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  ذ حممود احلسناألستا :أمني الة
مع الواردة يف قانونه والئحته الداخلية، وأبرزها لة مستمدة من أغراض ا   :إن أغراض ا

ًاحملافظــة علــى ســالمة اللغــة العربيــة، وجعلهــا وافيــة مبطالــب اآلداب والعلــوم والفنــون، ومالئمــة 
رية، ودراسـتها حلاجات احليـاة املتطـورة، ووضـع املـصطلحات العلميـة والتقنيـة واألدبيـة واحلـضا

  .وفق منهج حمدد، والسعي لتوحيدها يف األقطار العربية كافة

  :خطة المجلة وشروط النشر فيها
لة البحوث واملقاالت اليت ترد إليها بعد أن ختضع للتقومي-   . تنشر ا
لة-    . يفضل أال يزيد البحث أو املقالة على ثالثني صفحة من صفحات ا
  . خيضع العتبارات فنيةاملقاالتالبحوث وترتيب  - 
لة البحوث وينبغي أن تكون  -  حاسويب ، ويفضل أن تشفع بقرص منضدةاملقاالت املرسلة إىل ا

  . مسجلة عليه، أو مرسلة بالربيد اإللكرتوينليزري
اُاملقاالت اليت ال توالبحوث  -  ِنشر ال ترد إىل أصحا ّ.  
لةيرسل -   .العلمية وعنوانهالذاتية مقالته، سريته حبثه أو ، مع  الكاتب الذي مل يسبق له الكتابة يف ا
ايتهعطىُت -   .وتذكر حواشي كل صفحة يف أسفلها. ً احلواشي أرقاما متسلسلة من بداية البحث حىت 
 ِتقانة  : قبل مقابلها األجنيب عند ورودها أول مرة، حنو) أو املعربة (العربية الكلمات توضع - 

)Technology( ،حاسوب )Computer( ،نفسية) Psychologic.( 
  ....النقطة، الفاصلة، إخل:  من الضروري أن يعتين الكاتب بعالمات الرتقيم- 



٦٨١   

   والدراسـاتالبحـوث
  شاعر المحبة والحرية واالنتماء القوميبدوي الجبل 

  دالسيمحمود . د
 قامة شعرية شاخمة يف ))حممد سليمان األمحد((ُّيعد الشاعر بدوي اجلبل 

أدبنا العريب احلديث، ولقد كانت شخصيته متعددة اجلوانب، ومتنوعة األطياف، 
ًعره متميزا يف مضمونه، وساميا يف قيمه، وغنية بالرؤى والتطلعات، وهذا ماجعل ش ً

ًوحناول يف هذا البحث املوجز الوقوف على إميانه باحملبة ديدنا . ًورائعا يف ديباجته
ًله وشعارا وسلوكا وممارسة، وإميانه حبرية الفكر والتعبري مبدأ ومنطلقا إىل احلياة  ً ً ً

ًلة له وحمجا، وعلى تفاؤله العزيزة الكرمية، وعلى انتمائه القومي وتعلقه بالشام قب
  .بانتصار الشعب وبقاء األمة

  :فتح الشاعر عينيه على احملبة
 ٍّفتحت عيين على حب صفا وزكا   فصنته لضياء العني إنسانا

ًوآمن أن يف احلب اخلري واجلمال، وأن مثة تالزما ال انفصام فيه بني احلب 
  :والنور

ٌ احلب خري ونعمةوآمنت أن   ِوال خري عندي يف وغى وحروب ٌ 
 ٌوآمنت أن احلب والنور واحد   ُّويكفر بالألالء كل مريب

ومن هنا كانت نفسه صافية كالغدير يف منأى عن أي ضغينة أو كراهية، 
  :وهو القائل

ُّشف قليب كما يشف الغدير  ٌيشهد اهللا ما بقليب حقد   َّ
 احملبة واحلقد، بني وأكد أن بناء األمم إمنا يقوم على احملبة، وشتان بني

  :اجلنة والنار



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٦٨٢  )٤(اجلزء ) ٨٢( ا

ُوما عز إال باحلنان زعيم ٌوما بنيت إال على احلب أمة   َّ ّ ْ ُ 
ُوال فوق أحقاد النفوس جحيم ِ ِ ٌوال فوق نعماء احملبة جنة   َ ِ ِ 
ُوعطر ووهج من سناك صميم ٌ ٌويا رب قليب ما علمت حمبة   ٌ َ ّ 

ٌإال انسجام مع طبيعته وجبلته ولئن كان جيمع بني احملبة واحلنان فما ذلك 
  :ِالقائمة على كليهما

ُطبعي احلب واحلنان فما أعرف   َللمجد غري حيب طريقا ُّ َ 
ًال أريد اإلنسان إال رحيما   ِباختالف اهلوى وإال شفيقا َ ُ 

َوما أروع ذلك التعاطف وتلك املشاركة الوجدانية اليت يبديها الشاعر جتاه  َ
  :وهل مثة أبلغ من قوله! وما أمساه من حب ينتظم العامل بأسره! َّاملعذبني واملتأملني

ُوأنا الذي وسع اهلموم حنانه   ّوبكى لكل معذب ملتاح َ َ ِ َ 
ًأتراح كل أخي هوى أتراحي ِّ  أشقى ملن محل الشقاء كأمنا   ُ
ْلو حلقت من خافقي جبناح ٍووددت حني هوى جناح محامة   َّ ُ 
َحب قد انتظم الوجود بأسره   احَأسد الشرى ومحامة األدو ٌّ 

وهذا مايذكرنا مبنهجية احلب لدى الشيخ األكرب حمي الدين بن عريب 
  .الذي وسع حبه الوجود بأسره

ًولئن كان احلب منطلقا له ومنهجا يف حياته فإن احلرية هي األخرى  ً
  :منطلق وغاية وهدف، فريى أن

ُيف هواه وأن يـغل لسان َّ َ ِسبة الدهر أن   ُ ٌ حياسب فكرَ ْ
ِ

َ 
ولقد شارك املتنيب يف رؤيته أن الرأي قبل شجاعة الشجعان، وأن الفكر 

  :جييء يف أولوية األولويات إلصالح األمور، فها هو ذا يرى أن
ِللفكر ال لوغى وال لسالح  الكون يف أسراره وكنوزه   ً



  
٦٨٣  حممود السيد.  د–بل شاعر احملبة واحلرية واالنتماء القومي بدوي اجل

  :وأنه
 ال تصلح الدنيا ويصلح أمرها   ُإال بفكر كالشعاع صراح

  :ً الفكر هو الذي يضيء الدروب، وميأل الكون سناء إذ يقولوأن
ُففي نفسه دنيا هي العز والكرب ًإذا ملكوا الدنيا على احلر عنوة   ُّ ّ 
ُأضاء له كون بعيد هو الفكر ٌ  ًوإن حجبوا عن عينه الكون ضاحكا   ٌ

ومن هنا كان احرتامه للفكر والرأي الصراح، وكانت ثورته على الطغاة 
  :ًتبدين، واصما إياهم باجلبناءاملس

ُوكل طاغية جبان ٍ ِوالظلم من طبع اجلبان   ُّ
ُ 

كما يرى أن الضحى والشجاع حلفا كفاح، وأنه ما احتمى بالظالم إال 
اجلبان، وأن النصر للشعوب ال للطغاة ألن الشعب هو القوي، أما الطاغية 

  :املستبد فهو الضعيف
 ٌ ضعيف- َّ مهما استبد –ٍكل طاغ    ُ قدير-  مهما استكان –ٍكل شعب 

ُللشعب، فهو القدير وهو الغفور  َوهب اهللا بعض أمسائه   ُ
ومن هنا كانت دعوته للحكام إىل أن يرجعوا إىل . لقد آمن بقوة الشعب
م مصارحة وحمبة وحتنانا   :ًشعو

 ارجعوا للشعوب يا حاكميها   ُلن يفيد التهويل والتغرير
 َّصارحوها فقد تبدلت الدنيا   ُ أمورَّوجدت بعد األمور

وتنطلق رؤيته من أن الفرد ال ميكن أن يستمر، وال ميكن أن يبقى، أما 
  :الشعب فهو املستمر، وهو الباقي إىل جانب احلق والدهر

ُويبقى بقاء احلق والزمن الشعب  أرى الفرد ال يبقى وإن طال حكمه   َ
  :قومع إميان شاعرنا بقوة الرأي وقوة احل



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٦٨٤  )٤(اجلزء ) ٨٢( ا

ُوإن كان يف الدنيا هلا النهي واألمر  ْوما أكربت نفسي سوى احلق قوة   ُ
ًفإنه يدعو يف الوقت نفسه إىل أن يكون املرء قويا حىت يصون حقه، ألن 

  :احلياة لألقوياء، فينادي أحبته
 ُأحبابنا ال تضعفوا فالضعف داعية الفناء
ْة وصفوها لألقوياء َوتعلموا أن احليا  َ ّ ُ َّ 

وأن شريعة القوة هي املسيطرة على ممر الدهور وتوايل العصور، ويظل 
  :األقوياء مرهويب اجلانب

 ُهذي احلياة ملن مضى َكالليث مرهوب اجلوائح
ويرى من استقراء مسرية البشر عرب التاريخ أن شريعة احلياة هي إىل جانب 

  :القوي ال الضعيف
 نامّضل الذي زعم األ   َّعن القدمي تقدموا
ُكما علمت هم هم ُُ ُ  ُالناس يف كل العصور   َ
ُبه الكمي املعلم  يشقى الضعيف ويستبد   ُّ
 ّوحتلل األطماع  ما ُّختتاره وحترم

  :ًوما كانت احلياة إال مطواعا لألقوياء، مادام للقوة األمر والنهي
ُفلسيفه التحرمي والتحليل ُالشرع ما سن القوي بسيفه   ُ َّ 

ما انتقلنا إىل االنتماء القومي لدى شاعرنا فإننا جند أنه قد آمن وإذا 
ًمن أراد العروبة إميانا ((ًبالعروبة انطالقا من إميانه باحلق واخلري واجلمال، وهو القائل 

يف قلبه وفناء يف حبه، وأنسا يف وحشته، وهناءة يف سريرته، وعاملا يف وحدته، 
ً ً ً

  .ّعلى حد تعبريه )) واجلمالفليتقرب إىل نعمتها باحلق واخلري
وأشاد بالدور الذي اضطلع به املسيحيون يف خدمة الفصيحة لغة القرآن 



  
٦٨٥  حممود السيد.  د–بل شاعر احملبة واحلرية واالنتماء القومي بدوي اجل

الكرمي واملوحدة بني العرب، فوقفوا إىل جانبها يف حمنتها، وحافظوا عليها يف 
األديرة، وكان مثة تعاضد وتكاتف بني األذان والناقوس يف تعزيز روابط الوحدة 

  :غة العربية إذ يقولالوطنية ومحاية الل
ُصانت مسوحكم الفصحى وكان هلا   ُمنكم مبحنتها األركان والعمد ُ 
ُشوق البنني وحب مرتف رغد ِ َ ٌ َ ُُمرت بأديرة الرهبان يغمرها   ٌّ ََّ 
ُوكيف خيذل قرىب كفه العضد ُمل خيذلوا لغة القرآن أمهم   ّ ُ َّ 
ُوحن للرشد اإلميان والرشد َّ َّ  ٌ فيه وآمنةٌتعانقت مرمي   َّ

ّوندد الشاعر باملؤامرات اليت تعرضت هلا العربية الفصيحة، وما كانت 
م، وأب حان  ا عامل توحيد بني العرب، وأفضل أم برة  لتتعرض هلا إال أل

  :عليهم، وما أمجل إميانه بانتصار الفصيحة على املؤامرات اليت حتاك هلا
ِفالضاد أفضل أم برة وأب ٍَّ  َّع أنساب مفرقةللضاد ترج   ٍّ
ِشجى حبلق غريب الدار مغتصب ِِ ِ  ًتفىن العصور وتبقى الضاد خالدة   ً

ولئن أشار شاعرنا إىل الروابط القومية اليت توحد بني العرب متمثلة يف اللغة 
ًفإنه مل يغفل اإلشارة إىل التاريخ معتزا باملناقب الرفيعة للفتوحات العربية ومستذكرا  ً

ًمل يعرف التاريخ فاحتا أرحم من العرب، فلنستمع إليه يقول عن : ةاملقولة املشهور
  :العريب

 ٌأرحيي تكاد تورق بالنعمى ُألعدائه القنا والنصول
ولقد تغىن شاعرنا باألرض العربية إىل جانب تغنيه بالفصيحة والتاريخ 

ِمؤكدا أن سالف الشرق، ملك قحطان وأن اليوم لقحطان، وأن ل ل، ه الغد املأموـً
  ً:ويتابع قائال

 ه هذه اجلبال املنيفاتـول    وهذي السهولباُّوتلك الر



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٦٨٦  )٤(اجلزء ) ٨٢( ا

ويتها ًمث يعدد بعض املناطق العربية معتزا  ِّ:  
ٌأرز لبنان أيكة يف ذرانا   ُوالفراتان ماؤنا والنيل ُ 
ُخضراء أين منها الذبول؟ ِورياحيننا على تونس اخلضراء   ُ

َ 
  :أقاليمها يبقى بيت العروبة قبلة الشاعرومع تنوع املناطق العربية و

ُال طوره قصدي وال عرفاته ُبيت العروبة حني أسجد قبليت   ُ ُ ُ 
ُيوم الفخار ونيله وفراته ُُ ُمن بعض أمساء العروبة أرزه   ُ ِ 
ُُما ضره لو نـوعت أزهاره ْ ُّ ًكالروض ملتف اخلمائل ناضرا   ّ َّ 

ًبني األقطار العربية، انطالقا من ولكم كانت تسوؤه رؤية احلدود الفاصلة 
ومن هنا كان . إميانه أن األرض العربية هي أرض الوطن العريب الواحد املوحد

َدعاؤه احلار بأن يهدم اهللا هذه احلدود املصطنعة ِ:  
ِهدم اهللا ما بـنوا من حدود ََ َ  ٌّليس بني العراق والشام حد   َ

  :ا إمنا هي وطنه الذي به يعتزويرى أن األرض العربية على امتدادها واتساعه
ِما بني مبتعد منها ومقرتب ِ ٍ ٌكل الربوع ربوع العرب يل وطن   ِ ِ 

ولذلك كان يرى أن اخلالف بني األشقاء العرب مدعاة للغرابة 
  :واالستنكار

ا   ِخلف الشقيقني من قومي بال سبب  للخلف يف الناس أنواع وأغر
األشقاء، أما األمر املستكره فهو وأن األمر الطبيعي هو االحتاد بني 

  :الشقاق
 لبنان والغوطة اخلضراء ضمهما   ِما شئت من أدب عال ومن نسب
 ٍما يف احتادمها تاهللا من عجب   !ِهذا الفراق لعمري منتهى العجب

وما أشبه اليوم بالبارحة، لقد عتب على لبنان تصرف بعض بنيه يف 



  
٦٨٧  حممود السيد.  د–بل شاعر احملبة واحلرية واالنتماء القومي بدوي اجل

ًعداء هلا، وها هو ذا قلبه يتمزق أسى من مثل اخلمسينيات جتاه سورية وإظهارهم ال
  :هذه التصرفات املعادية فيقول

ًوترتى حقدا وكان رفيقا  ًضاق لبنان يب وكان رحيبا   ّ
 ما للبنان رحت أسقيه حيب   ًوسقاين مرارة وعقوقا
ًقد أرادوا لبنان سفحا ذليال   ًوأردناه شاخما مرموقا ً 

ن حتمل بني جواحنها إال احلب الصايف للبنان، ويبني الشاعر أن الشام مل ول
ٌّوأن هذا احلب كبري وواسع يسمو فوق اجلراح، وال يشوبه من وال أذى َ.  

وما أمسى تعبريه عن هذا املوقف املبدئي الثابت الذي وقفته وتقفه سورية 
ًجتاه أهلنا يف لبنان ماضيا وحاضرا ومستقبال ً ً:  

ٌمسحاء كالنور ال مكر وال عقد  روبة الشام يا لبنان صافيةع   ُ
ُوقد ينغص حسن النعمة النكد ٍتنـزه احلب عن من وعن نكد   ِّ ٍّ َ ّ 
ََُهل كان من دللوا القرىب كمن وأدوا واكم ونؤثركم   ّ  حنن احملبني 
ََُاحلب يف الشام ال نزر وال مثد  َحنن الظماء ونسقي احلب أرزكم   ٌ

ا االستعمار الفرنسي يف سورية، ومن ّلقد ندد الشاعر باألعمال اليت ق ام 
منا ينسى تلك القصيدة الرائعة اليت نظمها الشاعر يف تبيان أساليب املستعمرين 

  :الفرنسيني وأعماهلم إبان احتالهلم لسورية واليت مطلعها
ّرق احلديد وما رقوا لبلوانا  ّيا سامر احلي هل تغنيك شكوانا   َّ

  :ومما يقوله فيها
 ُمسعت باريس تشكو زهو فاحتها   رت يا باريس شكواناّهال تذك

َْمن األذى فتملي صرفها اآلنا ِ ًعشرين عاما شربنا الكأس متـرعة   َّ ً 
وتغىن الشاعر بشهداء الوطن وبرموز الثورة السورية على الفرنسيني 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٦٨٨  )٤(اجلزء ) ٨٢( ا

وبرجاالت احلركة الوطنية، من أمثال سلطان باشا األطرش وإبراهيم هنانو وسعد 
  .وغريهم... اجلابري وشكري القوتلي وفارس اخلورياهللا

ّومحل شاعرنا اهلم القومي يف فلسطني، فعرب أميا تعبري عن ذلك اجلرح 
  ً:النازف من جسم األمة، وأبان مأساة الالجئني الفلسطينيني حتت اخليام قائال

 اخليام املمزقات وأم   ُيف الزوايا وكسرة وحصري
 ٌوفتاة أذهلا العري واجلوع   ُويلهو بالرمل طفل صغري
ُخجل القصر والفراش الوثري

ِ ِ
ٌكلما أن يف اخليام شريد   ُ َّ 

ا العدو الصهيوين يف فلسطني  ّكما صور األعمال اإلجرامية اليت يقوم 
  :احملتلة من حيث احلرق واإلبادة والتدمري

ُوصغري لذحبه وكبري ُحيرق املدن والعذارى سبايا   ٌ ُ 
 دينه احلرق واإلبادة واحلقد   ُعراض والتشهريُوشتم األ

ُحىت ليـفزع التصوير َ َ ْ  ّصورته التوراة بالفتك والتدمري   ََ
ومثة حقيقة يراها يف التالزم بني جمد العروبة وجمد الشام، فإذا اعرتى جمد 

  :العروبة يف الشام خطر فاخلطر كل اخلطر على العرب كافة
إذا ظل جمد العرب يف الشام ساملا   ُملُفمجد بين قحطان يف الشرق سا

ً
 

ّومن هنا كان تعلق الشاعر بالشام وتقديره ملكانتها وموقعها على الساحة 
ا قبلته، وإن اهللا عز وجل يغفر له إن صلى والشام  ّالعربية، وحنينه الدائم هلا إذ إ

  :قبلته فيقول
ِويا رب إن صليت والشام قبليت   ُفأنت غفور للذنوب رحيم ّ 
ُأطل عليه الذنب وهو وسيم  َّلل عفو اهللا للذنب عندما   َّ

  :ًومجيل جدا قوله



  
٦٨٩  حممود السيد.  د–بل شاعر احملبة واحلرية واالنتماء القومي بدوي اجل

ُولكن قليب بالشآم مقيم ًتطوحين األسفار شرقا ومغربا   ّ ً ّ 
  :وما أرقه من قول

ُأجل، واهلوى إين جبلق هائم ّ ٌلقد زعموا أين جبلق هائم   ْ ّ 
  :ولكم كان حين إىل الشام يف غربته فيناديها

ُوضم جمدكما انتساب  يا شام يا لدة اخللود   َّ
ُوقد أحل يب اغرتاب  من يل بنـزر من ثراك   َّ
 ََفأمشه وكأنه لعس   ُالنواهد واملالب
 ُّوأضمه فرتى اجلواهر   كيف يكتنـز الرتاب
ُوأحالم عذاب  ٌّهذا األدمي مشائل غر   ٌ
 هذا األدمي أيب وأمي   ُوالبداية واملآب

ُمى الطفولة والسخابود  ووسائدي وقالئدي   ِّ
ُوال أالم وال أعاب ُ  َّأغلى علي من النجوم   ُ

إذا كان شاعرنا املبدع يتسم برقة املشاعر ونبل األحاسيس ومسو القيم 
وروعة البيان فإن احلكمة تزين تلك السمات كافة، واحلكمة هي أصفى رحيق 

َيقطره عقل اإلنسان، ومن حكمه ِ ّ:  
ُ األجماد يوم قصريويضم  قد تطول األعمار ال جمد فيها   ٌ

د احلقيقي هو الذي يبىن على املكابدة واملعاناة واملشقة  ُويرى أن ا
  :والصعوبات

ُت األماين وللخطري اخلطري  لصغار النفوس كانت صغريا   ُ
ـ   ٌـد صعاب ويكثر التزوير د والدروب إىل ا  يندر ا

ُيس عسريه وال بدع فالنف  علموا أنه عسري فهابو   ُ



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٦٩٠  )٤(اجلزء ) ٨٢( ا

  :كما يقول
ُإن خلف األجماد مها وسهدا  ْقل ملن حيسد العظيم ترفق   َ

  :وما أروع حكمته يف الدعوة إىل القوة والتضامن
 ٍفقل لضعيف راح يسأل رمحة   ُرويدك ما للضعف يف الناس راحم
 َالقرب أهلهوقل للذي جاىف على    ُرويدك تقوى باخلوايف القوادم

وما أعمق حكمته يف بث التفاؤل يف نفوس أبناء األمة عندما يشري إىل أن 
  :احملتلني والغزاة ال حمالة زائلون

ُرياح هبت وحنن ثبري  ُسألوين عن الغزاة فجاوبت   ّ
ُرمال تسفى وحنن الصخور ُ  ُسألوين عن الغزاة فجاوبت   ٌ
 ُلغزاة فجاوبتسألوين عن ا   !ٍليال متضي وحنن الدهور

لقد اتسم شعر البدوي باخللود، ألنه كان الناطق بلسان التاريخ والعامل، 
ًباجتاه إنساين انطالقا من إميانه أن وظيفة الشعر تتمثل يف الدفاع عن إنسانية 
م  اإلنسان يف هذا العامل، وأن الذين محلوا مشاعل املثل اإلنسانية اندلعت شعال

ًر، انسجاما مع الرغبة الدائمة للتعبري بطريقة تغين قيم من وهج التفكري والشعو
ًاخلري واجلمال، وتوضح احلقيقة ختليدا للمعاين الروحية والعاطفية وصوال إىل خلود  ً

  .العبقرية اإلنسانية
ّال ملك جبار وال سفاح ّ ُ ُفالدهر ملك العبقرية وحدها   ِ ْ ِ 

ن من إيفائك بعض ومعذرة منك أيها الشاعر الكبري إذا كنت مل أمتك
حقك، ولتسمح لنا أن نستعري من دررك هذا البيت لنستشهد به على تقصرينا 

  :جتاه اإلحاطة بفكرك
 واعذر إذا مل أوف جمدك حقه   ّجلج اخلضم طغت على السباح

 



٦٩١  

ْأبو بكرالكتندي األندلسي ُ َ  

)٥٨٤ – ٥١٣(  
ُحياته وأدبه ومجموع شعره ْ َ ُ َ َ ُ  

َمحمد رضوان الداية. د َّ ّ  
  )القسم األول (
ُحياته وأدبه   َ َ ُ  

]١[  

يف شعراء األندلس يف القرن السادس اهلجري شاعر كان لـه ديوان شعر 
ّمروي متداول، وكان واحدا من ثلة من الشعراء وأهل األدب حي ً ٌّ ِ ْ ّركون اإلبداع َ

ِّالشعري، ويواصلون إضفاء احلياة واحليوية على حركة الشعر يف شرقي األندلس،  ّ ّ
ّوصوال إىل غرناطة جنوبا؛ والشاعر املشار إليه هو ً َْ   .)١(ُأبو بكر الكتندي: ً

ّوعاصر الكتندي يف حياته يف القرن السادس  ْ َ ُ ثالث ) ٥٨٤ - ٥١٣(َ
ّا آثار ثقافية واجتماعية واقتصادية؛ وهيمراحل سياسية يف األندلس، كانت هل ّ ّ:  

م بعد اضطراب -١ َ أواخر مدة دولة املرابطني، ومن كان يدعو بدعو ّ
  أحواهلم،
ِّ ومدة ظهور املتوثبني- ٢ ّ

ِ، يف عدد من املدن واملناطق لألخذ بنصيب من )٢(
َ ُ

ِ
                                                                  

كالم على ضبط اسم هذه البلدة اليت ) القسم األول( فيما يأيت من صفحات البحث )١ (
  .٧٠٥ - ٦٩٩ُتنظر الصفحات . أبو بكر الكتندي: ينتسب إليها الشاعر األندلسي

ً ينظر مثال ما)٢ ( ُذكر من كان يف أخريات ((أورده لسان الدين بن اخلطيب حتت عنوان  ُ ْ دولة َ
  .ومابعدها) ٢٤٨: ( من كتابه أعمال األعالم))ني من امللوك والرؤساء والثوارّاملرابطني اللمتوني



  
لد – بدمشق جممع اللغة العربيةجملة  ٦٩٢  )٤(اجلزء ) ٨٢( ا

ًتركة املرابطني يف األندلس؛ وهي مدة مضطربة أبرزت عددا من الطاحمني، ّ 
 كما نقول اليوم هاجسهم، ))الوطن((ومل تكن مصلحة . ّوالطامعني من مشارب شىت

  وال دافعهم إىل الثورة واالنقالب،
ِّعرفت بدولة املوحدين(ّ ومدة سيطرة دولة بين عبد املؤمن - ٣ اليت ورثت ) ُ

  .َُدولة املرابطني
َومعلوم أن األندلس كونت مع املغرب دولة واحدة منذ أن عزم ي ْ ً ّ ّ ابن وسف ٌ

ًتاشفني أمري املسلمني على التخلص من ملوك الطوائف ابتداء من سنة  وكان . ه٤٨٤ّ
َّ املعتمد بن عباد صاحب دويلة إشبيلية، وتبعه يف ذلك ))ملكهم((ّأول الذين خسروا 

َواستبقى أمري املرابطني بين هود يف منطقة سرقسطة رجاء .  الطوائف))ملوك((معظم  َ ْ َُ َ ُ
ْا على درء هجمات ًأن يكونوا عون  وسواها من القوى املعادية))قشتالة((َ

ُ
)٣(.  

ّومل يطل عمر دولة املرابطني، وكان أوهلم يوسف بن تاشفني الذي تلقب  َّ َ ُُ ُ ْ ُ َ
ُمتحاشيا التلقب بأمري املؤمنني الذي كان يشغله خليفة (بلقب أمري املسلمني  َُْ َ ُ َ ّ ً ِ

ُوخلفه ا. هجرية٥٠٠وقد تويف سنة ) بغداد ََ ّبنه أبو احلسن علي إىل سنة َ ُ٥٣٧ ،
ُوجاء بعد ابنه تاشفني الذي انتهى حكمه بعد حنو سنتني  ِّ بظهور املوحدين، ٥٣٩َ

  .وعلى األندلس) حبدوده آنذاك(ّوتغلبهم على املغرب 
ِوكان انتقاض دولة املرابطني قد بدأ يف عقر دارهم من املغرب، مث انتقل إىل  ِ ُْ َ َُ ُ

ْولكن القط. األندلس ُ ًر األندلسي مل ينتظر طويال بعد سنة ّ ؛ فقد ظهرت ٥٣٩ّ
ّجمموعة من املتوثبني ِأكثرهم من القضاة، وبعضهم من أهل القلم: ٌ ُ ُ ْ ُ ُّالكتاب : َ

ِواألدباء؛ وبعضهم من املغامرين ؤالء . َُ قال . ))الثائرين((ُوهكذا اضطربت البالد 
ُابطني واملوحدين وهم سادة ّكان من الطبيعي أن تنشب بني املر((: األستاذ عنان ِّ

                                                                  

ً ينظر مثال)٣ ( ّ عصر املرابطني واملوحدين–األندلس دولة اإلسالم يف : ُ ُ
) :٢ - ١.(  



  
٦٩٣  حممد رضوان الداية.  د–أبو بكر الكتندي األندلسي 

ّاألندلس اجلدد املعركة اليت تـغذيها عوامل خمتلفة؛ هي حمنة األندلس احلقيقية، 
ِ ٌ ُ ّ َ ُ ُ ُ

َوكانت تتجدد من خالهلا صور املعارك االنتحارية اليت أثخنت األندلس أيام  َُ ّ
على أن الثورة على سلطان املرابطني يف ا... ّالطوائف جبراحها الدامية

ُ ُ ّ َّ ألندلس مل َ
ِتضطرم إال يف أواخر عهدهم يف شبه اجلزيرة يف الوقت نفسه الذي اضطرم فيه  َِ َ ّ

ُوتضعضع سلطان املرابطني يف عقر دولتهم، . ِّاملوحدين اجلارفة) حركة(ِاملغرب بثورة  َُ ُ َ َ
))...ّوتعذر عليهم إرسال اإلمداد إىل ما وراء البحر

) ٤(.  
ٌوهكذا نشأت مدة يف األندلس بني َّ ُّ االنقضاض على السلطة املرابطية وبني ُ

اية  ّتثبيت السلطة املوحدية هي أشبه مبدة دول الطوائف يف القرن اخلامس؛ ما بني  َُ ّ ُ ِّ ُّ
َالسلطة األموية وبني بسط يوسف بن تاشفني سلطة املرابطني يف األندلس ُ ُّ.  

َخطرية من  نتائج –ّ بظهور هؤالء املتوثبني –َونتج عن هذه الفوضى العارمة 
َتكالب العدو على األندلس واقتطاعه أجزاء بـعد أجزاء من األرض اليت كان  َ ْ َ ً ّ ُ

ُيصعب اسرتدادها، أو يقل احتمال اسرتدادها مرة أخرى ًَََّ َ َِ ُ ُّ ِ ُ ُ ُ ْ.  
ََويف أخبار أيب بكر الكتندي أنه عمل كاتبا لبعض والة مالقة ُ ً ّ ، اليت كان )٥(ُ

َّومل تذكر كتب الرتاجم اسم الوايل أو . هاّكثري اإلقامة فيها والرتدد علي ُ صاحب ((ُُ
فقـد كانت األيدي كثرية، وكانت الفتنة واسعة، وكان . َ الذي كتب له))املركز

ًاملتوثبون كثرا ُ ًكأن احلكم أو التحكم صار هواية من اهلوايات، أو صنعة من . ّ ًَْ ِ
َ َ ْ ُ َّ
َالصنائع يطلبها من يستطيع ومن ال يستطيع َ َُ ُ ًان والة املوحدين كثرا أيضاوك. َّ ً ُ ُ.  

ٍوحني كانت األندلس دولة وواليات يف حاجة إىل احلاكم اخلبري احلازم  ً ُ
ُواملحارب للعدو املتمكن البارع كان قادة  ّ ّ ُ َ ُ

 – يف معظمهم – على املرابطني ))ّالثورة((

                                                                  

  ).٢٨، ٢٧/ ١(ّ املرجع السابق )٤ (
  ).١٠٦( أعالم مالقة )٥ (



  
لد – بدمشق جممع اللغة العربيةجملة  ٦٩٤  )٤(اجلزء ) ٨٢( ا

َمن القضاة وأرباب القلم ُِ َففي قـرطبة وجيان وغرناطة ومالقة: َ َ َ ََ ْ َْ َ َّ َُ َ ومرسية وبـلنسية ُ ََ َِ ََِْ ُْ
ّمن أعالم التفكري: ّوغريها كانوا من القضاة، والفقهاء واألدباء والشعراء

، يف )٦(
ُوقد أثبتت األحداث املتالحقة عجزهم مجيعا عن أن يكونوا . ذلك العصر ً َ ْ َ ُ ُ

م يف مجلتهم مل يـنصحوا األ ُسياسيني قادرين، أو يكونوا قادة ناجحني، بل إ ُ َ َْ ُ ّ ً ّ َّمة، ِ
َومل يصونوا محاها ِ ُ َ.  

