧
  ).٨-٧بيتان  (٨٨:  الكميتحلبة -١٥
  .مرتان) ٨ -٧بيتان  (٣/٣٢٦ - ٤٧/ ٢ الكشكول -١٦
  ١). ٨ - ٧بيتان  ( ٧٥/ ٤:  الطيبنفح -١٧
   ).٨ - ٧بيتان  (٤٥٧:  امللكسفينة -١٨



  
٢٣٣  أمحد عبد القادر صالحية.  د-  إدريس بن اليمانشعر 

  )٦( الضحـــــــضاحيف )٥( بعـــــــد الغمـــــــرُووردت
 

  الـــــدجىذاك )٤(هِ عـــــن أوضـــــاحَفاجنـــــاب .
 

  )٧(نـــــاحُ جِنـــــاحي يف غـــــديرَ جستِمـــــُغ
 

  الــــــشباب وطاملــــــاِّ عــــــن حــــــبُوصــــــدرت .
 

ـــــــــي إذْآســـــــــف    حمـــــــــاه صـــــــــباحيْ لليل
 

ـــــــصبَاحـصـــــــ ـــــــمَ جبـــــــانيبُاحـ ال   ليلـــــــي فل
 

ْرتِفَصــــ
  ّ مــــن حليهــــا الــــصياحيــــدي )١٠(

 

. ـــُ علـــى طُ أســـفتلكـــن  )٩(ٍوترائـــب )٨(ًىَل
 

ــــــني مهفهــــــفَهيمــــــان   )١٢(ِاحَدَور )١١(ٍ ب
 

.  هاُ وشــــــــاحُ جيــــــــولٍ ناعمــــــــةِّ كــــــــلْنِمــــــــ
 

  : الرواياتفروق
  *.))العتد:  سالقمر،:  مب(( )1(

  :ومنها
   الــــــــراحِ بــــــــصرفْتَئــــــــِلُ إذا محــــــــىت

 

 ًغـــــــــــــاَّرُ أتتنـــــــــــــا فـٌ زجاجـــــــــــــاتْلـــــــــــــتُقَثـ
 

  بـــــــاألرواح )3( تطـــــــرياجلـــــــسوم )2(وكـــــــذا
 

  حـــــوتمبـــــا )1(تطـــــري )أن( ْ فكـــــادتْتَّخفـــــ  
 

  : الرواياتفروق

                                                                                                         
  =    . الشمس وأذاهاّحبرال أصاب :  أضحىال) ١( .

 . أول ما يظهرأواملشيب : القتري) ٢(
  .للشمسالبارز : الضاحي) ٣(

َ مجع وضحاألوضاح) ٤(     .بياض الصبح أو مطلق الضوء والبياض من كل شيء: َ
  .الكثرياملاء : الغمر) ٥(
  . القريب القعراليسرياملاء : الضحضاح) ٦(
  .اإلمث واجلناية: بضم اجليمناح ُاجل) ٧( .
  . األعناقتا أو صفحهلاوأص أو ُقاعناأل: ، بضم الطاءىَلُّالط) ٨( .

  .موضع القالئد من الصدر: تريبةمجع : الرتائب) ٩(
َ صفرت يدي)١٠(

ِ   .خلت: َ
َاملهفهفة) ١١( َ َْ ُ

  . الضامرة البطن الدقيقة اخلصر من النساءاهليفاء: 
   .قَْل اخلُ التامة،)مجع الورك(ك األورا ُالثقيلة: الرداح) ١٢(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٣٤  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

والبغية واملطرب وعنوان املرقصات , ٢/٢/٢٩٦والذخرية يف اجلذوة )1 (
 د ط(( :وكذلك. وكادت: ويف الكشكول, تستطري: والرايات واملغرب واملسالك

   *.))س وكادت تستطري
  . ختفاجلسوم إن:  واملغرب وعنوان املرقصات والوايفوالبغية يف اجلذوة )2(
اية ) ٢/٢/٦٩٢( يف الذخرية )3( واملطرب و الرايات ورسالة الطيف و

 عزمي وخزانة األدب وحلبة الكميت ابناألرب واملسالك والفوات وخمتارات 
  .ختف: والكشكول والنفح وسفينة امللك

  :ومنها
  احّ املـــــــــــدَ موســــــــــم املــــــــــديح وَروض

 

ــــــــــــــــــــي  ــــــــــــــــــــنٍّبعل ــــــــــــــــــــِ ب  هُ جماهــــــــــــــــــــد أوردت
 

  ِ ريـــــــــــاحِ إىل نـــــــــــسيمُيـــــــــــراحٌ غـــــــــــصن
 

. ــَـث بــاُد احلْقــَ عيف )١٣(النْه
 )١٥( الــوغىولــدى )١٤(

 

   علــــــــــــى الطيــــــــــــار والــــــــــــسباحيبْرُتـــــــــــــ
 

 الـــــــــــيت مـــــــــــن مدائحـــــــــــه حبـــــــــــر )1(فـــــــــــالرب
 

)١٦( اإلسجاحَ احلياء مالزمَخضل
 

. ــــــــــــــسياسة   إزاءهــــــــــــــاُ الزمــــــــــــــانُ يقــــــــــــــفٍب
 

َرب وتـــــصرف غـــــتثـــــين
   مجـــــاحِّكـــــل )١٧(

 

.   مبكـــــــــــــــــــــــــــارم وصـــــــــــــــــــــــــــوارمحمفوفـــــــــــــــــــــــــــة
 

  )١٨( احلمــــــــام علــــــــى ذرى األدواححــــــــىت
 

ــــــــا . ــــــــلَ خُّ كــــــــلُنَلحــــــــُ يْنَ مــــــــي  ُهَ مدحــــــــٍقْ
 

  

  ِاحّ الـــــــــــــــسيكِبثنائـــــــــــــــ )١٩(ًاحةّســـــــــــــــي
 

 فاســــــــتمع )3( بفــــــــضلكلتــــــــسمعها )2(تَّهــــــــش .
 

                                                 
  .معروفجبل : ْهالنَثـ) ١٣(
  .اشتمل بالثوب ومجع بني ساقيه وظهره وهي كناية عن الوقار: اَُعقد احلب) ١٤(
  . فيها من صوت وجلبةملااحلرب : الوغى) ١٥(
  .واإلحسانالعفو : اإلسجاح) ١٦(
  .ّ يف األمر، وحدهالتمادي: َْالغرب) ١٧(
  .فروع املمتدةالشجر العظيم ذو ال: دوحمجع : األدواح) ١٨( .



  
٢٣٥  أمحد عبد القادر صالحية.  د-  إدريس بن اليمانشعر 

   إىل لقيـــــــاك كـــــــل طمـــــــاحطمحـــــــت
 

ًغـــــــررا .
ً الكواكـــــــب موهنـــــــاكطالعـــــــة )٢٠(

)٢١( 
 

ــــــــْغَىل مِإ ْتَحــــــــَنَج ــــــــاحِن   يطس اإلجن
 

  و إمنــــــــــــاإليــــــــــــك )٢٢(ً جاحنــــــــــــةَكْــــــــــــتَفأتـ .
 

  م يل بفـــــــوز قـــــــداحيُـــــــكَ حتَالكُـــــــوع
 

  العــــــاليف )٢٣(ىّ املعلــــــُحْدِ القــــــفلكفــــــك .
 

  )4( عـــــن املـــــصباحً الـــــصباح غـــــىنِضـــــوء
 

  ففــــــيٍ عــــــن كــــــلُ بــــــك اســــــتغنيتولـــــئن 
 

  : الرواياتفروق
   *.))فالبحر:  مب(() 1(
   *.))هبت : د  ((  )2(
   *.))مبجدك:  د سط(( )3(
  *.)) اإلصباح:  مب (()4(

) ١٢( )*  
  : قصيد فريدمن وإلدريس

  ُ وهــــو جديــــدِ الليــــلَ قمــــيصفأبلــــت
 

ُ جـــسيدوهـــو )1(ِالـــصبح ِ يف قمـــيصْتَرَســـ .
)١( 

 

ــــاعَرَتقاصــــ ُ ب
ــــل )٢( ــــداللي   مــــن نــــور وجههــــاُ األفــــقَّ اســــتمدوملــــا .  و هــــو مدي

 

                                                                                                         
   . يف األرضّاجلوابة: ّالسياحة) ١٩( .

البياض يف اجلبهة ومن اهلالل طلعته وكل ما بدا لك من ضوء فقـد : ُّغرةمجع : ُُالغرر) ٢٠(
  .بدت غرته

  . أو بعد ساعة منهالليلحنو نصف : املوهن) ٢١( .

  .اإلمالة: واإلجناحمائلة : جاحنة) ٢٢( .

  . من قداح امليسر له غنم سبعة أنصبة إن فازعالساب: القدح املعلى) ٢٣( .

  .٣٦٠-٣٥٩-٣/١/٣٥٨: الذخرية)  *(
 -٢٤ -١١ -١٠ -٩ - ٨-٧-٢-١: ً بيتـــا١١ (٤٤-١٧/٤٣: األبــصار مــسالك

٢٩ -٢٦ -٢٥.(   
  . أصفرأوصبغ أمحر : اجلسيد) ١( .



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٣٦  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

 

  

  ُ عقــــــــودُ والنجــــــــومٌ تــــــــاجُ الليــــــــلهلــــــــا
 

 هـــــاَمي أدميْدُ يـــــُ الـــــوهمُ يكـــــادٍسبـــــشم 
 

  ُودُرَ مــــــــــَ وطــــــــــابٌ مــــــــــورودَتسلــــــــــسل
 

 هــــــــــاُ مرادأو )٣(هــــــــــاُى وردَّ يتــــــــــأتوـفلــــــــــ .
 

  ُ العاشـــــــــــقني شـــــــــــرودِومـ كنـــــــــــٌنفـــــــــــور
 

ُ مــــــــن املرتــــــــاد أعفــــــــرَوأيــــــــن .
 ٌمقمــــــــر )٤(

 

ُيــــدِ غُ احللــــى منهــــا ســــوالفُتــــزين
)٦(  

 

 ٍةّــــــــــ كلُ غزالــــــــــةبــــــــــل )٥(ٍ كنــــــــــاسُغــــــــــزال .
 

  ُيد شــــــــــــــــــهَّ حتــــــــــــــــــتهنٍ دوامُثيــــــــــــــــــاب
 

 )2(جلهـــــاآ جفـــــوين فـــــوق عيـــــين مـــــن َّكـــــأن 
 

ــــــــوحشمــــــــن ــــــــانْقُ إال مِ ال ــــــــدِ وجِلت   ُي
 

  عنـــــــا و ماهلـــــــاِاإلعـــــــراض )٧(َةَّوحـــــــشيَأ .
 

ُفتميــــد )٩( علــــى أعطافهــــاًعلــــيال
)١٠(  

 

  إذا جـــــرىَ النـــــسيمتـــــستجفي )٨(ِيـــــفِْ اهلمـــــن .
 

ــــُ زهــــاهٍ صــــدرعلــــى )١١(فيجفـــو   ودُ 
 

 ُهُ يرســــــــــــو ثقيلــــــــــــَ اليــــــــــــاقوتُوحتتمــــــــــــل .
 

  )١٢( مــــــــــشغوف الفــــــــــؤاد عميــــــــــدُمَرُْوحيــــــــــ
 

  منــــــاه مــــــن ترائبــــــك احلــــــصىىَطــــــْعُيـَأ .
 

ُ بـــــــــرودِ الرضـــــــــابُ سلـــــــــسالوثغـــــــــرك
)١٤(  

 

 هـَ عويلـــــِ أطلـــــتٌحـــــران )١٣(ِ الـــــصيدمـــــن .
 

                                                                                                         
  . مد اليدين وما بينهما من البدنقدرالسعة وهو : الباع) ٢( .
  . الشرب واملاءمكان، املاء: الورد) ٣( .

  . أو الذي يعلو بياضه محرهاضًاألبيض مطلقا أو ليس بالشديد البي: الظباءاألعفر من ) ٤(
  .ّ يف الشجر ومكتنه ومغارتهمسترته: ِ الكناس للظيب)٥( .

  . الفتاة الناعمة املائلة اللينة األعطافوهيِ الغيد مجع غيداء )٦(
  .يستوحش عن الناس به ويستأنسكل ما ال : الوحشي) ٧( .
  .الفتاة الرقيقة اخلصر الضامرة البطن: هيفاءمجع : اهليف) ٨(.
  .واجلانباملنكب : العطف) ٩(
  . وتتبخرتومتيل تتثىن: متيد) ١٠(

  . يطمئن إليهوالينبو عنه : جيفو) ١١ ( 
  . العشق وكسرههدهالذي : العميد) ١٢( .



  
٢٣٧  أمحد عبد القادر صالحية.  د-  إدريس بن اليمانشعر 

ــــــُ معلــــــى ــــــوِدْســــــُاأل )١٦(ِجَه   ُرودَو )١٧(ِرادِ ال
 

. ــــــــين َالعــــــــذب )١٥(رد ذاك اللمــــــــىَ مل أفــــــــإن  إن
 

ــــــصد   ُدودُ بــــــه مــــــن عارضــــــيك صــــــَّف
 

. ْيتِدَصـــــ وإن
  إليـــــك جـــــواحنيًشـــــوقا )١٨(

 

  ُ بـــــــذاك شـــــــهوديل )١٩(ُه ظبـــــــاُفلـــــــول
 

 ٍ صـــــــارمُ مـــــــاءِهِّديْهَ مـــــــن شـــــــَحـــــــسيبَف .
 

  ُ فيهــــــــــــــا للــــــــــــــصباح عمــــــــــــــودَتــــــــــــــألق
 

. نــــةُجُ دوهــــي )٢٠(ِ يف اهليجــــاءَّلُ ســــإذا
)٢١( 

 

  ُعقــــــــود )3(ِ عنــــــــد املــــــــزاجٌ رعــــــــدةهلــــــــا
 

ــــــــــــسٍوكــــــــــــأس    كأمنــــــــــــاِرابَّ كرقــــــــــــراق ال
 

  ُ وتــــذودهاِى عــــن نفــــسَ القــــذفتنفــــي
 

 ىَذَ عـــن القـــَىبْأَ تـــِ الـــشمسُ عـــنيُ العـــنيهـــي 
 

  ُ مثــــــــــــودتــــــــــــهَقَّعتـ )٢٢(ً رحيقــــــــــــاُديرُيــــــــــــ
 

ٍ نــــــــــدميا البــــــــــن عــــــــــشرفبــــــــــت .  ٍ وأربــــــــــعً
 

ِّحيــــــيْ األمــــــري األرِلوجــــــه
  ُحــــــسود )٢٣(

 

  الـــــشمس إال ألنـــــهُ وجـــــهَّ اصـــــفرومـــــا .
 

  ُ بـــــــــــرودِوق اجلنـــــــــــاةَ فـــــــــــْوأحالمهـــــــــــم
 

 ُودُقــــــــــُع )٢٤(ِفــــــــــاةُ العَ فــــــــــوقُأيــــــــــاديهم .
 

  ُخــــدود )4( أشــــربت مــــاء احليــــاةكمــــا
 

 ْهمِ طعـــــنِ مـــــن صـــــبغِ النبـــــلُ وحنـــــوراْوَمـــــض 
 

                                                                                                         
ًيتلفت ميينا وال مشاال من كرب وزهو املائل العنق، والذي ال أصيد،ِّ الصيد مجع )١٣( ً.  
  .للمبالغة ،البارد:  الربود)١٤(
  . يف الشفتني أو اللثةمستحسنةمسرة : اللمى) ١٥(
  .الروح أو خالص النفس: مهجةمجع : املهج) ١٦(
  .األسد: َْمجع ورد: ِ الوراد)١٧(
  .عطشهااشتد :  صديت)١٨(  
  .هِّلسيف وحدَّْ والثـلم يف طرف االكسر: فلول ظباه) ١٩( .
   .احلرب: اهليجاء) ٢٠( .

  .الظلمة:  الدجنة)٢١(
  . أطيبهاأواخلمر : الرحيق) ٢٢(
  . املنبسط للمعروفاخللقالواسع : األرحيي) ٢٣( .
  .كل طالب فضل أو رزق: عافمجع : العفاة) ٢٤( .



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٣٨  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

  ُ مــــــــــن يديــــــــــه طريــــــــــدٍ بنــــــــــاجَولــــــــــيس
 

 النــــدى )٢٥(ردّ منــــه مطــــٍ فــــاسِبــــساحة .
 

  : الرواياتفروق
   *.)) عن املسالكوالتصويب: الليل:  مب(() 1(
  .ألجلها: يف املسالك م) 2(
   *.))املراح: ب(( )3(
  . احلياءولعلهال كذا يف األص) 4(

  :ومنها
ُ وهــــــي بنــــــودُ احلمــــــرُ الــــــسحابعليهــــــا

)٢٦(  
 

.  ٌ وهــــــي كتائــــــبُر اخلــــــضرُ البحــــــاحبيــــــث
 

  ُيودَ يف العجـــــــــاج صـــــــــٍيودَـــــــــ صّلكـــــــــل
 

 هــــــــــاُّون وكلُجُّ الـــــــــدِ كعقبـــــــــانٌخيـــــــــول  
 

ــــــــوراد ســــــــدُاأل )٢٨(ِ لبــــــــدومــــــــن ــــــــود ال   )٢٩(لب
 

. ٌ احلـــــــسان مقـــــــاودِؤابــــــاتُ مـــــــن ذهلــــــا
)٢٧( 

 

  ُود ومقـــــــــــــــٌ منهـــــــــــــــا قائـــــــــــــــدكُيروقـــــــــــــــ
 

  فمـــــــا تـــــــيناملفـــــــر )    ( عـــــــن جتـــــــرر
 

ـــــــه ســـــــٌعبـــــــاب ـــــــيس من   ُدودُ ولكـــــــن ل
 

 ٌ ولكــــــــن لــــــــيس يثنيــــــــه ذائــــــــدٌحبــــــــاب
 

  ُ وهــــــــــي أســــــــــودَ األبطــــــــــالُويقتــــــــــنص
 

 ٌ أســــنةوهــــي )٣٠(َ األغيــــالُ خيــــرقًفــــىت .
 

  ُرودُ مــــــــــعليــــــــــه )٣٢(ٍيــــــــــدّملر )1(ولــــــــــيس
 

.  ٌ خميلـــــــــــةلديـــــــــــه )٣١(ٍ ملختـــــــــــالَفلـــــــــــيس
 

                                                 
  .ً ويتبع بعضه بعضاجيريالذي :  املطرد)٢٥( .
  .))فارسي معرب(( الكبري ُمَلَالع: َْبـندمجع : البنود) ٢٦( .
ْمقودمجع :  املقاود)٢٧( .   .الرسن وما جير به ويقاد: ِ

  .شعر مرتاكب على زبرة األسد مرتاكب بني كتفيه: ِ لبدةُمجع: اللبد) ٢٨(
  .ط مصنوع من الصوف امللبدُسُوهو من الب: ِلبدمجع :  اللبود)٢٩(
  .الشجر الكثري امللتف: غيل األغيال مجع )٣٠( .

  .تكرب: يلةَ خم)٣١(
  . العتوالشديد: ِِّ املريد)٣٢(



  
٢٣٩  أمحد عبد القادر صالحية.  د-  إدريس بن اليمانشعر 

  ُيــــــــــد جلِالدِ اجلــــــــــَّ حــــــــــرْطــــــــــقُ مل يإذا
 

.  املــُبعيــد
َ
 )٣٣(ًالدةَ جــَ يريــكٍى مــاضَد

 

  ُيــــــــدَ حيِ الكريــــــــهِنْرِ عــــــــن القــــــــَولــــــــيس
 

 ُهُــــــــ مساعِ الكريــــــــهِ عــــــــن القــــــــولُحييــــــــد
 

  ُشــــــــديد )٣٤(ُ الكمـــــــاةَ إذا النَوأنـــــــت
 

. ـــــنيِ القهـــــرُ يـــــدْ إذا اشـــــتدتَفأنـــــت  ٌّ ل
 

  : الرواياتفروق

   *.)) ملرتد:  مب(( )1(
  :هـ ابنويف

ُ عتيـــــــــــدِفـــــــــــاةُ للعٌز  كنكُفمالـــــــــــ
)٣٥(  

 

.   اعتـــــــــــــد ذو مـــــــــــــال بـــــــــــــه لزمانـــــــــــــهإذا
 

ــــــــــــــه مفــــــــــــــداناك ــــــــــــــدُلــــــــــــــف ومْتُ من   ُفي
 

 ًشبهاُ مـــــــَ لـــــــكُهَ لقـــــــد أجنبتـــــــلعمـــــــري
 

  ُدى و تعيـــــــــــدبـــــــــــدي النَّـــــــــــُ تهُوراحتـــــــــــ
 

ــــتَّرُفغ ـــــُ تـهُـ ـــــدجىْع  دي ســـــناك علـــــى ال
 

  ُ منــــك و هــــو بعيــــدٍ مــــن قريــــبوكــــم
 

 ٌ متباعــــــــــدال )منــــــــــك( تــــــــــراه ٌقريــــــــــب
 

ـــــــــــــــدَ يتـــــــــــــــساوفقـــــــــــــــد ـــــــــــــــدٌى وال   ُ وولي
 

.   يف العــالَ حــىت يــساميكبــه )٣٦(ْهِّوَنـــَفـ
 

) ١٣( *.  
ًوأما عبد العزيز فكنيته أبو املصعب وكان جوادا ممدحا : ) األبارابن قال( ً

 علي إدريس بن اليماين من قصيدة فريدة وكان إدريس هذا أبووفيه يقول 
  :األندلسًمقدما من فحول شعراء 

                                                 
  . والشدة والقوةوالصالبةالصرب : َ اجلالدة)٣٣( .
  .اجلريء الشجاع الذي ال حييد عن قرنه وال يروغ: َمجع كمي: ُالكماة) ٣٤( .
  .مهيأحاضر : عتيد) ٣٥( .
  . وعظمهذكرهارفع : ّنوه به) ٣٦( .

  .١٨٥ - ١٨٤ /٢:  السرياءاحللة) *( .



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٤٠  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

  )١(هــــــاَ فآدُ الفــــــراقَ جــــــارٍ كبــــــدعلــــــى
 

.   فؤادهــــــــاَ لــــــــنيِ للــــــــيت مل يــــــــثنًفــــــــدى
 

   منهــــــا ســــــوادهاِ العـــــنيُ ســــــوادبـــــاريُي
 

. اّ ريــــــِ البــــــيضمــــــن
 ٍ ذوائــــــبِ رداءيف )٢(

 

  :فيها يقول
  )٣( حـىت أنادهـاُ الصبا السلسالسقاها

 

.  ….. …الـــــــــــــــــــــــــــــــــروض.. ……
 

  )٤( هيجــــــــــاء املــــــــــالم ورادهـــــــــــالتــــــــــورد
 

.   مــــــــدامعيَ خيــــــــولٍ بــــــــال رفــــــــقُتقــــــــود
 

ــــــعليهــــــا ــــــالطرادْتّ وحث   هــــــاَدجيا )٥(ِ ب
 

. ــــصفتها حــــني ضــــنومــــا   جبودهــــاْتّ أن
 

   صـــــنيع البـــــني يب إذ أفادهـــــاشـــــكرت
 

.   التماحـــةمنهـــا )٦( غـــداة البـــنيأفـــدت
 

  هــــاَ األحبــــة جادُأرض )٩( مرضــــتإذا
 

. ُ ســــقى مثــــواك ألعــــسأعيــــدي
ٌأشــــنب )٧(

)٨( 
 

  هــــــــاَ معادّ مــــــــا يعــــــــدها مل متــــــــلمــــــــىت
 

. ّ بواديـــــــك األغـــــــنيـــــــضوع
 أغانيـــــــا )١٠(

 

  هــاَ العزيــز أجادِدعبــ )١١(دىَ جــحــسبنا
 

.  ٍ روضـــــةَه حـــــولُّ كفـــــْتَ مـــــا أجـــــادإذا
 

                                                 
هود واملشقة: آدها) ١( .   .أثقلها وبلغ منها ا

  .املرتوية: ّمؤنث الريان: ّالريا) ٢(
  .أماهلا: أنادها) ٣( .
  .وهي من اخليل بني الكميت واألشقر: َْمجع ورد:  الوراد)٤( .

  .العدو والتتابع: ِّ الطراد)٥(
  .الفراق والبعد:  البني)٦(
  . اللثة والشفةثغر ألعس سواد يف محرة مستحسن يف:  األلعس)٧(
  .ماء ورقة جتري على الثغر: الشنب:  األشنب)٨(
  .الضعيفة احلال الفاسدة اهلواء الشديدة احلر:  املريضة األرض)٩(
  .امللتف األعشاب: األغن) ١٠(  

  .العطية: اجلدا) ١١(
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  . وأبدعوأحسن تصرف يف املديح تصرفه يف النسيب مث
) ١٤(* .  

ً أيضا فيه بيتني لنفسه وأنشدين ) الوليد احلمريي يف البنفسجأبو قال(
  : أنيقي التشبيه ومها

 )٣(هــــــــــاَ الغانيــــــــــات برودُبريــــــــــق ىَقَســــــــــو
 

.  )٢(اهــــــــــَودُرُ ـبُالغمــــــــــام حــــــــــاك )١(ٍوأريــــــــــضة
 

  هـــــــــــاَ احلمـــــــــــام عقودُ بـــــــــــه خـــــــــــضرنثـــــــــــرت
 

  فوقهــــــــــــــا فكأمنــــــــــــــاُ البنفــــــــــــــسجضــــــــــــــحك
 

 وهي موضع العقود ممن يستعملها وهذا القماري بلون أطواق شبهه
  .التمثيل مفضل له ومستحسن منه

)١٥( )**  
  :ومما يستحسن له يف صفة الدرق: )احلميدي قال(

   ينفطــــرالفــــوالذ )٣( منهــــا صــــفايكــــاد
 

.  )٢( مــن درقاألبــشار )١(موقحــة)1( إىل
 

  الــــــذكر )٤( الــــــرمح والصمــــــصامةتأنــــــث
 

.   كلمــــــــــا قرعــــــــــتولكــــــــــن )2(مؤنثــــــــــات
 

                                                 
  .١١٢:  يف وصف الربيعالبديع) *(

  .اجليد اللني املخصب املعجب للعني:  من الروضاألريض) ١(
  .وهو الثوب املخطط أو خيص بالقصب والوشي: ُْمجع بـرد: ُ الربود)٢(
  .البارد للمبالغة: َالربود) ٣(

  .١٣٠: املطرب،٢٣٧:  امللتمس بغية،١٦٠:  املقتبسجذوة)  **(
  .ُْصلبة:  موقحة)١(
ٍب وال عقبَشَ خبال من جلود ٌسوُرُتـ: بفتح الدال والراء: ُقَرَّ الد)٢( ََ.  
  .ر الصلد األملس الضخماحلج:  الصفا)٣(
  .السيف ال ينثين يف ضربته:  الصمصامة)٤( .



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٤٢  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

: الرواياتفروق
  .موشحة: يف املطرب) 1(
  .مرقنات: يف البغية) 2(

)١٦( )*  
   : له أبو عامر بن شهيد يف التشبيه قولهواستحسن: )احلميدي قال(

  )٣( شــــــــقيقة نــــــــاموروكــــــــل )٢(خلــــــــب
 

.   حــــــوهلممــــــن )١(مامــــــة كــــــل كفكــــــأن
 

)١٧( )**  
  :وقال

ـــــــــــــــــــصغاراُ ال أعـــــــــــــــــــشقُوكنـــــــــــــــــــت    ال
 

ً شــــــــــــــــــــــــادنا صــــــــــــــــــــــــغرياهُتــــــــــــــــــــــــْقِّلُع ً)1( 
 

  ذاراِه حـــــــــــــــــــُ نفـــــــــــــــــــسْفاستـــــــــــــــــــشعرت
 

ــــــــــــــــــــــــــــَ ناظرَمْقُ ســــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــارينَأ  ِهْي
 

ـــــــــــــــىَالـــــــــــــــدج )١(َحْنُ جـــــــــــــــُّدُيــــــــــــــر   اراَ 
 

.  )2(ٍ مــــــــــــــستنريِ عــــــــــــــن وجــــــــــــــهفرْسُيــــــــــــــ
 

ــــــــــــــــــــه احليــــــــــــــــــــاءَأضــــــــــــــــــــرم    نــــــــــــــــــــاراُ في
 

 ً ذاك مــــــــــــــــــــــاءِ مــــــــــــــــــــــن قبــــــــــــــــــــــلَ أرمل
 

  :اياتو الروقفر
                                                 

  .١٦١:  املقتبسجذوة) *(
  . قبل أن يظهر)الزهر(ْالنـَّور وعاء : ُ الكمامة)١( .

 .الوشي: ُ اخللب)٢(
  .الدم: النامور )٣(

 علــــي أليب( ليــــون ابــــن )وأنــــشد (٥/٦٠١: الطيــــب نفــــح، ٣٣٨ / ١ /٣: الــــذخرية) **(
  ).٤- ٣- ١األبيات ). (يماينإدريس بن ال

  .ظالمه أو طائفة منه:  الليل جنح)١( .
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   *.))غريرا:  دط(( )1(
  .ّ وجه صريمستنري: يف النفح) 2(

)١٨( )*  
  )املديح يف( من أخرى وله

ّ األســـــرةصـــــايف
  األكـــــدر العجـــــاج يف )٢(

 

. ـــــأدمي )١( الـــــوغىيلقـــــى  ضـــــاحك وجـــــه ب
 

ِلِجــــَ مــــن زأشــــفقن
  )٤(ِ مــــصرصرِاجلنــــاح )٣(

 

.   منـــــــه كالقطـــــــاَ تـــــــرى األبطـــــــالٌبطـــــــل
 

  )٦(شرتي واملـــــــــــــــٌطـــــــــــــــاردُ عوبربدتيـــــــــــــــه
 

. ـــــــــــٌلَحـــــــــــُجه زْرَ ســـــــــــيف ٌرامَ و
 ًمعـــــــــــا )٥(

 

  )٨(ِصــــرْرَ صٍ بــــريحْانقــــصفت )٧(يكــــةكــــاأل
 

. ــــــلّ خيلــــــًبأســــــا  هاُــــــ حــــــني خيوضَي اخلي
 

ـــــــَ أذكـــــــى مَألفيـــــــت    جممـــــــريف )٩(دلْن
 

.   فهــــــــــــم كلمــــــــــــا اســــــــــــتخربتهوذكــــــــــــاء
 

  ِحبــــــــــــرَ أُ يف اجلــــــــــــود مخــــــــــــسةلكنهــــــــــــا
 

ـــــــه مخـــــــسٍّ كـــــــفّ كـــــــليف  ٍ أصـــــــابعُ من
 

  

)١٩( )**  
                                                 

   .٣٥٨/ ٣/١: الذخرية) *(
  . واجللبةالصوتاحلرب نفسها ملا فيها من :  الوغى)١( .

ِّ األسرة مجع السر)٢(   . وهو خط الوجه،ّ
  .ّمصوت:  زجل اجلناح)٣( .

   .وترجيعّالصقر يصوت ويف صوته امتداد :  مصرصر)٤(
  .اسم للمريخ: ْهرامَبـ )٥( .

  .كواكب معروفة: زحل وعطارد واملشرتي) ٦(
  .الشجرة: األيكة) ٧( .

  .شديدة الربد أو الصوت:  ريح صرصر)٨(
َاملندل) ٩( .   .أجودهالعود الرطب يتبخر به أو : َْ

  .٩٧:  يف وصف الربيعالبديع)  **(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٤٤  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

 أبـو علـي إدريـس فيـه لنفسه وأنشدين ) الوليد احلمريي يف اليامسنيوأب قال(
  :بن اليماين قطعة حسنة التشبيه وهي

  ِ األمــــــــــريَ عــــــــــصيانُطيــــــــــقُ أُولــــــــــست
 

ــــــــــــُأمــــــــــــري . ــــــــــــأمر )١(ِرْو النـَّ ــــــــــــشربينُي  ٍ ب
 

ـــــــــــــــــسريرّ ودعلـــــــــــــــــى    األمريعلـــــــــــــــــى ال
 

 )1(نيهاّ الــــــــسرور فــــــــسقَ كــــــــأسْفخــــــــذ
 

   زبرجــــــــــــــد خــــــــــــــضل نــــــــــــــضريمســــــــــــــاء
 

 جتتليهــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن جلــــــــــــــــــني ٌجنــــــــــــــــــوم
 

   زاد الكبــــــــــري علــــــــــى الــــــــــصغريكمــــــــــا
 

  علـــــــــى األقـــــــــاحي يف ابتـــــــــسامُتزيـــــــــد
 

  الكبــــــري )2( اخنفــــــض الــــــصغري عــــــنكمــــــا
 

  عنهــــــــاُّذا املــــــــسكيَّ الــــــــشويــــــــنخفض
 

  : الرواياتفروق
  . شعريةضرورةفاسقنيها وفيها : كردي.يف طبعة د) 1(
  .على: كردي.يف طبعة د) 2(

)٢٠( )*  
 أفحــش فيــه قولــه إدريــس هجــاه بــه  علــي بــن ظــافر وأحــسب أن الــذيقــال

 عند خروجـه إليهوقد كان وفد عليه باملرية وامتدحه بقصيدة فلم حيفل به فأنفذ 
  :منها يقول

  ْكِ طـــــــــريخـــــــــالف بـــــــــال طـــــــــريي مـــــــــا
 

.  ىَّ جعفـــــــــــــــــر املرجـــــــــــــــــأبـــــــــــــــــا )١(إيـــــــــــــــــه
 

  ْكِا لغــــــــــــــــــــــــــريَ أمثاهلــــــــــــــــــــــــــِهــــــــــــــــــــــــــدُ أمل
 

  املعـــــــــــــــــــــــــاينَ رقراقـــــــــــــــــــــــــةُأهـــــــــــــــــــــــــديت
 

   مترهــــــــــــــــــــــــا بفـــــــــــــــــــــــــضل مـــــــــــــــــــــــــريكومل
 

.   متــــــــــــــــــــــــــرينومل )٢(هــــــــــــــــــــــــــاْرَِ متفلــــــــــــــــــــــــــم
 

                                                 
  .الزهر أو األبيض منه: ْ النـَّور)١( .

  .٨٤:  البدائهبدائع) *(
  .كلمة استزادة يف حديث أو عمل: ٍْ إيهٍِْ إيه)١( .



  
٢٤٥  أمحد عبد القادر صالحية.  د-  إدريس بن اليمانشعر 

  ك…  يئـــــــــست مـــــــــن فـــــــــالح أقـــــــــد
 

ــــــــــــــديك بَفــــــــــــــصار  ًكــــــــــــــراِ شــــــــــــــعري ل
 

)٢١( )*  
 بـــن اليمـــاين إدريـــس أبـــو علـــي وقـــال ) الوليـــد احلمـــريي يف اخلـــرييأبـــو قـــال(

   :يصفه بوصف متقدم اإلحسان وهو
.  

 
ـــــــــــــــــــعُل )١(ٌّ اخلـــــــــــــــــــريي حـــــــــــــــــــوُمراشـــــــــــــــــــف   ُسْ

 

  
 

 

  ُ قــــــــــــــــــــــــــد قبلتــــــــــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــــــــــشمسُهَّكأنــــــــــــــــــــــــــ
 

  
 

 

  ّ نفـــــــــــــــــــست للمـــــــــــــــــــسك فيـــــــــــــــــــه نفـــــــــــــــــــسأو
 

  
 

.  
 

ْ يف الليـــــــــــــــــل عليـــــــــــــــــه حـــــــــــــــــبسُالطيـــــــــــــــــب ُ
)٢( 

 

  
 

 

  ُّ النهـــــــــــــــــــار حـــــــــــــــــــسَه حتـــــــــــــــــــتـَ لـــــــــــــــــــاـومـــــــــــــــــــ
 

  
 

 

ــــــــــــــــــــــــه حــــــــــــــــــــــــبسكأمنــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــضوء علي ْ ال َ  
 

  
 

 

 هــذا إىل ، لونــه كلــون مــن أثــرت فيــه الــشمسأن الــشمس يعــين قبلتــه: قولــه
  .أراد )1( وإياهأشار
  : الرواياتفروق
  .إليه: عسيالن وبريس. يف طبعيت د) 1(

)٢٢( )**  

                                                                                                         
  .جلب املرية أي الطعام:  ميري مار،)٢( .

  .١١٥:  يف وصف الربيعالبديع) *(
ّمجع حوة: ّحو) ١( .   .السمرة: ُ
  .وقف عليه: ُْحبس) ٢( .

  ٢٧٠ / ١١ األرب ايــــة، ٣٢٧ / ٨: بالوفيــــات لــــوايف، ا٨٨٨ -  ٣/٢/٨٨٧: الــــذخرية)  **(
  .٢٤٢: الكميت حلبة، ١٦٢ /١ الوفيات فوات، )ال شاعر أندلسيوق(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٤٦  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

 - بلنسية يف عهد املرابطني والة أحد -ًام أبياتا البن عائشة  ابن بسيذكر
  :الوجوه هذا إىل قول إدريس من بعض وينظرمث يقول 

  ُ فـــــــراشَالنبـــــــات )2( هلـــــــم إالولـــــــيس
 

 بروضـــــة أنـــــاخوا قـــــد )1(ٍ صـــــدقِوإخـــــوان
 

ــــــويمــــــصابيح    فــــــراشحنــــــوهن )6( 
 

همُفخلــــت
 )5( فـــــوقهميــــسقط )4(والنــــور )3(

 

  : الرواياتفروق
ايــــة األرب والفــــوات وحلبــــة الكميــــتيف) 1( ّوفتيــــان صــــدق عرســــوا :  الــــوايف و

  .حتت دوحة
ايـــة األربيف) 2( ويف الكـــشف , ومـــا هلـــم غـــري: ويف حلبـــة الكميـــت, غـــري:  
   *.))الثياب:  دط(( ويف, الثبات: والتنبيه
م:  سائر األصوليف) 3(   .كأ
  .الزهر:  حلبة الكميتيف) 4(
  .بينهم:  الكشف والتنبيهيف) 5(
  .يهوي: ويف حلبة الكميت, يسري فوقهن:  الكشف والتنبيهيف) 6(

) ٢٣( )*  
  ): الغزليف قال(

   مـــــــــــــا يب مـــــــــــــن العطـــــــــــــشأذهبـــــــــــــت
 

.   )١( كانــــــــــــــت علــــــــــــــى دهــــــــــــــشٌقبلــــــــــــــة
 

ا الــــــــــــــنفسلــــــــــــــو   ِ مل تعــــــــــــــشُ عــــــــــــــد
 

ـــــــــــــــــــــــــــةوهلـــــــــــــــــــــــــــا  ٌ يف القلـــــــــــــــــــــــــــب منزل
 

ًلعــــــــــاخ
  )2(ِ جلــــــــــدة احلــــــــــنشمــــــــــن )٢(

  

ـــــــــــــــــدجينْتَطـــــــــــــــــرقـ . ـــــــــــــــــستَ وال  )1(ى لب
 

                                                                                                         
  

  .٤/٧٥:  الطيبنفح، ٤٢ - ١٧/٤١ األبصار مسالك، ٣/١/٣٣٧: الذخرية) *(
  .َهِدُري وشُّحت: شِهَ د)١( .



  
٢٤٧  أمحد عبد القادر صالحية.  د-  إدريس بن اليمانشعر 

  ِ مـــــــــــــــــــــــرتعشِّف يف كـــــــــــــــــــــــٌدرهـــــــــــــــــــــــم
 

  حــــــــــــــــــني بــــــــــــــــــداَ الــــــــــــــــــنجمَّوكــــــــــــــــــأن
 

: الرواياتفروق

 الــــــنفح عــــــن التــــــصويبوالبــــــس :  م ط دب((, البــــــس:  املــــــسالكيف) 1(
  *.))واملسالك

  .احلبش: يف النفح) 2(

)٢٤( )*  
   : أخرى يف باديسمن وله

  ُرعُْ ممـــــــــــــٌ بـــــــــــــه مريـــــــــــــعَ الـــــــــــــشبابإن
 

 )١(هُ مريعــــــــــّنِ األغــــــــــَ لواديــــــــــكًقياـَســــــــــ .
 

  ُأينــــــــع )1(لــــــــيب يف عيــــــــين وقفهــــــــواك
 

 ٌ يــــــــــــانعٌ فيــــــــــــه وردَكُّ كــــــــــــان خــــــــــــدإن
 

  :ومنها
ُ أو عـــوارضُ زواخـــرٌجلـــج

  )2(ُعَّمـــُل )٣(
 

. َ اجلــــــــــــردُالقائــــــــــــد
ــــــــــــاَالعتــــــــــــاق )٢(   كأ

 

  ُ يـــــــــــسطعٌ فيهـــــــــــا شـــــــــــهابفكأنـــــــــــه
 

ـــــــــــاتٌدّمتوقـــــــــــ   إذا دجـــــــــــتِ يف احلادث
 

ُوهــم )٤(ًصــنهاجة
  ُعَّ الطلــُالنجــوم )3(

 

. ــــــــم اٌعل ــــــــاهي طالع ــــــــ هــــــــو القمــــــــر املب ً 
 

                                                                                                         
َ مجع اخللعةُعَِل اخل)٢( .   .خلعته عنك، طرحته على آخر أو مل تطرحه الثوبوهي : ِ

  .)٧-٦:بيتان (١٧/٤٣ األبصارلكمسا، ٣٥٥ / ١ /٣: الذخرية) *(
   .اخلصيب: املريع) ١( .
  .ّوهو ما رق شعره وقصر من اخليل: مجع أجرد: اجلرد) ٢(  

  .السحاب املعرتض يف األفق: مجع عارض:  العوارض)٣(
مـــن قبائـــل الرببــــر املـــشهورة يف جنـــويب املغـــرب األقــــصى وقـــد عـــدها بعــــض : صـــنهاجة) ٤(

  . من محريالعربالنسابة 
اية األرب يف معرفة أنساب العرب١٧٠: اجلمان قالئد   .٣٦: ، القصد واألمم٣١٧: ، 



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٤٨  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

   كـــــــــل مـــــــــن ال يقـــــــــرعُّع يقـــــــــراًبأســـــــــ
 

ــــــــــــــُم  ٍةّرُ مــــــــــــــٍ حــــــــــــــربّ لكــــــــــــــلَسربلنيَت
 

مْقامــــــــــــــت ــــــــــــــا و األذرعُ قلــــــــــــــو  ُ  
 

ـــــــم رفـــــــضوا األســـــــنةفلـــــــو   و القنـــــــاَ ا
 

: الرواياتفروق
   *.)) وعيينقليب:  دط(( )1(
   *.))تلمع:  دط(() 2(
   *.))وهي:  ط سد(() 3(

)٢٥( )*  
  :)النسيب  يف( وقال

  )٢(ِاع ونــــــــزــــــــا )١(ٍ زال يف نــــــــزعمــــــــا
 

.  ً عالقـــــــــةِ اهلـــــــــواءَى قبـــــــــلَ اهلـــــــــوَعلـــــــــق
 

  ِ األضـــالعيف )1(ِ القلـــبَ قبـــل ســـكىنمـــن
 

 هِى يف قلبــــــــــــَ اهلــــــــــــوَكنَ ســــــــــــفكأمنــــــــــــا
 

  : يف صفة اخليلومنها
  )٤(ِزعـــزاع )٣(ٍ بعاصـــفِ القـــضيبَميـــد

 

. ـــــــــ عنـــــــــد هبوُ الـــــــــدهرُ مييـــــــــدٌخيـــــــــل  اِ
 

ا بــــــــــسباعتــــــــــنقض    مــــــــــن فرســــــــــا
 

.  )٦(ج أعـونتـائج مـن )٥(ًخطفـا )2(َّفكأن
 

  : الرواياتفروق
                                                 

   .٣/١/٣٣٩ الذخرية) *(
   .الروحدخول املريض يف السياق وطلوع : عز الن) ١(  

   .شدة احلنني والشوق: زاع ن ال)٢(
  .الريح الشديدة اهلبوب:  العاصف)٣(
  . بشدة تكاد تقلعها حتركهاأيالريح اليت تزعزع األشجار :  الزعزاع)٤(

ْاخلطف) ٥(     .اجلنبالفرس الضامر وخف حلم : ُ
  . من اخليلاألعوجياتََعلم فرس سابق تنسب إليه :  أعوج)٦(



  
٢٤٩  أمحد عبد القادر صالحية.  د-  إدريس بن اليمانشعر 

   *.))الروح:  د سط(() 1(
   *.))ختطف عقبان: د سط(() 2(

)٢٦( )*  
ً إدريـس بـن اليمـاين أيـضا علـي وأليب ) الوليد احلمريي يف السوسنأبو قال(

  :قطعة بديعة التشبيه موافقة الوصف لكل ما فيه وهي
ـــــــــــــــــــــــــن ـــــــــــــــــــــــــج يف رعــــــــــــــــــ   ِقَوَ فلــــــــــــــــــ

 

. ــــــــــــــــــــــاحك  )١(ِقَلَ كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفٍوضــــــــــــــــــ
 

ـــــــــــــــــــــــذهب ــــــــــــــــــــــــــــدلقمـــــــــــــــــــــــــ    منـــــــــــــــــــــ
 

ـــــــــــــــــى   حفـــــــــــــــــــــــــــــــايف مـــــــــــــــــــــــــــــــرودعلــــــــــــــ
 

   مـــــــــــــــــــــــــــــــن نفـــــــــــــــــــــــــــــــقوخـــــــــــــــــــــــــــــــارج
 

  مــــــــــــــــــــــــــــــــن غــــــــــــــــــــــــــــــــرقكمنــــــــــــــــــــــــــــــــتج
 

ـــــــــــــــــــــضاض يقـــــــــــــــــــــقعلـــــــــــــــــــــى   )٢( ابي
 

. ــــــــــــــفرار فــــــــــــــــــــــــــــــــاقعبــــــــــــــــــــــــــــــــني   اصــــــــــــــــــ
 

ـــــــــــــــــــــــــــــقيف ــــــــــــــــــــــــــــة أو طبـــــــــــــــ    راحــــــــــــــــ
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــاكأمنـــــــــــــــــــــــ   كالمهــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ـــــــــــــــــــــــــــــن ورقيف ـــــــــــــــــــــــــــــــــ   )٣( ورق مــــــــــــ
 

.   مــــــــــــــــــــــــــــــــــن ذهــــــــــــــــــــــــــــــــــببــــــــــــــــــــــــــــــــــرادة
 

 بـاملرود وعىن. اجلانبان واحلفافان.  طوهلاوالروق.  بني األسنانالفرجة الفلج
  .املندفع )1( اآليتواملندلق. القائم وسط السوسنة

  : الرواياتفروق

  .الناتئ: كردي.يف طبعة د) 1(

) ٢٧( )**  
                                                 

  .١٤٠:  يف وصف الربيعالبديع) *(
َ الفلق)١(     .الصبح أو ما انفلق من عموده: َ

   .الشديد البياض الناصع:  اليقق)٢( 
ِالورق) ٣( ِْ والورق والورقَ   . الفضة:ََ



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٥٠  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

  : من أخرى يف ابن واجبوله
  ِوأراك )١(ٍ كــــــــــــل بــــــــــــشامةِبــــــــــــشميم

 

. ــــــــــــشاكي  َ أطلــــــــــــتِ األراكوادي  شــــــــــــكوى ال
 

  : وزادأراد فيها يف وصف احلمامة، وأجاد ما يقول
  ِ حـــــاكُها حياكـــــةَعتْنَ صـــــِكَْ حيـــــمل

 

.  ً سندســــــاِوالف الــــــسُمطوقــــــة )٢(ورقــــــا
 

ْغتَبَصـــــ
  ِواكْسِمـــــ بـــــال مالمثهـــــا )1(

 

 ٍ بألـــسنِر الغـــصونْضُ علـــى خـــدوْشَتـــ
 

   دون شـــــــراكِ مـــــــن املرجـــــــانًنعـــــــال
 

.  ألبـــــــست )٣(هـــــــا القـــــــواينَ أرجلَّوكـــــــأن
 

  ِ حــــــــشاكَ ألعينهــــــــا هليــــــــبفــــــــرتى
 

ــــــــــــا  جــــــــــــواحني  ِ بنــــــــــــارْتَلــــــــــــِحُ كوكأ
 

  : الرواياتفروق
  .صيغت: يف املسالك) 1(

) ٢٨( )*  
  : إدريسلوقا

َالبالبــل )١(ِتَوَز)1( مــا لــواله
ُبابــل )٢(

)٣(  
 

.   بالــــــسحر الــــــذيِ األجفــــــانَأكحيلــــــة
 

                                                                                                         
    ).٤ – ٣بيتان  (٤٣ – ٤٢: ١٧ األبصار مسالك، ٣٤٥ – ٣٤٤ / ١ /٣: الذخرية) **(
  .شجرة عطرة الرائحة يستاك بقضيبها:  البشامة)١(
ا كالرماد فيه سواد:  الورقاء)٢(   .احلمامة اليت لو
  .األمحر: مجع قان:  القواين)٣(

  ).١٠- ٩بيتان  (٤٣/ ١٧مسالك األبصار، ٣٥٧- ٣٥٦/ ١ / ٣: الذخرية) *(
  ّحنت وصرفت: زوت )١(
  . الصدريفشدة اهلم والوسواس، والربحاء :  البالبل)٢(
  . السحر واخلمرإليهامدينة قدمية يف العراق ينسب :  بابل)٣(



  
٢٥١  أمحد عبد القادر صالحية.  د-  إدريس بن اليمانشعر 

ــــــسالمة )أخــــــي( ُوقلــــــب )٤(أودى ــــــلِال   ُ غاف
 

. ــــــــد ــــــــيب غــــــــافال عمــــــــا بــــــــهق  ً كــــــــان قل
 

ٌذرب
ُ نابـــــــــلٌ وطـــــــــرفســـــــــناناه )٦(

)٧(  
 

. ٌ رامـــــحٌ دهـــــاين منـــــك صـــــدرحـــــىت
)٥( 

 

  ُ جائـــــــــلٍ حــــــــساميف )٩(ٌ فرنــــــــدلكــــــــن
 

.  املِكُدْقـــــــِ عمـــــــا
ُ
 ٌةّرُ دجبيـــــــدك )٨(ىَهـــــــْم

 

  ُ أهـــــــــداب اجلفـــــــــون محائـــــــــلُوطـــــــــوال
 

ــــــاُ ســــــيوفكملــــــت ــــــد فــــــوق جفو   اهلن
 

  : الرواياتفروق

   *.))درت:  م ط دب(()  1(

  :ومنها
ٌجلـــــــج

  ُ ســـــــواحلِ العـــــــداةُوأكبـــــــاد )١٠(
 

. ــــــــــــــــاٍ وغــــــــــــــــادٍســــــــــــــــار ــــــــــــــــاد كأ   باجلي
 

  ُ هــــــــــوادلِ األراكِ شــــــــــجرعلــــــــــى )١١(ٌقْرُو
 

 ماحـــــــــــــه فـــــــــــــوق رُ اآلجـــــــــــــالوكأمنـــــــــــــا .
 

ن ٌ ضـــــــراغمَّفكـــــــأ
  )١٣(ُوأجـــــــادل )١٢(

 

. ً أســـــــــــــــــافال و أعاليـــــــــــــــــااخلاطفــــــــــــــــات ً 
 

  ُ الفاتــــــــــلَ الــــــــــسوارَ كمــــــــــا فتــــــــــلليــــــــــا
 

. ـــــَيـ  )١٤(ٍجَّ مـــــدجّ كـــــلِ القنـــــا يف حنـــــرويْل
 

                                                 
  .ذهب به وأهلكه: أودى به )٤(
  .ذو رمح طاعن به:  الرامح)٥(
  .احلاد: َّ الذرب)٦(
  .ذو النبل حاذق يف رميه:  النابل)٧(
ََكل شيء صفا وأشبه املها أي :  املمهى)٨(

  .َِّالبلور
  .ماء السيف وجوهره:  الفرند)٩(
  . هي خاصة بالبحرأووهي من املاء معظمه : مجع جلة:  اللجج)١٠(
ااحلمامة اليت : مجع ورقاء:  الورق)١١(   . كالرماد فيه سوادلو
  .األسد الضاري: ِمجع ضرغام:  الضراغم)١٢(
  .الصقر:  أجدلمجع:  األجادل)١٣(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٥٢  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

ــــــصاقلُ كمــــــا صــــــقل احلــــــسامٌرأي   ُ ال
 

  يـــــــــديرهُ كمـــــــــا نـــــــــزل القـــــــــضاءًبأســـــــــا
 

  

ُ واغـــــلِ مـــــن تلـــــك املدامـــــةُ يـــــدنمل
)١٥(  

 

.  ًقـــــــــــوم كـــــــــــان منيــــــــــــة الُ شـــــــــــرابوإذا
 

ـــــاذلُّ النفـــــوس أقـــــلومـــــىن   ُ مـــــا هـــــو ب
 

 ٌ مـــــا هـــــو ســـــامعُّ الـــــسيوف ألـــــذُمَغـــــَنـ
 

  ُوافــــــــــلح ُ والــــــــــصفوفٍنيَنــــــــــُ حوادي
 

 جبــــانيب )١٦( ذي الفقــــارِ خاضــــبُ ابــــنهــــذا .
 

َ أعــــــــوجُوبنـــــــات
  ُزائــــــــل )١٨( شــــــــحتهمـــــــا )١٧(

 

.  ٍ عـــــــــــارضُ بـــــــــــارقُ واحلـــــــــــربٍوخبيـــــــــــرب
 

  ُ حنــــــوه وأنامـــــــلٌعيــــــون )١٩(طمحــــــت
 

.   إليــــــــــه رايتــــــــــه وقــــــــــدُلرســــــــــول ادفــــــــــع
 

  ُ عــــــــــن إدراكهــــــــــا متــــــــــضائلُفــــــــــالوهم
 

.  ْهمِ جمــــدُ غايــــةِالغايــــات علــــى )٢٠(ْتَأربــــ
 

ُ ومناصــــــــــلــــــــــم )٢١( أرمــــــــــاحُوتطــــــــــول
)٢٢(  

 

. ــــــــــــــــم وحمـــــــــــــــــابرٌ أقــــــــــــــــالمُتــــــــــــــــزدان  ٌ 
 

ـــــــه )٢٣(ُ احلـــــــدثانوكأمنـــــــا   ُ مناضـــــــلعن
 

.  ِهِ مـــــــــــــن أشـــــــــــــياعُ املقـــــــــــــداراّفكأمنـــــــــــــ
 

ُجــــــــيسِ الربوكأمنــــــــا
ــــــــه )٢٤(    جمــــــــادلفي

 

.   مـــــــــــــــن أنــــــــــــــــصارهُيخّ املـــــــــــــــراّوكأمنـــــــــــــــ
 

                                                                                                         
  . يتغطى بهوكأنهًالذي لبسه تاما :  املدجج يف سالحه)١٤(
م : الوغل )١٥(   . غري دعوة وال إنفاقمنالداخل على القوم يف شرا
ً كــان للعــاص بــن منبــه قتــل يــوم بــدر كــافرا فــصار إىل النــيب مــشهورســيف :  ذو الفقــار)١٦( َُّ

 تلك احلزوز بالفقار أو ألنه كانـت  شبهوا. طالب كرم اهللا وجههأيب إىل علي بن مث 
  .فيه حفر صغار حسان

 هــو مــن بنــات أعــوج وهــو علــم فــرس ســابق تنــسب إليــه للفــرسيقــال :  بنــات أعــوج)١٧(
  .األعوجيات من اخليل

  .فتحت أفواهها:  شحت اخليل)١٨(
  .ارتفع :ُوطمح بصره إىل الشيءشيء رمى به إىل ال:  طمح ببصره)١٩(
  .زادت: أربت )٢٠(
  .مجع رمح: أرماح ورماح )٢١(
  .السيوف:  املناصل)٢٢(
َ احلدثان)٢٣( َ   .ونوائبهأحداث الدهر وحوادثه : َ



  
٢٥٣  أمحد عبد القادر صالحية.  د-  إدريس بن اليمانشعر 

ـــــــــــــــيم   ُ وحمافـــــــــــــــلٌ فيـــــــــــــــك منـــــــــــــــابرو
 

 ٌ و مغــــــــاربٌ إليــــــــك مــــــــشارقتــــــــصبو
 

ٌ ســـــاحباتلـــــك
  )٢٦( قـــــساطلُوالـــــدجون )٢٥(

 

. ــــــــــــاِ الكواكــــــــــــبُ ســــــــــــاحبةُّوتــــــــــــود   أ
 

  ُ و أنـــــــــت الفاعـــــــــلٌ فعـــــــــلهاـُحركاتـــــــــ
 

  كأمنـــــــــــاُ مبـــــــــــا منهـــــــــــا تـــــــــــشاءريـجتـــــــــــ
 

ُيف يــــــــدك الوشــــــــيج َ ّالخــــــــضر
  ُالــــــــذابل )٢٧(

 

.  اضـــــطرام البـــــأس فيـــــك لـــــدى الـــــوغى لـــــوال
 

)٢٩( )*  
  ) املديحيف الدين الصفدي ومنه  صالح قال(

ـــــت ـــــزولَنزل  يف البلـــــد املِ الغيـــــثَ ن
َ

  )٢(ِلْحـــــ
 

. َزلتُْن إذا اســــــتوأنـــــت
  الرضــــــاِجانـــــب مـــــن )١(

 

  )٥( وقــــــوع النــــــار يف احلطــــــب اجلــــــزلوقعــــــت
 

.  )٤( منك حفيظةاألعداء )٣( عجموإن
 

)٣٠( )**  
  : يف حلية طويلة عريضةوقوله.… شعره قوله أبدع ) من سعيد أنابن ذكر(

  ِ املظلـــــــــــــــــــومُهـــــــــــــــــــا دعـــــــــــــــــــوةْ خترتقمل
 

ـــــــــــو ـــــــــــا دونل ـــــــــــسماءَ أ  ٌ ســـــــــــحابةِ ال
 

) ٣١( .***  
                                                                                                         

ْ الربجيس)٢٤( ِْ   .جنم قيل هو املشرتي: ِ
ا تسبح :  الساحبات)٢٥(   . يف سريهابيديهااخليول جتري كأ
  .الغبار الساطع:  قساطل مجع قسطل)٢٦(
  .الرماحشجر :  الوشيج)٢٧(
  .٣٢٧ / ٨: الوفياتب الوايف) *(
  .ول إليهز طلب الن: َلِزْنُ استـ)١(
ْ املحل)٢( َ

ا وال كأل:    .األرض اليت انقطع عنها املطر يف حينه فال مرعى 
  .رازه واختربه: ً فالنا عجم)٣(
  . عن احملارمُّالذباحلمية والغضب حلرمة تنتهك أو عهد ينقض، أو :  احلفيظة)٤(
  .ظ منه والكثري من كل شيءالعظيم الغلي:  اجلزل احلطب)٥(
  .٤٠٠ / ١ يف حلى املغرب املغرب)  **(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٥٤  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

  :)الغزل يف( إدريس وقال
  ْكاحلمامـــــــــــــــــــــــــهشي َ ومتـــــــــــــــــــــــــِنـــــــــــــــــــــــــ

 

ــــــــــــــــــــــــــــَبـْقـَأ تــــــــــــــــــــــــــــزْتَل ـــــــــــــــــــــــــــ كالغُّ   ـْصُـ
 

ــــــــــــــــــــــــــ   ْيها املدامــــــــــــــــــــــــــهَّ وخــــــــــــــــــــــــــدهاـ
 

 ـ عينيـــــــــــــــــــــــــــــــــُ حتـــــــــــــــــــــــــــــــــسدظبيــــــــــــــــــــــــــــــــة
 

) ٣٢( )*  
  : مون بن ذي النون من قصيدة أوهلا املأيف له

  )١(ْمَلــــــــــــَ بــــــــــــأعلى عٍ كنــــــــــــارَالحـفــــــــــــ
 

. َتبــــــــــــــني  ْه مــــــــــــــا اكتــــــــــــــتمِّ مــــــــــــــن ســــــــــــــرَّ
 

  :فيها  يقول 
ــــــــه بنفــــــــسي قُ بنــــــــتوإن ـــــــ عن   )٢(ْمِسُـ

 

.  ْمَسَلـــــــــى قـــــــــْحَ واهلـــــــــوى وهـــــــــو أاَـــــــــمَأ
 

ْمِبّ مبــــــــــاء الــــــــــشباب الــــــــــشُّبَشُيــــــــــ
)٣(  

 

.  ٍ ضـــــــــحوكٍقـــــــــاحَ جيتلـــــــــى مـــــــــن أومـــــــــا
 

  مل أمن اهلــــــــــوى )٤(َ ســــــــــالفُشــــــــــربت
 

.   نـــــــــومي فلـــــــــوَ شـــــــــربْ شـــــــــربتلقـــــــــد
 

  )٥(مْنَهــــــــــــــــا مــــــــــــــــن عــــــــــــــــُ أناملٍوأيــــــــــــــــد
 

.  هــــــــــــــا مــــــــــــــن شــــــــــــــقيقُ غالئلٌخــــــــــــــدود
 

  

  ْ الظلـــــــــــمِ مشـــــــــــوسَفـــــــــــوق )٦(يطفــــــــــرن)1(
 

.  َنْوَدَ اهلـــــــوى مـــــــذ عـــــــَلـــــــوبُ قَنْلمـــــــَظ
 

                                                                                                         
  .٣٣٩/ ١/ ٣الذخرية ) ***(

ــــــــــــــــــــذخرية) *(  ٤٢/ ١٧ األبــــــــــــــــــــصار مــــــــــــــــــــسالك، ٣٤٣ - ٣٤٢ - ٣٤١ / ١ / ٣: ال
  ).١٦- ٨-٧ - ٦ - ٥ -٤األبيات(

  .اجلبل أو الطويل من اجلبال: ََالعلم )١(
ْقسم )٢( ِ ّقدر: ُ ُ.  
  .البارد: الشبم )٣(
  . أخلصها وأفضلهاأواخلمر أول ما تعصر : السالف والسالفة )٤(
ه نـــــور أمحـــــر أو مثـــــر أمحـــــر يـــــشبه بـــــه البنـــــان ـشـــــجر لـــــني األغـــــصان لطيفهـــــا لـــــ:  العـــــنم)٥(

  .املخضوب
  .يثنب يف ارتفاع: ّ يطفرن)٦(



  
٢٥٥  أمحد عبد القادر صالحية.  د-  إدريس بن اليمانشعر 

مَهُ الـــــــــــــبـُ هلـــــــــــــن رمـــــــــــــاحفـــــــــــــدانت
)٧(  

 

.  )2(ِ القــــــــــــــدودَ رمــــــــــــــاحَنْ أقمــــــــــــــوملــــــــــــــا
 

  ْ العلــــــــــــــمَ فــــــــــــــؤادي جنـــــــــــــاحَفكـــــــــــــان
 

ا خافقـــــــــــــــا اَنْرفعـــــــــــــــ ًهلـــــــــــــــوى علم ـــــــــــــــ ً 
 

  )٩( أحــــــــمٍ طــــــــرفُّ يب كــــــــلُ يلعــــــــبو
 

. ّحيـــــــــــــــم
  كـــــــــــــــل شـــــــــــــــبلني يبأبـــــــــــــــو )٨(

 

ّمُبــــــــص)3( حنــــــــوي فــــــــربح
  )١١(الــــــــصمم )١٠(

 

.   يف شــــــــــــــــــــــوكهاَ الليــــــــــــــــــــــايلُلقيـــــــــــــــــــــت
 

   ولـــــــــــــوال يـــــــــــــدي مل تقـــــــــــــمفقامـــــــــــــت
 

 داِــــــــــى يف العَدّ الــــــــــرَ ســــــــــوقُونبهــــــــــت
 

  

ـــــــــــــــصحٍســـــــــــــــقيم   ْقمَ إذا مـــــــــــــــا ســـــــــــــــُّ ي
 

.  ٍ حلـــــــــظُ غـــــــــريٌرائـــــــــع )١٢( راعـــــــــينفمـــــــــا
 

ــــــــــــــــــــــــم ــــــــــــــــــــــــكفل ــــــــــــــــــــــــاال ُ ي َْأملً إال خي َ  
 

ــــــــشبابُظننــــــــت   واىفَ يفــــــــي حــــــــنيَ ال
 

  ْ احللــــــــــــــمِ أو شــــــــــــــبيهٍمُلــــــــــــــُ حســــــــــــــوى
 