ِّ يف وسط األندلس وجنوبيها))ّالثوار((ومن  ُ َ َ ْابن محدين بقرطبة، وابن أضحى : َ َ ُ ُُ ُِْ
ِ َْ
ْبغرناطة، وابن حسون مبالقة، وابن ملحان يف وادي آش ِ َ ُّ َ ُ وكان أكرب الثائرين يف . َِْ

َّشرقي األندلس حممد بن سعد بن مردنيش، وقام يف جيان اب ََ ْ َ ّ ّن جزيِّ َُ كما قام يف : ُ
ّقادس علي بن عيسى بن ميمون، ويف بطليوس حممد بن علي احلجام ّ ََْ َ ّ

ويف ... ِ
َبـلنسية  ِ ََْمث شاطبة ولقنت(ََْ ْابن عبد العزيز، ويف مرسية ابن رشيق، وابن أيب جعفر، ) َِ َ ُُ ُ

ِ ْ
َُْْويف أوريـولة أمحد بن عاصم ُْ...  

ًوضم املوحدون هذا الشتات طوع َْ ّ َُ َّ ًا وكرها، وقال لسان الدين بن اخلطيب يف َ ْ
ّوقد كانت أيدي هذه الدولة املؤمنية ((: وصف احلال ُ َّ نـقت –ِّ دولة املوحدين –ّ

ًَاألرض من عشب الثوار فلم ترتك عيـنا إال صريته أثـرا َ ًْ ََ ُُ َ ِ ّ ِ ْ َْ...((
)٧(.  

]٢[  
ّقدمت تراجم الكتندي معلومات حمدودة عن شخصيته، وعن تنقله يف  ّ ّ

ّلبالد األندلسية، وأعماله اليت مارسها، وقدمت لنا أمساء عدد كبري من شيوخه ا َ
ًوأفصحت عن ثقافته ووجوه نشاطه األديب شعرا ونثرا. وأصحابه وتالمذته ً.  

                                                                  

 عصر املرابطني واملوحدين )٦ (
ُ َُ

  .؛ والعبارة له)٣١٨/ ١(
  
  ).٢٧٠( أعمال األعمال )٧ (



  
٦٩٥  حممد رضوان الداية.  د–أبو بكر الكتندي األندلسي 

ّومن هذه الرتاجم واحدة لصاحب كتاب املطرب، أيب اخلطاب عمر بن 
وروى بعض شعره، ؛ فقد عاصره، ولقيه، وأخذ عنه، ٦٣٣حسني بن دحية املتوىف 

ّلقيت مبدينة غرناطة الوزير األجل أبا بكر ((:ًوأثىن عليه ثناء كبريا، ويف هذه الرتمجة َ ُ
ُحممد بن أيب العافية األزدي القتندي األصل األغرناطي املنشأ، وكان من بقايا  ّ

))األدباء وفحول الشعراء، ورواة احلديث عن العلماء
ًوذكر من أساتذته عددا . )٨(

))وله شعر كثري وأدب غزير((: مث قال
) ٩(.  

َوقد عني ابن دحية َّ َ
 تاريخ والدة الكتندي بسنة ثالث عشرة )١٠(

ِ، وعني تاريخ وفاته بسنة )١١(ومخسمئة َّ ّ أربع ومثانني ومخسمئة، وتردد أكثر ٥٨٤َ
  .٥٨٤ و ٥٨٣الذين ترمجوا له يف وفاته بني 

ُوقد رجحت التارخيني اللذين حددمها ابن  َّ ّ ّ ُ ْ َّ َدحيةَ ْ َّملعرفته به وتلقيه عنه، وقد : ِ
ََمسعت منه، وأجاز يل وألخي أيب عمرو مجيع ما رواه ونثـره، ونظمه((: قال َ ُ ْ  وذكر ))َِ

َمن أساتذته، وأصحابه، وتالميذه َ.  
َولنا أن نـقدر  ِّ ّ تقدير الظن –َُ َّ َُْ أن أسرة الكتندي غادرت بـلدة كتـندة، عند –َ ّْ َُ
َي املرابطي مع قوات العدو املتكالبة، وال نعرف املدينة اليت ّاحتدام الصراع األندلس ّ ُ َ ّ

ّاستقرت فيها األسرة، لكننا نستشف من أخبار الشاعر أنه أكثر اإلقامة يف  ّ َ ّ ُ ّ
                                                                  

  .غرناطة وأغرناطة: ُ يقال فيها)٨ (
ِ املطرب البن دحية )٩ (

ُ
)٨٢ - ٨١.(  

  ).٨٢( املطرب )١٠ (
ويف العبارة .  هكذا))ّولد سنة ست ومخسني ومخسمئة((أنه ) ١٥٥/ ١( يف بغية الوعاة )١١ (

ولد سنة ((: ّوقرأ الدكتور عمر فروخ التاريخ هكذا. ّخطأ من املؤلف أو الناسخ أو الطابع
  . ومل أجد هذا الرقم عند غريه))٥٠٦

  



  
لد – بدمشق جممع اللغة العربيةجملة  ٦٩٦  )٤(اجلزء ) ٨٢( ا

ََمالقة
َيف كتابه، وتـرجم ) َُأدباء مالقة(ُومن هنا ترجم له صاحب . ََْ، ويف غرناطة)١٢( َْ

زاد امل(َله صفوان بن إدريس يف كتابه 
ُ

َّوسجل إىل جانب امسه أنه) سافر َ َّ ّغرناطي؛ : َ َْ
َْ يف أهل غرناطة– إذن –ٌفهو معدود  َ، وسكن املنكب)١٣(ِ ّ َُ

  .ً أيضا)١٤(
                                                                  

ط، جنويب األندلس، وهي اليوم حاضرة والية مدينة على البحر املتوس) Malaga( مالقة )١٢ (
: وكانت مدينة زراعية، وصناعية، وكانت ذات أمهية من الناحية التجارية. ذ االسم

ّالبحرية، والعسكرية؛ واشتهرت بصناعة اخلزف املالقي، وبالتني اجليد الذي كان يصدر إىل  َ ُ ّ ّ
غرناطة ذات أمهية عظيمة حربيا وكانت مالقة أيام دولة . أحناء بعيدة يف العامل القدمي

  . قبل غرناطة بنحو سبعة أعوام٨٩٢واقتصاديا، وقد سقطت مالقة سنة 
ًومن الطرائف واحلقائق أن األدوات اخلزفية ماتزال تسمى يف بال الشام، وخصوصا يف    ّ ّ

م يقولون عن اخلزف). املالقي(دمشق والغوطتني باسم  : ّوحدثين زميل من تونس أ
  .ًأيضا) ياملالق(
ِالروض املعطار: ُينظر  

، واآلثار األندلسية الباقيـة   )٤٣/ ٥(ُومعجم البلدان ) ٥١٧: (ّ
  ) .٥٣: (، وآخر أيام غرناطة)٢٥٢(، ورحلة األندلس )٢٤٢(
ّ وينظر لإلطراف، وإلظهار الصلة بني األندلس واملشرق عامة والشام خاصة مادة -    ُ

معجم األمثال العامية الشامية، : وسوعة الشامية مثليف بعض كتيب من سلسلة امل) املالقي(
  .ُ وتراجع الفهارس–ومعجم املآكل الشامية 

= ّ مدينة كبرية من مدن جنويب األندلس، برزت يف أواخر القرن الرابع وحلت حمل)١٣ (
ًمدينة إلبرية، وصارت إحدى حواضر األندلس سياسيا واقتصاديا وثقافيا= ً ارت . ً وحني ا

الكربى أواخر حكم املوحدين اختذ حممد بن األمحر غرناطة عاصمة للدولة اليت األندلس 
 وكانت ٧٩٨ إىل ٦٣٥من ): أو بين األمحر(غرناطة، ودولة بين نصر ) مملكة(ُعرفت بدولة 

  .ًآخر مدن األندلس سقوطا
َْويقال فيها غرناطة وأغرناطة    ُGranadaُوما يزال شعار املدينة . ّ ومعناها الرمانة   .مثرة الرمان: هوُ
م– وما تزال –وكانت غرناطة      .ً مثل معظم املدن األندلسية جماال ألقوال الشعراء وذكريا

ْونزهة املشتاق ) ١٥/ ٤(ُومعجم البلدان ) ٤٥: (الروض املعطار( ُُ
) ٥٤٧(وآثـار البـالد ) ٢٩٧(



  
٦٩٧  حممد رضوان الداية.  د–أبو بكر الكتندي األندلسي 

]٣[  
َّيف تلخيص مكثف أفادنا ابن عبد امللك يف الذيل والتكملة َ ُ  حبركة )١٥(ٍ

ّالكتندي وتنقله يف عدد من املدن األندلسية، وقال فيه َ
ُ

ٍ ّ ُ:  
ّبد الرمحن بن عبد العزيز بن خليفة بن أيب العافية األزديّحممد بن ع(( َ)١٦( :

َغرناطي، كتندي األصل، سكن مرسية ِ ْ ُْ ّ َّ، ومالقة كثريا، مث غرناطة واملنكب)١٧(َ َْ ُّ ً((.  

                                                             
  ). مواضع متفرقة: اطةوآخر أيام غرن) ١٥٨(ورحلة األندلس ) ١٦٠: (واآلثار األندلسية الباقية

مرسى على ) احلصن املرتفع: ومعناه يف أصله العريب (Al muñecarّ املنكب، هي اليوم )١٤ (
ا  ّالبحر املتوسط جنويب والية غرناطة، وراء املرسى مدينة وصفتها املراجع اإلسالمية بأ َُ

ا فواكه مجة(( ّحسنة متوسطة، كثرية مصايد السمك و ّ نان يف وصف  وقال األستاذ ع))ّ
املدينة حني زارها قبل حنو أربعة عقود خلت إن هذا الوصف ملدينة املنكب ينطبق عليها 

ًوقد رأينا حني طوافنا باملدينة خنال مثمرا يف هذا : ، مث قال...اليوم فهي مدينة مجيلة متوسطة ً
  .الوقت من الشتاء

ّ وكانت املنكب أول بلدة أندلسية استقبلت عبد الرمحن بن -    الذي أعاد ) الداخل(معاوية ّ
ًوأقيم باملدينة متثال كبري لعبد الرمحن ختليدا لذكراه ). ١٣٨سنة(الدولة األموية يف األندلس  ُ

ّوأقيم لذلك ندوة حافلة يف دمشق وأقيم متثال مصغر من ذلك األندلسي، يف إحدى  ُ
  .ًساحات دمشق تكرميا هلذه الشخصية العبقرية

اخلطيب ، ومشاهدات لسان الدين بن )٢١٦/ ٥(جم البلدان ومع) ٥٤٨(الروض املعطار   
اية األندلس لألستاذ عنان)٢٥٨(، واآلثار األندلسية الباقية )٧٩( وآخر أيام ) ٥١٠: (، و

  ).٦٤: (غرناطة
  ).٣٥٠ – ٣٤٩/ ٦( الذيل والتكملة البن عبد امللك املراكشي )١٥ (
ُ سأورد مصادر ترمجته بعد قليل)١٦ (   .ة إىل األزد من عرب اليمنواألزدي نسب. َ
ّ مدينة مرسية من بناء األمويني يف األندلس بناها األمري عبد الرمحن بن احلكم )١٧ ( ُ َ ُيعرف (ُِ

وهي على . ))ّدار العمال وقرار القواد((ّ واختذت ٢١٦سنة )  األوسط–بعبد الرمحن الثاين 



  
لد – بدمشق جممع اللغة العربيةجملة  ٦٩٨  )٤(اجلزء ) ٨٢( ا

ُوتـنـقل أبو بكر الكتندي يف عدد من مدن األندلس ٍُ ُ َ َ َّ ًتبعا لظروف أعماله : ََ
ّا من الكتابة الديوانية، واملهام التعليمية، َاليت مارسها، ووجوه نشاطه اليت اشتهر 

ُوهكذا نسب أبو بكر إىل كتـندة اليت ترجع أصول . ّوغري ذلك مما أتقنه وبرع فيه َ َُْ َ
ِ ُ

  .أسرته إليها، وإىل غرناطة، وإىل مالقة
ّوكتـندة بلدة صغرية ذكرها اجلغرافيون لوقوعها يف مفرتق طرق القوافل، مث  َُْ

ّية بني املرابطني واألندلسيني من جهة وقوات الشمال اشتهرت بعد وقعة حرب ُ
َاملتحالفة من جهة ثانية، عرفت باسم هذ البلدة كتـندة َُْ ُ :Cutanda

)١٨(.  

                                                             
اعة، وجبباهلا معدن الفضة، ر كبري، وفيها األشجار املثمرة الكثرية، وسائر أنواع الزر

ّوذكر يف الروض املعطار استعمال أهلها للدواليب . واشتهرت بصناعة البسط الراقية
وقد رأيت يف أرباضها ومزارعها نواعري كتلك اليت كانت يف غوطة دمشق . ّوالسواين رفع املاء

ا سنة!) ّسقى اهللا أيام غوطة دمشق وأيام العرب يف األندلس(  ١٩٧٦ ُوكنت مررت 
ّمصعدا من جنويب األندلس إىل مشاليها الشرقي ِّ ً ِ ْ ُ.  

ّ والدواليب اليت ذكرها احلمريي يف الروض املعطار هي النواعري تديرها بعض احليوانات - 
  .القوية

 .ّوما تزال فيها آثار عربية وإسالمية). ١٢٤٣ (٦٤١ُ سقطت مرسية سنة - 
كثرة النخيل فيها على غرار  ))سية الباقيةاآلثار األندل(( عنان رمحه اهللا يف. ّ وسجل أ- 

ّالبستانيني واحلدائقيني(َيف مرسية طائفة من اجلنَّانني (( :ماكانت عليه أيام احلكم اإلسالمي، وقال ّ ُ (
ّهلا عادات وأغان خاصة ٍ   .٢٥٨ص ))ٌ

ه ٥١٤ يف الرابع والعشرين من ربيع األول cutanda وقعت املعركة يف ظاهر بلدة كتندة )١٨ (
  .م١١٢٠) أو متوز(املوافق حزيران ) و ربيع اآلخرأ(
ّ قاد اجليش املعادي ألفونسو امللقب باحملارب، وقاد القوات املرابطية األمري إبراهيم بن -    ّ ُ

عصر  (.يوسف بن تاشفني، وكانت النتيجة هزمية منكرة للقوات املرابطية وسقوط مواقع كثرية
  ).١٠٢:  القسم األول–ان  حممد عبد اهللا عن–املرابطني واملوحدين 
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ّوقد اختلف رسم اسم املدينة، وضبطها بني املصادر األندلسية واملغربية من  َ َُ َْ ُ ْ َ
  .وضبطها) ندةكت(فهذه فرصة الستعراض القول يف . جهة واملشرقية من جهة ثانية

]٤[  
  :كتندة

ترصيع األخبار وتنويع اآلثار، والبستان يف (( ورد ذكر كتندة يف كتاب - ً ١
 ألمحد بن عمر بن أنس العذري ))غرائب البلدان، واملسالك إىل مجيع املمالك

ْأقاليم سرقسطة((، وفيه حتت عنوان )١٩(ّاملعروف بابن الدالئي َُ َ((
َإقليم قـتـندة ((: )٢٠( َُْ

َ ستني ميال من مدينة سرقسطةوهو على ْ َُ َ ً ًحروفا وضبطا يف :  واسم البلدة هكذا ))ّ ْ ً ُ
  .الكتاب املذكور

 وذكر البـلدة الشريف اإلدريسي يف نزهة املشتاق- ً ٢
ُ ُ ّ ََ ْ َ

، حني وصل إىل )٢١(
ا((   :)٢٢( وقال))...ُذكر األندلس ووصف بالدها وطرقا

كتندة، وبني بلنسية ومن مدينة بلنسية إىل سرقسطة تسع مراحل على ((
  . إخل))...ّوكتندة ثالثة أيام، ومن كتندة إىل حصن الرياحني مرحلتان

ُ ومل يضبط اسم كتندة، ولكنه أوردها بالكاف-  ُ.  
ّمن مرويات  ابن ) ٢(ّ ووردت يف نص البن األبار ورد يف امللحق - ً ٣

                                                                  

ُ نشر الباقي منه أستاذنا الدكتور عبد العزيز األهواين، رمحه اهللا، يف مدريد حتت عنوان)١٩ ( َ ْ َ ُ َ :
ُنصوص عن األندلس من كتاب ترصيع األخبار وتنويع اآلثار والبستان يف غرائب البلدان، (( َُ ُ

واملسالك إىل مجيع املمالك
َ

اإلسالمية يف =    = اساتوهو من منشورات معهد الدر ))
  ).مطبعة معهد الدراسات اإلسالمية(مدريد 

  ).٢٥ - ٢٤( نصوص عن األندلس، )٢٠ (
ّ كتاب نزهة املشتاق يف اخرتاق اآلفاق للشريف اإلدريسي )٢١ (   . بريوت– عامل الكتب –ُ
  ).٥٥٦/ ٢(ُ نزهة املشتاق )٢٢ (



  
لد – بدمشق جممع اللغة العربيةجملة  ٧٠٠  )٤(اجلزء ) ٨٢( ا

  :)٢٤(، وفيه)٢٣(مغاور
ّحدثت عن أيب حممد بن سفيان حدثنا أبو عب(( ُّ ّد اهللا بن مغاور حدثنا أبو ُ

َعلي بن سكرة قراءة عليه وأنا أمسع بشاطبة مقدمه علينا غازيا إىل كتـندة أخربنا أبو  َُْ ً َ َُ ْ ّ
  .))...القاسم بن فهد

ّ وذكر البلدة املؤرخ اجلغرايف األديب أبو احلسن علي بن موسى بن - ً ٤ ّ ُ
ُسعيد يف كتابه املغرب يف حلى املغرب

ِّب شرقي األندلس وعند ، يف عناوين كت)٢٥( ِ

َُْكتاب رونق اجلدة يف حلى قرية كتـندة((: التفصيل فيها، فقال ُ َِّ((
، من قرى )٢٦ (

ُمرسية، وترجم أليب بكر حممد بن عبد الرمحن الكتندي الذي نرتجم له، ونعرض  ِ ُ
  .الباقي من شعره

  .ّوالضبط من الكتاب املذكور - 
ًالكتندي أيضا يف ك:   وذكر ابن سعيد- ً ٥ ّرايات املربزين: تابهُ

)٢٧(.  
ً، البلدة استطرادا عند ذكر القاضي )٢٨( وذكر املقري يف نفح الطيب- ً ٦ َ

                                                                  

 الطبعة األوىل، –حممد بن شريفة :  دراسة وحتقيق– ابن مغاور الشاطيب حياته وآثاره )٢٣ (
١٩٩٤ – ١٤١٥.   

  .٢٦٤:  ابن مغاور)٢٤ (
ّ حققه وعلق عليه الدكتور شوقي ضيف – البن سعيد – املغرب يف حلى املغرب )٢٥ ( ّ– 

  . صدر عن دار املعارف بالقاهرة–طبعة ثانية منقحة 
  ).٢٦٣/ ٢(و ) ٢٤٣/ ٢(ُ ينظر )٢٦ (
ّ رايات املربزين وغايات املمي)٢٧ (  –ّ حققه وعلق عليه حممد رضوان الداية–زين البن سعيد ّ

  .١٩٨٧ الطبعة األوىل، –دار طالس 
ّ ألمحد بن حممد املقري التلمساين – نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب )٢٨ ( ِ  حققه –َّ

  .١٩٦٨ - ١٣٨٨ بريوت – دار صادر –ّالدكتور إحسان عباس 
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ُِ، وعرفت ٥١٤ّالشهيد أيب علي الصديف الذي استشهد يف الوقعة املشهورة سنة 
  :)٢٩(قال. باسم كتندة لوقوعها عند تلك البلدة

ِفلما كانت وقعة كتـندة كان ممن حضرها فـفق(( ُ َ َ ّ َ َُْ َد فيها سنة أربع عشرة ّ
  .))ومخسمئة، رمحه اهللا تعاىل

َكتـندة(( وردت -    .بضم ففتح:  بالكاف، مضبوطة هكذا))َُْ
ُووردت نسبة الكتندي مضبوطة ضبطا تاما هكذا الكتندي يف زاد - ً ٧ ً ً
َاملسافر ُ

ُأبو بكر الكتندي ((: ، قال)٣٠( َّ وقد نـبهت يف سياق الكالم ))َ أغرناطي- َُ
ُفأصله منها(كر الكتندي على اشتهاره بالنسبة إىل كتندة على أيب ب وإىل غرناطة ) ْ

  ).لطول مكثه فيها(

ّ وترجم له ابن األبار يف التكملة- ً ٨ ّ
  :)٣٢( وقال فيه)٣١(

ّمن أهل غرناطة، يكىن أبا بكر، ويعرف بالكتندي ألن أصله منها(( ُ ُ ُ((.  

  :)٣٤(، وقال فيه)٣٣( وترجم له كتاب أعالم مالقة- ً ٩ 

                                                                  

  ).٩٢/ ٢( نفح الطيب )٢٩ (
 زاد املسافر)٣٠ (

ُ
ُْ وغرة حميا األدب السافر أليب حبر صفوان بن إدريس التجييب املرسي  َّ ّ ّ أعده –ُّ

ِْوعلق عليه عبد القادر حمداد    .١٩٧٠ بريوت، – دار الرائد العريب –ّ
ّبعناية عزة ) ّاملعروف بابن األبار(ّ التكملة لكتاب الصلة أليب عبد اهللا حممد بن عبد اهللا )٣١ (

  .١٩٥٦ - ١٣٧٥هرة  القا–العطار احلسيين 
  ).٥٣٥/ ٢( التكملة )٣٢ (
 تقدمي وختريج وتعليق – أعالم مالقة أليب عبد اهللا بن عسكر وأيب بكر بن مخيس )٣٣ (

 مطابع دار صادر – دار الغرب اإلسالمي ودار األمان –َّالدكتور عبد اهللا املرابط الرتغي 
  .١٩٩٩ – ١٤٢٠بريوت، 

  ).١٠٦: ( أعالم مالقة)٣٤ (



  
لد – بدمشق جممع اللغة العربيةجملة  ٧٠٢  )٤(اجلزء ) ٨٢( ا

ُاملعروف بالكتندي، يكىن أبا بكر((   . إخل))...ُ

ّ وعرف الدكتور حسني مؤنس باإلمام الصديف يف احلاشية - ً ١٠ من ) ٢(ّ
ّاجلزء الثاين من احللة السرياء

  :)٣٦(، وذكر استشهاده وقال)٣٥(

َوقد تويف أبو علي مستشهدا يف وقعة كتـندة (( ًَُْ ّ َوتكتب أيضا قـتـندة(ُ َُْ ً(( ...
  .انتهى

تاريخ اجلغرافية (يف كتاب الدكتور حسني مؤنس ) كتندة(ووردت  - ً ١١
) ٣٨(:  وإىل جانبها)٣٧ ()واجلغرافيني يف األندلس

Cutanda.  
ذا االسم الذي يطابق النص العريب كما  والبلدة ما ّتزال قائمة، وتعرف  ّ ُ َ ُ

ْاشتهر يف آثار األندلسيني، ومن زارهم َ.  
ّفاملصادر األندلسية، واملغربية ذك   : رت املدينة على وجهنيّ

َكتـندة  -    ).بالكاف (َُْ
َو قـتـندة  -   ).بالقاف(َُْ

َّوضبطت على وجهي قراءة احلرف األول هكذا بضم القاف أو الكاف،  ُ
  .وفتح التاء

 ....   ....  ....  ....  ....  ....  ....  
                                                                  

 نشر الشركة العربية للطباعة –حسني مؤنس .  حتقيق د–ّة السرياء البن األبار ّ احلل)٣٥ (
  .١٩٦٣ – القاهرة –والنشر 

  .١١٨: ٢ احللة السرياء )٣٦ (
  
 مطبعة معهد الدراسات –حسني مؤنس .  د– تاريخ اجلغرافية واجلغرافيني يف األندلس )٣٧ (

  .١٩٦٧ – ١٣٨٦ مدريد –اإلسالمية 
  ).٦٩٤( و )٢٦٢(ُ ينظر ص )٣٨ (



  
٧٠٣  حممد رضوان الداية.  د–أبو بكر الكتندي األندلسي 

  :املصادر واملراجع املشرقية
َقـتـندة بلدة باألندلس ثغ((: )٣٩( يف معجم البلدان- ً ١   . إخل))...ر سرقسطةُُْ
  . كالم مماثل)٤٠(ّ ويف مراصد االطالع- ً ٢
 والنص يف املطبعة ))كتندة، لغة يف قتندة باألندلس(( ويف تاج العروس - ً ٣

ُهجرية مهمل من الضبط بالشكل واحلروف١٣٠٧ّاخلريية مبصر  ٌُ.  
َمضبوطة بالشكل كتـندة وقـتـندة،) ٩٧/ ٩ط الكويت (َُ ويف تاج العروس -  َْ ُْ ُُ ُ 

ّومل يبني يف احلاشية اجلهة اليت اعتمد عليها احملقق يف ضبط . دون الضبط باحلروف ّ
َالكلمة، وأظن احملقق ركن إىل ما يف معجم البلدان ّ

)٤١(.  
َ ويف سري أعالم النُّبالء - ً ٤   )طبع مؤسسة الرسالة(ِ
َقـتـندة((: ١٩ يف اجلزء -    . على الرسم األندلسي))َُْ
َقـتـند(( ٢٠ ويف اجلزء -    .ّ، بضمتني))ةُُْ
ّ بضبط احلرف األول ))ُكتندة(() ٥٨٦/ ١٠( ويف الكامل يف التاريخ - ً ٥
َوحده ْ   ).طبعة دار صادر بريوت. (َ

: ّ وجاءت مضبوطة بضمتني))كتندة(( ورمسها يف بغية الوعاة بالكاف - ً ٦

                                                                  

  ). بريوت–طبعة دار صادر (يف املعجم ) كتندة(ّ مادة )٣٩ (
  ). أجزاء٣ بريوت –طبعة مصورة (يف الكتاب ) كتندة(ّ مادة )٤٠ (
بلد : ُُوقـتندة، بضمتني((: النص الثاين) ٨/ ٩(ط الكويت، ج/ جاء يف تاج العروس  [)٤١ (

ًباألندلس، وقعته مشهورة، ويقال فيه بالكاف أيضا ُ((.  
ُكتـندة((: النص الثاين) ٩/٩٧(ط الكويت ج/ وجاء يف تاج العروس    ُُْلغة يف قـتـندة، : ُُْ ٌ

ا بضمتني، فضبطها باحلروف: فقد ذكر صاحب التاج عند إيراده. ))باألندلس ] / قتندة، أ
لة   .ا



  
لد – بدمشق جممع اللغة العربيةجملة  ٧٠٤  )٤(اجلزء ) ٨٢( ا

ْالكتندي ُ
)٤٢(.  
  :ُ ، ورد اسم الكتندي الشاعر هكذا)٤٣( ويف الوايف بالوفيات- ً ٧
ْبو بكر الكتنديأ(( ّبضم الكاف والتاء ثالث احلروف وسكون النون وكسر : ُ

))الدال املهملة
) ٤٤(.  

ّونخرج من هذا كله إلى ما يأتي ُ ْ َ:  
ُكتندة بالكاف أو قتندة بالقاف:  اسم البلدة- ١ وقد ساغ نطقها بالرمسني . ُ

ما حيكيان األصل القدمي   .اًوهو الرسم احلايل للبلدة أيض . Cutanda: أل
ّ ضبطت املصادر األندلسية واملغربية الكلمة بضم الكاف وفتح التاء- ٢ ّ ُ َْ .

ًوحقق ذلك احملققون الذين أخرجوا عددا من املصادر األندلسية واملغربية مثل َ ُ َ ْ َ ّ . د: َّ
إحسان عباس، وابن أيب . شريفة، ود. ضيف، ود. مؤنس، ود. َاألهواين و د

  .شنب
ّ وأكثر الكتب املشرقية عل- ٣ ًى ضبط الكلمة بضم الكاف والتاء معاُ َْ.  
ّ اختـرت يف هذا البحث، ضبط األندلسيني واملغاربة، وتابـعت احملققني - ٤ ُ ْ َّ َ

َ َْ ُ ْ َْ
َكتـندة، هكذا: ّالذين نشروا تلك النُّصوص األندلسية بضبطهم َُْ.  

 وأعد ضبط األندلسيني واملغاربة القدامى، وحتقيق املختصني املعاصرين - ٥
ُ ُ ّ َ َ َْ ُّ َُ

                                                                  

  ).١٥٤/ ١( بغية الوعاة )٤٢ (
  ).٢٣٢/ ٣( الوايف بالوفيات )٤٣ (
ومل يذكر مصدره، وال . ّالوفيات أول من ضبط الرسم باحلروف كان الصفدي يف الوايف ب)٤٤ (

  .ًأعلم أحدا قبل الصفدي أو بعده فعل ذلك
لة./ ])))قتد(ويف تاج العروس ) القتاد(وجاء ضبطه باحلروف يف القاموس احمليط (([     .ا

  
  



  
٧٠٥  حممد رضوان الداية.  د–أبو بكر الكتندي األندلسي 

ًولكنين أستأنس أيضا بقراءة حروف اسم البلدة بالقشتالية القدمية، . ًكافيا َ
بضم الكاف : ّ هكذا اليت تؤدي إىل النطق العريبCutanda: واإلسبانية احلديثة

  .وفتح التاء
]٥[  

ُحفظت كتب الرتاجم عددا من أمساء أساتذة أيب بكر وشيوخه ومن أمساء  ً ّ ُ
، ومن أمساء أصحابه وأصدقائه من أهل األدب والعلم، ََْالذين أخذوا عنه، ورووا عنه

 مع هذه –ًومن ذوي املكانة االجتماعية، وأعالم الشعر يف زمانه، وجند أحيانا 
ُ أخبارا تضيف إىل ترمجة أيب بكر الكتندي، أو تقدم فوائد تفصح عن –األمساء  ُ ً

  .جوانب من معامل شخصيته
  :ومن أساتذته وشيوخه

َهللا بن أيب جعفر حممد اخلشين، من أهل مرسية، مسع  أبو حممد عبد ا- ١ ِ ُْ َ ُ
ّأبو بكر منه كتاب امللخص وصحيح مسلم

  ؛)٤٥(
ّ وأبو عبد اهللا خطاب بن أمحد بن خطاب - ٢ قرأ عليه ) ٌفقيه عامل(َّ
  ؛)٤٦(األدب

ّ وأبو بكر حممد بن عبد اهللا بن العريب، وكانت له رحلة إىل املشرق، وله - ٣
  ؛)٤٧( األمور الشرقية والعربية والتارخيية وغريهااملؤلفات املتنوعة يف

ً وأبو بكر حممد بن مسعود بن عبد اهللا بن أيب ركب، وقد كان إماما يف - ٤
  صناعة العربية؛

                                                                  

  ).٥٦٢(، تويف مبرسية )٨١: ( املطرب من أشعار أهل املغرب)٤٥ (
  . وكانت وفاته قبل الثمانني ومخسمئة. املصدر السابق)٤٦ (
ّ املصدر السابق؛ وفيه أنه عرف باجلزار)٤٧ ( ِ ُ.  



  
لد – بدمشق جممع اللغة العربيةجملة  ٧٠٦  )٤(اجلزء ) ٨٢( ا

َ وأبو إسحاق بن خفاجة األديب الشاعر املشهور، وقد قرأ عليه أبو - ٥
ّبكر الكتندي نظمه ونثره يف جملدين ُ

)٤٨(.  
أبو احلسن يونس بن مغيث، وأبو القاسم : نهمويف شيوخه والذين روى ع

  .ّبن أيب مجرة، وأبو الوليد بن الدباغ، وغريهم
وهذه اجلمهرة من األعالم يطول استقصاء أخبارهم وأحواهلم يف عجالة 

ّكهذه املقدمة، وهم يستوفون جوانب الثقافة العربية اإلسالمية يف ذلك الوقت
)٤٩(.  