َ وشــــــــــــــيكا ومل أجــــــــــــــّتــــــــــــــوىل   منــــــــــــــهِنً
 

  ْمِه فــــــــــــــــــــــــــاغتنَ تفوقتــــــــــــــــــــــــــفمهمــــــــــــــــــــــــــا
 

.  ٍاغتنــــــــام )١٣(ُواقُ العــــــــيش إال فــــــــومــــــــا
 

  ّ ذلــــــــك النــــــــاس شــــــــىت الــــــــشيمومــــــــن
 

ــــــــــونويف   شــــــــــيم النــــــــــاس مــــــــــا يف العي
 

ـــــــــــــــــــفإم   ْمَذِا بـــــــــــــــــــّ و إمـــــــــــــــــــٍ حبمـــــــــــــــــــداّ
 

.  )5(ً زمانــــــــاٌزمــــــــان )١٤(يقفــــــــو)4( َ زالومــــــــا
 

  ْمِ مل يـــــــــستقِ ذي النـــــــــونُ ابـــــــــنولـــــــــوال
 

 َ اســــــــــــــتقامَ هــــــــــــــذا الزمــــــــــــــانَّولكــــــــــــــن
 

                                                 
َ البـهم)٧( َمجع بـهمة: ُ ْ   .الفارسالشجاع : ُ
َ حم املاء سخنه، وحم التنور)٨( ّ   .ّأمهه: ُ األمر ومحهوأوقدهسجره : َ
  .أسود املقلتني:  األحم)٩(
ــا، وهــيمجــع أصــم :  الــصم)١٠(  مــن الفــنت الــشديدة العميــاء ال تــسكن لتناهيهــا يف ذها

  .واألرض الغليظة
َ الصمم يف احلجر)١١(   . شدتهاألمرصالبته ويف : َّ
  .أفزعين:  راعين)١٢(
  . بعد شيءًشيئاه شرب: ما بني حلبتني من الوقت وتفوق فالن شرابه:  فواق)١٣(
  .يتبع: يقفو )١٤(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٥٦  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

ْ جزمـــــــــا بلـــــــــمُ الفعـــــــــلَنَكَ ســـــــــكمـــــــــا ً  
 

.  )١٥(هِ دمهائــــــــــُ عــــــــــنيْتَنَكَ ســــــــــفقــــــــــد
 

  ْمَرَ احلــــــــــــــــــــُامَ حيــــــــــــــــــــىي محــــــــــــــــــــُرعيــــــــــــــــــــة
 

.  ْ لكــــــنِالبيــــــد )١٦( قطــــــاِ امللــــــوكرعايــــــا
 

  

ــــــــــــــــــني اَ أمحــــــــــــــــــدكأمــــــــــــــــــة   ْألمــــــــــــــــــم ب
 

  ولكـــــــــــــــــــــنهم يف امللـــــــــــــــــــــوكملـــــــــــــــــــــوك
 

ـــــــــــــــــــال ـــــــــــــــــــمف   ْمَبَ إال وفيـــــــــــــــــــه شـــــــــــــــــــَ ف
 

َوطيــــــــب . َ حــــــــىت رضــــــــابّ
 ِالثغــــــــور )١٧(

 

  : الرواياتفروق
  .ّيضفرن:  املسالكيف) 1 (
  .النهود:  املسالكيف) 2(
  .* بضميغريب:  د سط(()  3(
   *))يهفو:  د س بط(() 4(
    *))زمان:  ب س مط(()  5(

  : يقول إدريسوفيها
ـــــــــــال ــــــــــ يمـــــــــــا وال ُعـــــــــــابُ مـــــــــــا يف   ْمَذُـ

 

 هُ حالــــــــــــــــــْ اعتــــــــــــــــــدلتَ العــــــــــــــــــاملأرى
 

  ْ متِ ذي النـــــــــــــــــــونِ بـــــــــــــــــــابنولكنــــــــــــــــــه
 

 َّ فـــــــــــــــتمٍ انتقـــــــــــــــاصِ حبـــــــــــــــالَوكـــــــــــــــان
 

  ْمَمــــــــــِاهل )2( وحتيــــــــــيَ اهلمــــــــــومُمتيــــــــــت
 

.  )١٨(ِكالــــــشمول )1(ٌه شــــــيمةـ لــــــٌمهــــــام
 

  )١٩(ْمَرَه ال جــــــــــ لـــــــــٌ هـــــــــو نعـــــــــتمبـــــــــا
 

.   احلـــــــــــــسن املكتـــــــــــــينِ احلـــــــــــــسنأبـــــــــــــا
 

ـــــــــــــــاء ُونـــــــــــــــشر ـــــــــــــــنعم اُ نـــــــــــــــسيمِالثن   ل
 

 ِ نعمتـــــــــــــــــــــــه بالثنـــــــــــــــــــــــاءُتنـــــــــــــــــــــــسمت
 

                                                 
مالناسالسواد األعظم، ومجاعة : الدمهاء )١٥(   . وكثر
  .احلمامطائر مشهور وهو ضرب من : القطا )١٦(
   . وحتببه وكثرة ماء األسنانالفمالريق املرشوف، تقطعه يف : ُّ الرضاب)١٧(
  . الطعمالطيبةاخلمر أو اخلمر الباردة :  الشمول)١٨(
  .ًال بد أو ال حمالة أو حقا: جرم ال )١٩(



  
٢٥٧  أمحد عبد القادر صالحية.  د-  إدريس بن اليمانشعر 

  ْ القلـــــــــــــــمَ حتـــــــــــــــتُ واألقـــــــــــــــاليمـــــــــــــــا
 

. ُ اهلـــــــامٌ تقـــــــعٌيـــــــد
 ِ احلـــــــسامَحتـــــــت )٢٠(

 

  ْ تــــــــــــــــــــزدحمٍ إىل مــــــــــــــــــــوردٌعطــــــــــــــــــــاش
 

 ً ازدحامـــــــــــــا عليـــــــــــــهَ العيـــــــــــــونَّكـــــــــــــأن
 

جــــــــــــــــر(( )٢١(ْمِلــــــــــــــــُ أم تً غانيــــــــــــــــةُأ
((  

 

. (ُّ جتــــــــــــــــرهاْذُــــــــــــــــوخ
 هاِ حــــــــــــــــسنإىل )3

 

  ْمِرَه يف هـــــــــــــــِعـــــــــــــــِ عـــــــــــــــن بدائســـــــــــــــال
 

  البـــــــــــــديعِلـــــــــــــزهري ْتَ اعرتضـــــــــــــلـــــــــــــو
 

  ْمِ يف املعتــــــصَ مــــــا حــــــاكَّ كــــــلىَوَطــــــ
 

.  )٢٢(ٍ بـــــن أوسِ حببيـــــبْتَرَطـــــَ خولـــــو
 

ــــــــــــــــــــــــــــزّ ســــــــــــــــــــــــــــيِلطاعــــــــــــــــــــــــــــة   ِْمده ملت
 

ـــــــــا ـــــــــةفي ـــــــــدَ وافـــــــــاكِ احلـــــــــسنَ كعب  ٌ عب
 

ْتلمْســـــــــــــــــــَ أن أَ طـــــــــــــــــــوايفمتـــــــــــــــــــام
)٢٣(  

 

.   لكــــــنَ أســــــابيعُ و طفــــــتُحججــــــت
 

  : الرواياتفروق
    *.))مهة: س(()  1(
    *.))حمييو ... مميت:  د سط(()  2(
   *.))حتن:  د سط(()  3(

)٣٣( )*  
  : له وعده بوعد فأبطأ بهصديق ) يفإدريس وقال(

 بــــــــــامللّكحــــــــــُت
ُ
  مــــــــــاينَ األَ حــــــــــدقَىن

 

. ُعــــــــــدات
  يف رهــــــــــانٌ خيــــــــــلِّاحلــــــــــر )١(

 

                                                 
  .الناصيةرأس كل شيء من ذوات الروح أو أعلى الرأس وفيه : هامةمجع :  اهلام)٢٠(
ا منجذم احلبلأم :  البيت لألعشى الكبري وعجزه)٢١(   .٣٥:  ديوانه-  واه 
  .أبو متام الطائي:  حبيب بن أوس)٢٢(
   .سحه بالكف ومبلةُبالقتناوله باليد أو :  استلم احلجر)٢٣(

  .٧٦:  املقتبسجذوة) *(
  .الوعد: مجع عدة:  العدات)١(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٥٨  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

َّ عنــــتكمــــا
  ِ عنــــانيف )٣(صــــبوح )٢(

 

.  ْتَّ أطلـــــــــــٌ يل عـــــــــــدةَ منـــــــــــكْتَوكانـــــــــــ
 

  ِرانِ عــــــــــن ذاك احلــــــــــِ اإلجنــــــــــازنمــــــــــ
 

. ــــــــَرَ حْوقــــــــد  ٍ بــــــــسوطهــــــــاْفعاود )٤(ْتَن
 

ـــــــــــــــــــين كـــــــــــــــــــاخليزرانكُوطرفـــــــــــــــــــ   ِ ينث
 

  جـــــــودك جـــــــذع خنـــــــلُ جيـــــــدُواليـــــــك
 

)٣٤( )*  
  :أوهلا يف ابن بقنة وزير حيىي بن محود قصيدة من وقال

اه ـــــــوغن ُّ أيكـــــــــيّـ
  ُ فأبكـــــــــاهاحلمــــــــام )١(

 

.  ّ فلبــــــاهِوى مــــــن ذي األراكَ اهلــــــدعــــــاه
 

ــــــ )٢( ذي دعــــــوىُّ كــــــلومــــــا   ُ دعــــــواهّصدقُت
 

. َوصــــــدق   جــــــسمهُ برهــــــانِشوق دعــــــوى الــــــّ
 

  )٣( الـــربق منـــه قــــداماهِ جنـــاحدامىُقـــ
 

.   القلـــــــــب منـــــــــه كأمنـــــــــاُ جنـــــــــاحّوظـــــــــل
 

ُ خــــــداهِوللــــــورد ــــــآلسّ   )٥( صــــــدغاهِ ول
 

  ثنايـــــــــاهِلألقحـــــــــوان )٤(ٍسَعـــــــــَ لبـــــــــذي .
 

  

ُ ريــــــــاهِكْسِاله وللمــــــــَْــــــــ جموللبــــــــدر ّ
)٦(  

 

. ِ الريــــــــانِوللــــــــسوسن  هِّ خــــــــدُ صــــــــفحةّ
 

  )٧(ّرنـــــــاهَي)1( العاشـــــــقني ُ دمـــــــاءًبنانـــــــا
 

.  ً خمالــــــــــــــــساَ الـــــــــــــــسالمَّ إذا ردريينُيـــــــــــــــ
 

                                                 
  .حبسه بعنانه:  الفرس عن)٢(
  .الناقة حتلب بالغداة:  الصبوح)٣(
ا اجلري ومل تنقد:  الدابة حرنت)٤(   .وقفت ملا اشتد 

  ).١٣ -  ١١: بيتان (٤٣/ ١٧ األبصار مسالك، ٣٥٣ -  ٣٥٢ / ١ / ٣: الذخرية) *(
  .لشجر امللتف الكثريا:  األيك)١(
  .ًا كان أم باطالالزعم حق:  الدعوى)٢(
َ القدامى)٣(    . اجلناحمقدمأربع ريشات أو عشر يف : ُ
  . سواد يف محرةأوسواد مستحسن يف اللثة الشفة :  اللعس)٤(
  .ّاللحينيما بني حلاظ العني إىل أصل األذن أو ما احندر من الرأس إىل مركب :  الصدغان)٥(
  .طيب رائحته: اهّ ري)٦(
  .احلناء:  الرينأ والريناء)٧(



  
٢٥٩  أمحد عبد القادر صالحية.  د-  إدريس بن اليمانشعر 

  ُ مهــــــواهَ مرقــــــاه و يــــــا بعــــــدَ علــــــوفيــــــا
 

 طــــــهْرُقـ )2( فــــــؤادي كلمــــــا قــــــامكــــــأن
 

   العاشــــــــــــــقني فــــــــــــــراداهِّ ولكــــــــــــــلبــــــــــــــه
 

ُ مجـــــــــــال مت يل تـــــــــــوأمُفريـــــــــــد    اهلـــــــــــوىّ
 

  ناجــــاه أيب موســــى إذا الــــشعر ابــــن )4(نــــدى
 

. ّالـــــــــسول)3( فيـــــــــه تكامـــــــــل
  كأنـــــــــهحـــــــــىت )٨(

 

  )٩( معمــــاهَّك أيب موســــى ففــــُ ابــــنلــــه
 

 ّمـــــي فـــــانربىُ كـــــان معـــــىن اجلـــــود علقـــــد .
 

ًميــــــــوداَ ّعلــــــــي
  نعمــــــــاه )5(ِوراقَ أحتــــــــت )١١(

 

. ُهـــــصرت
  ًرطيبـــــة ْ الـــــدنيا فمالـــــتبـــــه )١٠(

 

ـــــــــذي قـــــــــد متنـــــــــْفـــــــــَ فأّمتـــــــــىن   ُاهّضى لل
 

 ً يــــك عــــين ســــائال فأنــــا الــــذيفمــــن
 

   فـــــاهْتَ أياديـــــه الـــــيت أضـــــحكْولكـــــن
 

ُ النــــوارَكِ ضــــحومــــا   مــــن شــــق جيبــــهّ
 

  ُ القــــــريض عطايــــــاهَ فتحــــــت روضكمــــــا
 

  الربــــــــاَ أيــــــــدي احليــــــــا زهــــــــرةْتَ فتحــــــــومــــــــا
 

  رداهُ بـــــــَّ مـــــــا ضـــــــمُت األقطـــــــارَّمَ ضـــــــفمـــــــا
 

ــــــه ـــــ وانظّتأمل ــــــني بـْرُـ ــــــه و اعتــــــربْرُ ب  ْدي
 

   الطويـــــــــــل جنـــــــــــاداهِ إىل الـــــــــــسيفًمـــــــــــضافا
 

 ّ القلـــــم البـــــاري األســـــنة ســـــناهحـــــوى
 

  : الرواياتفروق
  *.))احلناء : والرينأ والريناءترقاه،:  ديرقاه،: ب م, ًحماسنا:  د سط(() 1(
    *.))فاء:  د سط(() 2(
   *.))احلول:  مب(()  3(
   *.)) يد:  دط(() 4(
 نوسقط البيت , مرتدىعلى : املسال, أورق. … سودا علي:  مب(() 5(
   *.))ط د 

                                                 
  .ما طلبته من شيء: السؤل:  السول)٨(
  .ّاملخفي امللبس:  املعمى)٩(
  .  بينونة، أو جذبه به وأمالهغريأخذ برأسه وثناه إليه من :  هصر الغصن)١٠(
  .والتثينامليل : َْالكثري امليد: امليود) ١١(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٦٠  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

  *(  له ولغيرهيروى ما
  : بيات لههذه األ(  ه ٤٣٣ت ( ابن بسام يف ترمجة أمحد ابن األبار أورد

  دت كبــــــديّ وال مــــــا كبــــــِ الغــــــراممــــــن
 

  عينـاك يف خلـديْتَدّ مـا خلـِرْدَ تمل
 

ــــ   ِقــــدَّتُ يف الــــدمع مٍ مــــن غــــرقهْعِطْسَي
 

ـــــــمأفـــــــديك ـــــــدنو فل ـــــــر رام ال   مـــــــن زائ
 

ــــــــــــَ جيــــــــــــده إال مــــــــــــن الغًمعطــــــــــــال   ِدَي
 

 ٍلَجــــَ فوافــــاين علــــى عَ العيــــونَخــــاف
 

ــــــك الــــــشنبمــــــن    بــــــالربدِ املعــــــسولِ ذل
 

  مـــدامتهاْتَ فاســـتحيَ الكـــأسهُعاطيتـــ
 

   يــــــديَ الــــــصهباء طــــــوعُ يــــــدوصــــــريته
 

ـــــــــ ـــــــــىـحت  ٌه ســـــــــنةـَ إذا غازلـــــــــت أجفان
 

   الوســــــدُك عنــــــدي أفــــــضلُّ كفــــــفقــــــال
 

 هـلــــــــــ َّه خــــــــــدي وقــــــــــلَ توســــــــــيدُأردت
 

   مل أصـــــــــدر و مل أردَ ظمـــــــــآنُّوبـــــــــت
 

  يــــــــــذعرهَ ال غــــــــــدرٍ يف حــــــــــرمفبــــــــــات
 

ــــــــكُواألفــــــــق    مــــــــن حــــــــسدِ األرجــــــــاءُ حملول
 

 ٌ ممتحـــــــــــــقِّلـــــــــــــتم اُ و بـــــــــــــدرَّ أملٌبـــــــــــــدر
 

ـــــــــلأمـــــــــا ـــــــــدر يف عـــــــــضديُ درى اللي    أن الب
 

 هُ فيــــــــــــه أيــــــــــــن مطلعــــــــــــُ الليــــــــــــلَّحتــــــــــــري
 

 بن اليماين وهو إلدريس يروي هذه القطعة من رأيت وقد((:  قالمث
 ومتأخرة سابقة ، ملن كانت منهما رائقةوهي, األشبه مبا له من األلفاظ واملعاين
 ألحد من أهل هذا منهادع  بأبُ وما مسعت،يف التزام العفاف مع السالف

  .))األفق

  : أن قال ابن بسام عن بيت البن دراجوسلف

البيت، من مليح املعاين وقد أخذه إدريس ...  الليلجنوم ظالم فيا((: وقوله
موعمجلةبن اليماين فقال من   وذكر )) أبيات هي ثابتة يف موضعها من هذا  ا

 يف ترمجة ابن اليمان ثابتةليست ولكن األبيات ) ٩ – ٨  (األخريينله البيتني 
                                                 

  .ممحق: وفيه) ٨-٧بيتان  (١/١/٨٧  الذخرية،١٣٦/ ٢/١  الذخرية) *(



  
٢٦١  أمحد عبد القادر صالحية.  د-  إدريس بن اليمانشعر 

 ابن األبار و قد علق عليها ابن بسام تعليقه السابق أمحدبل هي يف ترمجة  
االذي رجح فيه    . البن اليمانأ

) ٨- ٧بيتان  (١٧/٣٠٥:  مسالك األبصارصاحب أنه نسبها كل من  غري
 عن ً إىل ابن األبار نقال٨/١٣٧: والوايف بالوفيات, ١/١٤٢ :األعيانوفيات 
  .الذخرية

   والمراجعالمصادر
ّ الله عنان عبدحممد .  تح-  لسان الدين ابن اخلطيب -  اإلحاطة يف أخبار غرناطة - ١

  .١٩٧٤ -  مصر -  مكتبة اخلاجني - 
 معهد -  بيال مولينا،.  تح- ّ اختصره ابن اخلراط -  اختصار اقتباس األنوار للرشاطي - ٢

  .١٩٩٠ -  مدريد - التعاون مع العامل العريب 
  .١٩٨٠ -  ٥ ط-  بريوت -  دار العلم للماليني -  خري الدين الزركلي -  األعالم - ٣
 لسان الدين ابن -  أعمال األعالم يف من بويع قبل االحتالم من ملوك اإلسالم - ٤

  .١٩٥٦ -  ٢ ط-  بريوت -  دار املكشوف - ليفي بروفنسال .  تح- اخلطيب 
 التعاون مع العامل معهد - مولينا، بيال .  تح-  أبو حممد الرشاطي -  اقتباس األنوار - ٥

  .١٩٩٠ -  مدريد - العريب 
 ابن -  واألنساب والكىن اإلكمال يف رفع االرتياب عن املؤتلف واملختلف يف األمساء - ٦

  .١٩٩٠ -  ١ ط-  بريوت -  دار الكتب العلمية - ماكوال 
 - جلنان  دار ا- ّعبد الله عمر البارودي .  تح-  أبو سعيد السمعاين -  األنساب - ٧

  .١٩٨٨ -  ١ ط- بريوت 
 -  العريب الرتاث دار إحياء -  إمساعيل البغدادي -  إيضاح املكنون من كشف الظنون - ٨

  .ت. د- بريوت 
 مكتبة األجنلو -  الفضل إبراهيم أبوحممد .  تح-  ابن ظافر األزدي -  بدائع البدائه - ٩

  .١٩٧٠ -  القاهرة - مصرية 



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٦٢  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

 دار الكتب العلمية -  وزمالئه ّمعوضحممد علي . تح -  ابن كثري -  البداية والنهاية - ١٠
  .١٩٩٤ -  ١ ط-  بريوت - 
 دار سعد - علي كردي . د.  تح-  أبو الوليد احلمريي -  البديع يف فصل الربيع - ١١

  .١٩٩٧ -  ١ ط-  دمشق - الدين 
 دار - ّعبد الله عسيالن . د.  تح-  أبو الوليد احلمريي -  البديع يف وصف الربيع - ١٢

  .١٩٨٧ -  ١ ط- دة  ج- املدين 
 دار - ي -  الضبعمرية ابن -  بغية امللتمس يف تاريخ رجال أهل األندلس - ١٣

  .١٩٦٧ -  مصر - الكاتب العريب 
كوالن، .  تح-  املراكشي عذاريابن -  البيان املغرب يف أخبار األندلس واملغرب - ١٤

  .١٩٦٧ -  بريوت -  دار الثقافة - بروفنسال 
 دار الثقافة -  عباس إحسان.  د- ر سيادة قرطبة  عص-  تاريخ األدب األندلسي - ١٥

  .١٩٨٥ -  ٧ ط-  ريوت ب- 
 دار - إحسان عباس .  د-  عصر الطوائف واملرابطني -  تاريخ األدب األندلسي - ١٦

  .١٩٨٥ -  ٧ ط-  بريوت - الثقافة 
 -  ٢ ط-  بريوت -  للماليني دار العلم - عمر فروخ .  د-  تاريخ األدب العريب - ١٧

١٩٨٤.  
) ٤٥٠- ٤٤١( الذهيب الدين مشس - إلسالم ووفيات املشاهري واألعالم  تاريخ ا- ١٨

  .١٩٩٤ -  ١ ط-  بريوت -  دار الكاتب العريب - عبد السالم تدمري . تح
  .ت. د-  بريوت -  دار الفكر -  اخلطيب البغدادي -  بغداد تاريخ - ١٩
 - دهلي  -  العلمية الدار  -  ابن حجر العسقالين -  املنتبه بتحرير املشتبه تبصري - ٢٠

  .١٩٨٦ - ٢  ط–اهلند 
 -  القاضي عياض -  املدارك وتقريب املسالك ملعرفة أعالم مذهب مالك ترتيب - ٢١

  .١٩٨٣ -  املغرب -  وزارة الثقافة والشؤون اإلسالمية -  أعرابسعيد أمحد . تح
 - حممد نعيم عرقسوسي .  تح-  ابن ناصر الدين القيسي -  املشتبه توضيح - ٢٢

  .١٩٩٣ - ١ ط-  وتبري - مؤسسة الرسالة 



  
٢٦٣  أمحد عبد القادر صالحية.  د-  إدريس بن اليمانشعر 

حممد بن تاويت الطنجي .  تح-  احلميدي -  املقتبس يف ذكر والة األندلس جذوة - ٢٣
  .١٩٥٢ -  ١ ط-  القاهرة -  اإلسالمية الثقافة مكتبة نشر - 
 بريوت -  دار العلم للماليني - عصام سامل سيسامل .  د-  األندلس املنسية جزر - ٢٤

  .١٩٨٤ - ١ ط- 
  . ه١٢٧٦ -  مصر -  دار الطباعة املصرية -  النواجي  مشس الدين-  الكميت حلبة - ٢٥
 -  القاهرة -  دار املعارف - حسني مؤنس . د.  تح- ّ ابن األبار -  السرياء احللة - ٢٦

  .١٩٨٥ -  ٢ط
 ترمجة عدنان -  لويس سيكو دي لوثينا -  سادة مالقة واجلزيرة اخلضراء احلموديون - ٢٧

  .١٩٩٢ -  ١ ط-  دمشق -  دار سعد الدين - آل طعمة 
 -  البشري ّالله سعد عبد -  احلياة العلمية يف عصر ملوك الطوائف يف األندلس - ٢٨

  .١٩٩٣ -  الرياض - مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية 
ّ حممد عبد الله عنان -  العامرية والدولة اخلالفة األموية -  دولة اإلسالم يف األندلس - ٢٩

  .١٩٨٨ - ٣ ط-  القاهرة -  مكتبة اخلاجني - 
 حممد -  حىت الفتح املرابطي قيامه دول الطوائف منذ -  دولة اإلسالم يف األندلس - ٣٠

  .١٩٨٨ -  ٣ ط-  القاهرة -  مكتبة اخلاجني - ّعبد الله عنان 
 -  املكتب اإلسالمي -  مكيحممود علي . د.  تح-  ديوان ابن دراج القسطلي - ٣١

  . ه١٣٨٩ -  ٢ ط- دمشق 
 - ١ بريوت ط-  املكشوف دار - ع شارل بال  مج-  ديوان ابن شهيد األندلسي - ٣٢

١٩٦٣.  
   القاهرة-  الكاتب العريبدار -  مجع يعقوب زكي-  ديوان ابن شهيد األندلسي- ٣٣
  .ت.د
 - إحسان عباس . د.  تح- ّ ابن بسام الشنرتيين -  الذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة - ٣٤

  .١٩٧٩ -  ٢ ط-  بريوت - دار الثقافة 
 دار - إحسان عباس . د.  تح-  ٦- ج - ّعبد الله املراكشي  ابن -  الذيل والتكملة - ٣٥

  .١٩٧٣ -  بريوت - الثقافة 



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٦٤  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

حممد رضوان . د.  تح-  األندلسي ابن سعيد -  رايات املربزين وغايات املميزين - ٣٦
  .١٩٨٧ - ١ ط-  دمشق -  دار طالس - الداية 

ن عباس إحسا. تح د– احلمريي حممد عبد املنعم –الروض املعطار يف خرب األقطار - ٣٧
  .١٩٧٥ – بريوت -  مكتبة لبنان- 
 - عبد العزيز امليمين .  تح-  البكري أبو عبيد -  مسط الآللئ يف شرح أمايل القايل - ٣٨

  .١٩٣٦ -  القاهرة - مطبعة جلنة التأليف والرتمجة 
 -  مؤسسة الرسالة جمموعة.  تح- ي -  مشس الدين الذهب-  سري أعالم النبالء - ٣٩

  .١٩٨٥ -  ١ ط- بريوت 
 دار -  القادر صالحية عبدأمحد .  مجيع وحتقيق د- شعر ابن شخيص األندلسي  - ٤٠

  .١٩٩٢ -  دمشق - ابن القيم 
 - أمحد عبد القادر صالحية . د مجع وحتقيق -  شعر ابن هذيل القرطيب األندلسي - ٤١

  .٢٠٠٥ -  دمشق - دار شراع 
ر الكتب  مطبعة دا-  اخلوارزمي -  البطليوسي -  التربيزي -  شروح سقط الزند - ٤٢

  .١٩٤٧ -  القاهرة - املصرية 
 وزارة األوقاف -  سعود التازيعبد الوهاب .  د-  صاعد البغدادي حياته وآثاره - ٤٣

  .١٩٩٣ -  املغرب - والشؤون اإلسالمية 
  .١٩٦٦ -  القاهرة -  املصرية للتأليف والرتمجة الدار -  ابن بشكوال -  الصلة - ٤٤
 -  مصر -  مجعية املعارف - د األندلسي  ابن سعي-  عنوان املرقصات واملطربات - ٤٥

  . ه١٢٨٦
 دار الغرب -  الزاهي حممد - حممد أبو األجفان .  تح-  فهرست ابن عطية - ٤٦

  .١٩٨٣ - ٢ ط-  بريوت - اإلسالمي 
 مكتبة املثىن -  املكتب التجاري -  ابن خري اإلشبيلي -  فهرسة ما رواه عن شيوخه - ٤٧

  .١٩٦٣ - ٢ ط-  القاهرة -  مؤسسة اخلاجني - 
 عبد احلي -  واملسلسالت فهرس الفهارس واألثبات ومعجم املعاجم واملشيخات - ٤٨

  .١٩٨٢ -  ٢ ط-  بريوت -  دار الغرب اإلسالمي - الكتاين 



  
٢٦٥  أمحد عبد القادر صالحية.  د-  إدريس بن اليمانشعر 

 -  دار صادر -  عباسإحسان . د.  تح- ي -  ابن شاكر الكتب-  فوات الوفيات - ٤٩
  .ت. د- بريوت 

 -  ٦ ط-  بريوت - يب  دار الكاتب العر-  األثري ابن -  الكامل يف التاريخ - ٥٠
١٩٨٦.  

.  تح د– الصفدي الدينصالح – الكشف و التنبيه على الوصف و التشبيه - ٥١
  .١٩٩٩ – ١ ط-  إجنلرتا-  ليدز–هالل ناجي و وليد احلسني الزبريي 

ذيب األنساب اللباب - ٥٢   .ت. د-  بغداد -  مكتبة املثىن -  ابن األثري اجلزري -  يف 
 الدار العربية - عبد احلميد اهلرامة .  تح- طي األندلسي  ابن عزمي الغرناخمتارات - ٥٣

  .١٩٩٣ -  ليبيا -  طرابلس - للكتاب 
 -  دار اآلفاق اجلديدة -  البناهي -  العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا املرقبة - ٥٤

  .١٩٨٣ -  ٥ ط- بريوت 
شعراء القسم  (- ّ ابن فضل الله العمري -  األبصار يف ممالك األمصار مسالك - ٥٥
  .١٩٨٨ -  أملانيا -  فرانكفورت -  العلوم العربية واإلسالمية تاريخمعهد ) لغريبا
م املشتبه - ٥٦ علي حممد .  تح- ي -  مشس الدين الذهب-  يف الرجال أمسائهم وأنسا

  .ت. د-  مصر -  إحياء الكتب العربية دار - البجاوي 
حامد . اري، دإبراهيم األبي.  تح-  ابن دحية -  من أشعار أهل املغرب املطرب - ٥٧

يد    .١٩٥٤ -  القاهرة -  املطبعة األمريية - أمحد بدوي .  د- عبد ا
حممد .  تح-  ابن خاقان -  مطمح األنفس ومسرح التأنس يف ملح أهل األندلس - ٥٨

  .١٩٨٣ -  ١ ط-  بريوت -  مؤسسة الرسالة - ّ دار عمار - علي شوابكة 
حممد .  تح- علي املراكشي  عبد الواحد بن -  يف تلخيص أخبار املغرب املعجب - ٥٩

  .١٩٤٩ -  ١ ط-  القاهرة -  مطبعة االستقامة -  العريب العلمي حممدسعيد العريان، 
 دار الغرب اإلسالمي –إحسان عباس . تح د– ياقوت احلموي – األدباء معجم - ٦٠

  . ١٩٩٣ – بريوت –
تب  دار الك– اجلندي العزيز فريد عبد تح  -  ياقوت احلموي -  البلدان معجم - ٦١

  .١٩٩٠ -  بريوت–العلمية 



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٦٦  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

 دار الفكر - يوسف فرحات . يوسف عيد، د.  د-  احلضارة األندلسية معجم - ٦٢
  .٢٠٠٠ - ١ ط-  بريوت - العريب 

مع الثقايف - عفيف عبد الرمحن .  د-  الشعراء األندلسيني واملغاربة معجم - ٦٣  أبو -  ا
  .٢٠٠٣ - ظيب 

مصطفى .  تح-  أبو عبيد البكري - ضع  ما استعجم من أمساء البالد واملوامعجم - ٦٤
  .١٩٤٥ -  بريوت -  الكتب عامل - السقا 

 دار - شوقي ضيف . د.  تح-  ابن سعيد األندلسي -  يف حلى املغرب املغرب - ٦٥
  .١٩٧٨ -  ٣ ط-  مصر - املعارف 

. د.  تح- ّ أمحد بن حممد املقري -  الطيب من غصن األندلس الرطيب نفح - ٦٦
  .١٩٦٨ - بريوت  -  صادر دار - إحسان عباس 

 دار إحياء الرتاث -  إمساعيل البغدادي -  العارفني وأمساء املؤلفني واملصنفني هدية - ٦٧
  .ت. د-  بريوت - العريب 

 -  فيسبادن - حممد يوسف جنم .  تح-  صالح الدين الصفدي -  بالوفيات الوايف - ٦٨
  .١٩٧١ - أملانيا 

 دار - إحسان عباس . د.  تح-  ابن خلكان -  األعيان وأنباء أبناء الزمان وفيات - ٦٩
  .ت. د-  بريوت - صادر 

حممد حميي الدين .  تح-  أبو منصور الثعاليب، -  الدهر يف حماسن أهل العصر يتيمة - ٧٠
  .ت. د-  بريوت -  دار الفكر -  احلميدعبد 



٢٦٧  

  الشعر في بالط النعمان بن المنذر
  نزهة بوعياد. د

  :إمارة الحيرة في العصر الجاهلي
ًكانت إمارة احلرية يف العصر اجلاهلي أقوى اإلمارات العربية، وأطوهلا عمرا، 

ً وأبلغها تأثريا يف عرب اجلاهلية سواء يف مستواها االجتماعي أو ً استقراراوأكثرها
ضة أدبية  .مراينالع السياسي أواالقتصادي أو وهي مستويات تداخلت فأدت إىل 

الشعراء على وجه وكان لعرب احلرية وألمرائها فيها أبلغ تأثري يف إذكاء قرائح األدباء 
ضة أدبية ارتكزت على عوامل متعددة ميكن حصرها يف. اخلصوص زدهار اال: وهي 

  .قتصادي والعمراين، مث الصراع السياسياال
  :القتصادي والعمراني االزدهار ا-ًأوال

هواء مدينة احلرية، وصفاء جوها، وعذوبة مائها، وخصوبة تربتها، ِكانت رقة 
ر الفرات، أهم ثروة كان ا من  ر كافر، وقر قة ِ رتإضافة إىل وقوعها على 

ا هذه املدينة شتغال بالرعي والزراعة  فخولت ألهلها اال،طبيعية حبا اهللا 
ستقرار، واهتموا بزراعة النخيل خاصة، وا بني البداوة واالفجمع. والصناعة والتجارة
  .والبساتني واجلنان

نشأت عندهم صناعات بلغت درجة كبرية من اإلتقان والرقي، كان من أمهها، و
وعرفت هذه املدينة صناعة األسلحة من . ، نسج احلرير والكتان والصوف)١(صناعة النسيج

 املصنوعة من العاج، والتحف املعدنية، سهام وسيوف ورماح، وعرفت صناعة التحف
ِلي املرصع باجلواهرَواألواين الفخارية، واحل ِ ْ)٢(.  

                                                            
  .، عبد العزيز سامل٢١٧تاريخ الدولة العربية ص ) 1(
  .املرجع نفسه) 2(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٦٨  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

ا، إذ تعامل وقد كان ملوقع احلرية اال سرتاتيجي الدور الفعال يف نشاط جتار
ها مع اهلند والصني والبحرين وعدن، كما تعاملوا مع الفرس ونقلوا موادهم ّجتار

وملا كان أهل احلرية تابعني للفرس ومرحتلني . مر وحورانالتجارية إىل احلجاز وتد
م، فقد اطلعوا على أشياء كثرية من مظاهر احلضارة  إىل ديارهم يف أعماهلم وجتار

م وتفكريهم وكانوا هم الصلة بني الفرس وعرب ((: واملدنية، فأثر ذلك يف حيا
ا يف أسو اقهم ويبشرون بالفرس اجلزيرة، حيملون إليهم التجارة الفارسية ويبيعو

))ومدنيتهم 
)٣(  

قتصادي تدفقت يف نتيجته األموال الطائلة على أهل احلرية، فعاشوا اوهو ازدهار 
م إىل منافسة أكاسرة الفرس وقياصرة الروم   .يف رفاهية وعظمة دفعت 

حتكاك بالفرس، وهذا الرخاء والرتف والثروة أن وكان من نتيجة هذا اال
، )٤(ل فن املعمار والبناء على شاكلة الفرس، مث تفننوا فيهشكل أهل احلرية أصو

ا حيمل طابعهم اخلاص، فأقاموا القصور واألديرة والكنائس فمن ًوجعلوه فن
دير هند الكربى : ومن األديرة والكنائس ... )٥(اخلورنق والسدير وسنداد: القصور

  .هاوغري)٩(ودير مارت مرمي) ٨( ودير اللج)٧( ودير هند الصغرى)٦(
زدهار االقتصادي والعمراين جمال القول لألدباء والشعراء، فسح هذا اال

مبا تضمه قصورهم من نساج وقني، كقول عمرو بن  فالصناعة جعلتهم يتغنون

                                                            
  .، أمحد أمني١٧فجر االسالم ص ) 3(
  .، جواد علي٣٠٣/ ٣املفصل يف تاريخ العرب قبل االسالم ج ) 4(
  .٢٦٦، ٣/٢٠١ -  ٢/٤٠١معجم البلدان ) 5(
  .٢/٥٤٢املصدر نفسه ) 6(
  .١٥٧ والديارات للشابسيت ٢/٥٤١،٥٤٢املصدر نفسه ) 7(
  .٢/٥٣٠املصدر نفسه ) 8(
  .٢/٥٣١املصدر نفسه ) 9(



  
٢٦٩  بوعيادنزهة . د - الشعر يف بالط النعمان بن املنذر 

  :)١٠(كلثوم
ِمن ب◌اخلورنق من قني ونساج َّ َ ٍَ َ ْ ْ َِ ِ ََْ ِ ِّإذ الترج   ِ َُ ْ ََ سليمى أ◌ن يكون هلا يِ َ ُ َ ْ َ َ َ ْ ُ 

 أوان فضية وذهبية، وفرش أسرة حريرية، وذلك يف مثل ومبا تضمه دورهم من
  :)١١(قول عدي بن زيد

ِباج فوق ا خلدور واألمناطـ َ َ َ ِ ُ َ َ ِ ِّثانيات قطائف اخلز والدي   َ َ َِّ َ ِ َِ َ ٌ َ  ـَ
ِلطف يف البنان واألوساط ْ ََ َ ِ ِ ٌ ُ َموقرات من اللحوم وفيها   ُ َِ

ِ
ُ ُّ َ ٌ َ ُ 

بالثقافات األخرى، فقد خولت هلم نقل ا بالفرس وًوالتجارة جعلتهم أكثر احتكاك
م، فهذا )١٢(الكثري من أفكارهم وثقافتهم، فأثرت يف خياهلم وقصصهم ، وتشبيها
ً خمتاال برجال من الفرس ًاملرقش األكرب يشبه البقر الوحشي وهو يرعى متمهال

  :)١٣(ميشون مزدهني يف قالنسهم وذلك حني يقول
َمقفرةً  ما  َُ

ِ َِْا من إرمْن ِإْ ْأ◌◌مست   ْ َ ْ َ َ ا َ َّ خالء بعد سكا ُ َ َ ً َ َ 
ْكالفارسيني مشوا يف الكمم َ ُ ِ ْ َ َ َ ِّ ِِ َْ َإال من العني تـ   َ ِ ِ ِ

َ َّ اَّعَرِ  ى 
طالع على أهم األسواق التجارية، كسوق عكاظ ا من االًومكنتهم التجارة أيض

دبية، وصارت ًا على التجارة، بل عرفت أيضا بأمهيتها االجتماعية واألًاليت مل تعد حكر
ًمعرضا من معارض األدب والشعر، فقدمها األدباء والشعراء من كل مكان وأنشدوا 
فيها قصائدهم، ونقدوا ألفاظهم ومعانيهم، وفاضلوا بني مزايا وعيوب شعرائهم، ونشروا 

  .ماصيت قبائلهم وإمار
إذ أما العمران، فقد كان لبناء القصور واألديرة أثر كبري يف األدب والشعر، 

                                                            
  .٤٩ديوانه ص ) 10(
  .١٣٨ديوانه ص ) 11(
  .٦٧فجر االسالم ص ) 12(
  .٢٢٩املفضليات ص ) 13(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٧٠  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

ا األمثال يف الشموخ والعظمة، فأجاد األدباء  ذكرت هذه األبنية، وضربت 
ا ًقال األسود بن يعفر يذكر اخلورنق والسدير وبارق: والشعراء يف وصفهم وتفننوا

  :)١٤(وسنداد
ِوالق◌صر ذي الشرفاتِ من سنداد َِ ْ ِ ْ َُ ُّ ِ ْ َ َ ْ َََِْْأهل اخلورنق   َ َ ْ ٍ والسدير وبارق◌َ ِِ َ َ َِ ِ َّ 

  : )١٥(املنخل يذكر اخلورنق والسديروقال 
ِرب اخلورنق والسدير َّ َ َِ ََ ُّ َّفإذا انتشيت فإنين   َ َ َُ َ َ َ 

ُّرب ال َويـهُّشَ ِة و البعريـَْ ِ َِْ ََِّوإذا صحوت فإنين   َ ُ ْ َ َ َ َ 
  :)١٦(وقال عدي بن زيد العبادي

ُرف يـوما وللهدى تـفكريـ
ِ ْ َ َ ُ َِْ ً َْ َ ْوتأمل   َ َََِْْرب اخلورنق  ََََّ َّ َإذ أشَ ْ  ـِ

ُك والبحر معرضا والسديرـ ُ
ِ َّ َ ًَ ِ ْ ُ ْ َْ َْسرهُ  ماله وكثـرة ما ميل   ُ َ ََُْ ََ ُُ َّ  ِـَ

كما حيكت األقاصيص حول سنمار باين اخلورنق، وضربت به األمثال، وذلك 
  : )١٧(يف مثل قول عبد العزى بن امرئ القيس الكليب

ِّجزاء سن ِ َ َ ِمار◌ وما كان ذا ذنبَ َ َ َ َ َ َ ِ ِِ جزاه اهللاُ  شر جزائهََِجزاين   ٍ َ ُ ََ ََّ َ 
ِيـعايل عليه بالقراميد والسكب ْ َّ َ

ِ ِ ِ
ََْ ِ ََْ ِ ًسوى رصه البنـيان عشرين حجة   َُ َّْ ِِّ ِ ِ ِ

َ ِ َ َْ َ َ 
  :)١٨(ومما قيل من شعر يف األديرة قول الثرواين يف ديرمارت مرمي

ِوظل فنائها فق َِ َِ ِّ ِ َمبارت مرمي الكربى   ِفَ ُ ْ َ ََ َْ َ َ ِ 
ْرف الـ ِ ِمويف على النَّجفِ َ ََ ِ ُفـقصر أيب اخلصيب المش   ُ ْ ِ ِ َْ َِ ِ ْ َ  ْـَ

                                                            
  .٢٦٦ /٣معجم البلدان ج) 14(
  .٦٠ -  ٥٨األصمعيات ص ) 15(
  .٨٩ديوانه ص ) 16(
  .٢/٥١٦ستعجم  امعجم ما) 17(
  .٢/٥٩ستعجم  ا، معجم ما٢/٥٣١معجم البلدان ) 18(



  
٢٧١  بوعيادنزهة . د - الشعر يف بالط النعمان بن املنذر 

ِسدير مالعب السلف ََّ ِ ِ َ َ ِ ِ ْفأكناف اخلورنق والس   َ َ َََِْْ
ِ َ ْ  ـََ

  :)١٩(وقوله يف دير ابن مزعوق
ِيف ليـلة الف َِ َْ َصح أولِ ََّ ِ ِ السحرْ َ ٌقـلت له والنُّجوم طالعة   َّ ِ َ ُ ُ َ َُ ُ ُْ 

ٍدير ابن مزعوق ُ َْ ِ ْ ِ ِري خمتصرَ غِ َ َُْ َهل لك يف مارفوثيون ويف   ِْ َ ُِ َُ َ ِ َ َ ْ َ 
تلك هي أهم األسباب اليت وقفت وراء ازدهار األدب والشعر، أضف إليها 

حتكاك بثقافات األمم األخرى كالفرس والروم طالع واالعوامل متمثلة يف اال
نية جديدة، ا يف العامل الديين الذي أدى إىل ظهور نغمة ديًواليونان، ومتجلية أيض

  .نلمسها يف بعض أشعار شاعر احلرية عدي بن زيد العبادي
ال للشاعر من أثر يف اال زدهار األديب والشعري، وال ننسى ما كان يف هذا ا

: فمكانته ومنزلته يف القبيلة واإلمارة العربية يف العصر اجلاهلي كانت رفيعة وسامية
ا بذلك، وصنعت كانت القبيلة من العرب إذا نبغ فيها شاعر((  أتت القبائل فهنأ

األطعمة واجتمعت النساء يلعنب باملزاهر، كما يصنعن يف األعراس، وتباشر الرجال 
م، والولدان، وختليد ملآثرهم، وإشادة  ألنه محاية ألعراضهم، وذب عن أحسا

ؤون إال بغالم يولد، أو فرس تنتج، أو شاعر ينبغ هنَُّبذكرهم، وكانوا ال ي
))فيهم

وكان دوره أشبه جبهاز إعالمي، ينشر عربه مفاخره بقبيلته، وهجاءه  .)٢٠(
ا، ودفاعه عن مصاحلها، وذوده  ألعدائها، ورثاءه ملوتاها، وتغنيه مبناقبها وبطوال
ا، ومحله على األخذ بالثأر، والدعوة  عن أعراضها، وتعداده ملآثرها، ومدحه لسادا

  .إىل السالم
                                                            

الثرواين هذا كويف من املطبوعني يف الشعر ((١٤٩، ١٤٨الديارات للشابسيت ) 19(
واملنهمكني يف البطاالت، واملتطرحني يف احلانات، واملدمنني لشرب اخلمر، واملغرقني يف 

وكان آخر أمره أن أصيب يف حانة مخار بني زقي ... ا غري ذلك ً املرد، اليعرف شيئاتباع
  .))مخر وهو ميت 

  .١/١٥٣العمدة ) 20(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٧٢  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

. دور سفري وشفيع ومستعطف عند امللوكوكان دوره إىل جانب ذلك، 
ا قصد الرفع من مكانة قبيلته وتثبيت أقدامها، وفرض  وكلها أدوار كان يقوم 
احرتامها، وإهابة جانبها بني القبائل واإلمارات، مقابل محايته ورعايته وحفظ 
حقوقه، ومقابل حياة رغدة تعرف الرتف والثروة واملال والشهرة، وأبلغ منوذج 

 النابغة الذبياين الذي كان شعره صحيفة قبيلته وصحيفة إماريت املناذرة ،ذاعلى ه
  .والغساسنة

أضف إىل هذه األسباب يف ازدهار األدب والشعر، ما كان للملوك من 
حب وميل هلذا الفن، وما كان للشعر من أثر يف نصرة ملوك احلرية ويف تثبيت 

لك فتحوا بالطهم لألدباء حكمهم القائم على مهميت الرتهيب والرتغيب، لذ
م، فتنافسوا وألقوا مدائحهم أمامهم مما جعل َّوالشعراء، فعج ت قصورهم 

وكان أمراء احلرية ((: اق األموال والعطايادامللوك يتبارون بدورهم يف إغ هؤالء
م بني البدو يف ًمقصد م باملال الكثري ليبشروا  ا لشعراء عرب اجلزيرة ينفحو

))أحناء اجلزيرة
)٢١(.  

فال عجب أن تكون احلرية يف عهد ملوكها اللخميني، خاصة منهم الذين 
عرفوا حبب الشعر واألدب، كعمرو بن هند،وأخويه النعمان وقابوس ابين 

افتوا على  املنذر،موئل مشاهري الشعراء الذين حضروا اليها من كل مكان، و
 )٢٢(أخبار وقصصفأنشدوهم شعرهم ونالوا جوائزهم، وكانت هلم معهم  ملوكها،

... ىل هجائهم، واالعتذار إليهم واستعطافهم ومدحهمإدفعتهم يف أحيان كثرية 
ومن نقد بعضهم لبعض، كما  وكانت جمالسهم ال ختلو من منافسة للشعراء،

                                                            
  .١٨فجر اإلسالم ص ) 21(
، ما كان لطرفة واملتلمس ٥٤٤-  ٥٤٠ /٢٣، ٨- ٦/ ٢١، ٤٩ - ٤٧ / ١١األغاين ) 22(

صته مع عمرو بن وعمرو بن كلثوم من قصص مشهورة مع عمرو بن هند، وأشهرها ق
  .كلثوم، وما كان من قصة املنخل واملتجردة زوج النعمان



  
٢٧٣  بوعيادنزهة . د - الشعر يف بالط النعمان بن املنذر 

بن زرارة اأكثم بن صيفي وحاجب  :كانت تعج بأدباء وخطباء العرب أمثال
 البكريني، وخالد بن جعفر، ن، واحلارث بن عباد وقيس بن مسعود التميميي
  .)٢٣(رث بن ظامل املرياواحل

وقد رأى األخباريون أن النعمان بن املنذر كان خري خطباء زمانه، ويف هذا 
قدم النعمان بن املنذر على كسرى ((: قال ابن الكليب((: الصدد قال ابن عبد ربه

تخر النعمان فافوعنده وفود الروم واهلند والصني، فذكروا من ملوكهم وبالدهم، 
  .))بالعرب وفضلهم على مجيع األمم، ال يستثين فارس وال غريها

فعدد كسرى، وقد أخذته عزة امللوك، فضائل كل األمم ونقص من شأن 
أما أمتك أيها امللك فليست تنازع يف الفضل، ملوضعها ((: العرب، فقال النعمان

ها، وما أكرمها اهللا اليت هي به من عقوهلا وأحالمها، وبسط حملها، وحببوحة عز
ا بالعرب إال  به من والية آبائك وواليتك، وأما األمم اليت ذكرت، فأي أمة تقر

بعزها ومنعتها وحسن وجوهها  :مباذا؟ قال النعمان: فضلتها، قال كسرى
ا وسخائها وحكمة ألسنتها وشدة عقوهلا وأنفتها ووفائها  ا وأحسا وأنسا

...((
)٢٤(.  

رية، أرسل يف طلب أدباء وخطباء العرب أمثال أكثم بن فلما قدم النعمان احل
، وإىل احلارث بن عباد وقيس بن مسعود ن يصيفي، وحاجب بن زرارة التميمي

رث بن ظامل االبكريني، وإىل خالد بن جعفر، وعلقمة بن معد يكرب الزبيدي، واحل
ه عليه، املري، فلما قدموا عليه يف اخلورنق، اقتص عليهم ما قاله كسرى وما رد
اورة له م كفعله مبلوك األمم ا  الذين ،وأخربهم بتخوفه مما قد يفعله كسرى 

يؤدون اخلراج، مث دعا هلم يف خزانته من طرائف حلل امللوك، لكل رجل منهم 

                                                            
  .٢٧٩ / ١العقد الفريد ) 23(
  .٢٧٩ - ٢٧٦٠ /١العقد الفريد ) 24(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٧٤  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

حلة، وعممه عمامة، وختمه بياقوتة، وأمر لكل منهم بنجيبة مهرية وفرس جنيبة، 
فلما قدموا جملسه، خطب كل منهم خطبة . ا وبعثهم إىل كسرىًوكتب هلم كتاب

فكانوا خرية من عرف باخلطابة . )٢٥(ت هلا كسرى وأعجب ببالغتها وفصاحتها
  .وحسن الكالم وبالغته وقتئذ

  : الصراع السياسي- ثانيا 
كان التنافس والصراع أهم لبنة ارتكز عليها املناذرة يف عالقتهم بالقبائل 

اورة   .واإلمارات العربية ا
لرغم من املواقف املتعددة اليت حاولت أن تنهجها هذه اإلمارة جتاه فبا

القبائل العربية، قصد محاية مصاحلها، اليت تكمن يف موقف الوسيط، وموقف 
املشرع للتقاليد والعهود، وموقف املدافع عن ممتلكاته، فقد كانت تنتهي كلها 

كما يف بصراعات وحروب، نذكر منها ما حصل بني بكر وتغلب ملا احت
ا يوم طخفة، ويوم أوارة األول، ويوم ًونذكر أيض ،)٢٦( هندأمرمها إىل عمرو بن

ا بني خت .أوارة الثاين ٍّل ََوكلها أيام بني املناذرة والقبائل العربية، تنوعت أسبا
، ونقض عهد وحقد بني القبائل كما يف )٢٧(عن عهد وتقليد كما يف طخفة

. )٢٩(ن طاعة كما يف يوم أوارة األول، وبني خروج ع)٢٨(يوم أوارة الثاين

                                                            
  .٢٨٠، ٢٧٩/ ١نفسه ) 25(
  .٤٣، ٣٨، ١١/٣٧األغاين ) 26(
، ملا أراد امللك اللخمي نقض عهده بسحب الردافة من ٣٩٦ /١الكامل يف التاريخ ) 27(

زمية املناذرة بوع ليجعلها يف بين متيم كانبين ير   .هذا اليوم الذي انتهى 
، حني حرضت متيم ٣٣٥/ ١، الكامل يف التاريخ ١٩٥، ١٩١، ١٩٠/ ٢٢األغاين ) 28(

خالف امللك عهده األمان لطيء، وسبب إامللك عمرو بن هند على طيء، سبب هذا يف 
متيم، فكانت  غر صدر امللك علىيف حقد طيء على متيم، مما جعل القبيلة األوىل تو

  .ًا كثريا يف هذا اليومًالنتيجة أن غزا عمرو بن هند بين دارم من متيم وقتل منهم نفر



  
٢٧٥  بوعيادنزهة . د - الشعر يف بالط النعمان بن املنذر 

، الذي هو صراع حول ماء للمناذرة أيام النعمان )٣٠(أيضا يوم العذيبونذكر 
، وهي إغارة على لطيمة للنعمان بن املنذر، ويوم )٣١(بن املنذر، ويوم السالن

  .، وهي إغارة على إبل النعمان)٣٢(الشقيقة
دأ حىت تشتعل من جديد،  وقد عرف فيها املناذرة حروب وأيام ال تكاد 

  .ًاغلبة كما عرفوا فيها إخفاق
وكان من الطبيعي أن حتدث مثل هذه احلروب، ألن الدفاع عن 

  .املمتلكات والدفاع عن املصاحل اخلاصة هو إثبات للذات وللوجود
وقد جتاوز هجوم القبائل العربية ممتلكات املناذرة إىل ممتلكات الفرس 

م، مما   .)٣٣(ا كيوم الصفقةً جر عليهم أيامواإلغارة على جتار
ومل يكن هذا الصراع والتنافس يقتصر على عالقة املناذرة بالقبائل العربية 
اورة هلم ككندة والغساسنة،  اورة فقط، بل تعداه إىل عالقتهم باإلمارات ا ا

 ،)٣٤(فال ننسى ما فعله املنذر بن ماء السماء بإمارة كندة يوم جفر األمالك
ر وأخطر حرب دارت بني املناذرة والغساسنة يف عني أباغ، ومرج حليمة وكذا أشه

                                                                                                                                
، ملا خرجت بكر عن طاعة املنذر بن ماء السماء قتلهم ٣٣٤ / ١الكامل يف التاريخ ) 29(

  .شر تقتيل على جبل أوارة
، بعث النعمان بن املنذر اىل رئيس ٢٧٨ /٣املفصل يف تاريخ العرب قبل االسالم ) 30(

، فكانت النتيجة احلرب اليت لقيت فيها اليمانية ) العذيب (اليمن ينكر عليه بلوغ أفراد له 
  .هزمية

  .٣٩١ / ١الكامل يف التاريخ ) 31(
  .٤٣ / ١١األغاين ) 32(
م غارإ، حني أغارت متيم على جتارة كسرى، فرد الفرس ٣٧٨ / ١الكامل يف التاريخ ) 33(

م   .وأوقعوا 
، حيث أسر املنذر العديد من أسرة احلارث الكندي، وذحبهم ٢٥٦ / ١املصدر نفسه ) 34(

  .يف جفر األمالك



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٧٦  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

دأ حىت قتل فيها املنذر بن ماء السماء، وانتصرت فيها الشام على  اليت مل 
ًالعراق، فكانت بذلك انتصارا للروم على الفرس، ألن ما كان بني هاتني اإلمارتني 

ّمن اضطرابات مل يكن يف العمق إال تعبريا عما  كان بني الدولتني العظميني، ً
  .الفرس والروم، من صراع وتنافس

وهكذا ارتكز العامل السياسي إلمارة احلرية على مبدأ الصراع والتنافس، 
الذي أدى إىل نشوب حروب خلفت ما خلفته من خسارة وحزن وفخر ومباهاة 

حروب إذا كان هلا من املساوئ ما هلا، فقد . عتزاز و ضغن ونقمةاوإعجاب و
ضة وازدهار الشعر واألدب    .أثرت بليغ األثر يف إذكاء القرائح، ويف 

وعلى اختالف وتعدد هذه املعارك واأليام اختلف الشعر وكثر، وتنوعت 
أغراضه، فكان خري ديوان حلياة العريب يف اجلاهلية عامة، وحياة ملوك احلرية 

  .خاصة
 من خري القصائد ويكفي من هذه األيام أن ظفر الشعر اجلاهلي مبعلقتني

معلقتا احلارث بن حلزة وعمرو بن كلثوم، فكانتا ملحمتني : الشعرية ومها
خالدتني، قيلتا يف سبيل الدفاع عن قبيلتني كبريتني مها بكر وتغلب، بعد أن 
احتكمتا يف أمرمها إىل امللك عمرو بن هند، فحدثت مالحاة يف جملسه انربى هلا 

اية املطاف، بكركل من الشاعرين حبجته، فكان أن ا على ً فضل امللك فيها، يف 
 لىها وعليََّرتب عَتغلب، وكان هلذا احلكم أثره العميق يف خلق األضغان اليت تـ

  .غريها مصرع عمرو بن هند على يد عمرو بن كلثوم
هذا وقد اقتضت احلروب بني اإلمارات تقريب الشعراء ملدحهم واإلشادة 

لبادية،كما اقتضت تنافس الشعراء يف إلقاء بعظمائهم بني قبائل العرب يف ا
إمارة شعراؤها، يدافعون عنها مدائحهم أمام ملوك اإلمارات، فأصبح لكل 

ا وشجاعتها، ويسجلون أيامها ومعاركها ا ويفتخرون ببطوال فازدهر الشعر، . وميدحو



  
٢٧٧  بوعيادنزهة . د - الشعر يف بالط النعمان بن املنذر 

 يوم  ونذكرعلى سبيل املثال ما قاله األعشى يفاألشعار،وذكرت األيام يف العديد من 
  :)٣٥(أوارة األول

َعلى النَّار اذ جتلى له فـتـياتـها ُ َََ َُ َ َُْ ْ ِ ِ ٍَسبايا بين شيبان يـوم أوارة   َ َ َ َْ َ ََ َ َْ َ ِ َ 

  :)٣٦(وما قاله يف يوم الصفقة
ُلما أتـوه أسارى كلهم ض ْ ُ ُُّ ََّ َ َ َُ ْ َ ِِسائل متيما به أيام صفقتهم   عاَرَ ِ ِ َِ ْ َ َ ََّ ِ ً َ ْ 

  : )٣٧(وم الشقيقةوما قاله احلارث بن حلزة يف ي
ُوا مجيعا لكل حي لواءؤ َ ِّ َ ِّ ُ ِ ً َ شارق الشقيقة إذ جاٌَآية   َِ ْ ِ ِ َ ِ َّ ُ ِ َ 

ُقـرضي كأنهُ عبالء َ َْ ََّ ٍّ ِ ٍحول قـيس   ََ َْ َ ْ ٍ مستـلئمني بكبشَ ْ َ ِْ َ ِ ِ َْ ُ 
ُرج من خربة المزاد الماءـ َ َْ ِْ َ ِ َِ ْْ ُ ُ َفجبـهناهم بضرب كما خي   ُ َ َ ٍ ْ َْ ِ ُ َْ ََ  ْـَ

  : )٣٨(يس يف جفر األمالكوقال امرؤ الق
َيساقون العشية يـقتلونا ََُْ َُّ ِ َ َ ِوكا من بين حجر بن عمر◌◌وُُمل   َ ٍ ِ ِْ َ ِ ْ ْ ُ َ ِْ ِ ً 
َولكن يف ديار بين م َ َ ِْ ِ ِ ِ ِ َريناََ ِفـلو يف يـوم معركة◌ أصيبوا   ِ ُ ٍ ِ ََْ َ َ

ِ
ْ ِْ ََ 

َولكن بالدماء مرملينا ََُّ ْ
ِ ِّ ِ ِ ٍفـلم تـغسل مجامجهم بغسل◌   ََ ِ ْ َِ ْ ُْ َِ َ َ ْ ُ ََ 

َوتـنتزع احلواجب والعيونا ُُ ْ َ ََ
ِ
ََْ ُ ْتظل الطيـر عاكفة عليهم   ََِْ ْ َْ ََ ًَ ِ ُ َّ ُّ َ 

  :)٣٩(باغأوقال النابغة يف يوم حليمة وعني 
َوعني باغ، فكان األمر ما ائـتمرا َُ ََْ ََ ََْ َ َ ٍ ُ ْ ُيـوما حليمة كانا من قدميهم   َ ُ

ِ ِِ َِ ْ َ َ ََ ََ َ ْ 

                                                            
  .٧٩ديوانه ص ) 35(
  .٢٢٩ديوانه ص ) 36(
  .٥٠، ٤٩ديوانه ص ) 37(
  .٢٠٠ديوانه ص ) 38(
  .٢٠٦ديوانه ص ) 39(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٧٨  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

امهت يف ازدهار األمثال، وكما أدت احلروب إىل ازدهار الشعر، فقد س
ّسر ِما يوم حليمة ب((ونذكر منها 

ِ((
))أفتك من عمرو بن كلثوم((، و)٤٠(

)٤١(...  
ا للسمر ًإضافة إىل األمثال ظهرت القصص وازدهرت، واختذت موضوع

والسهر، وكانت تدور حول احلروب بني القبائل العربية فيما بينها، وبينها وبني 
  . )٤٢(م األخرىاإلمارات، وبينها وبني األم

كما أدت هذه احلروب إىل العناية باحلكم واملواعظ اليت كانت وليدة 
حوادث الدهر، وحثت اجلاهلي على تعظيم القوة وحتقري الضعف، كما حثته على 

  .فضائل إنسانية مثل العفة واحللم واألمانة
ومن هذه احلكم واملواعظ ما جنده يف شعر النابغة وشعر عدي بن زيد 

   .وغريمها

*  *  *  

                                                            
  .٢٧٢ /٢جممع األمثال للميداين ) 40(
  .٨٩ / ٢املصدر نفسه ) 41(
  .٦٧، ٦٦فجر االسالم ص ) 42(



  
٢٧٩  بوعيادنزهة . د - الشعر يف بالط النعمان بن املنذر 

  شعرالمدح في الحيرة معانيه وأهدافه
  )اًمدح النعمان بن المنذر نموذج(

  :دحـعر المـش
هتمام بغرض املدح يف الشعر الذي قيل يف احلرية، وذلك ملا لقد ارتأينا اال

ا تارخيية وسياسية واقتصادية وفكرية ًله من أمهية قصوى، ولكونه يسجل أحداث
هذا . عراء الذين عايشوهم ووقفوا إما معهم أو عليهمونفسية مللوك املناذرة وللش

ًفضال عن أن هذا الغرض هو من أبرز الفنون الشعرية، إذ ارتبط بالتطورات اليت 
 منذ بدايته إىل اليوم، ومل يغب حلظة عن َعرفها العرب عرب العصور، فرافق الشعر

  .مسرحه
ر ما أكثروا يف ف العصور يف فن من الفنون، قدِمل يكثر الشعراء يف خمتل

م على صناعته، حىت احتلت قصائد املديح  املدح وتنافسوا فيه، ووقفوا عبقريا
الصدارة، وامتألت بذلك الدواوين الشعرية، وأصبح النقاد أنفسهم يضعون 
مصنفات أخذت بأيدي الشعراء للضرب على الوتر الذي يهز كيان املمدوح 

العقل والعفة والعدل :  حصرها يفا ميكنًفريضى عن املادح، وحددوا لذلك قيم
ًوإعجابا  ًا للمروءة ومتجيدا للشجاعة،ًوغدا املديح معها إكبار. )٤٣(والشجاعة
َّوهي صفات مجيلة، كونت الدافع الطبيعي للمدح يف مراحله األوىل . بالفضيلة َ

من العصر اجلاهلي عند الشعراء، فوقفوا عندها موقف اإلعجاب، فقامت 
رد، إىل أن تطورت األوضاع االقتصادية واالجتماعية قصائدهم على الثنا ء ا

والسياسية، فتداخلت الغايات واملنافع، ومل يعد اإلعجاب الدافع الوحيد وراء فن 
، ... ستعطاف والتهديد والتحريضاالعتذار واملدح، بل أضيف إليه الشكر واال

 توطئة هلا بعد دحًوبرزت هذه الدوافع أغراضا مواكبة للمدح، حىت أضحى معها امل
                                                            

  .٩٦نقد الشعر لقدامة بن جعفر ص ) 43(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٨٠  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

  . بذاتهًأن كان مستقال
  :ا على هذه األمهية الشعرية لغرض املدح، سنقف عندًواعتماد

  :مدح النعمان بن المنذر
  ) لبيد بن ربيعة-  المثقب العبدي -  األعشى ميمون -  عدي بن زيد - النابغة الذبياني (

يف عصره، ثنان حول ما احتله النعمان بن املنذر من شهرة كربى اال خيتلف 
حاط به من الشعراء، أو ما قيل فيه من أسواء على مستوى ازدهار إمارته، أو من 

  .شعر
زدهار على مجيع اوأن يزدهر الشعر يف عهد ملك من امللوك، معناه 

وهذه حال إمارة احلرية يف . األصعدة، السياسية واالجتماعية واالقتصادية والفكرية
دهارها، مما خول مللكها إغداق اهلبات على عهد النعمان، فقد وصلت إىل أوج از

الشعراء، وجلبهم حىت يكونوا اللسان الناطق والسجل املوثق لعظمته وعظمة 
ً فضال عن تذوقه لألدب والشعر خاصة،مما جعل شخصيته جتمع بني ،إمارته

افت عليه الشعراء  اإلنسان العاشق للملك واملوطد له، وبني احملب للشعر الذي 
لذلك استمتع جبلسات الشعراء وبشعرهم، ونالوا من جوائزه . قاعمن كل الب

ستعانوا به استعطفوه واوعطاياه، فمدحوه واعتذروا إليه وقالوا يف مرضه، وحرضوه و
م   .على ملما

  :عتذار المدح واال- أ 
لقد كثر الشعراء يف بالط هذا امللك، واحتلوا مراتب متفاوتة، وكان النابغة 

  .ساطعة، اليت أراد احلساد حجبها وأفوهلاالذبياين مشسهم ال
 يف -  اليت قيلت يف النعمان بن املنذر- حتلت قصائد املدح واالعتذارا

الدالية والعينية : ، توزعت على مخس قصائد هي)اًبيت٩٦(ديوان النابغة الصدارة بـ
  .و البائية والالمية مث النونية



  
٢٨١  بوعيادنزهة . د - الشعر يف بالط النعمان بن املنذر 

  : بقوله اليت استهلها الشاعر) ٤٤(ولنبدأ بالقصيدة الدالية
ِ فالسندِ بالعلياءَّيةَمَيادار   ِ األمدُ وطال عليها سالفْتَأقو ََّ 

  :مث انتقل إىل االعتذار فقال
ِفضال على النَّاس يف األدىن ويف البـعد َ ُْ ِ َِ َ َْ ْ ِ َ ً ْ ُفتلك تـبلغ   َ ُِْ َ ُين النـُّعمان، إن لهَِْ َّ ِ َ ْ 

 بالرحيل إليه َّهمفلفضل هذا امللك على كل الناس، امتطى الشاعر ناقته و
 ًا املدح واالعتذار سالحا يفرض به وجوده وذاته،ًللتقرب منه ونيل رضاه، معتمد

وسأله بعدها يف . بالسماحة والعطف، والرفعة والسمو: ُه بأحسن املعاينتلذلك نع
ويعاقب من عصاه  رفق بأن يكافئ الذي أطاعه، وينفعه بطاعته ويرشده لغايته،

كما سأله بأن . حىت يرتدع غريه من اخلارجني عن حدودها ال هوادة فيه ًعقاب
يشدد غضبه على القريبني منه يف العظمة والقوة وامللك، وأن يهب عفوه ومساحته 

  .ًاوكرمه ملن هم دونه منزلة وشأن
وبعد أن لطف النابغة من حدة اجلو وحرارته مبدحه للنعمان، باشر االعتذار 

ملهداة لألنصاب والتماثيل، بأنه بريء مما نسبه ًمقسما بالكعبة وبدماء القرابني ا
ا الشاعر وجرت عليه اهلم والغم واليأس - إليه الوشاة   الذين قالوا مقالة شقي 

 فهو مع براءته يستنزل شىت اللعنات واملصائب على نفسه إن كان - والقنوط 
  .ِّدث به النعمان ُا فيما حًكاذب

ويل اخلطب، ويعظم  من شأن النعمان، ويهون من قدر ويتابع النابغة يف 
ْن علمت بتهديدك ونفسي خائفة غري مستقرة، وغري مطمئنة ملا إما : نفسه بقوله

وكذا . لذلك أرجوك أن ترتفق يب وأن ال تستعجل يف أمري. ميكن أن حتدثه يب
 ترميين مبا ال أطيقه منك، فالناس ّث واحلكمة يف اختاذ القرار، وأالّأطلب منك الرتي

  .ا فداء لك، كما أفديك بنفسي وولدي ومايلًمجيع

                                                            
   .٢٨ - ١٤ديوانه ص ) 44(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٨٢  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

ا، فلم ً يعظم به النعمان، ويعزز به ما قاله سابقًويقف الشاعر مرة أخرى ليتأمل مثال
  .ًجيد خريا من الفرات وسيلة ملقارنته بامللك يف العظمة والكرم والقوة والشدة
ما  ها القصيدة،وينتهي الشاعر إىل البيتني األخريين، فيعلن أن املعاين اليت حتمل

هي إال ثناء للنعمان يبغي من ورائها اإلقرار بالفضل واملعذرة، وتربئة نفسه ورد كيد 
الوشاة، فإن نفعت فهو املراد، وإن أخفقت واستحال الطلب، فسيكون من أسوأ 

  .ًا، وأنكدهم عيشا، وأبأسهم وأشقاهم حياة ًالناس حظ
أما . رض املدح واالعتذار إىل غًهذه هي الدالية اليت اعتمدناها سبيال

العينية : القصائد اليت سنستنطقها قصد االقرتاب من غرض االعتذار واملدح فهي
  .مية والنونية لالوالبائية وا

  :)٤٥(اليت استهل اعتذارياته فيها بقوله[ويقف الشاعر يف قصيدته العينية، 
ُمكان الشغاف تـبتغيه األصابع َ َ ِ ِ ََْ ِ َ ِّ َ َ ٌّوقد حال هم   َ َْ َ َ َ ٌ دون ذلك شاغلَ َ َ َِ َ ُ 
ُأتاين ودوين راكس فالضواجع ِ َ َّ َ ٌ

ِ َ ِ ُِ َ ِوعيد أيب قابوس يف غري كنهه   ]ََ ِِ ُْ َِْ ِ َ ُ َ َِ ُ َ 

ومع أن النابغة ال ذنب له، فقد . عند اهلم الذي انتابه نتيجة وعيد النعمان له
فسه مما تسبب له هذا الوعيد يف الرهبة والفزع، اللذين دفعا به إىل القسم وتربئة ن

موه  نسبه إليه الوشاة، كما دفعا به إىل تفنيد قول خصومه من بين قريع، وقد ا
بقول باطل الصحة له، ونسجوا حوله أحاديثهم اخلادعة، معتمدين التزوير 
والكذب والبهتان، اليت ال يستحقون عليها إال اهلجاء، فهو مل يكن ليقوهلا ولو 

ا ويأمث يف حق الذي يدين له ويدخل يف وكيف يقوهل. ا مكبل األيديًكان جمنون
  طاعته ؟
ا ًرغم حماوالت الشاعر العديدة يف تربئة نفسه وإظهار ظالمته، بدا متخوفبو

ديده له لذلك متلقه بتعظيم . من تشكك النعمان به وعدم تصديقه إياه، و
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٢٨٣  بوعيادنزهة . د - الشعر يف بالط النعمان بن املنذر 

كيف بك أيها امللك مع ما حتمله من قوة : سلطانه وعدله يف تساؤله اآليت
ا أمينا طائعا، وترتك آخر ظاملا ًوكرم وعدل ووفاء ومعروف تتهدد عبدوسيطرة 

ً ً ً
ًحائدا عن احلق ومذنبا ؟ ً.  

اية القصيدة وهو يدعو ًولئن كان الشاعر ال ينتظرعن سؤاله جواب ا، فإنه يف 
 اللنعمان باملزيد من النعيم واخلري والكرم، يؤكد الغاية املنشودة منه الكامنة يف الرض

  .والغفران
ديد النعمان للنابغة ووعيده له،  وبنفس القلق واحلزن السابقني، نتيجة 

  :)٤٦(الوشاة يفتتح الشاعر قصيدته البائية بقوله وبنفس الرغبة يف تكذيب
ُوتلك اليت أهتم منـها وأنصب َْ ََ ََ ِْ ُِّ َ َْ َِّ ِأتاين    ْ َ أبـيت اللعن - ََ ْ ََّ َِ أنك لمتين- ََْ َْ ُ ََّ 

بأن ما جاء به الوشاة ما هو إال افرتاء باطل ال ويقسم فيها مرة أخرى 
لكن إن كان ذنبه هو عالقته بالغساسنة وتودده هلم، فما ذاك إال . ذنب له فيه

م وبالغوا يف إكرامه حىت حكموه يف ا إليهاعرتاف جبميل أسلفو  فيه، فقد حل 
مع ن ما يفعله النعمان أأمواهلم، فشكر هلم صنيعهم مبدحهم، شأنه يف ذلك ش

  . ا يف شكرهم لهًالذين يؤثرهم على غريهم، وال يرى ذنب
أي الرجال :ويستجدي النابغة عفوامللك عنه وغفرانه له فيخاطبه بقوله

فلن نبقي  ن أردنا االقتصار على املعصومني،إمعصوم من العيوب واهلفوات؟ ف
ا عن أم. ًا وال صديقا، فاألفضل ترميم ما صدع بالعفو واملغفرةًألنفسنا ال أخ

ًنفسي فإن ظلمتين فما ظلمت إال عبدا مطيعا متقبال لظلم سيده، وإن عفوت  ً ً
  .ًعين وساحمتين فليس غريبا على مثلك أن يعفو ويصفح ويسامح

  : )٤٧(اليت استهلها يف اعتذارياته ومدحه بقوله[ويؤكد النابغة يف الميته 
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لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٨٤  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

َِبعذرة ْ ِ َ ربـها عمي وخايلِ َ ِّ َ َ َفداء المرئ سار   َِّ ٍ ِ ْ ٌ ِت إليهَ َِ ْ 
َِفـليس كمن يـتـيه يف الضالل َّ ِ ُ ََُّ ْ َ َ َ َومن يـغرف من النـُّعمان س   ]ََْ ِ َ َْ َ

ِ ْ ِ ْ َ ْ ًجالَ ْ 
ّ  األكيدة يف تقبل النعمان ملعذرته، والرغبة يف نيل رضاه وكذا الرغبة يف أالَالرغبة

  .يعجل عليه بالسخط والغضب 
وطاعته، وذلك ألن ا لشكره ًا عرب قسمه عدم إغفاله يومًكما يؤكد أيض
فكيف يتجرأ على خيانة أمانته، ويتحدى قوته، ويتنكر  جل ماله من عطائه،

  .لسخائه؟
  :)٤٨(ونصل إىل القصيدة النونية اليت استهل فيها اعتذارياته ومدحه بقوله

ا شىت هدون ُولو أمسى  ُ ُ َّ َ َِ َ َْ َِْكأن اهلم ليس يريد غريي   ََْ ُ ُِ َ َْ ََّْ َّ َ َ 
ََِّلكل مني ِّ ُ سبب مبنيٍةِ ُِ ٌ ٌوقال الشامتون هوى زياد   ََ َُِ َ َ َ ِ َّ َ َ َ 

فنجد النابغة يكرر املعاناة السابقة نفسها نتيجة دسائس الشامتني به عند 
  .النعمان، كما جند القسم نفسه باملقدسات وبقطع ميينه

ويتابع الشاعر، فريكز على ما خلفته مالمة النعمان يف نفسه من خوف 
ال إوفه مل يفكر يف مالذ يلوذ به، أوحصن حيصنه، ِنه خلإحىت . وحرج ولعنة وسهاد

ويظن به الظنون، خاصة وأن أمله كبري ىل النعمان حىت اليشك يف أمره، إاللجوء 
ًا وأعزهم جارا، ًالذي هو خري الناس ملك يف نيل العفو والصفح واملغفرة من امللك،

ومبماته ينهبون وبعطائه  ،ًبعث على األرض إماما والناس رعية، فبحياته حييون
  . ينفعون، وبسخطه يشقون

ويواصل النابغة اعتذارياته يف القصيدة الرائية اليت ندرجها ضمن املدح 
  : )٤٩(والقول يف املرض، ويقدمها بقوله
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٢٨٥  بوعيادنزهة . د - الشعر يف بالط النعمان بن املنذر 

ََّومهني مه َِ ْ َا مستكنا وظاهراَ َ َ ِ َ ْ ِكتمتك ليال باجلمومني ساهرا   ُ َ ِ ْ َ َُ ْ ِ ً َْ َ ُ َْ َ 
نتاباه، حدد أوهلما بظاهر متمثل يف اشتداد املرض على  ان يَّفيشكو مه

وحدد الثاين يف باطن مستكن سبق أن أفصح عنه يف قصائده السابقة، . النعمان
وهو متعلق بدسائس األعداء ووعيد النعمان وتربصه به، مما جعل الشاعر يقسم 

. ا سواهًمرة أخرى على املرافعة أمام امللك قصد جلب براءته، ألنه ال يبغي جار
لذلك مدحه وأثىن عليه، ودعا له بالظفر وأراد فداءه بأهله وماله وإن كان يف 

  .مكان بعيد عن امللك فيه عزة ومنعة
ويرق النابغة حلال النعمان، وهو على فراش املرض، فيقتصر على املدح 

  :)٥٠(والقول يف املرض يف أبيات أربعة له قال يف مقدمتها
ْأحممول على النـَّع ََ ٌ ُ ُش اهلمامََْ ُْ ِّأمل أقسم عليك لتخربين   ِ َ ِْ ُ ََ ََْ ْ ِ ُْ ََْ 

يلوم فيها حاجب امللك على عدم إخباره حقيقة مرض النعمان، كما يصف 
ديد أمنهم،  فاجعة الناس إذا ما أدى هذا املرض إىل هالكه، يصف بؤسهم و

  ...وشدة عيشهم 
اية القصائد املدحية االعتذاريإوهكذا ما  ة للنابغة،حىت جند ْن نصل إىل 

  :أنفسنا أمام مالحظات ميكن حتديدها فيما هو آت
فهو وإن كان غرضه الدفاع لرد ما نسب إليه : ا بنفسه النابغة كان معتز- 

باالعتذار، بل إنه مدح مث ) الدالية ( من قول زور عند امللك، مل يستهل قصيدته 
ًرضا مستقال بذاته يفقد معه ا عن املدح، ال غًاعتذر، أي أنه جعل االعتذار متفرع ً

  .الشاعر هيبته ووقاره
 هذه القصائد املدحية االعتذارية، لو أعدنا ترتيبها ضمن قصيدة واحدة، - 

مع دمج معانيها املتكررة، حلصلنا على قصيدة تستهل مبدح وتتطرق إىل اعتذار 
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لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٨٦  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

عزة وهو تأكيد هذه ال. وختتم مبدح، وتكون النتيجة سيطرة املدح على االعتذار
  .بالنفس
  . هذه القصائد تتوزع بني املدح واالعتذار، سواء تقدم أحدمها أو تأخر- 
 وإذا نظرنا يف املعاين العامة هلذه القصائد، وإىل حالة الشاعر النفسية وأرقه - 

ا ًخصوص. ومهومه، خنلص إىل سيطرة االعتذار على املدح وخدمة هذا األخري له
ُهيئُريات باملدح ألنه يـأننا نعلم أمهية استهالل االعتذا  نفسية السامع، ويغسل َِّ

دواخل نفس املمدوح الستقبال عهد جديد، يصفح خالله عن املاضي املثقل 
كما نعلم قيمة املدح يف اخلامتة، وما له من األثر يف تزكية املوضوع .بزالته 

  .الرئيسي، وإزالة شبح احلقد من نفسية املمدوح
ا يف نظمه ألبياته ا أو عشوائيًتباطيونستشف أن النابغة مل يكن اع

ًإذ رسم خطة حمكمة ومتقنة، تركت وقعا يف النفس سواء لدى  عتذارية،اال
وكان من أهم خصائصها الدفاع عن قضية مصريية،  ي عامة،ّملتلقالنعمان أو ا

كل  شغلت اهتمام الشاعر وجعلته ال يرى غريها، فنظر إليها بعني قلقة أنسته
ة نفسية متأزمة، حاول أن يوفق بينها وبني اعتذارياته اليت اعتمد مجال، فعاش حال

فيها املدح والقسم واحلجة، وضرب األمثال واحلكم واستقراء التاريخ، وهي 
ا إىل النعمان وكسب ثقته ونيل رضاه كما اعتمد الرهبة . وسائل حاول التقرب 

اته، واقرتنت فنطقت قصائده بكل إحساس  للخالص من حمنته،ًوالرغبة سبيال
ًا مبتكرا له مساته ومميزاته، عرف نضجه عند ًعتذاريات بامسه، وأصبحت فناال

 ينتظر منه ،وكيف ال وهو شاعر بالط وسياسة. النابغة وأخذ استواءه على يده
ًتقدمي قرابني الشعر متجيدا وتعظيما ً.  

ته فال أحد من الشعراء نال حظه يف احلياة، وال تنافست فيه امللوك ومتلق
وهو مع ذلك سفري عشريته لدى امللوك، . باأللطاف واستزادته بالتألق يف احلباء



  
٢٨٧  بوعيادنزهة . د - الشعر يف بالط النعمان بن املنذر 

  .وشفيعهم عند النوائب، وزعيمهم يفيت يف أمورهم فيسمعونه ويطيعونه
وهكذا بدا أن عوامل كثرية أسهمت يف غرض املدح عند النابغة نذكر 

  :أمهها
اريت املناذرة والغساسنة  العامل السياسي، املتمثل فيما كان من صراع بني إم- 

َّالذي كون تربة خصبة لشعر هذا الغرض وأنواعه عند شاعرنا  َ.  
العامل االقتصادي والفكري، املتجلي يف صراع الشعراء مع النابغة  - 

ا على منافعهم املادية ًوحسدهم وكيدهم له عند النعمان قصد إبعاده عنه، خوف
سدته على ثالث ال أدري على فح((: واألدبية الشعرية، قال حسان بن ثابت

 ومسامرته له ،على إدناء النعمان له بعد املباعدة: ًأيتهن كنت له أشد حسدا
ا ))وإصغائه إليه، أم جودة شعره، أم على مئة بعري من عصافريه أمر له 

) ٥١(.  

  : المدح واالستعطاف- ب
 بن زيد وننتقل من مدح النابغة الذبياين للنعمان واعتذارياته له إىل مدح عدي
 وميكن ،العبادي واألعشى ميمون واملثقب العبدي للملك نفسه واستعطافهم له

أنه الوجود ملدح خالص يف النعمان عند هؤالء : من البداية أن نقرر حقيقة وهي
ٌ مواكب لالٌمدح: الشعراء، بل كل ما عثرنا عليه هو   .ستعطاف ِ

ر، قال عنه صاحب عتذااالستعطاف على العموم هو أقرب األلوان إىل واال
َر إليه أو معاتب أو َذفمالك األمر فيها التلطف واإلثالج إىل كل معت((: املنهاج

))َمستعطف من الطريق الذي يعلم من سجيته أو يقدر تأثره لذلك
)٥٢(.  

ويعتمد النهج  ا يف صورة االعتذار،ًوهذا االستعطاف إن كان يأيت أحيان
 يكون إال من صغري حنو كبري، يف حني نفسه،فهو يف الفهم خيتلف عنه، ألنه ال
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لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٨٨  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

أن اخلطاب يف االعتذار قد يكون من صغري إىل كبري، أو من كبري إىل صغري، أو 
  .بني شخصني متساويني يف القدر واملنزلة

ا من أنواع غرض املدح، ًا من هذا املفهوم نعترب االستعطاف نوعًانطالق
م مبعاجلة ما قيل فيه من شعر يف وهو لون سنقو. عتذارلال بذاته غري تابع ًمستقال

كيف وظف الشعراء املدح ملصلحته؟ وما : ا على التساؤالت اآلتيةًالنعمان اعتماد
َّهي الغاية منه ؟وهل أعطى أكله ومثاره؟ مبعىن هل حقق امللك هلؤالء الشعراء  َ

  األمر الذي من أجله مدحوه مث استعطفوه؟
ا ًهذا النوع املدحي،اشرتكتا تقريبولنبدأ بقصيدتني لعدي بن زيد العبادي من 

 عدد األبيات، واختلفتا من حيث عدد ما خصص لألبيات املدحية جممليف 
ا، ًبيت) ٥١(وع ـا من جممًبيت) ٣٧( ـواالستعطافية اليت تقدر يف القصيدة األوىل ب

  .ًبيتا) ٥٠(ًبيتا من جمموع ) ١١(ـويف الثانية ب
ر حلسرته على الذي مضى من نعيم، ا بوصف الشاعًومها قصيدتان استهلتا مع

  .وهو يف السجن، وقد كاد له احلساد وظلمه احلبيب وما آل إليه من حزن
  :)٥٣(والشاعر وهو يباشر املوضوع الرئيسي يف قصيدته األوىل بقوله

َطول احلياة وفيما رام إظهارا َْ ِ َ ِ
َ

ِ َْ َ َُمن مبلغ الصعب عن عان يـود له   ُ ُّ ََ ْ ُ ْ ٍَ َ َ َ ْ َّ ُ ِْ 

يبلغ النعمان رسالته، اليت ضمنها استعطافه ومتنيه له بطول العمر مع طلب من 
ًوكذا ضمنها سروره وهو يسمع عنه أخبارا .النصر، بالرغم من رميه له يف السجن

كما ...غري مشوبة بفضائح هالكه، اليت ما هي إال فزع للناس وتشتت للعرش 
 والشمل، بل كان ضمنها محده هللا على أنه مل يكن السبب يف تشتيت الكلمة

  .املثبت للملك احلافظ له، املادح له بالرفعة والعدل والعطاء اجلزيل
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٢٨٩  بوعيادنزهة . د - الشعر يف بالط النعمان بن املنذر 

وبذلك حاول عدي أن يسلك بأسلوبه التلطف واإلثالج يف هذا املوضوع، 
إذ عظم من شأنه، وأظهر مدى حبه له . ا يف نفسيته ووجدانهًفخاطب صاحبه مؤثر

  .ك سوى السجن واهلالكورغبته يف تفوقه، وإن مل جين هو من وراء ذل
ستعطاف يتجاوز الشاعر ذاته فيدعو الرعية إىل شكر ا هلذا االًوتضخيم

 اهللا، الذي خص هذا امللك دون غريه حبكمهم، مث يصفه بأحسن الصفات،
وتوحيد اململكة، وحالوة الشمائل والفعال، وكثرة  بالقوة والشجاعة وحفظ اجلوار،

ًا حساسا ضرب عليه إلثارة ًتمدها الشاعر وتروكلها قيم مدحية اع.النعم والعطايا
  .عطف النعمان

ويزيد الشاعر من حدة املدح واالستعطاف، فيقسم باليمني واألصنام، أنه 
كما يؤكد أن . لو مات امللك، لزالت دعائم االستقرار وحل العار، وفقد العدل

  .كل رغبة يف تغيريه هي شك باهللا الذي خيضع األرض ملن شاء 
الشاعر، وهو بصدد مدح واستعطاف النعمان يف قصيدته ومل ينس 

  :)٥٤(الثانية
َراب بالطيش معجـ ْ ُ ِ َّْ ِ ُ ُب حمبورَ َْ َ أنت مما القـيت يـبطرك األغ- ٤٠   ٌ ْ َ ُ

ِ ْ ُْ َ َََ َِّ  ـَْ

َأن يلوم  هذا امللك ويعذره يف اآلن نفسه على انسياقه وراء دسائس األعداء، اليت ْ
ومع ما . ْرف النعمة عنه إىل غري أهلهاَمل جين منها الشاعر إال السجن وص

وعلى الرغم من فعلتك : ًيتحمله عدي من سخط وظلم النعمان له، ميدحه قائال
ذا امللك وارتضاه لك، .  فإنك لو مل تتدارك العراق لساء حاله،يب فاهللا خصك 

  .ألنك ملك عادل أمني عامل بالذي تريد، عفيف، طائع ومتدين
ً املزج بني املدح واالستعطاف سبيال، لعله يغسل وهكذا ينهج عدي بن زيد

وهذا االستعطاف واملدح . ما بدواخل النعمان من حقد، يطلق على إثره سراحه
                                                            

  .٩٢ - ٩٠ديوانه ص ) 54(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٩٠  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

  :)٥٥(نفسه هو الذي سلكه األعشى ميمون يف قصيدته اليت مطلعها
ِوكنت كمن قضى اللبانةَ من دد َ ْ ِْ َُّ َّ َ َ َ َُ ْ َأتـرحل من ليـلى، ولما تز   َ َّ َ ََ َ ْ ْ َِ

ُ ِودََْ َّ 

  : )٥٦(وكذا املثقب العبدي يف قصيدته اليت استهلها بقوله
َو◌ضنَّت، وما كان المتاع يـ َُ ََ َ َْ َ َ ْ َ َودهُؤَ ُأالَ إن هندا أمس رث جديدها   اُ ًِ َِ َّ َ ِ َْ َْ َّ ِ 

ملا كان كل من الشاعرين يريد حتقيق هدف عند امللك، اعتمدا يف و
فسها، املستمدة من القيم واملضامني  الشعرية نَاملعاين مدحيهما على وجه التقريب
ل منها عدي بن زيد فقد مدحاه بالنسب الصاحل واألصل الكرمي والقوة . اليت 

، واجلود هاوالدهاء يف احلروب، واحلزم يف الرأي، واحلكمة يف سياسة األمور وتسيري
  .يف العطاء

ذه املعاين املدحية لالستعطاف الذي  يف ن َّكووقد مهد كل من الشاعرين 
حقيقة األمر الدافع إىل القول، والذي على أمهيته مل يهيمن هيمنة مطلقة على 

عكس ما ملسناه يف على القصيدتني، وإمنا احتل منهما األبيات األخرية فقط، 
ًستعطاف مسيطرا، وبدا لنا املدح خادما له، االقصيدة عدي بن زيد اليت بدا فيها  ً

َّنات األمل والشكوى َلسجن قلبه، وفجر أوما ذلك إال ألن عدي بن زيد أهلب ا
يف خفايا نفسه اليت هوت بعد صعود، وجترعت غصص املذلة والبؤس، بعد العز 

  .والرفعة والنعيم
ولئن كان السبب يف املدح واالستعطاف عند عدي بن زيد هو الذات 
الفردية العاجزة بسبب فقدان احلرية، فإن الدافع عند األعشى هو الذات العاجزة 
ًأيضا، لكنها عاجزة بسبب فقدان البصر، وهذا ما أظهره يف البيتني األخريين من 
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٢٩١  بوعيادنزهة . د - الشعر يف بالط النعمان بن املنذر 

، حني أشهد اهللا واحلاضرين على اعرتافه جبميل النعمان وفضله عليه، )٥٧(قصيدته
َماه، وحاجته إىل َا عن هدفه من مدحه يف استعطافه للملك، وشكواه عًمفصح

  .أنيس خيفف عنه عبء وحدته 
العبدي هذا الدافع الفردي إىل آخر مجاعي مرتبط بالظروف ويتجاوز املثقب 

  .العامة لقبيلته، اليت كانت عاجزة عن فك أسرى هلا كانوا بني يدي النعمان 
، حني استعطف )٥٨(وهي غاية أبان عنها الشاعر يف آخر أبيات قصيدته

  .امللك يف أمرهم 
امها مرتبطة ويبدو أن حتقيق رغبة كل من األعشى واملثقب، وإن كانت إحد

وحىت  هو شيء وفعل قد حيققه امللك، بالذات الفردية واألخرى بالذات اجلماعية،
  .إذا مل حيققه، فلن يزج بالشاعرين يف السجن ولن يقتلهما 

على عكس ما جنده عند عدي بن زيد الذي تدخل الوشاة يف عالقته 
ودى به إىل بالنعمان، وعملوا على حتطيمها، وأوغروا صدر امللك عليه حىت أ

فعاش ذل العزيز، بعد أن ترعرع يف القصور واعتاد خفض العيش  السجن،
وغضارة النعيم، مث غدا بعد ذلك يتمىن بلهفة املكروب من حيمل شكواه إىل 

ب له أمر امللك لوال تامللك، الذي كان أقرب الناس إليه، والذي مل يكن ليست
عدي وينكر مجيله، ويرمي به يف شاعرنا، إال أن وشاية الوشاة جعلته جيحد فضل 

غياهب السجون، ويرتكه يف عذابه يتأوه احلسرة تلو احلسرة، دون أن يرق له قلبه 
لقد أصم أذنيه عن آهاته وعن مدحه واستعطافه، بل جعل . أو ينصت لشكواه
  .مصريه املوت املتعمد

يكون بذلك عدي بن زيد، الشاعر الوحيد الذي عجز عن حتقيق هدفه 
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لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٩٢  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

، وإن مدح واستعطف، يف حني استطاع جل الشعراء نيل مرادهم إما )يتهنيل حر(
أو مدحهم واستعطافهم، أو مدحهم وحتريضهم كما هو  مبدحهم واعتذارهم،

  .الشأن عند لبيد بن ربيعة العامري
مل يكن املدح عند لبيد إال إلثارة خنوة امللك فينصت إىل قوله،كما مل يكن 

وهي غايات قصد إليها . النعمان عن خصمهالتحريض إال وسيلة لصد وجه 
ِا بعدما هزئ الربيع بن زياد العبسيًالشاعر قصد َ

بقوم الشاعر وسخر منهم، ) ٥٩(
م منه ومعهم ناس من  وهم مبجلس النعمان أتوه يف أسرى من بين عامر يشرتو

م،فرجعوا حبال سيئة استفسرعن سببها ظفغا ،)٦٠(بين جعفر هم ما فعله الربيع 
 وهو غالم صغري خلفوه يف رحاهلم بعد أن دخلوا على النعمان بن املنذر - لبيد 

  . فقرر مرافقتهم عند امللك لألخذ بثأر قومه من الربيع- 
ا مع الربيع، ًودخل لبيد وقومه على النعمان يف جملسه، فألفوه يأكل طعام

 قدم ، وأنشده قصيدته يف املدح والتحريض، اليت)٦١(فاستأذنه يف الكالم، فأذن له
  :)٦٢(هلا بقوله

ْيارب هيجا هي خيـر من دعه َ َ ْ َِ ٌ ْ َْ َ
ِ َ َّ ْال تـزجر الفتـيان عن سوء الرعه   ُ َ َِّ ِ

ُ ْ َُ َْ َِْ ِ ْ َ 

 النعمان بابن أهل الكربياء والزهو،كما افتخر بنفسه تحيث استهلها بنع
ومدح بعدها امللك بأفضل املعاين، باألصل العريق والعطاء الواسع والقوة  وقبيلته،
  .ًق، منتقال من مدحه إىل حتديد هدف زيارته الكامن يف قضاء أرب هلم عندهواحل

وملا اعرتض الربيع بن زياد على كالم لبيد، انربى له يف القصيدة نفسها 
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٢٩٣  بوعيادنزهة . د - الشعر يف بالط النعمان بن املنذر 

بأبيات هجاه فيها، حذر فيها النعمان من األكل معه، وحرضه حىت أفسد قلبه 
ًل لبيد شيئا، وال قادرا على ا بانتفائك مما قاًإنك لست صانع(( :فأرسل إليه. عليه ً

))حلق بأهلكاما زلت به األلسن ف
)٦٣(.  

وبذلك يبعد لبيد الربيع بن زياد عن النعمان، فيخلو له جمال القول ويقضي 
وحيقق بذلك الشاعر غايته الفردية  .)٦٤(امللك حوائج اجلعفريني ويصرفهم

ملآرب واحلاجات عند غاية االنتقام واألخذ بالثأر، وغاية قضاء ا. اًواجلماعية مع
  .امللك

وميدح كل الشعراء السابق ذكرهم النعمان بن املنذر، وتتعدد بواعثهم 
املدحية، وتبتعد عن اإلعجاب والشكر باعتبارمها دافعني أصليني مل نعثر عليهما 
إال يف مدح احلارث بن حجر واحلارث بن حلزة للنعمان، حيث بدا دافع 

  :)٦٥(ث بن حجر اليت قال يف مقدمتهاا يف أبيات احلارًاإلعجاب واضح
ًكمثل أيب قابوس حزم َ ُْ َ َ ِ َِ ْ ِ َا ونائالَ ِ ْمسعت بفعل الفاعلني فـلم أجد   ََ ِ ِ َِ ْ ََ َ ِ َِْ ِ ْ ُ ِْ َ 

ا جمردة من أية غاية نفعية  وقد بدت من بديع ما نظم يف هذا امللك، أل
 اليت إال غاية التغين باجلمال وحب الفضائل، واإلشادة بالسجايا احلميدة،

ا يرى أن اهللا . أظهرها الشاعر يف معاين الكرم والشجاعة والتقوى واحلزم واليت 
َّل من أن متدحه الرعية، َفضل هذا امللك على كل الناس، وجعله أعز امللوك وأج

ُعله حتت أمره وتدبريه، ففاضت لذلك خرياته َوساق إليه خري كل بلدة وج ََ
  .يه وعطاياه على كل من حل به وارحتل إل

وملا كان هذا اإلعجاب هو الباعث األصلي للمدح عند شاعرنا، ارتأينا 
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لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٩٤  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

تصنيف أبياته ضمن املدح اخلالص، وأضفنا إليه فيما بعد، أبيات احلارث بن حلزة 
  : )٦٦(اليت يقول يف أوهلا

َدهري وحلم عظامي اليـوم يـعتـرقُ  َُْ ُ َ ْ َْ ِ َِ َْ َ ِ ْ َلما جفاين أخالئي وأسلم    َ ََ ْ َ َِ َِّ ِ َ َ َّ  ِينَ

وهي ثناء على املمدوح غايته الشكر، ذلك أن الشكر عامة، واملدح مبعىن 
َّ قدمه املشكور، والشاعر ال يستطيع أداء حقه ٍ ال يكون اال على فضل،الشكر

  .ًعظاما لهإال بالشكر إ
ويتبني هذا الباعث للمدح عند احلارث بن حلزة، ملا أخذ النعمان بيده 

فلم . اء، وختلوا عنه كما ختلى عنه الدهر من كربوساعده بعد أن جفاه األصدق
جيد الشاعر وسيلة لرد هذا اجلميل للنعمان إال مبدحه وشكره على سخائه وكرمه 

  .وشجاعته ومده له وألمثاله من احملتاجني واملعوزين يد املعونة 
بن اونستخلص من هذه الرؤية املوضوعية للقصائد السابقة يف مدح النعمان 

 املعاين اليت أضفاها الشعراء على هذا امللك يف قصائدهم، ليست جمرد املنذر، أن
شعارات رفعها الشعراء جماملة قصد حتقيق هدف من األهداف، وإمنا هي نتيجة 
أفعال محيدة هلذا امللك، نال عليها اإلعجاب والشكر اللذين مها يف حقيقة األمر 

ا املمدوح، وتدل على رفعة خلقه .  ونبل نفسه وعلو مقامهنعمة عظيمة يسعد 
وهي سجايا خلقية كان يعلمها كل الناس وفيهم الشعراء، لذلك ضربوا على وترها 
احلساس يف استهالهلم واختتامهم لكل أشعارهم املدحية املتنوعة، مؤكدين 

  .ومضخمني من قيمتها حسب كل غاية وهدف
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٢٩٥  بوعيادنزهة . د - الشعر يف بالط النعمان بن املنذر 

  فهرست المصادر
،  ( ه٢١٦- (ن عبد امللك  األصمعيات، أليب سعيد عبد امللك بن قريب ب- ١

  .حتقيق أمحد حممد شاكر وعبد السالم حممد هارون، الطبعة اخلامسة بريوت لبنان 
شراف جلنة من األدباء، إ، تح و(  ه٣٥٦ - (  األغاين، أليب الفرج األصفهاين - ٢

  .طبعة دار الثقافة  بريوت
هنا ومسري  األغاين، أليب الفرج األصفهاين، شرحه وكتب هوامشه عبد العلي م- 

  .  م١٩٨٦،    ه١٤٠٧جابر، دار الكتب العلمية بريوت لبنان، الطبعة األوىل 
، عين (  ه٣٨٨ - ( الديارات، أليب احلسن علي بن حممد املعروف بالشابسيت - ٣

  .بتحقيقه ونشره كوركيس عواد، مطبعة املعارف بغداد
ه أمحد ، قدم له وشرحه وضبط)ميمون بن قيس (  ديوان األعشى الكبري - ٤

  . م١٩٩٤،   ه١٤١٥قاسم، الطبعة األوىل  
 طالل حرب، الدار العاملية بريوت لبنان، الطبعة دعداإ ديوان احلارث بن حلزة، - ٥
  . م١٩٩٣،   ه١٤١٣األوىل 
 ديوان احلماسة، وهو ما اختاره أبو متام حبيب بن أوس الطائي من أشعار - ٦

  .العرب، شرح التربيزي، دار القلم بريوت لبنان
  . م١٩٦٥ ديوان عدي بن زيد العبادي، حققه ومجعه حممد جبار املعيبد، طبعة - ٧
  . ديوان عمرو بن كلثوم، إعداد طالل حرب، الدار العاملية بريوت لبنان - ٨
عين بتحقيقه وشرحه والتعليق عليه حسن كامل الصرييف   ديوان املثقب العبدي،- ٩
  .م١٩٧١-   ه١٣٩١
براهيم، الطبعة الثانية، دار إ، حتقيق حممد أبو الفضل  ديوان النابغة الذبياين- ١٠
  . شكري فيصل.د:  ديوان النابغة الذبياين، صنعة ابن السكيت، حتقيق-   / .املعارف
  .براهيم، الطبعة اخلامسة، دار املعارفإ ديوان امرئ القيس، تح حممد أبو الفضل - ١١
مطبعة  حسان عباس،إ حققه وقدم له  شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري،- ١٢

  . م١٩٨٤حكومة الكويت 



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٩٦  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

-  (     العمدة يف حماسن الشعر وآدابه، أليب علي احلسن بن رشيق القريواين- ١٣
  . م١٩٨٨، حتقيق حممد قرقزان، دار املعرفة بريوت، الطبعة األوىل (  ه٤٥٦

 الكامل يف التاريخ، أليب احلسن علي بن عبد الواحد الشيباين املعروف بابن - ١٤
  .م ١٩٧٨ ،  ه١٣٩٨، دار الفكر بريوت ( ه٦٣٠(ي امللقب بعز الدين راألثري اجلز
، حتقيق حممد عبد املنعم ( ه٣٣٧- ( نقد الشعر، أليب الفرج قدامة بن جعفر - ١٥

  .خفاجي، دار الكتب  العلمية بريوت 
 جممع األمثال، أليب الفضل أمحد بن حممد بن أمحد بن ابراهيم النيسابوري - ١٦

  .  ه١٣٧٤ الدين عبد احلميد، طبعة ي، حققه حممد حمي(  ه٤١٨ - (اين امليد
 معجم البلدان، لإلمام شهاب الدين أيب عبداهللا ياقوت بن عبد اهللا احلموي - ١٧

  .الرومي البغدادي، طبعة دار صادر بريوت
 معجم ما استعجم يف أمساء البالد واملواضع، أليب عبيد اهللا بن عبد العزيز - ١٨
  .م ١٩٧٤،  ه١٣٦٦ ة، حتقيق مصطفى السقا، طبع( ه٤٨٧ - (ألندلسي البكري ا
 املفضليات، للمفضل بن حممد بن يعلى الضيب، حتقيق أمحد حممد شاكر - ١٩

  .هارون، الطبعة السادسة بريوت لبنان وعبد السالم حممد
، ( ه٦٨٤- ( منهاج البلغاء وسراج األدباء، أليب احلسن حازم القرطاجين - ٢٠

م، دار الغرب االسالمي ١٩٨٦يق حممد احلبيب بن اخلوجة، الطبعة الثالثة تقدمي وحتق
  .بريوت لبنان

  عـالمراج
سالم، ألمحد أمني، دار الكتب بريوت، الطبعة احلادية عشرة  فجر اإل- ٢١
  . م١٩٧٥
سالم، جلواد علي، طبعة دار العلم للماليني  املفصل يف تاريخ العرب قبل اإل- ٢٢
  .بريوت
دولة العربية، لعبد العزيز سامل، طبعة دار النهضة العربية بريوت  تاريخ ال- ٢٣
  .م ١٩٨٦ -   ه١٤٠٦



٢٩٧   

  الدرس النحويفي البحث منهجية
  )دراسة معرفية في التفكير اللغوي العربي(

   معلوفأحمدسمير .د

  :ةـاللغ
م مطالبون بأمرين جليلني أوهلما العرب أول ما واجهه اللغويون كان  أ

 قراءة صحيحة تستند إىل النصتفسري النص القرآين، وثانيهما قراءة هذا 
م وطنوا أنف  على أمر اللغة قائمنيسهم على أن يكونوا معارف لغوية، وكأ

أصوهلا خدمة للقرآن الكرمي الذي والعربية يبحثون فيها ويكشفون عن قواعدها 
ذه    .ًّ مشرفا إياها على سائر اللغاتاللغةنزل 

 فقد عرف العرب حتديده،كان من أوائل عملهم دراسة موضوع حبثهم وو
ا اللسان، ووردت هكذا يف ) اللغة(  مواضع متعددة يفالقرآن الكرمي على أ

ِلسان الذي يـلحدون إليه : منها قوله تعاىل َِِْ َ ُُ ُْ َ
ٌّأعجميِ ِ َ ْ ٌّ وهذا لسان عريب َ ََِ ٌ َ

ِ َ
ٌمبني ُِ

، فلم يعرفها العرب مبعناها الذي يتداوله الدارسون )اللغة( كلمة أما ،)١(
ذا املعىن، وقد و ،)٢(يف عصرنا أورد اخلليل يف لذلك مل ترد يف القرآن الكرمي 

من قال يف اجلمعة واإلمام ( ملا جاء يف احلديث الشريف ًتفسريامعجم العني 
واحلقيقة أن ما أتى به اخلليل يف . أي تكلم: ، فقال)صه فقد لغا: خيطب

                                                            
  .٤ اآلية إبراهيمسورة : ، وانظر كذلك١٠٣:  اآليةالنحل، سورة) 1(
ويظهر أن العرب القدماء يف العصور : ( يف قولهأنيسإبراهيم .  إىل ذلك دذهب) 2(

 يعربون عما نسميه حنن باللغة إال بكلمة اللسان، يكونوااجلاهلية وصدر اإلسالم مل 
، يف  )املعىن يف معظم اللغات السامية شقيقات اللغة العربيةوشرتكة اللفظ تلك الكلمة امل

  .١٧: أنيس، صإبراهيم. اللهجات العربية د



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٩٨  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

  .)١( خيرج عن هذا املعىنالالعني من تفسري هلذه املادة 
اللغة واللغات : (يأيت ما اللغويةقد ذكر اخلليل يف مفتتح تفسري هذه املادة و
هذا التفسري يشري إىل عالقة بني و ،)٢()اختالف الكالم يف معىن واحد: واللغون

 التهذيب لألزهري ما عنمعىن اللغة واللهجة، وجند فيما أورده ابن منظور 
لغا فالن عن الصواب وعن الطريق إذا : التهذيب: (يوضح هذه العالقة فقد قال

واللغة أخذت من هذا، ألن هؤالء تكلموا بكالم :  ابن األعرايبقالمال عنه، 
 العرب القدامى قد الدارسونملا كان و ،)٣() اآلخرينهؤالءمالوا فيه عن لغة 

 إىل هذه اللغة ال يقودناحصروا حبثهم يف اللغة العربية فإن مفهوم نص األزهري 
 ذلك  ويعينهلجتهم، على ميلهم عن ًالسواها، فيكون امليل عن لغة اآلخرين دا

 واحدة،أن العالقة بني لغة وأخرى يف هذا النص هي عالقة بني هلجات لغة 
ًويزيد األمر تأكيدا أن سيبويه استعمل يف كتابه كلمة . وليس بني لغات متعددة

هذا ما أجري جمرى ليس يف بعض املواضع بلغة : ( مبعىن اللهجة حيث قالاللغة
  .)٤() مث يصري إىل أصلهاحلجازأهل 

، وهذا )العربية(الدراسات اللغوية العربية مصطلح جديد هو  دخل مث
ٌاملصطلح طارئ، مل يكن معروفا قبل تدوين اللغة، ويبني ذلك خرب   أيب عنً

مسعت أيب يقول أليب عمرو بن :  نوفلابنقال : (عمرو بن العالء جاء فيه
:  فقال فيه كالم العرب كله؟أيدخلََّأخربين عما وضعت مما مسيت عربية : العالء

أمحل على :  فقالحجة؟فقلت كيف تصنع فيما خالفتك فيه العرب، وهم . ال 

                                                            
  .٤٤٩ / ٤، )لغو( للخليل، مادة العني كتاب)1(
  . السابق نفسهاملرجع) 2(
  .١٥/٢٥٢لغو، : اللسان) 3(
  ٥٧/ا: الكتاب) 4(



  
٢٩٩  ر أمحد معلوف مسي.  د-  منهجية البحث يف الدرس اللغوي

  .)١()األكثر، وأمسي ما خالفين لغات
ذا املعىن سائدة و  اللغويني العرب، فهذا لدىقد أصبحت دراسة العربية 

ّفتتكرر يف رسالة ) العربية(يبحث يف كتابه أصول مامساه (  ه١٨٠(سيبويه 
ا إىل اللغةلمةالكالكتاب هذه    :جند ذلك يف. ً يف رؤوس أبوابه مشريا 
  )٢() من العربيةالكلمهذا باب علم ما ( .١
  )٣()هذا باب جماري أواخر الكلم من العربية( .٢

هذه، فاجته الدارسون إىل ) العربية( حمل كلمة ّحلتما لبثت كلمة اللغة أن و
ا علىاستعماهلا، والبحث يف خصائصها  ّل عليه كلمة اللغة يف ّ دالة على ما تدأ

َّعن تعريفات املعاصرين حني حد اللغة يف (  ه٣٩٢(ّعصرنا، ومل يبتعد ابن جين 
ا كل قوم عن ُّحدهاأما : (بقوله) اخلصائص(كتابه  ا أصوات يعرب  ُّ فإ ّ ُ ّ
ا بني، وقد مجع يف هذا التعريف )أغراضهم  أمرين مها بناء اللغة، فذكر أ

ا أصوات، وداللة اللغة،  وأضاف ابن .  عن األغراضللتعبريوذلك حني ذكر أ
الكي يؤكد  ِّجين إىل ذلك احلد دراسة لصيغة الكلمة  عربية أصيلة ال أعجمية أ

ا : (دخيلة، فقال ٌَْفـعلةوأما تصريفها ومعرفة حروفها فإ ّلغوت أي تكلمت؛ :  منُ َُ َْ
ٍوأصلها لغوة ككرة، وقـلة وثـبة،  ٍَُ َُ ٌَ ْ ا وكلهاُ   .)٤()اواتُ الما

ْ أول القطر، فكانت هذه اخلطوة العربية االنتقال من اللهجة إىل كان َ
 تكون شاملة تدرس اللغة على أنًتعبريا عن وعي اللغويني بأن دراستهم جيب 

ا منظومة هلا معايريها، وقواعدها، ومقاييسها   تنتظم حتتها القواعد اليتأ
َاجلزئية اليت تنظم اخلطاب والعالقة بني  ومل يكن . َاملخاطبِاملخاطب وِّ

                                                            
  .٣٩:ص للزبيدي، اللغويني النحويني وطبقات) 1(
  .١٢:  ص١ سيبويه، ج كتاب)2(
  .١٣:  السابق نفسه، صاملرجع) 3(
  .٣٣: ، ص١ البن جين جاخلصائص  )4(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٠٠  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

 مصطلحمصطلح العربية الذي اهتدى إليه الدارسون إال مرحلة للوصول إىل 
ا أال وهو  يعرب عن موضوع   ).اللغة(الدراسة اليت يقومون 

  : الكلياتاستنباط
 مسوغات حبثه، منهاّ دراسة اللغة عدة اجتاهات، ولكل واحد تنازعت

يتوخى وجوه االستعمال (ٌذه االجتاهات اجتاه  من هلدينا فكانوتاريخ نشأته، 
ّ الكالم فيتتبعها، من غري أن يغفل عن املقاييس العامة املطردة، يف )١()املختلفة

الذي كانت تشغله (  ه١٥٤( االجتاه أبو عمرو بن العالء هذاُوقد سلك يف 
  العام الذي كاناالجتاهًمعرفة لغات العرب وغريبها، لكنه مل يكن بعيدا عن 
، وعيسى بن ( ه١١٧(يسري فيه غريه من النحاة أمثال عبد اهللا بن أيب إسحق 

ً اللغة من حيث مقاييسها وعللها، مقيما عمله يدرساجتاه و ،)٢(( ه١٤٩(عمر 
 ألنفسهم االجتاه هذا باالستقراء، فوضع أصحاب ُيدرسعلى أن اللغة أمر واقع 

 العناصر تؤلف ،)٣(ّو كلي بناء اللغة على حنّتصورمنهجية خاصة توصلهم إىل 

                                                            
  .١٣: صمىن إلياس، . د . القياس) 1(
  .٢٨ -  ٢٧:  صضيف، شوقي ٠ النحوية، داملدارس) 2(
 الكلي العلم: ونقول.ويرادفه العام:  هو املنسوب إىل الكلبأنه حتديد مفهوم الكلي ميكن) 3(

ّويف علم املنطق الكلي هو الشامل لكل األفراد الداخلني يف .  شيءّلكلأي العلم الشامل 
ِمعنيٍصنف  : يقول ابن سينا. وهو املفهوم الذي ال مينع من أن يشرتك يف معناه كثريون.َّ

ّ املفرد الكلي هو الذي يدلل على كثريين مبعىن واحد متفقاللفظ( ً ّ  الوجود إما كثريين يف ٠ّ
 المينع الذيّ وباجلملة الكلي هو اللفظ ٠ّكاإلنسان، أو كثريين يف جواز التوهم كالشمس

النجاة (( فإن منع من ذلك شيء، فهو غري مفهومه ٠مفهومه أن يشرتك يف معناه كثريون
 .٣٧٥: صجالل الدين سعيد،  انظر معجم املصطلحات والشواهد الفلسفية،. ))٨: ص
 يف املوجودعلى األمر ) الكلي(وقد يطلق  ،٨٢: ، ص٤جاء يف الكليات للكفوي جو

 والنوع، فمعىن مطابقته لكثريين وجوده يف ضمن كل والفصلضمن الشخص، أعين اجلنس 
  .) يف ضمن اجلزئياتالوجودمن جزئياته بواسطة تكرر 



  
٣٠١  ر أمحد معلوف مسي.  د-  منهجية البحث يف الدرس اللغوي

ُّاجلزئية بنيانه فتؤخذ هذه العناصر ويضام بعضها إىل بعض للوصول  ّ الكلي إىلُ
 َالبحثالذي يسعى الدارس للوصول إليه، فكأنه يريد قبل البدء بدراسة اللغة 

ٍعن تصور شامل هلا، وحني يصل إىل هذا التصور فإنه يستطيع فهم طريقة عمل  ُّ
ميكن للمتكلم أن يصطنعه من حركة داخل هذا البنيان الكلي  اللغة، وما هذه

 تقوم عليه هذه اللغة، وقد عرب الفارايب عن ذلك حني أشار إىل الذيالشامل 
 الكليات أو القوانني إىل والنظر فيها حىت تصل اللغة دراسة تقطعهااملراحل اليت 
 عليها، الغريب واملشهور ُيؤتى إىل أن ًالّفتؤخذ ألفاظهم املفردة أو: (الكلية فيقول

ُمنها، فـيحفظ أو يكتب، مث ألفاظهم  َ ْ ُ ُ َ ْ ُ كلها من األشعار واخلطبََُّاملركبةَُ ّمث من . ّ
ّبعد ذلك حيدث للناظر فيها تأمل  ا يف املفردة منها وعند ماّ ً كان منها متشا

ات منها ومباذا تتشابه يف صنف صنف   وما منهاُالرتكيب، تؤخذ أصناف املتشا
 كليات وقوانني النفسفيحدث هلا عند ذلك يف . ّلذي يلحق كل صنف منهاا

  .)١()كلية
 أو األصول العامةّ كان هم هؤالء الدارسني الوصول إىل القواعد لقد

، فوصلوا العريبالعامة، وهي القواعد اليت يقوم عليها بنيان التفكري اللغوي 
  .بذلك إىل جمموعة من املقاييس الكلية

 اللغوي العريب بالبحث عن الكليات اليت جتمع التفكري اهتمام كان
 متماسك له لغوي  بناءً من القواعد، ساعيا وراء  املتفرقةاجلزئيات الكثرية 

جند ذلك يف طبيعة املنهج اللغوي الذي اصطنعه النحاة  . معايريهتوجهاته و
م،فقد استنبطوا من كالم العرهذاواللغويون أصحاب  ب  االجتاه يف دراسا

 أو األصول العامة من أجل محل القواننيجمموعة من القواعد الكلية أو 
بن اعبد اهللا (كان على رأسهم وبدأ ذلك عند متقدمي النحاة . اجلزئيات عليها

                                                            
  .١٣٥:ص احلروف للفارايب، كتاب)1(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٠٢  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

َكان أول من بعج : (ّ، وفيه يقول ابن سالم(  ه١١٧ -  احلضرمي إسحاقأيب  َ ْ َ ّ
ّالنحو ومد  ّن ابن أيب إسحاق كان أشد أ: ( يذكركما. )١() وشرح العللالقياسّ

ا والعرب  بكالمًأوسع علما ) ابن العالء(كان أبو عمرو وًجتريدا للقياس،  لغا
يفيد أن النحو قبله كأنه )  بعج النحومنأول : (ّوقول ابن سالم. ()٢()وغريبها

َّكان مستغلقا على من تقدمه فال يقعون فيه   على ظواهر ال ينفذون منها إىل إالً
 هذه الظواهر، فعلى وراءىت كان هو الذي تسىن له أن ينفذ إىل ما حقائقه، ح

 كان عبد اهللا العرب،حني كان أبو عمرو أوسع معرفة من عبد اهللا جبزئيات كالم 
 هديهاأقدر على أن يستخلص مما وقع إليه من كالمهم القوانني اليت على 

ْقد سار على هدي ابن إسحاق، وترسو ،)٣()يتصرفون يف الكالم م خطاه اخلليل َ
، ومن أخذ ( ه١٨٠ - (، وتلميذه سيبويه ( ه١٧٠ -  (بن أمحد الفراهيدي

، وأبو ( ه٣١٦ - ( كابن السراج ديهماعنهما من النحاة الالحقني واهتدى 
وعلي بن (  ه٣٩١ - ( الفارقي سعيدوسعيد بن (  ه٣٧٧ - ( الفارسي علي

  (. ه٣٩٢ - ( بن جين عثمان
  :ركيب البحث اللغوي في التقواعد

 اللغوي العريب، التفكريُ عمل هؤالء اللغويني األصل الذي بين عليه كان
 يف عملهم ّدواومنه جنمت قواعدهم العامة أو كليات التفكري اللغوي، وقد 

ا، وهي أصول عملهم،   وأساسهذا مبجموعة من القواعد ألزموا أنفسهم 
  :وميكن أن جنملها فيما يأيت. تفكريهم اللغوي

                                                            
  .١٤:  صسالم فحول الشعراء البن طبقات) 1(
  .ابق نفسه الساملرجع) 2(
متام حسان، : وانظر كذلك كتاب األصول للدكتور١٢:  إلياس، ص مىن٠ دالقياس،) 3(

 حول تفسري كالم ابن سالم ال خيتلف يف جوهره آراء ومابعدها ففيه أفكار و٩٦: ص
  .إلياسّعما جاء يف كالم الدكتورة مىن 



  
٣٠٣  ر أمحد معلوف مسي.  د-  منهجية البحث يف الدرس اللغوي

  :متكامل نظام ةـغالل -١
 يف عملهم، فكان موضوع عملهم اللغة األصل، هؤالء اللغويون هذا اعتمد

 عليها أصول مسائلهم، فاستقرؤوا بنوا استخرجوا منها قواعدهم و.مبعناها الشامل
 قواعد عامة توجه الدرس منهااللغة من حيث ألفاظها وتراكيبها، واستنبطوا 

 كما حيملون املركب، اللفظ املفرد على اللغوي، وهم يف عملهم هذا حيملون
 دراسةوهلذا السبب مل يكن دارس النحو يف معزل عن . املركب على املفرد

 داللة، باللغة معىن وًال كما كان مشتغ،ًا يف آن معاا وصرفيالصرف، بل كان حنوي
  .وهذا ما كان عليه اخلليل بن أمحد وابن جين وغريمها

 ،العكس أو املركب على املفرد قياس ّتتعدى دق لديهم النظرة هذه إن بل
ا على املختلفة بعلومها كلها اللغة إىل النظر إىل  بعضه يتساند واحد بناء أ
 جين ابن نقله فيما ذلك مصداق جند اآلخر، َبعضه ُبعضه ويفسر بعض، إىل
 ٌسائل سألين: قال اًأيض) علي أبو (وأخربين: قال حيث الفارسي علي أيب عن
ُاخلرم ُجيوز هل: فقال ،ًقدميا ِأجزاء ََّأول يف َْ ْمتفاعلن ْ ُُِ ْأكن ومل: قال الكامل؟ من َ ُ َ 
َمذهب أعرف ٍحينئذ ْفـعدلت فيه، العروضيني ْ َ َ  ال: فقلت اإلعراب، طريق إىل به َ
 السكون يدركها قد امليم بعد اليت التاء ألن: فقلت جيوز؟ ال َِمل: فقال. جيوز
َفـيكر األحوال، بعض يف ْ  يف ًساكنا أحواله بعض يف يكون قد حبرف االبتداء هَُ
ِكرهت كما بعينه، املثال ذلك مثل َِ ا ّاملخففة، باهلمزة االبتداء العرب َ  قد أل
 إنه حىت أجزائه، واشرتاك العلم، هذا تناسب إىل ترى أفال الساكن، من قربت

  .)١()غريه جبواب بعضه عن ُليجاب
 على فقاسوا اللغوي البناء كلية إىل النظر يف اللغويني بعض أوغل وقد

 القضايا لبعض ّوعللوا جامع، بينها فيما جيمع وال متباعدة، للناظر تبدو أمور
                                                            

  .٦٣، ص اإلعراب صناعة سر) 1(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٠٤  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

 يعلل جين ابن وهذا. اللغة إىل ا نظروا اليت ّالكلية النظرة ذه توحي بتعليالت
ْفـعلى الم العرب لقلب  مبأ ،ًواوا أو ياء المها وكانت ًامسا، كانت إذا -  َ
َغلبة منو الوا ّعوضوا ْالبـقوى حنو يف قلبوها بأن املواضع، أكثر يف عليها الياء َ َ 
 ابن رأى لقد. )١(بينهما َّوالتكافؤ ّالتعويض من ًضربا ذلك ليكون ًواوا َّْوالثـنوى
 اعتمد فإنه وهلذا جزئية، نظرة إليه ننظر أن جيوز ال كلي بنيان اللغة أن جين
 ألفها تقلب إعالل يدخلها حني الكلمات أكثر أن فرأى الكلية، النظرة هذه
َّيـعوض عن ولكي ياء، َ ْالبـقوى، الم ُِقلبت الكثرة هذه ُ  تقلب ومل ًواوا َّْوالثـنوى َ
  .الكلمات بني ُوتكافؤ الكثرة، عن تعويض اللغة يف ليكون ياء،

 أمحد من أوائل من اجته يف هذا االجتاه، بن سيبويه بتوجيه من اخلليل كان
 بعدًالرتاكيب معا، ويطرد القاعدة و  املفردة يستنبط القواعد من األلفاظ فكان

 يفًأن يقيس املركب على املفرد أو املفرد على املركب، باحثا عن األشباه والنظائر 
) هذا باب ما يكون يف اللفظ من األعراض(جاء يف باب . املفردات والرتاكيب

م مما حيذفون الكلم واعلم( :يأيتما   كان أصله يف الكالم غري ذلك، إنّ أ
 أصله يف كالمهم أن الذيِّوحيذفون ويعوضون، ويستغنون بالشيء عن الشيء 

ِفمما حذف . وسرتى ذلك إن شاء اهللا.ًيستعمل حىت يصري ساقطا ُ أصله يف وّ
ِالأدر، وأشباه ذلكوُمل يك . الكالم غري ذلك  عن بالشيءوأما استغناؤهم . َْ

م يقولون ُ يدع، وال يقولون:ّالشيء فإ َودع، استغنوا عنها : ََ َ َبتـركَ وأشباه ذلك . ََ
ُوالعوض. كثري َ

ُزنادقة وزناديق، وفرازنة وفرازين، حذفوا الياء و:  قوهلمِ َ ٌَ ٌَِ ُ ِ  َّعوضواَ
ُاهلاء، وقوهلم أسطاع يسطيع، وإمنا هي أطاع يطيع، زادوا السني  ُُ ُّ ْ  من ًعوضاْ

َذهاب حركة العني من أفـعل َ َّهلم اللهم، حذفوا وقو. َْ ً وأحلقوا امليم عوضا))يا((ّ َ
ِ
َ َْ َ()٢(.  