أبو سليمان وأبو حممد ابنا حوط : يهموروى عن أيب بكر الكتندي مجاعة ف
ّاهللا، وأبو العباس أصبغ بن علي بن أيب العباس، وأبو علي حسن بن كسرى، وأبو 

  .)٥٠(ّعمرو بن سامل، وأبو القاسم املالحي
 وآخرون سكتت عنهم املصادر، من تالمذة الكتندي والرواة عنه –وهؤالء 

وقد كان أبو . كرية والدينية والثقافيةِّميثلون حلقة من حلقات املتابعة األدبية والف
بكر الكتندي حلقة متوسطة بني جيل أساتذته وشيوخه، وجيل تالمذته والرواة 

، قال )٥٢(، البن سعيد الذي ظهر الكتاب بامسه)٥١(ونقرأ يف كتاب املغرب. عنه

                                                                  

 املطرب)٤٨ (
ُ

. من حتقيـق     د(وديوان ابن خفاجة وجمموعة من رسائله مطبوعة . ٨١: 
  ).١٩٦٠ – منشأة املعارف – اإلسكندرية –ّالسيد مصطفى غازي 

=  = واملطرب من) ٣٥٠ - ٦/٣٤٩(والتكملة الذيل : ُ ينظر يف أمساء شيوخه وأساتذته)٤٩ (
  ).٢/١٥٤(واملغرب ) ٨١: (أشعار أهل املغرب

  ..ُ ينظر احلاشية السابقة)٥٠ (
  ).١٥٤: ٢( املغرب )٥١ (
ُ معلوم أن الكتاب من صنعة عدد من أفراد أسرة بين سعيد لكنه انتهى وأخرج على يد )٥٢ (

  .ً طويال، مث استقر يف تونسًعلي بن موسى بن سعيد الذي انتقل إىل املشرق زمانا
  ).شوقي ضيف على الكتاب. ُتنظر مقدمة د(  



  
٧٠٧  حممد رضوان الداية.  د–أبو بكر الكتندي األندلسي 

  :والدي
هو من نبهاء شعراء عصره، وسكن غرناطة، وانتفع به من قرأ عليه من ((
ّزمها حىت عد منأهلها، وال ُ   .)) أهلهاّ

أبو : وكان يف أصحاب أيب بكر الكتندي عدد من أدباء األندلس فيهم
  :جعفر بن سعيد، قال فيه ابن سعيد صاحب املغرب

ّهو عم والدي، وأحد مصنفي هذا الكتاب (( ّ املغرب يف حلى : يعين كتاب(َ
ًوكان والدي كثري اإلعجاب بشعره، مقدما له عل: املغرب، قال   .))ى سائر أقاربهّ

  ).حسيب وادي آش(أبو احلسن بن نزار :  ويف أصحاب أيب بكر- 
شاعر عبد املؤمن بن علي أول خلفاء الدولة : ُّ وأبو عبد اهللا الرصايف- 
  .)٥٣(ِّاملوحدية

ًوكانت لقاءات الكتندي مع أصحابه من الشعراء جماال للمذاكرات الشعرية  ُ
ِِورواية الشعر، كما كانت جماال لق ُطع يرجتلها أحدهم، أو أكثر من واحد، وقد ً َ َ ُ ٍَ

موعة قصيدة نظموها معا  ًيصدر عن ا ٌ ُ ْ َ نظما مجاعيا –َ   ).ُينظر ملحق الشعر (–ً
َويذكر من أمساء األدباء، والشعراء، والكتاب، والعلماء الذين كانوا يـلقون  ْ َْ َُ ُّ َ

ُالكتندي أو يـلقاهم، وتدور بينهم أحاديث، وتقام جمالس ُ، ويساجل فيها بالشعرَْ َ َُ:  
  .)٥٤( أبو علي بن كسرى- 
  .)٥٥(ِ وأبو عمران بن رزق- 
ّ وأبو احلسن الوقشي-  َ َ

)٥٦(.  
                                                                  

  ).١٥٤/ ٢( املغرب )٥٣ (
موع الشعري)٥٤ (   . له ذكر يف البحث وا
موع الشعري)٥٥ (   . له ذكر يف البحث وا
، ٤٧٣/ ١(ََورد فيهما يف نفح الطيب . أيب احلسن، وأيب احلسني) كنية( يرد باسم )٥٦ (



  
لد – بدمشق جممع اللغة العربيةجملة  ٧٠٨  )٤(اجلزء ) ٨٢( ا

  .)٥٧( والفقيه أبو القاسم بن عبد الواحد- 
]٦[  

َمل أجد يف شعر الكتندي الباقي شيئا من املدح أو ما يشبهه، وليس يف  ُ ِ َْ ً ُ َ
َُكان هذان اجلانبان الحيجبان وإن . ٌأخباره إشارة إىل مدح أحد رجال عصره َْ

َماغاب عنا من شعره وأخباره؛ فقد يكون فعل ذلك َ ُولكن اإلشارة فيهما ذات . ّ ّ
ج ابن خفاجة الذي مدح املرابطني  داللة واضحة؛ وهو، لو مدح، لكان قريبا من 

ُ َ َِ ً َ َ ٍ ٍ

ُوقد استشرف أن يكونوا املنقذين حلال األندلس املرتدية بأفعال ملو ِ ّ َُ َ َ ك الطوائف ْ
، يف مقدمته اليت صنعها بنفسه )٥٨(ونقرأ يف ديوان ابن خفاجة. ٍوبظروف أخرى

كما رتب ديوانه بنفسه، بعد اإلشادة باألمري أيب إسحاق إبراهيم ابن أمري املسلمني 
ُ ّ

  :يوسف بن تاشفني
َوملا دخل جزيرة أندلس(( َ ّ

ًتعني أن أفد عليه مهنئا بالوالية مسلما، ...  ّ ًّ َ َِ ّ
ْى بساطه الرفيع موفيا حق الطاعة معظما، فما لبث أن رفع وأسىن، واصطنع وأغش َ َ ْ َ ً ّ ُ ّ ّ ِ

ًفعطفت هنالك على نظم القوايف عناين، وسننتها عند ذلك حلال على ... َفأدىن ُ َ َِ ْ َ ُ
ِمعاطف سلطاين َ ًمصطنعا ال منتجعا، ومستميال ال مستنيال، اكتفاء مبا يف يدي : َ ً ًَ ْ ُ ً ً
ّمن عطايا منان، ّ وعوارف جواد وهاب، خلق فأبدع، ورزق فتربعَ َ َْ َ ّ َ

ٍ...((.  
                                                             

  .أخرىومواضع ) ٤٧٤
ّأيب احلسني الوقشي: باسم) ٢٢٥/ ١( وذكره ابن سعيد -  ّوالوقشي هذه نسبة إىل بلدة . َ
ّوقش((   . باألندلس))َ
ّأنشدنا أبو احلسن الوقشي قال أنشدنا أبو بكر الكتندي، وأمر ... (() ١٠٩( يف أعالم مالقة - 

َأن تكتب على قربه رمحه اهللا    .لشعري فيما يأيتانظرها يف جمموعه ا. )))...األبيات(ُ
  ).١٠٦( أعالم مالقة )٥٧ (
  ).٨ - ٧( ديوان ابن خفاجة )٥٨ (



  
٧٠٩  حممد رضوان الداية.  د–أبو بكر الكتندي األندلسي 

ّومن هنا اختلطت قصائد املديح عند ابن خفاجة باإلخوانيات َ
)٥٩(.  

ّوأستاذ أيب بكر الكتندي يف األدب عامة والشعر خاصة كان أبا إسحاق  ُ
ًابن خفاجة الذي حتدث بنفسه يف ديوانه عن التفاته إىل الطبيعة وخصوصا يف  ّ َ

ْه شقربلدت ُ
  .ّ، وحميطها من منطقة بلنسية بشرقي األندلس)٦٠(

ْإحسان عباس عن وصف الطبيعة يف األندلس قبل ابن خفاجة، . ّوحتدث د َ
، فقد زاد ابن )٦١(وعن أثره يف هذا الغرض يف األندلس، ويف األدب العريب عامة

 )٦٢(يعةيف التشخيص ويف الرابطة العاطفية بينه وبني الطب: خفاجة يف هذا املوضوع
وربط الطبيعة بكل ... واعتمد وسائل فنية جديدة متصلة مبلكات خاصة لديه

))...ّموضوع، وجعلها املتكأ الذي يستند إليه القول الشعري عامة
إن :  مث قال)٦٣ (

ّابن خفاجة كان يرى الطبيعة يف إطار الغناء، وضمن إحساسه بالتغري، وحسه  ّ ّ
ّالدقيق بالصراع بينه وبني الزمن

)٦٤(.  
                                                                  

ّحممد رضوان الداية:  ابن خفاجة)٥٩ ( يف أغراض شعر ابن ) املديح( فقرة –الطبعة الثانية : ّ
  .خفاجة

ْ شقر )٦٠ ( ُ)Jucar (ر . ً ميال١٨خوكار، تبعد عن بلنسية حنو : تنطق اليوم هكذا وتقع على 
ر وهي . ُ شقر، فإذا وصل إليها انقسم قسمني فصارت املدينة كاجلزيرة بني الفرعنيّيسمى 

ّيف منطقة زراعية حراجية من أمجل بالد األندلس، وهي بلدة ابن خفاجة، وقد خلدها يف  ّ
َشقر : وفيه) ٣٥٤/ ٣(، ومعجم البلدان )٣٤(الروض املعطار (شعره بقصائد ومقطعات 

  .بفتح الشني، وهو خطأ ظاهر
  .وما بعدها) ٢٠٤( عصر الطوائف واملرابطني – تاريخ األدب األندلسي )٦١( 

 القطعة ذات – على سبيل املثال – انظر تلمذة أيب بكر الكتندي على ابن خفاجة )٦٢ (
  ).القسم الثاين من هذا البحث(من جمموع شعره ) ١٣(الرقم 

  ).٢٠٥ – ٢٠٤( عصر الطوائف واملرابطني – تاريخ األدب األندلسي )٦٣ (
  . املرجع السابق)٦٤ (



  
لد – بدمشق جممع اللغة العربيةجملة  ٧١٠  )٤(اجلزء ) ٨٢( ا

ّفروخ إن ابن خفاجة برع خاصة يف وصف الطبيعة واحلنني إىل . وقد قال د ّ
  .)٦٥(الوطن

 وهو )٦٦(شوقي ضيف. ّوأهم موضوع يف ديوان ابن خفاجة كما قدر د
َموضوع استنفد أكثر شعره، واشتهر به فهو وصف الطبيعة ْ.  

ّوقد مر ذكر ابن خفاجة يف كتب األدب األندلسي مدرسية وجامعية  ًّ ّ
  .)٦٧ ()يف األدب األندلسي(ومن ذلك فصل خاص عنه يف كتاب . ةّوعام

  .)٦٨ ()ابن خفاجة(ُوأفردت ابن خفاجة بكتاب مستقل، صدر بعنوان 
ّوقد أطلق عليه األندلسيون لقب جنان األندلس أو اجلنان أي البستاين  َّ َ

  .لكثرة وصفه الطبيعة والستغراقه فيها
ُ املذهب ومؤصل أصوله وفروعهزعيم هذ(ُوإذا تركنا أستاذه ابن خفاجة  ّ (

ُوقفنا عند شاعر آخر كبري من أتباع املذهب اخلفاجي، ومن أصدقاء الكتندي  ّ َ َ
ّالرصايف البلنسي؛ وآنسنا منه قريبا مما آنسنا من ابن خفاجة، ونقرأ : املخلصني ً ّ

ٍكالمها رحب مبقدم دولة جديدة((: للدكتور إحسان عباس عنهما َ َِْ ّرحب ابن : ّ
ّ مبقدم املرابطني ومدح أمراءهم، ورحب الرصايف مبقدم املوحدين ومدح خفاجة ّّ َ ُ َ َُ

ِ

ّبعض أمرائهم مث نفى عن نفسه كل ذلك، وعاش قانعا حبرفه الرفو ِ ً َّ ِ...) ٦٩(
((.  

                                                                  

  ).٢١٩ – ٢١٨/ ٥( تاريخ األدب العريب )٦٥ (
  ).٣١٩ – ٣١٨(األندلس :  عصر الدول واإلمارات)٦٦ (
  .٢ ط– دمشق – دار الفكر – حممد رضوان الداية – يف األدب األندلسي )٦٧ (
  . دمشق– الطبعة الثانية بدار قتيبة – حممد رضوان الداية – ابن خفاجة )٦٨ (
  .١١ص: ١ّ ديوان الرصايف البلنسي ط)٦٩ (

ّوكان الرصايف البلنسي يلقب بالرفاء. ََّرفاء:  واملقصود رفو الثياب، وصاحبها-    ّ ّفهو الرفاء . ُّ
ّاألندلسي يف مقابلة السري الرفاء املوصلي 

ِ َْ ّ ّ ِ ّ   ).املشرقي(َ



  
٧١١  حممد رضوان الداية.  د–أبو بكر الكتندي األندلسي 

ّوكان من أتباع املذهب اخلفاجي يف هذه املدة ابن الزقاق البلنسي ُّ
)٧٠( ،

، وأبو بكر )٧٢(ة املخزوميّ، وأبو املطرف بن عمري)٧١(والرصايف البلنسي
  . وغريهم)٧٣(الكتندي

َْواستمر هذا التيار يف األجيال التالية يف األندلس َّ ّ.  
 ....  ....  ....  ....  ....  ....  ....  ....  

  ]أ/٦[
َيظهر لقارئ شعر الكتندي الباقي التفاته إىل الطبيعة واستغراقه فيها فنيا  ِ ُ ُ ِ ُ

َُّفوصف الطبيعة احلر. ُووجدانيا ّ ُة، ووصف مشاهد صناعية تلفت االنتباه، وتسرتعي َ ّ َ ِ َ
  .النظر

ْ ومن شعره الوصفي قوله املمزوج باالنفعال الوجداين-  ُ ُ ّ
)٧٤(:  

ْلذلك العهد ولو يف املنام؟ َْ
ِ ٌَيا نـهر إشنيل أال عودة   َ ْ َ َ ٍ ِْ ْ َ ْ َ 

ْمازلت مذ فارقين يف ظالم ُْ ًماكان إال بارقا خاطفـا   !ُ ِ ً َّ 
ْاله أوىل ذمامَوذكر ما أو َ ِ َْ ُهللا يوم منه مل أنسه   ُ َ َْ ٌ 

ْكالدوح يـثنيه هديل احلمام ََ ُ
ِ ِ َْ ِ ْ ا   َّ ِإذ هند غصن بني أغصا َ ْ َ ٌ ْ ُ ُ ْ ِ 

ِفالشاعر يتحدث عن نـهر  ْ َ ُ ّ َ ّ وذكرياته يف غرناطة؛ تلك الذكريات ))إشنيل((ّ َْ

                                                                  

  . بريوت بتحقيق عفيفة ديراين– صدر ديوانه يف دار الثقافة )٧٠ (
  . بريوت–ُإحسان عباس، وطبع يف دار الثقافة . عره د مجع ش)٧١ (
ّأبو املطرف بن عمرية (حممد بن شريفة يف الرباط يف كتابه .  نشر رسائله وشعره الباقي د)٧٢ (

  ).املخزومي
ذه الدراسة)٧٣ (   .ِّ ها حنن أوالء جنمع شعره، ونقدم له 
  ).ذا البحثالقسم الثاين من ه(من شعر الكتندي ) ٢١( انظر القطعة )٧٤ (



  
لد – بدمشق جممع اللغة العربيةجملة  ٧١٢  )٤(اجلزء ) ٨٢( ا

َاليت كانت طيبة معجبة، فمرت عجلى سريعة، ويصف لنا مكا ْ َ ّ ً ًُ ّا يف نفسه؛ ويعرج ّ
َُّويـعرب عن صورة ... َاألرض الطيبة واملاء العذب واحلبيبة اجلميلة: على تتمة املشهد

ا   جزءا من تلك الطبيعة املعجبة– فيما يرى –مجاهلا بكو
ُ

ّ ً...  
ِوهذا يذكرنا بابن خفاجة، كقوله مثال يف صفة فتاة َ ِ ً ّ)٧٥(:  

ُّوتوردت أطرافها عنابا ُ َ ْ َّ ْوضحت   َ َ ً سوالف جيدها سوسانةَ َ ُ َْ
ِ ُ 

ُّ وله وصف طريف حلوض حناسي عليه أربعة أسود حناسية أيضا ينصب -  ً ّ ُ ٍُ ُ َُ ٍّ ٍ ٌ ٌ
  :)٧٦(منها املاء، قال

ِْجيري من أفواه أسد غابه ِ ْ ُ ِ ْ َ
ِ ِ ِْانظر إىل املاء وانصبابه   َْ َ ِ ْ

ِ ِ ُْ 
ِْكأنه األمي يف انسيابه ُْ ٍأزرق يـنساب ذا حباب   َُّ َ َُ َ ْ 

....  ....  ....  ....  ....  ....  ....  
  ]ب/٦[

ّومن االمتزاج بالطبيعة األندلسية املتميزة وااللتفات إىل الذات، وارتباط  ّ
ُاملكان بالزمان نقرأ نصا حسنا جدا ينـزع منزعا غريبا نألف مثله  َ ً َ ً ُِ َْ  عند –ً كثريا –ً

ّشعراء املذهب اخلفاجي، وهو قصيدة قصرية، أو قطعة من ست ٌُ َة أبيات، يقف فيها ٌ
ٍالشاعر عند شجرة قدمية يف احلي الذي نشأ فيه، وجيري حوار من طرف واحد  ٌ َ ّ َ

ٍ ٍ

ّشديد التعبري عن نفس الشاعر، وحاله، ومكنوناته الداخلية؛ قال ِ ّ
)٧٧(:  

ُيا سرحة احلي يا مطول    ُشرح الذي بيننا يطول ُ َ َ َّ َ ْ َ 
ْعندي مقال فهل م   ُتصغني فيه ملا أقول؟ ٌ  ٌقامَ

                                                                  

  ).٥٩) (ابن خفاجة(ّ انظر النص والتعليق عليه يف )٧٥ (
  ).القسم الثاين من هذا البحث(من شعر أيب بكر الكتندي ) ٥( انظر القطعة )٧٦ (
  ).القسم الثاين من هذ البحث(من شعر أيب بكر الكتندي ) ١٣( القطعة )٧٧ (



  
٧١٣  حممد رضوان الداية.  د–أبو بكر الكتندي األندلسي 

ُلو أنه يـنـفع احللول ُ ُُ َ ْ َ ْويل ديون عليك حلت   ...َ ََّ ِ ٌ ُ 
ُملبسنا ظلك الظليل ُِّ َ َْ ِماض من العيش كان فيه   َ ٍَْ 
َيا سرح لو مل يكن يزول؟ ْ ْ ُ ْ  ِوماذا عليك ماذا.. َزال   ..َ

ا زمانا، ومحلت  ْوخيتم الشاعر القطعة بالدعاء لتلك السرحة اليت استظل  َ ً َّ َّ
َن نفسه ومشاعره مثلما محلت من أخباره وأسرارهم ْ َ ا صورة مصغرة جدا ... ِ َِّإ َ ُ ٌ ّ
ِمن قصة حياة) مكروفلم( ّ ِ...!  

ُوال جند يف الباقي من شعر الكتندي أثرا لشعر نتوقع وجوده يف ديوانه  ّ ً َ ُ ُ
َالقدمي من معاجلة األحوال العامة، أو اإلشارة إىل حادثة من احلوادث اليت ك ٍُ ّ انت َ
ّتشغل الناس وتقض مضاجعهم أحيانا من الفنت والثورات وحركات املتوثبني ً وإذا . ّ

َْكنا رجحنا عدم انغماس الكتندي يف املدح 
ُ َ ّ ّفإن وجود ) ّعلى القياس والتغليب(ُ

ّشعر املدح قد ينفع يف رسم صورة عالقة الشاعر بالدنيا السياسية من حوله ّلكن . ّ
ٍ يف شعره يشي بنوع من ))املكان(( و ))الطبيعة((َ وراء ُّالشعور الوطين الذي يستظل َ

ُاالرتباط باألرض واالستظالل بظالل يتناوب فيها اخلوف واألمن، واالضطراب  ٍ

ّومما يسأل عنه من الشعر يف ديوان الكتندي الضائع ما ميكن أن يكون . واالستقرار ُ ْ ُ ّ
ّنظمه يف املعارك مع الدول املعادية، واحلث على  ّ َ اجلهاد واملقاومة، وحفظ الوطن َ

  .وأهله
  ]ج/٦[

ٌوالوتر الديين اإلسالمي صداح يف قلبه كما هو يف لسانه؛ ومن هنا جنده  ّ َّ
ُيتعظ من بارق الشيب، وينظم أبياتا لتنقش على قربه عند وفاته، ويربط الوعظ  ً ّ ُ ّ

  :- ً مثال –، قال ّوقبل هذ كله ينظم يف مدح رسول اهللا ... بالوازع الديين
ِفأغنين بالغىن املغين عن النَّشب َ ُ

ِ ِِ ْ ََّأنت الغين وإن الفقر بـرح يب   َ َ ْ ّْ ُّ َ 



  
لد – بدمشق جممع اللغة العربيةجملة  ٧١٤  )٤(اجلزء ) ٨٢( ا

َِوإن تكلين إىل نفسي فيا نشيب َ ً برمحى مل أخف دركا)٧٨(ِإن تدركين   !ِ َ ْ َ ْ ُِ 
  :وقال

ُوقد سجعت على األيك احلمام ََ َ ِ ْ ْ َ َألمر ما بكيت وهاج شوقي   َ ُ ٍ 
َِفمعىن شدوها  ْ َقـرب ((َ ُاحلمامَُ َْألن بياضها كبياض شيبـي   !..))ِ ِ َ َّ 

  .ِ واحلمام بكسر احلاء هو املوت- 
....  ....  ....  ....  ....  ....  ....  

ّهذا الشاعر الذي يـعد حبة يف عقد املذهب اخلفاجي، شاعر له شخصيته  ٌّ َ ًِ َ ُُّ َ ّ
ّأيضا، ورؤيته الفنية، وأسلوبه، فإنه يرجح رشاقة العبارة، كلما  ّ ُ ُ َّ ُ ًرأى ذلك مناسبا، ً ُ

ُعلى اجلزالة، ويؤثر طرافة الفكرة وبساطتها على عمقها وفلسفتها َ َ ُ َمع املحافظة : َ ُ
ّعلى أساسيات اخلفاجية اليت صارت جزءا من العملية الفنية عند هؤالء الشعراء ّ ًّ َ.  

ّويستطيع قارئ الباقي من شعر الكتندي أن يضيف إىل طبيعة شخصيته،  َ ُ ُ
ا َومالحمها اجلانب ُُّ املرح يف حركة احلياة، على رغم الظروف الصعبة اليت كانت متر  ّ َ َِ

ُالبالد مجيعا يف معظم سنوات حياته ً ُ.  

                                                                  

 انظر قراءة الكلمة وسياق الشعر يف النص املحقق)٧٨ (
ُ ّ ّ   ].٤[، الرقم )التايل(، يف القسم الثاين َ



  
٧١٥  حممد رضوان الداية.  د–أبو بكر الكتندي األندلسي 

  )القسم الثاني(
َشعر أبي بكر الكتندي األندلسي ُ َ ُ ْ ِ
∗  

]١[  
ُنقل صاحب أعالم مالقة

ِ
َ َ

: ّمن خط أيب عمرو بن سامل قال((، )٧٩(
َأنشدين صاحبنا الفقيه أبو عل َُ ِ ْي بن كسرىَ ِ ّ

َ، مما ارجتل أبو عبد اهللا )٨٠( َ ْ َِّ

ْ، حبضرة أيب بكر الكتندي الكاتب رمحه اهللا يف صنـوبرة قد صنعت )٨١(ُّالرصايف َ ُ َِ ٍ َ ْ َ ُ
ِمن حناس، وثقبت جوانبها، وركبت يف وسط مستدير ماء يف بستان أيب عمران  ُ ُ

ٍ ّ
من : [َ هذه األبيات– رمحه اهللا –ّ، فقال فيها أبو عبد اهللا الرصايف )٨٢(املذكور
  ]املتقارب

َِْأزيرق يطفو  على مشربه ْ َُ َْ ُ َُْ
ْوروض جال صدأ العني به   )٨٣( ِْ ِ َ ََ َ ٍ ْ َ 

ْإليه فخاضت حشا مذنبه َِ ْ َ ََ ْ َ َ َ ُصنوبرة ركبت ساقها   ِ ْ ُّ ٌ َ 
ا املاء قد جد يف مسكبه -   ْ َِ ْ َ َّ َِْفشبـهتها وأنابيبها   - ُ َ ُ ْ ََّ َ 

َوأفراخه يـتعلقن َّْ ََ ُ ُ ِْ بهَ
ِبأرقم كعك من شخصه   )٨٤( ِِ ْ َ ْ َ َّ َ َ ََِْ 

                                                                  

  .مجعه كاتب املقال وراجعه وشرحه) ∗ (
  ).٩( أعالم مالقة )٧٩ (
  . سريد تعريف به فيما يأيت)٨٠ (
موع(ُّ هو الشاعر املشهور بالرصايف البلنسي )٨١ (   ).له ذكر يف حواشي ا
  . أبو عمران موسى بن رزق)٨٢ (
  ).٢٠٩( الشعر يف أعالم مالقة )٨٣ (
َّ الكعك معروف، يقال إنه معرب)٨٤ ( ُ َوملا كان الكعك كثريا مايكون مدورا، وأشهر نوع. َِّ ًّ َ ُ ُ ً ُ :

ّمن عجينة طوالنية ضم طرفاها فنضجت وهي مدورة(ُمستدير  َ ُ ّ
ٍ ّفمن هنا اشتق الشاعر من ) ٍّ

َّالكلمة وقال كعك، أي ًاختذ شكل الكعكة استدارة؛ وهو توليد،: َ ِ َ َْ َ ن اجلوامد واشتقاق م= =ّ



  
لد – بدمشق جممع اللغة العربيةجملة  ٧١٦  )٤(اجلزء ) ٨٢( ا

ْوأليب بكر الكتندي فيها   ]من الطويل: [)٨٥(ُ
ِحلي بساتني وريق مذانب َ َ ِْ ٍ َ َّ ُِ

َْصنـوبـرة مل يوجد الكون مثـلها   )٨٦( ِ ُ ِ ِ ُ ٌََ ْ ََ 
   

ِفسال ينابيعا على كل جانب ِ َ َِّ ُ ً ٍَحوت ذائبا من طعمها خرق عادة   )٨٧(َ َ ْ َ ِ َْ ً ْ َ َ 
   

ّ ان الثريا ََلو َعارضتـها[َّ َْ ِبذائب] َ َ ُيضاهي الثريا شكلها واجتماعها   )٨٨(ِ َ ِ ْ َُ ْ َ َّ ُّ َ ُ 

                                                             
  .على منهج عريب صحيح

م يف اللهجة الدارجة يف الشام يقولون -    َكعوك(( وباملناسبة فإ ْ ّ بدال من كعك))َ َ جاؤوا . ً
ّبفعول بدال من فـعل َ ً َ ْ َ.  

ُواألرقم من احليات مافيه سواد وبياض، أو رقم بسواد ومحرة أو كدرة أو بغثة؛ واألنثى -    ُ ُ ٍ
َ
ِ
ُ ّ ََْ :

  ).اءُاليقال رقم(رقشاء 
  ).ر ق م: وانظر تاج العروس( -   

والشعر متابعة لوصف تلك الصنوبرة ). (٢٠٢(، وأدباء مالقة )٢٠٩( أعالم مالقة )٨٥ (
  ).املصنوعة

 املذانب مجع املذنب)٨٦ (
َ

  .مسيل املاء إىل األرض: 
  .ًضرورة ))بساتني((ّ ونون الشاعر -   

ٍخرق عادة... ًدائبا:  يف أدباء مالقة)٨٧ ( ًمنـونة ضرورة شعرية ))ينابيع((ويف .. َ ّ َُ.  
َواقرتح يف أعالم مالقة وضع عبارة. ))فراغ مبقدار كلمة واحدة((: ُ يف أدباء مالقة)٨٨ ( َ قد ((: ْ

َْحكتها َْعارضتها((: ُواقرتحت أنا عبارة. ))َ ًومعىن عارض فالن فالنا . ))َ ٌ َ ٌأو عارض شيء (َ َ
ُباراه وأتى مبثل ماأتى به، يقال): ًشيئا َ ِارضه يف الشعر، وعارضه يف السري، وعارضه مبثل ع: ُ ِ ُِ َُ ََ َِْ َّ ِ ْ
  ).من الوسيط. (صنيعه

ََوقد عاد الرصايف البلنسي إىل هذه الصنوبرة فوصفها يف قطعتني؛ فقال -  ّ ُّ   ]من البسيط: [َ
َُْهلا مع املاء حال غري حملول ٌ ٍمل أنس ماراق عيين من صنـوبرة   ِ َ ْ ََ َ َ َْ 

 ُّتعب فيها جلينها فتنفخه   الخيلأعطافها مثل أشطار اخل
 ]ّمن خملع البسيط: [وقال - 



  
٧١٧  حممد رضوان الداية.  د–أبو بكر الكتندي األندلسي 

]٢[  
ّوقال خياطب الرصايف البـلنسي الشاعر

ِ َْ َ َ ُّ ُ
  ]من الطويل: [)٨٩(

ِبراح ورحيان وشدو وكاعب ِ ٍ ْ َ ٍ َْ َ ٍ ِغلبـناك عما رمته يا ابن غالب   !َِ ِ َ ْ ُ َْ ُ ّ َ َ ََْ َ 

]٣[  
  ]من البسيط: [)٩٠(َوقال يف معىن الغزل

ِللهوى غيـر ذاك احلسن من سبب] ما[ ََ ِ ِ ْ ُ َ َُْ
ِيا خنبة الظرف بل يا خنبة األدب   )٩١( َ ََ َْ ُْ ُِ َّْ 

ِمىت ظفرت بأفالك من القضب؟ ُ ُ ٍ َ َِْ َ ْ
َِ َ ٍالبدر أطلعت من قد على غصن   َ ُ ُ ٍَّ ْ ِ َ ْ َْ َ َ ْ َ 

]٤[  
  ]من البسيط: [)٩٢(ُّوقال يف الزهد

                                                             
ْصايف احلشا أزرق الغالئل َ َ ْوجدول كاللجني سائل   َ ِ ْ َ ُّ 
ْيفتل من مائه خالخل
ِ َِ ٌّعليه شكل صنـوبري   !ُ َِ ْ ََ ٌ

ِ 
  

ِانظره يف امللحق بشعر الكتـندي : ُ ورد البيت يف سياق خربه)٨٩ ( َُْ ِْ َ ُ
  ].١ختام امللحق[

  ).٥١٤/ ٣(ّ والبيت يف النفح -   
  ).٨٦(وأدباء مالقة ) ١٠٧ - ١٠٦(ّ النص يف أعالم مالقة )٩٠ (

موع الشعري، -    ّ وردت القطعة بعد قطعة يف الغزل دالية، جتدها يف موضعها من هذا ا ّ َ ُ
ُأوهلا    ]:٨الرقم[َّ

ِفـلت لواحظه مضارب حده ِّ َ ََ ِ ُُ ِ ْ ُّومهفهف هز احلسام ورمبا   َّ َ َ َّ ٍ ْ ُ 
ّوقال مؤلف أعالم مالقة يف التقدمي هلا ْقال شيخنا أبو القاسم، وهو مما ارجتل فيه((: ّ ّ...((.  

َ يف الشطر الثاين نقص؛ اقرتح له يف أعالم مالقة)٩١ ( َ َ ٌ ُ؛ واقـتـرح يف أدباء ...للهوى] هل: [ّ ََْ
  .للهوى] ما: [مالقة

ُ ورجحت -    ُ وهي قراءة اقـرتحها األستاذ ا))ما للهوى((ّ َ َ ْ ّملنوين رمحه اهللا نبه حمقق أعالم مالقة ٌ ّ
  .على هذا) ٤(يف احلاشية 

  ).٨٧(؛ ويف أدباء مالقة )١٠٧( النص يف أعالم مالقة )٩٢ (



  
لد – بدمشق جممع اللغة العربيةجملة  ٧١٨  )٤(اجلزء ) ٨٢( ا

فأغنين بالغىن امل
ُ

ِ ِِ ْ ِغين عن َ َ ِالنَّشب[ِْ ََّأنت الغين وإن الفقر بـرح يب   )٩٣ (]َ َ ْ َْ َّ ُّ َِ َ َ 
َِوإن تكلين إىل نـفسي فيا نشيب َ َِ ِْ ْ َ ْ ًإن تدركين برمحى مل أخف دركا   )٩٤ (!ِ َ ْ َ َ َّْ ُِ ْ ِ ِْ َ 

]٥[  
ُقال صاحب أعالم مالقة

ُماحدثين به الفقيه ) ُالكتندي(فمن شعره : )٩٥(ِ ّ
ٍ وذلك يف قوله يصف صفيحة حناس – رمحه اهللا –احد أبو القاسم بن عبد الو ُ ُ
ٍعليها أسود حناس أربعة ُ ُ   ]ّمن خملع البسيط: [ُ

                                                                  

َواقـتـرح هلا يف أعالم مالقة كلمة.  آخر كلمة من الشطر الثاين ناقصة من املخطوطة)٩٣ ( ََْ :
َالوصب[ ُالوجع واملرض، أو التعب والفتور: ؛ ومعناها]َ َ َ يف البدنَ َُواقـتـرح هلا يف أدباء مالقة. َ َ ََْ :
  .ومعناها ظاهر] ّالتعب[
اجتهاد احملققني الفاضلني يناسب الوزن والقافية، ولكنه ال يوافق املعىن املراد:  قلت-   

ُ ُ ِ ِ
ُ
ِ ِّ ُ ْ .