                                                            
  .١٠٤- ١٠٣: ص، ١ السابق نفسه، جاملرجع) 1(
  .٢٥ - ٢٤:  ص١ سيبويه، ج كتاب)2(



  
٣٠٥  ر أمحد معلوف مسي.  د-  منهجية البحث يف الدرس اللغوي

 مع الفاعل الفعليذكر يف سياق آخر، يف أثناء كالمه على تأنيث و
 القاعدة، وهذه )قال فالنة(قاعدة عامة يطبق عليها جواز استخدام العبارة 

فيحمل يف أثناء التطبيق املركب ) إذا طال الكالم كان احلذف أمجل(هي أنه 
َّ، وكلما طال الكالم فهو )ُقال فالنة: (وقال بعض العرب: ( املفرد فيقولعلى

َحضر القاضي : ُأحسن، حنو قولك ََ ُ ألنه إذا طال الكالم كان احلذف ٌامرأة؛َ ْ َ
ََأمجل، وكأنه شيء يصري بد ُ ٌ َ ْشيء، من ًالَْ ٌزنادقة : ْ كاملعاقبة حنو قولكَ ِ ُوزناديق،َ َ 
ُفـتحذف الياء ملكان اهل ْ ٍاء، وكما قالوا يف مغتلمََ َِْ ٌمغيلم: ُ

َِْ َ ومغيليم، وكأن الياء ُ َّ َ ٌ
َِْ ُ

  .)١()ّ مما حذفواًالصارت بد
م مل يكتفوا حبمل املفرد على و  محلوا م والعكس، بل إاملركباحلقيقة أ

 فقاسوا التشبيه الصيغطريقة التعبري عن املعىن على معىن اإلعراب يف بعض 
من ) األصولباب من غلبة الفروع على (جاء يف . ةاملقلوب على صيغة لغوي

هذا فصل من فصول العربية طريف؛ جتده يف معاين : (قول ابن جين اخلصائص،
ًوال تكاد جتد شيئا من ذلك إال والغرض .  كما جتده يف معاين اإلعرابالعرب،

ُّفمما جاء فيه ذلك للعرب قول ذي الرمة. املبالغةفيه  ّ:  
 ألبسته املإذا

ُ ُ ْ َ ُظلمات احلنادسََْ
ِ َ ُ ٍورمل  ِْ ِكأوراك ََْ َْ ُ العذارى قطعتهَ ُْ َ َ َ 

ً ترى ذا الرمة كيف جعل األصل فرعا وأفال وذلك أن العادة . ً أصالالفرعّ
َّوالعرف يف حنو هذا أن تشبه أعجاز النساء بكثبان   أتى بأمثلة مث. )٢()األنقاءُ

لغوية اليت محل التشبيه املقلوب  بعد ذلك إىل الصيغة الوانتقلعديدة على املسألة 
ّ عينه قد استعمله النحويون يف صناعتهم، فشبهوا املعىنوهذا : (عليها، فقال

 ذلك الفرع من ذلك األصل؛ أال ترى أن أفادهاألصل بالفرع يف املعىن الذي 
                                                            

  .٣٨: ص، ٢ السابق نفسه، جاملرجع) 1(
  .٣٣: ، ص١ البن جين جاخلصائص) 2(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٠٦  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

ِ أن يكون اجلر يف الوجه يف موضعني، ِالوجهُهذا احلسن : سيبويه أجاز يف قولك
ّ

ً الرجل الذي إمنا جاز فيه اجلر تشبيها ِبالضاربافة، واآلخر تشبيهه أحدمها اإلض ِ
ِله باحلسن الوجه   .)٢()ّ ما تقدم يف الباب قبل هذاعلى ؛)١(ِ

َ تحققه في الكالميجد نظام اللغة -٢ ُّ َ َ:  
أول مصطلح ) العربية(، ( ه١٥٤ - ( مصطلح أيب عمرو بن العالء كان

ً نظاما كليابوصفهايعرب عن اللغة   جيمع حتته جزئيات كثرية، فيضم إليه اللهجات ً
قال ابن : ( الذي ذكره ابن نوفل وجاء فيهُ ذلك اخلربمصداق .القبلية العديدة

َّأخربين عما وضعت مما مسيت :  عمرو بن العالءأليبمسعت أيب يقول : نوفل
فقلت كيف تصنع فيما خالفتك . ال:  فقالكله؟عربية أيدخل فيه كالم العرب 

. )٣() وأمسي ما خالفين لغاتاألكثر،أمحل على : لعرب، وهم حجة؟ فقالفيه ا
َّ اللغة وفق هذا املعيار الذي اصطنعه أبو عمرو بن العالء ال خترج عما قرره إن ّ

ّ بن أمحد الفراهيدي حني فسر اللغة يف كتاب العني بقوله اخلليل ُاللغة (َ َ ُواللغاتّ ُّ 
                                                            

ٌهذا باب صار الفاعل فيه مبنزلة الذي : ( باب املسألة من مسائل سيبويه، وقد وردت يف هذه) 1(
ُفـعل يف املعىن، وما يـعمل  ََ ْ َ َ ُى عربيتـهمُْوقد قال قوم تـرض: (،حيث قال)فيهَ َُِّ ِهذا الضارب الرجل، : ََ ُ َّ ُ

َ باحلسن الوجه، وإن كان ليس مثله يف املعىن وال يف أحواله إال ََّشبهوه
ِ ْ َ ِ َ َُُّ اسم، وقد جير كما ََّأنهَ ٌ

ِجير ويـنصب كما يـنصب ِْ َْ َُ َِّوقد يشبهون .َُُّ ، كتاب )َ بالشيء وليس مثله يف مجيع أحواله الشيءُ
ِ الوجه، على قولهُاحلسنهو : (أجاز سيبويه أن تقولوقد . ١/١٨٢سيبويه،  ْ ُهو الضارب : َ
 الباب الذي هوله وهو اإلضافة، ومن إعمال من: َُّفاجلر يف هذا الباب من وجهني. َّالرجل

ُّالفعل مث يستخف فيضاف َ َْ ومن : (١٦/ ٤ّ وقال املربد يف املقتضب ٢٠١/ ١ الكتابانظر ) ُ
ِالضارب الرجل : قال َّ ِتشبيها باحلسن الوجه يقولُ ِ َ َ تفسري املسائل املشكلة يف أول :وانظر). ً

 للمسألة وأسباب مناقشة ففيه ٢/١٢٣ وما يليها، وابن يعيش ١١٧:  صللفارقي،املقتضب، 
ا، وانظر كذلك املغين    .١/٢٨١:  الرضي للكافيةشرح، و٢/٧٨١عدم إجاز

  .٢٠٤-٢٠٣: ص: ١ السابق نفسه، جاملرجع) 2(
  .٣٩: للزبيدي، صاللغوينيالنحويني و طبقات) 3(



  
٣٠٧  ر أمحد معلوف مسي.  د-  منهجية البحث يف الدرس اللغوي

ُواللغون  َ هذه العبارة املوجزة معاينحتمل. )١()احداختالف الكالم يف معىن و: ّ
ََُّتـغيـركثرية، ذلك أن اختالف الكالم ال يعين إال   طريقة نطق الكالم بني إنسان َ
ُّوآخر من متكلمي اللغة الواحدة، أوتغري   املعربة عن معىن واحد، املفرداتّ

إىل  هذا الكالم كله يؤولأواالختالف يف صيغة ما من الصيغ الكالمية على أن 
 ميكن النظر إليها متعددةمعىن واحد، لقد أقام اخلليل تعريف اللغة على مسائل 

  :كما يأيت
 ويدل ، اختالف الكالم وبقاء داللتهتعين اللغة ألن صلة بالكالم؛ للغة - 

ً يكون االختالف صوتيا مثل فقدذلك على استخدامات متباينة ملستويات اللغة 
 كما يف وسادة الصريف،ستوى البناء الكشكشة، وغريها، وقد يكون على م

ْوإسادة، أو استخدام مفردة بدل أخرى، كما يف القدر و ْالبـرمة،ِ  كما قد يكون ُ
ّالتميمية واحلجازية، ) ما(على مستوى الرتكيب كما يف  هذا االختالف الذي وّ

 بنية اللغة من غري أن إىلّنالحظه على مستويات اللغة املختلفة إمنا ينصرف 
َّميس د   .اللتهاَ
 فاختالف الناس يف ، والكالم فرعأصلكأن اللغة و  غير الكالم،ّاللغة - 

 أما اللغة فهي ، هو الكالماللغةطرائق التعبري عن املعىن على خمتلف مستويات 
 فجزء من هذا البناء الكالم أما ،جمموعة هذه االختالفات، أي إن اللغة بناء كلي

ٌ يظهر استخدام للغة ماألن الكالم على . غةالكلي وجمموع كالم األفراد حيدد الل
ا الكالم ولكنه ّاللغةَُبطرائق خيتلف فيها املتكلمون، واخلليل مل يذكر يف تفسري   أ

ّ اللغة يعربون عن ّفمتكلموأشار إىل أن اللغة تعين اختالف الكالم وبقاء املعىن، 
ا، وكل واحد منهم ينحو يف استخدامها منحى  به عن  خيتلفًمقاصدهم 

 املشرتكًمنحى اآلخر من حيث الصورة والشكل، لكنهم مجيعا يؤولون إىل املعىن 
                                                            

  . و٠غ ٠ ل مادة ٠ ٤٤٩ / ٤ العني كتاب)1(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٠٨  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

 املتكلمالذي تدل عليه اللغة وكأن املعىن هو اجلامع واملقياس الذي حيدد انتماء 
ّ أو خروجه عنها إىل لغة أخرى وإن اجته يف طريقة تعبريه عن املعاين ،للغة ما
ًاجتاها   . اللغةمستعملية آلخرين من ً مباينا من حيث الصورّ

 اخلليل أن اللغة ال تنفصل عن املعىن، تفسري من ُْيـفهماللغة بناء ومعنى  - 
 أصل تؤول إليه كل صورة لفظية منطوقة فاملعىن ،وأن هلا وجهني مها املبىن واملعىن

َُّوهو عرضة للتبدل والتغري َّ ّ فيجب أن يبقى ثابتا ال يتغري، وإن تبداملعىن أما ،ُْ لت ً
  .صورته اللفظية

 جند ما يؤكدها يف اخلليل هذه األفكار اليت استنبطناها من تفسري َّإن
ا أفكار كانت على ما يبدو   يف ّرت استققددراسات اللغويني القدامى، أل

م وأحباثهم م؛ فصدروا عنها يف دراسا  عن عربوكان سيبويه أول من . أذها
اب على عني اخلليل، فكان البد من أن هذه األفكار يف كتابه، ألنه صنع الكت

ِتـتسق   . أفكاره مع أفكار شيخهََّ
أرست و من الدارسني، بعدهّ سيبويه كتابه على طريقة أثرت فيمن جاء سَّأس

 دراسة اللغة والكالم، قام منهج سيبويه على التمييز بني يفقواعد منهجية 
 وهو رسالة الكتاب -  كتابه، وأورد يف مفتتح )الكالم(و) العربية(مصطلحني مها 

كأنه كان بذلك يضع وّ جمموعة من املقاييس العامة وضعها ملا مساه العربية، - 
 املعايري يف هذهُّمعايري عامة للغة العربية من أجل أن ينظر بعد ذلك يف حتقق 

 عن عدوهلم املتكلمون، فيستنبط قواعد كالمهم ويستعملهاالصيغة الكالمية اليت 
ا َهذه القواعد على ه قد و .كتابهْدي من املقاييس الكلية للغة العريية اليت ابتدأ 

 جمموعة من القواعد الكلية تعطي صورة لنظام علىقام منهجه يف دراسة العربية 
 ويقوم هذا النظام على وضع قواعد اللغة على ًمعا،اللغة كما قرره اخلليل وسيبويه 

ا مفردات تنتظم يف تركيب يؤدي  لقواعد اشتملت على كليات  وهذه امعىن،أ



  
٣٠٩  ر أمحد معلوف مسي.  د-  منهجية البحث يف الدرس اللغوي

 اللغوي، وكليات األصوات اللغوية، الرتكيببناء املفردة وأنواعها، وكليات بناء 
  :وميكن أن جنمل هذه الكليات فيما يأيت

  :ةـ اللغامـنظ
  :الكلمة أصغر جزء له معنى في التركيب -

اب  دراسة مقاييس العربية بتصنيف الكلمات يف اللغة العربية يف بسيبويه بدأ
العربية  الكلم يف أقسام حيث ذكر ،)١()هذا باب علم ما الكلم من العربية(مساه 
 مث بدأ ،)٢()الفعلواسم وفعل وحرف جاء ملعىن ليس باسم : فالكلم: (فقال
. رجل، وفرس، وحائط: فاالسم: (األمثلة املوضحة، فقالب هذه الفكرة بشرح

وبنيت ملا مضى، وملا يكون  الفعل فأمثلة أخذت من لفظ أحداث األمساء، أماو
َفأما بناء ما مضى فذهب ومسع ومكث ومحد.ما هو كائن مل ينقطعوومل يقع،  ُِ ََ َ َ َ ِ ّ .

ْاذهب واقـتل واضرب،: ًفإنه قولك آمرا  ما مل يقعبناءأما  ِ ْ ْ ً وخمرباُْ ُيـقتل: ُ ُ ْ ُيذهب، و َ َ َْ
ُيضربو ِ ْ بعد ذلك وشرح . )٣()أخربت ما مل ينقطع وهو كائن إذا بناءوكذلك . َ

 مث. )٤()َّواألحداث حنو الضرب واحلمد والقتل:(فقال) األمساءأحداث (وم  مفه
 مث،: ًوأما ما جاء ملعىن وليس باسم وال فعل فنحو:(انتقل إىل احلرف فقال فيه

                                                            
ما الكلم، مل يقل : وقوله: ( سيبويه بقولهكالم السريايف  شرح ١٢:  ص-  ١ جالكتاب) 1(

ومل يقل الكلمات ألن الكلم أخف، وألن الكلم . مجع كلمة: والكلم. الكثريالكالم ألنه 
الثاين أنه و. أحدمها تبيني اجلنس: لوجهني) من(أدخل و. دراملص والكالم  الذاتاسم 

:  باب، ومل يقلهذا: قصد إىل االسم والفعل واحلرف وليس هوكل العربية، ولذلك قال
  .١: ، ح١٢: ، ص١: انظر كتاب سيبويه، ط عبد السالم هارون، ج) هذا كتاب

  .املرجع السابق نفسه) 2(
  .املرجع السابق نفسه) 3(
  
  .ع السابق نفسهاملرج) 4(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣١٠  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

  .)١()حنوهاووسوف،وواو القسم، والم اإلضافة، 

غة، وقد  التحليلي للالتفكري سيبويه يف هذا املفتتح من كتابه بداية وضع
ّبدأ بتحليل الرتكيب إىل عناصره األولية، وأصل هذه   الكلمات املفردة، العناصرّ

ا، وصلة بعضها ببعض، وقد اختار   هذا التقسيم يففدرسها من حيث دالال
 الفعل فجعل القسمة تقوم على االسم و،له صلة برتكيب الكالم أن يضع ما

ا مبوضوع الكالم الذي جعله واحلرف، وقد علل الزجاجي هذه القسمة، وربطه
ً تعاىل ليـعرب به العباد عما هجس يف نفوسهم، وخاطب به بعضهم بعضا اهللا ُ ّ ُ ِ َّ ُ
َ أن املخاطب ن ً ظاهرا غري مدفوع فيبيًالفإذا كان هذا معقو( ضمائرهم، يفمبا  َ
َََّاملخاطب واملخرب عنه واملخبـر و َُ ُ ُ

َّ َ  أجسام وأعراض تنوب يف العبارة عنها بهِ
ي أو ما أشبه القسماؤها؛ أو ما يعتوره معىن يدخله حتت هذا أمس  من أمر أو 

ّذلك مما ختتص به األمساء، ألن األمر والنهي  ّ  يقعان على االسم النائب عن إمناّ
َاملسمى؛ فاخلرب إذا هو غري املخرب واملخرب  َُ ُْ ً  ومها داخالن حتت قسم ،عنهّ

َّاالسم؛ واخلرب هو الفعل وما اشتق من ُ  وهو احلديث الذي معناه،ّه أو تضمن ْ
 معىن رابع سبيل إىلذكرناه وال بد من رباط بينهما، وهو احلرف؛ ولن يوجد 

  .)٢()فيكون للكالم قسم رابع
 اللغوي البد له من الرتكيبً سيبويه واعيا وهو يضع أقسام الكلم أن كان

 هذه  خارجيعربأن يصاغ من هذه الكلمات، فال يستطيع متكلم اللغة أن 
 الكالمّالقسمة، وهلذا فإن املربد صاغ عبارة سيبويه على حنو مغاير فاستخدم 

 من الكلم، وعىن بذلك أن متكلم اللغة البد من أن يصوغ كالمه على ًالبد
اسم وفعل : فالكالم كله: ( تراكيب ال ختلو من هذه األنواع الثالثة، فقالصورة

                                                            
  .املرجع السابق نفسه) 1(
  .٤٢: ص يف علل النحو، اإليضاح) 2(



  
٣١١  ر أمحد معلوف مسي.  د-  منهجية البحث يف الدرس اللغوي

 أما. )١()ًان أو أعجميا من هذه الثالثة كًعربياوحرف جاء ملعىن، ال خيلو الكالم 
الكالم : (فقد عرب عن هذه املسألة بوضوح حني قال(  ه٣١٦ - (ّابن السراج 

 ،(  ه٣٩٥ - ( فارس ابنوتابع  .)٢() وفعل وحرفاسم:  من ثالثة أشياءيأتلف
 وفعل اسم: أمجع أهل العلم أن الكالم ثالثة: (على الطريق ذاته فقال

  .)٣()وحرف
م وجدوا املتأخرين،بت الكلمة أمهية عند النحاة قد اكتسو  وذلك أ

 النحاة هؤالءسيبويه يضعها يف مفتتح كالمه على الرتكيب النحوي، ومن 
يف (  ه٦٤٢ - ( يف النحو، وابن يعيش املفصل، يف ( ه٥٣٨ -(الزخمشري 

الكلمة هي ( كتابه الكلمة فقال مفتتحّشرح املفصل، فقد عرف الزخمشري يف 
االسم :  حتته ثالثة أنواعجنسّ الدالة على معىن مفرد بالوضع، وهي اللفظة

ًحتديدا ملا جاء به و ًإيضاحاوهذا التعريف ال يعدو أن يكون ). والفعل واحلرف
ّ الذي وصف الكلمة وأنواعها، ومثل هلا، أما ابن يعيش فأخذ كالم سيبويه

ً فيه كثرياّفصلالزخمشري و
)٤(.  

 بل أرجأه إىل ، الكتابرسالة فلم يدرسه سيبويه يف  بناء الكلمة املفردةأما
 للكلمة األخرىمكان الحق ألنه مل يشأ أن يبحث فيما له صلة بالعناصر 

 أن من كاجلانب الصريف أو الصويت يف هذا املقام؛ فقد كان على وعي ،املفردة
ذلك ليس مكانه، فهو يبحث يف الرتكيب اللغوي الذي يقوم على نسق لغوي 

ّ املفردة الدالة، وهذا النسق اللغوي يقوم عليه الكالم كما أخربنا ماتالكلمن 
                                                            

  .٣: ، ص١ للمربد، جاملقتضب) 1(
  .٣٦: ، ص١، جسابق البن السراج، مرجع األصول) 2(
 العسكريات، وقارن هذا الكالم مبا ورد يف ٨٩:  ص١ ابن فارس، جالصاحيب،)3(

  . وما بعدها٢٣: للفارسي، ص
  .، وما بعدها١٨: ، ص١ ابن يعيش، جّصل،املف شرح) 4(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣١٢  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

 فكل كالم يتواصل به الناس أو يعربون به عن هواجسهم ال بد ّالزجاجي،بذلك 
 عناصره األساسية، وهي االسم والفعل واحلرف، أما بناء منله من أن يتألف 
ل، ولذلك فإن سيبويه  فمسائل يتفرع إليها هذا األصأنواعها،هذه العناصر، و

 الرسالة، فدرس بناء الكلمة املفردة، ووضع هلا يليأرجأ دراستها إىل مكان 
 األشباه إىل أشباهها والنظائر بعضها إىل ًجامعاقواعدها الكلية الناظمة هلا، 

َّتـعداكهذا بناء األفعال اليت هي أعمال ( باب يفبعض، من ذلك ما جا ء  َ  إىل َ
 من الثالثي املتعدي، األفعال، حيث ذكر أبنية )ادرهاغريك وتوقعها به ومص

ُعلى فـعل يـفعل، : تكون من هذا على ثالثة أبنية (األفعالوالحظ أن  َُ َْ َ َفـعل وَ َ َ
ُيـفعل، وفعل يـفعل، و َ َُ ْ َْ َِ ْ املصدر فـعيكونَِ   .)١()ًالِ، واالسم فاعًالَ

أجل  إىل بعض من بعضهايف هذا الباب حاول سيبويه أن جيمع اجلزئيات و
 على فكرة ًمعتمدااخلروج بالقواعد الكلية، اليت تنتظم داخلها هذه اجلزئيات، 

 الثالثي الفعلّالقياس من أجل القاعدة الكلية، وهكذا فإنه بعد أن قرر أبنية 
 من هذه ذكرهإن بعض ما : املتعدي، وأتى باألمثلة الدالة عليها، انتقل إىل القول

ُاألبنية جاء على فعول، مثلها َ ُلزمهوذلك . (َ يف ذلك مثل األفعال الالزمةُ ُ يـلزمه ََِ ُ ََْ
ًلزوما،  ُكه وُ َ ُيـنـهكهَِ ُ َ وكا، ووردت ورودا، وجحدته جحودا، شبهوه جبلس َْ  َ ََ

ِ ََّ ً ًُ َُُ ْ َ ُ ُ ً ُ
ًجلوسا، ًقـعد يـقعد قـعودا، وو ُ ُ ُ َُ َُ َْ َركنَ َّ يـركن ركونا، ألن بناء الفعل واحدََ ً ُ ُُ ُ وكما . )٢()َْ

ُر اليت ذكرها على فعول، فإن بعضها جاء على غري هذه جاءت املصاد
ا ال تأيت و. )٣(الصيغة كان يعرض يف هذا املقام مشكلة املصادر الثالثية، وأ

ّوقالوا الفعلة حنوالرمحة واللقية (ًغالباعلى القياس  ُ ُ ََّ ًَنظريها خلته خيـلةو. َ ْ َ ُُْ وقالوا . ِ

                                                            
  .٥/ ٤ سيبويه، كتاب)1(
  .٦- ٥/ ٤ السابق نفسه، املرجع) 2(
  .٨ و ٧و ٦/ ٤ نفسه السابق املرجع)3(



  
٣١٣  ر أمحد معلوف مسي.  د-  منهجية البحث يف الدرس اللغوي

ًنصح نصاحة، وقالوا َ ََ ً غلبةَََغلبه: َ ٌنـهمة، وقالوا:  كما قالواَََ َ ُالغلب كما قالوا: َ ََ :
ُالسرق ا الفحل ضرابا كالنكاح، والقياس، ضربا، واليقولونه كما : قالواو. ََّ ًضر ًْ ِّ ِ  الَََ

ًيقولون نكحا وهو  وقد جاء بعض مصادر ( تراعيه ًأحياناوإن كانت . )١()القياسْ
ٍفعالن،ما ذكرنا على  ْ ِحرمه حير:  وذلك حنوِ َْ ُ ًمه حرمانا، وََ ْ ِ ُ َوجدُ ُ الشيء جيده َ ُ َِ

ًوجدانا ْ ًومثله أتـيته آتيه إتيانا، وقد قالوا. ِ ِْ ِ ًأيت◌ا: ًََُْ َّ قد حاول و. )٢() على القياسِ
سيبويه أن جيمع جزئيات هذا املوضوع يف كليات بسبب انشعابه وعدم اتساقه 

ِّ قواعد مستقرة، ووجد أن اجلامع الذي ميكن أن يؤلف بني هذيف ه املتباعدات ّ
 فاعتمده طريقة لصياغة كليات املصادر الثالثية، وغريها يف بعض املعىنهو 

فهذه األشياء ال (، ألنه داء، )ُالعطاس(، قاسه على )ُّالسكات(مثل . األحيان
َتكون حىت تريد  ُّ جعل كالنُّحاز والسهام، ومها داءان، وأشباههماّالداء،ُ َ

ِ ُ()٣( .
َالوكالة( يف مثل هذا املقام، فقاس بعض على كذلك قاس األشباه بعضهاو ِ (
ََالوصاية(و ََاجلراية(و) ِ َالوالية(َّ، وحنوهن على)ِ . )٤() القيام بالشيءَّمعناهنَّألن (، )ِ
 ِّوالشراد ِالفرار: (حنوأن العرب تأيت مبا تقاربت معانيه على مثال واحد، الحظ و
ِّ والنفار والطماح، ألن هذا ِّالشماسو ٌباعدة مّكلهِّ َ َ

تابع هذه املسألة يف أبواب و. )٥(
ُ من األدواء على مثال وجع يـوجع جاءهذا باب ما (أخرى من كتابه، مثال ذلك  ََ َْ

ِ
َ

ََوجعا َ َ وهو وجع، لتقارب املعاين، وذلكَ ِ ًحبط حيبط حبطا وهو : َ ُ ََ ََ ََْ ٌحبط،ِ َ وحبج َِ َِ
ٌحيبج حبجا وهو حبج ً َ ََِ َ ُ ْفـعالنهذا باب (كذلك ما جاء يف باب و. )٦()َْ  ومصدره َ

                                                            
  .٩-٨/ ٤ السابق نفسه املرجع) 1(
  .٨ / ٤ السابق نفسه املرجع) 2(
  .١٠ / ٤ الكتاب) 3(
  .١١/ ٤ السابق نفسه، املرجع) 4(
  .٤/١٢نفسه،  السابق املرجع) 5(
  .١٧/ ٤ السابق نفسه، املرجع) 6(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣١٤  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

ْ على فـعالن، األمساءُْوفعله، أما ما كان من اجلوع والعطش فإنه أكثر ما يـبىن يف  َ
َِويكون املصدر الفعل، ال ويكون الفعل على فعل  ْ ِ َ ُيـفعلَ َ ْ ُظمئ يظمأ وهو : حنو. َ َ ْ َ ِ َ

ُظمآن ْ ا فذكر األفعال الدالة على األلوانو. )١()َ ادرها، مصو جرى على القاعدة ذا
  .)٢( الثالثي وغريهمنفدرس أبنية هذه األفعال 

 فقد الحظ سيبويه أن أحرفها،من بناء الكلمة املفردة ما له صلة بعدد و
جند ذلك . نوعهاوًعدد أحرف الكلمات العربية يتفاوت وفقا لطبيعة الكلمة 

 االسم، درس فيه احلرف و)هذا باب عدة ما يكون عليه الكلم(يف باب 
 حرف بالكلمات اليت تكون على فيهبدأ و حيث عدد األحرف والفعل من

 قبل الكلمات، وتكون على صورة اواحد، فذكر بعض األدوات اليت يؤتى 
ا كواوٍسابقة تدخل على الكلمات  لتضم اآلخر إىل (ُ العطف اليت جياء 

ا جتعل (، والفاء، )ّاألول وهي تضم الشيء إىل الشيء كما فعلت الواو، غري أ
ًمتسقالك ذ الم اإلضافة، مث وواو القسم، وكاف اجلر ) ُ بعضه يف إثر بعضّ

ْانتقل إىل االسم فالحظ أنه ال يكون اسم مظهر  ّألن (ً حرف واحد أبدا، علىُ
ُاملظهر يسكت عنده وليس قبله شيء وال يلحق  َ ُ ٌُ ُ َ ْ ُ
ُ شيء، وال يوصل إىل ذلك به َ ُ

ِحبرف، ومل يكونوا ليجحفوا باالسم فيجعلو ْ ٍ ليس باسم وال فعل، وإمنا مالة ز ه مبنُ ْ ِ

 ال يكون شيء من الفعل على حرف واحد، أنهكما الحظ ). جييء ملعىن
 يكون شيء من الفعل على حرف واحد ألن منه ما يضارع االسم، وهو الو(

ََّيتصرف و َ أبنية، وهو الذي يلي االسم، فلما قـرب هذا القرب مل جيحف ُْيـبىنَ ْ َ َُْ ًَُ ّ
ْ تدرك الفعل علة مطردة يف كالمهم يف موضع واحد فيصري على نأبه، إال  ٌَِّ ْ ُ

                                                            
  .٤/٢١ السابق نفسه، املرجع) 1(
 ٤/٢٨، وانظر يف مثل هذا االجتاه املرجع السابق نفسه، ٤/٢٥ السابق نفسه، املرجع) 2(

  .وما بعدها



  
٣١٥  ر أمحد معلوف مسي.  د-  منهجية البحث يف الدرس اللغوي

  .)١()حرف
 من بعد ذلك إىل ما يكون على حرفني من هذه األنواع، ذلك أن وانتقل

 على حرف ما يكون على حرفني، وقد تكون عليها يكونالذي يلي ما (
األمساء املظهرة 

ُ
ِّاملتمكنة َ َِّاألفعال املتصرفةو َُ ليل؛ ألنه إخالل عندهم ذلك قو. َُ

ِّن، ألنه حذف من أقل احلروف  ٌ   .)٢()ًعدداَّْ
 ما جاء على ثالثة أماو: ( ثالثة أحرف، فقالعلى ما يكون درس مث

ً مزيدا فيه غريمها،أحرف فهو أكثر الكالم يف كل شيء من األمساء واألفعال و
َذلك ألنه كأنه هو األول فمن مث متكن ووغري مزيد فيه،  َّ ََ   .)٣()يف الكالمَّ

 بعد ذلك دراسته ملا كان على أربعة أحرف، مث بنات اخلمسة؛ وتابع
َّ بناء الكلمة املفردة، وميز بني سيبويهودرس . )٤( الكثرةيففاخلمسة أقصى الغاية 

هذا ( حروف الزوائد، يف باب فدرساحلروف األصلية واحلروف الزائدة فيها، 
ا يف الكلمةذكوَّ، عددها )باب علم حروف الزوائد   .)٥(ر أماكن زياد

  :الكلمةصوات اللغوية أصغر جزء في بناء  األ-
الصوت وَّ اخلليل إىل البناء الصويت للكلمة، وميز بني املقطع الصويت َّتنبه
التدريب العملي، فقد ورد يف ب هذه األفكار تالميذه ونقل إىل واحلرف،اللغوي 

، ما يشري إىل ) باحلرف الواحد إرادة اللفظبابهذا (كتاب سيبويه يف باب 
كيف تقولون إذا : ً يوما وسأل أصحابهاخلليلقال : (هذه املسائل، قال سيبويه

َأردمت أن تلفظوا بالكاف اليت يف لك  َ َالكاف اليت يف مالك، والباء اليت يف وَ ِ
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لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣١٦  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

َضرب؟ ّومن الواضح أن السؤال يف هذا املوضع يتصل باملقطع الصويت الذي ) ََ
م خيلطون . حلرف الساكن واحلركة من اّيتألف وقد التبس األمر على التالميذ أل
م كان على  ّلذلك فإن ردهو واحلركة واملقطع الصويت واسم احلرف، الصوتبني 

ْنقول باء كاف: لهفقيل :(النحو اآليت ّ صحح اخلليل هذا اخللط حني لذلك ،)ْ َ
َْ ومل تـلفظوا باالسمَّإمنا جئتم : ( احلرف، حيث قالاسمَّ الصوت وبنيَّميز 

ْكه : أقول: وقال. باحلرف :  عن السبب علل ذلك بقولهُسئلوحني ). َْبهوَ
َّعه فأحلقوا هاء حىت صريوها : ُرأيتهم قالوا( َ ً ْ ُيستطاعِ َ ْ ا، ألنه ال يلفظ ُ ُ الكالم  َّ

َحبرف، فإن وصلت قلت ك وب فاعلم  َ َ َ ْ َ فهذه طريقة . ِع يا فىت:  كما قالوايافىت،َ
ًّحرف كان متحركا، وقد جيوز أن ِّكل  َ ا منها ز  األلف هنا مبنيكونٍ ُِلة اهلاء، لقر

ا، فتقول  شأن املقطع هذافإذا كان . )١()أنا: تقولبا وكا، كما : وشبهها 
ا، و ِالصويت فإن الصوت اللغوي املفرد أو الساكن درس بالطريقة ذا  موضع كانُ

َكيف تلفظون باحلرف : (قالبه أنه اهتمام اخلليل، فقد أورد سيبويه يف كتا
ْالساكن حنو ياء غالمي وباء اضرب و ْ ِ َّ قد؟ فأجابوا بنحو مما أجابوا يف املرة ِدالُ ّْ ٍ َ

ِأقول إب وإي و: األوىل فقال ًَِ فأحلق ألفا موصولةْإد،ْ ُ قال كذاك أراهم صنعوا . ُ
َاسم حيث أسكنوا الباء والسوابن : بالساكن، أال تراهم قالوا ٌ ْ

، وأنت ال ن يِ
َّتستطيع أن تكلم بساكن يف  َ ُ كما التصل إىل اللفظ ٌاسم أولَ

ِ َّ السواكن، ذهَ
ا، َفأحلقت ألفا حىت وصلت إىل اللفظ  ََّ َ َِ ْ ُ تلحق هذه األلفات حىت فكذلك َ ِ ُ

ِتصل  ا كما أحلقت املسكنإىلَ َ اللفظ  َّ َ ُ َ َ   .)٢()َّ األول يف االسمَ
 والصوت املتصل باحلركة املفرد الصوت لفظريقة ّ بني سيبويه يف كتابه طوكما

هذا باب اإلدغام، (، فإنه درس خمارج األصوات وذلك يف باب ) الصويتاملقطع(
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٣١٧  ر أمحد معلوف مسي.  د-  منهجية البحث يف الدرس اللغوي

 ومهموسها وجمهورها، وأحوال جمهورها خمارجها، باب عدد احلروف العربية، وهذا
 عن عدد -  كما أوضح - ّقد حتدث يف هذا الباب و ،)١()مهموسها، واختالفهاو
ً حرفا، وزيادة عددها إىل مخسة وثالثني حرفا وعشرون وهو تسعة العربيةوف حر ً

ّأربعني حرفا حبروف هن فروع، وهي يف وأو اثنني   تصرفات املتكلم الواقعً
 خمارجها،ّباألصوات اللغوية، كما حتدث عن صفات هذه احلروف من حيث 

ََّومكرِشديدها، ورخوها، ومنحرفها، ووجمهورها، ومهموسها،   إىل غري ذلك رهاُ
  .)٢(من الصفات اليت جندها يف مواضعها يف الكتاب

  :ةـاإلعراب في اللغ - 
ّ، أو تتعرض سكون الكلمات العربية داخل الرتكيب حبركات أو تنتهي

ا للتغيري ا غريها وملا كانت هذه الظاهرة مما مييز العربية عن .ايا  اهتم 
ًاللغويون القدماء اهتماما كبريا،  ّعدوها واحدة من الكليات اليت تقوم عليها وً

 أواخر الكلم من جماريهذا باب ( يف كتابه يف باب سيبويهالعربية، وقد عرضها 
ا ظاهرة تتعلق باللغة ال )العربية  ولذلك بالكالم،، ودرس هذه الظاهرة على أ

  ).أواخر الكلم من العربية: ( جعل الباب يشري إىل اللغة بقوله
اري مثانية جمار ليميز ما  سيبويه هقسم ّذه ا  املعرب واملبين، فقال عن بنيٍ

اري  َّعلى النصب واجلر والرفع واجلزم، و: ٍوهي جتري على مثانية جمار(هذه ا  الفتحِّ
اري الثمانية جيمعهن يف اللفظ أربعة أضربهذهو. الكسر والوقفوِّوالضم  ُ ا َُّ َُ ُ َ ْ :

ُفالنَّصب والفتح  ُّ واحد، واجلر والكسر يفٌ اللفظ ضربيفْ ٌاللفظ ضرب واحد،  ٌ
ُّوكذلك الرفع والضم، و ّمث علل هذا ). الوقفو اجلزمَّ ُوإمنا ذكرت : ( بقولهالتقسيمّ َّ

ٌلك مثانية جمار ألفـرق بني ما يدخله ضرب  ُْ َ ُ ْ ُ هذه األربعة لما حيدث فيه العامل منٍ ِ ُِْ
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ٌ وليس شيء منها إال وهو يزول عنه -  ًيـبىن عليه احلرف بناء ال يزول بني ما و - ْ ُ ُْ
ٌ لغري شيء أحدث ذلك فيه من العوامل، اليت لكل عامل منها ضرب من عنه ْ ِّ َ ٍ ِ

  .)١() وذلك احلرف حرف اإلعراباحلرف،اللفظ يف 
 النص يف استخالص جمموعة من املسائل اليت دار عليها عمل هذا يفيدنا

ّ فرق فقدَّظاهرة اليت حتدث عنها،  وحبثوا يف هذه السيبويه،النحاة الذين أعقبوا 
 ظاهرة تدخل على -ّ كما تصوره -ذلك أن اإلعراب و: بني اإلعراب والبناء

اري اليت يتحدث العامل،ُْالكلمة، حيدثها   وهي ظاهرة عارضة، فقد ذكر أن ا
اري ليست أصيلة يف ضربُعنها تفرق بني ما يدخله   منها، أي إن هذه ا

ا تد وظهرت بذلك مسألة من مسائل . خارجهاخل عليها من الكلمة، بل إ
 ناقش مسألة العالقة بني حني(  ه٣٣٧ -(ّفلسفة اللغة، عرب عنها الزجاجي 

ّ، فقرر )أيهما أسبق؟. الكالمباب القول يف اإلعراب و(احلركة والكالم يف باب 
قد نرى ( ذلك بأننا ّعلل، و)ًسبيله أن يكون سابقا لإلعراب(أن الكالم 

 عليه يدخلّالم يف حال غري معرب، وال خيتل معناه، ونرى اإلعراب الك
مثال ذلك أن : (ّمثل لذلك بأمثلة فقالو). وخيرج، ومعناه يف ذاته غري معدوم

ً ذلك، معربا كان أو غري معرب، ال أشبهاالسم حنو زيد وحممد وجعفر وما 
 ًمعربا ويركب، يذهبو حنو يقوم املضارعوكذلك الفعل . يزول عنه معىن االمسية

ٍ ملعان اإلعرابوإمنا يدخل . كان أو غري معرب، ال يسقط عنه معىن الفعلية

أن اإلعراب ( ذلك إىل نتيجة مفادها بعدمث خيلص ). تعتور هذه األشياء
ّعرض داخل يف الكالم ملعىن يوجده ويدل  ٌ ً والكالم إذا سابقه يف املرتبة، عليه،ََ

  .)٢() توابعهمنواإلعراب تابع 
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ِليس معىن السبق يف املرتبة أن أحدمها وجد و
إن الكالم :  اآلخر، فقولناقبلُ

ًأن العرب كانت نطقت به زمانا غري معرب مث أدخلت عليه ( ال يعين ًالأوكان 
ا هكذا نطقت به يف (، بل )اإلعراب ً وهلة، ومل تنطق به زمانا غري معرب أولإ
اب يف االستحقاق داخل على  اإلعرإن: (، وبذلك ميكن أن نقول)مث أعربته

إن كانا مل يوجدا و املعقول، يفٍ مرتبة كل واحد منهما توجبهالكالم ملا 
  .)١()مفرتقني
قل ُكما ن -  أن اإلعراب وأبانوا النحاة املتأخرون هذه الظاهرة، درس وقد

       احلاجبابن ،فقال)٢( اختالف اآلخر-  ( ه٤٧٢ - (  اجلرجاينالقاهر عبدعن 
) اإلعراب ما اختلف آخره(: )  ه٦٨٦ - (ما ذكر األسرتاباذي ك( ه٦٤٦ - (

ً اآلخر حىت يسمى إعرابايفألن االختالف أمر ال يتحقق ثبوته 
قد فسر و ،)٣(

 مل بصفةّيتصف : خيتلف اآلخر أي: واحلق أن معىن: (األسرتاباذي ذلك بقوله
ّيكن عليهاقبل؛ فإن  ً يف حال اإلفراد مل يستحق شيئًالمث) زيد(ُ  احلركات،ا من َّ

انتقلت من :  فقد اختلف أيَّالرفع،فلما ضمت الدال بعد الرتكيب يف حالة 
َّ املعينةاحلركةحال السكون، إىل هذه 

ُ
ً نظروا إىل الكلمة مفردة مل وبذلك. )٤()

ايدخلها شيء من احلركات؛ فهي ساكنة، مث الحظوا  ّ تغريت يف الرتكيب، أ
َّوهذا التغري مسوه االختالف،  -      االختالف معىن إن: (وقال عنه األسرتاباذي ُ

  .)٥()احلركة اآلخر من السكون إىل انتقال - كما ذكرنا 
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َّ ال ميكن أن يتم ما مل ننظر األسرتاباذيَّ التوفيق بني ما أورده الزجاجي وإن
ا تصور، ال يقوم   واقع، ذلك أن الكلمة املفردة اليت مل علىٌُّإىل املسألة على أ

َ الرتكيب ليس هلا أن تـنطق تدخل يف َ ا كلمة وقعت خارج التأثري َّحمركةُْ  اآلخر أل
َُالذي حيدثه العامل، مثـلها يف ذلك  ِ ُمثلُْ َّ الصوت اللغوي كما قرر اخلليل، فهذا َ
ُيلفظّالصوت إذا جردناه من الكلمة فإنه  َّيـتـوصل وً ساكنا، ُ َ مزة إىلَُ  النطق به 

 العقل ألنه يفََْو اهلاء الساكنة، فهو صوت مفتـر ض الوصل أو األلف املمدودة أ
ًمل يتصل باحلركات اليت جتعل منه ما يسمى مقطعا صوتيا،  ً َّ ُ ُ ْ ّ ميكن أن نسمي فكماَّ

 الكلمةهذا الصوت األصل اخلالص يف أصوات الكلمة، كذلك ميكن أن نسمي 
اء إال َألن الواضع مل يضع األمس(اليت مل تدخل الرتكيب الكلمة اخلالصة، 

َلتستعمل َِ يف الكالم مركبة فاستعماهلا مفردة خمالف لنظر الواضعُِ ٌ ً ً َّ()١(.  
 أنه األول يف النفس علىالواضح أن اللغويني العرب نظروا إىل االسم و

ً أم حروفا ًال قاسوا الكلمات األخرى كلها سواء أكانت أفعاولذلكّوالرتبة، 
هذه الظاهرة واضحة، فحني تكون  ويف مسألة اإلعراب جند عليه،جاءت ملعىن 

 خاصة يف اإلعراب، تقاس إليها بقية الكلمات، طبيعةًالكلمة امسا فإن هلا 
ًُّ ألنه ألصق بالنفس وأكثر متكنا فيها من اخلاصةَّوالظاهر أن االسم جتلت طبيعته 

  .ُ مهمة تبىن عليها كثري من قواعد اللغةًمسألةُّغريه، ومسألة التمكن كانت 
 املهم الذي تعرض له سيبويه وهو يف صدد وضع القوانني مالكالمن و

ّ العربية ما ذكره عن أولية الكلمات يف اللغة العربية وثقل اللغةالكلية اليت تنظم 
ً األخرى وفقا لقانون األولية، وكذلك متكنها يف النفس خفةبعض الكلمات و

 من بعض، ثقلأَّواعلم أن بعض الكالم : ( فقالثقلها،ّبسبب أوليتها وعدم 
ُّفاألفعال أثقل من األمساء ألن األمساء هي األوىل، وهي أشد  َّ َّ فمن مث مل ًُّمتكنا،ُ ِ
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ِّيلحقها تنوين وحلقها اجلزم والسكون، وإمنا هي من  ِ ٌ َّأال ترى أن الفعل . األمساءْ
ًال بد له من االسم وإال مل يكن كالما، واالسم  ّ :  يستغين عن الفعل، تقولقدَّ

  .)١()هلنا، وعبد اهللا أخونااهللا إ
ّ صورة أولية األمساء لتمكنها مبقابلتها باألفعال، فاألفعال كما وتتضح

ا هي األوىل فهي األمساءأثقل من : قال  وذلك ألن األمساء هي األوىل، وكو
ما ضارع الفعل املضارع من األمساء يف  (فإنكذلك و األفعال،ًأشد متكنا من 

ُء أجري لفظه جمرى ما يستثقلون ومنعوه ما يكون ملا  ووافقه يف البناالكالم ُ
ُأصفر، فهذا بناء أذهب وأعلم، و وذلك حنو أبيض وأسود وأمحر ّيستخفون، ُ

ًفيكون يف موضع اجلر مفتوحا، استثقلوه   ووافق يف الكالم  قارب يفحنيِّ
  .ذلك أنه ابتعد من االمسية وصار أدخل يف الفعلية. )٢()البناء
 درجات، فذكر أن ُّالتمكنخلفة اليت تنتج عن األولية وجعل سيبويه او

ّ أول، مث يدخل النكرةًالنكرة أخف عليهم من املعرفة، وهي أشد متكنا؛ ألن 
ًعليها ما تـعرف به، مث إن الواحد أشد متكنا من اجلميع،  ّ  الواحد ألنَُّ
 وإمنا ًّمتكنا،ّاألول،واملذكر أخف عليهم من املؤنث ألن املذكر أول، وهو أشد 

  .)٣(خيرج التأنيث من التذكري
 - (، كما حكى عنه ابن جين ( ه ٣٧٧ - (َّقد فسر أبو علي الفارسي و
ّ وجعل األولية للتمكن يف النفس ال للسبق الزمين، فقالسيبويه، كالم ( ه٣٩٢ َّ :

 أعين ما سبق - ّ كان يذهب إىل أن هذه اللغة -  رمحه اهللا -  عليّاعلم أن أبا (
ّ إمنا وقع كل صدر منها يف زمان واحد، وإن كان تقدم -  بعدها به ّمنها مث حلق ْ َ ُّ ّ

                                                            
  .٢١ -٢٠: ، ص١املرجع السابق ج) 1(
  .٢١: ، ص١املرجع السابق ج) 2(
  .٢٢: ، ص١املرجع السابق ج) 3(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٢٢  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

ِّ فليس بواجب أن يكون املتقدم على الفعل االسم، وال صاحبهشيء منها على 
َّ الفعل؛ وإن كانت رتبة االسم يف النفس من حصة احلرفِّأن يكون املتقدم على  ِ

: وإمنا يعين القوم بقوهلم.رف الفعل؛ والفعل قبل احلقبلَّالقوة والضعف أن يكون 
 أنه أقوى في النفس، وأسبق في االعتقاد من الفعل االسم أسبق من إن

ّ فيجوز أن يكونوا عند التواضع قدموا االسم الزمانفأما . الفعل، ال في الزمان
.  الفعل يف الوضع قبل االسم، وكذلك احلرفّقدمواوجيوز أن يكونوا . قبل الفعل

م وزنوا ح م حمتاجون إىل وٍينئذ أحواهلم وذلك أ مصائر أمورهم، فعلموا أ
ا البد هلا   األمساء واألفعال واحلروف، فال عليهم منَّالعبارات عن املعاين، وأ
م قد أوجبوا على أنفسهم أن باحلرف؛ِّبأيها بدؤوا، أ باالسم أم بالفعل أم   أل
ن مجع؛ واملعاين ال تستغين  َيأتوا  َُ  هذا مذهب أيب علي وبه . واحد منهنعنّ

  .)١()كان يأخذ ويفيت
اإلعراب الذي : (َّحد اإلعراب بقوله(  ه٣١٦ - (ّّهلذا فإن ابن السراج و
: ُّ، مث شرح معىن التمكن يف االسم بقوله)ِّ االسم املفرد السامل املتمكنَيلحق

ِّأعين بالتمكن ما مل يشبه احلرف قبل التثنية واجلمع الذي على حد التثو( ُ . )٢()نيةُّ
ُّ كان لديهم األصل الذي يبىن عليه الكالم، ومعيار متكن االسميعين ذلك أن و َ ُ َ

ا من االسم أو ابتعادها عنه، أو بعدها عن االمسية الكلمة ُ يف النفس مدى اقرتا
او ًولذلك فإن الكلمات تعرب أو تبىن وفق عالقتها باالسم اقرتابا .  منهااقرتا ُ  منهُ

ًأو ابتعادا عنه
قد ذهب البصريون هذا املذهب، ويتضح ذلك من خالفهم و. )٣(

                                                            
  .٣٠: ، ص٢ جين، مرجع سابق، جابن اخلصائص،) 1(
  .٤٥: ص، ١، ابن السراج، جاألصول) 2(
ا، فقد ذهب البصريني املسائل اخلالفية بني من) 3(  والكوفيني مسألة بناء األفعال أوإعرا

 ل يف األمساء فرع يف األفعال؛ فإن األصل يف الفعل البناء، أصاإلعرابالبصريون إىل أن 



  
٣٢٣  ر أمحد معلوف مسي.  د-  منهجية البحث يف الدرس اللغوي

ٌّإنه مبين على : إمنا قلنا:  األمر فقد قالوافعلمع الكوفيني يف مسألة بناء 
 تكون مبنية، واألصل يف البناء أن يكون أنالسكون؛ ألن األصل يف األفعال 

ُعلى السكون، وإمنا أعرب ما أعرب من  ة ُ أو بين منها علىاألفعالُ ٍ الفتحة ملشا

  .)١()َّما باألمساء
ً هذا املذهب أيضا، يذهبُيفهم من كالم سيبويه حول هذه املسألة أنه و

ِّ املتمكنة، لألمساءوحروف اإلعراب : (َّفهو حني حتدث عن حروف اإلعراب قال َ َُ
 اهلمزة، والتاء،:  األربعالزوائدولألفعال املضارعة ألمساء الفاعلني اليت يف أوائلها 

ته االسم، أما البناء فقد جعله فجعل. )٢()والياء، والنون  إعراب املضارع ملشا
ُ  جمرى املضارعة، جترلألفعال اليت مل و تشبه احلرف، اليتلألمساء غري املتمكنة 

  .)٣(وكذلك للحروف
 يقيس يف هذا املوضع على فهوَّيتضح رأيه يف أثناء تعليله حلركات البناء، و

امن األفعال، فيجعل بناء الكلمة أو االسم وما يضارعه  ً تابعا ملدى إعرا
ِ اليت مل جتر األفعالوالفتح يف : (عالقتها باالسم أو ما يضارعه، يقول يف ذلك َْ

َ فـعلمعناه َضرب، وكذلك كل بناء من الفعل كان: جمرى املضارعة، قوهلم َ ومل . َ
َيسكنوا آخر فـعل؛ ألن فيها بعض ما يف املضارعة، تقو َ َ ِّ َََ رجل ضربنا، هذا: لُ

ا النكرة، وتكون يف موضع ضارب إذا قلت تقول و. هذا رجل ضارب: ٍفتصف 
ْإن فعل فـعلت، فيكون يف معىن إن يفعل أفعل، فهي فعل كما أن املضارع  َ ََ ُ ْ َ ٌفعل،ََ ْ
ِ 

                                                                                                                                
 انظر شرح ابن عقيل . أن اإلعراب أصل يف األمساء ويف األفعالإىلوذهب البصريون 
  .٤٦: ص/ ١جأللفية ابن مالك، 

 يف مسائل اخلالف بني النحويني البصريني والكوفيني، أليب الربكات األنباري، اإلنصاف) 1(
  .٥٣٤، ص٢ج

  .١٣: ص / ١ سيبويه،جكتاب )2(
  .١٥: ص، ١ السابق نفسه، جاملرجع) 3(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٢٤  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

ِّوقد وقعت موقعها يف إن، ووقعت موقع األمساء يف الوصف، فلم يسكنوها  َ ُ  كماْ
ُِّألمساء ماضارع املتمكن، وال ما صري من املتمكن يف موضع ُمل يسكنوا من ا ِّ

  .)١() غري املتمكنمبنزلة

وهو يف صدد احلديث  ،)اخلصائص(ّ ابن جين هذه املسألة، يف كتابه وأوضح
 التوقيف واالصطالح، وأجاب عن تساؤل بعض الدارسني بنيعن أصل اللغة 

 ذكر أنه قد حيث )٢(ّ كلهاَمساء األَم آدمَّوعلحول ما ورد يف اآلية الكرمية 
ُأفعال، وحروف؛ وليس جيوز أن يكون املعلم من ذلك وفاللغة فيها أمساء، : (يقال ََُّ

اعتمد : َّ ليس بأمساء، فكيف خص األمساء وحدها؟ قيلممااألمساء دون غريها؛ 
َّ القبل الثالثة، والبد لكل كالم مفيد من أقوىذلك من حيث كانت األمساء  ُُِ

 فلما كانت والفعل، عن كل واحد من احلرف املستقلةم، وقد تستغين اجلملة االس
ُّاألمساء من القوة واألولية يف النفس والرتبة، على ما الخفاء  ّ ّ ا بهّ ُ جاز أن يكتفى 

  .)٣()ٍمما هو تال هلا، وحممول يف احلاجة إليه عليها

ُّ لالسم هذه امليزة؛ ألنه يدل حسب رأي أيب احلسن وكانت     األخفش ُ
وليست األدلة بالشيء ( بعينه أما األفعال فهي أدلة، الشيءعلى (  ه٢١٥ - (

  .)٤()ٌ وعمرو وأشباه ذلك فهو الشيء بعينهٌزيدُّالذي يدل عليه، وأما 
ً واضحا يف ذهن سيبويه كان ما أوردناه أن موضوع مستويات اللغة ّيبني

قد أفاد من و. ذه املستويات كانت له طريقته يف عرض هأنهًوضوحا تاما إال 
 أبو منهمطريقة سيبويه يف النظر إىل اللغة وفق هذه املستويات دارسون آخرون 

                                                            
  .١٦: ص / ١ السابق، جاملرجع) 1(
  .٣١: اآلية البقرة  سورة) 2(
  .٤٢-٤١:  ص١ جاخلصائص،) 3(
  .٤: ح، ١٥: ، ص١ سيبويه، جكتاب) 4(



  
٣٢٥  ر أمحد معلوف مسي.  د-  منهجية البحث يف الدرس اللغوي

 اللغويني بعضكذلك و ،)١( إحصاء العلومكتابهيف (  ه٣٣٩ - (نصر الفارايب 
ماملتأخرين، فأقاموا  ً على مستويات اللغة بدءا بالصوت وانتهاء بالداللةدراسا ْ .

 العلوم، الذي أقام دراسة مفتاح، صاحب ( ه٦٢٦ - (السكاكي جند ذلك عند 
  :ً تقسيم علومها أقساما هيعلىاللغة 

  .درس يف أصوات اللغة وخمارجها: يف علم الصرف: األول القسم -
  .درس فيه الرتكيب اللغوي: يف علم النحو: الثاين القسم -
الرتكيب، درس فيه داللة : يف علمي املعاين والبيان: الثالث القسم -

  .والصورة الفنية
ا املتدرجة، وهي ذلك وكان ّ وعيا منه أن اللغة تدرس وفق مستويا ُ ً

  .)٢(، والنحوي، والداليلالصريفاملستوى الصويت، و
  :ةـ اللغفي نادـاإلس
َّ العربية وعده من اللغةضع سيبويه يف رسالة كتابه نظام اإلسناد يف و

َّلم حني ينشئ كالمه، كما بـني أن املسند  ال يستغين عنها املتكاليتالضروريات  َ ََّ ُِ

مااملسندو ُّ إليه مها العنصران اللذان ال ينـفك أحدمها عن اآلخر، فهما اللذان  َ ْ 

 ٌواحدَهذا باب املسند واملسند إليه، ومها ما اليغىن : (قال سيبويه.  أي كالميقوم
ُمنهما عن اآلخر، وال جيد املتكلم منه  ِّ َ َُ ُ َِ   ).اُبدَ

ِ القسمة أن سيبويه هذهُقسم بعد ذلك أنواع اإلسناد نوعني، ويفهم من و َ
ِ

 العريب الذي ال الرتكيبقاعدة : ًيريد أن يضع قاعدتني يف آن معا األوىل منهما
 اجلملة العربية، وهي أنواعقاعدة : َّيتحصل إال بوجود عنصري اإلسناد فيه، والثانية

ِ وجاءت هذه القسمة يف الفعلية، واجلملة ّاجلملة االمسية،: ُاليت تقسم نوعني

                                                            
  .٨-٥:   صالفارايب، العلوم، أبو نصر إحصاء) 1(
  .٣٩:  للسكاكي، صالعلوم مفتاح انظر) 2(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٢٦  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

ا سيبويه مراده، حيث قال َاألمثلة اليت بني  ُّفمن ذلك االسم املبتدأ واملبين عليه : (َّ ُ َُْ ُ
َعبد اهللا أخوك، و: وهو قولك َ َمثل ذلكو.  أخوكهذاُ ُيذهب عبد : ُ ُ ْ َّ فال بد ِاهللا،َ

ُللفعل من االسم كما مل يكن لالسم األول ب ْ َِ َّ ُ ِد من اآلخر ِ ِ مث انتقل ). ِ االبتداءيفٌّ
َبعد ذلك إىل ما يلحق باجلملتني الفعلية واالمسية،   ما يكون مبنزلة االبتداء فذكرُ
ومما : (ً أم حرفا، فقالًناسخا ًالمما دخل عليه واحد من النواسخ، سواء أكان فع

ً وليت زيدًمنطلقا،ُكان عبد اهللا : يكون مبنزلة االبتداء قولك َ َ َّا منطلق؛ ألن هذا َْ ٌ ُْ
  .)١() ما بعدهإىلُحيتاج إىل ما بعده كاحتياج املبتدأ 

 فهو بعد أن قرر الرتكيب، يف صياغة ًال سيبويه االسم املتمكن أصجعل
 اللغوي، الرتكيبأنواع اجلملة، وقسمها قسمني عاد إىل االسم ليجعله أصل 

 به ُيلفظأن االسم حني ًفكأنه يرى اجلملة االمسية أساسا لرتكيب اجلمل، ذلك 
ُفإنه يكون مبتدأ، واملبتدأ خال من العوامل اللفظية، إذ يقال يف تعريفه املبتدأ : (ٍ

احلروف، وكان القصد فيه أن وَّما جردته من عوامل األمساء، ومن األفعال 
 يكون ثانيه خربه وال يستغين واحد منهما الفعل،ٍ لثان مبتدأ به دون ًالجتعله أو

ِوهو معرض لما  .عن صاحبه ٌ   .)٢() يف األمساءيعملََّ
ُواعلم أن االسم أول : (َّلذلك خص اجلملة االمسية بكالم خاص، فقالو

ُأحواله االبتداء، وإمنا يدخل الناصب والرافع سوى  ُ . ُّ واجلار على املبتدأاالبتداءَ
َأال ترى أن ما كان مبتدا قد تدخل عليه هذه   حىت يكون غري مبتدأ، األشياءً

ّوذلك أنك إذا . تدعهال تصل إىل االبتداء ما دام مع ما ذكرت لك إال أن و
ُعبد اهللا منطلق إن شئت أدخلت رأيت عليه، فقلت: قلت َ عبد اهللا ُرأيت: ٌ

                                                            
  .٢٣ / ١ سيبويه، كتاب) 1(
  .٥٨:ص، ١ البن السراج، جألصولا) 2(



  
٣٢٧  ر أمحد معلوف مسي.  د-  منهجية البحث يف الدرس اللغوي

ُكان عبد اهللا منطلقا، أو مررت بعبد اهللا : ًمنطلقا، أو قلت  فاملبتدأ ًمنطلقا،ً
  .)١()ل املعرفةأول جزء كما كان الواحد أول العدد، والنكرة قب

 االسم، مث تدخل العوامل أحوال كالم سيبويه على أنه جيعل املبتدأ أول ُّيدل
ِّعلى هذا االسم فتغري فيه، وكأن اجلملة االمسية   اجلمل، فكما أن الصوت أولُ

 أن الكالمأساس الكلمة اليت هي أساس تكوين اجلملة، فكذلك نفهم من 
إن لدينا ما نسميه الصوت : ميكن القولوي، اجلملة االمسية أساس الرتكيب اللغو

  . واجلملة اخلالصةاخلالصة،اخلالص، والكلمة 
ُتؤكد ِّ ُّ أبواب الكتاب هذا التوجه لدى ُ  فقد اعتمد يف صنع أبواب سيبويه،َّ

ُّالكتاب على االسم الذي يـعد األول بني الكلمات،  َ ًُّألنه أشد متكنا من غريه يف وُ ُّ
  : األبواب اآلتيةالكتابولذلك وردت يف . ُيبىن عليهالنفس فإن الكالم كله 

  باب الفاعل -
َّهذا باب الفاعل الذي مل يـتـعده فعله إىل  - َ   )٢(مفعولََ
  )٣(هذا باب الفاعل الذي يتعداه فعله إىل مفعول -
  : املفعولأبواببعد أن ينتهي من أبواب الفاعل ينتقل إىل و

فعولني، وليس لك أن تقتصر  الذي يتعداه فعله إىل ماملفعول باب هذا
  .)٤(على أحدمها دون اآلخر

                                                            
  .٢٤-٢٣/ ١ سيبويه، كتاب) 1(
  .٣٣: ، ص١ج نفسه، البابان يف املرجع) 2(
  .٤١ /٣٩ /٣٧، وبقية أبواب الفاعل يف الصفحات التالية٣٤ / ١ السابق نفسه،املرجع) 3(
  .٤٥ /٤٤:  اخلاصة باملفعول يف الصفحات، وبقية األبواب٤٣/ ١ السابق نفسه، جاملرجع) 4(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٢٨  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

ُّ إىل أبواب أخرى هلا صلة باالسم الذي هو عمدة الرتكيب، وتدل ينتقل مث
 يبىن عليه الكالم، ًال اعتماد االسم الذي هو يف األصل مبتدأ أصعلىاألبواب كلها 

  . ذلكُ مث يدخل عليه العوامل من فعل أو نواسخ أو غرياجلملة،ّفيكون به 
  :قواعد الكالم العربي -

 األصل الذي اعتمده العريب كانت هذه املعايري اليت قام عليها الرتكيب لقد
َّ فهم بعد أن ثبتوا قواعد قواعده،اللغويون العرب يف حتليل الكالم العريب واستنباط 

اب  العريب، ودخلوا يف مسائل األبوالكالماجتهوا إىل رصد ظواهر ) العريب(َّما مسوه 
ُ اليت يسمح للمتكلم أن اجلزئياتاليت صاغوها على صورة كليات تشتمل على 

  . اللغةمستعمليًيتخذها طريقا للتعبري يتميز به عن غريه من 
 لأللفاظ العربية مسات أن أول ظواهر القواعد العامة للكالم العريب كانت

فق طريقة  وكالمهخاصة تتجلى يف كالم العريب، ويفرتق أحدمها عن اآلخر يف 
اتعبريه عن املعاين باأللفاظ ذات الصفات اخلاصة، وهذه املفردات  ُ يبىن بصفا

 طبيعة منَعليها الرتكيب اللغوي وال تعين اخلروج عن قواعد اللغة لكنها جزء 
ّالعربية، فالعربية تدل فيها كل لفظة على معىن من املعاين، ولذلك  ُختتلفّ  األلفاظ ََْ

 أحدهم، بعضها يستعملد تأيت يف اللغة كلمات مرتادفة، باختالف املعاين، وق
 وختتلفان يف املبىنََّ آخر غريها للتعبري عن املعىن، وقد تـتفق اللفظتان يف ويستعمل
 اللفظ استعمالُّ هذه األلفاظ وفق تغري معانيها جزء من باب واستعمالاملعىن، 

َعربية وبني وقد أوضح سيبويه صفات املفردات ال. للتعبري عن املعاين  عالقتهاَّ
اعلم أن من كالمهم ): ( اللفظ للمعاينبابهذا ( حيث قال يف بابباملعاين

ِ اللفظني واملعىن واحد، واتفاق َاختالفاختالف اللفظني الختالف املعنيني، و
فاختالف اللفظني .  اهللا تعاىلشاءاللفظني واختالف املعنيني، وسرتى ذلك إن 

َ جلس وذهب:الختالف املعنيني هو حنو :  واملعىن واحد حنواللفظنيواختالف . َ



  
٣٢٩  ر أمحد معلوف مسي.  د-  منهجية البحث يف الدرس اللغوي

ُوجدت: ّواتفاق اللفظني واملعىن خمتلف قولك. َذهب وانطلق ْ َ ِ عليه من املوجدة، َ َ ِ َْ
ِووجدت إذا أردت وجدان الضالة َّ َ ْ ِ َ ُ ْ َ   .)١() كثريهذاوأشباه . َ

د يف  صلة بالكالم فهو ما ورلهُ األمر الثاين الذي أشار إليه سيبويه مما أما
 ينشأ يف كالم ما، فذكر )هذا باب ما يكون يف اللفظ من األعراض(باب 

َّالعريب من ظواهر جاءت على خالف األصل، فالعرب قد يتصرفون يف  َ
 خمالفني يف ذلك األصل الذي درجوا على اتباعه، وميكن للدارس أن كالمهم

َّ يف قواعد كليه تضمها، وقد نص سيبويه يفالتصرفاتجيمع هذه   هذا الباب ُّ
  : القواعد، وهي أن العربهذهعلى جمموعة من 

ُ الكلم، وإن كان أصله يف الكالم غري ذلكَحيذفون ّمما ُ ُمل يك وال : مثل.(ْ َ
ِأدر َْ(  

ِّيـعوضونو، َحيذفون َ ُزنادقة، وزناديق، وفرازنة وفرازين: مثل. (ُ َ َ ٌَ ٌَِ ُ َ َِ(  
ُ عن الشيء الذي أصله يف كالمهم أن يبالشيء يستغنون َستعمل حىت َ َ َ
ُيدع: مثل. (ًيصري ساقطا م يقولون يدع وال يقولون ودعَ َ، فإ َُ َ َ َ َّ()٢(.  

 الكالم للتعبري عن بصياغةأشار سيبويه يف باب آخر إىل مسألة تتصل و
 اللغوية، قواعدهاملعىن، فذكر أن الكالم يتصف بصفات خمتلفة وفق استقامة 

 قدرةنه سيبويه تأكيد فكرة وتعبريه الصحيح عن املعىن، وهو باب قصد م
ًاملتكلم على صياغة التعابري املقبولة حنويا ودالليا،  كذلك قدرته على اخلروج وً

 واملعنوية فذكر أن من الكالم املستقيم احلسن مثل اللغويةِّعلى معيار الصحة 
ِأتـيتك أمس، و َ ً غداَسآتيكَُْ ِومنه احملال، وهو أن تنقض كالمك بآخره . َ ِ َ ٌ

ًتك غدا وأتي:فتقول َ ِ أمس، ومنه املستقيم الكذب، مثلَسآتيكُ َ ِ َمحلت اجلبل، : َ ََ
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لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٣٠  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

ُوشربت ماء البحر،  ِ منه املستقيم القبيح وهو أن تضع اللفظ يف غري موضعه، وَ
ِ املحال الكذب كأن تقولمنهو. ًقد زيدا رأيت: مثل َ

ُ
سوف أشرب ماء البحر : 

ِأمس َ)١(.  
ُّ الكالم وبني التجوزات اليت يفلشعراء ًقد أفرد سيبويه بابا خاصا لتصرف او َّ

ا بسبب أنه   يف الشعر ما ال جيوز يف الكالم من أمور جيوزُيسمح هلم بالقيام 
 كالم خاص ولذلك فإن الشاعر يستطيع لكنهًإن كان كالما و والشعر َّعددها،

 فيه درسوقد مسى الباب الذي .  أكثر من غريهالكالمأن يتصرف يف قواعد 
، ذكر فيه مسائل صرف ما ال )هذا باب ما حيتمل الشعر(سائل هذه امل

مساجد تصبح مساجيد، : ّمد وزن مفاعل، ليصبح على مفاعيل مثلوينصرف، 
  .)٢( اخلاصة بالشعرُالتجوزاتوغري ذلك من 
 إليها سيبويه من جلأً عناوين أبواب الكتاب طريقة من الطرق اليت كانت

ِّتـلخصصاغ هذه العناوين بطريقة أجل وضع قواعد كلية للكالم، فقد   أهم َُ
 العربيةَّصفات الرتكيب العريب الذي يتحدث عنه، وبذلك فإنه قسم الرتاكيب 

ّأنواعا، وجعل كما مر معنا معيار النظر إىل الرتكيب عدة أمور هي ّ  الصيغةأن : ً
 مبىنتقوم على اإلسناد، وهذه الصيغة حتتمل أن تكون مجلة امسية أو فعلية، وأن 

 منُ على االسم الذي أول أحواله االبتداء، والريب أن الصيغة اللغوية البد ةاجلمل
وهذه املسائل . ُأن تبىن على الكلمات اليت تدخل الرتكيب فيلحقها اإلعراب

ِّتـلخصكلها  ِ قواعد اللغة اليت يقوم عليها الكالم يف حني تـلخص عناوين َُ َُ
  .الم العرب من كُاستقرئت اليت الكالماألبواب قواعد 
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ً تأمل أبواب الكتاب واحدا بعد آخر إن َ  إىل هذه الفكرة، وحينها يوصلناََُّ
 العربية بأنواعها اجلملةُندرك أن سيبويه اصطنع منهجه القائم على وصف 
ُنتحدثاملختلفة، وفق طريقته اخلاصة، ومن هذه األبواب اليت  َّ َ باب : ( عنهاَ

َهذا باب الفاعل الذي مل يتـع/ الفاعل ُْه فعله إىل َّدَ هذا باب الفاعل / مفعولِ
 إىل مفعولني فعلههذا باب الفاعل الذي يتعداه / الذي يتعداه فعله إىل مفعول

 االسملقد جعل سيبويه ). وليس لك أن تقتصر على أحد املفعولني دون اآلخر
 أنُّ أم غريه، لقد كان مهه ًالمبتدأ اجلملة وأضاف إليه العوامل، سواء أكانت فع

  .موضوعي العريب، وفق منهج علمي الرتكيبيصف 
 اخلاصة، ولكنهم مل بطرائقهمّ تابعو سيبويه إىل منهجه هذا وجزؤوه نظر

 سيبويه إىل وصليربحوا ساحته، فهذا ابن السراج يبتدئ كتابه من حيث 
 ًواحداَّموضوع الكالم، فيتحدث عن بنية الكالم ومم يتألف، مث يشرح عناصره 

العوامل، مث يصل إىل األمساء املرتفعة فيبتدئ و إىل اإلعراب والبناء، ًواحدا لينتقل
َّ ونائب الفاعل، إن هذا املنهج الذي اتبعه ابن السراج الفاعلبذكر املبتدأ واخلرب و
  .)١(ُ سيبويه وقد أعيد ترتيبهمنهجال يعدو أن يكون 

ا أصول  سيبويه فكانت القواعد اليت َّاتبعها الطريقة الثانية اليت أما مجع 
ً كثريا حتتهاقد تكررت هذه القواعد يف الكتاب، ومجعت والكالم العربيني، واللغة 

ميكن تقسيمها قسمني؛ قواعد اللغة، وقواعد ومن جزئيات قواعد اللغة والكالم، 
  :الكالم، فمن قواعد الكالم

م - ْ يقدمون الذي بيانه أهم هلم، وهم ببيانه أعىن، وإن كاناإمناكأ َ ِّ ُ 
مًمجيعا  ِيهما َّ مو ُِ ِيـعنيا ِْ َ

)٢(.  
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لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٣٢  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

ُّيستخفون العرب -  ُ فـيحذفون التنوين والنون، وال يتـغيـر من املعىن شيءِ ََّ َ ْ ََ
)١(.  

ُ القواعد الكلية اللغة ال الكالم كانت أعم وملزمة هذه ما تناولت فإذا َّ َ
َ أن تضمر فعجيوزال : (من هذه القواعدو للمتكلمني،

ِ ْ ُ ال يصل إال ًالُ ٍَّحبرف جر، َ ِ
َْ ِ

ِّألن حرف اجلر ال  ُيضمرَّ َ ْ ُليس يف العربية شيء يـعمل يف : ( ومنها،)٢()ُ َ ْ  ٍحرفَ
َفـيمتنع أن يشرك بينه  َ ْ ُ َ َِ ْ َهذا ضارب زيد وعمرو إذا أشركت : مثال ذلك)  مثلهوبنيََ َْ ْ ٍ ْ َ ٍ َْ ُ ِ

ِبني اآلخر و ِاألولِ   .)٣(ِّ يف اجلارَّ
َعلل َّ وأرجع ذلك إىل عدة الكالم،ِّكلم بقواعد َُّ سيبويه أسباب تصرف املتََّ

  :أسباب، منها
االقتصاد : املعاصرونُواالختصار هو ما يطلق عليه : االتساع واالختصار - 

َومثل الذين كفروا : اللغوي، قال يف قوله تعاىل َ َ َّ ُ ََ َِكمثلَ َ ُ الذي يـنعق مبا ال يسمع َ َ ْ َ َِ ُ ِ ْ َّ
ًإال دعاء ونداء  ً

ِ َ َ ُ َّ ِ)ُأهل القرية، فاختصر، وعمل الفعل يف القرية : ُيديرإمنا (، )٤ َ َْ ِ ِ َ ََ
ِ

ِاألهل يف ًالِكما كان عام ْ   .)٥() لو كان هاهناَ
 من غري أن النونُمن ذلك استخفافهم حذف التنوين و: االستخفاف - 

ُكل نـفس ذائقة َّيتغري املعىن، من ذلك قوله تعاىل  َ َِ ٍ ْ ُّ ِاملوتُ َْ
 حذف فقد ،)٦(

ِالتنوين مستخ َ ْ ًف◌ا من غري أن ُ   .)٧( شيء من املعىنَّيتغريَّ
 الشيء بالشيء، وإن تشبيهفقد ذكر أن العرب يكثر يف كالمهم : التشبيه - 
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َِّوقد يشبهون : (مل يكن مثله يف مجيع أحواله، فقال  بالشيء وليس مثله يف الشيءُ
  :َّوقال املرار األسدي. ًسرتى ذلك يف كالمهم كثرياومجيع أحواله، 

ِعليه ً الطيـر تـرقـبه وقوعاََْ ُ ُُ ُ ُ َْ ُ ُابن َأنا  َّْ ٍ التارك البكري بشرْ ِْ ِ ِّ ْ َ ِ َّ 
ْ ممن يرويه عن العرب، وأجرى مسعناه َ َ ًبشراَِّ ْ رور، ألنه جعله ِ ِ على جمرى ا

ُّزلة ما يكف منه التنوين نمب َ فإن الشاهد فيه أنه : ( ابن يعيش يف املفصلقالو.)١()ُ
ِالضارب الرجل(ِّ حد على) ِّيالبكر(إىل ) التارك(أضاف  َّ ِ ًتشبيها باحلسن الوجه ) َّ

 .ِّ وأجراه عليه جري الصفة على املوصوفالبكريًوخفض بشرا عطف بيان على 
َّالتارك بشر؛ ألن حكم البدل أن يـقدر : جيز مل ًالهذا مذهب سيبويه ولوكان بد َُ ٍ َّ

  .)٢()يف موضع األول
ل قول عمرو بن امرئ القيس ذكر ذلك يف أثناء حتلي: الكالمطول  - 
  :اخلزرجي

ِيأتيهم ُ ورائنا نطفمن َْ َ َ ِ ََعورة ِاحلافظو  َ ْ ِ العشرية الَ َ 
َ حيذف النون لإلضافة، وال ليعاقب االسم املنـون، ولكن حذفوها مل: (فقال َّ َُ َ ُ ِ َ

ّ من اللذين والذين حيث طال الكالم وكان االسم األول منتهاه حذفوهاكما  َّ ِ َ َّ
  .)٣()خراآلاالسم 
ِومن ذلك قول العرب: (املتكلمإرادة  - ْمن   :ُ ُلد ِ ْ شوَ ِ فإىل إتالئهاًالَ ِْ َ  

َنصب َ ُوالشول ال يكون . ً ألنه أراد زماناَ ْ ُّ وال مكانا فيجوز فيها اجلر ًزماناَ ً
ِكقولك من لد صالة العصر إىل وقت كذا،  َ َِ ُ ِمن لد احلائط إىل : كقولكوَ ُ َ

َّمكان كذا، فلما أراد َ الزمان محل الشول ِ َّ َ ََ
ً شيء حيسن أن يكون زمانا إذا علىِ ُ ُ َ

ٍ
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لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٣٤  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

ْعمل يف الشول، ومل حيسن إال ذا ُ َ ِ ْ َّ َ
ِ ُ مل حيسن ابتداء األمساء بعد إن حىت كما ،َ ْ ُ َْ

ُأضمرت ما حيسن أن يكون بعدها  ُ َْ َ ْ فكذلك هذا، كأنك .  يف األمساءًالِعامَ
ْمن لد أن كانت شو: قلت َ ْ َ ْ َ ُ ِتالئهاِإَ فإىل ًالَ ْ()١(.  

 جتريد قواعد كلية، إىلتوجه اللغويون العرب منذ بداية عملهم : ةـخاتم
ا نظام له بنيانه، وهو النظام  ُتستنبط من اللغة على أ َ َ  ال جيوز للمتكلمني الذيُ

َّ اللغوية اليت طبق الصيغاخلروج عليه، وكذلك جتريد قواعد للكالم العريب، وهو 
 يصطنعوا ألنفسهم أنغة، وقد استطاع هؤالء املتكلمون ا املتكلم قواعد الل

 من جمموعةَُِّجمموعة من الرتاكيب والصيغ اليت ميكن للدارس أن جيرد منها 
كان اخلليل و. القواعد، هي يف احلقيقة قواعد الكالم اليت تستند إىل قواعد اللغة

ن أرسوا دعائم  على رأس أولئك الدارسني الذيسيبويهبن أمحد الفراهيدي وتلميذه 
ا املنهجي الذي ميكن أن تصوغالدرس النحوي، وفق رؤية معرفية   للغة بنيا

ِنستمده من كتاب سيبويه سفر العربية  ْ ِ   .األولَّ

 المراجع والمصادر
 القياس يف النحو مع حتقيق باب الشاذ من املسائل العسكريات مىن، إلياس، -١

   م١٩٨٥، ١ الفكر، دمشق، طدارأليب علي الفارسي، 
 الربكات، اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني البصريني أبو األنباري، -٢

 االنتصاف من اإلنصاف، حتقيق حممد حميي الدين عبد كتابوالكوفيني، ومعه 
  م١٩٦١، ٤احلميد، مطبعة السعادة، ط

  .م١٩٦٥، ٢ط اللهجات العربية، القاهرة، يف  إبراهيم، أنيس، -٣
حممد أمحد شاكر، : ن سالم، طبقات فحول الشعراء، حتقيق بحممد اجلمحي، -٤

  .م١٩٥٢،  )٧(  ذخائر العرب، النشر،دار املعارف للطباعة و
                                                            

  .٢٦٥ - ٢٦٤ / ١، نفسه) 1(



  
٣٣٥  ر أمحد معلوف مسي.  د-  منهجية البحث يف الدرس اللغوي

 مجال الدين أبو عمرو عثمان بن عمر، الكافية يف النحو، شرح احلاجب، ابن -٥
  . احلسن األسرتاباذي، دار الكتب العلمية، بريوتبنرضي الدين حممد 

  م١٩٨١، ١ألصول، دار الثقافة، الدار البيضاء،ط امتام، حسان، -٦
حممد علي النجار، :  الفتح عثمان بن جين، اخلصائص، حتقيقأبو جين، ابن -٧

  . بريوتالنشر،دار اهلدى للطباعة و
حممد حسن إمساعيل، وأمحد رشدي شحاتة :  حتقيقاإلعراب، صناعة سر -٨

  . م٢٠٠٠، بريوت، دار الكتب العلميةبيضون،عامر، منشورات حممد علي 
 بكر، طبقات النحويني واللغويني، حتقيق حممد أبو الفضل أبو الزبيدي، -٩

  .١٩٧٣ مصرإبراهيم، دار املعارف، 
 دار املبارك، أبو القاسم، اإليضاح يف علل النحو، حتقيق مازن الزجاجي، - ١٠

  .م١٩٧٩، ٣النفائس، بريوت، ط
 الفتلي،حممد احلسني .  د السراج، حممد بن سهل، األصول، حتقيقابن - ١١

  .م١٩٨٥، ١مؤسسة الرسالة، بريوت ط
 اجلنوب جالل الدين، معجم املصطلحات والشواهد الفلسفية، دار سعيد، - ١٢

   م١٩٩٤للنشر، تونس، 
عبد . د: حتقيقمفتاح العلوم،  أبو يعقوب يوسف بن حممد بن علي، السكاكي، - ١٣

 ٢٠٠٠ار الكتب العلمية، بريوت، حممد علي بيضون، د:  هنداوي، منشوراتاحلميد
  .م
 حممد السالم عمرو بن عثمان بن قنرب، كتاب سيبويه، حتقيق عبد سيبويه، - ١٤

  .هارون، عامل الكتب، بريوت
  .مبصر شوقي، املدارس النحوية، نسخة مصورة عن طبعة دار املعارف ضيف، - ١٥
 الشرح،ى  عقيل، شرح ابن عقيل أللفية ابن مالك، وعليه أضواء علابن - ١٦

جت البيطار، وعبد الفتاح الغندور، وحسن عبده الريس، وزارة : تأليف عاصم 
  . ه١٤٠٤، ٢ العايل يف اململكة العربية السعودية، طالتعليم



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٣٦  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

 املشرق،حمسن مهدي، دار :  أبو نصر، كتاب احلروف، حتقيق الفارايب، - ١٧
  .١٩٧٠ بريوت،

 داران حممد أمني، مطبعة  العلوم، صححه، ووقف على طبعه،عثمإحصاء - ١٨
  . م١٩٣١السعادة، مصر، 

 السيد حتقيق فارس، أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريا، الصاحيب، ابن - ١٩
  .أمحد صقر، طبع عيسى البايب احلليب، القاهرة

 منشوراتإمساعيل أمحد عمايرة، :  أبو علي، العسكريات، حتقيقالفارسي، - ٢٠
  .١٩٨١اجلامعة األردنية، 

 للمربد، املقتضب أبو القاسم سعيد بن سعيد، املسائل املشكلة يف أول لفارقي،ا - ٢١
   ١٩٩٣مسري أمحد معلوف، معهد املخطوطات العربية بالقاهرة، . حتقيق د

 وإبراهيم املخزومي،مهدي :  اخلليل بن أمحد، كتاب العني، حتقيقالفراهيدي، - ٢٢
  .١٩٨٤غداد، وزارة اإلعالم العراقية، ب: السامرائي، منشورات

 درويش،عدنان . د: حتقيقالكليات،  أيوب بن موسى احلسيين، الكفوي، - ٢٣
  .١٩٨٢وحممد املصري، وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، دمشق، 

 عامل عضيمة،حممد عبد اخلالق :  حممد بن يزيد، املقتضب، حتقيقاملربد، - ٢٤
  .الكتب بريوت

الدكتور مازن املبارك، :  حققه وشرحه،، مغين اللبيب هشام، مجال الدينابن - ٢٥
  .سعيد األفغاين، دار الفكر دمشق: حممد علي محد اهللا، وراجعهو
 مجال الدين حممد بن مكرم بن منظور اإلفريقي أبوالفضل منظور، ابن - ٢٦

  .١٩٩٢:  طبريوت،املصري، لسان العرب، دار صادر، 
عامل الكتب،  املفصل،يعيش، موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش، شرح  ابن -٢٧

  .بريوت



٣٣٧   

  المجاز المرسلبالغة
   وأبي حيان األندلسيجزيي وابن   القرطبعند

  خلدون صبح. د
از أحد وهو از اللغوي، وقد أشار القدماء إىل هذا النوع من ا  أنواع ا
العرب تستعري الكلمة فتضعها مكان الكلمة إذا كان املسمى ((: يقولفابن قتيبة 

  .)١( ))ًكال هلا أو مشاًجماوراا بسبب من اآلخر أو 
 ما استعمل فيه وما بنيهو ما كانت العالقة ((:  القزويين بقولهَّوعرفه

))وضع له مالبسة غري التشبيه
از املرسل من باب وبذلك. )٢(  أخرج القزويين ا

  .التشبيه
َّ هذا النوع مرسال، ألن اإلرسال يف ُِّومسي از االستعاري اللغةً  اإلطالق، وا

َّمقيد بادعاء أن ّ .  مطلق وحمرر من هذا القيدواملرسل املشبه من جنس املشبه به، َّ
ًإمنا مسي مرسال إلرساله عن التقييد : وقيل  خمصوصة، بل ردد بني عالقات بعالقةُِّ

از االستعاري، فإنه بعالقة واحدة وهي  ةخبالف ا   .)٣(املشا
از حتت عنوان هذا )٤( السيوطيوذكر از يف املف( النوع من ا بعد ) ردا

از العقلي(َّأن عد    . يف الرتكيب، وذكر أنواعهًجمازا) ا
  : المرسل عند المفسرين األندلسيينالمجاز

از املرسل بالتحليل والدراسة للوصول إىل املفسرون تناول  األندلسيون ا
از اليت ذكروها يف تفاسريهمهلذااملقتضى البالغي    : النوع أو ذاك فمن أنواع ا

                                                            
  .١٠٢تأويل مشكل القرآن، ص ) 1(
  .٢٩٥؛ والتلخيص، ص ٢/٣٩٧اإليضاح ) ٢(
  .٤/٢٩حاشية الدسوقي ) ٣(
  . وما يليها٢/٧٥٦اإلتقان ) ٤(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٣٨  )٢(اجلزء ) ٨٠( ا

  :ق اسم الكل على الجزء إطال-  ١
ْأصابعهم جيعلون:  قوله تعاىلحنو ُ َ َِ مَ ْ يف آذا

ِِ َ ِ)يف) ٢(القرطيبومل يشر . )١ 
َّ إىل معىن األنامل، فاملراد من األصابع، وهي الكل، اجلزء، فعرب اهللا عز تفسريه َّ
على  بالكل عن اجلزء، مبالغة بالفرار واهلروب النابع من املنافقني، واإلصرار َّوجل
فإن ((: وهذا املعىن ذكره ابن جزي فقال.  استماعهم إىل القرآن أو اإلسالمعدم
َْ أصابعهم ومل يقل أناملهم، واألنامل هي اليت جتعل يف اآلذان؟ قالَِمل : قيل

ا أعظم من األنامل ولذلك مجعها، مع أن ذكرَّفاجلواب أن  َّ األصابع أبلغ أل
)) السبابة خاصةاآلذانالذي جيعل يف 

)٣(.  
 عالقة اجلزء إىلزي السابق أنه مل يشر ُ يالحظ يف كالم ابن جومما

 حيان أبوَّبالكل، أو الكل باجلزء، باصطالح األلفاظ نفسها، وهذا ما متيز به 
َّ بعضها ألن األصبع كلها باألصابع  وأراد… ((: َّحينما فسر اآلية السابقة فقال

لة، لكن هذا من االتساع وهو إطالق كل  إمنا جتعل فيها األمناألذن،ال جتعل يف 
م ال يكتفون هؤالءَّوألن . على بعض ، لفرط ما يهوهلم من إزعاج الصواعق، كأ

 السد باألصبع كلها لفعلوا، وعدل عن االسم اخلاص ملا أمكنهمباألمنلة، بل لو 
 العام، وهو األصبع، ملا يف ترك لفظ السبابة من االسميوضع يف األذن، إىل 

لذلك ما عدل .  فيه تكون بأحسن لفظالكناياتدب القرآن، وكون حسن أ
ِّعن لفظ السبابة، إىل املسبحة  ُ

ِّواملهللة،
ُ

 وغريها من األلفاظ املستحسنة، ومل 
ا ألفاظ   مل يتعارفها الناس يف ذلك العهد، مستحدثةيلفظ املسبحة وحنوها، أل

))وإمنا أحدثت بعد
)٤(.  

                                                            
  .٢/١٩سورة البقرة ) 1(
  .١/٢١٠اجلامع ) 2(
  .١/٣٩التسهيل ) 3(
  .١/٨٦ البحر) 4(



  
از املرسل ٣٣٩  خلدون صبح.  د- عند القرطيب وابن جزي وأيب حيان بالغة ا

د َّوهي ألفاظ تفر) اخلاص(و) العام (استعمل حيان يف تفسريه السابق وأبو
 باجلزء، بل إنه أطلق والكل إىل ما اصطلح عليه من عالقة اجلزء بالكل، ًا إضافة

َ معتمدا العلم استعماهلا،تسميات على األصابع كاملهللة واملسبحة، وبرر عدم  ً
ا مل تكن معروفة يف وقتها   .االستداليل، بكو

َوإذا: زء قوله تعاىل إطالق الكل على اجلومن ْ رأيـتـهم َِ ُ َتـعجبكَََْ ُ ِ ْ ْ أجسامهم ُ ُ ُ َ ْ َ
ْوإن يـقولوا تسمع لقوهلم كأنـهم  ُْ ََّ َ ِ ِِ

ْ َ ُْ َ َْ َ ُ َ ْ ٌخشبِ ُ ْ مسنَّدة حيسبون كل صيحة عليهم هم ُ ُْ ِ ْ ََْ ٍ َ َُ َّ ُ َ َ ََْ ٌ َ ُ
ُّالعدو  ُ َ ْفاحذرهمْ ُ ْ َ ْ ُ قاتـلهم الله أىن يـؤفكونَ َ َُْ َّ َ ُ َّ ْ ُ ََ)١(.  

  .)٢( مل ير مجلتهمألنهأجسامهم أي وجوههم، : تفسري اآلية السيوطي يفقال
ومل .  العام أو اهليئةاملنظر القرطيب فلم يذكر معىن الوجه، وإمنا ذكر أما

  .)٣(ِّيصرح بإطالق الكل على اجلزء 
 جزي على ذكر حسن الصور من غري أن يفصل أو يفرق بني ابن واقتصر

  .)٤(صورة الوجه أم اجلسم
َوإذا((: ن يف ذلك حياأبو وقال ْرأيـتـهم َِ ُ ََْ ْ تـعجبك أجسامهمَ ُ ُ َ ْ َ َ ُ

ِ ْ ُ اخلطاب 
م، فكان منظرهم   للسامع،أو للرسول  ا، وجهارة أصوا أي حلسنها ونضار

)) حيلوومنطقهميروق 
)٥(.  

َّ هذا املوضع أن املفسرين الثالثة مل يصطلحوا على إطالق يف ونالحظ
  . كالمهم على معىن مالحة الوجوهمن قد نستدل وإمناالكل مبعىن اجلزء، 

                                                            
  .٦٣/٤:  املنافقونسورة) 1(
  .٢/٧٥٥ اإلتقان) 2(
  .١٨/١١٥ اجلامع) 3(
  .٤/١٢٢ التسهيل) 4(
  .٨/٢٧٢ البحر) 5(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٤٠  )٢(اجلزء ) ٨٠( ا

ازية، فيطلق اسم اجلزء على املمكن ومن  أن تعكس هذه العالقة اللغوية ا
  .الكل
  : إطالق اسم الجزء على الكل-  ٢

َويـبـقى:  تعاىلقوله حنو ُوجه ََْ ْ َ ربكَ َِّ
 القرطيب القول يف اآلية فصل. )١(

َويـبـقى((: فقال مبعىن الذات اإلهلية ))وجه((َّالسابقة، وفسر  ُ وجه ََْ ْ َربكَ َِّ أي 
 احملققون ارتضاهويبقى اهللا؛ فالوجه عبارة عن وجوده وذاته سبحانه، وهذا الذي 

 عبارة عنه الوجه: وقال ابن عباس. ابن فورك، وأبو املعايل، وغريهم: من علمائنا
َويـبـقى: كما قال ُوجه ََْ ْ ِ ربك ذو اجلالل واإلكرامَ َ ْ ِ َ َِ َْ ُ َ َِّ)وأما :  أبو املعايلوقال. )٢

.  ارتضاه شيخناالذيالوجه فاملراد به عند معظم أئمتنا وجود الباري تعاىل، وهو 
َويـبـقى: ومن الدليل على ذلك قوله تعاىل ُوجه ََْ ْ َ ربكَ َِّ .ف بالبقاء عند وواملوص

القول يف هذا عند ) البقرة( يف مضىوقد . تعرض اخللق للفناء وجود الباري تعاىل
َفأيـنما:  تعاىلقوله َِّ فـثم وجه اللهَُُّتـولوا َََْ ُ ْ َ َّ ََ)الكتاب األسىن( يف ذكرناه وقد )٣ (

  .مستوىف
ا : القشريي قال َّقال قوم هو صفة زائدة على الذات ال تكيف، حيصل  ُ

وجهه وجوده : ْوالصحيح أن يقال.  الرب ختصيصه باإلكرامأراداإلقبال على من 
أي يبقى : وقيل.  ووجه الصواب وعني الصوابمر،األهذا وجه : وذاته، يقال

ا إىل : وقيل. بوجههالظاهر بأدلته كظهور اإلنسان  وتبقى اجلهة اليت يتقرب 
))اهللا

)٤(.  
 بالشعر إلثبات فناء كل شيء يف اآلخرة إال ذات اهللا يستشهد فالقرطيب

                                                            
  .٥٥/٢٧ الرمحن سورة) 1(
  .٥٥/٢٧ الرمحن سورة )2(
  .٢/١١٥سورة البقرة ) 3(
  .١٥١-١٧/١٥٠اجلامع ) 4(



  
از املرسل ٣٤١  خلدون صبح.  د- عند القرطيب وابن جزي وأيب حيان بالغة ا

) الوجه( أخرى يف سورة البقرة، فإطالق اجلزء وهو آيةووجوده ويقيس اآلية على 
  ).ذات اهللا(أراد به الكل وهو 

ذا الوجه واملعىن فيقولِّيصرح جزي وابن الوجه هنا عبارة عن ((:  
))الذات

)١(.  
ً حيان اآلية على كالم العرب مشريا إىل عالقة اجلزء بالكل، أبو ويقيس

 حقيقة الشيء واجلارحة منتفية عن اهللا تعاىل عن يعرب به والوجه… ((: فيقول
أين وجه عريب كرمي جيود :  مكةصعاليك وتقول ، شيء هالك إال وجههوحنو كل

))َّعلي
)٢(.  

فأطلقوا الجزء .  عربيرجل) وجه عربي( من قول الصعاليك فالمراد
  .على الكل

  :ب على السبب َّ إطالق المسب-  ٣
َهو:  قوله تعاىلحنو ِالذي ُ ِ يريكم آياته ويـنـزل لكم من السماءَّ

َ ََّ َ
ِ ِِْ ُْ َُ ُ َُِّ َ ًِْ رزقاُِ

)٣(.  
از) ًرزقا (وكلمة ًفالسماء ال متطر رزقا، وإمنا متطر مطرا ((: هي حمل ا ً
والعالقة املانعة عن إرادة . فالرزق نتيجة للسبب الذي هو املطر. الرزقيتسبب عنه 
َّ تسمى املسببيةاحلقيقيمعىن الرزق  ُ(( )٤(.  
 بل إن ، األندلسينيتفاسري التحليل الدقيق لآلية مل جنده بالتفصيل يف وهذا

َالقرطيب فسر الرزق، أي فسر الشيء بالشيء نفسه، من  َّ  أن يشري إىل مسببه غريَّ
َُُِّويـنـزل : يف قوله تعاىلوهو املطر، فقال ْلكم َ ُ ًِْ من السماء رزقاَ ِ َ َّ َ

ِ : مجع بني إظهار
 وهذه اآليات  قوام األبدان،وبالرزقَّاآليات وإنزال الرزق؛ ألن باآليات قوام األديان، 

                                                            
  .٤/٨٨٤التسهيل ) 1(
  .٨/١٩٢البحر احمليط ) 2(
  .١٣/ ٤٠: سورة غافر) 3(
  .٢٠٠صناعة الكتابة، ص ) 4(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٤٢  )٢(اجلزء ) ٨٠( ا

 والرياح والنجوم والقمر الشمسوات واألرضون وما فيهما وما بينهما من اهي السم
ار والعيون واجلبال واألشجار وآثار قوم هلكواوالبحاروالسحاب   واقتصر. )١( )) واأل

  .)٢(ابن جزي على تفسري الرزق باملطر فقط
 إذا ما قورن ة،اآلي أبو حيان يف حتليله للمجاز املرسل يف هذه ومتيز

 يف  الرزق، فقالأيَّ أشار إىل أن املطر سبب قوام البدن، إذالقرطيب، وابن جزي، ب
ُويـنـزل: قوله تعاىل َُِّ ْلكم َ ُ ًِْ من السماء رزقاَ ِ َ َّ َ

ِ: وهو املطر الذي هو سبب قوام بنية 
)) الرزق لألبدانكهذاالبدن، فتلك اآليات لألديان، 

)٣(.  
ِوليستـعفف: ى السبب قوله تعاىلب علَّ املسبإطالق ومن ِ ْ َْ َالذين ََْ

ِ َ ال َّ
ِجيدون نكاحا حىت يـغنيـهم الله من فضله  ِ ِ ِِ ْ َ ْ ُ َ ًُ َّ ُ ُ َ ْ َّ َ َ ُ َوالذينَِ

ِ َّ ْ يـبتـغون الكتاب مما ملكت َ َ ََ ََِّ َ َ َِ ْ َ ُ ْ
ْأميانكم فكاتبوهم  ُْ ُِ َ َُ ُ ْإنََْ ِ علمتم فيهم خيـرا وآتوهم من مال الله اِ َِّ ِ َ ْ ْ ْ ُْ ُ َ ً ْ َ ِ ِ ُِ ْ ْلذي آتاكم َ ُ َ

ِ َوالَّ َ 
ًُّتكرهوا فـتـياتكم على البغاء إن أردن حتصنا  ََ َ ْ ََ ْ ِ ِ َ ِْ ََ ْ ُ ِ َََ ُِ ْ ُلتبتـغواُ َ َْ ْ عرض احلياة الدنـيا ومن ِ َ ََ َ َْ ُّ ِ ْ َ ََ

ََّيكرههن فإن الله  َِّ َِ َّ ُّ ْ ْمنُ ٌ بـعد إكراههن غفور رحيمِ ِ َ ٌ ُ َ َّ ِ
ِ ِ
َ ْ ِ ْ َ)٤(.  

َجيدون َال ((: القرطيب قال ُ ً نكاحاَِ َ ِ طول نكاح، فحذف املضافأي َْ .
ُ ما تنكح به املرأة من املهر والنفقة، كاللحاف اسم ملا يلتحف هناالنكاح ها : وقيل ِّ ُ
 ملا يلبس، فعلى هذا ال حذف يف اآلية، قاله مجاعة من املفسرين؛ اسم واللباس ،به

َّحىت : تعاىلقولهومحلهم على هذا  ُيـغنيـهم َ ُ َِ ْ ِ الله من فضلهُ ِِ ْ َ ْ َُّ فظنوا أن املأمور َّ
 القول ختصيص املأمورين ويف هذا. به الذي يتزوج َباالستعفاف إمنا هو عدم املال

َّ لكل من تعذر عليه ّمتوجهباالستعفاف؛ وذلك ضعيف، بل األمر باالستعفاف 

                                                            
  .١٥/٢٦٧اجلامع ) 1(
  .٤/٣التسهيل ) 2(
  .٧/٤٥٤البحر ) 3(
  .٢٤/٣٣: سورة النور) 4(



  
از املرسل ٣٤٣  خلدون صبح.  د- عند القرطيب وابن جزي وأيب حيان بالغة ا

َّالنكاح بأي وجه تعذر، كما قدمناه، واهللا تعاىل  ))أعلمَّ
)١(.  

 للسبب الذي هو نتيجةح، والنكاح نة يتسبب عنه النكاو واملؤفاملال
وأشار ابن : املسببيةَّاملال، والعالقة املانعة من إرادة معىن املال احلقيقي تسمى 

ازي من غري أن يسميه أيضا فقال ِوليستـعفف((: ًجزي إىل هذا املعىن ا ِ ْ َ ْ َْ َ 
َالذين
ِ ِ ال جيدون نكاحا حىت يـغنيـهم الله من فضلَّ ْ َ ْ ُ َ ًِ ِ ُِ َّ ُ ُ َ ْ َّ َ َ ُ َِ  باالستعفاف وهو أمر ِهَ

 َال:  التزوج، فقولهعلىاالجتهاد يف طلب العفة من احلرام، ملن ال يقدر 
َجيدون ُ ً نكاحاَِ َ ِ .تعذر ٍ بأي وجه،معناه ال جيدون استطاعة على التزوج 

ًال جيدون صداقا للنكاح، واملعىن األول أعم، والثاين أليق : معناهالتزوج، وقيل 
)) من فضلهاهللابقوله حىت يغنيهم 

)٢(.  
 رجح القول الثاين، وهو اعتماد املال كسبب لعدم القدرة على جزي فابن

َّإن أرفع مستويات التفسري القرآين هو :  اآلية، ويقالتتمةًالزواج معتمدا على 
َّ فعل ابن جزي، حينما صرح بأن معىن املؤونة أليق وكذلكتفسري القرآن بالقرآن،  َّ
  .. القول اآلخرورجحقش من املعىن األول، فنا

َجيدون َال  تعاىل حيان ففسر قولهأبو أما ُ ً نكاحاَِ َ ِ النكاح هنا قيل: بقوله 
 يلتحف به ويلبس، ويؤيده ملااسم ما ميهر وينفق يف الزواج، كاللحاف واللباس 

َّحىت: قوله  ْيـغنيـهم َ ُ َِ ْ ِ الله من فضلهُ ِِ ْ َ ْ ُ َّ َلن عدم املاَ باالستعفاف هو مفاملأمور 
))الزوجيةالذي يتزوج به، ويقوم مبصاحل 

)٣(.  
از املرسل، وإمنا فسر املعىن القرآين، كما فعل يصرح ومل َّ أبو حيان با

  .جزيالقرطيب، وابن 
                                                            

  .١٢/٢٢٥اجلامع ) 1(
  .٣/٦٦التسهيل  )2(
  .٦/٤٥١البحر ) 3(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٤٤  )٢(اجلزء ) ٨٠( ا

َّ يف هذه العالقة أن السبب والنتيجة يندجمان حىت يكادا الكامنة والبالغة
 إما السبب أو ،ريقتني نستطيع أن نعرب عنه بإحدى الطًواحداً شيئا ِّيكوناأن 

  .ِّ لآلخر يشري إليه ويصرح بهًرمزاالنتيجة، فيصبح أحدمها 
  .ً العالقة السابقة يصبح إطالق السبب جمازا ليدل على املسببعكسنا وإذا

  :بَّ إطالق السبب على المسب-  ٤
ُكانوا َما:  تعاىلقوله حنو َ يستطيعون السمعَ ْ َّ َ ُ ِ َ ْ َ)والعمل به، القبولأي . )١ 

  .)٢(َّنه مسبب عن السمعأل
وجيوز أن ((:  هذا املعىن فقال، وهو يفسر اآلية السابقةالقرطيب، ذكر

 ال موضع هلا؛ إذ الكالم قد مت قبلها، والوقف على العذاب نافية َما) تكون
ًما كان يستطيعون يف الدنيا أن يسمعوا مسعا ينتفعون به؛ وال أن :  واملعىنكاف؛
َّكانوا يستطيعون السمع، ألن اهللا أضلهم يف : ال الفراءق.  إبصار مهتديبصروا َّ
م لبغضهم النيب : وقال الزجاج.  احملفوظاللوح  له ال يستطيعون أن وعداو

: وهذا معروف يف كالم العرب؛ يقال: قال النحاس.  عنهيفقهوايسمعوا منه وال 
))ً فالن إذا كان ذلك ثقيال عليهإىلفالن ال يستطيع أن ينظر 

)٣(.  
ّ ال يضاعف العذاب، وإمنا هو سبب يف النتيجة أو املسبب، السمع فعدم

َّ املانعة من إرادة معىن الرزق احلقيقي تسمى السببية، والعالقة. وهو عدم اإلميان ُ
از معتمدا على معىن املعىنوالقرطيب أشار إىل  َّالنافية، وأكد رأيه بكالم ) ما(ً ا

  .والنحاسالفراء، والزجاج، 
ُكانوا َما ابن جزي عند تفسري اآلية وقال َ يستطيعون السمعَ ْ َّ َ ُ ِ َ ْ َ )َما( 

                                                            
  .١١/٢٠: سورة هود) 1(
  .٢/٧٥٧اإلتقان ) 2(
  .٩٤صناعة الكتابة، ص ) 3(



  
از املرسل ٣٤٥  خلدون صبح.  د- عند القرطيب وابن جزي وأيب حيان بالغة ا

م ال يسمعون وال يبصرون كقولهوالضمري نافية، :  الكفار، واملعىن وصفهم بأ
َختم ََ الله على ََ مَُّ ْقـلو ِِ ُُ ،وقيل غري ذلك، وهو بعيداآلية ((

)١(.  
ُكانو َما:  أبو حيان يف هذه اآليةقاله ومما َ يستطيعون السمعاَ ْ َّ َ ُ ِ َْ َ: إخبار عن 

  .)٢()) جاء به الرسولوملاحاهلم يف الدنيا على سبيل املبالغة، يعين السمع للقرآن، 
نفهم معىن اإلميان، ولكنه ال ) السمع للقرآن( قول أيب حيان يف وبالتدقيق
از  لكامن وراء َّ بل ال يذكر نوعه، وإمنا صرح باللون البالغي ااملرسل،يشري إىل ا
  . وهو املبالغة يف الكفراإلخبار،هذا النوع من 
از املرسل تسمية الشيء باسم ما كان عليهعالقات ومن   . ا

  : الشيء باسم ما كان عليهتسمية - ٥
ُوآتوا:  تعاىلقوله حنو َاليتامى َ َُْ أمواهلمََْ َ َْ)يتامى، إذ ال كانوا أي الذين ،)٣ 

َيـتم بعد البلوغ ُْ
)٤(.  
از املرسل يطلق عليه أيضا املاضويةلنوعا وهذا ً من ا

 ما كان :أي ،)٥(
از يف هذه .  باسم ما كان عليههعليه الشيء يف املاضي، فيسمون م العالقةوا  أ

 هويستعملون اللفظ للداللة على ما كان عليه الشيء يف املاضي، ويريدون ما 
 على احلاضر حقيقة، وعلى َّعليه يف احلاضر، وجيرون بذلك على أن داللة الصفة

  .. جمازعداهما 
ُوآتوا:  يف تفسري اآلية السابقةالقرطيب قال َاليتامى َ َُْ أمواهلمََْ َ َْ :وأراد 

                                                            
  .٢/١٠٣التسهيل ) 1(
  .٥/٢١٢البحر ) 2(
  .٤/٢سورة النساء ) 3(
  .٢/٧٥٧اإلتقان ) 4(
  .١٩٤صناعة الكتابة، ص : علي، أسعد) 5(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٤٦  )٢(اجلزء ) ٨٠( ا

َفألقي :ًباليتامى الذي كانوا أيتاما؛ كقوله
ِ ُْ َُالسحرة َ َ َ ساجدينَّ

ِ ِ َ)وال سحر . )١
ْ السجود، فكذلك ال يتم مع البلوغمع ) يتيم أيب طالب: (وكان يقال للنيب . ُ

  .ًاستصحابا ملا كان
ُوآتوا َ ٌولفالن أتـو، أي عطاء.  أعطوا، واإليتاء اإلعطاءأي : أبو زيد. ْ
ُأتـوت ْ ِّ الرجل آتوه إتاوة، وهي الرشوةَ  يفَّواليتيم من مل يبلغ احللم، وقد تقدم . ً

))وهذه اآلية خطاب لألولياء واألوصياء. مستوىف) البقرة(
)٢(.  

 املاضويةَّ فقهي، وال بد من محله على معىن حكماز خيرج عنه  هذا اَّإن
ً على معىن ما كان جيعل املدلول متضمنا أن نعطي القاصر ماله، محلهَّألن عدم 

 وهو مل يبلغ سن الرشد بعد ينىبء بضياع املال ألنه ال جييد مالهوإعطاء القاصر 
ًعطاء املال ملن كان يتيما، مث َّ بد من عالقة املاضوية، أي إالولذلك . التصرف به

 القرآنية مرتبطة باملعاين الفقهية للتشريع اإلسالمي، والقرطيب فالبالغةًأصبح راشدا، 
ذا  از املعىنَّصرح  از القرآينَّ وقاسه على آية آخرى، وفسر ا  القرآين، إال أننا با

از   .كما عهدناه، ال يذكر اسم العالقة أو نوع ا
 األوجه األوجه مبعىن أحدَّ فأورد عدة معان لآلية، مث صرح يف  ابن جزيأما

ُوآتوا((:  به عن القرطيب فقالمتيزالسابقة، وهذا ما  َاليتامى َ ََ َُْ أمواهلمْ َ َْ خطاب 
 الصغري مع الكبري، أمروا أن يورثوهم، وعلى يورثونلألوصياء، وقيل للعرب الذين ال 

توا اليتامى من أمواهلم ما يأكلون ويلبسون ؤ أن يادفاملرَّالقول بأن اخلطاب لألوصياء، 
 املراد دفع أمواهلم إليهم إذا وقيل على هذا حقيقة، اليتيميف حال صغرهم، فيكون 

))َّ ألن اليتيم قد كرب، اليتيم على هذا جمازفيكونبلغوا 
)٣(.  

                                                            
  .٧/١٢٠سورة األعراف ) 1(
  .٥/٩اجلامع ) 2(
  .١/١٢٩تسهيل ال) 3(



  
از املرسل ٣٤٧  خلدون صبح.  د- عند القرطيب وابن جزي وأيب حيان بالغة ا

از باعتبار ما كان، وأكد وجود أبو َّوتفرد َْ حيان عن سابقيه بتسمية ا
 يف بين آدم فقد األب، وهو مجع يشمل تمُوالي… ((:فقال: السابقةاآليةاز يف ا

ً واإلناث، وينقطع هذا االسم شرعا بالبلوغ، فال بد من جماز يف اليتامى، الذكور
ً على البالغني اعتبارا، وتسمية مبا كانوا عليه شرعا قبل البلوغ من اسم إلطالقه ً
أن ال تؤخر األموال عن حد البلوغ، والميطلوا إن  فيكون األولياء قد أمروا باليتم،

از يف. منهم الرشدَسِنوُأ : األموالهم ئيتاإ معىن ويكونُآتواوإما أن يكون ا
ًاإلنفاق عليهم منها شيئا فشيئا، وأال يطمع فيها األولياء واألوصياء،   عنها ويكفواً

 اليتيميد على مال أيديهم اخلاطئة، وعلى كال املعنيني اخلطاب ملن له وضع ال
  .)١( ))ًشرعا

از،  -  يف حني مل يلتفت القرطيب وابن جزي-  حيان التفت أبا َّإن إىل وجه ا
از املرسل، وأطلق عليه امسا هو اعتبار ما كان أي يعودوذكر نوعني أحدمها  ً إىل ا

ازية فيسمى االسم باسم ما يؤول إليههذهوقد تعكس .املاضوية َّ العالقة ا ُ.  

  : تسمية الشيء باسم ما يؤول إليه-  ٦
ِّإين: قوله تعاىلحنو ُأعصرََِ أراين ِ

ِ ْ   .)٣(اخلمرية إىلً عنبا يؤول أي ،)٢(ًَْ مخراَ
 باملستقبلية النسبة إىل املستقبل، أي ما سيكون عليه البالغيون ويقصد

از يف هذه العالقة أ. ما سيكون عليهباسمالشيء يف املستقبل، فيسمونه  م وا
متجاوزين ما   عليه الشيء يف املستقبل،سيكونيستعملون اللفظ للداللة على ما 

  .)٤(هو عليه يف احلاضر

                                                            
  .٣/١٦٥البحر ) 1(
  .١٢/٣٦سورة يوسف ) 2(
  .٢/٧٥٨اإلتقان : السيوطي) 3(
  .١٩٥ الكتابة، ص صناعة) 4(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٤٨  )٢(اجلزء ) ٨٠( ا

وإمنا .  يفسر اآلية ال يشري إىل معىن املستقبلية يف تفسريهحني والقرطيب
 حذف حسب ما وردت يف هلجات العرب، أو على العنب،ًيعدها امسا من أمساء 

ِّإين: ويف ذلك يقول). عنب مخرأعصر (، أي )عنب( هو مضاف ِأراين ِ ُ أعصر ََ
ِ ْ َ

ِّإين: وقرأ ابن مسعود. ً عنبا، بلغة عمان، قاله الضحاكأي ًَْمخرا ِأراين ِ ُ أعصر ََ
ِ ْ َ

 فقال عنب ومعه ًأعرابياأخربين املعتمر بن سليمان أنه لقي : األصمعي وقال. ًعنبا
ُأعصرمخر، وقيل معىن : ما معك؟ قال: له

ِ ْ  مخر، فحذف عنب :أي ًراَْمخ َ
  .)١(ومتور مترة ومتر مثلَْمخرة ومخر ومخور، : ويقال. املضاف

از ومساه بـ جزي ابن أما ُأعصر  يففقال) ما يؤول إليه( فذكر نوع ا
ِ ْ َ 

ً فيه مسي العنب مخرا مبا يؤول إليه، وقيل هي لغةقيل :ًَْمخرا ُِّ((
)٢(.  

ًي اخلمر مخرا باعتبار ما يؤول إليه، وقيل ومس((:  أبو حيان فقالًأيضا َّوصرح
ً أعرابيا لقيت اسم العنب، وقيل يف لغة أزد عمان، وقال املعتمر غساناخلمر بلغة 

ًحيمل عنبا يف وعاء، فقلت ما حتمل قال مخرا أراد العنب ً…((
)٣(.  

  : إطالق اسم الحال على المحل-  ٧
از م يستعملون اللفظ الدهذه يف وا ، وهم )احلال(ال على  العالقة أ

ميريدون غريه، فتتجاوزه    .)٤(الذي ينزل أو يقيم فيه) احملل( إىل إراد
از يف قوله تعاىلورد وقد َِْرمحة َِففي:  هذا اللون من ا َ الله هم فيها َ ِ ْ ُ َِّ
َخالدون ُ ِ َ)٥(.  

ذا املعىن لكنه مل يشر كعادته إىل عالقة احمللية، فقالالقرطيب َّوصرح   :
                                                            

  .٩/١٦٦ اجلامع) 1(
  .٢/١١٩ التسهيل) 2(
  .٥/٣٠٨ البحر) 3(
  .١٩٢ الكتابة، ص صناعة) 4(
  .٣/١٠٧: سورة آل عمران) 5(



  
از املرسل ٣٤٩  خلدون صبح.  د- عند القرطيب وابن جزي وأيب حيان بالغة ا

رمحة ِفيَف َِْ َ هم فيها خالدونَِّاللهَ ُ ِ َِ َ ْ ُ .أي يف جنته ودار كرامته خالدون باقون .
 البدع والضالالت، ووفقنا لطريق الذين آمنوا وعملوا طرقجعلنا اهللا منهم وجنبنا 

  .)١( آمني. الصاحلات
  .)٢( جزي فتجاوز هذا اجلزء من اآلية ومل يفسرهابن أما

م مستقرون يف ((: نة فقال حيان على معىن اجلأبو ونص وملا أخرب تعاىل أ
 ذلك االستقرار هو على سبيل اخللود، ال زوال منه وال انتقال، َّأنَّرمحة اهللا، بني 
مالرمحةوأشار بلفظ  ْ وأن العبد وإن كثرت طاعته ال يدخل ، إىل سابق عنايته  َ َّ

  . اهللا تعاىلبرمحةاجلنة إال 
ة هنا اجلنة وذكر اخللود للمؤمن ومل يذكر ذلك املراد بالرمح:  عباسابن وقال

)).…َّ بأن جانب الرمحة أغلبًإشعاراللكافر 
)٣(.  

 عالقة َّ هنا أن المفسرين الثالثة لم ينصوا علىيالحظ ومما
  . من غير أن يذكروا عالقة المحليةبالمعنىالمحلية باللفظ وإنما صرحوا 

ْإذ:  احلال على احملل قوله تعاىلاسم إطالق ومن ُريكهمُي ِ ُ َ ِ الله يف ِ ُ َّ
َمنامك ِ ََ)٥(على قول احلسن البصري. عينكأي يف . )٤(.  

ً منامه قليال، يف رآهم النيب ((:  عند تفسري اآلية السابقةالقرطيب قال
َّفقص ذلك على أصحابه، فثبتهم اهللا بذلك عىن باملنام حمل النوم وهو : وقيل. َّ
وهذا مذهب : الزجاجقال . ن احلسنالعني؛ أي يف موضع منامك، فحذف، ع

                                                            
  .٤/١٦٠اجلامع ) 1(
  .١/١١٥التسهيل ) 2(
  .٣/٢٦ر البح) 3(
  .٨/٤٣سورة األنفال ) 4(
  .٢/٧٥٨اإلتقان ) 5(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٥٠  )٢(اجلزء ) ٨٠( ا

ْوإذحسن، ولكن األوىل أسوغ يف العربية؛ ألنه قد جاء  ْ يريكموهم َِ ُ ُ ُ ِ التـقيتم يف ِِإذُِ ْ ُ ََْ ْ
ْأعينكم قليال ويـقللكم يف أعينهم ْ ِْ ِ ُِ ُْ َْ َِ ُ َُُُِّ َ ً

َِ)أن هذه رؤية االلتقاء، وأن تلك علىَّفدل . )١ َّ َّ
))رؤية النوم

)٢(.  
َّ الوجه األول وهو قول اجلمهور أن الرؤية هي رؤية منام، مث القرطيب ذكر((

حمل (وذكر عالقة احمللية يف قوله .  البصري وهي رؤية العنياحلسنانتقل إىل قول 
 باستحسانه هذا القول، لكنه عاد ورجح قول اجلمهور، الزجاجوذكر قول ). النوم

د اآلية اليت تليها واملتضمنة معىن ْ ورؤية العني، بأن أوراملنام،َّعندما فرق بني رؤية 
  .احلقيقيةالرؤية العينية 
ْإذ((:  يورد ابن جزي إال رأي اجلمهور؛ فقالومل ُ يريكهمِ ُ َ ُالله ُِ َّ اآلية :

ً رأى الكفار يف نومه قليال فأخرب بذلك أصحابه فقويت قد كان رسول اهللا 
))أنفسهم

)٣(.  
ْإذ:  أبو حيان اآلية فقالَّوفسر ُكهمُِ يريِ ُ ُالله َ ْ يف منامك قليال ولو أراكهم َّ ُ َ ََ ََْ ً

َِ َ ِ ََ ِ
ْكثريا لفشلتم  ُْ ِ ََِ ً ْولتـنازعتمَ ُْ ََ َ ٌ يف األمر ولكن الله سلم إنه عليم ََ

َِ ُ َ َِّْ َ َّ َّ َِ َّ ِ ََ َ ِبذاتِ َ ِ الصدورِ ُ ُّ 
ا رؤيا منام، رأى الرسول .  للرسول اخلطاب  فيها وتظاهرت الروايات أ

ا أصحابه فقويت نفوسهم وشجعت على ًالكفار قليال فأ  وقال أعدائهمخرب 
 بالقلةواملراد ). أبشروا لقد نظرت إىل مصارع القوم( حني انتبه ألصحابه النيب 

م مهزومون مصروعون وال حيمل على قلة . هنا قلة القدر واليأس والنجدة، وأ
م ما بني تسعمئة إىل أرؤياه  ألنهالعدد  لف فال ميكن  حق، وقد كان علم أ
ا ،َّ على قلة العدد، وروي عن احلسن أن معىن يف منامك يف عينكذلكمحل   أل

                                                            
  .٨/٤٤سورة األنفال ) 1(
  .٧/٣٨١اجلامع ) 2(
  .٢/٦٦التسهيل ) 3(



  
از املرسل ٣٥١  خلدون صبح.  د- عند القرطيب وابن جزي وأيب حيان بالغة ا

 ألنه ينام فيها فتكون الرؤية يف اليقظة وعلى ، قيل للقطيفة املنامةكمامكان النوم 
  .)١( وذكره عن املازين وما روي عن احلسن ضعيفالنقاشَّهذا فسر 

القرطيب وابن جزي الرؤيا يف املنام  أبا حيان يرجح كما رجح َّفإن وهكذا
از أي إطالق اسم احلال وهو املنام على ِّ املعواآلخرلكنه يذكر الرأي  ل على ا

َمنامة : َّ الدثار احململ احلال، على قولنا للقطيفة، وهيوقاسها) عينك(احملل وهو  ََ
ا مكان النوم،    . يف النهاية يضعف قول احلسنلكنهأل

ازية اللغوية املرسلة ي ما عكسنا الوإذا   . يدل على اسم احلالاحمللصبح ُعالقة ا

  : إطالق المحل على اسم الحال-  ٨
م .  إىل احملل، أي املكانالنسبة البالغيون ويقصد از يف هذه العالقة أ وا

م علىيستعملون اللفظ الدال   املكان وهم يريدون غري املكان، فتتجاوز إراد
  .)٢(و ما فيهاملكان إىل من فيه أ

ازية قولـه تعاىل  تضمنت هاليت اآليات القرآنية ومن : ذه العالقة ا
ُفـليدع ْ َناديه ََْ ِ َ

َِواسأل :  ومنها قوله تعاىل.)٤(أي أهل ناديه، أي جملسه. )٣( ْ َ
َالقرية ََْ ْ

َّ ومن بالغة هذه اآلية أن املكان واملكني . القريةأهل اسأل :أي .)٥(
م صادقًوتوكيدايوسف مبالغة سيشهدان على إخوة  ن حىت طلبوا و منهم على أ

  . املكان وأهله شاهدينفجلعواسؤال املكان إلخراج ما يف نفسهم من صدق 
َِواسأل: قوله تعاىل((:  عند تفسري اآلية السابقةالقرطيب قال ْ َالقرية َ ََْ ُ اليت كنَّا ْ َِّ

                                                            
  .٤/٥٠١ البحر) 1(
  .٣٣٤ الكتابة، ص صناعة) 2(
  .٩٦/١٧:  العلقسورة) 3(
  .٢/٧٥٨ اإلتقان) 4(
  .٨٢/ ١٢: سورة يوسف) 5(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٥٢  )٢(اجلزء ) ٨٠( ا

َفيها والعري
ِ ْ َ َ ِ .م عنده ورفعواحققوا ا شهاد . يتهمهم التهمة عن أنفسهم لئال  
َِواسأل: فقوهلم ْ َالقرية َ ََْ ْ قرية من :  أهلها، فحذف؛ ويريدون بالقرية مصر وقيلأي

َِواسأل: وقيل املعىن.  وامتاروا منهااقراها نزلوا  ْ َالقرية َ ََْ ْ كانت مجادا، فأنت وإن ً
وال : ضمار؛ قال سيبويه حاجة إىل إفالنيب اهللا، وهو ينطق اجلماد لك؛ وعلى هذا 

َّ هندا وأنت تريد غالم هند؛ ألن ِّكلمجيوز  والقول يف العري كالقول يف . لِكُْش يهذاً
َلصادقون ََِّوإنا. القرية سواء ُ ِ َ َ قولنايف ((

)١(.  
:  رأي سيبويه يف هذا املوضع غري مناسب هلذا املقام فقولناالقرطيب إيراد َّإن

: أما قوله تعاىل. ًاما غري مقبولني يف الفصاحة العربية وإًلغزايتضمن ) ًكلم هندا(
َِواسأل ْ َ القريةَ ََْ ْ . َّفال ميكن أن نسأل عقليا اجلماد وإن صرح القرطيب بذلك ألن َّ ً

وأما أن نقيس . واسأل أهل القرية:  القرية كانوا قد خربوهم وشاهدوهم أيأهل
ُمي على آية منه، فهذا ال يقبل،  ال توافق معىن القرآن الكر، العربكالممجلة من 
  . سيبويه واستشهد به القرطيببهَّوإن صرح 

از، املفسرون وأشار از من غري أن يصرحوا با  األندلسيون إىل عالقة ا
م فسروا إطالق احملل على اسم احلال، فالقرطيب توسع يف املعىنولكنهم حللوا   بأ

، مث أكد كالمه بأمثلة شعرية )أهل النادي) (يالناد(َّ أن املراد بـ َّوبنيتفسري اآلية 
لس، فقالالناديورد فيها  والنادي يف كالم . …((: )٢( مبعىن أهل النادي أو ا
لس الذي ينتدي فيه القوم، أي جيتمعون، واملراد أهل النادي، كما قال : العرب ا
  :)٣(جرير
ِ صــــــــهب الــــــــسبال أٌجملــــــــس هلــــــــم ِّ ُ ْ  ٌذلــــــــةُ

 

ـــــــــــــــــــــــدهاأحرارهـــــــــــــــــــــــا سواســـــــــــــــــــــــية   ُ وعبي
 

                                                            
  .٩/٢١٤ اجلامع) 1(
  .٢٠/١١٣ اجلامع) 2(
  .، ونسب خطأ جلرير٢/١٢٣٥ ذي الرمة ديوان) 3(



  
از املرسل ٣٥٣  خلدون صبح.  د- عند القرطيب وابن جزي وأيب حيان بالغة ا

  :)١( زهريقال
ُ حــــــــسان وجوههــــــــاٌمقامــــــــات وفــــــــيهم ُ ٌ َ

ٌوأنديـــــــــــــة  ِ ـــــــــــــا ِ ُ القـــــــــــــول والفعـــــــــــــلُينتا ْ ِ ُ 

  :)٢(]املهلهل[ آخر وقال
ّنبئـــــت أن النـــــار بعـــــدك أوقـــــدت[ لــــــسبعــــــدك َّواســــــتب  ]َّ  ُ يــــــا كليــــــب ا

  : )٣(قال زهري.  إذا جالستهأناديه ناديت الرجل وقد
ُ عقـــــــــــــــدمها ســـــــــــــــواءِّاحلـــــــــــــــي َأمـــــــــــــــام   والرجـــــــــل املنـــــــــاديالبيـــــــــت جـــــــــارو َ ُ 

ُفـليدع: يف قوله تعاىل جزي اآلية على هذا املعىن، فقالابن َّوفسر ْ َِناديه ََْ َ: 
لس الذي جيتمع فيه الناس وكان أبو جهل قد قال أيتوعدين : النادي والندى ا

ديدا وتعجيزا له، حممد ً فواهللا ما بالوادي أعظم ناديا مين فنزلت اآلية  ً : واملعىنً
  .)٤(ْفليدع أهل ناديه لنصرته إن قدروا على ذلك

ُفـليدع:  كالم سابقيه، فقالحيان أبو وأكد ْ َِناديه ََْ َ إىل قول أيب إشارة 
  :وقال جرير.  واملراد أهل الناديمين،ًجهل وما بالوادي أكرب ناديا 
ّ جملس صهب السبال هلم   أذلةُ

وهو أمر تعجيب ) صهب السبال أذلة( ولذلك وصف بقوله جملس أهل أي
  .)٥(ًا دعا ناديه ألخذته املالئكة عيانلوأي ال يقدره اهللا على ذلك 

ازية يف اآلية هي احمللية، حيث ذكر املكان وجتوز جند وهكذا ِّ أن العالقة ا ُ ُ َّ

                                                            
   .٩٣ شعر زهري، ص شرح) 1(
؛ وأمايل ابن ٥٦٢، ٤٦؛ وجمالس ثعلب، ص ٢٩ األنصاري، ص زيد أيب نوادر) 2(

  .١/٥٢،١٨٤،٣٢٤الشجري 
  .١٤٢٠ ص زهري بن أيب سلمى، شعر) 3(
  .٤/٢٠٩ لتسهيلا) 4(
   .٨/٤٩٥ البحر) 5(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٥٤  )٢(اجلزء ) ٨٠( ا

ّلكننا كما رأينا، مل يسم.  من فيهإىلاملكان  از، وإمنا اكتفوا واُ  هذا النوع من ا
. مار، وقاسوا اآلية على الشعر العريب لالستدالل على اإلضمار على اإلضبتفسريه
ازومن  َِواسأل:  املرسل قوله تعاىلا ْ َ القرية اليت كنَّا فيها والعري َ

ِ ْ َْ َ ِ ُ َِّ َ َ أقـبـلنا فيها َِّاليتََْ ِ َْ ََْ
َوإنا لصادقون  ُ ِ َ َ ََِّ)١(.  
از وهو املكانية فذكر احملأوردَّ أن القرطيب ونالحظ وأراد ) القرية(ل  معىن ا

  ).ساكنيها(احلال 
 يف هذا املقام على املعىن الفقهي الذي أخرجه ننص اجلدير بالذكر أن ومن

َّيف هذه من الفقه أن كل من كان على حق، ((: قولهالقرطيب من اآلية السابقة يف 
ُوعلم أنه قد يظن به أنه على   أن يرفع ]عليه[، َّ ما هو عليه أو يتوهمخالفَّ

 عليه، حىت ال يبقى ألحد هوِّمة وكل ريبة عن نفسه، ويصرح باحلق الذي الته
َّمتكلم َُ((

ً على كل إنسان رد التهمة عنه إن كان بريئا وهذا واجب لذلك .)٢ ( َّ
 شدة ارتباط البالغة العربية يف القرآن الكرمي نالحظمستنبط من اآلية وهنا 

  .لقرآن الكرمي املواضع من ابعضباستنباط األحكام الفقهية يف 
از فهو يصطلح على أما  وجود ابن جزي فنراه يتفرد عن القرطيب بذكر لفظ ا

از يف اآلية الكرمية يف لفظ  َالقرية(ا ََْ َوالعري( ،)ْ
ِ ْ َِواسأل :فيقول. )َ ْ َ القريةَ ََْ ْ تقديره :

يعنون الرفقة، هذا هو قول اجلمهور وقيل : واسأل أهل القرية، وكذلك أهل العري
 واألول ختربه اجلمادت ألنه نيب، أن سؤال القرية بنفسها والعري بنفسها وال يبعد املراد

  .)٣(أظهر وأشهر على أنه جماز؛ والقرية هنا هي مصر
 واملتعمقة يف وجوه التأويل، ويؤيد رأي املناقشة شخصية ابن جزي وتربز

                                                            
  .١٢/٨٢:  يوسفسورة) 1(
  .٢١٥- ٩/٢١٤امع اجل) 2(
  .٢/١٢٦التسهيل ) 3(



  
از املرسل ٣٥٥  خلدون صبح.  د- عند القرطيب وابن جزي وأيب حيان بالغة ا

ويقصد ) واألول أظهر: ( بذلك بقولهويصرحاجلمهور ويرجحه على أنه جماز، 
  .القرية) أهل(باألول تفسري اآلية على تقدير حمذوف 

والظاهر أن ((:  اآلية على اإلضمار فقال عند تفسري اآليةحيان أبو ومحل
) بالعري( القرية وأهل العري، إال أنه أريد ِلَسَو:  قيلكأنهذلك على إضمار أهل، 

))والعري: قولهالقافلة فال إضمار يف 
)١(.  