ُفالشاعر ميجد اهللا تعاىل باسم من أمسائه احلسىن وهو  ٍ ّ َُ ّالغين((ّ ِ ويسأل الغىن من فضله))َِ ُ ْ ، وأن َ
  .ََيـتداركه برمحته

  :لسببني) النَّشب( واقرتحت كلمة -   
أن النشب موافقة للمعىن املراد، : أحدهما

ُ ّ َّ   .َوالنَّشب هو المالَ
ّأن وضع النشب يف القافية يوافق غرضا بديعيا كان شائعا هو التجنيس: ّوالثاني   ً ً َ ُ ّ جتنيس : َّ

ُفالنشب األوىل. َالقوايف ُ َ ُاملال األصيل: ّ ُأموال منـقولة وغري منقولة(ٍ من ناطق وصامت َ َْ( ،
َوقع يف ما ال خملص منه: ّنشب يف الشيء: ّوالنشب الثانية من قوهلم ََْ!  

َوال تكلين إىل نـفسي طرفة : من حديث الدعاء((ّ ويف الشعر اقتباس من احلديث الشريف -    َََْ ْ ِْ َ
ِعني فأهلك ْ ََ ٍ ْ   ).وكـ ل: النهاية: ())َ

ْإن تدركين برمحى((: مالقة يف أعالم )٩٤ ( ُِ ّإن تدركين((: ُويف أدباء مالقة. ))ّ َِ ْ الحظ وضع  ())ُ
  ).ّالشدة واختالف العبارة

  ).٨٦: (وأدباء مالقة) ١٠٦( أعالم مالقة )٩٥ (



  
٧١٩  حممد رضوان الداية.  د–أبو بكر الكتندي األندلسي 

ِْجيري من افواه أسد غابه ِ ْ ُ ِ ْ َ ِ ِ َْ
ِْانظر إىل املاء وانصبابه   )٩٦( َ ِ ْ ِْ

َ ُْ 
ِْكأنه األمي يف انسيابه َ ِ ْ َُْ ََُّ

ٍأزرق يـنساب ذا حباب   )٩٧( َ َُ ْ ُ ََْ 
ََقد زاد أنا حم َّ َ ِْلنا بهَ ْفاعجب لمرأى يـروع لكن   )٩٨(ُّ َُ ْ َُ ًْ َ

ِ ْ ْ 
ِْميج رقطاء من لعابه ُ ْ ِ َ َْ ُّ ٍمن كل ليث إزاء ليث   )٩٩(َُ ٍَْ َ ّ ُ ْ ِ 

َأمنك[ ِْمن ظفر ذا ونابه] َُْ َ ِ ُْ ْ ِأمنك من أنف ذي، وفيها   )١٠٠(!ِ ِ َْ َ ُ ْ 

]٦[  
َِّكانت الشاعرة حفصة بنت احلاج الركونية ُّ ّ ُ َ ْ َ يب جعفر ابن يف جملس أ، )١٠١(ّ

                                                                  

َمن افواه(( )٩٦ ( ْ بنقل حركة مهزة أفواه إىل النون، لتصبح للضرورة كهمزة الوصل))ِ َ ّ َْ.  
ُ احلباب)٩٧ (   . سطح املاء املضطرب، وبعض أنواع الشرابمايطفو على: َ

ُاحلية الذكر: َُْ واألمي-    ّيشبهون املاء يف السواقي واجلداول منسابا، بانسياب احلية، وحركتها . َّ ًّ ّ
  .))مشيها((يف 

ًراع الشيء فالنا: ُ يقال)٩٨ ( ُ ََُأعجبه، وراعين مجاهلا؛ فهي رائعة: ّ ْ َ.  
ُنوع من احليات به ر: ّ الرقطاء)٩٩ ( َوتقال يف العظاء واملراد هنا األفعى(ْقطة ّ َُ َ ِ ، وهي اليت على )ُ

ٌجلدها بـقع ونقط ُإن املاء املنسكب من أفواه األسود يشكل صورة األفاعي : يقول. َُ ّ ُ ّ
  ).ُّوجعلها من األفاعي الرقط(

ّ الكلمة األوىل من الشطر الثاين يف أعالم مالقة)١٠٠ ( ُآمن((: ُ : ، وهي يف أدباء مالقة))َ
ا على التوهم . ))ًَْأمنا(( ّوقرأ ّ على الوجه املثبت ألن املعىن – فليست املخطوطة بني يدي –ُ ُ

ا أسود تـرسم من املاء املتدفق منها أفاعي وحيات: ٌمناسب هلا يقول َّإ َ ّ ُ َْ ٌ وكال النوعني . ُ
ًخطر، قاتل؛ واإلنسان ال يأمنهما معا َُ ٌ ٌِ َأمنك من أنياب األفاع: مث قال. َ َ ََ ُ األنف (ُّي ومسها ْ

ا) والفم يف الشعر ُكأمنك من أظفار األسود وأنيا َ َ ّووجه الشبه . ويف البيت تشبيه طريف. َ
  !َفقدان األمان منهما لإلنسان

ا يف احلسن والظرف واألدب )١٠١ ( ا فريدة زما َ من أهل غرناطة، وصفها يف اإلحاطة بأ َّ ِ ْ ُ َ ّ َ َ
ا أديبة نبيلة ج ٌواللوذعية، وأ ٌ َ ّ ُيدة البديهة، سريعة الشعر، وهلا مساجالتّ ٌمدونة مع عدد = =ّ ّ



  
لد – بدمشق جممع اللغة العربيةجملة  ٧٢٠  )٤(اجلزء ) ٨٢( ا

عم والد األديب املشهور ابن سعيد صاحب املغرب  ()١٠٢(عبد امللك بن سعيد
ُ

َ
ٌّوكان أديبا شاعرا، وبينه وبني حفصة مساجالت، وكان بينهما مودة ) وغريه ً ً

َوحضر أبو بكر الكتندي يف ذلك الوقت وعلم بوجود حفصة، فبعث . اشتهرت ْ َ ِ
َ
َِ ُ

من : [)١٠٣(هذه القطعة، نظمها على البديهةٍإىل أيب جعفر بن سعيد برقعة فيها 
  ]الطويل

ِخلوت مبن تـهواه رغما حلاسد ِِ َ ًْ ْ َ ُ َ ْ َ َِ َ َْ ِأبا جعفر يا ابن الكرام األماجد   َ ِ ِ َ ْ ٍ َ ْ َ 
ِكتوم عليم باختفاء املراصد؟

َ
ِ ٍ ُ ٍفهل لك يف خل قـنوع مهذب   َ ّ َ ُ ُ ٍَّ ِ َ 

ِممتع لذات خبمس والئد ِ ٍ ّ َ ََّ ُيبيت إذ خيلو احمل   !!ُ ِِّب حببهُ ِ ُّ 
ِقد مسعنا بالوارش على ! لعنه اهللا: فقرأها أبو جعفر على حفصة، فقالت ِ َ ْ َِ

ّ، ومل نسمع امسا ملن يعلم باجتماع حمبني )١٠٥(ِ والواغل على الشراب)١٠٤(الطعام ً

                                                             
  . توفيت سنة مثانني أو إحدى ومثانني ومخسمئة. من شعراء العصر

، )٤٩١/ ١(، واإلحاطة )١٦١(ّ، ورايات املربزين )١٣٨/ ٢(، واملغرب )٢١٠(املطرب 
ومعجم األدباء ُومواضع أخر، ) ١٧١/ ٤(، ونفح الطيب )١٦٧(واملقتضب من حتفة القادم 

)٢١٩/ ١٠.(  
كاتب أديب . ّ أبو جعفر أمحد بن عبد امللك بن سعيد، من أهل السياسة واإلدارة)١٠٢ (

ّوشاعر بارع، ممن تابعوا يف األندلس خط النزعة اخلفاجية ّ ّ َ ويف شعره الباقي جانب يشبه . ّ
َشارك يف دعوة حممد بن ). مع حفصة الركونية(ّمنـزع ابن زيدون يف والدة  َّمردنيش املضادة َ

  .  وكان له ديوان شعر٥٥٩وقتل يف تلك احلركة سنة ) حكام األندلس واملغرب(ِّللموحدين 
، )٢١٦/ ١(، واإلحاطة )١٧٠(ّ، ورايات املربزين )١٦٤/ ٢(ُاملغرب يف حلى املغرب 

  ).٥١٣/ ٣(ونفح الطيب 
م ويف مساحة احلرية الواسعة )١٠٣ (   .ّيف أيامهمّ يدخل اخلرب والشعر يف مساجال
ُ الوارش اسم يطلق على الذي يرش )١٠٤ ( َِ ُ ٍأي يدخل على قوم ) ََواملاضي ورش(ٌ ُ ْ يأكلون = =َ

ًومل يدع، ليأخذ نصيبا من طعامهم  َُ َ   ).ويأكل معهم(ْ



  
٧٢١  حممد رضوان الداية.  د–أبو بكر الكتندي األندلسي 

َّأمسيه : فقالت! ّفقال هلا باهللا مسيه لنا لنكتب له بذلك! فريوم الدخول عليهما ُ
فكتب له يف ظهر . ْل بيين وبينك إن وقعت عيين عليهألنه حيو، )١٠٦(الحائل
ِرقعته تث: [ُْ   ]ّمن ا

َجعلته نصب عيين ْ ُ َُْ َيا من إذا ما أتاين   َ ْ َ 
ًتراك تـرضى جلوسا   َبني احلبيب وبيين؟ ُ َْ َُ 

ْتـبغي سوى قـرب حيين؟ َْ ِ ُْ ِ ِ َإن كان ذاك فماذا   )١٠٧(َ َ َ 
ْبـعد املطال بديين َ َِ ِ ِ ْ ْحصلت يلَواآلن قد    َ َ َ 
ِمنها بكلتا اليدين ْ َ ًفإن أتيت، فدفـعا   َ ْ َ َ ْ َ ْ 

ِك أن ترى طيـر بـني ْ َ َ َْ َُ َأو ليس تـبغي وحاشا  .. )١٠٨(ْ ِ ْ َْ َ َ.. 
ْـس كل قـبح وشني َ ٍ ُْ ّ ُ َْويف مبيتك باخلمـ  .. ِ َِْ.. 
ِخلو بالقمرين َْ َ َ ْفليس حقك إال الـ  .. !ُُّ َّ ِ َ ُّ َ.. 

َّن منها من الكالم، وذيل ذلك بقولهَْ وكتب له حتت ذلك ماكا- من : [َ
  ]جمزوء الكامل

                                                             
م)١٠٥ ( دخل عليهم فشرب معهم دون أن :  الواغل اسم من وغل على القوم يف شرا

  .ُيدعى
َ مبعىن حجز ومنع:ُفاعل من حال حيول:  احلائل)١٠٦ ( ََ ُاسم اقـتـرحته حفصة هلذا الداخل . َ ْ َ ََْ ٌ

َعلى اجتماع قوم مل يدع إليه ُْ
َُِّوخصت لقاء حمبني أو صديقني؛ فهو حيول ينهما وبني . ٍ ِ ّ

ِاحلديث الصريح، أو هو يفسد عليهما بدخوله لقاءمها ُ ُ ُّواألمر كله مركب على الدعابة، !.. ّ ٌ ّ ُّ
ّواملباسطة الشعرية؛ و َ َيف حرية القول، وطرافة املوقفَُ ّ ُ.  

ُ احلني)١٠٧ ( َاملوت واهلالك: َْ ُ.  
َ الغراب، ويقال فيه غراب البـني، ألن وقوعه يف الديار يكثر حني يسافر أهلها )١٠٨ ( ُ َ ُُ ّ َّ ْ ُ ُ ُ

ا ُفاقرتن طروء الغراب . ويغادرو ُ ُ َالذي يف املدن واألرياف(ْ
ُ

ِبالبـني والفراق)  ْ َ.  



  
لد – بدمشق جممع اللغة العربيةجملة  ٧٢٢  )٤(اجلزء ) ٨٢( ا

ْإن كنت بـعد العتب واصل
ِ ِ َْ َ ْ ََ ْ َمساك من أهواك    ِ ََ ْ َ  )ْحائل(َّ
ْلو كنت حتبس بالسالسل
ِ َّ ُ َُْ ٌمع أن لونك مزعج   !َ ِ ُ ََ َ َّ َ 

ّوللخرب بقية خترج عن سياق هذه الدراسة َ ِ ُ ّ.  
]٧[  

َْوقال يف النَّارنج
  ]ّالسريعمن : [)١٠٩(

ْفما على إغرابه من مزيد ِ َ ِ
َْ ِ ََ ًانظر إىل النَّارنج مستـغربا   )١١٠(َ ُِ ْ َ ْ ُْ 

ْوذاك من أغرب مايف الوجود ِ َْ َ َ َُألفت الضدين أشجارها   )١١١ (!َ ْ َ َّ َِ ْ ِّ ِ ََّ 

] ٨[  
  ]من الكامل: [)١١٢ (]يف غرض الغزل[وقال 

                                                                  

  ).٨٧: (، وأدباء مالقة)١٠٧(قة  النص يف أعالم مال)١٠٩ (
ّشجرة مثمرة من الفصيلة السذابية دائمة اخلضرة تسمو ): يف التعريف العلمي(ّ النارنج )١١٠ ( ٌ ٌ

ّأوراقها جلدية خضر المعة، هلا رائحة عطرية، وأزهارها بيض عبقة . بضعة أمتار) ترتفع(
َوالثمرة لبية تعرف كذلك بالنَّار. الرائحة تظهر يف الربيع ُ ا محضية مرة: ْنجّ ُوتستعمل . ُّعصار

ًوقشرة الثمرة تستعمل دواء، . ّأزهارها يف صنع ماء الزهر، ويف زيت طيار يستعمل يف العطور ُ
  . ًوانظر أيضا املوسوعة يف علوم الطبيعة). الوسيط(ّأو يف عمل املربيات 

ْمن(( كلمة -      .ًحملققان معا يف الشطر الثاين غري ظاهرة يف املخطوطة، واقرتحها ا))ِ
ّ وجه الغرابة، يف امللمح الشعري، كما نـبه الشاعر هو اجتماع املاء يف مثرة النارنج وهو )١١١ ( َّ َ ُ

ّعصريها؛ والنار  َُفحمرة النارنج كالنار لكنها حتمل املاء). على التشبيه(ُ ْ ُ ويف هذا مجع . َ
َّبني ضدين) ّشعري( ِ.  

  ).٨٦: (قةوأدباء مال) ١٠٦( النص يف أعالم مالقة )١١٢ (
  



  
٧٢٣  حممد رضوان الداية.  د–أبو بكر الكتندي األندلسي 

ِفـلت لواحظه مضارب حده ِّ َ ََ ِ َ ُُ ِ َ ْ ََّ
َومهفهف ه   )١١٣( ٍ ْ َ َُّز احلسام ورمباُ َ ُ ّ 

ِأبدى احلياء تـوردا يف خده ِّ َ ًََُّ ُ َ ْحيا فبالغ يف حتيته، وقد   َْ َ ِ ّ َّ َ 
ِأنسيت نـيسانا ويانع ورده؟ ِ َْ َ ِ ًِ َ ََ ْ َْ ًِفسألت ماهذا؟ فقال جماوبا   )١١٤(َ َُ َ ُ ْ: 
ّبلحاظ من ساورت منه بوده ُ َْ َ ْ َ ِ ُالتنكروه من دم أهريـقه   )١١٥(ِ ُْ ِ َُ ٍَ ْ ِ ُ 

ِِملحب هدية من عندهُودم ا ِِْ ِ ٌَِّ َ ِّ ُ
ِالورد خدي واملهند ناظري   !.. ّ َُ ّ َ ُ َْ 

]٩[  
  :قال صاحب أعالم مالقة

ّوحدثين َ
  : قال)١١٧( األديب أبو علي بن كسرى)١١٦(

                                                                  

  .ّقد احلسام:  يف أدباء مالقة)١١٣ (
َأورده الشاعر ألنه . ّوهو الرابع من شهور السنة الشمسية) شهر إبريل( شهر نيسان )١١٤ (

ًمن شهور الربيع، وفيه يبلغ إزهار األزهار واألوراد والزنابق واألعشاب العطرية مبلغا عظيما ً َْ َ ّ.  
  : وهو يف أدباء مالقة. أثبت الشطر الثاين يف أعالم مالقة كما )١١٥ (

 ))ّبلواحظ من ساورت تردده((
ًكذا يف األصل؛ وقد وضع الناسخ إزاء البيت عالمة على وجود ((:  وقال يف احلاشية-    ِ

  . انتهى))خلل يف البيت
بلواحظ ((: ذه الصفة) أ(يف األصل ) شطر البيت(يرد : ٤و ٣ ويف أعالم مالقة احلاشية -   

ويف رسم البيت . ّونبه على مازاده يف الشطر ليستقيم الوزن والنص. ))ّمن ساورته تودده
  .وقراءته نظر

  ).٨٨(ُ، وأدباء مالقة )١٠٨( النص يف أعالم مالقة )١١٦ (
ِ أبو علي بن كسرى هو احلسن بن علي املشهور بابن كسرى)١١٧ (

ّترجم له ابن األبار يف . َ ُ َ
ّقري يف نفح الطيبُ، ويف حتفة القادم؛ وذكره امل)مصر(ّالتكملة  وهو من شرط كتاب . َّ

املفقود = =لكن ترمجته يف اجلزء. ًأعالم مالقة، وقد ورد ذكره كثريا يف صفحات الكتاب
  .منه



  
لد – بدمشق جممع اللغة العربيةجملة  ٧٢٤  )٤(اجلزء ) ٨٢( ا

ِدخلت يوما بستان الوزير أيب عمران بن رزق َ ُ ً ُ ْ َ َ
ُ، فوجدت أبا بكر )١١٨(

ًالكتندي ويف يده إناء قد مأله ماء وهو يسقي به  ٌ ارُ ٍأصل  َ َ ْ َ
 قد ظهرت فيه )١١٩(

ا، فقلت ا، عجبت من كلفه  ِنـوارة يف غري أوا َِِ َ ْ ُ َ ٌ َّ ٌهل حضرك شيء فيها؟ : َ َ َ َ
ًفأطرق ساعة، مث أنشدين رمحه اهللا   ]ّمن خملع البسيط: [َ

ُيـوجب أن تصبح العقار ََُ َْ ُ ْ َ ُ
ِ
ُْ

ٌوحقكم إنه بـهار   )١٢٠( َ َ ََُّ ْ ُ ِّ 

                                                             
أيام (ّويف النفح أنه قصد إىل حاكم إشبيلية  . وقد جرى وصفه بالفقيه، الكاتب، الشاعر  

طار مطلعها يف (( مدحه إبراهيم بن يوسف بن تاشفني وأنشده قصيدة يف) املرابطني
  : وهو))ّاألقطار كل مطار

ُفهي املقام وأنت إبراهيم َ َ ُقسما حبمص إنه لعظيم   !ُ ْ
ِ ََ َُّ ٍ ْ ِِ ً 

ّوتنقل يف أحناء الدولة يف قطريها األندلسي واملغرب وأقام مدة يف مراكش ُّ وابن كسرى . ّ
ّواحد من أصحاب الكتندي، ويذكر مع الرصايف البلنسي، فقد  ُ  )) منه ديوان شعرهمسع((ُ

  .ُويعد يف أتباع املذهب اخلفاجي. كما يف التكملة
  .٦٠٤ أو ٦٠٣ وكانت وفاة ابن كسرى سنة - 
: ٣ّ، ونفح الطيـب ٢٦٤: ١) مصر( والتكملة ١: ُاملقتضب من حتفة القادم(

  ).ُمواضع كثرية تراجع يف الفهرس: ، وأعالم مالقة٣٩٩
، ولكن ))َّرزوق((:  ويف أدباء مالقة))مرزوق(( -  من أعالم مالقة – يف األصل هنا )١١٨ (

وقد ذكره يف النفح .  باسم موسى بن رزق يف نسخيت الطبع٥٩: ِّاملؤلف ترجم له يف الرقم
  .ّ يف أثناء الكالم على الرصايف البلنسي صاحبه٥٧: ٥باسم موسى بن رزق 

ّ البهار يف استعمال األندلسيني هو النرجس يف املشرق)١١٩ ( ستعمل أهل األندلس َوقد ي. َ
ُوهو من نباتات الزينة، ويستعمل ) ٩٩:  عسيالن–ّالبديع يف وصف الربيع (ًاالمسني معا  ّ
  .ًطبيا أيضا

َْتصبح((و . َُ العقار من أمساء اخلمرة)١٢٠ (   .شراب املساء: َُويقابلها الغبوق. ً تسقى صباحا))ُ



  
٧٢٥  حممد رضوان الداية.  د–أبو بكر الكتندي األندلسي 

ُإليه من حسنه يشار َْ ُ ُ ِِْ ِ ِْ
ٍغرة تشرين، أي يوم   )١٢١(

ّ َ َ َُّ 
ُأبدى فما خده البهار َ ٍبـعد احتجاب وطول عهد   )١٢٢(ّ ْ َْ ِ ُْ ٍ َ ِ ْ َ َ 
ُمنها كما تـنتضى الشفار َ ِّ َ َُْ

ٍيف روضة سال كل شرب   )١٢٣( ْ ِ ّ 
ُيا روضة حثها ابتكار َ ِْ َّ َ ًسقيت ومسية مهوعا   )١٢٤(ً َُ ًَِّْ َ ِ ِْ ُ 

ّقال األديب أبو علي َ ُ
َ أن دخلت البستان املذكور يف )١٢٦(ّمث اتفق: )١٢٥( ُ ْ َ َ ْ َ

ُأول البهار، فكتبت إىل أيب بكر الكتندي رمحه اهللا َ ُ َ   ]ّمن خملع البسيط: [ّ
ُفـروضنا زاره البهار ََ ُْ َُ َُْيا مولعا بالبهار زرنا   ََ ِ َ ًَ ُ 

                                                                  

ا))ّغرة تشريق((:  ويف أدباء مالقة))ّعزة تشرين((: َ يف أعالم مالقة)١٢١ (  ))ُّغرة تشرين((: ُ وقرأ
ّإن نبتة البهار أزهرت مبكرة عن وقتها يف : يقول). نوفمرب(ٌوجدير أن يكون تشرين الثاين  َْ ّ

ا . شهر تشرين) َّأول(ّغرة  ُوذلك مستغرب ومن حقها أن حيتفى  ّ َ ُيشرب على ((ُ
  .))...ظهورها

َأبدى فما خده البهار(( يف أعالم مالقة، وأدباء مالقة هكذا )١٢٢ ( ّ :  وضبطه يف األعالم))َْ
ُّأبدى فما خده البهار(( َ َّأبدى فما خده البهار((: ُ ويف األدباء))ً وحتت الضبطني والقراءتني . ))َ

  :ُويقرب أن يكون املراد. والكالم غري واضح. نظر
 ))ّأبدى لنا خده البهار((

  

ْمورد املاء): ّبكسر الشني(ّ الشرب )١٢٣ ( ْريد اجلدولُي. َ ََّوشبهه يف ملعانه حتت أشعة . َ
ّما عرض وحدد من احلديد كحد السيف : ِّوالشفار مجع الشفرة. َّالشمس بالسيف ِّ َِّ َُ َ َ ُِّ
ًوتطلق على السيف اتساعا. والسكني وغريها ّ ُ.  

ّ الومسية مؤنثة الومسي)١٢٤ ( ّمطر الربيع األول: ّ ُمبالغة يف اهلامع، والسحاب: َُواهلموع. ّ ُ اهلمعّ َِ :
ّكاملطر والطل(ّللدمع واملاء ) م عه (ُوتستعمل املادة اللغوية . املاطر َّ.(...  

  .ّ أبو علي بن كسرى، وقد تقدم)١٢٥ (
ُ ماجيري مصادفة دون إعداد، أو موعد سابق، يقال فيه)١٢٦ ( ًاتفق اتفاقا: ٍ ّ.  



  
لد – بدمشق جممع اللغة العربيةجملة  ٧٢٦  )٤(اجلزء ) ٨٢( ا

ار؛ وال نـهار ُمشس  ََ ٍ َ ََ ْ
ََْوانشط إىل قـهوة أرتنا   )١٢٧(

ٍ
َ ْ َ ْ َ ْ 

ا األنس و ُحل  ُ َِ َّ ُالوقارَ َ َيف روضة إن حللت فيها   !َ ََْ ْ ٍ َْ 
ُكأسا وزهرا له ابتكار َ ِْ ُ ً ْ َ ً

ّباكر أبا بكر املفدى   )١٢٨( َُ ٍ َ ََ ِْ 
ُواسط مبيضه اصفرار َ
ِ ْ ُ َّ ُْ َ َ

ّراق سناه العيون لما   )١٢٩( َ َ ُْ ُ ََ َ 
ُفذا زجاج وذا عقار َُ َ ٌ َ ُ َ ُكأنه كأسنا املدار   َ َُ َُ َُّ 

ُعن صرة حشوها ن ُْ َ ٍَُّْ ُضارَ ُيـبسم ثـغر الرياض منه   )١٣٠ (!َ ْ ِ ِِ ِّ ُ ُْ َ َْ 
ُفلم ألبث إال يسريا حىت مسعت صوته وهو يقول: ّقال أبو علي ّ ً ّ ْ ََْ :  

                                                                  

ًإشعاعا وإنارة) مرةاخل(ّأن للقهوة : ّ يف أقاويل الشعراء وعلى سبيل التعبري األديب)١٢٧ ( ً.  
ا تـقهي  -  ِوقد مسى العرب اخلمرة قهوة أل ُْ ّ ً َ ْ َ ُ ّتصرف وتصد(َّ ُ َ َُ ِ ََّومن هنا مسوا . ّعن الطعام) ْ

ُالنب وشرابه قهوة َُ ّ.  
  ). من سلسلة املوسوعة الشامية))معجم املآكل الشامية((ُينظر كتابنا ( - 

يء يف وقت البكور) َأمر(طلب : ِْ باكر)١٢٨ ( ّكانوا يف جمالسهم يـبكرون يف شأن و. ُمن ا َُ ُ
ا يف البستان ))زهر له ابتكار((و . َُّالصبوح َ الكالم على زهرة البهار اليت تفتحت قبل أوا ّ َ َ
  .املذكور

َواسط((:  يف املطبوعتني)١٢٩ ( َ ُتوسط، ويقال يف اللغة: َُ واملراد))َ َّ َتوسط الشيء: َ صار يف : ّ
َّويقال أيضا وسطه. وسطه َ ً َّوسط((ُوأقرتح أن تقرأ . ه يف الوسطجعل: ُ َ((.  

َواسط(ومل أجد :  قلت-    ّ، وال يستدعيه التوليد؛ ألن مراد الشاعر وصف هذه الزهرة من )َ ّ َّ ْ َ
ا فـ : ٣(ويف املوسوعة يف علوم الطبيعة . ِوسطها أصفر وأطرافها بيض: جهيت شكلها ولو

ّنـرجس الشعراء: حتت عنوان) ١٦٧٢ - ١٦٧١ ِ
ّأوراقه قدية .  كثرية العددروبهض((: َْ ُ َ

ّمستطيلة، مشراخه الزهري يعلو من  ُ
ِ

ّينتهي بزهرة وحيدة كبرية القد عطرية ) سم(٥٠ إىل ٣٠ُ ّ
ّالرائحة بيضاء اللون ترتكز على تـويج أصفر القالب أمحر األطراف يـنـور يف فصل الربيع َُ َُ ّ((.  

وهذه أكثر . ))ُّعن صرة((: مالقةُ ويف أدباء ))...ُعن درر حشوها((:  يف أعالم مالقة)١٣٠ (
َوهو أصفر، يشبه تـويج البهارة(ّالذهب اخلالص : ّوالنضار. مناسبة؛ بقرينة حشوها َُْ.(  



  
٧٢٧  حممد رضوان الداية.  د–أبو بكر الكتندي األندلسي 

  ]من خملع البسيط[
َأدبه خلقك  ُ ْ ُ ُالبهار[َََُّ ٍّها أنا بالباب عبد رق   )١٣١ (]َ ِ ُ َْ ِ َ 

]١٠[  
ُقال ابن سعيد األديب الشاعر املؤرخ يف ترمجة الكتند ّ ّ   :)١٣٢(يَ

ا عثمان  ُكان أهل غرناطة يستحسنون له قوله يف مطلع قصيدة رثى  َ ْ َ َ َ َ
ابن عبد املؤمن ملكها

ُ
ِ َْ    ]ََّمن الرمل: [َ

                                                                  

ُّأدبه خلفك اهلين((:  يف املطبوعني)١٣١ ( َِ ّالسائغ والطيب : َِ واهلينء))َََُّ وال ) ّمن الطعام وحنوه(ّ
  .ةوهو ال يوافق قافية األبيات السابق. معىن له هنا

ا عندي: قلت -  ُيظهر يل أن يف الكلمة حتريفا، وصوا ً َّ َ ووضع هذه الكلمة . ))َالبهار((: ُ
ّفالكلمة موافقة لروي الشعر الذي بدأه هو. ٌيف قافية البيت من الشاعر مناسب جدا ٌ .

ُكل شيء حسن منري((: َومعىن البهار هنا ََ ّفهو يثين على أيب علي صاحبه ويقول . ))ّ ُ
ّد أمرك وطلبك، عبد مطيع مؤدبأنا عن: له َأدبه خلقك احلسن: ٌ ُ   .ويف الكالم دعابة! َّ

ّ وردت ساكنة الالم، ويصح ذلك فيها))اخللق((و  -  ُْخلق وخلق: ُيقال: ّ ُُ.  
  .١٥٧: ّ؛ ورايات املربزين٢٦٤: ٢ُ يف املغرب يف حلى املغرب )١٣٢ (

ُ وراوي اخلرب هو علي بن موسى بن سعيد املشهور يف املش-    ْ َ رق بابن سعيد املغريب     ّ
ِخرج عن األندلس مع أبيه ألداء فريضة احلج، وتعرف إىل العلماء ). ٦٨٥ - ٦١٠( َِّ َ

ّواستقر . َووصل إىل األمراء والكرباء، واستفاد وأفاد. واألدباء يف بعض بالد املغرب واملشرق
ّيـعد ابن سعيد يف األدباء واملؤلفني والشعراء. بتونس إىل وفاته َ سهم يف تعريف املشارقة َوأ. ُ

ومن آثاره الباقية الكتابان املذكوران يف صدر الرتمجة وكتب . ِّبالكثري من النتاج األندلسي
ُأخرى طبع بعضها يف نصف القرن املاضي  شوقي ضيف لكتاب املغرب؛ . انظر مقدمة د(ُ

ي، طبع ّحياته وتراثه الفكري واألديب حملسن حامد العياد: ابن سعيد األندلسي: وكتاب
ّمكتبة النهضة املصرية، ونشر الدار التونسية للنشر بتونس ّومقدميت على ). دون تاريخ. ّ

  ). دمشق–طبع دار طالس (ّحتقيق كتاب رايات املربزين 



  
لد – بدمشق جممع اللغة العربيةجملة  ٧٢٨  )٤(اجلزء ) ٨٢( ا

ُهذه اهلالة أين القمر؟ َ َ َُ َْ َ َ ِ ََُيذهب امللك ويـبقى األثـر   )١٣٣(ِ َْ َُ ُْ ُ َ ْ 

]١١[  
ُقال أبو علي بن كسرى ّ

َِ َُ
ُكنت يف أحد األيام فارقت ا: )١٣٤( ُْ ّ ِ َألديب أبا َ

ُبكر الكتندي على أن أجتمع معه عشي ذلك اليوم يف البستان املذكور َّ ِ َ َ ِ َ ْ ؛ مث )١٣٥(ُ
َاتفق أن خرجت مع مجلة أصحاب، وتركت أبا بكر املذكور، فأعلم مبجتمعنا،  ُِ َ َ ْْ ِ َ

ِ ُ َ َ َُ ْ َُ ُ ْ َ ّ
َّفكتب إيل َ   ]ّمن خملع البسيط: [َ

ِْمل يثن ندبا إىل مزاره َ ً ْ َ
ًيا مولما    )١٣٦(

ِ
ّقد أالم لماُ َ َ ْ َ 

ِْوضن بالرشف من قراره َ ْ ِ ِ ْ َّ َّ َ
ٍجدت لـه من فمي مبزن   )١٣٧( ْ ُُِ ِ َ ْ ُ 

                                                                  

ّدارة القمر، أو دائرة من الضوء حتيط جبرم مساوي:  اهلالة)١٣٣ (
ٍ ُ ّ ٌ َ  – وعثمان –). الوسيط. (َُ

ّاملرثي  ا، أيام دولة املوحدينَ هو أحد والة مدي–َْ ّنة غرناطة وكور َّ  ))خلفائهم((ّوهو ابن أول . ََْ
ُ، وسيطر على ملك دولة املرابطني يف )٥٢٦(بويع باخلالفة سنة (عبد املؤمن بن علي 

تويف سنة ). الغرب(ّاألندلس واملغرب، ووسع دائرة نفوذه يف إفريقية، ووصل إىل طرابلس 
٥٥٨.(  

  ).٨٩(وأدباء مالقة ) ١٠٩ - ١٠٨(القة َ اخلرب يف أعالم م)١٣٤ (
موع.  بستان أيب عمران موسى بن رزق، من جمموعتهم)١٣٥ ( ٌوله ذكر يف هذا ا

ِ.  
ْ مومل من فعل)١٣٦ ( ِ   .ُأي أتى مبا يالم عليه: ))أالم((عمل وليمة، و : َْأومل: ُ

  . مالقةأعالم: املنوين رمحه اهللا كما أثبتها حمقق. ُواخرتت يف الشطر الثاين قراءة أ - 

ُمل يدع: ّكأنه قال. ً من ثناه صار له ثانيا))مل يثن((ويكون  -  َْ... 