) اسأل القرية(َّالحظ أن أبا حيان رجح اإلضمار يف قوله و نالقول هذا ويف
از وال عالقته، وهو جماز مرسل ) والعري (تعاىلونفاه يف قوله  ومل يذكر نوع ا
  . احملل وهو القرية وأراد احلال وهم أهلهاذكرعالقته احمللية، 
از ومن  جند تسمية الشيء باسم آلته حيث يتحد الفعل باسم اللغوي ا

  .ُ من اإلبالغ يعرب عن الفعلدرجةه حىت يصل اسم اآللة إىل آلت

  : تسمية الشيء باسم آلته - ٩
 العالقة كون الشيء واسطة يف التأثري، عليه يتوقف التأثري ذه ويقصدون

ِّ املؤثر، ومثاله أن يذكر اسم ويراد به األثر الذي ينتج عنه، يعاجلوالتأثر، إذ به 
  .)٢(على آلة الشيء مكان الشيء نفسه الدال اللفظوبذلك يستعمل 

ْواجعل:  تعاىلقوله أمثلته ومن َ ْ َ لسان صدق يف اآلخرينِيل َ ِ
ِ ِ ٍ ِْ َ َ

ِ)أي ثناء . )٣
  .)٤(َّ ألن اللسان آلتها،ًحسن

م كانوا َّعد وقد  القرطيب هذا اللون البالغي من باب االستعارة ويبدو أ
 ّ ومرد. اللسان للقول أو الثناءاستعارةد ً أحيانا بني أنواع البالغة أو أنه أراخيلطون

                                                            
  .٥/٣٣٧البحر احمليط ) 1(
  .٢٠١صناعة الكتابة، ص ) 2(
  .٢٦/٨٤: سورة الشعراء) 3(
  .٢/٧٥٩اإلتقان ) 4(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٥٦  )٢(اجلزء ) ٨٠( ا

 من أنواع البالغة نوععدم اصطالح املفسرين األندلسيني على كل إىل ذلك 
از والتشبيه   والكناية، واالستعارةوتسميته، فكانوا يعتمدون على كلمات بعينها كا

 باللسانواملراد ((: )١(فقالونراه يتابع فيستعمل الكناية للتعبري عن هذه العالقة 
وموضع اللسان موضع القول على : قال القتيب. القول، وأصله جارحة الكالم

ا عن الكلمةاالستعارة،   :)٢(]باهلة[قال األعشى .  وقد تكين العرب 
ــــــــــــين إين ــــــــــــاََْأتـت ُّ لــــــــــــسان ال أســــــــــــر  َ ٌعلـــــو مـــــن  ٌ ُ ال عجـــــب منهـــــا وال ســـــخرَْ ٌ َ 

َلسانَّ جزي فاكتفى بأن فسر ابن أما َ
ٍصدق ِ ِْ ومل )٣( اجلميلالثناءب 

از أو االستعارة أو . يفصل ِّواعتمد أبو حيان رأي ابن عطية، ومل يصرح بلفظ ا
َلسان  يف قوله تعاىل كما أوردها القرطيب فقالالكناية َ

ٍصدق ِ ِْ: قال ابن عطية 
 اهللا دعوته فكل ملة أجاب وكذلك .هو الثناء وختليد املكانة بإمجاع من املفسرين

ا حممد تتمسك به وقيل :  وقال مكي، وتعظمه وهو على احلنيفية اليت جاء 
 باحلق، فأجيبت الدعوة يقوممعىن سؤاله أن يكون من ذريته يف آخر الزمان من 

َّ، وهذا معىن حسن إال أن لفظ اآلية ال يعطيه إال بتحكم على يف حممد 
  .)٤(انتهىاللفظ 

 وإن مل يصطلح على النوع  القرطيب يف حتليله للمجاز،ّتفرد نرى وهكذا
ازي، ولكنه أشار إىل  َّ مبعىن اجلارحة، وذكر لفظ االستعارة، وأيد رأيه ببيت اآللةا
ازمن الشعر لألعشى،   املوجود يف اآلية هو جماز مرسل، عالقته اآللية، فا
ً فذكر وأريد به الذكر جمازا بعالقة اآلليةللذكر،َّباعتبار أن اللسان آلة  ِّ ُ.  

                                                            
  .١٣/١٠٦اجلامع ) ١(
  .٦/٥١١، ٤/١٥٦، ١/١٩١؛ وخزانة األدب ٤/٩٠شرح املفصل البن يعيش ) ٢(
  .٣/٨٧التسهيل ) ٣(
  .٧/٢٦البحر ) ٤(



  
از املرسل ٣٥٧  خلدون صبح.  د- عند القرطيب وابن جزي وأيب حيان بالغة ا

از اللغويومن   : ا
  : باسم ضدهالشيء تسمية -  ١٠

ذه ونعين  استعمال كلمة يف معناها املعاكس هلا، وهذا املعىن العالقة 
 وغرض هذه العالقة، إما املدح واالستحسان أو الكالمجيب أن يفهم من سياق 

ْفـبشرهم: الذم والسخرية حنو قوله تعاىل ُْ ِّ ٍبعذاب ََ َ ٍ أليمَِ َِ)يف حقيقةوالبشارة . )١ 
  .)٢(اخلرب السار
ِوبشر: ِّ يفسر القرطيب قوله تعاىلالبقرة سورة ويف ِّ َ َالذين َ

ِ ُ آمنوا وعملوا َّ ِ َ َ َُ
ْالصاحلات أن هلم جنَّات جتري من  َ َِ ِ َْ ٍ َُِْ َّ َ

ِ ُ األنـهار كلما رزقوا منـها من مثرة رزقا قالوا ََِْحتتهاَّ ََ ً ُِْ ٍَِ َ ْ
ِ َِ َْ ُ َُ َُّ َْ

َهذا َِْ الذي رزقـنَ ُ
ِ ا وهلم فيها َّ َا من قـبل وأتوا به متشا ًِ

َُْ َ َ
ِ َ َُ ِْ ِِ ُُ ُ ٌأزواجَْ ٌَََّمطهرة ََْ َ وهم فيها ُ ِ ْ ُ َ

َخالدون ُ ِ َ)٣(.  
ً ذكر اهللا عز وجل جزاء الكافرين ذكر جزاء املؤمنني أيضاملا: فيقول َّ .

ّ لتغريها بأول -  وهي ظاهر اجللد -  يظهر أثره على البشرة مباوالتبشري اإلخبار 
َّ أن يستعمل يف السرور مقيدا باخلري املبشر به، وغري الغالب يرد عليك؛ مث خرب َُ ً َّ ُ

ًمقيد أيضا ً والشر إال مقيدا منصوصا على الشر ّمغُ يستعمل يف الوال. َّ ً َّ َّاملبشرُ
ُ

.  به
ْفـبشرهم: قال اهللا تعاىل ُْ ِّ ٍ بعذاب أليمََ َِ ٍ َ َِ . ٌووجه بشري إذا كان  البشارة ِّبني ًحسناٌ

ِّاملبشرُما يعطاه : ُوالبشرى). بفتح الباء( ))أوله: وتباشري الشيء. َُ
)٤(.  

 القرطيب حول اآلية السابقة جيده يشري إىل معىن التضاد، لكالم والقارىء
َّ أن البشارة تستعمل يف السرور، أما استعماهلا يف سورة علىَّفقد نص يف تفسريه 

 بني آية البقرة اليت جاءت فيها  التضاد، فهو يقارنسبيلآل عمران فجاءت على 
                                                            

  .٣/٢١: ل عمرانسورة آ) 1(
  .٢/٧٥٩اإلتقان : السيوطي) 2(
  .٢/٢٥: البقرة سورة) 3(
  .١/٢٢٧ اجلامع) 4(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٥٨  )٢(اجلزء ) ٨٠( ا

 وبني آية آل عمران اليت جاءت فيها البشارة الغالبة،البشارة مستعملة يف حالتها 
  .على سبيل التضاد

از املرسل حيان وأبو  أشار إىل معىن التضاد يف اآلية من غري أن يسمي نوع ا
يل التهكم واالستهزاء َّ بذكر الغرض البالغي هلذا األسلوب فخرجه على سبَّتفردولكنه 

 مع ما استعملتَّ أن البشارة هي أول خرب سار فإذا َّوتقدم… ((: قال. بالكافرين
))ذلك هو على سبيل التهكم واالستهزاء: ليس بسار فقيل

)١(.  
از يف اآلية الكرمية هو جماز مرسل عالقته التضاد، وبالغة َّفإن وهكذا  ا
ُلبشارة حيث تنفرج النفوس وتفرج باخلرب  أتت مبتدئة بلفظ ااآليةالصياغة يف 

 َّفتنقلتُ تنقبض وتصعق بلفظ العذاب حىت تضيق األنفس أنالسار مث ما تلبث 
ِع مقمع وهو العذابْنَ مث مالبشارةاآلية بني إقبال مطمع، وهو  ُ.  

 دراسة املفسرين األندلسيني للمجاز املرسل وعالقاته مل تقم على إن - 
از  عاملسمياتأساس إطالق  لى هذه العالقات، ومل يصطلحوا على تسمية ا

از املرسل، وإمنا  ً جل اهتمامهم منصبا على إخراج املعىن املوجود يف كل كانبا ُّ
 ع للمجاز املرسل مل يرتافق يف بعض األحيان متقصيهمَّآية، وهذا ال يعين أن 

اعتبار (اضوية ً فنراهم حينا يطلقون على املالعالقات،إطالق التسميات على هذه 
َّوتفرد أبو حيان يف ذلك عن ) العام واخلاص(وعلى اجلزئية والكلية ) ما كان

  .القرطيب وابن جزي
م يطلقون اسم يف واملتقصي از( تفاسري األندلسيني جيد أ من غري أن ) ا

ا استعارة يف بعض املواضعِّيصرحواحيددوا العالقة أو  وعلى هذا فإن مههم .  بأ
  . القرآنمعاينخري تفسري األول واأل

م ) االستعارة( لفظ استعماهلم َّولعل از يف إىل ايدل على عمق نظر

                                                            
  .٢/٤١٤ البحر) 1(



  
از املرسل ٣٥٩  خلدون صبح.  د- عند القرطيب وابن جزي وأيب حيان بالغة ا

از املرسل تدل على االستعارة، فنحن نطلق احملل عالقاتَّ ألن ،القرآن الكرمي  ا
ِّ املكان لتعريف أهله، أو اجلزء للداللة على الكل، فهذه نستعريعلى احلال، أي 

ُ إمنا هي تقسيمات عقلية وليست فنية، ففنية الصورة تسرب القات،للعالتقسيمات 
از  از املرسل كانت دراستهم . وحتليلهبفهم ا واألندلسيون عندما درسوا ا

از على كل ما عالقته وليستتقصى معىن الصورة   تسميتها أو نوعها، فأطلقوا ا
ة أو غري  ة،املشا تكوين الصورة، فكل ما  بسبب فهمهم العميق لطبيعة املشا

 مدلوالت أخرى ترافقها يف اللفظ وتفهم يف سياق ايطلق من مسميات، يراد 
االدال، كان املفسرون األندلسيون  از، أو االستعارة، وإن يصنفو  حتت عنوان ا

ًكان جمازا عقليا أو لغويا أو  ً   .استعارةً
 بعض اآليات، من  نذكر األحكام الشرعية اليت استكنهوها يفأن ننسى وال

از املوجود  ازفيها،ا   .ً فالقرطيب أشار إىل بعض القضايا الفقهية معتمدا على ا
از أيضا الكنايةومن  قريب،وهي كالم حيتمل معنيني، أحدمها : ً ا
ازي حبث فيه املفسرون األندلسيون، حيث يتفارق . واآلخر بعيد وهذا النوع ا

. ازي، ويلتحمان يف الوقت نفسه يف مجلة واحدة احلقيقي واملعىن ااملعىن
 بالغتها من التلويح والتلميح، واإلشارة والتطويح، دون التصريح تظهروالكناية 
  .والتقريرواملباشرة 
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لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٦٠  )٢(اجلزء ) ٨٠( ا
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٣٩١   

  تانيـ البسليمانـس
ِما وناقِمترج ِدا مقارنـً  اًـً

  ممدوح أبو الوي. د

  :ةـمقدم
ولعل الرتمجة من ,  كانت هناك دعوات للمثاقفة وحوار احلضاراتًودائما اليوم
 اليت هي أقلالغنية و,  وهي ضرورية لكل اآلداب، بني الشعوبالتواصلأهم سبل 

  .لضعف ذاته إال أصابه اعلىٌوما تقوقع أدب , ًغىن
 على سبيل الروسيفلقد تأثر األدب , ببعضبعضها  تأثرت كل اآلداب ولقد

ا يف أثبتته الدكتورة مكارم الغمري وهذا ما, املثال باألدب العريب  مؤثرات(( كتا
 على تأثر عمالقة الكافية قدمت األدلة فلقد ))عربية وإسالمية يف األدب الروسي
, بونني, تولستوي, لريمنتوف, وشكنيمثل ب, األدب الروسي باألدب العريب

  .وغريهم
فنهضت األمة العربية ,  هي أهم وسيلة من وسائل النهضة والتقدموالرتمجة

ً قلما للرتمجة عام وأحدث, ًيف عهد حممد علي الذي اهتم كثريا بالرتمجة واملرتمجني
 العريب يف األدبيف عصر ازدهار و .وكذلك األمر يف القرن العشرين, ١٨٣٥

 يهتم وهو معهد علمي كان ،صر العباسي أحدث اخلليفة املأمون دار احلكمةالع
ض األدب الروسي إال ،وهذا شأن اآلداب األجنبية العاملية, بالرتمجة   فما 
 وكذلك حال األدب األملاين ولقد أشار إىل هذه النقطة الدكتور ، الرتمجةبفضل
  .)) النصوصهجرة(( يف كتابه عبودعبده 

ا املختصون بالرتمجة مجةبالرت يهتم  املختصون باألدب املقارن، كما يهتم 
 حقول املعرفة يدرسه األدب من ل، فهي حقبنفسهما قائمني ًباعتبارها علما وفنا



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٩٢  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

ا وسيلة من وسائل تأثر اآلداب العاملية ،املقارن  ببعضها اآلخر، ال بل بعضهاّ أل
ا   إتقان لغة أجنبية ،رنااملقاألدب ّألن من مستلزمات الباحث يف . أهم وسيلةإ

ّا، وذلك ألن الباحث الذي جيري مقارنة بني نص من  تامًاإتقانواحدة على األقل 
ّ قومي آخر قد حيتاج للعودة إىل النص املرتجم بلغته أدبّأدب قومي، ونص من 

 وال سيما إذا كانت الرتمجة من لغة ،ً أحياناالرتمجة وذلك لعدم دقة ،ّاألصلية
ًطة أي ترمجة الرتمجة، مثال وسي ّ رواية لتولستوي، كتبت أصال باللغة الروسية ترمجةّ ً

ّ عن طريق اللغة الفرنسية وصدرت عن وزارة الثقافة ّالعربيةّولكنها ترمجت إىل اللغة 
  .اجلهيمّبدمشق، برتمجة صياح 

  . باب من أبواب األدب املقارنالرتمجة :الموضوع عرض
 عن )) املقارناألدب((ي هالل يف كتابه الشهري  الدكتور حممد غنيميقول
 يستطيع الدارس قراءة أن وتستلزم دراسة األدب املقارن(( :املذكوراملوضوع 

ا األ  على الرتمجة فما هو إال طريقة االعتمادّ أما صلية،النصوص املختلفة بلغا
 على وجههما  التأثري والتأثر األدبينيتقوميناقصة، ال يصح أن يلجأ إليها إذا أريد 

ًن لكل لغة خصائص وروحإإذ . الصحيح ّ  تفهم إال فيها وال تتذوق إال بقراءة الا ّ
  .)١(نصوصها؟

ً فإن الدكتور هالل يضع شرطا ملن يدرس وبذلك  املقارن أن يتقن األدبّ
ولكن ال . آخرا بنص ّعلى األقل لغة أجنبية واحدة، لكي يستطيع أن يقارن نص

ّمجة اآلخرين، ألن الباحث قد يتقن لغة أجنبية ّبد من االستعانة برت  اثنتني أوّ
ّولكنه ال يستطيع إتقان كل اللغات األجنبية، فهو يف هذه احلالة سيستعني  ّ

ّ املتوفرة يف لغته عن اللغات األجنبية، ولكن هذا ال يعفيه من إتقان بالرتمجات ّ
. حممد غنيمي هاللوهذا ما أشار إليه الدكتور .  واحدة على األقلأجنبيةلغة 

وكتابه .  يف ميدان البحث يف األدب املقارن، وهو أكثرهم شهرةالروادوهو من 



  
ًرمجا وناقدا مقارنا  سليمان البستاين مت ً ٣٩٣  ممدوح أبو الوي.  د- ً

 ًيف مدينة محص مدة املقرر يف كلية اآلداب جبامعة البعث الكتاباملذكور كان 
  .طويلة

 الذي )) املقارناألدب(( كتابه الدكتور حسام اخلطيب يف اجلزء األول من دِّويؤك
 حممد غنيمي هالل على الدكتورًو ثالثني عاما على كتاب حنصدر بعد مرور 

ا وذلك يف فصل بعنوان   الدكتور يقول )) املقارناألدب الباحث يف عدة((النقطة ذا
 من أبرز مستلزمات البحث املقارن، إذ املعنية معرفة اللغات وتعترب((: حسام اخلطيب

 يعرف وأنا األصلية  خالل لغامنكلما استطاع الباحث أن يتصل بالنصوص 
اخباياها  ً كان أقدر على حتديد نقاط الرتكيز يف حبثه وأسرع توصال إىل ،وإحياءا
ً أما االعتماد على النصوص املرتمجة فإنه يعترب عمال علميالصحيحة،النتائج  ّ ا من ّ
 ،ً فضال عن قصورها الطبيعي يف جمال اللغة األدبية،ّ ألن الرتمجاتالثانيةالدرجة 
)) للخطأ أو النقص أو التشويهعرضةن عادة تكو

)٢(.  

 حسام اخلطيب يرى ضرورة معرفة الباحث يف األدب الدكتور ّفإن وبذلك
ا وإذاّاملقارن للغات األجنبية،   درس الباحث ترمجة معينة فذلك لكي يقار

 املقارن التحدث بأكثر من لغة دون األدبباألصل، ويسمح عادة يف مؤمترات 
م يفرتضون معرفة املشاركني ترمجة فورية ويقوم األدب .  من اللغات احليةبعدد أل

ّ فهو يرى أن دراسة الرتمجة،ًاملقارن عند الدكتور حممد غنيمي هالل أصال على 
 مفهوم املدرسة يعتمداألجناس األدبية باب من أبواب األدب املقارن، وهو 

ثري والتأثر، ولن يكون هناك ً يعتمد أساسا على التأالذيّالفرنسية لألدب املقارن 
 عن طرق أخرى هلا صلة أو ةّ الرتمجة أو معرفة لغات أجنبيطريقتأثري وتأثر إال عن 

 َمن مث باألدبغري مباشرة باألدب، يف حني أن للرتمجة األدبية صلة مباشرة 
  .باألدب املقارن



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٩٤  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

 ّحممد غنيمي هالل جند أن.  األدب املقارن عند دعريف ما استعرضنا تفإذا
 يقوم على الرتمجة األدبية بالدرجة األوىل، فهو يعرف األدب املقارن املقارناألدب 
ا الكثرية دراسة((: مبا يلي ا املختلفة، وصال  مواطن التالقي بني اآلداب يف لغا
 الصالت التارخيية من تأثري أو تأثر، ه يف حاضرها أو يف ماضيها، وما هلذاملعقدة،

لتأثري أو التأثر، سواء تعلقت باألصول الفنية العامة  كانت مظاهر ذلك اًأيا
 املوضوعات بطبيعة أو اتصلت ة،ّالفكري ياراتـت األدبية أو الواملذاهبلألجناس 

)) األدبيف ىواملواقف واألشخاص اليت تعاجل أو حتاك
)٣(.  

 أبوابً بابا من ةّاألدبي الباحثون يف األدب املقارن دراسة الرتمجة وجعل
قارن، هذا ما أشار إليه الدكتور حممد غنيمي هالل عندما حتدث عن األدب امل

ّ اللغة الفارسية، وخصص الدكتور عن )) ودمنةكليلة(( ابن املقفع لكتاب ترمجة
 )) واألدب املقارنالرتمجة(( بعنوان ًاملذكور آنفاً فصال يف كتابه اخلطيب محسا
ألدب املقارن بالرتمجة  يف القسم األول عن عالقة اتحدثي ، إىل قسمنيّقسمه

ّ الثاين فهو مرتجم عن اللغة اإلنكليزية وجاء العنوان باللغة العربية وأمااألدبية، 
 ّالعباسي، فيه عن الرتمجة يف العصر ويتحدث ))ّ العربية القدمية يف الرتمجةالتجربة((

 عالتاسوبوجه خاص يف عصر اخلليفة املأمون ابن اخلليفة هارون الرشيد، يف القرن 
امليالدي، إذ ازدهرت الرتمجة يف ذلك الوقت وال سيما عن اللغتني اليونانية 

  .ّوالفارسية
  : تجربة سليمان البستاني– 1ً

 الشهادةحصل على , ١٨٥٦ عام  يف لبنانولد:  البستانيبسليمان تعريف
 بغداديف (وعاش يف العراق مثانية أعوام , الثانوية يف املدرسة الوطنية ببريوت

 النوابًوانتخب نائبا عن بريوت يف جملس , ستانةآلمث انتقل إىل مصر وا) ةوالبصر
  .١٩٢٥وتويف يف مدينة نيويورك عام , العثماين



  
ًرمجا وناقدا مقارنا  سليمان البستاين مت ً ٣٩٥  ممدوح أبو الوي.  د- ً

  :ة اإللياذة واألوديسبملحمتي تعريف
 .م.اختذتا شكلهما النهائي يف القرن التاسع ق) األوديسة(و) اإللياذة(

ً بيتا ١٥٥٣٧لتحديد من  ستة عشر ألف بيت، وباوحنتتألف من ) اإللياذة(
 زوجة زفس، -  هريا:  اإلهلات الثالثاختلفت طروادة، حكايةًوتقص جانبا من 

ًأيهن أوفر مجاال؟ وقرر كبري :  اجلمالإهلة وفينوس ؛ وأثينا إهلة احلكمة؛وإهلة الزواج
ً طروادة حكما بينهن، فحكم ملكاآلهلة جوبيرت أن يكون باريس بن بريام 

 زوجة مينالوس ملك هيالنةل، فردت عليه مجيله بأن جعلت لفينوس بتاج اجلما
رب معه  اليونان وبنيإذ كانت تقوم بني طروادة . إسبارطة تقع يف حبه و

 ًغائبا كان ملكها ، عندما زار باريس إسبارطة، ويف إحدى املرات،عالقات جتارية
اف  مما أثار ..أقام باريس عالقة مع زوجة ملك إسبارطة الفاتنة هيالنة وهرب 

 أخو أغاممنون، م ملك إسبارطة وأهلها وأبطاهلا فهبوا حملو العار، وعلى رأسهثائرة
 فتصدى هلم جيشها بقيادة هيكتور األخ األكرب طروادةامللك فاجتهوا إىل 

  .لباريس
 لمصلحةف باريس أما أثينا وهريا ملصلحة يف املعركة، فينوس اآلهلة تتدخل

         إليها ابن خلدونوأشار أغلب لغات العامل،  اإللياذة إىلترمجت .اليونان
 ترمجها. أشعار العرب وأهل األمصار: يف مقدمته يف باب) ١٤٠٦ - ١٣٣٢(

، ومل ١٩٠٣يف القاهرة عام ) ١٩٢٥- ١٨٥٦(ًإىل العربية شعرا سليمان البستاين 
  . العرب جنس امللحمةيعرف

ا  وكلمة هومريوس تعين األعمى، ورأى بهومريوس، نظمها عض النقاد أ
 يف األسر أثناء إحدى احلروب، ولكن هريودوتس أبا هومريوستعين الرهينة لوقوع 

 يعين كفيف البصر، ألنه فقد بصره وهو يف ريعان لقبالتاريخ يرى أن هومريوس 
  .الشباب



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٩٦  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

ً مبكراد والديهَوبعد ذلك فق. ً وحيدا ألمه وألبيه يف إزمريهومريوس ولد ِّ ُ ،
مد، الذي َّاء عودته من إسبانيا إىل اليونان، إذ أصيب مبرض الر يف أثنبصرهوفقد 

ائيأناشتد إىل  . عاش هومريوس يف القرن التاسع قبل امليالد. ا قضى على بصره 
 يف القرن الثالث عشر قبل امليالد، أي قبل ميالد هومريوس طروادةووقعت حرب 

  .حو أربعة قروننب
صمة الطرواد، اليت حاصرها اليونان مدة عشر  إىل إليون عانسبة - ))واإللياذة((
 يف حني تقع ،ا من هذا احلصارً يوم- ٥٦-  مدة ))اإللياذة(( وتصور .سنوات

واألوىل أكرب من الثانية وكل منهما يتألف . اً أربعني يوممدةحوادث األوديسة يف 
  . األحرف اليونانيةعددا وهو ًنشيد) ٢٤(من 

ما  يف البدء اإللياذاملسيحية حاربت ة واألوديسة وبعد ذلك مسحت 
  .معهماوكذلك كان شأن اإلسالم 

  . أحد أبطال اليونان- كيد أخيل:  واحداإللياذة موضوع
  .رحلة أوديس:  واحداألوديسة موضوع

  : من الجانب اليونانياإللياذة أبطال
 إسبارطة الذي هربت زوجته هيالنة مع باريس ملك ملك - مينالوس - ١

  .الطرواد
  . امللكأخو - ونأغاممن - ٢
اية املعارك.  اليونانبطل - أخيل - ٣   .أصابه باريس بسهم قاتل يف 
  . اليونانخطيب - نسطور - ٤
  . اليونانبطل - أوديس - ٥
 اليونان قتل يف اليوم الثامن والعشرين من بدء املعارك على بطل - فطرقل - ٦

  .يد هيكتور



  
ًرمجا وناقدا مقارنا  سليمان البستاين مت ً ٣٩٧  ممدوح أبو الوي.  د- ً

  . أبطال اليونانأحد - إياس - ٧
  .قف إىل جانب اإلغريق الزواج، تإهلة - هريا - ٨
  . احلكمة، تقف إىل جانب اإلغريقإهلة - أثينا- ٩
  : جانب الطروادمن

وتقف إىل جانبه فينوس ربة اجلمال، قتله ابن .  الطروادملك - باريس - ١
  .أخيل

  . باريس قتله أخيل يف اليوم الثاين والعشرينأخو - هيكتور - ٢
  .قتله ابن أخيل، وقتل باريس. والدمها - بريام - ٣
  .ة هريا إىل جانب الطروادَّ زوج الرب- زفسيقف - ٤
  . بريامبنةكاسندرا - ٥
  . هيكتورزوجةأندروماك  - ٦
  . هيكتورأم - إياب - ٧
اظ العميان، وكان َُّف مثلها مثل األوديسة عن طريق احلاإللياذة فظتُح

ولدى .  العربية والروسية وكذلك لدى اليوناناألمةمنهم يف كل أمة حىت يف 
.  مل تصلنا مالحم لغريه من الشعراءكماؤلفات أخرى مل تصلنا، هومريوس م

 املادية، وهكذا شق احلاجةوبدأ هومريوس اإلنشاد يف أحد احلوانيت بسبب 
ً أربعة وعشرين نشيدا، وهذا ملخص من ))اإللياذة((وكما قلنا تتألف . طريقه

   :لألناشيد

I( خصام أخيل وأغاممنون:  األولالنشيد:  
م وس اإلغراكتسح ملا ا نساءهم وحاصروا ْوَبـَيق بالد الطرواد، عاثوا يف مد

 عشر سنوات، وكان يف مجلة السبايا فتاتان فاتنتان تدعى مدةإليون عاصمتهم 
 أمجع زعماء اجليش على متليك األوىل منهما بريسا،األوىل خريسا واألخرى 
  .ألغاممنون والثانية ألخيل



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٩٨  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

ه فرفض أغاممنون فاستغاث  بنت كاهن طلب إرجاع ابنتاألوىل وكانت
لوقف :  اليونان بوباء، فقال العراف لليونانوضرب أفلون فأغاثه َالكاهن اإلله

  .الوباء جيب إعادة خريسا ألبيها
غضب . ة أخرى وهي بريسا، سبية أخيلَّيِبَ على أن تعاد له سأغاممنون ووافق

وتوسط . كمة إهلة احل-   يفتك به لوال تدخل أثيناوكاد ،أخيل لرأي أغاممنون
تستغرق . مما أضعف اجلانب اليوناين.  القتالأخيلنسطور احلكيم بينهما فاعتزل 

  .اً يوم- ٢٢- أحداث هذا النشيد 
 أن النساء سبب احلرب، فهرب هيالنة مع باريس كان سبب نرى وهكذا
كما كانت .  سبب الوباء يف اجليش اليوناينخريساوكانت السبية . بداية احلرب
  . انقسام اجليش اليوناين وضعفهسببأخذها أغاممنون من أخيل بريسا اليت 
 الذهاب إىل أغاممنون ألن على بريسا تفضل البقاء مع أخيل السبية كانت

اًاألول أكثر شبابا،    .دهاَنه بكى حني فقإ أحبته وكان أخيل حيبها حىت وأل
أغلب وهو طقس معروف لدى .  الوباء قدم اليونان لآلهلة الضحاياأثناء يف

  .وعرف العرب هذا الطقس. !احلقبةالشعوب يف تلك 
 إىل خدعة لفتح إليون وهي بناء حصان خشيب يوجد فيه جنود، اإلغريق جلأ

 خيرج اجلند ويفتحون األبواب، ومن مجلة من كان يف الليل ويف )١(يدخله الطرواد
قتل . يل الطرواد، ومل ينج منهم إال نفر قلوقتلوا). يوليسيز(احلصان أوديسيوس 

 ونازعه عليه إياس، فلما مل أوديسأخيل بسهم باريس وحصل على سالحه 
رجع .  وعشيقهازوجتهغدرت بأغاممنون . اًحيصل على سالح أخيل انتحر كيد

                                                            
ُتذكر كتب التاريخ أن احلصان كان فيه جنود من اإلغريق، وأنه أدخل خبدعة إىل ) [1(

لة!/ (بالد الطرواد   )].ا



  
ًرمجا وناقدا مقارنا  سليمان البستاين مت ً ٣٩٩  ممدوح أبو الوي.  د- ً

 األبطال،مينالوس بزوجته هيالنة ومات، أما هيالنة فقد شنقتها إحدى أرامل 
عاش . حياته األوديسةأما أوديس فقد بنيت حول . الذين هلكوا حبصار طروادة

ا ًوكان أوفرهم حظ. وقتل باريس. أما بريام فقتله ابن أخيل.  احلكيم بسالمنسطور
  . الذي متكن من الفرار وأسس دولة عظيمةإيناس

فدعا إىل معاملة األسرى .  الشاعر هومريوس تقدمية بالنسبة لزمنهفلسفة تعد
 والتاريخ والفلك اجلغرافياعلوم  على وكان واسع االطالع.  جيدةمعاملةوالنساء 

ا واحلرب،والطب والسياسة   وهناك من يرى أن طروادة كانت غنية فطمع 
ااإلغريق وهامجوها لنهب    .ثروا

 شخصية جمموعة من الشخصيات اليت تستحق التوقف عندها منها هناك
ًكاسندرا بريام اليت فاض قلبها باألسى وهي ترى سفينة أخيها باريس متضي بعيدا 

 الويل لطروادة العظمى الويل((:  الوطن ورفعت ذراعيها إىل السماء وصاحتنع
إنين أرى إليون املقدسة تلتهمها ألسنة النريان، وأرى أبناء إليون وقد ! ًمجيعاولنا 

ا تساقطوا ً جثثا مضرجة بالدماء وأرى األغراب يسوقون نساء طروادة وبنا
))ًعبيدا

)٤(.  
  :ةـاألوديس - ٥

العودة مع اجليش اليوناين، ) يوليسيز(وادة رفض أوديسيوس  طرتدمري بعد
 بنفسه، فأخطأ السبيل يف عرض البحر، وتنقل من جزيرة طريقهّوفضل أن يشق 

 من َّينتظرانه على أحر) تلماكس(وابنه ) بينيلوب(ألخرى، يف حني كانت زوجته 
  .وجها سنوات، وتنتظر بينيلوب زعشراجلمر، يبحث تلماكس عن أبيه أكثر من 

مع عروس البحر وتتدخل اآلهلة إلنقاذه، ) يوليسيز (أوديسيوس يعاين
وتتحدث .  بفضله دخل اليونان املدينةالذيويكشف سر حصان طروادة، 

، وابنه ذي العني الواحدة )نبتون(امللحمة عن مغامرات أوديسيوس مع إله البحر 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٠٠  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

 مع أعدائه، الذين يةدامعودته إىل بيته بعد جمزرة عن  و،ومع الساحرة) سيكلوب(
 مثلها مثل وتقع ))اإللياذة((ً شهرة وحجما من أقل ))األوديسة((تعد . تنكروا له

وإذا .  اللغة اليونانيةيفً أربعة وعشرين نشيدا وهو عدد األحرف يف ))اإللياذة((
وال . املغامراتكانت اإللياذة تتحدث عن احلروب فإن األوديسة تتحدث عن 

 حبجةّوتصور مماطلة بنيلوب خلاطبيها ) يوليسيز(يوس سيما مغامرات أوديس
ارا وتنكثه ليال لكي تتخلص من ًنسجها ثوب ًا أليب زوجها، كانت حتيكه  ً

ا َّطُخ   . زوجها، الذي ظن أقرباؤه أنه ضاع يف عرض البحر ولن يعودوتنتظرا
 يف عام هلومريوس ))األوديسة((عن ) ١٩٧٣ - ١٨٨٩(طه حسني .د يقول
  :))بينيلوب(( بعنوانمقال له  يف ١٩٢٣
ذا الشك، أم ))األوديسة(( َ أقرأتأدري لست((  مل تقرأ، وأنا أمسح لنفسي 
 احلظ يف مصر، وأن سوء ِّسيئ علم يقني وجتربة أن األدب اليوناين أعلمألنين 

 . إىل حيث ال نستطيع تقديره أو تقدير عواقبه السيئةالشدةحظه قد بلغ من 
ً جهال تاما، بل أقول جهال فاحشا خمزيا، ال يليق أقولين، ال جنهل األدب اليونا ًً ً ً

ومع ذلك فقد كانت األوديسة واإللياذة، ...  فيهايطمعونبقوم حيبون احلياة أو 
للشعر والنثر، والنحت :  احلياة لألدب والفنينبوعًوما زالتا، وستظالن، دائما 
 ))األوديسة((و ))اإللياذة((َ، ومل تبل  القرونِتَيِلَب... اوالتصوير، والتمثيل واملوسيق

 واختلفت العصور والظروف على أوروبا يف العصر اليونانية، األمة تَيِنَف
 وستفىن أمم، وختتلف عصور وظروف، وتظل احلديث،املتوسط، ويف العصر 

ائها، ورونقها جديدة، ))األوديسة((و ))اإللياذة((آيات  ا و  خالدة، حمتفظة بقو
)) وتعاقب األحداثدهرالعلى وجه 

)٥(.  
 اليت ّة النقدياملقدمات املختصون يف األدب املقارن ضرورة دراسة ورأى

 الرتمجةا دراسة ًا أخرى، فإذًا أو نقاد آخرون أحيانًيضعها املرتمجون أنفسهم أحيان



  
ًرمجا وناقدا مقارنا  سليمان البستاين مت ً ٤٠١  ممدوح أبو الوي.  د- ً

 ا وال أبالغ إذة،ّضرورية ملن يهتم باألدب املقارن وكذلك دراسة املقدمات النقدي
 ًاشعر ))اإللياذة(( نقل الذي) ١٩٢٥- ١٨٥٦(يمان البستاين ّن سلإ قلت

اية   التاسع عشر ومطلع القرن القرنهلومريوس من أهم املرتمجني العرب يف 
 من األعمال األوىل الرتمجة الدكتور حسام اخلطيب مقدمته هلذه ُّدُعَالعشرين، ويـ

 اهلام يف تاريخ لالعميف األدب املقارن، فلقد فهم البستاين ضرورة ترمجة هذا 
 وقام للرتمجةّاألدب العاملي، وفهم ضرورة وضع مقدمة هامة تقع يف مئيت صفحة 

 ،اإلطالقوهو بال أدىن شك من أصعب أنواع الرتمجة، على . ًبالرتمجة شعرا
 النقل، ال يستطاع أن يرتجم، أو ال جيوز عليه الشعر((: وصدق اجلاحظ حني قال

َول تقطع نظمه، وبُومىت ح  النه، وسقط موضع التعجب،  ْسُ وزنه، وذهب حَلَطّ
))كالكالم املنثور

 يف اجلزء األول من كتابه ًاملذكورة آنفا الفكرةوذكر اجلاحظ . )٦(
 ترمجة ولعل )) املقارناألدب(( اخلطيب يف كتابه حسام الدكتور وأوردها ))احليوان((

ًعقيدا من ترمجة  وترمجة النصوص العلمية أقل تالشعر،النثر أسهل من ترمجة 
  .النصوص األدبية

ها إىل ّ أزفهومريوس إلياذة هذه((:  مقدمة الرتمجة بالعبارة التاليةتاين البسيبدأ
ًقراء العربية شعرا عربي ))اّ

ا كانت مثرة تعب ويستعمل )٧(  عمر،ّ كلمة أزفها، أل
رى، ده، وهذا ما حدث يف اآلداب العاملية األخّ هذا العمل سيخلّأنوهو يعلم 

 سبيل على امسه، أذكر سيخلد ))األوديسة(( أو ))اإللياذة(( على ترمجة يقدمفمن 
ّاملثال الشاعر الروسي الرومانسي جوكو  فلقد نقل .)١٨٥٢- ١٧٨٣ (سكيفّ

أكثر من  خلوده  ولرتمجته لألدويسة الفضل يف،ّالروسية اللغة إىل ))األدويسة((
املرتجم املتميز جدير باخللود، أليس  حال فّأية وعلى .قصائده اليت نظمها بنفسه

العريب أكثر بكثري  يف الوطن ًمعروفا) ١٩٧٦ - ١٩٢١(الدكتور سامي الدرويب 
- ١٨٢١ (دوستويفسكيمن بعض املبدعني وذلك بفضل ترمجاته ألدب 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٠٢  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

) ١٨٣٧ - ١٧٩٩( وبوشكني ) ١٩١٠- ١٨٢٨(وتولستوي ) ١٨٨١
 عن كانتم ترمجاته ّ أن معظمع ،وألدباء آخرين) ١٨٤١- ١٨١٤(ولريمنتوف 

ً بعضها مباشرة مثل ترمجة مؤلفات الكاتب جرىّ الفرنسية، واللغةلغة وسيطة وهي 
  . فانونفرانس ّ ياسني واملفكر اإلفريقيمولود ّاجلزائري

 والشعر اإللياذة بني ةاملقارن إىل وانتقلت(( سليمان البستاين فيقول يتابع
))ّالعريب

وباعرتاف علماء األدب املقارن العرب  فاملقدمة باعرتافه على هذاو )٨(
 طليعتهم الدكتور حسام اخلطيب هي من صميم األدب املقارن، ويتابع ويف

ّ بابا للمالحم أو منظومات الشعر القصصيوأفردت((: فيقول  مياثل اإللياذة، مما ً
 بني مالحم األعاجم واملالحم وقابلتفأشرت إىل ضروب الشعر عند اإلفرنج 

واستطردت من ذلك إىل . العربشعر اجلاهلي، ومجهرة أشعار العربية، من ال
وذيلت املقدمة  … اليونانإلقاء نظرة على اجلاهليتني، جاهلية العرب وجاهلية 
 وحبثت يف اتساع ّواليونانيةّخبامتة يف الشعر واللغة وعارضت فيها بني العربية 

ا القدمية   )٩(.))ّالعربية وثرو

 وأسرته وشعره هومريوس ))اإللياذة(( عن مؤلف البستاين يف مقدمتهويتحدث
طالعه على كتابات املؤرخ ا بفضلومرضه ووفاته، وقد عرف سرية هومريوس 

 سرية حياة عنّ ويرى البستاين أن هناك مصادر كثرية تتحدث ،هريودوتس
ا إىل احلقيقة هو م   . هريودوتسكتبه اّهومريوس ولكن أقر

ّإليطالية اّ والفرنسية وّواألملانية ّةواإلنكليزيّانية  سليمان البستاين يتقن اليونوكان
  .١٩٢٥وتويف يف نيويورك عام 

وعمل برتمجتها . ًاملذكورة آنفا اخلمس إىل اللغات ًمستندا ))اإللياذة(( ترجم
 وكتب املقدمة عليها مث شرحها وعلق ١٨٩٥- ١٨٨٧مثانية أعوام، من عام 

 عام، وصدرت ١٩٠٢ - ١٨٩٥ أي من عام ،خالل سبعة أعوام أخرى



  
ًرمجا وناقدا مقارنا  سليمان البستاين مت ً ٤٠٣  ممدوح أبو الوي.  د- ً

 يف مئيت صفحة، وجيري فيها املقدمةوتقع . ، عن دار اهلالل بالقاهرة١٩٠٤
 حديقة(( وال سيما بني ،ّ واليوناينّالعريبسليمان البستاين مقارنة بني األدبني 

  .ن اإللياذة ، وبيّ الرومي اليت تقع يف أكثر من مئيت بيتالبن ))الشعر
  : البستاينسليمان يقول

 على حنو ما يريد اجلاهليةبيل إذن للزعم بوجود مالحم للعرب يف  سفال((
 يعز مما ّالقصصيًمنها بعرف اإلفرنج، ولكن للجاهليني نوعا آخر من الشعر 

 يف سائر اللغات، وذلك يف املالحم القصرية، املقولة يف حوادث قصرية، وجوده
ك، وأجادوا  اجلاهلية، وبعض املخضرمني، قد سلكوا هذا املسلشعراءفجميع 

))…فيه 
)١٠(.  
 بعضها الدكتور إىل وهي ميزات أشار : مقدمة سليمان البستاينميزات

 يف اصطيف، وكذلك الدكتور عبد النيب املشار إليهحسام اخلطيب يف كتابه 
)) النقد األديب العريب احلديثيف((اجلزء األول من كتابه 

)١١(:  
لشعر العريب اجلاهلي وبذلك  واالقدمي أجرى مقارنة بني األدب اليوناين - ١

ا بني ووجد بالرتمجةف القارئ العريب باألدب اليوناين، ومل يكتف َّرَع ً تشا
  .األدبني
 إىل وجود خصائص مشرتكة التشابه حاول سليمان البستاين إرجاع هذا - ٢

تمعني العريب اجلاهلي  يوح مل هّ ولكنالقدمي، ّواليوناين ّيف مراحل التطور لدى ا
 الدخول يف أحكام اجتنب أو تأثر أو تأثري بينهما، وبذلك تبادل ّ بوجود أيًأبدا

  .متعسفة
ّ العربية بالنهضة استبشاره نل ويعالقدمي،ّ يتحمس البستاين للشعر العريب - ٣

ا األدب العريب   .ّالشاملة، وينتقد مرحلة اجلمود اليت مر 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٠٤  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

اء العرب لكي جيري  الشعردواوينً عندما كتب مقدمة لإللياذة قرأ معظم - ٤
ّ العريب مر باملراحل الثالث الشعر ويرى أن ،ّمقارنة بني اإللياذة وبني الشعر العريب ّ

ّ بتسعني عاما أي يف عام اهلجرةبدأت قبل :  النهضة اجلاهلية- األوىل : التالية  ً
 بداية األدب اجلاهلي ّأن وإذا اعتربنا . وهو زمن نبوغ امرئ القيس، ميالدية٥٣٢

 من شعر العرب مثل شعر أمثلة ذكرً عاما، وي١٥٠ فيكون عمره ٤٧٢م  عايه
  : بن أيب سلمىلزهرياحلكمة 

  املنايا خبط عشواء من تصبرأيت   ْ يعمر فيهرمختطئ ومن متته
 باهلجرة املرحلةبدأت هذه : ن يوهي مرحلة الشعراء املخضرم:  الثانية واملرحلة

 مرحلة الدولة العباسية اليت وهيحلة الثالثة   واملر.انتهت بقيام الدولة العباسيةو
  .ميالدية ٧٥٠قامت عام 

 الفرزدق اليت قصيدة مثل ))اإللياذة(( و القصائد العربية بعض  يقارن بني- ٥
ا زين العابدين    : بن احلسني واليت يقول فيهاعليمدح 

  الذي تعرف البطحاء وطأتههذا    واحلل واحلرميعرفه والبيت
 يف التعبري، وإحكام ومتانة(( املعىن،هذه القصيدة تتميز ببالغة يف ّ أن ويرى

ّ اإللياذة فإن بالغة األصل ال تفوقها مزايايف الرتكيب مع ميل إىل الرقة، وتلك هي 
))بالغة يف الكالم اليوناين

)١٢(   

ّ يف العصر العباسي يف سبيل االسرتزاق، فجعل الشعراء معظم مدح كان - ٦
 وصلت إلينا  إلياذة هومريوس فهي على ماأما((عة للتكسب، بعضهم الشعر صنا
))نقية من تلك املغامز

ًنه مل ميدح أحدإ ّأي )١٣(   .ا بالعطايا واملال واملكاسبًا طمعّ



  
ًرمجا وناقدا مقارنا  سليمان البستاين مت ً ٤٠٥  ممدوح أبو الوي.  د- ً

 مئيت يف وتقع )) الشعرحديقة(( املسماة ّ يقارن بني قصيدة ابن الرومي- ٧
ّن كنيته حتمله على حتدي  حملة موفيه ّ بابن الروميوكأين، ))اإللياذة((بيت وبني 

)) ومعانيه وتشبيهاتهأساليبههومريوس يف كثري من 
)١٤(.  

 نظرت إىل األشخاص وإذا((: فيقول يقارن أخيل بطل اإللياذة بعنرتة - ٨
 فمن بطل كعنرتة، ترجتف واألقوال،دهشت ملا يبدو لك من الشبه يف األحوال 

 القتال، فينكل العدو يعتزلفلصوته القبائل ارجتافها لصوت أخيل، يغاظ مثله، 
))عودتهبقومه حىت يهب من عزلته، فيفعل فعل أخيل يف 

)١٥(.  

ن ة،ّ املالحم العربيرأسً إذا فاملعلقات(( ويتابع قوله - ٩  إىل منظومات وأقر
)) على ما مياثل تغين هومريوس يف اإللياذة… ّالشعر القصصي

)١٦(.  
 سالةر(( يف) م١٠٥٧- ٩٧٣( ريّ يرى سليمان البستاين أن املع- ١٠
 يف )١٧(نو دانيت والشاعر اإلنكليزي جون ميلتاإليطايل الشاعر سبق ))الغفران

  .وصف العامل اآلخر

 احلصان يف اإللياذة، وصف وصف احلصان عند امرئ القيس يشبه - ١١
  :القيس ؤويقول امر

ً مقبل مدبر معٍّ مفرٍّمكر   ِلَه السيل من عَّ حطٍ صخركجلمود ٍ  اٍ
  : هومريوس ويقول

  صخر قد انتزعاكجلمود   ّ الشم سيل به اندفعايف

 فريى أن ، وتطور اللغة اليونانيةّالعربية جيري مقارنة بني تطور اللغة - ١٢
ّ يف حني أن لغة هومريوس حتتاج إىل ترمجة إىل ،قواعدها األوىل حافظت على

  . احلديثةاليونانية  اللغة
م حني ان وصف حال اليون- ١٣   :مصيبة كوصف املتنيب للحمى حلت 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٠٦  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

 ّ الدهر عندي كل بنتأبنت    من الزحامأنت وصلت فكيف
 ً جمرحا مل يبق فيهجرحت    للسيوف وال السهاممكان

 عنرتة قوم وضع أخيل وحاجة قومه إليه، وحاجة بني ًثانية  جيري مقارنة- ١٤
  :عنرتة لاق .العبسي إليه وكذلك أيب فراس احلمداين

ا الجتول   قومي إذا اخليل أصبحتسيذكرين   فرسان بني املضارب 
  : أبو فراس احلمداينقالو

  قومي إذا جد جدهمسيذكرين    الظلماء يفتقد البدرالليلة ويف
 من الشعوب، فكان الطقس كثري ويقارن طقوس التضحية القائمة عند - ١٥

 يقدمون أبناءهم يقيونالفينًموجودا عند الفينيقيني وعند اليونان وعند العرب، وكان 
 عبد ّ أنويرىضحية لآلهلة، وحىت العرب قبل اإلسالم كانوا يفعلون ذلك، 

زق عشرة أبناء ووقعت ُرإذا  الرسول العريب الكرمي نذر أحد أبنائه جداملطلب 
  . من اإلبلًالضحية مئةبّ اهللا إال أنه استبدل عبدالقرعة على 
  :سي بعض املآخذ منها األدب العباعلى سليمان البستاين ويأخذ

  . الشعريالوصف اختصار - ١
  . من الشعر صنعة للتكسبالشعراء اختذ بعض - ٢
  .الغزل ابتذال - ٣
ونيف  جتاوزهم - ٤   . ا

 إلياذة ّأما((: فيقول ))باإللياذة((ّ العريب األدب هذه املرحلة يف ويقارن
حبها على ّ وصلت إلينا نقية من املغامز، ال يؤاخذ صاماهومريوس فهي على 

ّ أما اخللة األوىل فألن الشاعر جاهلي وحيثما األربع،شيء من هذه اخلالل  ّ ّ
ما .  ورسم احلقائقالوصفتصفحت شعره رأيته أبدع يف  ّوأما الثانية والثالثة فأل ّ

ّوأما الرابعة فلقد حتاشاها الشاعر . ه منظومّكلخمالفتان لطبعه، وذلك باد يف 



  
ًرمجا وناقدا مقارنا  سليمان البستاين مت ً ٤٠٧  ممدوح أبو الوي.  د- ً

))...لسمو يف أدبه 
)١٨(  

  : الشاعر هومريوس مجال عيون املرأة بعيون املها يقولبهيش
 ٍمهاة بطرف عني رمقته   وما الذي ترويه:  قالتمث

  : اجلهم تشبيه وارد يف الشعر العريب يقول علي بن وهو
  واجلسرالرصافة املها بني عيون   )١٩(أدري  اهلوى من حيث أدري والجلنب

واألدب العريب يف هوامشه وحواشيه  بني اإللياذة البستاين ويقارن - ١٦
  . ترمجتهصفحاتاملوجودة يف كل صفحة من 

 تتضمن معىن ًأبياتا ))اإللياذة(( النشيد الرابع من يف سليمان البستاين فيجد
  :أبيات زهري بن أيب سلمى يف معلقته، يقول هومريوس

نامث َّ هاج البال ورج ا  ّ بزفس غيظ وأناكأين   ّ
  : سلمى فيقول زهري بن أيبأما

 ّ تكتمن اهللا ما يف نفوسكمفال    يكتم اهللا يعلمومهما ليخفى
 ِ فيوضع يف كتاب فيدخريؤخر   )٢٠( أو يعجل فينقمحساب ليوم

ا مضمون البيتني يف سليمان البستاين وجيد ً النشيد الرابع أبياتا يشبه مضمو
  :التاليني للشاعر العريب

د عن آباء صدقثناور    ديارهم الصنيعايف أسأنا  ٍ ا
َ أوشك أن يضيعاالسوء ُبناة

 ُ احلسب الرفيع تواكلتهإذا   )٢١(
 وصف الليل هلومريوس تشبه الوصف التايل المرئ يفً البستاين أبياتا وجيد

  :القيس يف الليل
  كموج البحر أرخى سدولهِوليل    اهلموم ليبتليبأنواع َّعلي

  له ملا متطى بصلبهفقلت    وناء بكلكلًإعجازا وأردف



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٠٨  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

  ِلَ أيها الليل الطويل أال اْجنأال   )٢٢( منك بأمثلاإلصباح  ومابصبح
ا تشبهً جيد البستاين يف النشيد السادس من اإللياذة أبياتا وكذلك  يف مضمو

  ):١٠٥٧- ٩٧٣(مضمون أبيات املعري 
  الوطء ما أظن أدمي الـخفف    من هذه األجسادإال أرض
ُ بنا وإن قدم العهـــوقبيح   )٢٣(ن اآلباء واألجداد هواد َ 

  :  أبطال اإللياذة بنسبه ويقولأحد ويفتخر
  مثلييعتزٌ نسب فيه فذا   )٢٤( وفصليأصلي إذا شئت وهذا

  : هذا البيت ببيت الفرزدقّويذكرنا
  مبثلهمفجئين آبائي ولئكأ   ُ مجعتنا يا جرير اجلوامعإذا

  :ا هلا مضمون آخر تشبه مضمون البيت التايلً أبياتهناك ّولكن
 ً أصلي وفصلي أبداتقل ال   ُصل الفىت ما قد حصلأ ّإمنا

 بعالقة ، البستاين عالقة أبرام بابنه باريس يف النشيد السابعسليمان ويقارن
 بذلك بَّوسب )) ساملالزير((ً الذي طعن كليبا يف ملحمة جبساس،والد جساس 
ً بطل اإللياذة أخيل يف النشيد التاسع أقواال تشبه أبيات املتنيب ويرددلقومه املآسي، 

  :التالية) م٩٦٦- ٩١٦(
 ارتقي ّحمل ّأي   يّ اتقعظيم ّأي
ّوكل◌   ِخيلق وما مل ـه   قد خلق اللـما ّ

  مهيتيف حمتقر    مفرقييف كشعرة
   )٢٥(...هو عندي كشعرة باحتقار : أخيل يقول
  :ًكثري من ا لشعراء مثل تأبط شرا الذي يقول تشبه أقوال أقوال وهناك

ّ حمكمة، جوال آفاقالّقو
 ِاد أنديةّ شهألوية، الّمح   )٢٦(



  
ًرمجا وناقدا مقارنا  سليمان البستاين مت ً ٤٠٩  ممدوح أبو الوي.  د- ً

  .)٢٧( فلسفة تشبه فلسفة أيب العالء املعري يف العفة وعدم اإلجنابًأحيانا وجند
ً أبياتا للمعري والعشرين البستاين ويذكر يف هوامش النشيد الثالث ويعود

ّا بأن العرب بوجه عام ال يؤيدون ً علم، جثمان امليت عند اهلنوقحبر فيها يشيد
 ذكرها أبو العالء، ويشري البستاين إىل فلسفة أيب العالء املعري يف اليتهذه الفكرة 
  :  يقول املعريإذمكان آخر 

  احلياة فما أعـّكلها تعب    إال من راغب يف ازديادجب
 ا يف ساعة املوت أضعاًن حزّإن   )٢٨( سرور يف ساعة امليالدف

  : ذكر أبيات من معلقة عنرتة العبسي مثلمن البستاين ويكثر
  مستهلكّفإنين سكرت فإذا    وعرضي وافر مل يكلممايل
 ر عن ندىِّ فال أقصصحوت وإذا   ميُّ علمت مشائلي وتكروكما
  يا ابنة مالكَّ احليسألت ّهال    جاهلة مبا مل تعلميِكنت إن

 ّعة أنيني شهد الوقمن خيربك   املغنم د عنُّالوغى وأعف أغشى
ِ غري مذممُكررت يتذامرون   القوم أقبل مجعهمُرأيت ملا   َ

ا بني أبيات عنرتة وبني أ بيات يكررها بطل اإللياذة أن عجب وال ً جند تشا
فروسية  موضوع اليتضمنان عنرتة ومعلقة ))اإللياذة(( العملني األدبيني ّألن ))أخيل((

ّواحلب والبطل األسطوري الشعيب، ويشبه وضع عنرتة إىل حد  ّ  الذي وضع الماّ
 القتال واعتزل وال سيما بعد أن انتزع منه أغاممنون حبيبته، فغضب ،وقع فيه أخيل

ّ أن أحسًوأخذ اإلغريق يرجونه للمشاركة يف ساحة الوغى، فيشارك أخريا، بعد أن 
 وال ،ة بني البطلني يف هوامش أكثر من نشيدشعبه حباجته، وجند مقارنة مسهب

  . يف النشيد الثامن عشر، ويف النشيد الرابع والعشرين وهو النشيد األخريسيما
 البستاين، إذ كان حزن استنتجهً يف هوامش النشيد التاسع عشر تشبيها وجند



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤١٠  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

 قبله، أويتمىن لو أنه مات معه كان أخيل أخيل لفقدانه أحد أصدقائه الذي 
  :زن البحرتي الذي يقولَه حفيشب

ً كنت يوما قبله خبؤونوما
  بقائي بعده خليانةوإن   )٢٩(

 ابن هاين يف مدحه مبالغةً البستاين يف النشيد العشرين أبياتا تشبه وجيد
  :للخليفة املعز لدين اهللا

ُ الواحد القهارفأنت فافعل ّ   شئت ال ما شاءت األقدارما   ُ
َ أنصارك األنصاّوكأمنا ٌ أنت النيب حممدّفكأمنا   )٣٠(ُرُ ّ 

 والعشرين بعض األبيات الرابع يف هوامش النشيد األخري وهو النشيد ويذكر
ا اخلنساء أخاها صخرا، لوجود أبيات تشبهها   حيث املضمون يف منًاليت رثت 

  .النشيد املذكور
  . مقدمة اإللياذة حيث يتحدث البستاين عن أصول التعريبإىل ونعود

  :أصول التعريب -١٧
 املرتمجني الذين فينتقد البستاين يف مقدمته عن أصول التعريب ويتحدث

 ، ويشريًشيئا منه أو الذين حيذفون ،ًيضيفون من عندهم شيئا ما إىل النص األول
ا  ًإىل أن بعض املرتمجني ينقلون كتبا أجنبية أو بعضها ويعرضو ً ا ًتأليف الناس علىّ

 مرتمجني لوجود اهللا وحيمد ،ّ الدجالني واللصوصءهؤالّ ويسمي ،من قرحيتهم
 استخدمهاّيتوخون الصدق األمانة، ويذكر طريقتني من طرائق الرتمجة اليت 

 ،البطريقّاملرتمجون القدماء يف العصر العباسي، الطريق األوىل وهي طريقة يوحنا بن 
ا طريقة رديئة، لع  كلمةدم وجود ّوهي ترمجة الكلمة بكلمة أخرى ترادفها، ويرى أ

 وهيسحق إّمرادفة يف اللغة املرتجم إليها، أما الطريقة الثانية وهي طريقة حنني بن 
ّيقول البستاين بأنه اتبع ترمجة مجلة جبملة مرادفة، وهذه الطريقة أجود ولذلك 

ّ قرأ املطالع كتابا معربا فإمنا هو فإذا((:  الثانية ويقول عنهاالطريقة ً ً عريب◌ا يقرؤهًّ



  
ًرمجا وناقدا مقارنا  سليمان البستاين مت ً ٤١١  ممدوح أبو الوي.  د- ً

))... يقرؤه أعجميا، كما حيصل يف الطريق األوىل، و ال
)٣١(  

 ال بأكثر و ال بأقل، آخر، البستاين ترمجة أمينة فرتجم البيت ببيت وترجم
 األمساء اإلغريقية لآلهلة ومل يسجل فاتبعّوذلل الصعوبات كلها مثل تعريب األعالم 

اء إىل األمساء املبتدئة  الالتينية كما فعل بعض املرتمجني، وأضاف حرف اهلاألمساء
، فجاءت إيالنة عنده هيالنة، وجاء أومريوس عنده هومريوس، ويشري )١(ةَّ علحبرف

يف تعريب األمساء ويف التصرف ) ١٤٠٦- ١٣٣٢( جتربة ابن خلدون إىلالبستاين 
 حروف يف اللغة اإلغريقية ال مثيل هلا يف اللغة العربية فهناكيف احلروف واحلركات، 

ّ اللغات كلها، كما يشري إىل جتربة الشيخ إبراهيم حالح، وهذه والعكس صحي
 اليت ال مثيل هلا يف اللغة العربية، وأشار إىل األجنبيةاليازجي يف إجياد بديل لألحرف 

 مثل كلمة أسطول وكلمة ميناء، وأشار إىل بعض اليونانيةّالكلمات املعربة عن 
دث عن الشعر العريب والشعر اليوناين،  يوناين، ويتحأصلهاّالكلمات اليت يعتقد بأن 

ً ويتحدث عن سوق عكاظ، ويرى أن هلا دورمقفى،ى والثاين غري َّفاألول مقف ا يف ّ
  .الوقتتوحيد اللغة العربية يف ذلك 

 فمقدمة تر مجة ًعظيماًعمال ) ١٩٢٥- ١٨٥٦(ّ قدم سليمان البستاين ولقد
ا يف تقع يف مئيت صفحة هي اليت ))اإللياذة((  كبري رائد يف األدب املقارن، عمل ذا

ّتدل على ثقافة واسعة جدا باألدب العريب القدمي   وكذلك اهلوامش اليت واحلديث،ً
 معرفة إىل ًإضافة ،ًلو مجعت لشكلت كتابا آخر يقع يف أكثر من مئيت صفحة

 األجنبية اليت ساعدته على الرتمجة األمينة، وكذلك موهبته اللغاتالبستاين بعدد من 
ّا ينقسم فيه كل بيت إىل شطرين ًا تقليديً نقل إلينا اإللياذة شعرفضلهابشعرية اليت ال

ً كل هذا جعل من عمل البستاين عمال كبريا حبققافية،وهناك  ً ّ.  

                                                            
مزة، أما حرف[) 1( لة/ (و يف اإلغريقية فه))العلة(( هذه األمساء مبدوءة يف العربية    )].ا



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤١٢  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

ّ أن هذا العمل الكبري يكاد ال يقرأ، ألسباب كثرية، يأيت له  مما يؤسفولكن
ثر بلغة الشعراء العرب يف ّ طليعتها أن لغة البستاين ليست سهلة، فهو متأيف

 يف استعماهلا ويستخدم ألفاظهم اليت حتتاج اليوم إىل شرح، لعدم ّاجلاهلي،العصر 
ّن احلجم الكبري هلذا العمل جعل من الصعوبة مبكان قراءته إ مث .ّاليوميةحياتنا 
 فلو سألنا من قرأ اإللياذة برتمجة سليمان البستاين من الغالف ، الناسأكثريةعلى 
ً جلاءنا اجلواب سلبيا يف معظم احلاالت، إن مل ، وقرأ كل كلمة فيهاالغالف إىل

ً فالرتمجة مل تكن شعبية بقدر ما كانت للمختصني وخلدمة ولذا. كلهايكن يف 
  .األدب والنقد

  : األخرى لإللياذةالترجمات -١٨
 ًاتها نثر ترمجوإىلا، ً شديدًااختصار  ))اإللياذة(( بعض املرتمجني إىل اختصار توجه

ا  سالم عنرب انذكر من هذه الرتمجات الرتمجة اليت قامت . لكي تسهل قراء
- ١٨٨٩( بتقدمي الدكتور طه حسني ١٩٧٤ عام األوىلاخلالدي وصدرت الطبعة 

  .١٩٧٣ بقليل، ألنه تويف عام وفاتهالذي على ما يبدو كتبها قبل ) ١٩٧٣
 أقل من أحد اللخ منها عن دار العلم للماليني ست طبعات وصدرت

، ويشري ١٩٨٥ا، فاطلعنا على الطبعة السادسة اليت صدرت عام ًعشر عام
  طه حسني يف مقدمته للرتمجة املذكورة إىل ترمجة سليمان البستاين الدكتور

ا جاءت بلغة صعبة فيقول )١٩٢٥-١٨٥٦( ٍويرى أ  ظلت ترمجته وقد((: ٍ
وزهم إىل أصحاب الثقافة  ال تتجا، على املثقفني املمتازينالنفعمقصورة 
))املتوسطة

وال عجب أن يضع الدكتور .  اللغة اإلنكليزيةعن الرتمجة  وجاءت .)٣٢(
ً حسني مقدمة لرتمجة اإللياذة ألنه هو نفسه قام برتمجة معظم مسرحيات طه

ًعن اللغة الفرنسية، وكتب مقاال عن ملحمة ) م.ق٤٠٦- ٤٩٦(سوفوكليس 
ّكثريا باألدب اإلغريقي واهتم هلومريوس ))األوديسة(( ً.  



  
ًرمجا وناقدا مقارنا  سليمان البستاين مت ً ٤١٣  ممدوح أبو الوي.  د- ً

 تتحدث فيها عن لرتمجتها، املرتمجة عنرب سالم اخلالدي بوضع مقدمة قامت
 وتقول املرتمجة التارخيية،ّالتاريخ اإلغريقي، وعن اإللياذة، فهي من األعمال األدبية 

 الرتمجة اليت أمامكم ولكن اإللياذة يف األصل ملحمة شعرية، إن((: يف مقدمتها
...  ًا شعرالعربيةرمجت اإللياذة إىل ُوقد ت. ثر خمتصر بعض الشيءاآلن هي ن

 للشعر العريب أن يطالعها ٍّ كل حمبوعلى. ترمجها العالمة سليمان البستاين
...((

 يف أكثر من ثالمثئة صفحة وتتضمن أهم أحداث اإللياذة الرتمجة وتقع )٣٣(
ا    .وأفكارهاوشخصيا
 ترمجها وأعتقد أن اإللياذة أخرى، ترمجات  إىل هاتني الرتمجتنيًضافةإ وجدنا

ا تلخيص وليست ترمجاتنقولمن سبعة مرتمجني، ولكننا نستطيع أن  فلقد .  إ
 صفحة من القطع وثالمثئةجاءت ترمجة سليمان البستاين يف أكثر من ألف 

 عن دار األنوار صدرتالكبري، يف حني أن ترمجة من إعداد أنطوان عبد اهللا، اليت 
 ألن صفحة، أقل من مثانني صفحة، أو على األدق جاءت يف أربعني تقع يف

 هذه فال جمال للمقارنة بني مثل وعلى هذااألربعني الثانية هي األصل اإلنكليزي، 
الرتمجة اليت ميكن أن تنجز خالل أقل من أسبوع، وترمجة سليمان البستاين 

وسنوات هي  تعب عمر وإىلاملستندة إىل ثقافة موسوعية  ) ١٩٢٥- ١٨٥٦(
  .أكثر من مخس عشرة سنة

ً تاريخ، ولكنها أيضا وبال ترمجة رابعة ألمني سالمة، صدرت بالقاهرة، وهناك
ّ يف مقدمته إنه ترمجها يقولًتلخيص، وال عالقة هلا بالرتمجة، علما بأن أمني سالمة 

  .وترمجهايبدو أنه وجد ملخصها باليونانية . عن اليونانية
ا ه واجلادة ف الرتمجة اخلامسةّأما  واليت تقع يف ، عدوانممدوحي اليت قام 

مع الثقايف يف دولة مئة  نأكثر من مثا  العربية اإلماراتصفحة، وصدرت عن ا
ا . املتحدة ا ترمجة تكاد تضاهي الرتمجة اليت قام   توجد البستاين،ٌوأعتقد أ
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ً الثالث وصفا الفصل يف ًمثال نقرأ. مقدمة، ولغتها قريبة من اللغة العربية املعاصرة
  :لرغبة مينالوس يف القتال

  للحرب وقع عليه نظر مينالوس املتحرق وحاملا((
ُ يتقدم حنو اجليش خبوهو    واسعةاًطِ
   مثل أسد يصادف جثة كبرية،فرح
ِّ يتضور جوعا، أو جثة إيوهو   ل طويل القرونً
))...ّ عنزة برية فيلتهمها بتلهف، أو

)٣٤ (  
  :من املعركة الفصل الثايف ويصف

ً بلغ تقدمه موقعا معينا، وحني((    الطرفان،والتقىً
   الرتوس واشتبكت الرماح،تصادمت  
   قوة الرجال املدرعني بالربونز، وكثرت الرتوس يف الوسطوتصادمت  
  . يصطدم أحدها باآلخر، وارتفعت جلبة القتالاليت  
   صرخات األمل بصيحات الظفرواختلطت  
))قتلون، وسالت الدماء على األرضُ رجال يقتلون ويمن  

)٣٥(  
 صدرت عن دار العودة، وهي خشبة،  ترمجة سادسة، وهي ترمجة دريينوهناك

 وحذف، إضافاتبال تاريخ، وأقرب ما تكون إىل تلخيص بتصرف، أي هناك 
ا على   إذ النبوءةفتنتهي بكالم كاسندرا بنت بريام الطروادي، اليت تتصف بقدر

 أقرأ  هاأنذا... ؤالء الغزاة املنتصرين بأفضل من حظ أبطالنا  حظ هليس((: تقول 
...  أغاممنون بيد زوجته كليتمنيسرتا العاشقة مصرعانظري هاهو ... ألواح القضاء 

ا ستقتله، ستذحبه بيديها  )) تطأ قدماه أرض الوطنحينما... ّإ
)٣٦(  

ا علي ملكي، وهي وهناك ا اختصار  ترمجة وإمنليست ترمجة لإللياذة قام 
 ببريوت عن دار صوت وصدرت ،)) طروادةحصار((شديد لإللياذة جاءت بعنوان 



  
ًرمجا وناقدا مقارنا  سليمان البستاين مت ً ٤١٥  ممدوح أبو الوي.  د- ً

ُ عربية مبلغةالشوف، وهو نص ال خيالف مضمون اإللياذة ويتصف   ًقة، مثال ِّوَشّ
 أرخى الليل سدوله القامت، ولف الكون يف فلما((: األخريةيكتب يف الصفحة 

))...عباءة دكناء 
ر األول من بيت وصف به امرؤ القيس  يقتبس الشطفهو) ٣٥(

  :الليل
  البحر أرخى سدولهكموج وليل    بأنواع اهلموم ليبتليّعلي

ّ األوىل أن اإللياذة :شكلتنيُمِل ندرس الرتمجات السابقة لإللياذة نتعرض عندما
 بالغرض، فالشعر إذا نقل تفيملحمة شعرية، ومهما كانت هذه الرتمجة جيدة فلن 

 اإليقاع املوسيقي، ولقد أمهها نفسها فقد يفقد الكثري من مجالياته، ومن ا باللغةًنثر
 حيث. )) أصوله ومناهجهاألديب، النقد((ّأشار إىل هذه النقطة سيد قطب يف كتابه 

ًيقول إننا إذا نثرنا بيتا مشهورا للبحرتي    :مثلً
ِاحلسن◌ من ِ  اً الربيع الطلق خيتال ضاحكأتاك    حىت كاد أن يتكلماُ

 الطلق خيتال من احلسن ويضحك الربيعجاء : ًا كتبنا هذا البيت نثرفإذا
 احلالة الشعورية اليت مر بتصويرفإن هذا التعبري ال يفي . حىت أوشك أن يتكلم

 على روح الشاعر يف نقضيا الشاعر، ألنه يفتقر إىل اإليقاع املوسيقي، وقد 
  .نثرنا للبيت

ا جاءت مرتمجة عن لغة تتلخصة  الثانية يف ترمجة اإللياذاملشكلة  يف أ
يف ترمجته على ) ١٩٢٥- ١٨٥٦(وسيطة، فلقد اعتمد العالمة سليمان البستاين 

 والرتمجة هنا اإلنكليزية،أكثر من لغة وجاء بعده ممدوح عدوان فرتمجها عن 
 ولكنها كثرية، عن لغة وسيطة، وهلذا النمط من الرتمجات مشكالت حصلت

  .ًضرورية أحيانا
 الرتمجة، فلقد ترجم أمحد من مارس كبار األدباء العرب هذا النوع دولق

     األملاين غوتهلألديب )) فارترآالم((رواية ) ١٩٦٨- ١٨٨٥(حسن الزيات 
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 قام وكذلكوكتب املقدمة هلذه الرتمجة الدكتور طه حسني، ) ١٨٣٢- ١٧٤٩(
-٤٩٦الدكتور طه حسني عميد األدب العريب برتمجة مسرحيات سوفوكليس 

 اللغة الفرنسية أي عن لغة وسيطة ومل يرتمجها مباشرة عن اللغة عنم . ق٤٠٦
  . ال يعرفهاّه ألنةّاليوناني
 فريدة، إذ أقدم على الرتمجة تكون املنفلوطي فلقد أقدم على جتربة تكاد أما

     لطفي املنفلوطيمصطفى ترجم .من اللغة الفرنسية، وهو ال يعرف الفرنسية
ألفونس  الفرنسي للكاتب )) أو حتت ظالل الزيزفوندولنيجم(() ١٩٢٤- ١٨٧٦(

 للكاتب ))الفضيلة(( ونقل. كار، ومل يكتب أنه ترمجها ألنه مل يرتمجها وإمنا خلصها
 الفرنسي فرانسوا كوبيه للكاتب ))التاج سبيل يف((الفرنسي برناردين سان بيري، و 

 الفرنسي أدمون اعرللش ))الشاعر((، وأهداها لسعد زغلول، وترجم ١٩٢٠عام 
 بوجه عام، وما قام به للشعراء، وأهدى هذا الكتاب ١٩٢١روستيان عام 

  .ًاملنفلوطي ليس ترمجة وإمنا اقتباس
ً الرتمجة عن لغة وسيطة، أننا قد ال جند مرتمجا من لغة معينة، ضروريات من

غة الفرنسية ً فال بد إذا من نقل نص من اللغة الفنلندية إىل اللالفنلندية،مثل اللغة 
ننا حنتاج يف هذه احلالة إىل إأي .  ومنها إىل العربية والعكس صحيحاإلنكليزية،أو 

  . اثننيمرتمجني
 عدد املرتمجني وتوسع ومشل لغات قليلة االنتشار، فال بد من ازداد ومها

ي هي  الت الوسيطة اللغة اللغة دور وتؤدي.  الرتمجة عن لغة وسيطةإىلا ًاللجوء أحيان
 أو الفرنسية، فلقد نقلت بعض اآلثار األدبية من اإلنكليزية مثل ًاانتشار ر أكث

 ومعظم آداب العامل إىل اللغة العربية عن إحدى واإلسبايناألدب الصيين واليوناين 
ًننا نستقبل آدابا عظيمة مرتمجة عن إ أي اإلنكليزية،هاتني اللغتني الفرنسية أو  ً ً

 وجود مرتمجني عن هذه اللغات، وله خماطره، ملعدالرتمجة، وهذا العمل ضروري، 



  
ًرمجا وناقدا مقارنا  سليمان البستاين مت ً ٤١٧  ممدوح أبو الوي.  د- ً

 منها، ولكن كما يقول املثل الرمد املطلوبألن هذه الرتمجة عادة ال تفي بالغرض 
 احلاضر لرتمجة األدب الروسي الوقتخري من العمى، ولكننا ال نرى ضرورة يف 

ذه اللغاعدداألملاين واإلسباين عن لغة وسيطة، وذلك لوفرة و ت،  املختصني، 
ا مباشرة إىل اللغة العربية   .والذين يستطيعون نقل آدا

 وسيطة، مثل ترمجة لغةأعمال هامة يف العصر العباسي عن ُترمجت  وقد
.  باللغة اهلندية القدميةمكتوبة عن اللغة الفارسية، وهي باألصل ،)) ودمنةكليلة((

 جعفر املنصور  أيباخلليفةم يف زمن ٧٥٠عام . قام برتمجتها عبد اهللا بن املقفع
ة، ف فقتله اخلليالظلم،ُلكي يثنيه عن ظلم العباد والبالد، ولكنه نفسه مل ينج من 

 دبشليم اهلندوكان الفيلسوف اهلندي بيدبا قد ألف هذا الكتاب يف زمن ملك 
  . االستبدادعن هلكي يثني
 ولكن حيق لنا أن ًأحيانا، إن الرتمجة عن لغة وسيطة ضرورية ، أسلفناوكما

 مثل اللغة الفرنسية؟ وسيطة،ًملاذا نرتجم أحيانا األدب اإلنكليزي عن لغة : ألنس
 الفرنسية ؟ اللغةشكسبري عن ) ١٩٤٩- ١٨٧١(أمل يرتجم الشاعر خليل مطران 

 املباشرة، الرتمجة من ًأدىن مستوى الرتمجة عن لغة وسيطة فإن حيث املبدأ  من
منها ترمجة . املباشرةسيطة الرتمجة ولكن هناك حاالت فاقت فيها الرتمجة عن لغة و

       دوستويفسكي ملؤلفات) ١٩٧٦- ١٩٢١(الدكتور سامي الدرويب 
 وميخائيل ،)١٩١٠- ١٨٢٨(من مؤلفات تولستوي  ٍقسم، و)١٨٨١- ١٨٢١(

. وغريهم) ١٨٣٧- ١٧٩٩(وألكسندر بوشكني ) ١٨٤١- ١٨١٤(لريمنتوف 
      مطرانخليلك جند أن  وكذل.ا جدٍبعيدٍفلقد جاءت ترمجته موفقة إىل حد 

أكثر من جربا ) ١٦١٦- ١٥٦٤(ق يف ترمجة شكسبري ِّفُو) ١٩٤٩- ١٨٧١(
  .لشكسبري) ١٦٠٦ ())ماكبث((كالمها ترجم مأساة و جربا،إبراهيم 
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ذا الشكل ترمجة -  ابن خالة دنكن هو ماكبث  ملك اسكتلندا، وجاءت 
ّ أن ماكبث هو ابن  ظانا جربا إبراهيم جربا فرتجمأماخليل مطران عن الفرنسية، 

ّ اإلنكليزية، ولكننا يف النص نالحظ اللغةّعم دنكن، ألن الكلمة واحدة يف 
ما ابنا أختني   .أ

  :ةــخاتم
ً منوذجا لعالقة األدب املقارن بالرتمجة، وبالتحديد برتمجة قدمنا قد نكونذا 

امللحمة من  وجنس ، من أقدم األعمال األدبية يف العاملوهيملحمة اإللياذة 
 من اإلشارة إىل أن روحي اخلالدي أصدر كتابه بأسأقدم األجناس األدبية، وال 

، ١٩٠٣ عام )) والعرب وفيكتور هيجواإلفرنج علم األدب عند تاريخ((الشهري 
 برتمجة البستاين، ويعده الدكتور اإللياذةّأي بعد مرور عام واحد على إصدار 

)) املقارنالعريب  األول لألدبالرائد((حسام اخلطيب 
)٣٨(.  

 فله عالقة وثيقة باألدب ، أخرى مثل املسرحأجناس إذا حتدثنا عن أما
يقول الدكتور حممد جنم يف كتابه . الغربّاملقارن، ألن املسرح جاءنا من 

 مبعناه االصطالحي الدقيق، فن املسرح((: ))احلديثّ يف األدب العريب املسرحية((
ّلنهضة احلديثة اليت أعقبت احلملة الفرنسية على  ايفجديد، وجل باب حضارتنا 

))مصر
)٣٩(.  

 عام ))البخيل((قدم مسرحية ) ١٨٥٥ - ١٨١٧( أن مارون النقاش ويرى
الفن بف َّرَعَ مارون النقاش إنه تـويصرحمقتبسة عن مسرحية موليري، ) ١٨٤٧(

اية وهذا الوضع قد ينطبق على الرو. ّ وجوده يف البالد األوربيةأثناءاملسرحي 
  . واألجناس األخرىالقصريةوالقصة 

   واإلحاالتالمصادر



  
ًرمجا وناقدا مقارنا  سليمان البستاين مت ً ٤١٩  ممدوح أبو الوي.  د- ً

  ٩٠، ص ٥ العودة، ط دار الدكتور حممد غنيمي هالل، األدب املقارن، بريوت، -  ١
، ١٩٨٢ دمشق، جامعة الدكتور حسام اخلطيب، األدب املقارن، اجلزء األول، -  ٢

  .١٣٨ص 
  .٩ الدكتور حممد غنيمي هالل، األدب املقارن، ص -  ٣
 أساطري اليونان، بريوت، دار الشرق العريب، الطبعة الثانية حامت،عماد .د - ٤

  .٣٩٩، ص ١٩٩٤
لد حسني،طه .د -  ٥ موعة الكاملة، ا ، ٢، بريوت، دار الكتاب اللبناين، ط١٢ ا

  .٣١، ص ١٩٨٣
، ٢ القاهرة، طهارون،، حتقيق وشرح عبد السالم ١ اجلاحظ، كتاب احليوان، ج -  ٦

  ٧٥- ٧٤ص 
  . ٥اإللياذة، اجلزء األول، بريوت، دار العودة، ص  -  ٧
  .٥ املصدر السابق، ص -  ٨
  .٥ املصدر السابق، ص -  ٩
  .٧- ٦ املصدر السابق، ص -  ١٠
 جامعة دمشق، احلديث، الدكتور عبد النيب اصطيف يف النقد األديب العريب -  ١١

  .١٤٩، ص ١٩٩١
  .١٣٦ص  مقدمة سليمان البستاين لإللياذة، مصدر سابق، -  ١٢
  .١٤٩ املصدر السابق، ص -  ١٣
  .١٥٥ املصدر السابق، ص -  ١٤
  .١٦٩ املصدر السابق، ص -  ١٥
  .١٧٤ - ١٧٣ املصدر السابق، ص -  ١٦
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لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٢٠  )٢(اجلزء ) ٨١( ا
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٤٢١   

  نظرات في مسائل لغوية
  كتبها األستاذ الدكتور محمد مكي الحسني الجزائري

  تحت عنوان
  ))نحو إتقان الكتابة العلمية باللغة العربية((

  خير اهللا الشريف. أ

 عضو جممع اللغة العربية )١(عاجل األستاذ الدكتور حممد مكي احلسين اجلزائري
 يف )٢(يف سبع عشرة حلقة نشرت مسألة لغويةبدمشق مئة واثنتني ومخسني 

                                                            
 

اهــد عبــد ١٩٣٢ولــد الــدكتور احلــسين ســنة  )١(  بدمــشق ألســرة علــم وفــضل، جــدها األمــري ا
م الفيزيائيــة الرياضــية ، حــاز إجــازة العلــو)١٨٨٣- ١٨٠٧(القــادر احلــسين اجلزائــري رمحــه اهللا 

 ١٩٦٥، والـــدكتوراه مـــن جامعـــة موســـكو احلكوميـــة ســـنة ١٩٥٤مـــن اجلامعـــة الـــسورية ســـنة 
ً، بـدأ عملـه التعليمـي معيـدا يف قـسم )التفاعالت النووية عند الطاقات املنخفضة: (بتخصص

ـاه أسـتاذا فيـه سـنة ١٩٥٥الفيزياء يف كلية العلوم جبامعة دمشق سنة  إىل ، وكـان ١٩٩٨ً، وأ
ذلك شغل يف هيئة الطاقة الذرية ومركز البحوث والدراسات وظائف علمية عـدة، وأتقـن مـن 

بـدأ . ٢٠٠١الروسية واإلنكليزية والفرنسية، وهو عـضو جممـع اللغـة العربيـة منـذ سـنة : اللغات
 الذي نشر يف موسكو سنة» فيزياء عامل الصغائر« فراجع ترمجة كتاب ١٩٦٨إصداراته سنة 

، »القياســات الفيزيائيــة وحتليــل نتائجهــا« ١٩٧٤شرت لــه جامعــة دمــشق ســنة ، مث نــ١٩٦٣
ايــة« آخرهــا ترمجــة كتــاب ً،اثــين عــشر كتابــا) ١٢(ه ـبلغــت إصداراتــو حــل : البحــث عــن الال

 يف كتـب - ومـازال- ًدقق لغويا . ١٩٩٧الذي نشرته دار طالس بدمشق سنة » أسرار الكون
الــيت صــدر » الثقافــة املعلوماتيــة«: ًني كتابــا، ومــواد جملــةكليــة املعلوماتيــة الــيت بلغــت زهــاء ثالثــ

  .ًتسعة عشر عددا حىت اآلن) ١٩(منها 
ُِّمئتــني ومخــس وأربعــني صــفحة جنمــت تــسع ســنني ) ٢٤٥(اســتغرقت احللقــات لــواذ  )٢( مــن (ٍ

ًعلى ستة عشر عددا من جملة جامعة دمشق للعلـوم اهلندسـية، كمـا ) م٢٠٠٦ إىل ١٩٩٨
عـــة دمـــشق للعلـــوم الـــصحية، وجملـــة جامعـــة دمـــشق للعلـــوم األساســـية، نـــشرت يف جملـــة جام

  .وجملة الثقافة املعلوماتية، وما زالت تنشر فيها



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٢٢  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

ً، وكان قد ثقف الكتابة العلمية العربية تأليفا وترمجة، علمية متخصصةجمالت 
ورغب إىل زمالئه وتالمذته أن حيذوا حذوه، فتناول تصحيح ألفاظ وأساليب 
ّجانبها الصواب، جرت على أقالم الكثريين أساتذة وطالبا، فنبه عليها؛ لتربأ منها  ً

م، ويصفو    .األخذ عنهمكتابا
مهد الدكتور احلسين يف احللقة األوىل بني يدي مسائله بكلمة تناولت أمهية 
ا والدفاع عنها، ومتثل قول الدكتور مازن املبارك يف  اللغة لألمة وضرورة االعتزاز 

السخف املأثور يف أن اخلطأ املشهور خري من الصواب «: )حنو وعي لغوي(كتابه 
ُّراء التسيب واإلباحية اللغوية اليت يعانيها الناس يف  وكشف أن و،)٣ (»املهجور

تمع العريب املعاصر عقدة الشعور بالدونية إزاء الغرب، وعزا تدين مستوى األداء  ا
بالعربية إىل هبوط مستوى املناهج واملعلمني، وإىل إعالميني غري مؤهلني يرسخون 

 لغوي مريض يستخف العامية واخلطأ اللغوي يف وسائل اإلعالم، وإىل حميط
ًإن اخلطأ الشائع ليس ضربا من «:بالعربية ويتقبل العامية واألغالط اللغوية، فقال

التطور، وإن شيوعه ال يعطيه حق البقاء، فليس من التطوير يف شيء كسر 
  .)٤(»األصول أو هدم القواعد اليت سارت عليها العربية ومازالت تسري حىت اليوم

ٍ وضع يده على جرح لغوي أثخن أذواق الناس عامة، َّلعل الدكتور احلسين قد
ًوالبعيدين عن اللغة العربية خاصة فأخطؤوا كتابة ونطقا، ووجد عالج ذلك 
ًبالتدرج يف إتقان العربية السليمة مث الفصيحة مث الفصحى، ورأى ألجله سبال إذا 

َسلكها املرء بلغت به الغاية يف التمكن من العربية، أوالها أخذه م َ َ ن قول ابن ُ
إن حصول ملكة اللسان العريب إمنا هو بكثرة احلفظ من «: خلدون يف مقدمته

ُكالم العرب، حىت يرتسم يف خياله املنوال الذي نسجوا عليه تراكيبهم، فينسج 
                                                            

  .١٨١حنو وعي لغوي ص  )٣(
  . بتصرف يسري١٥٩يف احللقة الثانية ص )٤(



  
٤٢٣  خري اهللا الشريف.  أ- نظرات يف مسائل لغوية 

  .)٥ (»...هو عليه
مختصين بالعلوم األساسية وملا كان توجه يف حلقاته اللغوية باخلطاب إىل 

 اقرتح حلصوهلم على تلك امللكة خمالطة طائفة والكيمياءكالرياضيات والفيزياء 
من أيسر الكتب برزت فيها األساليب العربية املشرقة، ومل يذكر القرآن الكرمي 
ا، وضرب مثال على كتب نثرية وشعرية، فذكر منها  ًوكتب احلديث النبوي لشهر

ظ وابن كتب الرافعي وطه حسني واملنفلوطي والطنطاوي من األواخر، واجلاح
  .املقفع من األوائل، ودواوين شعراء قدامى وحمدثني كأمحد شوقي والفرزدق وجرير

وثانية تلك السبل الرجوع الدائم إىل معجمات لغوية قدمية وحديثة، من مثل 
املعجم الوسيط إلبراهيم أنيس ورفاقه الذي أصدره جممع القاهرة، ومعجم منت 

 والقاموس احمليط للفريوزابادي، ولسان اللغة ألمحد رضا من املعجمات احلديثة،
  .العرب البن منظور من معجمات املتقدمني

وثالثة سبل التمكن عنده االستعانة بكتاب جيد يف قواعد العربية، فذكر مجلة 
ملصطفى الغالييين، وهو من الكتب النحوية ) جامع الدروس العربية(كتب منها 

العربية اليت ال يستغين عنها كاتب أو ًاملشهورة يف عصرنا، وحييط إمجاال بقواعد 
  . ليوسف الصيداوي) الكفاف(قارئ، و

ورابعة تلك السبل اليت ذكرها الدكتور احلسين للتمكن من العربية االطالع 
ًعلى بعض معجمات األخطاء الشائعة، وقدم لذلك كتبا منها معجم األغالط : (ّ

  . حملمد العدناين)اللغوية املعاصرة
ة موضوع درج اللغويون العرب قدامى وحمدثني على توجيه واألغالط اللغوي

ًعنايتهم إليه، فبينوا األساليب اللغوية الصحيحة من اخلطأ، وأفردوا كتبا مهمة يف  ّ
                                                            

، الفصل احلادي واخلمسون يف أن ملكة هذا اللسان ٣٨٦ص / ٢مقدمة ابن خلدون ج )٥(
  .بية ومستغنية عنها يف التعليمغري صناعة العر



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٢٤  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

ال   .)٦(هذا ا
بدأ الدكتور احلسين يف احللقة الثانية بذكر مسائل البحث اليت مجعها من 

فة املعلوماتية وكتب علمية أخرى، قراءاته يف كتب كلية املعلوماتية وجملة الثقا
وبدا له فيها خطأ أو حلن أو أسلوب بعيد عن املنهج السوي للعربية، فالتقطها 
ودرسها يف رحاب الكتب اليت اقرتح مناذج منها، فكان يضع لكل مسألة 
ًعنوانا يلخص حمتواها، مث يأيت بنقول معجمية أو حنوية أو أساليب أدبية، أو 

ً معلقا عليها، ومستشهدا بالقرآن الكرمي واحلديث من معجمات األغالط ً
ّالشريف والشعر واملثل وأقوال األدباء، ويسوق عبارات لكتاب جانبها الصواب 

  .مشفوعة بتصحيحها
وتشتمل هذه العبارات على أشيع األخطاء لدى الكتاب، وعلتها استعمال 

لذي يصح استعمال الكلمة يف غري ما وضعت لـه، فيورد الدكتور احلسين السياق ا
الكلمة فيه، مث يأيت بالرتاكيب اخلطأ، مث الرتاكيب السليمة البديلة منها، ولعل هذا 
األسلوب الذي اتبعه يف معاجلة األخطاء الشائعة هو أبرز مامييز عمله مما سبقه 

  .من أعمال حتدثت عن اخلطأ والصواب
لى أنه أراد هلا أن ًوقد تأيت حبوثه خالية من أمثلة اخلطأ والصواب تعويال ع

ًتكون تذكرة للكتاب وزادا هلم عندما تكون املسألة املبحوثة ذات أوجه يف 
  .االستعمال، فيكتفي بإطالعهم على هذه األوجه

ًمئة ومخسني مسألة، وجاءت مسائله ) ١٥٠(درس الدكتور احلسين يف حلقاته 
                                                            

» تثقيف اللسان وتلقيح اجلنان«البن السكيت، و» إصالح املنطق«:  فمن كتب القدامى)٦(
تصحيح التصحيف «للحريري، و» درة الغواص يف أوهام اخلواص«ّالبن مكي الصقلي، و

يب، لعبد القادر املغر» عثرات اللسان«: ومن كتب احملدثني. للصفدي» وحترير التحريف
 حملمد »حماضرات عن األخطاء اللغوية الشائعة«لكمال إبراهيم، و» أغالط الكتاب«و

  .علي النجار، وغريها



  
٤٢٥  خري اهللا الشريف.  أ- نظرات يف مسائل لغوية 

الشائع أو ضرب تناوله قبله الذين سبق هلم رصد اخلطأ اللغوي : على ضربني
ًاحلديث عن االستعماالت ذات األوجه، ولكنه عاجله معاجلة خمتلفة وأكثر جدوى، 

ّوضرب تفرد جبمعه واحلديث عنه، فمن األول
ًإذن وإذا: ( كالمه على)٧( ) َحوايل(و) ْ

ّأخصائي(و أحسن إليك بينما أسأت أنت (و) سوف لن أذهب(و) آنف الذكر(و) ِ
، )رّ وف(و) ّمتعن يف األمر(و) مدراء(و) ئ وأخطأخط(و) سافر بطريق اجلو(و) إليه

كيلو واط (و) خليوي(و) بالتايل(و) مربوك: (ومن اآلخر حديثه عن. وغري ذلك
) لنفرض(و) فرتة(و) معكوف(و) طاقوي(و) بشكل عام(و) سوية(و) ساعي

  .وغري ذلك) إن هكذا أشياء(و) مائة(و
ًنيف مسائلها أنواعا ثالثة ويف نظرة استقرائية يف هذه البحوث يتبدى لنا تص

  :ثم نردفها بمثال لكل نوعنذكرها 
 مسائل لغوية تتناول أخطاء األساليب اللغوية املستعملة، وقد نالت - ًأوال

  :اجلانب األوىف من هذه البحوث، فمنها
: كلمات أتى اخلطأ فيها من استبدال معىن لغوي معجمي بآخر مثل - ١

ا يوجد) يتواجد( ْمن الوجد، ويقصد   من الوجود بشرط أن يكون هذا الوجود َ
ًعاما مطلقا، و ا مبارك من الربكة، و) مربوك(ً من ) نفذ(َْمن البـرك، ويقصد 

ا نفد من النفاد وهو االنتهاء، و من الفتور ) فرتة(ِاإلنفاذ وهو اإلمضاء ويقصد 
ا مدة، و ْوفر(ويقصد  ا التوفري، و) َ ا ويقصد ) حد كبري(مبعىن كثري ويقصد 

ا بـله، و) ناهيك عن(بعيد، و َويقصد  ْشكل(َْ ا وجه، و) َ ْويقصد  ) توفري إمكان(َ
ا إتاحة، و ا إعذاب، و) تعذيب املاء(ويقصد  مبعىن ) إمالء الفراغ(ويقصد 

                                                            
حملمد ) ١٩٨٦ طبعة سنة معجم األغالط اللغوية املعاصرة(انظر املسائل املذكورة يف  )٧(

. ٧٢٧، ٦٣٤، ٤٤٩، ٤٤٢، ٤٠٩، ٢٧٥، ١٩١، ٩٠: العدناين يف الصفحات
  . وما بعدها١٨٨: ملازن املبارك يف الصفحات) ١٩٨٥بعة سنة  طحنو وعي لغوي(و



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٢٦  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

ا ملء الفراغ، و ْكتابة، ويقصد  ا تبيني، ) تفنيد(َ مبعىن تكذيب، ويقصد 
ا املظاهر أو الوج(و ا (، و)وهاألبعاد ويقصد  معكوف أي حمبوس ويقصد 

ا توفري(، و)معقوف أي معطوف سوية مبعىن (، و)تأمني من األمن ويقصد 
ا مستوى ا مع أن(، و)معتدلة ويقصد  حملة (، و)ًعلى الرغم أي إكراها ويقصد 

ا نبذة ا فيما يتعلق(، و)ويقصد  ا (، و)بالنسبة إىل ويقصد  ُيعترب ويقصد 
ّيـعد ا قبلمن(، و)َُ  ).ذ ويقصد 

يف جملة جامعة (، قال الدكتور احلسين )٢٧(وسنمثل هلذا النوع باملسألة رقم 
  ):١٥٤ص/ ١ع/ ٣ح / ١٨مج : دمشق للعلوم األساسية

ْالفترة -  27{ َ:  
ًفـرت يفرت فـتورا«: جاء يف املعجم الوسيط ُ َُ ُ َالن بعد شدة، أو سكن بعد : َْ َ َ َ

ٍحدة ونشاط َّ ُُيسبحون الليل والنهار ال يـفتـرون: زيززيل الع ويف التن. »ِ ْ َ َُِّ 
ُأي ال يضعفون عن مداومة التسبيح]. ٢٠:األنبياء[ َ.  

املدة تقع بني : والفترة. الضعف واالنكسار: الفرتة«: ًوجاء يف الوسيط أيضا
  .»زمنني أو نبيني
ْيا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبني لكم على فـرت: زيل العزيز ويف التن َ ِّ ٍة من ُ

ُالرسل ُّ] معجم ألفاظ القرآن «وجاء يف . انقطاع من الرسلأي ] ١٩:املائدة
  :وهو من إعداد جممع اللغة العربية بالقاهرة» الكرمي
ْفـرتة« ٍمضي مدة بني رسولني: َ ُّ ِ ُ«  

ًيف نفسي فـرتة وفـتورا ِ أجد - ف ت ر «: وجاء يف أساس البالغة للزخمشري ُ َُ ً ْ
ّإذا سكن عن حدته والن ب ِ َفالن علته كبـره، وعرته فرته: وتقول. عد شدتهَ ُ َُْ ََ ََْ َْ : أي» ٌ

ْضعف َ.  
ُّفرتة احلمى«: ويف الوسيط ا بني نوبتني: ُ   .»زمن سكو



  
٤٢٧  خري اهللا الشريف.  أ- نظرات يف مسائل لغوية 

ٌفالفترة إذن مدة تتميز بالفتور وكل حال .  وانقطاع اجلد أو النشاط فيهاُ
ِّ بني حالني من احلدة أو اجلد أو االجتهاتتوسطللسكون أو االنقطاع  د فهي َِّ
َُفرتة، طالت أم قصرت وكل حال من الشدة أعقبتها حال من الضعف أو اللني . َ

  .فقد آلت إىل فرتة
ٍومن اخلطأ حسبان الفرتة زمانا كأي زمان من األزمنة ّ ً!   

َكونوا جدد القلوب«: قال ابن مسعود • َ ُوشرح هذا القول اإلمام ابن قدامة . »ُ
: ونقل ابن قدامة قول بعضم. »يف العبادةعدم الفترة كناية عن «: فقال

ٌكنت إذا اعرتتين فرتة يف العبادة، نظرت إىل وجه حممد بن واسع وإىل « ْ َ
  .»اجتهاده

... كان الشابان يتحادثان ومها ميشيان... «: وقال الشيخ علي الطنطاوي •
ُ يصمتان فيها فال يسمع إال وقع أقدامهمافترةوتكون  ْ َ ُ«. 

َّمث لتعلمن «: »146تاب املساكني، صك«وقال مصطفى صادق الرافعي يف  •
ِأنه إن كانت للقدر  َ ًفرتة عن رجل من الناس، فقريا أو غنيا أو بني ذلك، فما َ ً ٌ

ّهي غفلة وال معجزة، ولعل الرجل إمنا  َ ِ ْ َ ٌ ْ ًيمد له في الغي مدا طويالَ ً ّ ّ ُّ ُ...«. 
 .نيًكانت السنوات مابني احلربني العامليتني فرتة للمتحارب: ولنا أن نقول •

  .ُ لالقتصاد العاملي، أصابه فيها ركودًفترةوكان عقد الثالثينيات املنصرم  - 
 . اسرتاح فيها من عناء العملًفترةٌأمضى فالن على شاطئ البحر  - 
خمصصة الستجمام ًفترة ُتتضمن السنة اإلنتاجية يف معظم الشركات  - 

 .العاملني
 .ة الطازجة للتزود بالوقود واألغذيًفترةتوقفت السفينة يف املرفأ  - 

ً، يف غري ما وضعت له، شيوعا واسعا؛ فيقولون، )الفرتة(وقد شاع استعمال  ً ُ
  :ًمثال
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جتري مقابلة املرشحني يف الفرتة / ّيستقبل املعرض زواره / ُسيعقد املؤمتر،  - ١
 .1-99/6/5من المدة يف .. سيعقد املؤمتر، إخل : أقول. 1-99/6/5من 
 َْطورمراقبة ذلك يف : أقول. ات إزهار النبفترةجيب مراقبة ذلك يف  - ٢

 ].املدة واحلني: التارة، أي: الطور«من معاين . [إزهار النبات
ْال تسطع النجوم إال حقبة : أقول.  حمدودةلفترةال تسطع النجوم إال  - ٣ ِ َّ

 ). !َََتكون خالهلا يف حالة ثـوران ال فتور(مدة حمدودة / برهة/
ّالطاقة اليت تشعها النجوم يف أحسن  - ٤ ِ وجودها تأيت من تفاعالت ت فتراُ

ّالطاقة اليت تشعها النجوم يف أحسن أوقات: أقول. اندماج نوى اهلدروجني ِ ُ /
 .مراحل وجودها/ أطوار
رات حتول بشكل  - ٥ َّواجلزء اآلخر من غاز ا كثيف إىل جنوم يف ) كذا(ّ
رات حتول متكاثفا بشدة إىل جنو: أقول.  قصريةفترة ًواجلزء اآلخر من غاز ا َّ م يف ّ
 .ٍزمن قصري/ ٍمدة 
 التدريبية الفتراتوإبالء !)  ( الدراسة فترةعلى الطالب بذل اجلهد أثناء  - ٦

مدة الدراسة، وإيالء / على الطالب بذل اجلهد أثناء الدراسة: أقول. عناية خاصة
 ...أوقات التدريب/ األوقات التدريبية

حدث (ال معىن لـ : أقول.. أن اكتشف أحد الباحثنيفترة حدث من  - ٧
ألن جمرد استعمال الفعل املاضي يعين أن احلدث جرى ...) أو من مدة/ من فرتة

ًالكاتب مزيدا من التحديد، وجب عليه تعيني / فإذا أراد املتكلم. قبل زمن التكلم
ِّأو إضافة كلمة معربة..) ً أيام مثال٣ قبلحدث (الزمن املنصرم بعد احلدث  جرى : ُ

 ...قبل مدة قصرية، إخل/  أيام قليلةقبل/ ًقريبا/ ًحديثا/ ًقدميا
/ ًزارين حديثا...  مدة قصرية قبلزارين : أقول...  قصريةفترةزارين منذ  - ٨
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 ...ًقريبا
 ! الشباب على األقلفترة جيب العناية بذلك يف  - ٩

الشباب مرحلة ! [ بالفتور أم باحليوية والنشاط؟مرحلة الشبابأتتميز : أقول
ُّوالشبان والشواب . رجولةمن العمر تلي الطفولة وتسبق ال َّ هم الذين ) ّالشابات(ّ

ًوجيمع الشاب على شباب أيضا]. يعيشون مرحلة الشباب ُ.  
ًولعل من املفيد أن أورد شيئا مما جاء يف مقال الدكتور البدراوي زهران  ِ جملة (ُ

ُبل هلذا وجدت لألوقات كلمات ... «): 1993 لعام 72جممع القاهرة، العدد 
َسب الطول والقصر يف املدةَخمتلفة على ح ِ ِ َ:  

أو اللحظة  شاملة جلميع املقادير من امتداد الزمن، وتنطوي فيها فالمدة 
َ والردح *والبرهةللوقت القصري، اللمحة  والفترة للمدة  للوقت الطويل، َّ

 للزمن املعهود املقرتن والعهدَّواحلني للزمن املقصود املعني، المعترضة بين وقتين، 
للمدة احمليطة والدهر للداللة على جنس الوقت كيفما كان، والزمن ، مبناسباته

  .»جبميع األزمنة والعهود واألحيان
ْمل يصفها . (»املدة من الزمان: ُالربهة«: جاء يف املعجم الوسيط: أقول ∗ ِ َ
  ):الذي أصدره جممع القاهرة(وجاء يف املعجم الكبري !) بالطول
ْالبـرهة«   .ّن، أو هي أعماملدة الطويلة من الزما: َ

ًأقمت عنده بـرهة من الدهر: يقال. َْالبـرهة: ُْالبـرهة ُْ ُ«.  
ْالهنـيهة«: وجاء يف الوسيط   .»ًأقام هنيهة: يقال: القليل من الزمان: َُ
ْالحقبة «: ًوجاء فيه أيضا ٌحقب ) ج. (أو السنة. املدة ال وقت هلا: من الدهرِ َ ِ

ٌوحقوب ُ ُ.  
ُالحقب والحق«: ًوجاء فيه أيضا ُ ُُ  سنة أو 80(املدة الطويلة من الدهر : ُبْ

  .»أحقاب/ ِحقاب ) ج). (أكثر



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٣٠  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

ْالمرحلة«: ًوجاء فيه أيضا املسافة يقطعها املسافر يف حنو يوم، أو ما بني : َ
َِْاملنزلني ْ«.  

َّقدر حمدد من الشيء«وتستعمل املرحلة اآلن مبعىن  ٍ ْ ٍقدر «وعلى اخلصوص » َ ْ
  .»من الزمان
 مرحلة الشباب، مرحلة الرجولة، مرحلة الكهولة، مرحلة مرحلة الطفولة،: يقال

  ...الشيخوخة
  ...اجلامعية/ الثانوية / اإلعدادية / مرحلة الدراسة االبتدائية : ويقال

كالربهة واحلقبة، وهي : من الدهرََّّالسبة «: »منت اللغة«وجاء يف معجم 
  .»َّْالسنبة

ُاألوان«: وجاء يف الوسيط ُاحلني: َ   }.»َِواجلمع آونة. ُء أوان الربدجا: يقال. ْ
:  ومنها استعماالت أقحمت فيها كلمات أو حروف يستغىن عنها مثل - ٢

ا ) سوف لن( مكررة ) كلما(و. َ، ألن سوف التدخل إال على مثبت)لن(وصوا
ا بدءا، و) من خالل البدء(يف مجلة واحدة، و ا يف ) عبارة عن(ًوصوا وصوا

ا عدا، و) ا عنعد(ًموضعها أن حتذف أحيانا، و ا إذا، ) فيما إذا(وصوا وصوا
ا أول مرة) ألول مرة(و  .وصوا

  . مسائل تتناول األخطاء النحوية أو الصرفية أو اإلمالئية- ًثانيا
  :فمنها في النحو

ا ) ّتأكد منه: (ًتعدية الفعل حبرف جر بدال من آخر، مثل - ١ تأكد (وصوا
ا ) ّحتسب منه(، و)له   ).له(وصوا

ا ) أكد عليه: (فعل حبرف جر وهو يتعدى بنفسه، مثلتعدية ال - ٢ وصوا
ا ) ّتعرف عليه(، و)أكده(  ).ّتعرفه(وصوا

ْيف حالة تضاعفت: (إضافة اسم إىل فعل، مثل - ٣ ا ) ََ يف حالة (وصوا
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ِتضاعف ُ.( 
ستنجح : (ّاستبدال فعل بالم التعليل وأن املصدرية املشبهة بالفعل، مثل - ٤

ا ستنجح   ).ألنك تسهرطاملا تسهر وصوا
ًوجدت حال أمثال: (صرف املمنوع من الصرف، مثل - ٥ ا ) ً  ).َأمثل(وصوا
 - ) ع(بـ ) س(استبدل : [ًإدخال الباء على املأخوذ بدال من املرتوك، مثل - ٦

ا استبدل - )س(واملرتوك ) ع(املأخوذ   )].س(بـ ) ع( وصوا
ا ) ٍأكتب حواش: (حذف ياء االسم املنقوص حال النصب، مثل - ٣ وصوا

 ).َحواشي(
  :ومنها في الصرف

ِنشر : (استبدال اشتقاق بآخر اليوافق السياق، أو خيالف القاعدة، مثل - ١ ُ
ا ) ًمؤخرا ًنشر أخريا(وصوا ِ ) مبهر(، وهو استبدال اسم مفعول بصفة مشبهة، و)ُ

ا  ا ) ملفت(، و )باهر(وصوا ا ) مدراء(، و)الفت(وصوا ، )مديرون(وصوا
ا مربو) مرابيط(و ا ) حكايا(طون، ووصوا ، وهو استبدال مجع )حكايات(وصوا

َْموكل على(جبمع السالمة، و ا ) ُ ، ولكن يصح )موكول إىل(ََمن وكل، وصوا
ٌموكل على( َ ، وهو استبدال اسم مفعول من ثالثي مزيد باسم )أوكل على(من ) ُ

ا ) أقنية(مفعول من ثالثي جمرد، و فعلة وهو استبدال اجلمع على أ) قنوات(وصوا
ا ) فحوصات(باجلمع على فعالت، و ، وهو استبدال مجع اجلمع )فحوص(وصوا

  .باجلمع
ا ) مباع: (أخطاء يف مراحل العملية الصرفية، مثل - ٢ ، وهو )مبيع(وصوا

ا ) ّطاقوي(اسم مفعول من ثالثي معتل جوفه ياء، و ، وهي نسبة )ّطاقي(وصوا
ا ) خليوي(إىل طاقة، و ّخلوي(وصوا ِ َ ) الطائرة األسرع(سبة إىل خلية، ووهي ن) َ

ا  ا ) نستفاد(، وهو وصف باسم تفضيل للمؤنث، و)السرعى(وصوا وصوا
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 ً.، وهو إبدال الياء ألفا)نستفيد(
يف جملة جامعة (، قال الدكتور احلسين )١٤٤(وسنمثل هلذا النوع باملسألة رقم 

 ):٣٥٤ص/ ١ع/ ١٥ح/ ٢١مج : دمشق للعلوم اهلندسية
ِهذا آخر خمس : أو!(  خامسة معركة: ال(خامس معركة  هذه – 144{ ْ َ ُ ِ

  .معارك
  للرافعي والعدناني: تعقيب على قولين

ا؛ وتصاغ من 106 عاجلت الفقرة - 1 ٌ األعداد الرتتيبية، وهي أمساء يوصف 
) ِفاعلة(للمذكر، و) ِفاعل(على وزن ) من اثنني إىل عشرة(األعداد املفردة 

. للمؤنث) ُْأوىل(ّللمذكر، و) َّأول(فيقابله الوصف ) واحد(أما العدد . للمؤنث
ْما قـبلهوالعدد الرتتييب يصف   موصوفه من حيث يطابقّ ليدل على ترتيبه، وهو َ

ٌفصل رابع، قناة ثانية؛ الباب : ًالتذكري والتأنيث والتعريف والتنكري، فيقال مثال ٌ ٌ
  .السابع، الطبعة اخلامسة

 :)86 ص(حملمد العدناين » عةمعجم األخطاء الشائ« جاء يف - 2
خامسة هذه : والصواب. انتصر فيها جيشناخامس معركة هذه : ويقولون«

ٌألن العدد الرتتييب يطابق املعدود يف التذكري والتأنيث، سواء أكان صفة، معركة؛ 
  ».ًأم مضافا إىل املعدود

ملفرد املضافة إىل املعدود ا) خامس(اعرتاض العدناين هو إذن على تذكري كلمة 
ًلكنه مل يورد شاهدا على كالمه، ومل يذكر مرجعا يؤيده. معركة: املؤنث النكرة ً ُ .

َوسنبني أن كالمه جانب الصواب َ ّ.  
) ثانية(، لكن »استمعتم إىل ثانية النشرات اإلخبارية«: ًصحيح أنه يقال، مثال

ٍهنا مضافة إىل معدود مؤنث مجع  َْ ٍ   ! معرفةٍ
ْومثله قول العرب ٍأي رماه بداهية ): َُِّْمجع األثفية(» ثالثة األثايفرماه ب«: ِ
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  !كاجلبل
قال قبل العدناين بزمن ) 1937تويف سنة ( وكان مصطفى صادق الرافعي - 3

ُيا أبا حممد، هذا آخر أربع مرات : قلت«): /114/1وحي القلم (طويل 
ِ)1( 

ْتـغضب عليك غضب الطالق هو هذا ) 1: (الصفحة املذكورةحاشية وقال يف » .َ
ًومل يذكر الرافعي أيضا مرجعا ). هذه رابع مرة(التعبري الصحيح ملثل قول الناس  ً

القاموس «و» لسان العرب«ورمبا تأثر يف قوله هذا مبا جاء يف . يؤيد كالمه
َأتيتك آخر مرتني وآخرة مرتني: يقال«: »تاج العروس«و» احمليط ِ ِ

َ املرة الثانية من : ُ
  .»املرتني

على كالم الصحايب الشهري أيب هريرة، الذي قال ملن أتاه ّورمبا اطلع كذلك 
ُثالث مرات يف ثالث ليال، وهو يعد يف كل مرة أنه لن يعود مث يعود َِ ٍ قال … َ

  :له
ُهذا آخر ثالث مرات إنك تزعم ال تـعود مث تعود« َ  2311انظر احلديث [» …ِ

  .]يف صحيح البخاري بشرح القسطالين
  وكالم العدناين؟فما الرأي يف حاشية الرافعي 

ً مل أجد فيما لدي من كتب النحو شرحا مفصال ألحكام - 4 َّ ً إضافة الصفة «ّ
  .»إىل موصوفها

ْوقد تطول علي األستاذ الفاضل حممد علي محد اهللا فساعفين بطلبيت بأن  ََِ َِ ََ َّ َّ َ
ُزودين باحلكم العام ّ.  

ِوقبل أن أورد ما ذكره يل أقول  الوصف جاء يف الكالم الفصيح إضافة: ُ
  .المؤنثإىل املوصوف المذكر 

َّقل  حيييها الذي أنشأها أول مرة: زيل العزيز ففي التن ُِْْ] وقال ] . ٧٩يس
  ]٢٠٧ديوانه ط مولوي ص: [عنرتة



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٣٤  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

َْورشاش نافذة كلون العندم َْ َ ٍ ِ َ ّجادت لـه كفي  َ ٍبعاجل طعنةْ ِ ِ 
  ).نبات أمحر: َْالعندم(

  بتاء التأنيث؟) عاجلة(اسم مؤنث، فلماذا مل يقل ) الطعنة: [(قال األستاذ الكرمي
ُ منـعوته بعد) الصفة/ الوصف(ُاألصل أن يأيت النعت : اجلواب ، )موصوفه(َْ

ٍبطعنة عاجلة: هكذا ِولكن ملا جيء بالوصف . ٍ
ّ

َِّْ موصوفه سقطت النـَّعتية قبل ِ

ًللموصوف جنسا وعددا وحمال؛َََِّّواجب التبعية ْالنحوية، وسقط معها  ً ً  وبسقوطها ِ
األصل في ألنه التذكير، اللفظي سقطت املطابقة اجلنسية، فعاد اللفظ إىل 

  .والتأنيث عارضاألسماء، 
ًومثل هذا يقع السم التفضيل، وهو وصف مشتق أيضا، عندما يضاف إىل  ٌ

ٍجادت له كفي بأعجل طعنة: حنونكرة،  ِ ّ ْ.  
ََّسرين ما عندك من  (:، قولناٌ فرعوالتأنيثٌأصل ومن األدلة على أن التذكري 

ْحكمة َسرتين، مع أن احلكمة هي املقصودة هنا، مث جيء بـ : وال نقول). ِ
ِ َّْ ) ِمن(َ

ِّالتبيينية لتبني  َّ ْ ِْ ِّأو لتميز(َّ َاسم املوصول املبـهم، وهو هنا ) ُ ْ الصاحلة ملذكر ) ما(َ
  .ومؤنث

َّ صح رفةًمفردا معفإن جاء ًالمضاف إليه مفردا نكرة؛ ُُّهذا كله إذا كان  َ
ًأيضا◌، حنو ْواثق اخلطوة، قوي العزمية، هدار النَّربة: ً ُ َّ َ ُّ   . ا ه. ِ

فإذا كان . ٍالكالم السابق هو على إضافة الوصف بوجه عام:  أقول- 5
ًالوصف المضاف عددا ترتيبيا  ًمذكرا إلى فإنه يضاف ...) ٍثان، ثالث، رابع(ً َّ

هذه :  وال يقالعركة،خامس مهذا خامس زلزال، وهذه : حنو(مفرد نكرة 
هذا خامس : أي ال يقال وال يضاف إلى مفرد معرفة، ؛ )خامسة معركة

  .اإلعصار، وهذه خامس املعركة
ِوجبت املطابقة اجلنسية ٍجمع معرفة وإذا أضيف إىل  ََ أي من حيث التذكري (َ



  
٤٣٥  خري اهللا الشريف.  أ- نظرات يف مسائل لغوية 

ًوخرج عن كونه صفة للمضاف إليه مقدمة عليه) والتأنيث َ ًَّ هذا ثاين : يقال. ُ
  .وهذه خامسة املعارك. زينالفائ

فتنطبق عليه أحكام اسم التفضيل ألن وزنه ) َّأول( أما العدد الرتتييب - 6
َأفـعل( وجب إفراده ) مجع/ مثىن / مفرد/ مؤنث/ مذكر (نكرة فإذا أضيف إىل ). َْ

  :يقال. وتذكريه يف كل األحوال
  ).وىلبل املرة األ! ُْأوىل مرة: وال يقال(هذا أول قرار؛ هذه أول مرة 

ْهم أول طالبـني / مها َّهن أول طالبتني / مها. ّطالب من اليمن/ َ طالبات من / ُ
  .اليمن

ًخرج عن كونه صفة للمضاف إليه مقدمة عليهمعرفة وإذا أضيف إىل  َ ًَّ ُِّومنيز . ُ
  :هنا حالتني

فكلمة . الدراسة/ الفصل؛ أول السنة / أول الشهر :  املعرفة مفردة، حنو- أ
/ السنة / الفصل / بداية الشهر :  تفيد الرتتيب ألن املعىن هوهنا ال) أول(

  ...الدراسة
هم : ُْأوىل الطالبات؛ وحنو/ هو أول التالميذ؛ هي أول:  املعرفة مجع، حنو- ب
َّأوائل الطالب؛ هن أول/ أول َأوليات الطالبات/ ُ َْ ُ.  

َْأي جيوز هنا إفراد املضاف وتذكريه، وجيوز مطابقته لما قـبله ِ.  
لإلشارة إىل مايكون ) ِآخر(وتستعمل كلمة . ّنقيض املتقدم) ِاآلخر(: حظةمال

  :يقال. ترتيبه يف النهاية، فتضاف إىل املذكر واملؤنث واملفرد واجلمع
ِهذا آخر املدعوين، تلك آخر مرة رأيته فيها. ِهذا آخر امتحان هذه العبارة . ُِِّ

  ...هي آخر كلمات خطبته
 من كالم بعض أئمة القرون اهلجرية السابع والتاسع ً وإليك أقواال مقتبسة- 7

  .والثاين عشر والثالث عشر



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٣٦  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

(:     ه821تويف (للقلقشندي ) 32/3(» ُصبح األعشى يف صناعة اإلنشا«جاء يف  •
ٍّومساحة رأس السني من أول سن منها إىل (:   ه660ت (ّقال ابن عبد السالم  ِ ِْ ِّ

ٍّثالث  سن ٍ كثلثي ألفِ َّ أن السن مؤنثةمن املعلوم. (َِ ِّ.(  
َِمث وليها عنه أبو منصور): 493/3(وجاء فيه  •  .يف السنة املذكورةثالث مرة َ
 852ت (لإلمام ابن حجر العسقالين ) 107/1(» فتح الباري«وجاء يف مقدمة  •

ُِّقيل مسيت بذلك .  من اإلبلرابع سنةْهي اليت دخلت يف ) حقة(قولـه (:  ه
ا  ...أل

من خامس ترجمة ّفقد صرح البخاري يف ): 27/3(» يفتح البار«وجاء يف  •
ِِأبواب التهجد خبالفه ّ... 

ًفصارت أمه لبونا ثالث سنة وابن اللبون الذي دخل يف ): 319/3(وجاء فيه  • ُُّ
 ...بوضع احلمل

 .رابع سنةوهو يف : البن حجر العسقالين): 242/5(» لسان امليزان«وجاء يف  •
ْوحكى البارودي أنه أسلم : )115/3(» ذيب التهذيب«وجاء يف  •  .سادس سنةَ
ْولو مل يدع هلم ): 1122ت ( لإلمام الزرقاين )463/2(» شرح الزرقاين«وجاء يف  • ََ

 . ما سألوهثالث مسألة
الثامن «(:   ه 1255ت (لإلمام الشوكاين ) 366/4(» نيل األوطار«وجاء يف  •

عشرين أو آخر  عشرة أو إحدى وتاسع ليلة أو سابعأول ليلة أو : والثالثون
 .»ليلة

وهو من رجال (البن ناصر الدين » التبيان، شرح بديعة البيان«وجاء يف  •
َّخامس حجة ويف «: وهو يرتجم لإلمام الربزايل) القرن التاسع اهلجري ِ

ًحجها متهما مات ِ ُْ ِِأي قاصدا الطريق السهلة البحرية لتهامة: ًمتهما. (ََّ ً(. 
  :الرتاكيب الشائعة االستعمال اآلتيةيستبني مبا سبق صحة : الخالصة - 8



  
٤٣٧  خري اهللا الشريف.  أ- نظرات يف مسائل لغوية 

ُلك مين عاطر التحية  ّ   ...عميق احملبة/ ّخالص املودة / َ
ّملست منه صادق اهلمة  ُ ََّعظيم املسرة / ْ َ

ّطيب النية/  َ ِّ...  
َتـقبل اهللا صاحل األعمال  ُ َ   .}!).ُدعاء(َََّ

  :ومنها في اإلمالء
ا ) مدبب: (أخطاء من التصحيف، مثل - ١ ) على حده(، و)مذبب(وصوا

ا    ).حدة(باهلاء وصوا
ا ) حدى(و) حدا: (أخطاء من التحريف، مثل - ٢ ، )حدة(وصوا

ا ) عامود(و ا ) بناءا على(، و)عمود(وصوا تلفظ –) مائة(، و)بناء على(وصوا
 .من دون ألف) مئة(ّ وهو خطأ جر إليه الرسم، وصواب لفظها - ماءة

  :ا الرتمجة احلرفية، مثل أساليب واستعماالت غري عربية جاءت - ًثالثا
 de telles choses:جاءت من مثل قوهلم يف الفرنسية): إن هكذا أشياء(- ١

sont... ويف االنكليزية such things ase....   
ا   .إن مثل هذه األشياء: إن أشياء كهذه، أو: وصوا

 il joue un rôle dans: جاءت من مثل قوهلم يف الفرنسية): ًيلعب دورا (- ٢

cette affaireا   !الزم) لعب(ًيؤدي دورا أو يقوم بدور، ألن فعل :  وصوا
 second largest: جاءت من مثل قوهلم يف اإلنكليزية): ثاين أكرب (- ٣
ا   ً.الثانية كربا: وصوا

يف جملة الثقافة (، قال الدكتور احلسين )٥١(وسنمثل هلذا النوع باملسألة رقم 
  ):١٣٢ص/ ١٠ع/ ٥ح: املعلوماتية

َ لـ، ألن، من أجل، ألجل؛ بسبب كذا، بسبب من كذا؛ كي؛ بـغية - 51{ َْ ُ ٍ ْ ْ َّ ِ

  ...ْكذا، إذ
ِاشكر احملسن إلحسانه؛ العمل ضروري : التعليل؛ يقال) الالم( من معاين - أ ْ



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٣٨  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

ُّلدفع الفاقة؛ أحبه ألنه كرمي األخالق  ُ َلكرم أخالقه/ ْ َ
ِ...  
  :وهناك حروف أخرى تستعمل للتعليل

  .َكافأ بعمله، ويعاقب بتقصريهٌّكل ي: الباء
  ]١٩٧ديوان البوصريي ص: [قال اإلمام البوصريي. نام من شدة التعب: من

ِوينكر الفم طعم الماء من سقم َ َ َ ُ ٍقد تنكر العين ضوء الشمس من رمد ُِ َِ َ ُ ُ 
  ).أي عظيمة الشأن(اشتهر هذا احملامي يف قضية خطرية : يف
  .ٍ طلب منكعنْمل أحضر إال : عن
ِأشكر احملسن : على   ... إحسانهعلىْ
ِفعلت ذلك أجلك ومن أجلك: يقال: ْأجل«:  جاء يف املعجم الوسيط- ب ْ َْ َ ُ :
  .»بسببك

َكلمة تدخل على : ْأجل«، )إعداد جممع القاهرة(وجاء يف املعجم الكبري 
َِّسبب الشيء وعلته ْفعلت ذلك من أجل كذا، وألجل كذا: يقال. ِ ْ َأجل : ويقال. ُ ْ

  .»كذا
  ].٣٢املائدة [...ََمن أجل ذلك كتبنا على بين إسرائيل: زيل العزيز  التنويف

ّوقف الطالب إجالال للمعلم«: وإذا قيل ْكان إعراب املصدر » ً َ
» ًإجالال«

ِمفعوال ألجله  ْ ِأو من أجله(ً َِّأي إن هذا املصدر هو علة حصول الفعل، حبيث ). ْ

ًيصح أن يقع جوابا لقولك   .ْ ألجل إجالل املعلم- » َِمل وقفوا؟«: ُّ
ُويصح الشيء نفسه يف قولنا ُ ِفالن يدرس حبا للعلم: ُّ ًُّ َُ ْ ْ ألجل - َِمل يدرس؟ . ٌ

ِحب العلم ِّ ُ.  
  :يقال على الصواب

ناقة ْ أجل قامت حرب البسوس بني بكر وتغلب يف اجلاهلية أربعني سنة من •
  ).أي بسبب ناقة(



  
٤٣٩  خري اهللا الشريف.  أ- نظرات يف مسائل لغوية 

 !فرسل من أجقامت حرب داحس والغرباء بني عبس وذبيان  •
انتزاع حقوق من أجل كانت هذه الدولة أول دولة يف التاريخ تعلن احلرب  •

ِّالفقراء عند األغنياء، وكان اخلليفة أبو بكر الصديق أول من حارب من  ِّ
 !أجل هذا

 forمقابل الكلمة اإلنكليزية » من أجل«ويستعمل بعض املرتمجني اليوم 
  .pourوالفرنسية 

ًصحيح أنه ميكن أحيانا ت ٍ، ولكن هلما معان »من أجل«رمجة هاتني الكلمتني بـ ٌ ْ
  :ً مثال، قالواy=2xفإذا كان لدينا التابع . »يف حال«كثرية أخرى، من أمهها 

y=6   من أجل(pour, for)  x=3 ؛ و y=10من أجل   (pour, for)  x=5  .
  ،x=2إذا كان /    يف حالy=6: واألصح أن يقال
 x=5إذا كان /  يف حالy=10:  و

  :لنتأمل العبارات العلمية اآلتية
َ، وسلسلة  »n=2 »for» !من أجل«) باملر(َسلسلة ) بور(ُتعطي صيغة  •

، n=2 يف حال: أليس األحسن أن يقال »n=3 »for» من أجل«) باشن(
  ؟n=3ويف حال 

 : ...كما يلي!) كذا(الطاقات األدىن » !من أجل«يكون التناسب  •
اليت هي «أو (يف حالة الطاقات الدنيا يكون التناسب : األحسن أن يقال

 :...كما يلي) حبسب املعىن املراد» أدىن
ّيقاس املقطع العرضي بالبارن، وله قيمة حمددة من أجل  • مادة معينة (!) َْ

ّيقاس املقطع العرضي بالبارن، وله قيمة حمددة : والصواب. وتفاعل معني َْ
 .ملادة معينة وتفاعل معني

بسبب كذا، : ًل أو لبيان الدافع، الكلمات اآلتية أيضا ومما يستعمل للتعلي- ج



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٤٠  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

ْبسبب من كذا، كي، بغية كذا، إذ  ْالبـغية«: جاء يف املعجم الوسيط... ٍ ُ :
 :يقال على الصواب. »ََأراده وطلبه: َابتغى الشيء. ىُْمايـبتغ

 . تراكم الثلوجبسبب) مغلقة(الطريق مغلق  •
ُولغة الشعر يتسامح فيها  • ا بسبب من ِ ا وقوافيها وبناء كو خاصة يف أوزا

الفعل، زمانه : إبراهيم السامرائي. د(ُمجلها، من حيث التقدمي والتأخري 
 ).215وأبنيته، ص 

َبـغيةٌفالن يتفاىن يف خدمة رئيسه  • َْ ْابتغاء مرضاته / َْ نـيل رضاه ُ كي ينال / َ
 ...رضاه

ُإذ هم قريش، وإذ ما مثـلهم بشر َ َ َُ ْ ِ ْ َهللا نعمتهمفأصبحوا قد أعاد ا   ْ ِْ 
  ]١٨٥/ ١) الفرزدق(ديوان [

سبق أن الباحث استقى مادته مما وقع بني يديه من نصوص علمية ومقاالت 
ّمتنوعة، وهذا موضع اإلفادة يف ما كتب، فقلما يأيت تصحيح من أصحاب 

ومما حيمد يف البحوث احملاوالت االجتهادية اليت ترد يف . الكتابات العلمية أنفسهم
ّمدبب( منها رأيه أن االستعمال الشائع لكلمة ثناياها، َ ّمبعىن املؤنف خطأ نشأ ) ُ

ّمذبب(عن تصحيف كلمة  َ مبعىن ) م ث ل(من ) استمثل(، ومنها اشتقاق فعـل )ُ
جعل الشيء أمثل أي أفضل، ومنها التنبيه على خطأ استعماالت أجازها جممع 

َر حوايل عشرين حض(، و)٤٥و٣٥تراوحت درجة احلرارة بني : (القاهرة مثل
) انعكس(، و)انعكس ذلك على حالة اإلنتاج(للمكان، و) حوايل(، وً)شخصا
  .ّارتد

: وهناك استعماالت أخرى تكلم فيها على وجه مث بدا لـه فيها وجه آخر، مثل
ا مبعىن املوضع الذي يثاب إليه أي يـرجع إليه مرة )منزلة(مبعىن ) مثابة( ا أ َ، وصوا ُ ُْ

يأ لـه من نصوص لعلماء أتوا بعد عصر بعد مرة، فأورده ًا أوال على الصواب، مث 



  
٤٤١  خري اهللا الشريف.  أ- نظرات يف مسائل لغوية 

ا مبعىن منزلة، مثل اجلرجاين وأيب حيان النحوي وابن قيم اجلوزية  ّاالحتجاج ذكر ّ ّّ
  .ّواملرزوقي وابن عطاء اهللا السكندري، فأعاد ذكرها مع إقرار املعىن اجلديد

علوم النظرية والتطبيقية، ًوتوجهت عناية هذه البحوث أوال إىل خمتصني بال
ًفكان حيمد أن تأيت مقتصرة على بيان اخلطأ والصواب مشفوعا بأمثلة واضحة 
وإحاالت دقيقة من دون تفصيالت حنوية أو صرفية أو إكثار من شواهد 

 من ختريج الشواهد القرآنية واحلديثية - ًإال قليال–االحتجاج وأدلته، وخلت 
ا وحديثها، ومن توثيق لطبعات الكتب والشعرية والنصوص األخرى قدميه

) ٤٩(مثانية وتسعني ومئة نص قـرآين سـوى ) ١٩٨(املعتمدة، فلم خيرج من أصل 
اثنيت عشرة مرة، وأتت ) ١٢(تسعة وأربعني، وتواىل ختريج هذه النصوص وإغفاله 

احلواشي تارات يف وسط الكالم وأخرى يف أسفل الصفحة، وذكرت أمساء 
اية البحوث ذوات األرقام مصادر البحوث ومرا ، ١٠٠، ٨٠(جعها فقط يف 

ً، واعتمدت يف الغالب كتبا حنوية ومعجمات )١٣٨، ١٢٢، ١٠٣، ١٠٢
ا القدمية ، ووقعت يف أثناء هذه البحوث هنوات نشري   حديثة ال ختالف يف مضمو

  :إىل بعضها فيما يأيت
  :١٩٨ قوله يف احللقة الثالثة، - 
ًاستعمال االسم، ولكنها جاءت ظرفا يف قول ) ِثين(مجع ) أثناء(واستعملت [

  :الشاعر اجلاهلي عمر بن ماجد
ُفيخبط أثناءالظالم فسول َينام عن التقوى ويوقظه الخنا ُ َ[ 

  :٥٦٨٩ص/ ١٦ج) ط الشعب(قال يف األغاين : قلت
ّ قال احلزين الدؤيل يهجو عمرو بن عمرو بن الزبري ُّ:  

ُولكنه كز اليدين بخيل ٍك ما عمرو بن عمرو بماجدلعمر ُّ َ 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٤٢  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

من شعراء الدولة ... احلزين :  من املصدر ذاته٥٦٧١ويف ص...  ينام
  .األموية، حجازي مطبوع

  :١٧٣ قوله يف احللقة السادسة، ص - 
حىت يسأل عن عمره فيم أفناه، وعن عمله فيم  ال تزول قدما عبد«[
للرتمذي » لصحيحاجلامع ا«من ) ٢٤١٧(جاء يف احلديث رقم : قلت] »...فعل

  .»...علمه فيم فعل... «): ط شاكر(
  :وقوله يف الصفحة نفسها

ُّفإنك تقضي وال يقضى عليك، وإنه ال يذل من واليت... «[ : قلت]. »...ِ
إنه ال .. «): ط الرسالة(من مسند اإلمام أمحد ) ١٧١٨(جاء يف احلديث رقم 

  ).إنه(دون واو قبل من » ..يذل 
  :١٥١ابعة، ص  قوله يف احللقة الس- 
  ]لإلمام القرطيب) املفهم(وجاء يف [

هـ، وهو ٦٥٦اإلمام القرطيب هنا أبو العباس أمحد بن عمر املتوىف سنة : قلت
، وليس أبا عبد اهللا حممد )املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم(صاحب 

اجلامع ألحكام (، وصاحب تفسري   ه٦٧١بن أمحد األنصاري املتوىف سنة 
: وقولـه يف الصفحة التالية. ًفكان حيسن توضيح األمر خروجا من اللبس، )القرآن

ََوقال العكوك علي بن جبلة[ ُّ ُّ َّهو العكوك، بفتح العني والكاف والواو : قلت] َ َ َ
املشددة، انظر مقدمة ديوانه بتحقيق الدكتور حسني عطوان طبعة دار املعارف 

 .١٩٧٢بالقاهرة سنة 
 :، مجلة القسم ومجلة جوابه١٦٠، ص  قوله يف احللقة السابعة- 

َلئن ساءني أن نلتني بمساءة[  !]ّلقد سرني أني خطرت ببالكا ِ



  
٤٤٣  خري اهللا الشريف.  أ- نظرات يف مسائل لغوية 

  : خبطاب املؤنث١٥٢ّالبيت يف ديوان عبد الصمد بن املعذل ص : قلت
ِلئن ساءني أن نلتني بمساءة ِلقد سرني أني خطرت ببالك ِ ّ 

): إال(اء واحلصر باألداة ، يف االستثن٢١٠ وقوله يف احللقة التاسعة، ص - 
 إال ٌم أحدُت منكِفَ﴿وال يلت:  الكالم قبل إال تام ومسبوق بنهي، حنو- ج[

ٌامرأتك بدل من أحد: ، ويصح يف غري القرآن]٨١هود [َك﴾ َامرأت بل : قلت]. ُ
السبعة البن جماهد : هو يف القرآن صحيح بقراءة ابن كثري وأيب عمرو، انظر

  .١٢٥ ، والتيسري للداين ص٣٣٨ص
  :٢٣٨ قوله يف احللقة العاشرة، - 
﴿فإين قريب﴾ : الصواب: قلت)] وإذا سألك عبادي عين فإين مسيع قريب[(

  . من سورة البقرة١٨٦ن كلمة مسيع، يف اآلية دومن 
ا، يف اقرتان جواب إن أو إذا الشرطيتني بالفاء -   قولـه يف الصفحة السابقة ذا

  :إذا كان مجلة امسية
) على(حرف اجلر ) حديث شريف(» لصالة فعليكم السكينةإذا أتيتم ا«[

  )!]اسم(دخل على ضمري 
اسم فعل أمر ) عليكم(تعليل االمسية يف مجلة جواب الشرط هو جميء : قلت

  .، ولذلك اقتضى اقرتانه بالفاء)الزموا(مبعىن 
ا-    : قوله يف الصفحة السابقة ذا
  )]اسم» ها«الضمري (ها﴾ َ فلَسأمتأم وإن ُكِم ألنفسُم أحسنتُ﴿إن أحسنت[

رور متعلقان خبرب : قلت تعليل االمسية يف مجلة جواب الشرط هو أن اجلار وا
  .اإلساءة: تقديره كائنة، واملبتدأ حمذوف تقديره

  :٢٤٠ قوله يف احللقة العاشرة، ص - 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٤٤  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

  )]فإن توليتم فما سألتكم عليه من أجر[(
  . من سورة يونس٧٢﴿فما سألتكم من أجر﴾ يف اآلية : الصواب: قلت

  :٢٠٧ قوله يف احللقة احلادية عشرة، ص- 
نفع الصادقني صدقهم﴾ جيوز يف كلمة ي﴿هذا يوم : ففي قوله تعاىل: قولـه[

  ].وىلأالرفع والنصب، والرفع ) يوم(
 من سورة املائدة، فالرفع قراءة اجلمهور، والنصب قراءة ١١٩هي اآلية : قلت

  .نافع، والقراءتان متواترتان
  ).١٠١، والتيسري للداين ص٢٥٠ر السبعة البن جماهد ص انظ(
  :٢١١ قوله يف احللقة احلادية عشرة، ص - 
  :قال اإلمام ابن اجلزري[

 ]ُ كسرها، وفي- غير الالم–األسماء  واكسره حال الكسر والفتح وفي

 - وهي الفتحة–بتسهيل اهلمز، ونقل حركته ..) َاالمساء : (.. الصواب: قلت
انظر . [بله، وهي الرواية الصحيحة املتصلة السند إىل ابن اجلزريإىل الالم ق

أمين . د: البن اجلزري، حتقيق» آن أن يعلمهاملقدمة فيما جيب على قارئ القر«
  )].١٠٠(سويد، البيت رقم 



  
٤٤٥  خري اهللا الشريف.  أ- نظرات يف مسائل لغوية 

  المصادر والمراجع
  :الكـتب

 – ١٩٦٩دار الشعب، :  القاهرة- إبراهيم األبياري : األصفهاين، حتقيق/ األغاين .١
 . ج٣١

دار الكتاب العريب، :  بريوت-  ٢ ط- أوتوبرتزل : الداين، تصحيح/ التيسري .٢
١٩٨٤. 