ْوالندب -    .ّالظريف النجيب: ّ
  .= ملالءمتها الكالم))من فمي((: واخرتت. ))من فمي((:  و))من دمي((: ُ قرئ يف البيت)١٣٧ (
كتندي الذي يبذل واملفارقة ظاهرة بني الشاعر ال. ُاملكان املنخفض جيتمع فيه املاء:  والقرار- =

واملزن . لصاحبه كما جتود املزن، يف حني يبخل ذلك الصاح بالرشفة من ماء يف قاع القرارة
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ِْوبـرزت يل جحيم ناره ُ ْ
ِ َ ُْ َْجنَّته أزلفت لغريي   )١٣٨ (!َِّ ِْ ْ َِ ُ ُُ َ 

ْقال أبو علي فلما قرأت البطاقة خجلت وخجل من كان معي من  َ َ
ِ َ ُ َ ُ

  :ُالفتيان؛ فكتبت إليه
ْأجريت فعل ُِ ْ َْ ِْي على اختيارهَ ََ

يا الئمـا قد أالم ملا   )١٣٩(
ّ َ َ ً 

ِْأشفقت منه على وقاره َ ُ ْ ِ ُ ْ َ ْ ٌفـرق ما بـيـننا اجتماع   َ َ ِ ْ ََْ َ ََّ 
ِْال عذر للمرء يف اضطراره ِ

ْ َ َ ْ ْملا اضطررنا له، ولكن   !!ُ َُ َُِْ ْ َّ: 

]١٢[  
ُكتب أبو بكر الكتندي َ إىل أيب عبد اهللا حممد بن غالب )١٤٠(َ ّ َُ

ِ َْ
  ]من الطويل: [)١٤١(ُّرصايفال

                                                             
ُواحده(   .ّالسحاب حيمل املاء) مزنة: ِ

ْوبـرزت يل((:  يف أعالم مالقة)١٣٨ (  وقرأته على مايقتضي ))وبرزت يف((:  ويف أدباء مالقة))...ََ
َ﴿وأزلفت اجلنَّة للمتقني) ٩١ - ٩٠(يف سورة الشعراء . ويف البيت اقتباس قرآين. املعىن ِ َُِّ َْ ُ ََْ ِ ُِْ .

َوبـرزت اجلحيم للغاوين ِ َ ِْ ُ
ِ َ ُْ ِ َِّ َ﴾.   

ّ يعتذر له بأنه إمنا فعل ذلك على ما يظن)١٣٩ ( ُ َ ّ ّأن الكتـندي سيختاره، ألن اجتماعه الذي : ّ ّ
ِ َُْ َّ

َِمل يدعه إليه، كان مع فتيان ال يليق اجتماعهم بوقار ُ ٍ ُ ُ ْ ًويعتذر ثانية بأنه، وإن كان مضطرا . هَ ُ َ ّ ً
ُإىل ذلك التصرف، قليل العذر يف ما فعل ّ..!  

ُ فهذا عذر على عذر-    ٌُ ْ!  
وانظر ديوان ). ٧٨ - ٧٦(وأدباء مالقة ) ١٠٠ - ٩٩(ّ النص وجوابه يف أعالم مالقة )١٤٠ (

  ).١٠٤ - ١٠٣(الرصايف 
ِ وهو املشهور بالرصايف البـلنسي )١٤١ ( ََْ ُأصله من رصافة بلنسية ولد فيها) ٥٧٢: تويف(ُّ ُ ُ =

ا= ًخرج من بلده صغريا مع أبيه وكان حيرتف . وهو أبو عبد اهللا حممد بن غالب. ونشأ 
ّالرفو، وورث ابنه صنعته هذه ُواستقرت األسرة يف مالقة. َّْ جال الرصايف البلنسي يف . ّ



  
لد – بدمشق جممع اللغة العربيةجملة  ٧٣٠  )٤(اجلزء ) ٨٢( ا

ِمبرأى على بـعد املسافة من محص؟ ْ ِ ِ َِ
َ
ِ ُْ ْأعندكم يا ساكين الود أنكم   )١٤٢(ًَِْ ُ ّ ِّ ُ

ِ ِ
ُ ُ َ ْ َ 

ِألفناه ما بـني األراكة والدعص ْ ِّ ِ َ ْ َ ُ َِْ
ٍِأتـقضي الليايل أن تلم مبنزل   )١٤٣( َْ ِ ّ

ُِ ََ َّ ِ ْ 
ِزمان، وما حرص املقادير من حرصي ْ ِْ ِِِْ ُ ٌ َ
َحريص أن يـعود مبا مضىّوإين    )١٤٤( َ ََ ُ ْ َ ٌ ِ 

  ]ّعلى الوزن والروي: [فجاوبه رمحه اهللا
ِّحتية صدق من أخ لك خمتص َ َُْ َ ٍ َ ْ ِ ٍ ِْ ٌَْسالم أبا بكر عليك ورمحة   ّ َ َ ََْ َ ٌ َ 

ِعليك، فقد تدين الليايل كما تـقصي ُْ ُِ َّ ْ ْ َ َ
ٍلعمري وما أدري بصدع زجاجة   )١٤٥( َ َ ُ ِ ْ َ َِ َ ِ ْ َ 

ِبريء أساليب الودا َ ِد من النـقصَ ْ ّ ًلقد بان عين يـوم ودعت صاحبا   ِ ُ ْ َّ َ َ َْ ّ َ 

                                                             
َبرع يف الشعر ومدح دو. األندلس واملغرب، وبقيت مالقة مركزه وصحب . ن ابتذال لنفسهَ

ٌعددا من األدباء والشعراء وكانت له معهم ندوات وجمالس ّ ُ . ّوكان له ديوان شعر مروي عنه. ً
، والتكملة )٣٤٢/ ٢(انظر املغرب (إحسان عباس ما بقي من شعره يف ديوان . ومجع د

واملقتضب من حتفة القادم) ١٥٩/ ٤(والنفح ) ٥٢٠) (مصر(
ُ

 )٣(، وأعالم مالقة )٧٥(
ّإحسان عباس لديوان الرصايف وسائر مصادره . وانظر مقدمة د). ٦٨: (وأدباء مالقة

  ).ومراجعه
  .والوزن جيري على القراءتني. املسافات:  يف أعالم مالقة)١٤٢ (

َمسيت باسم محص منذ أنزل فيها جند محص أوائل .  ومحص املذكورة هنا هي إشبيلية-  ُ ّ ُ
ّومسيت غرناط. القرن اهلجري الثالث   . ُة باسم دمشق األندلس، إىل مواضع أخرى هناكُ

ُنبات شجريي من الفصيلة األراكية، واألراك ) َشجر املسواك(َ األراكة واحدة األراك )١٤٣ ( َ َّ َ َ ُ ٌ
ُأيضا شجر جمتمع يستظل به ٌ َوأطلق اسم األراكة على مواضع كثرية، وكذا األراك. ً َ ُ .

ُوالدعص ْ   .ُقطعة من الرمل مستديرة: ِّ
ُواألوىل رواية. من حرص:  أدباء مالقة يف)١٤٤ ( ْحرصي((: َ ِ((.  
  .حتريف. ملا نقصي:  يف أعالم مالقة)١٤٥ (
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ّأخوك، فريشي من جناحك أو قصي ُ ََ َِ ِ ِ ََِ ْ ِْ ِ ُ
ّأقول لنـفسي يـوم طارت بك النوى   )١٤٦( َ ِ ْ َ َ َْ ِ ْ َِ َُ 

ِتطري مبا يف الوكر أجنحة احلرص ِْ ُِ َ ْ ِ ْ ُفباتت على ظهر النزوع إليكم   ُ ُ ِ ّ ِ َْ ْ َ 
ِْظماء إىل عهد األجري ََ ُ ِ ْ ٍ ِع أو محص؟ِ ْ ِ َ ٍ حنوم بأنـفس –ٍ أبا بكر –إىل كم    )١٤٧(ِ ُ َْ ُ َُ 

ِّعرائس ـتزهى باملواشيط ال القص ِ ِ ِ
َ ُْ ُ َ

ا    )١٤٨( ََّكأن مل تـزر تلك الربا وكأ َُّ َُْ ْ 
ِفـلوت إزار الظل يف كفل الدعص ْ ِّ ِ ََ ّ ّ َ ِ ْ َََّ
َوال رنـقت تلك األراكة فـوقنا   )١٤٩( َْ ُ ََ َ ْ َّ 

ُتطيع اهلوى العذر َ ُ ِي فينا وال تـعصيُ َْ َِ ّ
ٌوكانت لنا يف ما هناك مآرب   )١٥٠( ِ َ ُ َ ْ َ 

ِوظلك عنها غري منتقل الشخص ْ َّ ِ ُ ُ َْ ِ ٌلياليـنا بالري والعيش صاحل   ّ ُ َْ ِّ ّ ََِ 
ِتـتبـعها نـفسي تـتبع مستـقص ْ َْ َ َْ ُ َ ُّ ََّ ََ ُ

ٍَوما ذكرها لوال شفا من عاللة   )١٥١( ُ َ َُ ْ
ِ 

                                                                  

  .فرشين:  يف أدباء مالقة)١٤٦ (
ْ األجريع تصغري األجرع)١٤٧ ( َ ُواألجرع. َُ َ ْ  –. ّتشاكل الرمل) قاسية(ُاألرض ذات احلزونة : َ

  .هي إشبيلية: ومحص
  . هكذا))ّاشط ال نصتزهاها املو((:  يف أدباء مالقة)١٤٨ (

  .ترعاها: ويف الديوان - 
 ).جبمع املتكلم(َُْنـزر : ّولعلها). خبطاب املذكر(تزر : ويف النسخ - 
املشط ومجعه: ّويف اللغة - 

ُ
ًواملمشط أيضا املشط، ومجعه. أمشاط:  ْ

ِأما املواشط . مماشط: ِ
َ ّ

ّ وهي اليت تزين الشعر وحتسن املرأة))ماشطة((فجمع  ملشط الذي ووجه الكالم على ا. ّ
  .َّكان يزين به الشعر بعد متشيطه

ٌوهلا وجه ظاهر. ))ِبلوث إزار الظل((:  يف أدباء مالقة)١٤٩ ( ْ َ.  
ُ الدعص-    ْ ُقطعة من الرمل مستديرة، أقل من احلقف، والكثيب: ِّ ِّْ ّ ََ َّْاملجتمع من الرمل: ٌ ُ

 .
  .ّويشبه به بعض جسم املرأة

  .ال نعصيو... ُنطيع اهلوى :  يف أعالم مالقة)١٥٠ (
  .ُالقليل من الشيء: ّ والشفا- .   ِشفا بكسر الشني:  يف أعالم مالقة)١٥١ (



  
لد – بدمشق جممع اللغة العربيةجملة  ٧٣٢  )٤(اجلزء ) ٨٢( ا

ِْوللكون زند ليس يـقدح باحلر ُ َ ْ ُْ ٌ َ ٌوددت أبا بكر لو اين عامل   )١٥٢(ِصِ
ِ

َِّ ََ َ ُ ْ ِ َ 
ِفأنظر منه كيف أنسك يف محص ْ ِ َ ُ ُْ َ ُ َ
َُهل الغيب يـوما فارج يل بابه   )١٥٣( ً ٌَ ِ ْ ُ َْ َ 

ِيداعب يف كأس حترك للرقص ٍّْ َََُّ َبأزرق سالل احلسام وقد بدا   َُ َْ ُ ّ َ َ 
ِعلى مثل ماء الدر يف بشر رخص ْ َ ٍ َ َ ِّ ُّ ِ ِ ْ ٌوما معصم   ِ َ ْ ُُ ريان دار سوارهِ ََ

ِ ُ ّ 
ِوال سيما والشمس جاحنة القرص ُْ ُ َِ ُ َبأبـهج منه يف العيون إذا بدا   ّ ِ ُ ُ َْ َ 
ِذيول عشيات مزخرفة القمص ْ ُ ََ ْ َُ

ٍ ّ َ َُخليج كخيط الفجر ينجر فـوقه   !ُ َْ ُّ ِ ْ َ ِ ٌ 

]١٣[  
ّقال أبو احلسن علي بن حممد الرعيين اإلشبيلي  يف ) ٦٦٦ – ٥٩٢(ُّ

أنشدين أبو القاسم حممد بن ): ٦٦ - ٦٥: ّبرنامج شيوخ الرعيين (،)١٥٤(برناجمه

                                                                  

َّالذي تـقدح به النار، واألسفل هو الزندة) َاألعلى(ُالعود : َّْ الزند)١٥٢ ( ُ َ ُكان يف مجلة . ُْ
ُماتقتدح به النار أنواع من اخلشب، وأشهرها املرخ والعفار َْ َ ُ.  

  ).عن األصل(ا ًفارج: ُ يف أدباء مالقة)١٥٣ (
  .ًمفرجا: ّ ويف الديوان-   

ّ برنامج شيوخ الرعيين )١٥٤ ( َِْ ُّ ُ)٦٦ - ٦٥.(  
 وزاد املسافر ٥٣٥): مصر( واألبيات ستة، يف هذا الربنامج، ويف التكملة البن األبار - 

  ،)٣٥٠/ ٦(، والذيل والتكملة )٩٥): (الطبعة الثانية(
، )٨٧: وأدباء مالقة) (١٠٧(ة يف أعالم مالق) بإغفال السادس(وهي مخسة أبيات  - 

  .ّومل يشر احملققان إىل البيت الناقص
ّوأورد املقري يف نفح الطيب  -  َّ

َ
ّ؛ ونسبهما إىل ابن براق، مث )٣ و ١( البيتني) ٥٠٦/ ٣(

 =    .األبيات الستة دون نسبة) ٢٦٩، ٢٦٨/ ٦(أورد 
ً مشافهة الشعر ثابت النسبة إىل الكتندي بتسجيل أصحاب الشاعر ومعاصريه: قلت=

   .ًورواية



  
٧٣٣  حممد رضوان الداية.  د–أبو بكر الكتندي األندلسي 

أنشدين أبو القاسم بن عبد الواحد هذا : سليمان املقرئ صاحبنا رمحه اهللا، قال
يعين حممد بن عبد الواحد الغافقي الذي كان يرتجم له، (صاحبنا رمحه اهللا 
صاحبنا رمحه اهللا أنشدين األديب أبو بكر الكتندي : قال) ّواملشهور باملالحي

  ]ّمن خملع البسيط: [لنفسه
ُشرح الذي بيننا يطول ُ ْ َ

ُ ياسرحة احلي يا مطول - ١   )١٥٥( ُ َ َِّ َ َْ 
ُتصغني فيه ملا أقول؟ َ ِْ ْ ٌعندي مقال فهل مقام- ٢   ُ َ َ َْ َ ٌ 

ُلو أنه يـنـفع احللول ُ ُ َ َْ َُّ ْ ويل ديون عليك حلت- ٣   )١٥٦ (!َْ َّ َ ِ ََْ ٌ ُ 
َّملبسنا ظلك الظ ُِّ ِ

َ َْ ُليلَ ْ
ِ ماض من العيش كان فيه- ٤   )١٥٧(ِ ِ ٍَْ 

َُيا سرح لو مل يكن يـزول؟ ْ ُ ْ َ
 ِ زال وماذا عليك ماذا- ٥   )١٥٨(
ُمنبتك القطر والقبول َُ َُْ ِ ََِْ

ّ حيا عن املدنف املعىن- ٦   )١٥٩( َُ ُ
ِ َ ْ ِ َ َّ 

                                                                  

ْواجلمع سرح(ّ السرحة )١٥٥ ( َ ُ ْ ِتقال لكل شجر عظام) َ
ّ َطوال: ُ

ِ.  
ا ) ّحتت اسم اآلءة، والسرحة (١: ١: ويف املوسوعة يف علوم الطبيعة -  جنس ((أ

ّنباتات برية وزراعية، تزيينية من فصيلة اجلناحيات ّ َومجيعها شجريات ... أنواعه عديدة: ّ ُ ُ
ْوجنبات دائمة األ   .))...أوراقها ومحلها تصلح للدباغة... وراقَ

ّظاهر أن الشاعر يذكر شجرة كبرية كانت يف ذلك احلي، وهي شجرة معمرة : قلت -  ّ
  ...عاصرت طفولة الشاعر وصباه وشبابه، وهي ما تزال قائمة ثابتة

ً حل الدين حلوال)١٥٦ (   .َوجب أداؤه، آن أوان أدائه: ّ
ٌّ ظل ظليل)١٥٧ (   .دائم: ِ
ُرحَ يا س)١٥٨ ( ّنداء للسرحة، وخفف الكالم حبذف التاء : ْ ّ ْالرتخيم(ّ ِ فيقرأ القارئ بضم احلاء ) َّ

ّوبالفتح على توقع التاء وانتظار حلاقها ) على لغة من الينتظر عودة التاء إىل الكالم( ّ
  ).لغة من ينتظر(بالكلمة 

َ املدنف من فعل دنف املريض)١٥٩ ( َِ ُْ
َْاشتد مرضه، وأشفى على املوت:  ْواملعىن؛ من فعل . ّ ِ ّ ُ



  
لد – بدمشق جممع اللغة العربيةجملة  ٧٣٤  )٤(اجلزء ) ٨٢( ا

]١٤[  
َيف أخبار أيب احلسن بن نزار ً أنه نـزل يوما مع أيب جعفر بن سعيد )١٦٠(َ َ ََ َّ

ا شجر وا ُلكتندي الشاعر، يف جنة بزاوية غرناطة، وفيها صهريج ماء قد أحدق  َ َ ّْ ْ َ ُ ْ ِ ٍَّ
ٍنارنج وليمون وغري ذلك من األشجار، وعليه أنبوب ماء تتحرك به صورة جارية  ُ ُ ٍ ُ

                                                             
ُعناه ُكلفه ما يشق عليه ويصعب: َّ ْ َ َّ ّ.  

ُْويكثر أن يوصف العاشق باملدنف - 
..!  

ُْوالقطر -   .املطر: َ
ًيدعو الشاعر للسرحة باخلري؛ والدعاء بالسقيا عند العرب يقال أيضا يف مطلق اخلري  -  ُ ُّ ّ

 ).ّالدعاء باخلري والتذكر باخلري(
  . وهو تصحيف))نفع احللولت((:  يف التكملة- ٣: يف الرواية

  ...).ّمنـزلنا ظلك: ( يف زاد املسافر والذيل والتكملة والنفح- ٤       
  .عليه ماذا:  يف أدباء مالقة والذيل والتكملة- ٥       
  . كذا، وفيه حتريف))لو مل يكن يؤول(( يف أدباء مالقة - ٥       
  .هو حتريف هكذا، و))لو مل يكن نزول(( يف الذيل والتكملة - ٥       

ّ أبو احلسن بن نزار من بيوتات وادي آش من شعراء النصف األول من املئة السادسة)١٦٠ ( ّ َ ُ .
َّوذكر املقري فيما نقله يف النفح أن أبا احلسن . َّسكن غرناطة وتنقل بينها وبني وادي آش

ة بابن ّواتصل أهل املدين. َاغتنم فرصة اضطراب األمر على املرابطني ودعا لنفسه يف بلدته
ّمردنيش أحد املتوثبني بشرقي األندلس فأرسل من اعتقله وسجنه وألغى استقالله بوادي  ّ َُ

وقد ذكر حممد عبد اهللا عنان دخول ابن مردنيش وادي آش . مث أطلقه يف خرب طويل. آش
  . ومل يورد خرب أيب احلسن بن نزار املذكور٥٤٦سنة 

ًوكان أبو احلسن شاعرا كاتبا وشاحا أديبا -  ً ً ً.  
ومواضع أخرى، ودولة اإلسالم ) ٤٩٩ - ٤٩٢/ ٣(ونفح الطيب ) ١٤٧/ ٢(انظر املغرب 
  .حملمد عبد اهللا عنان) ٣٢٠( القسم األول – العصر الثالث –يف األندلس 



  
٧٣٥  حممد رضوان الداية.  د–أبو بكر الكتندي األندلسي 

ِراقصة بسيوف وطيفور رخام يصنع يف أنبوبة املاء صورة خباء؛ فقالوا ٍَ ِ َ ُ ٍ ُ ِ
نقتسم هذه : ٍ

  :ّفقال أبو جعفر يصف الراقصة. األوصاف الثالثة
  ]من الطويل[

ُحيركها سيف من املاء مصلت َْ ُ
ِ ٌ ْ َ َّ ْوراقصة ليست حترك دون أن   ُ َ ُ َّ َ َ َْ

ٍ 
ُعليه فال تـعيا وال هو يـبـهت ُ َْ ُْ َ َ َ ا كرها فـتـنضى صوارما   ِ ًِيدور  َ َُْ ً ْ ُ ُ 
ُإىل كل وجه يف الرياض تـلفت َََّ ِ ِّ ٍ ْ َ ِّ ُ ًإذا هي دارت سرعة   ِ ْ َ َ

اِ ّ خلت أ َْ َ 
  ]من الطويل: [)١٦١(وقال ابن نزار يف خباء املاء

َفنازعها هب الرياح رداءها ِّ ُّ َ َ ُرأيت خباء املاء تـرسل ماءها   َ
ِ ُِْ

ِ
َ ُ َ 

َكراقصة حلت وضمت قباءها ّ َ ْ َّ َ ٍ َ ًتطاوعه طورا وتعصيه تارة   ِ ِ ِ ًَْ ُ ِ 
َلديه من العلياء تبدي حياءها َ ُ ِ َْ َوقد قابلت خري   ِ ْ ْ األنام فلم تزلَ َ ْ َ ِ 
َأىب العدل إال أن يـرد إباءها ِ َُِّ ْ َ ّ ُ ْ َ ِإذا أرسلت جودا أمام ميينه   َ َ َ ًَ ْ َ َ ْ 

  ]من الوافر: [ُوقال الكتندي
ُيذاب وقد يذهبه األصيل
ِ َ ُُِّ َ َُ ُُ

ًَْوصهريج ختال به جليـنا   )١٦٢( ُ ُ ٍ ْ ِ 
ُعلى أرجائه ظل ظليل ْ
َِ ٌّ ِ ِِ ُكأن الروض يـعشق   َْ َ ْ َ َ َّْ ُه فمنهَّ ْ ِ َ 

                                                                  

َقيل إن هلذه األبيات صنعها مبحضر ((: يف أبيات أيب احلسن) ٤٩٧/ ٣(ّ يف النفح )١٦١ ( ّ
ّشرقي األندلس؛ وإنه ملا أجلأته الضرورة أن يرجتل يف األمري أيب عبد اهللا بن مردنيش ملك  ّ ّ

ّمثل ذلك شيئا، وكانت هذه عنده معدة فزعم أنه ارجتلها ً ّ َ ُ وهذا : قال أبو عمرو بن سعيد. ً
ّهو الصحيح، فإنه ماكانت عادته أن خياطب عمي أبا جعفر بـ  ُ َُّ ّ فإن كل ))خري األنام((ّ

  .))واحد منهما كفؤ اآلخر
  .الفضة:  اللجني)١٦٢ (



  
لد – بدمشق جممع اللغة العربيةجملة  ٧٣٦  )٤(اجلزء ) ٨٢( ا

ُدنانريا فمنه هلا قـبول َُ َ ُ ِ ً
ًومتنحه أكف الشمس عشقا   )١٦٣( ْ ِ ِ ّ ُّ َ ُ َْ َ 

ُفحينئذ يكون هلا سبيل َِ َ ُ َْإذا رفع النَّسيم القضب عنها   ٍ َ ُ ْ
ِ َ 

ُتبدى عكسها مجر بليل ٌَْ ُ ْ َ وللنارنج حتت املاء ملا   )١٦٤(ّ
ّ

ِ َ ِ َْ ّ 
ُجالجل زخرف بصبا جتول َُ ً ِ ٍ ُ ُ

ِ َ
ٍون فيه دون سبكّولليم   )١٦٥( َْ َ ِ 

ُوأرهف متـنه الزهر الكليل ُ ّ ُ ََْ ُفيا روضا به صقلت جفوين   َ َِ ُ ً َْ 
ُوقـبل صفح جدولك القبول َُ َ َِ ْ َ َ ْ َ َتناثر فيك أسالك الغوادي   ََّ ُ َ َ 

ُمن األكياس والكاس الشمول ُ ّ ِ ِ ًوال برحت جتمع فيك مشال   )١٦٦(َ ْ ََ ُ ِّ ُ ْ َ َِ 
ُمع اإلصباح ليس هلا أفول ُ َ ا جنوم   َ ٌبدور تستدير  َِ ُ ٌ ُ 
ُفمن وجد له جسم عليل ٌ ْ

ِ ٍُ َْ َ ْ ِ م نسيم الروض إلفا   َ ًيهيم  ِ ّ ُ ُْ ِِ 

] ١٥[  
  :)١٦٧(أعالم مالقة: قال يف كتاب

ُوحدثين األديب أبو عمرو قال ّ ِأنشدنا أبو احلسن الوقشي: َ َّ َ
: ، قال)١٦٨(

                                                                  

ًونـون دنانري ضرورة. من العشق؛ بسببه:  أي)١٦٣ ( والبيت من قول أيب الطيب املتنيب يف . َّ
ّيصف الشعب وأشجاره ). ٢٥٣ - ٢٥٢/ ٤ – البيتان –ديوانه (ّأبياته يف شعب بوان 

  :ًارا وهو يسري باخليل فيه
ِعلى أعرافها مثل اجلمان َُ ِغدونا تنفض األغصان فيه   َ ُ َ ْ َ ُ ْ َ َ 
َفسرت وقد حجنب الشمس عين   وجئن من الضياء مبا كفاين ُْ َ َ 
ِدنانريا تفر من البنان َ ّ  ُوألقى الشرق منها يف ثيايب   ً

  

ّ شبه النارنج )١٦٤ ( ْباجلمر ) وهو أمحر(ّ ِلكنه الحيرق(َ ُْ ّ.(  
ُاجلالجل مجع جلجل)١٦٥ (   .َاجلرس: َ
ِّ األكياس مجع كـيس)١٦٦ ( َصفة حسنة يف اإلنسان؛ أ: َ راد أصحاب املخاطبَ

ُ
َ.  

  ).٨٩(َُ، وأدباء مالقة )١٠٩( أعالم مالقة )١٦٧ (



  
٧٣٧  حممد رضوان الداية.  د–أبو بكر الكتندي األندلسي 

ُأنشدنا أبو بكر الكتندي، وأمر أن تكتب على قربه، ر ََ   ]من املديد: [محه اهللاُ
ُذا اغرتاب حط أرحله َُ َ ََْ ّ ٍ َحي قـبـرا بالبقيع حوى   )١٦٩(ِْ َِ ْ َِْ ً َ ِّ 
َََُّطلقا ماشاء طوله َََ َجد يف تسياره وجرى   )١٧٠(ً ََ ِِ ْ َ ّ 

ُيدخر إال تـوكله َََُّ ّ ِ ْ ِ ُفهو قد ألقى عصاه ومل   ََّ َ َ َ َ 

]١٦[  
ا كانت أديب)١٧١(يف ترمجة ّ نزهة بنت القليعي أ ة شاعرة سريعة اجلواب ُ

َصاحبة فكاهة ودعابة ُ َ ًوكانت يوما تقرأ . َأخذت عن أيب بكر املخزومي األعمى. ُ
ّعليه فدخل إليه أبو بكر الكتندي، فقال خياطب املخزومي ُ ُ   ]من الكامل: [َ

                                                             
ّ وقش)١٦٨ ( ِنسب إليها عدد من ) من وسط األندلس(بلدة أندلسية من أعمال طليطلة : َ ُ

  .العلماء والفقهاء واألدباء
ّاملكان املتسع فيه أشجار خمتلفة، واختص مبقربة أهل املدينة: ّ البقيع يف اللغة)١٦٩ ( ٌ ّ .

ّويبدو أن األندلسيني استعملوا هذه الكلمة ملعىن املقربة . ّستعمله الشاعر ملعىن املقربة عامةوا َّ
  :يف شعر أيب زكريا حيىي بن أمحد بن هذيل التجييب) ٤٠٠/ ٤(ويف اإلحاطة . ًمطلقا

َخيالط عظمي يف الرتاب عظامها َ ُِ ّ ْ َ ِ َإذا مت فادفين حذاء حليليت   َُ َ َ
ِ ّ ّ 

ِأريد إىل يوم َ احلساب التزامهاُ ّوال تدفنين يف البقيع فإنين   ِ ِ َِ ّ 
  ).ّالزوجة: واحلليلة باحلاء املهملة(   

  .أطوله:  يف أعالم مالقة)١٧٠ (
ّ اخلرب يف ترمجة نـزهون يف الذيل والتكملة )١٧١ ( ونزهة؛ نزهون، : ُويقال يف امسها). ٤٩٣/ ٢(َْ

، واملقتضب من حتفة القادم )٢٩٥/ ٤(نفح الطيب 
ُ

واملغرب ) ١٦٤(
ُ

)١٢١/ ٢( ،
ّ، ورايات املربزين )٥١٩(ّ، والدر املنثور )٩٧(، ونزهة اجللساء )٣٤٤/ ١(واإلحاطة 

)١٥٩.(  
  .٥٥٠ وكانت وفاة نزهون حنو سنة -   



  
لد – بدمشق جممع اللغة العربيةجملة  ٧٣٨  )٤(اجلزء ) ٨٢( ا

ُلو كنت تـبصر من جتالسه ُ
ِ َُ ْ َ ُ

ِ ُْ َ ُْ
)١٧٢( 

  :)١٧٣(فقالت نزهون
َلغدو◌ت أخرس من  َ ْ َ َ ْ ِ َ َ َ

  

ِوالغصن ميرح يف غالئله ِِ َ ُ َْ َ ُ ْ ُ
ََِِِّالبدر يطلع من أزرته   )١٧٤( ُ ُْ َ ُ ْ َ 

]١٧[  
ّ، حدثين )١٧٦ ()سامل بن صاحل اهلمداين( أبو عمرو بن سامل )١٧٥(قال الفقيه َ

                                                                  
  .ّوالنفح.. ّ كذا يف الذيل والتكملة)١٧٢ (

ّمن تكلمه((: وروي -  ْ  ورفع ٣٤٥ - ٣٤٤: ١؛ واإلحاطة ١٢١: ٢ كما يف املغرب ))َ
  .٨٧٣: ٢املستورة احلجب 

  .))ّمث زادت((: وبني البيتني فيه - 
ّ يف النفح أن املخزومي ملا أنشده الكتـندي الشطر املذكور )١٧٣ ( َُْ ّ ِأفحم وأطال الفكر فما ((ّ َ َ َُ

ِ ْ
ًوجد شيئا ّ أي أرتج عليه، ومل تتح له بديهته إجازة الشطر مبا يناسب؛ ))َ َ ُ ْ ِْ ُِ َ  ))...فقالت نزهون((ُ

  .اخلرب
ّأصابتك الدهشة(ََو كنت تبصر هذه الفتاة اجلميلة اليت أمامك لبهتك مجاهلا ل: املعىن -  َ (

ًوصمت، وكنت أكثر سكوتا من خالخلها َ ّ ُوسكوت اخللخال يف ساق الفتاة كناية عن . َ
ّشيء من االكتناز كانوا يـفضلونه ُمث زادت من مالمح اجلمال جبعل الفتاة يف حسن البدر . َُ ْ َ ِ

  . البان واعتدالهوإشراقه، ورشاقة غصن
ًومراد العبارة لغدوت أكثر خرسا -  َ َ َ ْ َ َ َ...  