دار إحياء :  بريوت- أمحد شاكر وآخرين : الرتمذي؛ حتقيق/ اجلامع الصحيح .٣
 .مج٥ - ١٩٨٠الرتاث العريب، 

:  دمشق- مروان البواب، إمساعيل مروة / دليل األخطاء الشائعة يف الكتابة والنطق .٤
 .٢٠٠٠، دار الرضا

 .١٩٧٢دار املعارف، :  القاهرة- حسني عطوان . د: حتقيق/ ّديوان العكوك .٥
دار املعارف، :  القاهرة-  ٢ ط- شوقي ضيف . د: ابن جماهد؛ حتقيق/ السبعة .٦

١٩٨٠. 
مطبعة النعمان، :  النجف- زهري زاهد : حتقيق/ ّشعر عبد الصمد بن املعذل .٧

١٩٧٠. 
 .١٩٨٦مؤسسة الرسالة، : بريوت - ١ ط- الفريوز ابادي / القاموس احمليط .٨
مؤسسة الرسالة، :  بريوت- شعيب األرناؤوط وآخرين : حتقيق/ مسند اإلمام أمحد .٩

 .مج٥٠ - ٢٠٠١- ١٩٩٣
مكتبة لبنان، :  بريوت-حممد العدناين/ معجم األغالط اللغوية املعاصرة .١٠

١٩٨٦. 
عبد اهللا حممد : حقق نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه/ مقدمة ابن خلدون .١١

 .ج٢- ٢٠٠٤دار يعرب، :  دمشق- ١ ط- رويش الد



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٤٦  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

. د:   ابن اجلزري، حتقيق/ منظومة املقدمة فيما جيب على قارئ القرآن أن يعلمه .١٢
 .٢٠٠١دار نور املكتبات، :  جدة-  ٣ ط- أمين سويد 

 .١٩٨٥مؤسسة الرسالة، :  بريوت- مازن املبارك . د/ حنو وعي لغوي .١٣
 :الدوريات

  :ةجملة جامعة دمشق للعلوم اهلندسي −
لد الرابع عشر لعام  م، وانتهاء بالعدد األول من ١٩٩٨ًبدءا بالعدد الثاين من ا

لد الثاين والعشرين لعام   .م٢٠٠٦ا
  



٤٤٧   

  التقرير السنوي عن أعمال المجمع

  م٢٠٠٥في دورة عام 
  أعده بإشراف أمين المجمع

  محمود الحسـن. أ

مع خالل عام  ٍباكورة نشاط واسع يف أغلب ) ٢٠٠٥( شهد ا ٍ

جماالت عمله، السيما يف جماالت النشر ووضع املصطلحات وتنظيم اللقاءات 
مع ومكتبه وجلانه وفيما يلي عرض ألهم ما قام  به جملس ا. العلمية

  .ومديرياته من أعمال

  أعمال مجلس المجمع
مععقد جملس  ، تسع عشرة جلسة، حبث فيها ٢٠٠٥، خالل عام ا

مع، وعمل جلانه، وانتهى إىل مجلة من األعمال والقرارات أمهها    :شؤون ا
مع يف عام  - ١ ، ٢٠٠٤إقرار ما جاء يف التقرير السنوي عن أعمال ا
ه األستاذ عدنان عبد ربه، بإشراف األستاذ الدكتور واثق شهيد، ّالذي أعد
مع  .أمني ا
ًإعادة انتخاب األستاذ الدكتور شاكر الفحام رئيسا للمجمع ملدة  -٢

وانتخاب األستاذ الدكتور مروان . ٢٠٠٥/ ١/٤ من ًبدءاأربع سنوات جديدة 
مع خلفا لألستاذ الدكتور إحس ًاحملاسين نائبا لرئيس ا ان النص، الذي انتهى ً

وإعادة انتخاب األستاذ جورج . ٤/٦/٢٠٠٥تعيينه يف هذا املنصب يف 
مع، بعد انتهاء عضويته السابقة يف  / ٢٢/٦ًصدقين عضوا يف مكتب ا

٢٠٠٥. 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٤٨  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

ًالتعاقد مع عدد من األساتذة اخلرباء يف جمال الكيمياء بدءا من  -٣
 الكيمياء بني ، للعمل يف مشروع توحيد مصطلحات٢٠٠٥/ ١٢/ ١٤

 :  السادةاألساتذةوهم . اجلامعات السورية

 منصور، والدكتور أمحد حاج احلليم وفائي حقي، والدكتور عبد الدكتور
، والدكتور حميي الدين مجعة، من كلية العلوم،  هيفاء العظمةوالدكتورة، سعيد

  .من كلية الصيدلة
دكتور إحسان  إيفاد األستاذ الدكتور شاكر الفحام، واألستاذ ال-٤

النص، إىل القاهرة للمشاركة يف اجتماع جلنة إعداد املعجم التارخيي، الذي 
امع اللغوية العلمية العربية يف املدة من  . ٢٠٠٥ / ٤ / ٧ - ٥أقامه احتاد ا

يف االجتماع ًوإيفاد األستاذ الدكتور شاكر الفحام إىل القاهرة أيضا للمشاركة 
امع يف   .٢٠٠٥ / ٩/ ٢٩ –٢٦ املدة من الذي أقامه احتاد ا

، األمني العام للمجلس الدويل ))هوبري جويل (( استضافة األستاذ الدكتور- ٥
للغة الفرنسية، والدكتور عبد اللطيف عبيد، األستاذ يف معهد اللغات بتونس، 

 .للتداول يف مشروع تعريب معجم األكادميية الوطنية للطب يف فرنسا

لس الدويل للغة الفرنسية، وانتهت املداوالت إىل عقد  اتفاق مع ا
ّينص على السماح للمجمع بتعريب املعجم املذكور، وإضافة ما خيص الرتاث 

مع األستاذ الدكتور . الطيب العريب إىل مادة املعجم َّوقد وقع االتفاق باسم ا
مع، وعن اجلانب الفرنسي األستاذ الدكتور هوبري  شاكر الفحام، رئيس ا

  .ألمني العام للمجلس الدويل للغة الفرنسيةجويل، ا
يف  ))ياغللون (( من جامعة))إليزابيت غورسكا (( دعوة األستاذة-٦

ا لسورية، إللقاء حماضرة بعنوان العامل العريب يف األدب  ((بولونيا، يف أثناء زيار
 .))البولوين



  
مع يف دورة عام  ٤٤٩  م٢٠٠٥التقرير السنوي عن أعمال ا

 ترشيح الدكتور خضر األمحد لنيل جائزة امللك فيصل العاملية يف -٧
الرياضيات، وترشيح الدكتور عبد السالم املسدي لنيل هذه اجلائزة يف جمال 

 .اللغة العربية واألدب
ا األستاذ الدكتور مروان احملاسين، َّتقدممناقشة االقرتاحات اليت  -٨  
وإيفاد . ))آنا ليند للحوار بني احلضارات (( ضرورة االشرتاك يف مؤسسةبشأن

مع يف اجتماعات املؤسسة يف املدة من الدكتور احملاسين إىل برشلو نة لتمثيل ا
٢٠٠٥ / ١١ / ٢٨ –٢٤.  

 مناقشة مذكرة الدكتور حممد عزيز شكري، اليت تضمنت بعض -٩
املآخذ القانونية على مشروع النظام األساسي هليئة املعجم التارخيي للغة 

موض تصورات العربية، تتعلق باملناصب اإلدارية للهيئة، واملوارد والنفقات، وغ
لس ما  مراحل إجناز املشروع، وتكاليف كل مرحلة، ومقدار امليزانية، وإقرار ا

 .جاء يف املذكرة
 الفحام، واألستاذ الدكتور إحسان شاكرإيفاد األستاذ الدكتور  - ١٠

النص، إىل القاهرة، للمشاركة يف املؤمتر الذي أقامه  جممع القاهرة، يف دورته 
واملوافقة على . ٢٠٠٥ / ٣ / ٢١ً بدءا من أسبوعنية احلادية والسبعني مد

ًإيفادمها إىل القاهرة أيضا، للمشاركة يف مؤمتر جممعها، يف دورته الثانية 
، ٢٠٠٦ /٤ /٣ حىت ٣ / ٢٠والسبعني، الذي سينعقد يف املدة من 

 .))املعجم التارخيي للغة العربية ((:وموضوعه 
مع التونسي - ١١ ، لتنظيم لقاء )بيت احلكمة (البدء بالتنسيق مع ا

ً عند العرب قدميا وحاضرا العلمثقافة  ((: سوري تونسي، بعنوان  ً((. 
املوافقة على اقرتاح جلنة النشاط الثقايف، املتضمن إقامة حماضرات  - ١٢

َّيف كل فصول السنة، وعدم االكتفاء باملوسم الثقايف، الذي يكون عادة يف 
 .فصل الربيع



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٥٠  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

مع على أقراص حاسوبية، لتوزيعها الشروع بنشر  - ١٣ أعداد جملة ا
يف أحناء العامل، واالستعانة باألستاذ الدكتور موفق دعبول، لالستفادة من 

 .لمعلوماتية ، يف هذا الشأنلالسورية العلمية خربات اجلمعية 
باسم  ))اإلنرتنت ((تأليف جلنة لدراسة إنشاء موقع على الشابكة - ١٤

  .جممع اللغة العربية
، وإقرار ٢٠٠٦إقرار املوازنتني اجلارية واالستثمارية للمجمع للعام  - ١٥

 .٢٠١٠ – ٢٠٠٦اخلطة اخلمسية العاشرة لألعوام 
مع، وفق ما هو مبني يف اجلدول التايل  - ١٦   :َّإعادة تأليف جلان ا
   مصطلحات لجنة
  وتقاناتهايةالطبيع العلوم

 المخطوطات لجنة
 لجنة المعجمات اللغوية التراثوإحياء 

 حماسين مروان حممد. د.أ
   احلليم سويدان عبد .د .أ
  حممد زهري البابا. د. أ

 شاكر الفحام.  د.أ
   زهري الباباحممد .د .أ
  اخلوري شحادة. أ

  حممد إحسان النص.  د.أ
  حممد مكي احلسين.  د.أ
  اخلوري شحادة. أ

      

  لجنة
  المجلة والمطبوعات

    

 شاكر الفحام. د .أ

   عبد اهللا واثق شهيد . د.أ
  حممد عبد الرزاق قدورة. د. أ
  حممد إحسان النص.  د.أ
  حممد زهري البابا .  د.أ
  جورج صدقين . أ
  ليلى الصباغ .  د.أ
  حممود السيد .  د.أ
 حممد مكي احلسين.  د.أ



  
مع يف دورة عام  ٤٥١  م٢٠٠٥التقرير السنوي عن أعمال ا

 شاكر الفحام. د .أ

   إحسان النصحممد .د .أ
  حممود السيد.  د.أ

 عبد اهللا واثق شهيد . د .أ
  عبد الكرمي اليايف . د .أ
   صدقين جورج. أ
  ليلى الصباغ . د .أ
   احلسينحممد مكي .  د.أ
  حممد عزيز شكري. د .أ

 سين حمامروان حممد. د .أ
  صدقين جورج. أ
  ليلى الصباغ. د. أ
   السيدحممود.د .أ
  اخلوري شحادة. أ
   دعبولموفق .د. أ
   عزيز شكريحممد .د .أ

  

 تنسيق لجنة
 المصطلحات وتوحيدها

  مصطلحات لجنة
 ألفاظ الحضارة

  مصطلحات لجنة
العلوم الرياضية 

والمعلوماتية والفيزيائية 
 والكيميائية

  حماسينمروان حممد. د .أ
   اهللا واثق شهيدعبد .د. أ
  اليايفعبد الكرمي .  د.أ
   زهري الباباحممد .د .أ
   دعبولموفق .د .أ
   شكريعزيز حممد .د .أ

  حماسينمروان حممد. د .أ
   الكرمي اليايفعبد. د. أ
  صدقين جورج. أ
  اخلوري شحادة. أ

 عبد اهللا واثق شهيد. د .أ
 عبد الرزاق حممد.  د.أ

  قدورة
  حممد زهري البابا . د .أ
  احلسين حممد مكي . د .أ
   دعبولموفق .د .أ

  
  

   اللغة العربيةلجنة
  النحووأصول

 لجنة النشاط الثقافي لجنة المكتبة



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٥٢  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

 لمجمعأعمال مكتب ا
مع خالل عام  ً سبعا وعشرين جلسة، حبث فيها ٢٠٠٥عقد مكتب ا
مع، ودار الكتب الظاهرية وانتهى إىل مجلة من األعمال والقرارات . شؤون ا

 : أمهها 
 ترميم املدرسة العادلية، اليت سينتهي العمل فيها مطلع أعمال متابعة - ١

 .٢٠٠٦العام 
مع وتأهيله، وإ- ٢ نشاء عدد من املكاتب فيه، وجتهيز  توسيع مرأب ا

 .تلك املكاتب مبا حتتاج إليه من أثاث ولوازم
 تعيني ثالثة أعضاء يف اهليئة الفنية، قائمني باألعمال، من محلة دبلوم - ٣

مع يف عام  الدراسات العليا، بعد جناحهم يف امتحان املسابقة اليت أعلنها ا
ين املصطفى، يف اللغة العربية، حممود احلسن وسعد الد:   هم السادة ٢٠٠٤

وتعيني عامل، من الفئة األوىل، من محلة الدبلوم . وبسيم برهوم يف املعلوماتية
 . اللغوي يف اللغة العربية، بعد جناحه يف امتحان املسابقة، هو السيد حسني أسود

ُ االشرتاك يف معرض الكتاب الدويل احلادي والعشرين، الذي أقيم يف - ٤
، واالشرتاك يف معرض ٢٠٠٥ / ٩ / ٤ حىت ٨/ ٢٥ يف املدة منمكتبة األسد

، ويف ٢٠٠٥ / ١٢ / ٢ حىت ١١/ ٢٢الكويت الدويل للكتاب يف املدة من
 . من هذا العام١٢ / ١٦ -  ٦معرض الشارقة للكتاب يف املدة من 

لدين -٥  و ٦٨ التعاقد مع األستاذة سكينة الشهايب على حتقيق ا
 . ة دمشق، البن عساكر من كتاب تاريخ مدين٦٩

إبرام عقد بالرتاضي مع الدكتور املهندس موفق دغمان، مدير وحدة  - ٦
دمشق للعمارة والرتاث، إلعداد الدراسة الالزمة لرتميم املدرسة الظاهرية، والتعاقد 

 .ّبالرتاضي مع املهندس مسلم السقا أميين لتدقيق دراسة الرتميم
رية واالستثمارية للمجمع للعام النظر يف مشروع املوازنتني اجلا -٧



  
مع يف دورة عام  ٤٥٣  م٢٠٠٥التقرير السنوي عن أعمال ا

 – ٢٠٠٦م، ومشروع اخلطة اخلمسية العاشرة للمجمع لألعوام ٢٠٠٦
لس إلقرارمها٢٠١٠  .، وإحالتهما على ا

  لجـان المجمـع
 : لجنة المجلة والمطبوعات - ١

لد أصدرت اللجنة  لة كامال، ٢٠٠٤ لعام  والسبعنيالتاسعا ً من ا
لد الثمانني ودفعته إىل مطبعة دار البعثَّوأعدت اجلزء األول من    .ا

ُاليت وافقت اللجنة على نشرها فمنها ما أجنز طبعه ونشره  لكتب اأما ُ ُ
  :وهي 
لدان -أ من تاريخ مدينة دمشق البن عساكر، ) ٦٦(و ) ٦٥( ا

 .حتقيق األستاذة سكينة الشهايب
صول النحو، كتاب قواعد اإلمالء الذي وضعته جلنة اللغة العربية وأ- ب 

 .ُووزعت نسخ منه على وزاريت الرتبية واإلعالم، واحتاد الكتاب العرب
  :ومنها ما هو يف الطبع يف مطبعة دار البعث وهي

لد -أ  من تاريخ مدينة دمشق البن عساكر، حتقيق األستاذة ) ٦٧( ا
  .سكينة الشهايب

  . حسنّأليب إسحاق الزجاج، حتقيق الدكتور عزة ) األنواء( كتاب - ب 
ّالدر النثري والعذب النمري يف شرح كتاب التيسري( كتاب -د  للمالقي، ) ّ

 .ّحتقيق الدكتور حممد حسان طيان
  :ومن أعمال اللجنة يف هذا العام 

ّللزجــاج، وتكليــف األســتاذ حممــود ) األنــواء(اإلشــراف علــى تنــضيد كتــاب  •
 .َّاحلسن تصحيح النماذج املنضدة

حممـــد الـــدايل، املتـــضمن إعـــادة طبـــع كتـــاب املوافقـــة علـــى طلـــب الـــدكتور  •



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٥٤  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

مــع، علــى أن يــشري )كــشف املــشكالت( ُ، الــذي حققــه الــدكتور الــدايل، خــارج ا
مع قد تـوىل إصـدار طبعتـه األوىل، وأن يقـدم للمجمـع  ِّيف طبعته اجلديدة إىل أن ا ُ ّ

ِّنسخا منه حيدد املكتب عددها ً ُ. 
زائـري مهمـة التـصحيح تكليف األستاذ الدكتور حممد مكي احلـسين اجل •

لـة،  مـع، والكتـباألخري، ألعـداد ا ّ الـيت تـضم حبـوث املـؤمترات الـيت يعقـدها ا
املراجعة العلمية واللغوية، املنـصوص عليـه يف قـرار رئـيس  ومنحه لقاء ذلك تعويض

  .٢٠٠٤ لعام ٥١٠١جملس الوزراء ذي الرقم 
  .٢٠٠٦اقرتاح اخلطة العلمية لعمل اللجنة لعام  •

  :ة المخطوطات وإحياء التراث لجن–٢
  :كان من أهم ما قامت به اللجنة 

 تدقيق كتاب األنواء، أليب إسحاق الزجاج، حتقيق الدكتور عزة -١
 .حسن، ودفعه إىل الطبع

ّالدر النثري والعذب النمري يف شرح كتاب التيسري (( مراجعة كتاب-٢ ّ(( 
سان طيان، واملوافقة لعبد الواحد بن حممد املالقي، حتقيق الدكتور حممد ح

 .على طبعه
 دراسة ديوان ابن سنان اخلفاجي، حتقيق الدكتور خمتار األمحدي -٣

 .نويوات، والدكتور نسيب نشاوي، واملوافقة على طبعه

 : لجنـة المكتبـة -٣
 :  به قامتكان أهم ما 

مع- ١   . العمل على استكمال تزويد املكتبة مبؤلفات السادة أعضاء ا
ا جلان تصنيف املكتبة وفهرستها إىل احلاسوب إدخال ا- ٢  .ألعمال اليت أجنز
مع والظاهرية على أقراص - ٣  دراسة األساليب املتاحة لتحميل مكتبيت ا



  
مع يف دورة عام  ٤٥٥  م٢٠٠٥التقرير السنوي عن أعمال ا

ذا العمل  ))سوين((وشراء جهاز تصوير . حاسوبية، بعد املوافقة على القيام 
ذي الدقة العالية َّإلجراء عملية التحميل املقرتحة، وشراء الربنامج احلاسويب 

 .َّالستنطاق النصوص احململة على األقراص
مع، وإعادة ترتيبها -٤ اء العمل يف جرد مكتبة ا  .إ
 .٢٠٠٦اقرتاح اخلطة العلمية لعمل اللجنة لعام  -٥

 والفيزيائيــــة والمعلوماتيــــة العلـــوم الرياضيــــة مـــصطلحات جنــــة ل- ٤
 :ة والكيميائيـ

  : مثاين جلسات، وأهم أعماهلا ٢٠٠٥عقدت اللجنة خالل عام 
 إجناز املرحلة األوىل من مشروع توحيد مصطلحات الفيزياء، بني - ١

اجلامعات السورية، وإصدار معجم يتضمن مصطلحات الفيزياء باللغتني العربية 
م  واإلنكليزية، وتوزيعه على أساتذة اجلامعات للنظر فيه وإرسال مالحظا

م إىل اللجنة ملن اقشتها مع ممثلني للجامعات، العتماد الصورة النهائية واقرتاحا
 . ٢٠٠٦للمصطلحات يف الربع األول من عام 

 البدء بإضافة مصطلحات الفيزياء بالفرنسية، وإضافة األصل اليوناين -  ٢
ِوالالتيين، إن وجد، وذلك للوصول إىل معجم عريب إنكليزي فرنسي ملصطلحات 

ُ
اية الربع األ  .٢٠٠٦ول من عام الفيزياء، قبل 

 اختيار عدد من اخلرباء يف جمال الكيمياء، للعمل يف مشروع توحيد - ٣
لس وقراراته. (مصطلحات الكيمياء بني اجلامعات السورية   ). ُينظر  يف أعمال ا

  : لجنة النشاط الثقافي- ٥
ًأقامت اللجنة مومسا ثقافيا ألقى فيه األستاذ الدكتور حممد عزيز شكري  ً

َرأي القانون الدويل يف تشييد إسرائيل جدار الفصل العنصري  ((عنوانحماضرة ب
حماضرة األستاذ الدكتور موفق دعبول ، و))على األراضي الفلسطينية احملتلة



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٥٦  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

، وقداسة البطريرك مار أغناطيوس زكا "اللغة العربية وجمتمع املعرفة  ((بعنوان
واقرتحت . ))خ مشرتكاإلسالم والسريان تاري ((األول عيواص حماضرة بعنوان

تمع (( هو للمؤمتر الرابعاًموضوعاللجنة   موعد ، كما اقرتحت))اللغة العربية وا
وتولت متابعة ، م٢٠٠٥  تشرين الثاين١٦ حىت ١٤  يف املدة منانعقاده

  .إقامته وتقومي حبوثه
  : لجنة اللغة العربية وأصول النحو- ٦

ا الدراسة اليت تقد ا األستاذ الدكتور إحسان َّناقشت اللجنة يف جلسا م 
لس ))أخطاء شائعة ((النص، مقرر اللجنة، بعنوان  وسوف ترفع اللجنة إىل ا

  .اقرتاحها باملوافقة على الطبع ، بعد االنتهاء من التدقيق واملناقشة
  : لجنة مصطلحات العلوم الطبيعية وتقاناتها - ٧

ا الفرعية، وأقر ِت أسلوب جتميع درست اللجنة سري العمل يف جلا
كما شرعت . املصطلحات من الكتب اجلامعية املعنية للعمل على توحيدها

تدخل حمتويات هذه الكتب من املصطلحات إىل احلاسوب وهي خطوة أوىل يف 
  . اخلطة

  :وقد جرى العمل يف اللجان الفرعية على النحو اآليت 
  :لجنة مصطلحات علوم األحياء الحيوانية   -أ 

 جرى فيها استعراض ٢٠٠٥ًبعة عشر اجتماعا خالل عام اجتمعت اللجنة أر
ًألف مصطلح، وزعت على السادة اخلرباء لدراستها، متهيدا لتوحيدها ) ١٢( حنو  ُِّ .

ًوقد باشرت اللجنة الدراسة، وال يزال العمل جاريا على هذا النحو َ. 
  :علوم األحياء النباتية   مصطلحاتلجنة   - ب 

  :جلسات، وأهم أعماهلا  ست ٢٠٠٥عقدت اللجنة خالل عام 
إدخــال مــصطلحات الكتــب اجلامعيــة املختــصة بعلــم النبــات إىل احلاســوب،  •



  
مع يف دورة عام  ٤٥٧  م٢٠٠٥التقرير السنوي عن أعمال ا

 .ووضع خطة لتسهيل عمل اخلرباء يف دراسة هذه املصطلحات
ّتوزيـــع املـــصطلحات علـــى اخلـــرباء حبـــسب اختـــصاص كـــل مـــنهم، لدراســـتها  •
  .ًوال يزال العمل جاريا على هذا النحو. وشرحها
 :علوم الجيولوجية لجنة مصطلحات ال  -ج 

ا الدورية خالل عام  ، وانتهت من ٢٠٠٥تابعت اللجنة اجتماعا
وتعكف اآلن على دراسة تلك . إدخال املصطلحات اجليولوجية إىل احلاسوب
  .املصطلحات ومناقشتها، العتماد املناسب منها

 :لجنة مصطلحات العلوم الزراعية   -د 
  :كان من أهم أعماهلا 

ية للحـصول علـى كتـب العلـوم الزراعيـة، للبـدء  اجلامعات الـسورمراسلة •
ا  .بتوحيد مصطلحا

 بإدخـــال املـــصطلحات الزراعيـــة، املوجـــودة يف الكتـــب الزراعيـــة الـــشروع •
مع، إىل احلاسوب  .اليت وصلت إىل ا

   :تنسيق المصطلحات وتوحيدها  لجنة ألفاظ الحضارة و- ٨
لس، يف جلسته الساب عة اليت انقسمت هذه اللجنة بقرار من ا

، إىل اللجنتني األساسيتني الوارد ذكرمها يف ٢٠٠٥ /٤ / ٢٠انعقدت يف 
  :الالئحة الداخلية ومها 

 :لجنة مصطلحات ألفاظ الحضارة   -  أ
  :مهمتها 

ـــــالت مـــــن ألفـــــاظ ومـــــصطلحات -١ ُ متابعـــــة مـــــا ينـــــشر يف الـــــصحف وا
فـاظ أجنبية، والبحث عن مقابالت عربية هلا، ورصد االستعماالت اخلاطئـة لألل

  . َالعربية املتداولة يف تلك الصحف وتقوميها



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٥٨  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

  . استكمال إعداد معجم ألفاظ احلضارة املعاصرة- ٢
  :وأهم أعمال اللجنة 

جلنــة مــصطلحات : تــأليف جلنتــني مــؤقتتني لدراســة املــصطلحات، مهــا  
العلـــوم اإلنـــسانية، الـــيت ختـــتص باللغـــة واألدب وعلـــم الـــنفس واملنطـــق والفلـــسفة 

ـــ ـــاريخ واألخـــالق والفن ون، وجلنـــة مـــصطلحات العلـــوم االجتماعيـــة، وختـــتص بالت
 .واجلغرافية وعلم االجتماع وعلم السكان والرتبية وعلم األجناس

وضع مقابالت عربية لبعض األلفاظ األجنبية، اليت وردت يف عـدد مـن  
 .الصحف احمللية

 َّإحالــة الدراســة املــوجزة، الــيت أعــدها األســتاذ الــدكتور عبــد الكــرمي اليــايف 
واألســــتاذ جــــورج صــــدقين، عــــن األلفــــاظ األجنبيــــة الــــواردة يف بعــــض الــــصحف 

لة لنشرها  .األجنبية، إىل جلنة ا
إعادة النظر يف آلية إعـداد معجـم ألفـاظ احلـضارة، وتوزيـع فـصوله علـى  

 .اخلرباء، إلجنازه يف أسرع وقت
العمل على حتقيق التـوازن بـني األبـواب، يف عـدد املـصطلحات، ليكـون  
 .ا حنو مئة ومخسني يف كل بابعدده

  :لجنة تنسيق المصطلحات وتوحيدها   -  ب
توحيد ِلمهمتها تنسيق أعمال جلان املصطلحات، اليت تسعى 

املصطلحات يف اجلامعات ومراكز البحوث والوزارات واهليئات العلمية يف 
 .سورية

وقد عقدت هذه اللجنة عشر جلسات،جرى خالهلا البدء بالتنسيق 
ا جلان توحيد املصطلحات يف جممع بني املصطلحات  العربية، اليت اعتمد
  .اللغة العربية بدمشق



  
مع يف دورة عام  ٤٥٩  م٢٠٠٥التقرير السنوي عن أعمال ا

 مكتبة المجمـع
مع هذا العام بـ  ) ٣٧٦(منها ًكتابا،  ) ٦٦٤( مت إغناء مكتبة ا

ًكتابا إهداء، و   وبذا يصبح عدد الكتب يف املكتبة العربية .شراء) ٢٨٨(ً
  ً.كتابا ) ٢٨٨٢٠(

ًكتب إهداء، ) ١٠(ًكتابا، منها ) ٥٠(بية بـ كما زودت املكتبة األجن
  .جملة أجنبية متنوعة) ٢٠٠(ًوالباقي شراء، إضافة إىل 

  مؤتـمر المجمـع
برعاية كرمية من سيادة الرئيس بشار األسد رئيس اجلمهورية العربية 

مع مؤمتره الرابع بعنوان تمع ((السورية عقد ا  وذلك يف املدة ))اللغة العربية وا
وقد شارك يف .  يف قاعة حماضراته٢٠٠٥ تشرين الثاين لعام ١٦ -١٤من 

  .املؤمتر العديد من الباحثني العرب واألجانب
أقيم حفل افتتاح املؤمتر يف قاعة احملاضرات مبكتبة األسد يف الساعة 

، وحضره عدد من ١٤/١١/٢٠٠٥احلادية عشرة من صباح يوم االثنني 
مع وأعضاؤه، وأساتذة اجلامعات، السادة الوزراء، والسفراء العرب،  ورئيس ا
ّوألقيت يف احلفل كلمات كل من األستاذ . ومجهور من الباحثني واملثقفني

الدكتور هاين مرتضى، وزير التعليم العايل، ممثل السيد رئيس اجلمهورية راعي 
مع، واألستاذ الدكتور عبد  املؤمتر، واألستاذ الدكتور شاكر الفحام، رئيس ا

  .الم املسدي، ممثل الباحثني املشاركني يف املؤمترالس
مع، احملاضرة  وألقى األستاذ الدكتور مروان احملاسين، نائب رئيس ا

تمع ((االفتتاحية بعنوان   .))قضايا اللغة وا
  :َّوقد توزعت حماور املؤمتر على أربع جلسات هي 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٦٠  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

 .ّتدني مستوى اللغة العربية في المجتمع: الجلسة األولى  •
ترأسها األستاذ الدكتور شاكر الفحام، وافتتحها األستاذ الدكتور مكي 

الدكتور كمال بشر، : ُاحلسين اجلزائري، وألقيت فيها حماضرات األساتذة 
والدكتور إبراهيم بن مراد، والدكتورة وفاء كامل فايد، والدكتور حسني مجعة، 

  .والدكتور عبد النيب اصطيف
ـــــة  • ـــــسة الثاني ـــــي ســـــبل االر: الجل ـــــة ف ـــــة العربي ـــــاء بمـــــستوى اللغ تق

 .المجتمع
ترأسها األستاذ الدكتور عبد الكرمي األشرت، وافتتحها األستاذ الدكتور 

الدكتور أمحد مطلوب، والدكتور الصاحل : حممود السيد، وشارك فيها األساتذة 
بلعيد، والدكتور أمحد حسن حامد، والدكتور حسني نصار، والدكتور حممد 

  .حسان الطيان
  .مخاطر عزوف المجتمع عن لغته القومية: جلسة الثالثة ال •

ترأسها األستاذ الدكتور عبد الرمحن احلاج صاحل، وافتتحها األستاذ 
الدكتور عبد السالم املسدي، : الدكتور موفق دعبول، وشارك فيها األساتذة 

والدكتور عبد اللطيف عبيد، والدكتور عبد الكرمي األشرت، والدكتور أمحد 
  .ب، والدكتور حممد مرايايتالضبي
أســــاليب نــــشر اللغــــة العربيــــة وتنميتهــــا بألفــــاظ : الجلــــسة الرابعــــة  •
 .الحضارة

ترأسها األستاذ الدكتور عبد السالم املسدي، وافتتحها األستاذ شحادة 
الدكتور عبد الرمحن احلاج صاحل، والدكتور : اخلوري، وشارك فيها األساتذة 
الفاخوري، والدكتور هوبري جويل، والدكتور عبد علي القامسي، والدكتور حممود 
  .اإلله نبهان، والدكتور قاسم سارة

ُِ، قرئت ٢٠٠٥ / ١١ / ١٦ُوعقدت اجللسة اخلتامية مساء األربعاء 



  
مع يف دورة عام  ٤٦١  م٢٠٠٥التقرير السنوي عن أعمال ا

ا املشاركون، كما ألقى فيها األستاذ  فيها جمموعة التوصيات اليت خرج 
  .َالدكتور شاكر الفحام كلمة اخلتام

مع كما ستنشر مع حبوثه وستنشر قرارات املؤ متر وتوصياته يف جملة ا
  .يف كتاب مستقل

  دار الكتب الظاهرية
) ١٥٩(ًكتابا باللغة العربية، منها ) ٦٣٢(دخل الدار يف هذه الدورة 

ًكتابا باللغة اإلنكليزية، وكتابان ) ١٣(وورد إىل الدار . شراء) ٥٧٣(إهداء، و 
سبعة وسبعني  ) ٧٧٥٤١(ب الدار وبذلك يصبح جمموع كت. باللغة الفرنسية

ًألفا ومخسمئة وواحدا وأربعني كتابا ً ً.  
الت فقد دخل الدار يف هذه الدورة  جملة عربية، و     /١٧٨/أما ا

أربعني  ) ٤٠٢٠٠(دورية أجنبية، وبذلك يصبح عددها يف الدار / ١٩٦/
  .ًألفا ومئيت جملة ودورية

اية ) ٥١٢٠(، ٢٠٠٥ عام بلغ جمموع املشرتكني يف الدار ،حىت 
وبلغ عدد رواد املكتبة يف اليوم الواحد حنو . ًمخسة آالف ومئة وعشرين مشرتكا

ًمشرتكا، إضافة إىل القراء الذين يرتادون املكتبة من احملافظات السورية ) ٥٠(
واألقطار العربية ، والسائحني الراغبني يف االطالع على معاملها التارخيية، 

  .وآثارها العمرانية
وجيري اآلن التحضري لنقل حمتويات املكتبة الظاهرية إىل املدرسة 

  .العادلية، للبدء برتميم الظاهرية، كما هو مقرر

  الحفـالت
مع حفل تأبني للفقيد املرحوم األستاذ عاصم البيطار رمحه اهللا  ُأقام ا

 / ٩ / ٢١، املوافق لـ  ه١٤٢٦ / ٨ / ١٨تعاىل، يف قاعة احملاضرات يف 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٦٢  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

  .م٢٠٠٥
الدكتور شاكر الفحام، : ُوقد ألقيت يف احلفل كلمات كل من 

والدكتور علي أبو زيد، والدكتور عبد الكرمي األشرت، والدكتور أمين الشوا، وابنة 
ّفتحدثوا عن مناقب الفقيد، وسريته العطرة، . الفقيد املهندسة ندى البيطار

، وفضله العظيم يف ّوجهوده العلمية، وإخالصه يف العلم والعمل، وحبه لطالبه
ا   .خدمة اللغة العربية، وإعالء شأ

ُويذكر أن الفقيد أمضى حياته يف تدريس اللغة العربية يف ثانويات 
ًوانتخب عضوا عامال يف جممع اللغة العربية يوم االثنني . دمشق، مث يف جامعتها ً ُ

،  ه١٤٢٦ / ٤ /٣٠وانتقل إىل جوار ربه يف يوم االثنني . ١٢/١/٢٠٠٤
  .٢٠٠٥ / ٦ / ٢٤افق لـ املو

  موازنة المجمـع
مع جمموع املوازنتني اجلارية واالستثمارية، ومها   :تشمل موازنة ا

  :الموازنة الجارية 
) ٢١.٤٥٠.٠٠٠(، ٢٠٠٥بلغ االعتماد الكلي، للموازنة اجلارية يف عام 

وبلغت نسبة . س. ل)٢١.٠٤١.٤١٣(وبلغ جمموع ما أنفق منها . س. ل
  ).٪٩٨(اإلنفاق 

  :الموازنـة االستثمارية 
,            ٢٠٠٥بلغ االعتماد الكلي، للموازنـة االستثمارية يف عـام 

وبلغت ). ١٧.٩٧١.٨١٢(وبلغ جمموع ما أنفق منها . س.ل) ١٨.٠٠٠.٠٠٠(
  ).٪٩٩, ٨٥(نسبة اإلنفاق  

وهذه النسبة تدل على أن العمل، ). ٪ ٩٨ ,٩(وبلغت نسبة اإلنفاق العام 
مع،  ًقد سار يف هذا العام سريا جيدايف ا ً.  



  ٤٦٣   

  والمجالت المهداةالكتب
   اللغة العربيةجممع مكتبة إىل
  م٢٠٠٦ عام مناألول   الربعيف

  العربية الكتب -  أ
   اهللا الشريفخير. أ

فايز نايف . د/ علم النفس واإليثولوجيا: آفاق جديدة للعلوم اإلنسانية −
سلسلة حوليات اآلداب  (- ٢٠٠٥جملس النشر العلمي، :  الكويت–قنطار 

 ).٢٦، احلولية ٢٣٤جتماعية، الرسالة والعلوم اال
 .٢٠٠٣مركز األهرام، :  القاهرة- محمود فوزي المناوي . د/ أزمة التعريب −
دار احلصاد، :  دمشق–أمحد زرقة / أبجدية النشأة: أصول اللغة العربية −

١٩٨٩. 
دار احلصاد، :  دمشق–أمحد زرقة / أسرار الحروف: أصول اللغة العربية −

١٩٩٣. 
دار عالء :  دمشق–أمحد زرقة / حروف المعجم: عربيةأصول اللغة ال −

 .١٩٩٧الدين، 
هيئة املوسوعة :  دمشق–سعيد حممد احلفار .  د.../أضواء على مفاهيم −

 ).1 (-  ٢٠٠٣العربية، 
هيئة :  دمشق–سعيد حممد احلفار .  د/االغتذاء البشري ومشكالته −

 ).2 (-  ٢٠٠٢املوسوعة العربية، 
 - ١ ط–يوسف عثماين . د/ ثار أبي العالءاالهتمامات اللغوية في آ −

، 8السلسلة  (-  ج٢ - ٢٠٠٥كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، : تونس



  
لد – جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )٢(اجلزء ) ٨١( ا

  

 ٤٦٤ 

لد   ).12ا
:  قم- تامر كاظم عبد اخلفاجي : حتقيق/ إيضاح االشتباه في أسماء الرواة −

 .٢٠٠٣مكتبة املرعشي النجفي، 
:  قم- شريعتمدار  /ن القاطعة في شرح تجريد العقائد الساطعة راهي الب −

 .٢٠٠٥مؤسسة بوستان كتاب، 
 - ١ ط- يوسف عثماين .  د/االهتمامات اللغوية في آثار أبي العالء −

، 8السلسلة  (- ج ٢ - ٢٠٠٥كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، : تونس
لد   ).12ا

ندى . د: حممد جعفر ياحقي، ترمجة.  د/تاريخ األدب الفارسي المعاصر −
 ).١سلسلة تاريخ األدب (- ٢٠٠٥ارة الثقافة، وز:  دمشق–حسون 

حممد عزيز . د: ر، راجعه وقدم له صفوح خي.  د/التخطيط الحضري −
 .٢٠٠٥هيئة املوسوعة العربية، :  دمشق- شكري

طارق اخلويطر .د: رين، إعداد عبد اهللا اجلب. د/ تربية األجيال وتنشئة األطفال −
 .٢٠٠٥دار كنوز إشبيلية، :  الرياض- ١ ط–

هيئة املوسوعة العربية، :  دمشق- سعيد حممد احلفار . د/ ربية البيئية الت −
٢٠٠٢  -) 4.( 

فاطمة إبراهيم آل .  د/ ر الداللي دراسة في التغي: التصحيف والتحريف −
سلسلة حوليات اآلداب  (- ٢٠٠٥جملس النشر العلمي، :  الكويت–خليفة 

 ).٢٦، احلولية ٢٣٣والعلوم االجتماعية، الرسالة 
:  دمشق–سعيد حممد احلفار . د/ م التقني والمهني العالي والمتوسطالتعلي −

 ).11 (– ٢٠٠٤هيئة املوسوعة العربية، 
- بدر بن عادل الفقري. د.../تغير األنماط السكنية في مدينة الدرعية −

 ).١٤٣سلسلة إصدارات الدارة  (– ٢٠٠٥دارة امللك عبد العزيز، : الرياض



  

الت املهداة   الكتب وا

  

  ٤٦٥

هيثة املوسوعة العربية، :  دمشق–د احلفار سعيد حمم. د/ التقانات الحيوية −
٢٠٠٣ –) 7.( 

اللجنة االقتصادية واالجتماعية .../ تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  −
 .٢٠٠٥األمم املتحدة، :  نيويورك–لغريب آسيا 

مكتبة :  قم–مهدي الرجائي : خضر الرازي، حتقيق.../ التوضيح واألنوار −
 .٢٠٠٣املرعشي النجفي، 

اللجنة االقتصادية ../  والتنبؤات العالمية لمنطقة اإلسكواالتوقعات −
 .٢و١ العددان - ٢٠٠٥األمم املتحدة، :  نيويورك- واالجتماعية لغريب آسيا

 ١ط- طارق اخلويطر. د: عبد اهللا اجلربين، إعداد. د/ تيسير فقه المعامالت −
 .٢٠٠٤دار كنوز إشبيلية، :  الرياض–

ن وثائق األرشيف العثماني والمصادر بحوث ودراسات م: الجزيرة العربية −
 .٢٠٠٥مكتبة امللك فهد، :  الرياض–سهيل صابان . د/ التركية

أسيدة بشري . د/ جوانب من الحوار النحوي على حاشية كتاب سيبويه −
 .٢٠٠٦شراع للدراسات والنشر والتوزيع، :  دمشق– ١ ط–شهبندر 

هيئة :  دمشق–ر سعيد حممد احلفا. د../ خطوط توجيهية للجهات المعنية −
 ).9 (– ٢٠٠٤املوسوعة العربية، 

دار عبد :  حلب– ٢ ط–حممد مجعة محادة / الذاكرة والرؤى: دارة عزة −
 .٢٠٠٦املنعم، 

../ دراسة في البحر المحيط ألبي حيان األندلسي مع تحقيق قطعة منه −
 .٢٠٠٥جامعة دمشق، :  دمشق–هال حممد الضحاك : إعداد

جامعة امللك فهد للبرتول / تير والدكتوراهدليل ملخصات رسائل الماجس −
 اإلضافة – ٢٠٠١عمادة شؤون املكتبات يف اجلامعة، :  الظهران–واملعادن 



  
لد – جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )٢(اجلزء ) ٨١( ا

  

 ٤٦٦ 

 .٢٠٠٠ - ١٩٩٨السادسة 
أمحد : حممد بن عبد اهلادي املنوين، تقدمي/ دور الكتب في ماضي المغرب  −

 .٢٠٠٥اخلزانة احلسينية، :  الرباط– ١ ط–شوقي بنبني 
دار الكتب والوثائق :  القاهرة–حسني نصار . د: حتقيق/ روحديوان ابن مط −

 .٢٠٠٤القومية، 
 .٢٠٠٥مكتبة املرعشي النجفي،:  قم–حممد حسن احلسيين / رياض الجنة −
 –عبد احملسن بن صاحل اليوسف : اختيار.../ سلطان نجد والحجاز −

 .املؤلف: الرياض
 يف بن حممدعبد اللط. د.../ سياسة الملك عبد العزيز تجاه فلسطين −

سلسلة إصدارات الدارة ( – ٢٠٠٥دارة امللك عبد العزيز، :  الرياض–احلميد 
 ).، الكتاب السابع١٧٣

 حممود عبد القادر األرناؤوط، /رة العالمة الشيخ عبد القادر األرناؤوط سي −
 .٢٠٠٥دار البلخي، :  دمشق- ١ ط–سعدي أبو جيب : تقدمي

حسن زاده آملي : ن الطوسي، حتقيقر الدي نصي/ شرح اإلشارات والتنبيهات −
 .٢٠٠٥مؤسسة بوستان كتاب، :  قم–

:  قم–حسن زاده آملي  :داود القيصري، حتقيق/ شرح فصوص الحكم −
 .٢٠٠٥مؤسسة بوستان كتاب، 

هيئة املوسوعة العربية، :  دمشق–سعيد حممد احلفار . د/ الشيخوخة −
٢٠٠٢ -) 5.( 

عبد الكرمي شحادة .  د/سالميي العربي اإل راث الطب صفحات من تاريخ الت −
 .٢٠٠٥أكادمييا، منظمة الصحة العاملية، : روت  بي–

نورة بنت معجب بن سعيد .  د.../ن تونس والحجاز الصالت الحضارية بي −
سلسلة إصدارات الدارة  (- ٢٠٠٥دارة امللك عبد العزيز، :  الرياض- احلامد



  

الت املهداة   الكتب وا

  

  ٤٦٧

 ).١٠، الرسائل اجلامعية ١٤٥
سامل بن حممد السامل . د/ كة العربية السعوديةصناعة المعلومات في الممل −

 .٢٠٠٥مكتبة امللك فهد، :  الرياض–
سالمة عبد اهللا السويدي . د/ صور الخوف في اعتذاريات النابغة الذبياني −

سلسلة حوليات اآلداب والعلوم  (- ٢٠٠٥جملس النشر العلمي، :  الكويت–
 ).٢٦، احلولية ٢٣٥االجتماعية، الرسالة 

هيئة املوسوعة العربية، :  دمشق–سعيد حممد احلفار .  د/ةطب الشيخوخ −
٢٠٠٢ -) 6.( 

أكادمييا، منظمة : روت  بي–خنبة من أساتذة اجلامعات / طب المجتمع −
 .٢٠٠٥الصحة العاملية، 

هيئة املوسوعة :  دمشق–سعيد حممد احلفار . د/ الطبيعة والنفس البشرية −
 ).3 (- ٢٠٠٢العربية، 

: ي، حتقيق مجال الدين احلسين/ آل أبي طالب عمدة الطالب في أنساب −
 .٢٠٠٤مكتبة املرعشي النجفي، :  قم- مهدي الرجائي

. د: طارق اخلويطر، تقدمي. د: إعداد/ رام العلماء فضل العلم ووجوب احت −
دار كنوز إشبيلية، :  الرياض- ١ ط–صاحل الفوزان . رين، د عبد اهللا اجلب

٢٠٠٥. 
حسن بن مخيس . د.../واجهة الحداثةالفكر المسيحي الكاثوليكي في م −

، 8السلسلة  (- ٢٠٠٥كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، :  تونس- القرواشي
لد   ).12ا

.  د/مقاربة جديدة لبعض الظواهر في صوتيات العربية: فنولوجيا الجزيئات −
سلسلة حوليات  (- ٢٠٠٥جملس النشر العلمي، :  الكويت–حيىي علي أمحد 
 ).٢٦، احلولية ٢٣٢م االجتماعية، الرسالة اآلداب والعلو



  
لد – جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )٢(اجلزء ) ٨١( ا

  

 ٤٦٨ 

:  الرياض- حممد أمجل أيوب اإلصالحي.  د/فهرست مصنفات البقاعي −
 ).٥٧السلسلة الثالثة  (–مكتبة امللك فهد الوطنية 

عبد اهللا : إعداد/ فهرس مخطوطات مكتبة األحقاف بمحافظة حضرموت −
 .٢٠٠٤نجفي، مكتبة املرعشي ال:  قم- العيدروس، عبد القادر بن شهاب 

عبد اهللا : إعداد/ ن فهرس مخطوطات مكتبة مزار اإلمام يحيى بن حسي −
 .٢٠٠٤مكتبة املرعشي النجفي، :  قم- العزي 

فهرس المخطوطات اليمنية لدار المخطوطات والمكتبة العربية بالجامع  −
مكتبة املرعشي : أمحد عيسوي وآخرين، قم:  إعداد/ صنعاء–ر  الكبي

 .ج٢ - ٢٠٠٥النجفي، 
عبد اهللا . د: طارق اخلويطر، تقدمي.  إعداد د/ن ر الجاللي فوائد من تفسي −

 ).1سلسلة الفوائد (- ٢٠٠٤دار كنوز إشبيلية، :  الرياض–رين ورفيقيه  اجلب
دارة امللك عبد :  الرياض–عبد اهللا بن حممد الشايع / يف أرض البخور واللبان −

 ).١٧٠سلسلة إصدارات الدارة  (- ٢٠٠٥العزيز، 
 .٢٠٠٥دار هومة، :  اجلزائر–صاحل بلعيد . د/ صول النحوفي أ −
مركز األهرام، :  القاهرة–حممود فوزي املناوي . د/ في التعريب والتغريب −

٢٠٠٥. 
دار هومة، :  اجلزائر–صاحل بلعيد .  د/في المناهج اللغوية وإعداد األبحاث −

٢٠٠٥. 
مد عزيز شكري حم. د: فواز صاحل، قدم له. د/ القانون واالستنساخ البشري −

 ).12 (- ٢٠٠٥هيئة املوسوعة العربية، :  دمشق–
 –ن  عبد اهللا الصاحل العثيمي. د/ قراءة في دراسات عن إمارة آل رشيد −

 .٢٠٠١املؤلف، :  الرياض- ١ط



  

الت املهداة   الكتب وا

  

  ٤٦٩

: روت  بي–زهيدة درويش جبور : روم بندي، ترمجة حي:  إشراف/القيم إلى أين −
 .٢٠٠٥دار النهار للنشر، 

 –عبد العزيز العماري :  إعداد/ اللغة العربية وتعلمهااللسانيات وتعليم −
 ).14سلسلة الندوات  (- ٢٠٠٢جامعة املوىل إمساعيل، : مكناس

 .أمحد زرقة/ لغة الكتابة −
 الريكي، درسه وحققه /رة محمد بن عبد الوهاب لمع الشهاب في سي −

عزيز، دارة امللك عبد ال:  الرياض- ن عبد اهللا الصاحل العثيمي. د: وعلق عليه
 ).٤سلسلة مصادر تاريخ اجلزيرة العربية املخطوطة  (– ٢٠٠٥

مكتبة املرعشي :  قم– أبو جعفر املقرئ البيهقي /المحيط بلغات القرآن −
 .٢٠٠٤النجفي، 

 –جناح القبالن . د/ مصادر الضغوط المهنية في المكتبات األكاديمية −
 .٢٠٠٤مكتبة امللك فهد، : الرياض

إعداد حميي الدين القابسي .../ من خطاباتجمموعة : المصحف والسيف −
 . ه١٤١٩دار الصحراء، وزارة اإلعالم، :  الرياض–

:  اإلسكندرية– منظمة الصحة العاملية /مصطلحات إدارة المستشفيات −
 .١٩٨٩املنظمة، 

 .٢٠٠٤دار هومة، :  اجلزائر–صاحل بلعيد .  د/مقاربات منهاجية −
:  دمشق– ١ ط–ن  صاحل العثيميعبد اهللا ال.  د/مقاالت عن الهم العربي −

 .٢٠٠٥دار الرائي، 
 ١ ط–منظمة الصحة العاملية /  عربي- زي  إنكلي :معجم الصيدلة الموحد −

 .٢٠٠٤مكتبة لبنان ناشرون، املنظمة، : روت  بي- 
 –حممد حكمت وليد . صادق اهلاليل، د. د:  إعداد/ن وأمراضها معجم العي −



  
لد – جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )٢(اجلزء ) ٨١( ا

  

 ٤٧٠ 

 .١٩٩٣منظمة الصحة العاملية، : اإلسكندرية
 أمحد شوقي /قاموس كوديكولوجي: معجم مصطلحات المخطوط العربي −

 .٢٠٠٣املطبعة والوراقة الوطنية، :  مراكش- ١ ط–ن، مصطفى طويب  بنبي
: معجم المصطلحات المستخدمة في سلسلة الصحة للجميع −

 .١٩٨٤املنظمة، :  جنيف-  منظمة الصحة العاملية/٨ - ١المجلدات 
منظمة الصحة :  اإلسكندرية- ٣ ط–الست . م.  جون/معجم الوبائيات −

 .٢٠٠٠العاملية، 
مع التونسي للعلوم :  تونس– بيت احلكمة /من أعمال محمد سويسي − ا

 .٢٠٠٥واآلداب والفنون، 
أمحد :  حممد بن عبد اهلادي املنوين، تقدمي/منتخبات من نوادر المخطوطات −

 .٢٠٠٤اخلزانة احلسينية، :  الرباط- ١ ط–ن  شوقي بنبي
هيئة :  دمشق–سعيد حممد احلفار . د/ ...ري الموت بماله وبإرادته  يشتمن −

 ).8 (- ٢٠٠٤املوسوعة العربية، 
عبد اهللا الصاحل . د:  جوهان لودفيج بوركهارت، ترمجة/ن مواد لتاريخ الوهابيي −

 .٢٠٠٣ – ٢ ط–ن  العثيمي
ريك  يعويضة بن مت. د: دجونز بريدجز، ترمجة( هارفر /موجز لتاريخ الوهابيين −

 ).١٥٥اإلصدار  (- ٢٠٠٥دارة امللك عبد العزيز، :  الرياض- ١ ط–ي  اجلهن
 .١٩٩٠:  دمشق - أحمد زرقة/ زان األلف العربية مي −
أسامة . سعيد حممد احلفار، د. د../ ًالنبت والحيوان والغذاء المحورة وراثيا −

 ).10 (- ٢٠٠٤هيئة املوسوعة العربية، :  دمشق–عارف العوا 
سليمان بن عبد الرمحن الذييب / ...ي الجوف، العال، تيماءنقوش نبطية ف −

 .٢٠٠٥مكتبة امللك فهد الوطنية، :  الرياض–



  

الت املهداة   الكتب وا

  

  ٤٧١

   المجالت العربية- ب

  ماجد الفندي.أ
 المصدر سنة اإلصدار العدد اسم المجلة

، ٩٨٣، ٩٨٢(األعداد   األسبوع األديب- ١
٩٨٦، ٩٨٥، ٩٨٤(  

  سورية  ٢٠٠٥

  سورية  ٢٠٠٥  )١٠٠، ٩٩(األعداد   الرتاث العريب- ٢

  سورية  ٢٠٠٥  )٤٥٣، ٤٥٢، ٤٥١(األعداد   صوت فلسطني- ٣

  سورية    )٥٠٩، ٥٠٨(األعداد   املعرفة- ٤

  سورية  ٢٠٠٦  )٤١٩، ٤١٨، ٤١٧(األعداد   املوقف األديب- ٥

  سورية  ٢٠٠٥  )٣(العدد   النشرة االقتصادية- ٦

  سورية  ٢٠٠٥  )٣٧(العدد   نضال الفالحني- ٧

  األردن  ٢٠٠٥  )٣٢(من السنة) ١(العدد )شريعة وقانون( دراسات - ٨

  السعودية  ٢٠٠٥  )٢٧٩(العدد   األمن واحلياة- ٩

لة العربية- ١٠   السعودية  ٢٠٠٥  )٣٤٦، ٣٤٥، ٣٤٤(األعداد   ا

  الكويت  ٢٠٠٦  )٤٢٨، ٤٢٧، ٤٢٦(األعداد   البيان- 

  الكويت  ٢٠٠٥  )٩، ٨، ٧، ٦، ٥(األعداد    جملة العلوم- ١١

  لبنان  ٢٠٠٦  )٦٥(العدد    الدراسات الفلسطينية- ١٢

  مصر  ٢٠٠٦  )٣٧(العدد   جملة كلية دار العلوم- ١٣
 



٤٧٢  

  
  

 الثانيفهرس الجزء 

  الحادي والثمانين من المجلد  

  ) المقاالت (

  ٢٢٣  أمحد صالحية . د  )الثاينالقسم (شعر إدريس بن اليمان 
  ٢٦٧  نزهة بو عياد. د  الشعر يف بالط النعمان بن املنذر
  ٢٩٧  مسري معلوف.د  منهجية البحث يف الدرس النحوي

از املرسل عند القرطيب وابن جزي    ٣٣٧  خلدون صبح . د  وأيب حيانبالغة ا
  ٣٦١   وفاء تقي الدين.د  )٢٦ ق(معجم مصطلحات الصيدلة والعقاقري 

  )التعريف والنقد (

ًِ مرتمجا وناقدا مقارنا- سليمان البستاين  ً   ٣٩١  ممدوح أبو الوي. د  ً
   حممد مكي احلسين اجلزائري. د. نظرات يف مسائل لغوية كتبها أ

  ٤٢١  خري اهللا الشريف. أ  

  )راء وأنباءآ(

 ٤٤٧   م٢٠٠٥ لعام السنوي التقرير
الت املهداة يف الربع الرابع من عام    ٤٦٣    ٢٠٠٥الكتب وا

  ٤٧٢  فهرس اجلزء
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