ّأزرة(( )١٧٤ ( ُويف اللغة جيمع الزر على أزرار وزرور. ّ كذ يف النص))َ ّ ُ.  
ا  -  ا مجيلة كالبدر(واملعىن إن البدر يف ثيا   ).ّنوع من الكناية عن أ

ِوالغالئل مجع الغاللة ّثوب رقيق يلبس حتت الدثار: َ ُ غصن كما سبق يف احلاشية شبهها بال. ٌ
)١٧٤.(  

 يف ترمجة ابن فرجون ٣١٥ - ٣١٤ُ وأدباء مالقة ٣٠٥ - ٣٠٤ اخلرب يف أعالم مالقة )١٧٥ (
  .القيسي

ّ من العلماء واحملدثني والشعراء)١٧٦ (   ).٣١٤(، وأدباء مالقة )٣٠٤(له ترمجة يف أعالم مالقة . َُ



  
٧٣٩  حممد رضوان الداية.  د–أبو بكر الكتندي األندلسي 

ّأبو احلسن علي بن فـرجون القيسي نزيل مالقة أنه حضر مبالقة سنة إحدى وستني  َ ّ َ ُ ََ
ُ بكر الكتندي عند بعض األكابر، وبني أيدينا ومخسمئة مع األديب الكاتب أيب

َْلوح وحمربة ِ ُقال أبو احلسن فأخذت اللوح والقلم وكتبت فيه. ٌ َ   ]من الكامل: [ّ
ُّيا ذا الذي ملك املحاسن كلها َ

ِ
َ َ َ ّ 
ُفجاوبه أبو بكر الكتندي، وزاد عليه َُ َ:  

َََّوحوى مجيع العاملني أقـلها ُ َ 
  :فقلت أنا

ََْالدهر إن قابـلت ُ ًه متجهماّ ِّ َ َُ ُ
)١٧٧( 

  :فزاد أبو بكر
َُّأبكيت كثـر احلادثات وقـلها ِ

َُْ َ 
  :فقلت أنا

ُوالسيف يـفخر أن متس رئاسه َ ِ َّ ْ َ ُ َ ْ َ ُ َّْ
)١٧٨( 

  :فقال أبو بكر
ََّوتـرد شفرته الصقيلة سلها ُ ُُ َْ َ َُّ

)١٧٩( 
ض، رمحه: قال أبو احلسن َمث جاء اإلذن من الطالب الذي كان يستكتبه و ُُِ ْ َ ْ َ ّ ُ 

                                                                  

ْ يف املطبوعني)١٧٧ ( َ ُْ َ
ًقابلته متبسما((:  ا ((: ُية أدباء مالقة ويف حاش))ّ هذه الكلمة ميكن قراء

ا متجهما ًمتبسما وميكن قراء ًّ ُواختـرت هذه القراءة. ))ّ : يقول له. ّألن الشعر ثناء وإطراء. َْ
ُإن كل شيء حوله يتجاوب معه ٍ

ّ ُيأسى ألساه ويفرح لفرحه: ّ َ.  
  .مقبضه وقائمه: ّ رئاس السيف)١٧٨ (
  .))..ّويرد((: ويف أدباء مالقة. ة، وهو أمثل هكذا ورد الشطر يف أعالم مالق)١٧٩ (



  
لد – بدمشق جممع اللغة العربيةجملة  ٧٤٠  )٤(اجلزء ) ٨٢( ا

َْفبقيت األبيات يف حفظي إىل أن دخلت مدينة تـوزر: قال أبو احلسن. اهللا َ ُ ْ َ َ ُ َ)١٨٠( ،
ا فىت من أهل بلنسية امسه حممد اجلمحي ُْفلقيت  َ ِ ْ َ ً ُ

َّ، ويعرف بابن الشواش، )١٨١( َّ ُ
ُوكان عاقال أديبا ظريفا، فوقع ذكر الشعراء وأهل البالغة؛ فذكرت له الكتندي وما  ُ َ َ ً ً ً

َنه، فعرفه، وأثىن عليه، واستحسن األبيات، فلما كان يف الغد أخرج جرى بيين وبي ْ
ِ َ ّ َ َ

  ]من الكامل: [َّوقد ذيل عليها أربعة أبيات، وهي هذه. َّإيل الثالثة األبيات
َُّواألسد تشكو عند سطوك ذهلا َِْ َ ُ ْ ُ
ٌالبحر إن يذكر نوالك غائض   )١٨٢( َ ُ َ ْ ُ ْ ُ ْ َ 
ُّخوال تصرف بـعضها أو كلها ًَ ْ َ ُ َِّ ُ َ َ

ُوالشهب ترجو أن تكون لديكم   )١٨٣( َ ْ ُ ُ ّ 
ْفانظر إليها مفضال وائذن هلا َ ْ ً ِ ْ ُْ َْ ِ ُوالشمس تقتبس السنا من نوركم   ُْ َّ ُ ُ ّ 
ََّفالذهن يـقصر أن ينال حملها َ ْ َ ُُ ْ َ ُ َجلت عالكم أن حياط بوصفها   !ّ ِ ْ َِ َ َُ ْ َ ْ ُ ُ ْ َّ َ 

]١٨[  
من : [))ة اهللا عليهوله رمح((: )١٨٤ (ّقدم صاحب أعالم مالقة للنص بعبارة

  ]البسيط
ٍإىل أيب القاسم املختار من مضر   )١٨٥(]َّحنت له اجلذع قبلي؛ فاز بالكرم[ َ ُ ِ ِ

ُ
ِ 

                                                                  

  ).١٤٥ - ١٤٤(ّوالروض املعطار ) ٥٨ - ٥٧/ ٢(معجم البلدان :  انظر يف توزر)١٨٠ (
  .احلجمي:  يف أدباء مالقة)١٨١ (
  .ََنـزل يف األرض وغاب فيها:  غاض املاء)١٨٢ (
َاألتباع واخلدم واحلشم: ََ اخلول)١٨٣ ( ُ َ َْ.  
  ).٨٩(ء مالقة وأدبا) ١٠٩( أعالم مالقة )١٨٤ (
 وقال يف ))حيث اجلذع قبلي فاز بالكرم(( هذه قراءة أعالم مالقة، ويف أدباء مالقة )١٨٥ (

  .كذا يف األصل، والبيت مكسور الوزن: احلاشية
  ).ّيف النصني املطبوعني(ّويف قراءة الشطر الثاين املذكور نظر  - 
ّفهو يذكر واحدة من دالئل النبوة. ّومعىن الشطر واضح -   .))ني اجلذعحن((: ً



  
٧٤١  حممد رضوان الداية.  د–أبو بكر الكتندي األندلسي 

ََِيف نـومة فكأن العني مل تـنم َ ْ َ َّ َ ٍ َ ُأنام ملء جفوين ال ميثل يل    )١٨٦ (!َْ َّ ُ ُ َ
ِ ُ َ 

ِليست من األمل األسىن على أمم ََ َ ْ َ َِ َ
ِ ْ َ

َفالنـفس من يأسها   )١٨٧( ِ ُ ْ ٌَ منكم موهلةّ َّ َ ُ ْ ُ 
ُِلو كنت آمل أن ألقاك يف احللم َُ ََُْ َْ ُ ًكم رمتـها يا رسول اهللا مرتبة   ُ ََْ ِ َ ُ َ َُ ُْ 

]١٩[  
  :)١٨٨(وقال

ُوقد سجعت على األيك احلمام ََ ْ َ َألمر ما بكيت وهاج شوقي   َ ُ ْ َ ّ ٍ ْ 
ِفمعىن شدوها  ْ َ ْ ُقـرب احلمام((َ َِ َ ِألن بياضها كبياض شيبـي   ))!َُ ّ 

                                                             
 َّأن رسول اهللا ((بإسناد رواه من حديث جابر ) ٦٦/ ٦(روى البيهقي يف دالئل النبوة 

ٌكان يقوم يوم اجلمعة إىل شجرة أو خنلة فقالت امرأة من األنصار أو رجل يا رسول اهللا َأال : ٌ
َذهب إىل فلما كان يوم اجلمعة . ًفجعلوا له منربا. إن شئتم فاجعلوه: ًجنعل لك منربا؟ قال

ّاملنرب فصاحت النخلة صياح الصيب، فنزل رسول اهللا  ّ ُ ّّكانت تئن أنني . ّ فضمها إليه
رواه .  قال))كانت تبكي  على ماكانت تسمع من الذكر عندها: قال. ّالصيب الذي تسكته

ُالبخاري يف الصحيح عن أيب نعيم ّ.  
  . يف منامه يرجو أن يرى رسول اهللا )١٨٦ (
ُ األمم)١٨٧ ( َُلقرب، واليسري القريب املتناولا: ََ َ ُ ُمن وهله األمر: َُّواملوله. ُْ َْ َّ ّحريه وأذهب عقله: َ َ.  
وزاد املسافـر ) ٨٢(؛ واملطرب )٨٧(، وأدباء مالقة )١٠٧( القطعة يف أعالم مالقة )١٨٨ (

  ).١٥٥/ ١(، وبغية الوعاة )٩٥(
 .)) تعاىلقوله رمحه اهللا((:  بعبارة))أدباء(( و ))أعالم((ّوقدم هلا يف  - 
  :ورواية املطرب - 

ُإذا سجعت على األيك احلمام ََ َِ َْ ٍألمر ما أكابد كل شوق   ْ
ّ ُ ِ ّ ٍ 

َِفمعىن سجعها  ْ َ ْ َ ُقـرب احلمام((َ َ ِ َ  ّألن بياضها كبياض شيبـي   !))َُ
  .ِ واحلمام من أمساء املوت- 



  
لد – بدمشق جممع اللغة العربيةجملة  ٧٤٢  )٤(اجلزء ) ٨٢( ا

]٢٠[  
  ]من البسيط: [)١٨٩(قال

ُإذ أصبحت خد من قـليب متـيمه ََُُّ ْ َِْ َ َّ ََ ْ َ ْ ا   )١٩٠(ْ َِوال كتـفاحة محراء مهت  ُ ْ ُِ
َ

ٍ ّ َ 
ُفخلته البدر واملريخ يـلثمه ُُ ُْ َْ ُ ِِّ َ ْ َ ُ ِ ا كفه يوما إىل فمه   َ ِمست  ِ َ ِ ً ُّ َ ْ ََ 
ُوال حباب سوى أن راق مبسمه ُ ِ َِْ ََ ْ ُأو شاربا كأس صهباء م   َ ً

ٍ
َ ٍعتـقةَ َ ََّ 

]٢١[  
َقال  ابن سعيد ُ

ْ يف التقدمي للقصيدة اآلتية للكتندي بعبارة)١٩١( ُ ومن ((: ّ
ِمستـعذب شعره ِ َ ْ َْ   ]ّمن السريع: [))ُ

ْيف صفحة أثـر فيها السقام َّ َََّ
ٍ َ ْ ْهذا لسان الدمع ميلي الغرام   َ َ ُْ ِ ْ َّ ُ َ

ِ 
ْوالبدر ال يـنكر حني التمام َّ َ ْ ِ ُ َ ُْ ُ ْ ُفهل ميا   )١٩٢ (!َ ْ ٌِري يف اهلوى منكر؟َ ُْ َ 

ْتـقدح فيه نـفثات املالم َ ُ ََ ُ َ ْ َ
ِعهد هلند مل يكن بالذي   )١٩٣( ٍّ ْ َُ ْ ِ ٌ ْ َ 
ْلذلك العهد ولو يف املنام؟ َْ ِ ِ ِ َِ ٌيا نـهر إشنيل أال عودة   )١٩٤(َ َ ْ َ َ َ ٍ َ ْ َ 

                                                                  

  ).٨٢( القطعة يف املطرب البن دحية )١٨٩ (
ُأنشدين هذا الوزير لنفسه يف تفاحة بيد غالم : ن دحيةّ  يف التقدمي للقطعة قال اب)١٩٠ (

  .ُوسيم يأكلها
ُ املغرب يف حلى املغرب )١٩١ ( ُ

)٢٦٥/ ٢.(  
  .))..مذ فارقتين((: وفيه) ١٥٨(ّيف رايات املربزين ) ٥ و ٤( وورد البيتان -   

ًويقال أيضا. ناظره وجادله: ماراه: ُ يقال)١٩٢ ( ّخالفه وتلوى عليه: ًمارى فالنا: ُ َ.  
ًمن األمساء اليت يوردها الشعراء كناية عن االسم احلقيقي، ومثله سعاد، ) هند( اسم )١٩٣ ( ُ َ

ْوسلمى، وليلى، وسعدى ُ رد االتكاء يف غرض الغزل التقليدي... َ ّوقد يورد  َ ّ ّ َُ ُ.  
َ إشنيل هو نـهر غرناطة)١٩٤ ( ََْ ُ ْ

ِ ْ :Xenil؛ أو :Genil .ُّومير يف جنويب املدينة ٌوهو رافد من . َ
ر الوادي الكبرير ُّأما غرناطة فتقوم على نـهري حدارو . َوافد  ََ َ َ ُ ْ ُّدارو(ّ ٌ، وهو رافد من روافد )َ



  
٧٤٣  حممد رضوان الداية.  د–أبو بكر الكتندي األندلسي 

ْما زلت مذ فارقين يف ظالم َُ َِ َ ًما كان إال بارقـا خاطفـا   )١٩٥ (!ُ ً ّ َ َ 
ِوليس جتدي ُْ َ ْللمستهام) آه (َْ َ ْ ُ

ِآه من الوجد على فـقده   )١٩٦( ٍِ ْ َ ْ َ َ
ِ 

ْوذكر ما أواله أوىل ذمام َ ِ ِْ َْ َُ ُ ْ
ُهللا يـوم منه مل أنسه   )١٩٧( َُ َْ ْ ْ ِ ٌِ َْ 
ْكالدوح يـثنيه هديل احلمام ََ َُ ْ

ِ ِ ِْ ْ ِ ْ َّ
ا   )١٩٨( َإذ هند غصن بني أغصا ْ َ ٌ ْ ُ ُ ْ ِ ْ 
ِأما هلذا الصرم حني انصرام؟ ْ ُ ْ ِ َّْ

ِ ٌأال عطفة! ُيا هند! ُ هنديا   )١٩٩(!ََ َْ َ َ 
َِْمبرقب العطف وجزع اإلكام؟ ِ ْ َ ِ ََْ ِ
أتذكرين الوصل ليل املىن   )٢٠٠(

ُ َ ََْ ْ َ َ 

                                                             
  .ْسنجيل: ُويقال فيه) ِأو إشنيل(َِشنيل 

ّويف العبارة إشارة إىل أن الشني يف . ))شنيل ألف نيل((:  وكانوا يف األندلس يقولون-    ّ
ّحساب اجلمل تقابل الرقم  َُّ َ

ً؛ افتخارا ))ألف نيل((: ُّوهكذا ينفك من شنيل. ْلفَأ) ١٠٠٠(ِ
ّوقد مر على قوله هذا أكثر من (قال األستاذ عنان . ًمنهم ببالدهم ومفاضلة مع املشرق

ر غرناطة قد فقد مياهه القدمية، وكثريا ما جيف أو يكاد ) ثلث قرن ّإن  قارن مبا جرى (ً
ر دمشق   ).لربدى 

بوصف وقد ولعت الشعراء : قال لسان الدين) ١١٨/ ١(ة واإلحاط) ٢٩٧(نزهة املشتاق   
  ).٤٢ - ٤١(ّوآخر أيام غرناطة ) ١٦١(واآلثار األندلسية الباقية ... هذا الوادي

ْ البارق من برق البـرق)١٩٥ ( َويقال يف الشيء بـرق إذا تألأل ولمع. (بدا وملع: َ ََ ُّ.(  
ْواملستهام). آه: (ُ ال جيدي قول)١٩٦ ( ُ

ُالذي شغفه احل:  ُهام فالن، واستهيم فؤاده: يقال. ّبَ َ ْ ُِ.  

ُْالعهد، واحلرمة: ِّ الذمام)١٩٧ ( ْ َ.  
ُ الدوح)١٩٨ ( ٍالشجرة العظيمة املتشعبة ذات الفروع املمتدة، من شجر ما: ّمجع الدوحة: َّ ّ ُُ ّ .

َوهديل احلمام ِ ُصوته : َ ْ ّذكر احلمام الوحشي: ًواهلديل أيضا(َ
ِ ْ َ.(  

ُ الصرم)١٩٩ (   .القطيعة: َّْ
ُ املرقب)٢٠٠ ( َُموضع املراقبة: ََْ

ِ ْ َواإلكام مجع األكمة. ُمنعطف الوادي ووسطه: َْواجلزع. َ َ   .ّالتل: َ



  
لد – بدمشق جممع اللغة العربيةجملة  ٧٤٤  )٤(اجلزء ) ٨٢( ا

ْإال على ساعة وادي احلمام َ َِ ِوإن تذكرت فال تذكري   !َ ّ 

َملحــق ْ ُ  
  ]١الملحـق [

ُّاجتمع بغرناطة حممد بن غالب الرصايف َ ْ
ّ الشاعر املشهور، وحممد بن )٢٠١(

ًد الرمحن الكتندي الشاعر، وغريمها من الفضالء والرؤساء، فأخذوا يوما يف أن عب ُ َ َ ّ ُّ ُ
َخيرجوا لنجد أو حلور مؤمل، ومها متنـزهان من أشرف وأظرف متـنـزهات غرناطة،  ِ ّ ّ َْ ََُ ُ َِ ِ

َ َ ُْ ْ َ ّ ْ
ِ ِ َْ

ِليتفرجوا ويصقلوا اخلواطر بالتطلع يف ظاهر البلد ّ َ ُ ْ َ َْوكان الرصايف قد أظهر ا. ّ َلزهد، ُّ ْ ّ
َوترك اخلالعة؛ فقالوا ُما لنا غىن عن أيب جعفر بن سعيد؛ اكتبوا له؛ فصنـعوا هذا : َ ََ ُ ْ ً

َالشعر، وكتبوا له وجعلوا حتته أمساءهم َُ َ :  
  ]من الطويل[

ِّومن ما له يف ملة الظرف من ند ِ ِْ ْ َِ َّْ َّ ِبـعثنا إىل رب السماحة واملجد   َُ ْ َ
ِ َ َّ َ َْ 

                                                                  

ّ هو الشاعر املشهور بالرصايف البلنسي)٢٠١ ( ُ ْ َ
أصله من بلنسية واستوطن مالقة واختذها دار : 

ا سنة  ًوكان يعمل رفاء). ٥٧٣(إقامة إىل أن تويف  سان إح. وله ديوان شعر مجعه د. ّ
  ).انظر الطبعة األوىل، والثانية. (َّعباس من الباقي من شعره

، والتكملة )٥٠٥/ ٢(، واإلحاطة )٧٥(، واملقتضب من حتفة القادم )٦٨(أدباء مالقة 
، واملعجب )٥٢٠/ ٢(البن األبار 

ُ
: ّورايات املربزين) ٤٣٢/ ٤(، ووفيات األعيان )٢٨٦(

) ٢٤١/ ٤(وشذرات الذهـب ) ١٥٩/ ٤(ونفح الطيب ) ١١٩(وبغية امللتمس ) ٢١١(
  ).٢٦٦/ ١(وجذوة االقتباس 

َوالرصافة املنسوب إليها هي رصافة بلنسية -  ُ ذا االسم يف . ّ ّوهناك مواضع أخرى مسيت  ُ
ُاألندلس، وأشهرها رصافة قرطبة، وهي أول موضع أطلق عليه اسم الرصافة يف  َّ ُ

  ).ّأيام عبد الرمحن الداخل(األندلس، 
لة)]/ ١٢( الفاضل التعريف بالرصايف البلنسي يف القطعة رقم سبق للباحث[   .ا



  
٧٤٥  حممد رضوان الداية.  د–أبو بكر الكتندي األندلسي 

ِلنسعى إىل احلور  َْ ْ ِاملؤمل أو جندَِ َْ َّ ٍليسعدنا عند الصبيحة يف غد   َُ َِ ِ َِّ َ ْ ُ 
ِثوت يف شجون هن شر من اللحد ٌّ ّ ُ ٍ ْ ا   َ ُنسرح منا أنـفسا من شجو ً ُ ْ ّ ُ ّ 
ِألذ من العليا، وأشهى من احلمد ْ َ َْ ٍونظفر من خبل الزمان بساعة   َّ ِ ّ ِ ُْ ُ 
ِز الصبا فيها لواء من الرند َّْ ً َّ َعلى جدو   ُّ ْ ٍل ما بني ألفاف دوحةَ ِ َ َ ٍ 
ِومن كان ذا زهد تركناه للزهد ٍّ ُ ْ ُ ْ ِومن كان ذا شرب خيلى بشأنه   َ ّ ُ 
ِّوال أن يديل اهلزل حينا من اجلد ً َ

ِ ُ ّوما ظرفه يأىب احلديث على الطال   َ َ ُُ َْ 
ِوميرح يف ثوب الصبابة والوجد ْ َِ َّ ِ ُ َْ َِِْز معاين الشعر أغصان ظرفه   َ َ ّ َ ّ 

ِّزجه تكليف ماليس بالودميا ُ َ ُ ُ َ ْوما نـغص العيش املهنأ غيـر أن   ِ ُ َْ ّ َ َ َّ َ 
ِوملا جند إالك واسطة العقد ِْ َِ ّ ْ َ ّ

ٍنظمنا من اخلالن عقد فرائد   )٢٠٢( َ ْ ِ ِّ ْ َ 
ِفنحن مبا تبديه يف جنة اخللد ُْ ََّ ِ

ًفماذا تراه العدمناك ساعة   ُ ُ 
ِتقاب وكل منك ـيهدي إىل الرشد.. ِْ ّ ْ َ ٌّ ْورشدك مطلوب وأمرك حنوه ار . !ٌ َ ُ َْ ٌ ُ.. 

م الرصايف البلنسي بقصيدة أوهلا ّوقد أجا ُّ)٢٠٣(:  
ّهو الزهر نـفاح الصبا أم شذا الود ُ ّ َّ ُ ِهو القول منظوما أو الدر يف العقد    ّ ُّ ً ُ 

ًوهي يف سبـعة عشر بيتا َ ّفركبوا إىل جنته، فمر : ّقال يف النفح بعد الشعر... َْ َّ
ُهلم أحسن ي َ ْوم على ما اشتـهواْ َ َْ
َوما زالوا بالرصايف إىل أن شرب ملا غلب عليه . ٍ ّ َ ِ ُّ ُ

ُالطرب، فقال الكتندي َّ:  
ِبراح ورحيان وشدو وكاعب ِ ٍ ْ َ ٍ َْ َ ٍ ٍغلبناك عما رمته يا ابن غالب   َِ َ َ ْ ُ َْ ُ ّ 

  :فقال أبو جعفر

                                                                  

وملا جند:  كذا فيه)٢٠٢ (
ّ

.  
  ). ٥١٤/ ٣( نفح الطيب )٢٠٣ (



  
لد – بدمشق جممع اللغة العربيةجملة  ٧٤٦  )٤(اجلزء ) ٨٢( ا

ِبه ناصال حىت بدا زور كاذب ِ ُْ َ ّ ً ِ ِبدا زهده مثل اخلضاب   )٢٠٤ (!ِِ ُ ُ ُْ ْ فلم يـزلَ ََ 
  .ّوللخرب تتمة

  ]٢الملحق [
ّيف يوم اجتمع فيه مع الرصايف(( )٢٠٥(وقال أبو جعفر بن سعيد

)٢٠٦( 
َْوالكتندي على راحة ومسمع جبنك ِ زوء: [)٢٠٧(ٍ   ]من الكامل ا

َْأضوا وأقصر من ذباله َُ َُ ْ َ ْ َ
ٍََّهللا يوم مسرة   )٢٠٨ ( َ ُ ِ 

َْفيه بأوتار حباله َ ِ ٍِ َْملا نصبنا   )٢٠٩ (َ َ ّ
 ُ للمىن

َْتاع وأجفلت الغزاله..  َ ِ ََ ْ َ ْطار النَّهار به كمر   )٢١٠ (!ٍ ُ َ ِ ُ َ... 

  المصادر والمراجع
  . القاهرة– مكتبة اخلاجني – حممد عبد اهللا عنان – اآلثار األندلسية الباقية - 

                                                                  
  .زال: َ نصل اللون)٢٠٤ (

ا فاعل لـ  ))زور((يصح يف  -  ّالرفع على أ ّ؛ والنصب على احلالية))بدا((ّ ويكون الفاعل . ّ
  .ًضمريا

ّفرد يف موضعه من املجموع الشعري اخلاص به    وقد أوردنا بيت الكتندي امل ْ َ
  ].٢[برقم : 

  ). ١٦٧/ ٢( املغرب )٢٠٥( 
موع الشعري)٢٠٦ (   . هو الرصايف البلنسي وله ذكر يف البحث وحواشي ا
َْالذي يـعزف عليه(العود : َْ اجلنك)٢٠٧ (  نقله إىل – دوزي –انظر تكملة املعاجم العربية ): ُ

  ).٢١٣/ ٢(ّالعربية حممد سليم النعيمي 
ًأشد ضياء:  مسهلة اهلمزة))َأضوا(( )٢٠٨ ( ُالفتيلة اليت تسرج: ّوالذبالة. ّ َْ ِّتكون يف السراج : ُ

ُفـتغمر بالزيت وتوقد لالستصباح ّ َُ.  
ُ احلبالة واألحبول)٢٠٩ ( َْ ُ ُ   .املصيدة: ِ
ََاسم يطلق على بعض الطري فقيل هو فـرخ القطا، وذك: النَّهار.  يف البيت تورية)٢١٠ ( ُ َْ ّ ُر ُ

َاحلبارى، وولد الكروان ّوالتورية بالنهار . مؤنث الغزال ولد الظبية: والغزالة) ن و ر: ّاللسان... (َُ
ْأجفل: و. والغزالة اسم للشمس عند طلوعها) قسيم الليل( َمضى وأسرع: َ ْ َ.  



  
٧٤٧  حممد رضوان الداية.  د–أبو بكر الكتندي األندلسي 

  .نبذة العصر=  آخر أيام غرناطة - 
ّقيق حممد عبد اهللا عنان  حت– لسان الدين بن اخلطيب – اإلحاطة يف أخبار غرناطة - 

  . القاهرة– دار اخلاجني –
 مؤسسة الرسالة –صالح جرار . حتقيق د) البن عسكر وابن مخيس( أدباء مالقة - 

  .ّ عمان– بريوت، ودار البشري ١٩٩٩ - ١٤١٩
 دار - ّعبد اهللا املرابطي الرتغي . حتقيق د) البن عسكر وابن مخيس( أعالم مالقة - 

  .١٩٩٨وت  بري–الغرب اإلسالمي 
 دار املكشوف – حققه ليفي بروفنسال – لسان الدين بن اخلطيب – أعمال األعالم - 

  . بريوت–
عبد اهللا عبد الرحيم عسيالن .  حتقيق د–ّ البديع يف وصف الربيع للحمريي األندلسي - 

  .ّ جدة– ١٩٨٧ –ُ دار اهلدى –
 وزارة الثقافة –شبوح  حتقيق إبراهيم – للرعيين األندلسي – برنامج شيوخ الرعيين - 

  . دمشق–واإلرشاد القومي 
  .١٨٨٤ طبعة جمريط –ّ الضيب – بغية امللتمس يف تاريخ رجال األندلس - 
 مكتبة عيسى البايب احلليب – حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم – بغية الوعاة للسيوطي - 

  .١٩٦٤ – ١٣٨٤مصر 
 - ١٤٠٢ دمشق – دار قتيبة – الطبعة الثانية – حممد رضوان الداية – ابن خفاجة - 

١٩٨٢.  
ّ املرتضى الزبيدي – تاج العروس من جواهر القاموس -   مصر –ّ املطبعة اخلريية –ُْ

  .وطبعة الكويت/ ١٣٠٧
َُ عصر الطوائف واملرابطني – تاريخ األدب األندلسي -   دار –إحسان عباس .  د–ّ

  .  بريوت- الثقافة
  .١ ط– بريوت –ار العلم للماليني  د–ّعمر فروخ .  د– تاريخ األدب العريب - 
 معهد الدراسات ٠حسني مؤنس .  د– تاريخ اجلغرافية واجلغرافيني يف األندلس - 



  
لد – بدمشق جممع اللغة العربيةجملة  ٧٤٨  )٤(اجلزء ) ٨٢( ا

  .١٩٦٧ – ١٣٨٦ مدريد –اإلسالمية 
 نشر املعهد –عبد العزيز األهواين .  حتقيق د– ترصيع األخبار للعذري الدالئي - 

  .- املصري 
  . نشر عزة العطار احلسيين–  جزآن– ط مصر – التكملة البن األبار - 
  .١٩٧٤ الرباط –دار املنصور للطباعة ) ابن القاضي( جذوة االقتباس ألمحد بن حممد - 
 الشركة العربية للطباعة والنشر –حسني مؤنس .  حتقيق د– ابن األبار – احللة السرياء - 

  .١٩٦٣:  القاهرة–
صورة بدار املعرفة بريوت  م– زينب فواز –ّ الدر املنثور يف طبقات ربات اخلدور - 

١٩٩٠.  
 بريوت -  دار الكتب العلمية  – حتقيق عبد املعطي قلعه جي – دالئل النبوة للبيهقي - 

١٩٨٥.  
 الشركة العربية للطباعة والنشر –حسني مؤنس .  حتقيق د– احللة السرياء البن األبار - 

  .١٩٦٣القاهرة 
  .١٩٦٠ منشأة اإلسكندرية –ّسيد مصطفى غازي .  حتقيق د– ديوان ابن خفاجة - 
– بريوت – دار الثقافة –إحسان عباس .  مجعه وحققه د–ّ ديوان الرصايف البلنسي - 

   .١ط
 اجلزء السادس –ّ البن عبد امللك املراكشي – الذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة - 

  . بريوت– دار الثقافة –ّخاصة 
َُّ رايات املربزين وغايات املميزين -  ُّ

َّ حتقيق حممد رضوان الداية –بن سعيد  ال–  دار –ّ
  .١ ط– دمشق –طالس 

  .١٩٦٤ – القاهرة – مطبعة كوستاتوماتس –حسني مؤنس .  د-  رحلة األندلس- 
ُ رفع احلجب املستورة عن حماسن املقصورة -  حممد .  حتقيق د– الشريف الغرناطي –ُ

  .١٩٩٧ – الرباط – وزارة األوقاف –احلجوي 
 حتقيق الدكتور إحسان عباس – احلمريي الغرناطي –طار يف خرب األقطار ّ الروض املع- 



  
٧٤٩  حممد رضوان الداية.  د–أبو بكر الكتندي األندلسي 

  .١ ط– بريوت –
ّ زاد املسافر وغرة حميا األدب السافر -   – حتقيق عبد القادر حمداد – صوان بن إدريس –ُّ

   .١٩٣٩بريوت 
ْ شذرات الذهب يف أخبار من ذهب البن العماد احلنبلي -   القاهرة – مكتبة القدسي –َ

– ١٣٥١ – ١٣٥٠.   
 دار –ّ اإلسكندرية –فوزي سعد عيسى . د. ّ الشعر األندلسي يف عصر املوحدين- 

  .ّاملعرفة اجلامعية
  ).قسم األندلس( مصر – دار املعارف –شوقي ضيف .  د– عصر الدول واإلمارات - 
  . القاهرة – مكتبة اخلاجني – حممد عبد اهللا عنان – عصر الطوائف واملرابطني - 
   .٢ ط– دمشق – دار الفكر – حممد رضوان الداية –دب األندلسي  يف األ- 
 – ١٣٨٦ – لبنان – دار صادر ودار بريوت – الكامل يف التاريخ البن األثري - 

١٩٦٦.  
 حققه علي البجاوي – ياقوت احلموي – مراصد االطالع على أمساء األمكنة والبقاع - 

  ).ّمصورة( نشرة دار املعرفة لبنان –
 جامعة اإلسكندرية سنة –ّالعبادي .  حتقيق د–لسان الدين بن اخلطيب  مشاهدات - 

١٩٥٨.  
 حققه إبراهيم اإلبياري وحامد عبد – ابن دحية – املطرب من أشعار أهل املغرب - 

يد وأمحد بدوي    .١٩٥٤ – املطبعة األمريية بالقاهرة –ا
 حممد سعيد  حتقيق– املراكشي – املعجب يف تلخيص أخبار األندلس واملغرب - 

لس األعلى للشؤون اإلسالمية –العريان    .١٩٦٣ القاهرة – ا
  . القاهرة– طبعة دار املأمون –ياقوت احلموي ..) إرشاد األريب( معجم األدباء - 
  . بريوت– دار صادر – ياقوت احلموي – معجم البلدان - 
عارف  دار امل–شوقي ضيف .  حتقيق د– ابن سعيد –ُ املغرب يف حلى املغرب - 

  .٢ ط–القاهرة 



  
لد – بدمشق جممع اللغة العربيةجملة  ٧٥٠  )٤(اجلزء ) ٨٢( ا

 وزارة الرتبية – حتقيق إبراهيم اإلبياري –ّ ابن األبار – املقتضب من حتفة القادم - 
  .١٩٥٧بالقاهرة 

 – بريوت – املطبعة الكاثوليكية -  تأليف إدوار غالب–ُ املوسوعة يف علوم الطبيعة - 
١٩٦٥.  

 –ق حممد رضوان الداية حتقي) آخر أيام غرناطة( نبذة العصر من أخبار ملوك بين نصر - 
  .دار الفكر 

  . بريوت – املطبعة الكاثوليكية –ديوان اخلمساء ( نزهة اجللساء - 
 بريوت – طبعة عامل الكتب – الشريف اإلدريسي – نزهة املشتاق يف اخرتاق اآلفاق - 

١٩٨٩ - ١٤٠٩.  
  . بريوت – دار صادر –ّإحسان عباس .  حتقيق د–ّ املقري – نفح الطيب - 
 – ١٤٠١ – فسبادن –باعتناء ديدرنغ ) اجلزء الثالث(ّ الصفدي –يف بالوفيات  الوا- 

١٩٨١.  
  . بريوت– دار صادر –إحسان عباس . د.  حتقيق –ّ ابن خلكان – وفيات األعيان - 



  
٧٥١  حممد رضوان الداية.  د–أبو بكر الكتندي األندلسي 

 



٧٥٣  

  صفات الكلمة الحسنة المقبولة 
  عند ابن األثير

  محمد أديوان. د

َإن الدراسة الصوتية لألبنية اللفظية العربية منطلق أساسي لدراسة مجال 
فالقوانني الصوتية للخطاب األديب من األمور اليت . الرتكيب الصويت يف الكالم
ا ابن األثري يف كتبه   .اهتم 

َوقد قسم ابن األثري األلف اظ إىل حسن وقبيح، وذلك حبسب التداول َّ
  :واأللفاظ عنده تنقسم ثالثة أقسام. واالستعمال

أحدمها ما تداول : قسمان حسنان وقسم قبيح، فالقسمان احلسنان((
ِاستعماله األول دون اآلخر، وخيتلف يف استعماله بالنسبة إىل الزمن وأهله، 

ُوهذا هو الذي ال يعاب استعماله عند العرب، أل نه مل يكن عندهم وحشيا ُ
وهو عندنا وحشي، وقد تضمن القرآن الكرمي منه كلمات حمدودة وهي اليت 

ً، وكذلك تضمن احلديث النبوي منه شيئا وهو ))غريب القرآن((ُيطلق عليها 
ُالذي يطلق عليه غريب احلديث َْ ُ((

)١(.  
 يف اآلية ))ضيزى((ويناقش ابن األثري من ذهب إىل القول بأن كلمة 

ا املالئم من النسيج اخلطايب القرآين فريد عليه قائال ًالكرمية ليست يف مكا ُُّ :
والشك أن . قسمة جائرة أو ظاملة: إذا جئنا بلفظة يف معىن هذه اللفظة قلنا((
ُألكم الذكر وله : ّ إال أنا إذا نظمنا الكالم فقلنا))ضيزى(( أحسن من ))جائرة(( َُ َّ ُ َ

ْاألنـثى، تلك إذا قس
ِ ً َمة ظاملة، مل يكن النظم كالنظم األول وصار الكالم َُْ

                                                            
 ).١٧٦(، ص ١املثل السائر، ج) 1(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٥٤  )٤(اجلزء ) ٨٢( ا

كالشيء املعوز الذي حيتاج إىل متام، وهذا ال خيفى على من له ذوق ومعرفة 
))بنظم الكالم

)٢(.  
ا تكون حسنة ومقبولة، وأوهلا أال  ًوقد حدد ابن األثري أوصافا للكلمة  ً ّ

  ًتكون الكلمة من الوحشي فما هو الوحشي إذا؟
  ):من األلفاظ(ّالوحشي 

على مجاعة من املنتمني إىل صناعة ((ّيرى ابن األثري أن الوحشي قد خفي 
ّالنظم والنثر وظنوه املستقبح من األلفاظ، وليس كذلك، بل الوحشي ينقسم 

وذلك أنه منسوب إىل . غريب حسن، واآلخر غريب قبيح: قسمني أحدمها
 شرط الوحش أن وليس من. اسم الوحش الذي يسكن القفار وليس بأنيس

ًيكون مستقبحا، بل أن يكون نافرا ال يألف اإلنس، فتارة يكون حسنا وتارة  ً ً
 -  وهو الغريب احلسن -وعلى هذا فإن أحد قسمي الوحشي . ًيكون قبيحا

 الذي - ّخيتلف باختالف النسب واإلضافات، وأما القسم اآلخر من الوحشي 
ٍخيتلف فيه عريب باد وال قروي  فإن الناس يف استقباحه سواء، وال -هو قبيح 

ًوأحسن األلفاظ ما كان مألوفا متداوال، ألنه مل يكن مألوفا متداوال . ّمتحضر ًً ً
))إال ملكان حسنه

)٣(.  
ُوالوحشي الذي يعاب يف االستعمال وال يقبله أحد، فهو املسمى  ُ ُ ُ

))الوحشي الغليظ((
)٢(.  

َّفال تظن ((: ري يف قولهّومعايري الوحشي من اللفظ كثرية، يعرضها ابن األث ُ َ
ّأن الوحشي من األلفاظ ما يكرهه مسعك، ويثقل عليك النطق به، وإمنا هو  ُ ّ

                                                            
 ).١٧٧(، ص ١، جثل السائر امل)2(

 ).١٧٦ - ١٧٥(، ص ١ املصدر نفسه، ج)3(



  
٧٥٥  حممد أديوان.  د– صفات الكلمة احلسنة املقبولة عند ابن األثري

ّالغريب الذي يقل استعماله، فتارة خيف على مسعك وال جتد به كراهة وتارة  ُّ
))ُيثقل على مسعك وجتد منه الكراهة

)٤(.  
 بالتشكل فالتفرقة بني ما هو وحشي معيب، وما ليس كذلك، ال تتعلق

الصويت للفظ من األلفاظ، وإمنا هو معيار استعمايل يأخذ بعني االعتبار مدى 
  .التداول الذي حيظى به اللفظ املعين

وقد كان األمر السائد، يف التصور البالغي لفصاحة الكلمة، هو النظر يف 
ًبنية الكلمة الصوتية، يف حني أن االستعمال غدا عامال حامسا يف متييز  ً

ذه الصورة الدقيقة اليت رأيناالوحشي   . من غري الوحشي عند ابن األثري 
: ٌومعايري الوحشي الغليظ من األلفاظ عيوب تظهر فيه أمهها عيبان

واآلخر أنه ثقيل على السمع كريه على . أحدمها أنه غريب يف االستعمال((
ذه الصفة فال مزيد على فظاظته وغالظته وهو ا. الذوق لذي وإذا كان اللفظ 

ًيسمى الوحشي الغليظ، ويسمى أيضا  ّ  وليس وراءه يف القبح درجة ))املتوعر((ُ
أخرى، وال يستعمله إال أجهل الناس ممن مل خيطر بباله شيء من معرفة هذا 

))...ًالفن أصال
)٤(.  

ًويورد ابن األثري على ذلك مثاال لتأبط شرا من كتاب   حيث ))الحماسة((ً
  :يقول

ِجحيشا ويـعرور ْ َْ َ ًَ ِي ظهور املسالكِ ِ َ َ ُُ
ََِْيظل مبوماة وميسي بغريها  )٥( ِ ِ ُْ ٍ َِْ ُّ 

                                                            
 ).١٨١ - ١٨٠(املثل السائر ، ص  )4(

. املغارة أو الصحراء العريضة ال ماء فيها: واملوماة. مبعىن الفريد أو املنفرد: اجلحيش )5(
الطرق، ولعله يقصد الشعاب الصعبة اليت : املسالك. أي متون: يركب ظهور: يعروري

 .تهقد تودي حبيا
 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٥٦  )٤(اجلزء ) ٨٢( ا

َوعلق ابن األثري على لفظة   يف البيت، واعتربها من األلفاظ املنكرة ))جحيش((َّ
أحدمها أنه ((: القبيحة وتعجب من سلوك الشاعر هذا املسلك، والمه من وجهني

ْستعماله، فلم يعدل عنهواآلخر أنه كانت له مندوحة عن ا. استعمل القبيح ِ((
)٦(.  

ًوأما الغريب احلسن فقد حبذه ابن األثري، ومل ير عيبا فيه إذا استعمله األديب  َ ّ
ُوالعرب إذا ال تالم على استعمال الغريب احلسن من األلفاظ، وإمنا تالم على (( ُ ً

مها ًوأما احلضري فإنه يالم على استعمال القسمني معا، وهو يف أحد. الغريب القبيح
ًأشد مالمة من اآلخر َ ُّ((

ذا الكالم أن احلضري أي القاطن باحلاضرة . )٧( ولعله يقصد 
ولومه على . ًوالبعيد عن أجواء البادية قد يالم يف استعماله للغريب القبيح واحلسن معا

ُّاستعمال الغريب القبيح أشد من لومه على الغريب احلسن، ألن ذوقه املصقول، 
ُوحسه احلضاري، َّ   . ولغته الرقيقة، تغنيه عن التماس الغريب يف كالمهِ

وقد يستحسن ركوب الغريب احلسن يف الشعر دون النثر، وهو أمر توصل إليه 
ُوذلك استخرجته أنا دون غريي، فإين وجدت الغريب ((: ّابن األثري وعرب عنه بقوله ْ

))ُاحلسن يسوغ استعماله يف الشعر، وال يسوغ يف اخلطب واملكاتبات
)٨(.  

ِمشمخر((ُومن الغريب الذي يستحسن يف الشعر لفظة    : يف قول البحرتي))َ
ِرفعت يف رؤوس رضوى وقدس ِْ ُ َ ْ َ ُ ُُ ْ َ ِ((

ُمشمخر تعلو له شرفات((  )٩( َ ُْ ٌّ ِ َ ْ ُ 

فإن لفظة ((: وعلق ابن األثري على هذا االستعمال الغريب بقوله
ا هنا يف  ال حيسن استعماهلا يف اخلطب واملكاتبات، وال))مشمخر(( بأس 

                                                            
 ).١٨١(، ص ١ املثل السائر، ج)6(

 ).١٨٢( املصدر نفسه، ص )7(

 ).١٨٣ - ١٨٢(، ص ١، جنفسه )8(

ُّواملشمخر يف اللغة اجلبل العايل). ١٨٣(، ص ١، جنفسه )9( ِ. 



  
٧٥٧  حممد أديوان.  د– صفات الكلمة احلسنة املقبولة عند ابن األثري

))الشعر
ًوأورد مثاال على استعمال الكلمة نفسها يف النثر واخلطابة يف . )١٠(

وقد وردت يف خطب الشيخ اخلطيب ابن نباتة، كقوله يف خطبة يذكر ((: قوله
ُاقمطر وباهلا، امشخر نكاهلا، فما طابت وال : فيها أهوال يوم القيامة، فقال َُ ِ َّ ََّ َْ َ َ

))َساغت
)١١(.  

وب الشعري يقبل مثل هذه الكلمات العربية اخلشنة يف حني أن فاألسل
َاألسلوب النثري يرفضها، وتأيت فيه مستثقلة مكروهة ميجها الذوق والسمع،  ُّ ُ

ا يف الرتكيب ا مكا   .وينبو 
َالكنـهور، ((َوقد ضرب ابن األثري أمثلة للغريب املستحسن يف الشعر كلفظ  ْ ََ

ِالعرمس((اثف ولفظ لوصف السحاب وهو العظيم املتك ، للناقة الشديدة ))ِ
َِّالشدنية((و   .، وهي الناقة الكرمية))َ

ُوهذا التمييز بني ما يستساغ يف الشعر، وال يستساغ يف النثر، إمنا يـعول  َّ َ ُ ُ ُ
َ، أي مدى استجابة النفس هلذا اللفظ أو ذاك يف الذوقفيه على   السياقَ

ًانونا عاما الستعمال الغريب يف ُويستخرج ابن األثري ق. الشعري أو النثري ً
َّوعلى هذا فاعلم أن كل ما يسوغ استعماله يف الكالم ((: الكتابة األدبية فيقول ُ

ُاملنثور من األلفاظ يسوغ استعماله يف الكالم املنظوم، وليس كل ما يسوغ 
وذلك شيء . ُاستعماله يف الكالم املنظوم، يسوغ استعماله يف الكالم املنثور

ّه واطلعت عليه، لكثرة ممارسيت هلذا الفن، وألن ُّاستنبط ُ  الذي عندي الذوقََّ
))ََِّدلين عليه

)١٢(.  
                                                            

 ).١٨٣(، ص ١، جاملثل السائر )10(

 ).١٨٤(ص ، ١ج، نفسه )11(

 ).١٨٥(، ص ١، جنفسه )12(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٥٨  )٤(اجلزء ) ٨٢( ا

ُولقد الحظ ابن األثري يف هذا القانون الذي وضعه أن الذوق هو مالك  َ َ
ُاألمر يف التمييز بني ما يسوغ وما ال يسوغ ٌوهذه النظرة الذوقية أصل ملوقف . ُ ْ

َثري إىل أثر الذوق يف البنية األسلوبية للتعبري مجايل عام، حيتكم فيه ابن األ
أن ((َوقد ذهب فريق ممن عرض ابن األثري رأيهم يف الفصاحة، إىل . العريب

ُالكالم الفصيح هو الذي يعز فهمه ويبـعد متناوله ُ ُ ْ ُ ْ ُِّ((
وأهل هذه اجلماعة . )١٤(
 وحشيا ًإذا رأوا كالما((يصفهم ابن األثري باملدعني لصناعة الكتابة، وهم 

ِّغامض األلفاظ يعجبون به، ويصفونه بالفصاحة، وهو بالضد من ذلك ّ َ ُ َ(( ،
ِوالفصاحة عند ابن األثري ال يـعتد فيها بالغوص وراء املعىن، أو بـعد متناوله ،  ْ ُْ ُُّ َ

، ولبيان أمر ))َألن الفصاحة هي الظهور والبيان، ال الغموض واخلفاء((
ُالفصاحة، وما تنقسم إليه األلف ُاظ حبسب االستعمال، يعرض الناقد ما يـعتمد َ َ َْ ُ

األلفاظ تنقسم يف االستعمال إىل جزلة ورقيقة، ((: )١٤(عليه يف ذلك فيقول
  :ولكل منهما موضع حيسن استعماله فيه

ُ فاجلزل يستعمل يف مواقف احلزم واحلماسة، كوصف مواقف احلرب -١
  .أو التهديد
َّ ذلك من املواقف، مما يستدعي ُ وأما الرقيق فهو يستعمل فيما دون-٢

األشواق والتلهف على احلبيب البعيد، واستجالب املودات ومالينات 
))االستعطاف وأشباه ذلك

)١٣(.  
أعين ((ًِّواجلزل من األلفاظ ال يكون وحشيا متوعرا عليه أمارة البداوة بل 
 لست ًّباجلزل أن يكون مبيـنا على عذوبته يف الفم ولذاذته يف السمع، وكذلك

                                                            
 ).١٨٥(، ص ١املثل السائر، ج )13(



  
٧٥٩  حممد أديوان.  د– صفات الكلمة احلسنة املقبولة عند ابن األثري

ُأعين بالرقيق أن يكون ركيكا سفسفا وإمنا هو اللطيف، الرقيق احلاشية، الناعم 
ِ ً َ ً

  .))امللمس
ّومما يلفت النظر يف عبارة ابن األثري، هذا املصطلح املتميز الذي يستعمله 
َيف تعاريفه وحتديداته، فهو يبىن على أساس ذوقي ظاهر، كمصطلحات  ُ

ّ وهي كلها مصطلحات ذوقية هلا مداخل ومة،ّالعذوبة واللذاذة والرقة والنع
ّمعجمية وثيقة العرى مبجاالت املأكل واملشرب وامللبس، وهي كلها أمور ذوقية  َُ َّ

  .َيف أصلها حيصل فيها التفاوت بني الناس
وقد أورد ابن األثري أمثلة للرقيق واجلزل من األلفاظ يف نصوص خمتلفة من 

ً، ووصوال إىل الشعر والنثر، يف عصور األدب ًالكالم العريب بدءا بالقرآن الكرمي
  .املختلفة ومنها زمنه وأدبه هو نفسه

ذكر احلساب والعذاب وامليزان ((ُومن اجلزل يف القرآن تلك القوارع عند 
رى ))ّوالصراط، وعند ذكر املوت ومفارقة الدنيا وما جرى هذا ا

ومن . )١٤(
َالرقيق، الذي ال يرى فيه ضعف وال سفسف، م َ ِذكر الرمحة ((ا يف القرآن من ُ

والرأفة واملغفرة، واملالطفات يف خطاب األنبياء، وخطاب املنيبني والتائبني من 
ُ

رى ))العباد، وما جرى هذا ا
)١٤(.  

ُوسنورد مثالني من القرآن مما عرض له ابن األثري يف كتابه، أحدمها عن 
  .اجلزل من األلفاظ، والثاين عن الرقيق منها

َلقد جئتمونا فرادىو:  من األلفاظ فقوله تعاىللالجزأما  ُ َ َُ ُ
ِ َ كما ،َ

ٍََّخلقناكم أول مرة َ َّ ُْ ْ َ ُ وتـركتم ما خولناكم وراء ظهوركم،َ ُِ ُُ َ َ َّْ َ ُ ُ وما نـرى معكم ،ََ َ َ ََ

                                                            
 ).١٨٦(، ص ١، جثل السائر امل)14(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٦٠  )٤(اجلزء ) ٨٢( ا

ُشفعاءكم الذين زعمتم أنـهم فيكم شركاء َُ ُُ ِ ُِ َّ ُ َ َ َ َّ ُ َُ ُ لقد تـقطع بينكم،َ َ َ َ َّ َ ََ ُ وضل عنكم ما ،َ َ َّ َ
ُكنت َم تزعمونُ ُ ُ َ)١٥(.  

ٌوإذا سألك عبادي عين فإين قريب :  فمثاله قوله تعاىلالرقيقوأما  َِ ِّ ِّ َ ِ َِ َ َ َ
ِأجيب دعوة الداع إذا دعان َ َ َِ َّ ََُ ُ

ِ)١٦(   
ّويتوخى ابن األثري من هذه األمثلة وغريها، مما أورده للجزل والرقيق من 

. ّ من الزاوية التعبرييةّاأللفاظ، وضع أصول لنظرة أسلوبية إىل الكالم العريب
ا األلفاظ عادة يف مواطن من  فالقوة واجلزالة والرقة واللطف، اليت تتصف 
ا إال لكون املكان أو املواضع اليت تأيت فيها يف التعبري  ّالتعبري، ال تتصف 
ِّمتنحها هذه الصفة، باعتبار معيار التلقي الذي حيكم عليها باجلزالة تارة وبالرقة  َ ّ ُ

فاجلزالة والقوة كاللطف والرقة ليست صفات مالزمة لأللفاظ، . أخرىتارة 
ّوإمنا هي صفات خيلعها ذوق املتـلقي عليها يف موقف أسلويب معني ََِّ والنظرة . ُ

َّاألسلوبية المعتمدة على تقبل الكالم، واالنفعال له، هي وحدها املؤهلة لبيان 
ُ

ُّ ِ َ ُ ّ
ًألثري كان رائدا يف هذا النوع من النظر وابن ا. مواضع اجلزالة والرقة يف الكالم

  .األسلويب الذوقي
م الغريب يف شعرهم وممن . وقد أخذ ابن األثري على شعراء احلضر ركو

، الذي )ه٣٦٢ت (حنى عليهم بالالئمة الشاعر ابن هانئ املغريب األندلسي، 
  :قال يف شعره

ا أسد اللقاء الدالهث ُحيف  ِ َ َّ ُِ َِّ ُ ْ َُِ ُّ َعهم إال سرادق جعفروما را((  َ ْ َ ُ ِ ُ َ 

ُقوادمها والكاسرات احلثائث ِ َِ ُُ َ ِ((
 َّوما تستوي الشغواء غري حثيثة  )١٧(

                                                            
 .٩٤ اآلية: األنعامسورة ). ١٨٧(ص ، ١ج، ثل السائرامل) 15(
 .١٨٦ اآلية: البقرةسورة و )١٨٧ (، ص١، جهنفس) 16(



  
٧٦١  حممد أديوان.  د– صفات الكلمة احلسنة املقبولة عند ابن األثري

أال ترى إىل هذه ((: فهذا كالم مستقل علق عليه ابن األثري بقوله
ُالكلمات كيف يكرهها السمع، وينبو عنها الطبع، وتستكرهها القلوب،  ُ

َعند الوقوف عليها خابط خبط عشواء، ال ُوتعافها النفوس، وكأن اإلنسان  ٌ
ُيدري أين يضع رجله َْ ُ َ َ((

)١٨(.  
َِّمما ترقص األمساع له، ويرن على ((ومن الرقيق الذي يراه ابن األثري 

ٍصفحات القلوب، قول يزيد بن الطثرية يف حمبوبته من جرم
ْ َ ِ:  

ُعلى كبدي كانت شفاء أنامله ِ ً ُبنفسي من لو مر بـرد بنان  ْ َْ َ ََّ  هَْ
ُفال هو يعطيين وال أنا سائله َ ِ ُ َ َ((

ُُْومن هابين من كل شيء وهبته  )١٩( ِ 
ًويرى ابن األثري أن هذا البدوي قال شعرا رقيقا، جديرا بشعراء احلاضرة الذين  ًً

  .)٢٠(ًيصطنع بعضهم الغريب يف شعره، كقول ابن هانئ املذكور سابقا وغريه
ُّولعل هذا املوقف من ابن األثري يدل ُ  على مدى حتكيمه احلس احلضاري، َّ

أو عامل البيئة يف حكمه النقدي واألسلويب، على طرق الشعراء يف القول 

                                                                                                                                
وهو أبو علي جعفر : جعفر. اخليمة الكبرية: السرادق). ٤٦( اجلامع الكبري، ص )17(

). األعالم للزركلي. (دائح الكثريةابن علي األندلسي أمري الزاب، قال فيه ابن هانئ امل
ُالدالهث ُاألسد الشغواء: واحدها دهلث: َ ُالعقاب: َ ّكبار مقدمات الريش : القوادم. ُ

 .حثيثة. احلثائث ج. يف جناح الطري

 ).٤٧(اجلامع الكبري، ص ) 18(
 ).١٩١(، ص ١ املثل السائر، ج)19(

  :يتني من ذلك قول ابن الرومي الذي أورده ابن األثري يف ب)20(

َنـبـر يف جعضلفونة ّاسقين األسكركة الصنـ  َْ َْ َ ِ 
َواترك الفيجن فيـ  ـه يا خليلي بغصونه َ 

 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٦٢  )٤(اجلزء ) ٨٢( ا

م وأقدارهم ليس رهينا فقط مبا هم عليه . ومنازعهم يف التعبري ًفاختالف درجا
َّمن معرفة شعرية ودراية بأدوات النظم، وإمنا مبا هم عليه من جعل درايتهم 

ا جتربتهم هذه تتوافق ومق ّتضيات املواقف الشعورية والنفسية اليت تتصف  َّ ّ
والشك أن العامل البيئي أو احلضاري له دور كبري وفعال يف توجيه . اإلبداعية

َوقد صرح ابن . أساليب املبدعني من األدباء والشعراء ذا املطلب يف َّ األثري 
ّتصوره األسلويب معلقا على قول يزيد بن الطثرية املشا وإذا كان ((: ًر إليه آنفا فقالً

ِهذا قول ساكن يف الفالة ال يرى إال شيحة أو قيصومة، وال يأكل إال ضبا أو 

ّيربوعا، فما بال قوم سكنوا احلضر ووجدوا رقة العيش، يتعاطون وحشي األلفاظ  ْ ّ َ ُ ً
ّإما جاهل بأسرار الفصاحة وإما عاجز : َّوشظف العبارات؟ وال خيلد إىل ذلك إال

)) سلوك طريقهاعن
)٢١(.  

ّوقد يأيت البعض من مدعي هذه الصناعة بالغريب يف كالمه، والوحشي 
ِ ِ ّ

ا، وأما ((منه خاصة  وذلك أنه يلتقطه من كتب اللغة أو يتلقفه من أربا
ُالفصيح املتصف باملالحة فإنه ال يقدر عليه، ولو قدر عليه مل يعلم أين يضع  ُ

ِ

))ْيده يف تأليفه وسبكه
)٢٢(.  

ّ ابن األثري يقدم مناذج متنوعة من أساليب الشعراء البدويني وطفق
ّواملتحضرين يف اجلزل والرقيق من الشعر، فقدم جمموعة من اآلراء األسلوبية يف  ّ

ّوكل شعر أيب العتاهية ((: شعر هؤالء الشعراء، ومن ذلك قوله يف أيب العتاهية
ُّكذلك سهل األلفاظ، وسأورد منه هنا شيئا يستدل به  على سالسة طبعه ً

                                                            
 ).١٩١(، ص ١ املثل السائر، ج)21(

 ).١٩٤ - ١٩٣(، ص ١ ج نفسه،)22(



  
٧٦٣  حممد أديوان.  د– صفات الكلمة احلسنة املقبولة عند ابن األثري

ُفمن ذلك قصيدته اليت ميدح فيها املهدي ويشبب فيها جباريته . وترويق خاطره ِّ ُ ّ
  :))َْعتب

َم قد سكن احلسن سرباهلا ُ ْ َ  ًَأال إن جارية لإلما  ِ
ََوأتعب يف اللوم عذاهلا ّ ُ ِ

ّْ َ ا  َ َلقد أتـعب اهللا قليب  َ ْ 
  :ّ فلما وصل إىل املديح قال

ََذياهلاَُُِّإليه جترر أ  ًأتته اخلالفة منقادة  َ
َومل يك يصلح إال هلا َْ َّ ُ ُ َ َُ((

َُفـلم تك تصلح إال له   )٢٣ ( ّ ُ ُ َْ ُ َ ْ َ 
ِوعلق ابن األثري على هذا الشعر، وعده وما شاكله من السهل املمتنع  ْ َّ ُ ُ َّ ّ

ًواعلم أن هذه األبيات املشار إليها ها هنا من رقيق الشعر غزال ((: حيث قال
َا، وقد أذعن ملدحيها الشعراء من أهل ذلك العصر، ومع هذا فإنك تراها ًومدحي

  .من السالسة واللطافة على أقصى الغايات
َوهذا هو الكالم الذي يسمى السهل املمتنع، فرتاه يطمعك، مث إذا  ُ ِ ُ َُّ

  .حاولت مماثلته راغ عنك كما يروغ الثعلب
ٍوهكذا ينبغي أن يكون من خاض يف كتابة أو شعر،  فإن خري الكالم ما َ

))دخل األذن بغري إذن
)٢٤(.  

ولعل يف اجلملة األخرية يف نص ابن األثري داللة واضحة على منحاه 
 هو فالمتلقي النصوص، ّأدبيةاألسلويب يف احلكم على الكالم األديب وعلى 
وذلك عندما يدخل الكالم بغري . َّالذي حيكم على نص ما بتحقيق األدبية فيه

ً ينفذ الكالم إىل دخيالء املرء ونفسه ووجدانه نفاذا تلقائيا أي عندما. إذن
                                                            

 ).١٩٤ - ١٩٣(، ص ١ ج املثل السائر،)23(

 ).١٩٤(ص ، ١ج، نفسه )24(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٦٤  )٤(اجلزء ) ٨٢( ا

وعفو اخلاطر، دون حاجة إىل الغوص وراء املعاين املستغلقة أو النفور من 
ُإن االهتزاز واالرتياح للكالم شعوريا ووجدانيا يولد . األبنية الصوتية الناشزة ِّ ً

ًطربا به وانفعاال له، وهذا هو أحسن الكالم ّن هذه الزاوية األسلوبية وم. ً
ً مع األسلوب األديب يف النصوص، يصوغ ابن األثري رأيا خبصوص والتفاعلية، ُ

واعلم أن األلفاظ جتري يف السمع ((: اجلزل والرقيق من األلفاظ حيث يقول
ّجمرى األشخاص من البصر، فاأللفاظ اجلزلة تـتخيل يف السمع كأشخاص  ُ َّ َُ

ُظ الرقيقة تتخيل كأشخاص ذوي دماثة ولني أخالق واأللفا. عليها مهابة ووقار َّ ُ
))ولطافة مزاج

)٢٥(.  
ًوبناء على هذا التعريف األسلويب للجزل والرقيق، يقدم ابن األثري رأيا  ّ

وهلذا ترى ((: ًدقيقا عن ألفاظ أيب متام والبحرتي ال خيلو من طرافة يقول فيه
ا رجال قد ركبوا خيوهلم واستأل موا سالحهم، وتأهبوا ألفاظ أيب متام كأ

ا نساء حسان عليهن غالئل مصبغات وقد . ّللطراد ّوترى ألفاظ البحرتي كأ َ
ِ

ّحتلني بأصناف احللي َ ْ((
)٢٦(.  

ّوهناك أمور يتميز فيها النظم عن النثر يف أوصاف األلفاظ، ال سيما 
ّاإلنكار على الناثر يف استعمال الوحشي من الكالم أكثر ((الوحشي منها فإن 

ال مطلق العنان، متصرف من  ّاإلنكار على الناظم، وذلك ألن الناثر واسع ا
ُكيف شاء، قادر على أن يقيم مكان اللفظة اليت ذكرها لفظة أخرى مما هو يف 
ُمعناها؛ والناظم قد ال ميكنه ذلك، ألن جمال التأليف عليه حرج ونطاقه ضيق، 

ذلك يف مجيع احلاالت، ُوإذا أراد أن يقيم لفظة مكان لفظة ال يتأتى له 

                                                            
 ).١٩٥(، ص ١، جاملثل السائر )25(

 ).١٩٥(ص ، ١ج ، نفسه)26(



  
٧٦٥  حممد أديوان.  د– صفات الكلمة احلسنة املقبولة عند ابن األثري

))النفساد الوزن عليه
ًفالناظم أكثر عذرا يف ركوب الوحشي من الكالم، . )٢٧(

  .ّأما الناثر فال عذر له حسب ما يقرره ابن األثري يف قوله السابق
ما يضيق به جمال الكالم يف بعض ((ًوعلى الناظم والناثر معا اجتناب 
ّصاد والطاء والظاء والغني، فإن يف احلروف كالثاء والذال واخلاء والشني وال ّ

ُاحلروف الباقية مندوحة عن استعمال ما ال حيسن من هذه األحرف املشار  ُ َ
ًوالناظم يف ذلك أشد مالمة و. ))إليها َ ُهو ال يـعاب إذا مل ينظم هذه األحرف ((ّ َ ُ

))ُيف شعره، بل يعاب إذا نظمها وجاءت كريهة مستبشعة
)٢٨(.  

ُّوأشدها كراهة . وت يف كراهتها يف االستعمالعلى أن هذه احلروف تتفا
ًاخلاء والضاد والظاء والغني، والباقية أهون حاال: أربعة هي ُ ّ.  

ًألفاظا ) هذه احلروف(واضع اللغة مل يضع عليها ((ويالحظ ابن األثري أن 
ذه الصفة منها فإمنا هو قليل  ّتعذب يف الفم وال تـلذ يف السمع، والذي هو  ُّ ََ ُ ُ

))جدا
َّومن صفات الكلمة أال تكون مبتذلة بني العامة.)٢٧( فما هو املبتذل . ّ

  ًمن األلفاظ إذا؟
  ):من األلفاظ(المبتذل 

َّالشائع العادي املخصوص بالعامة من الكالم، واملبتذل : واملبتذل يف اللغة
  :يف اصطالح ابن األثري قسمان

َما كان من األلفاظ داال على معىن وضع له(( :األول ّ يف أصل اللغة فغريته ِ
ًالعامة وجعلته داال على معىن آخر ّ((

  :، وهو ضربان)٢٩ (

                                                            
 ).٤٨( ص ،١ ج اجلامع الكبري،)27(
 ).١٩٦( ص ،١ ج،املثل السائر )28(
من ) ١٩٨( ص ١قارن مبا ورد يف كتاب املثل السائر، ج). ٥٠( اجلامع الكبري، ص )29(

 .يف أماكن متنوعة من الشعر ))الظرف((النماذج عن استعمال 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٦٦  )٤(اجلزء ) ٨٢( ا

َُ ما يكره ذكره كقول أيب الطيب-١ ُ:  
ِوعف فجازاهن عين بالصرم
ّْ ِّ َ ََّ ُ َِأذاق الغواين حسنه ما أذاقين((  )٣٠(َّ ُ ِ ََ 

ُيقال .  يف وضع اللغة هو القطع))ّالصرم((فإن معىن لفظة  ُصرمه((ُ ذا  إ))َََ
ا العامة وجعلتها دالة على احملل املخصوص من احليوان دون غريه، . قطعه ّفغري ّ

ومن أجل ذلك استكره استعمال هذه اللفظة وما جرى . ًوأبدلوا السني صادا
ّجمراها، لكن املكروه منها ما يستعمل على صيغة االمسية، كما جاءت يف هذا  ُ

))البيت
)٣١(.  

ُ جلأ إليه يف االستعمال، ولكنه يعاب ُوهذا ال يعاب على البدوي إذا ُ
ّاستعماله عند املتحضر، ألن البدوي مل تتغري دالالت األلفاظ يف زمنه، ومل  ّ

ا األصلية يف وضع اللغة ا العامة عن استعماال   .)٣٠(خترج 
 ما هو يف أصل اللغة له معىن مث حولته العامة عن ذلك املعىن إىل -٢
))بح وال مستكرهَّإال أنه ليس مبستق((غريه 

اإلنسان ((، ومثاله تسمية العرب )٣٠(
والظريف . ًظريفا إذا كان دمث األخالق، حسن الصورة واللباس طيب الريح

ًيف أصل اللغة خبالف ذلك ألن اإلنسان إمنا يسمى ظريفا إذا كان حسن  َّ ُ
))ّإذ الظرف يتعلق باللسان ال غري. النطق فقط

)٣٢(.  
))ّمة وهو الذي مل تغريه عن وضعهما ابتذلته العا(( :الثاني

ُويرجح ابن . )٣٣( ِّ

                                                            
ا احلسني بن إسحاق  من قصيديوان المتنبيوالبيت يف . القطع: ّ الصرم)30( دة ميدح 

 ).١٩٦، ص ١ جالمثل السائر،: انظر. (التنوخي
 ).١٩٧(، ص ١ املثل السائر، ج)31(
من ) ١٩٨( ص ١قارن مبا ورد يف كتاب املثل السائر، ج). ٥٠( اجلامع الكبري، ص )32(

 .يف أماكن متنوعة من الشعر ))الظرف((النماذج عن استعمال 
 ).١٩٨(، ص ١ املثل السائر، ج)33(



  
٧٦٧  حممد أديوان.  د– صفات الكلمة احلسنة املقبولة عند ابن األثري

سواء ((َّاألثري أن يكون املقصود هنا باالبتذال األلفاظ السخيفة والضعيفة 
ّتداولتها اخلاصة أو العامة ّ((

)٣٤(.  
  :ومن ذلك قول البحرتي

ِأم صبغت بعدي بالزاج َّ َ ْ َ ُِ
َّوجوه حسادك مسودة  )٣٥( ِ َّ ُ ُ 

  :ومن أصناف الكلمة
ِ بني معنيني أحدمها يكره ذكرهتكون مشتركةأال  • ُ ُ ُ

)٣٦(.  
ًأن تكون الكلمة مؤلفة من أقل األوزان تركيبا • ً َّ)٣٧(.  

َوقد الحظ ابن األثري يف هذا الصدد أن ابن سنان أخطأ يف استقباح  َّ
ا((لفظة  ْسويداوا َ ُ((

بسبب طوهلا، والدليل الذي ساقه هو أن يف الكالم ) ٣٨(
ًلفظة حروفا لكنه مجيل يف موضعه كلفظيت العريب ما يفوق هذه ال

))يستخلفنهم(( و))سيكفيكهم((
  . يف القرآن الكرمي)٣٩(

ً عاما لألوزان املستحسنة يف األلفاظ ًقانونا أسلوبياويستخرج ابن األثري 
ّأن األصول من األلفاظ ال حتسن إال يف الثالثي ويف بعض الرباعي، ((مفاده  ُ

ْعسجد(( و))عذب((كقولنا  فإن هاتني اللفظتني إحدامها ثالثية واألخرى . ))َ
ّرباعية، وأما اخلماسي من األصول فإنه قبيح، وال يكاد يوجد منه شيء  ّ

                                                            
وقارن مع ما قاله يف اجلامع حول هذا القسم الثاين إذ مل يورد هذا ). ١٩٩(نفسه، ص  )34(

 ).٥١انظر اجلامع الكبري، ص . (الرتجيح وإمنا اكتفى بتعريف القسم الثاين من املبتذل
 ).٢٠١(، ص ١ املثل السائر، ج)35(
 ).٢٠٢( ص ،١نفسه، ج )36(
 ).٢٠٤( ص ،١ ج نفسه،)37(
ا كلمة طويلة جدا، ((: الفصاحة البن سنان اخلفاجي حيث قال:  انظر)38( فسويداوا

 ).٨٨(ص  ))فلذلك ال أختارها
 .من سورة النور) ٥٥(من سورة البقرة؛ واآلية ) ١٣٧( انظر اآلية )39(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٦٨  )٤(اجلزء ) ٨٢( ا

ُصعصلق(( و))جحمرش((حسن، كقولنا  َِ )) وما جرى جمرامها))َْ
)٤٠(.  

ُإن املعول عليه يف استحسان التأليف اللفظي يف كلمة ما، ليس هو طوهلا  َّ َ
ُأو قصرها كما ي ُ فهم من موقف ابن سنان الذي اعرتض عليه ابن األثري، وإمنا َ

  :املعول عليه يف نظر هذا األخري
  .ُ مراعاة تآلف بعض احلروف مع بعض يف النظم-
ا، سواء كانت طويلة - َّ جتنُّب األلفاظ املؤلفة من حروف يثقل النطق  ُ َ

  .)٣٩(أو قصرية
ًوقد أورد ابن األثري حتليال دقيقا من الزاو ) ّالفونولوجية(ّية الصوتية الوظيفية ً

ُ اليت استثقلها، وعلق على من يـعترب أن السبب يف ))مستشزرات((لكلمة  َِْ َ َّ
ا هو طوهلا فبني أن كراهة هذه اللفظة ليس لطوهلا، ألننا  لو حذفنا ((َّاستهجا

َُ، لكان ذلك ثقيال، وسببه أن الشني قبلها))مستشزر((منها األلف والتاء قلنا  ً 
ا ًوإال فلو جعلنا عوضا من الزاي راء، ومن . تاء وبعدها زاي، فثقل النطق 

)) لزال ذلك الثقل))مستشرف((ّالراء فاء، فقلنا 
)٤١(.  

  :ًومن أوصاف الكلمة أيضا
ا َّأن تكون مبنية من حركات خفيفة ليخف النطق  ِ والقانون العام الذي . ّ

ذه الصيغةّيضبط توزع احلركات يف األلفاظ يأيت يف كال إذا تواىل ((: م ابن األثري 
َّحركتان خفيفتان يف كلمة واحدة مل تستثـقل، وخبالف ذلك احلركات الثقيلة، فإنه  َ ْ ُ

ْإذا تواىل منها حركتان يف كلمة واحدة استثقلت َِ ُ((
)٤٠(.  

ُولذلك تستثقل الضمة على الواو والكسرة على الياء، فالكلمة قد تأيت يف 
وحروفها . حسنة رائقة، ويف مواطن أخرى مستكرهة ثقيلةمواطن من التعبري 

                                                            
 ).٢٠٥(، ص ١ املثل السائر، ج)40(
 ).٢٠٦( ص ،١ ج،ثل السائر امل)41(



  
٧٦٩  حممد أديوان.  د– صفات الكلمة احلسنة املقبولة عند ابن األثري

ا، غري أن   هو السبب يف اختالف حركاتهاتظل هي نفسها من املخارج ذا
باختالف ُوهذا ما يسميه ابن األثري .  تارة أخرىواستثقالها تارة استحسانها

  .)٤٢( يف الكلمةتأليف الحركات
َْا صفة تـلحق الصوت من حيث أما صفة احلوشي اليت ذكرها ابن األثري، فإ

عدم تناسق مقادير الفضاءات النطقية فيه، حبيث خيتل نظام تأليفه الصويت فيأيت 
ومعيار . ّفيه من النشاز والتنافر، ما جيعل األذن تستمع إليه من غري ارتياح

ّالفصاحة خمالف لذلك، ألن اللفظة الفصيحة ال تكون حوشية مضطربة التأليف 
أن جتد ((أيت على قدر كبري من التوازن والتناسب الصويت، أي الصويت، وإمنا ت

ًّلتأليف اللفظة يف السمع حسنا ومزية على غريها ً ُ((
)٤٣(.  

ُوإذا رمنا حتليل املعيار النطقي، الذي يعتمد عليه ابن سنان يف هذا 
ّالقول، فإننا نالحظ أن هذا املعيار هو شكلي مادي، يف حني أن املعيار 

ًا وأكثر التصاقا جبمال النص عتمده ابن األثري يظل ذوقيالسمعي الذي ي
  .))النص األديب(( باعتبار أن النسيج اللفظي هو يف النهاية

فاملعيار النطقي وحده ال يكفي إلثبات مجال النص أو نفيه يف هذه 
ِّاحلال، ألننا يف حاجة إىل موقف املتلقي أو املتقبل الذي يرتاح يف أثناء 

  .قلق وينفراالستماع أو ي

                                                            
ّألثري مثال لأللفاظ اليت تواىل فيها الضم وقد ضرب ابن ا). ٢٩٧(، ص ١، جنفسه )42( ً

ًومل تستثقل يف آيات من القرآن وأبيات من الشعر، فبني أن االستثقال ليس حكما  َّ ُ
على تأليف احلركات يف اللفظ باعتبار ظاهر التأليف الصويت، وإمنا هو حكم على 

َّحمدد قد ّذلك باعتبار التفاعل النفسي مع اإليقاع الصويت للفظ يف سياق صويت 
 .يؤدي إىل االستحسان أو االستهجان

 ).٦٤( سر الفصاحة، ص )43(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٧٠  )٤(اجلزء ) ٨٢( ا

ومن مث يكون موقف ابن األثري أقرب إىل الذوق واعتماد موقف املتلقي 
  .املستمع يف احلكم على فصاحة اللفظة املفردة

أما عن الوحشي من األلفاظ وهو الذي يصعب أن تستأنس به األذن 
ّفاألمر فيه على ما قرره ابن األثري، غري أننا إذا نظرنا إىل هذه املسألة الصوتية 

ًن الناحية املادية باعتبار الصوت صوتا ماديا، فإن صفة الوحشية هنا صفة م ّ
ذه  ُغري مادية، وإمنا هي صفة نفسية نامجة عن كون اللفظ الذي يتصف  ّ
َّالصفة عند ابن األثري هو اللفظ الذي قل تداوله يف اللغة، فكان مثل الوحش 

ال اللغوي، ال نك ًيف الفالة صوتا هائما يف ا اد نصادفه إال إذا ابتعدنا عن ً
ّالرصيد املتداول، وتعمدنا إيراد هذه األلفاظ النافرة مثل الوحوش اليت يقل  َ

ا   .االستئناس 
ال اللغوي يف تقديرنا وإمنا . ًفهذه الصفة إذا نفسية وال عالقة هلا با

التحليل الذي أتى به ابن األثري حتليل أسلويب، ينظر إىل اللفظة يف سلسلة 
فهي إذا كانت كثرية . الكالم باعتبار درجة تواترها واطمئنان ذوق املتلقي هلا

التداول صادفت هوى يف نفسه، وإن كانت قليلة التداول كانت من الغريب 
النادر الذي جيايف روح الفصاحة يف نظر بعض النقاد كاجلاحظ وابن سنان 

لمة، كما قال أن تكون الك((الذي جيعل من شروط فصاحة اللفظة الواحدة 
))َّأبو عثمان اجلاحظ، غري متوترة وحشية

)٤٤(.  
ذا التصور املتعدد  ّإن ما يسميه البالغيون القدماء الفصاحة يف الكلمة، 

ذا املصطلح ))اجلرس((ّالصور، هو ما مساه الناقد عبد اهللا الطيب  ، وهو يقصد 
ٍالصويت جمموع الصفات الصوتية اليت حتقق للفظة ما لدى امل َتلقي االرتياح ُ

                                                            
 ).٦٦( سر الفصاحة، ص )44(



  
٧٧١  حممد أديوان.  د– صفات الكلمة احلسنة املقبولة عند ابن األثري

ا فصيحة أن النقاد القدماء ضل ((ويرى الناقد املذكور . النفسي الالزم، لكو
ًعنهم أن يستعملوا كلمة اجلرس استعماال اصطالحيا ً((

)٤٥(.  
ولقد ارتبط مفهوم الفصاحة باللفظ عند هذا الناقد حبيث اعترب أن صفة 

صاحة الكلمة، وهذا اجلرس مبا حتمله من االنطباع الصويت هي املؤشر إىل ف
َّالتصور يأخذ بعني االعتبار اجلانبني النطقي والسمعي معا، مادام اجلرس جمرد  ً َّ

  .ّانطباع ميتزج فيه الوصف الصويت للكلمة والوصف الذوقي ألثرها يف املتلقي
َولقد اقرتن مفهوم الفصاحة باللفظ عند أيب هالل العسكري الذي اشتط 

فصاحة عن املعىن وقصرها على اللفظ، وجعلها يف الدفاع عن أطروحة عزل ال
فعلى هذا ((. ًعنوانا على متام آلة البيان، وهذه اآللة ال ختص عنده سوى اللفظ

ُتكون الفصاحة والبالغة خمتلفتني، وذلك أن الفصاحة متام آلة البيان فهي 
اء  املعىن تتعلق باللفظ ألن اآللة تتعلق باللفظ دون املعىن والبالغة، وإمنا هي إ

ا مقصورة على املعىن ))إىل القلب فكأ
)٤٦(.  

َوقد حصر البالغيون املتأخرون كالقزويين شروط فصاحة املفردة يف خلوها 
، وهي صفات يشرتك فيها عموم )٤٧(من تنافر احلروف والغرابة وخمالفة القياس

  .النظر البالغي إىل مسألة الفصاحة
لعريب القدمي، لدى اللغويني إذا نظرنا إىل مسألة الفصاحة يف التصور ا

والنقاد البالغيني، فإننا نالحظ أن االختالف احلاصل بني الدارسني هلذه 
املسألة اجلمالية واللغوية يف الكالم العريب، باعتباره وحدات لفظية مفردة أو 

                                                            
 ).٤٥٨(، ص ٢، ج١٩٧٠، ٢. املرشد إألى فهم أشعار العرب، دار الفكر، بريوت، ط )45(
الكتابة والشعر، حتقيق علي حممد البجاوي، حممد أبو الفضل إبراهيم، .  الصناعتني)46(

 ).١٤(، ص ٢.ط
 اخلطيب القزويين، اإليضاح يف علوم البالغة، شرح وتعليق عبد املنعم خفاجي، )47(

 ).٧٤ - ٧٣(، صص ١٩٨٩، ٣.الشركة العاملية للكتاب، ط



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٧٢  )٤(اجلزء ) ٨٢( ا

ًنسيجا نصيا، إمنا هو راجع إىل نقاش واسع حول مسألة التنافر وميكن أن 
  : املالحظات اآلتيةخنتصر بعض مالحمه يف

 أمجع البالغيون على أن التنافر هو ما يعرتي الكلمة من ثقل، يعسر -١
معه نطقها فتكون هذه النظرة بسيطة تنظر إىل الشق النطقي الصويت للفظ، 
وال تنظر إىل األثر السمعي له يف نفس املتلقي، وهذه النظرة النطقية على 

ا تغيب املبدأ الذوقي واملعيار ّصحة معيارها قليلة اجلدوى اجلمالية، ُ أل ِّ
  .السمعي لدى املتلقي

:  لقد قسم البالغيون التنافر إىل نوعني فيما خيص الكلمة املفردة، مها-٢
ُاهلعخع((ومثال األول كلمة . التنافر القوي والتنافر الضعيف  فهو شديد الثقل ))ُْ

  .يف النطق، وينبو عنه السمع السليم
  .ِّ وهي أقل يف ميزان الثقل والنبو من أختها))مستشزرات((ومثال الثاين لفظة 

ِوهذا التمييز عند البالغيني ال خيضع لقانون النطق فحسب، وإمنا يدخل  ُ ُ
ًاالعتبار السمعي وحيكم ذوق املتلقي أيضا ّ ُ ِّ َُ َّ ِ ومن مث فذلك نوع من النظر . َّ

ّاألسلويب الذي طور نظرة اللغويني
 تقف عند ، اليت كانت يف عمومها)٤٨(

حدود املعيار النطقي، وإن شاركهم بعض البالغيني هذه النظرة العقيمة كما 
  .ّّبيـنا فيما سبق

                                                            
؛ )٣٢٨(املقتضب، جض، ص :  ينظر يف مسألة األصوات يف اللفظ عند اللغويني)48(

قرب خمارج ومن مجلة ما ذكره اللغويون أن ). ٤٣١(، ص ٤والكتاب لسيبويه، ج
بل إن . ّاحلروف مدعاة إىل الثقل يف النطق، وأن تباعد املخارج مدعاة إىل اخلفة واليسر

ًتقارب املخارج يؤدي إىل قبح الكلمة، على رأي ابن جين الذي اعترب أن كثريا من  ّ ّ
. املهمل العريب إمنا نشأ عن قبحه يف النطق فتناساه الناس يف التداول واالستعمال

 ).٧٧ -٧٥(ابن جين، سر صناعة اإلعراب، ص : ظرللتفصيل ين



  
٧٧٣  حممد أديوان.  د– صفات الكلمة احلسنة املقبولة عند ابن األثري

 لقد كانت النظرة البالغية إىل مسألة التنافر، يف حتديد فصاحة -٣
الكلمة، أهم من نظرة اللغويني اجلزئية اليت ال تعتد بعوامل السياق وموقف 

ّغية لدى أصحاب النـزعة الذوقية عميقة يف فهم فقد كانت النظرة البال. املتلقي
ًالعالقة بني الفصاحة بوصفها مفهوما صوتيا، والفصاحة بوصفها مفهوما  ً

َاستعماليا، يستحضرون فيه عناصر السياق الذي أجنز فيه النُّطق فالتنافر عند . ُ
كان ابن وقد . َّهذه الفئة املتميزة من البالغيني قيمة نفسية وليس قيمة نطقية

ذا التصور األسلويب الذي كان لديه عن هذا اجلانب من  ًاألثري متقدما  ِّ
اجلمال النطقي للنص األديب يف وحداته الدنيا، وهي األصوات يف اللفظة 

  .املفردة
 السياق العام لعمل التلفظ الذي يبدأ به كل Leechّوقد حدد ليتش 

  :)٤٩(ّكالم، يف عناصر، منثلها باملخطط اآليت
  لسياقا

  المخاطب] اإلنجاز النطقي/ التلفظيالفعل [المتكلم 
  أغراض السياق(

  )الفعل الكالمي
ُإن هذا التصور حياول أن يقدم عملية التلفظ، باعتبارها إجنازا نطقيا  ً ّ ّ
ّضمن تصور أعم ختضع له، وهو السياق التداويل العام الذي جتري هذه 

موعة ))ذوق(( تتحكم يف توجيه العملية ضمن أنساقه وقواعده اجلمالية اليت  ا
  .املتكلمة للغة من اللغات

                                                            
ً حناول أن نقدم تصورا تبسيطيا رمزيا لكالم ليتش وعناصر السياق لديه، وللتفصل )49( ً

  :انظر
Leech, Principles of pragmatics, Longman, London. 1983. P. 13. 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٧٤  )٤(اجلزء ) ٨٢( ا

ًومن مث فإن أغراض السياق هي اليت حتدد لعملية التلفظ، بوصفها إجنازا  ِّ
ا دون غريها ففي التصور اجلمايل الذي حيكم . َّنطقيا، وظائف حمدة تقوم 

للمقاييس قواعد النطق العريب، يف نص من النصوص األدبية، خيضع التلفظ 
ّالعربية اجلمالية، اليت هي مجاع التجربة اإلجنازية النطقية اجلمالية لدى املتكلمني  َّ ُ َُ

ا تعبريا أدبيا ومجاليا ًباللغة العربية واملعربين  ِّ.  
ُإن هذه الضوابط املستمدة من النظرة الذوقية العربية هي اليت تتحكم  ّ ّ َ ُ

  .طقي عريب يف مقام مجايل معنيبالنظرة البالغية، لكل إجناز صويت ن
ذا القياس فإن الذوق العريب هو املوجه لعملية حتقيق الظواهر النطقية  ّو ُ ِّ
ًاليت يتطلبها السياق، ومن ذلك مثال كراهية التقاء األصوات، ملا يف ذلك من 
ْثقل أو أثر مسعي قبيح، وقس على ذلك ظواهر أخرى يرفضها السياق 

ِ

  .ًالسليم كتوايل األضداد مثالالصويت، وميجها الذوق 
إن هذه املعايري السياقية هي اليت تضمن لعملية التلفظ أن حتظى بالقبول 
ّضمن السياق العريب من الزاوية اجلمالية، وكلما وافق التعبري األديب هذا املطلب 

ّالسياقي حظي بالقبول لدى املتلقي
ِ.  



٧٧٥  

  أسماء الذات
  ها وداللتها في السياقأصول

  محمود الحسن. أ
ا ال ّوتنوعت معانيها، ّمهما تعددت األبنية االمسية، ا  فإ خترج عن كو

موعات الرئيسية، ٍهي أمساء ملعان ، وأبنية املصادر :وهي ّتنتمي إىل إحدى هذه ا

ّتقوم يف الذهن، وليس هلا وجود خارجي حمسوس
، وهي اتوصيغ املشتق ،)١(

 ،وأمساء الذات ،)٢(ّأمساء اشتقت من املصادر وتدل على ذات موصوفة حبدث
َأمساء ملسميات هلا صورة متخيلة يف الذهن، ووجود خارجي يدرك وهي  ُ ََُّ َّ ُ
التصريف معاين فرعية كالتأنيث والتثنية  ُاليت يكسبها تلكإضافة إىل ، )٣(باحلواس

  .والنسبة واجلمع والتصغري
ِال خمصص لدراسة األصول اليت أخذت منها أمساء الذاتوهذا املق ُ وفيه . ّ

 يعود إىل أصول -  وخاصة أمساء اجلنس - سيظهر أن معظم هذه األمساء 
ا ارجتلت  ُِمصدرية أو اشتقاقية، خالفا ملا هو سائد بني معظم النحاة من أ ً

َكاملصادر ارجتاال، ومل تؤخذ من غريها ُ ً ِ)٤(.  
ً يدرك باحلواس غالباشيءّ الذي يدل على االسم:  هوفاسم الذات َ ُ

)٥( ،

                                                            
  .١٩٤ - ١٩٢ :٢كتاب الكافية يف النحو  على شرحه: األسرتاباذي) 1(
  .٣٦٦ - ٣٦٥: ١شرحه على ألفية ابن مالك : مشويناأل) 2(
  .٤٢: ١املزهر : السيوطي، جالل الدين) 3(
  .٢٥: ١ارتشاف الضرب : أبو حيان) 4(
ّابن السراج) 5( تصريف األمساء  :، الدكتور فخر الدين؛ وقباوة ٣٦ :١األصول : ّ

  .١٢٥واألفعال ص 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٧٦  )٤(اجلزء ) ٨٢( ا

َويقسم إىل قسمني ُ:  
ًاللفظ الذي يـعني مسماه دون غريه، تعيينا :  وهوََ االسم العلم- ١ ّ ُ ُِّ َ َّ
ًمطلقا ُ

ُمرجتل ومنقول: َوهو على ضربني. زيد وحامت ودمشق ويثرب: حنو. )٦( َ ُ .
ّما مل يستعمل يف غري العل◌مية: َفاملرجتل َ َ َ َ ُ

َمذحج وعثمان وغطفان، وهو : حنو ،)٧( َ ُ ِ َ
  . قليل

ًما استعمل يف غري العلمية، قبل أن يستعمل علما، وهو : )٨(والعلم املنقول َ ُ ِ ُ
ِعد وفضل، أو مشتقا وصفيا كعامر َسًفمنه ما كان يف األصل مصدرا ك. األغلب ً ً ْ َ ْ

َوحممود ومجيل وأمحد َِ ُ ًم جنس كأسد وصقر، أو فعال ماضيا كس أو ا،َ ً َ أبان، أو َ
ُمضارعا كيز◌يد ويشكر، َ ِ َِ   )٩(: يف قول أيب ذؤيب))ِأطرقا((ً أو أمرا كـ ً

ّم إال ُّ العصيّال وإ،ُمامُّ الثِ ِ ْعلى أط   ِ ِرقا باليات اخلياََ ُ ِ ِ 
ًفسمي املكان به، فصار علما له. ِْأطرقا: ًوأصله أن رجال قال لصاحبيه هناك ُ َ ِّ ُ.  

. ًَّ يف األمثلة السابقة، وقد يكون مركباًواالسم العلم قد يكون مفردا كما
َّواملركب منه اإلضايف كعبد اهللا، ومنه املزجي كحضرموت، ومنه اإلسنادي كتأبط 

  .شرا
ٌوحقيقة أن لألمساء األعالم أصوال أخذت منها مشهورة عند العلماء، وعليها  ِ ُ ً ُ

َبه كتا)ه٣٩٢ت(، وابن جين ))االشتقاق((َكتابه ) ه٣٢١ت(بىن ابن دريد 
  .))املبهج يف تفسري أمساء شعراء احلماسة((

                                                            
  .١٣١: ٢الكافية يف النحو :  ؛ وابن احلاجب٥: ٢الكـتاب : سيبويه)6(
: ومذحج. ٨٤الكليات ص :  ؛ والكفوي٢٤٧شرح الكافية الشافية ص : ابن مالك)7(

  .أبو قبيلة من العرب
  .٨٤الكليات ص :  ؛ والكفوي٢٤٧شرح الكافية الشافية ص : مالك ابن) 8(
  . ١٤املبهج ص:  ابن جين)9(



  
٧٧٧  حممود احلسن.  أ–صوهلا وداللتها يف السياق أمساء الذات أ

ُاللفظ الذي يدل على كل فرد، يطابق الصورة :  وهواسـم الجنـس - ٢ ّ َّ
َّالذهنية املتخيلة ألفراد جنسه َُ

ًفاإلنسان مثال اسم جنس موضوع للداللة على . )١٠(
ُّكل فرد خارجي حمسوس، يتصف بصفات تطابق الصفات املوجودة، يف الصورة  َّ ّ

ََفـرس وثور وجبل : وكذلك احلال يف حنو. القائمة يف الذهن لطبيعة هذا املخلوق َ ََ
َوبيت وحبر َ.  

ّتني وض◌فدع ومسك، ومنها املشتق كامسي : وأمساء اجلنس منها املرجتل حنو ِ َِ ِ ُ
 ومنها ، وهذه معروفة وال حاجة لذكرها يف هذا املقال،الزمان واملكان واسم اآللة

ُُدرية أو اشتقاقية، كاخلليفة والكتب واألمصار، يف قولناول مصصُِما نقل من أ َِ :
ِأرسل اخلليفة الكتب إىل األمصار َ ُُ ُ َِ

َ ِفعيلة مبعىن اسم الفاعل: َِفاخلليفة. َ ِاخلالف، : َِ

وهو مصدر . ِمجع كتاب: ُُوالكتب. ُِّ، عرب به عن اسم الذات)١١(والتاء للمبالغة
امل:  مبعىن اسم املفعول))ِفعال((على 

َ
ُكتوب

ُِّ، فعله كتب يكتب، عرب به عن )١٢( ُ ََ ُ ُِ
ْمجع مصر: واألمصار. اسم الذات ُوهو كل بلد ممصور أي. ِ ُحمدود: َ َ

و هف. )١٣(
ْفعل(( ُِّ مبعىن اسم املفعول، فعله مصر ميصر، عرب به عن اسم الذات))ِ ُ ََ ُ ِ وأمساء . ُ

ِّاجلنس املنقولة تشكل  عد ملقال، كما سيظهر باهلامة اليت يقوم عليها هذا اادة املُ
  .قليل

َْتـفاح ومتر: ومن أمساء اجلنس ما يدل على اجلمع، حنو ُ وعرب وروم،ُّ وهذا . ََ
َّالنوع يتميز منه املفرد بإضافة تاء الوحدة، يف األجناس اليت ال يصنعها 

                                                            
  .٤١التعريفات ص : اجلرجاين) 10(
  .٤٧ن يف إعراب القرآن ص التبيا: العكربي) 11(
  .٨١ صنفسه) 12(
  .٦٥٩ص  التوقيف على مهمات التعاريف: املناوي، عبد الرؤوف )13(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٧٨  )٤(اجلزء ) ٨٢( ا

ّتـفاحة ومترة، أو بإضافة ياءي النسب لألجناس اليت تدل على : ، حنو)١٤(املخلوق َْ ُّ
ّ، حنو عريب وروميِِالعاقلني

ِ ُ ّ ََِ.  
َفاجلنس يطلق على . ًويرى العلماء أن هناك فرقا بني اجلنس واسم اجلنس ُ ِ

َالقليل والكثري، كاملاء الذي يطلق على القطرة والبحر َواسم اجلنس ال يطلق إال . ُ ُ
ِعلى واحد، كرجل وذئب ُ َ

)١٥(.  
ِّومثة ما يقال له علم اجلنس، كأسامة علما على جنس السب ً َ ِاع، وأم عامر ُ ّ

َّعلما على الضبع َّوملخص الفرق بينه وبني اسم اجلنس أن اسم اجل. ً َنس يطلق ُ ُ
ُّيطابق الصورة الذهنية له، أما علم اجلنس فيطلق على الصورة  على فرد خارجي، َُّ ُ ّ ُ

ّالذهنية املتخيلة جلنس ما، وال جيوز إطالقه على فرد خارجي من أفراد اجلنس ََّ َ ّ)١٦(.  
ا، كما يف وجتدر ا ّإلشارة إىل أن أمساء الذات ليس هلا أبنية خمتصة  ُ

َّواالحتكام إىل املعىن هو السبيل ملعرفتها، ومتييزها من غريها . املصادر واملشتقات
  .من األمساء

  أسماء الجنسأصول 
ُمرجتلة ومنقولة: ُيظهر االستقراء أن أمساء اجلنس عامة نوعان َ َفاملرجتل. َ

ُ
هو : 

ُِعثر له على أصول نقل منها وهو قليل حنوُالذي مل ي ُّالسنبلة والعنب والرتاب: َ ُّ .
ّوقد يكون له أصل ولكنه خفي فلم يعرف، أو ضاع لبعده يف الزمان عنا،  َّ ُ َ ُ َ

ِ كرفع َ
أصله و .دُعَرية لبـِقَوت والعَّوته، فلو حاولنا أن جنمع بني معىن الصَص مبعىن: ُهَريتِقَع

ُأن رجال ق  بأعلى َخَرَفرفعها ووضعها على األخرى، مث ص ،يهَجلِرت إحدى َعِطً

                                                            
  .١٧٣٥شرح الكافية الشافية ص : ابن مالك) 14(
  .٤١التعريفات ص : اجلرجاين) 15(
  .١٣٢: ٢الكافية يف النحو : ابن احلاجب )16(



  
٧٧٩  حممود احلسن.  أ–صوهلا وداللتها يف السياق أمساء الذات أ

َ وهكذا أصبحت العقرية تستعمل مبعىن .)١٧(ريتهِقَ عَعَفَر: وته، فقال الناسَص ُ
سمية، دور كبري يف َّفاء أسباب التَمان، وخَّالمتداد الز د أن يكونُيبع وال. الصوت

ا مرجتلةالكثري مناحلكم على   . أمساء الذات بأ
ّقسم نقل من أصل مصدري أو :  الثاين املنقول، وهو قسمانوالنوع ُ

ًما يزال مستعمال على بابه الوضعيّاشتقاقي  َ الذي يستعمل حبسب ))َّْالزرع((، كـ َ ُ
ًمعناه الوضعي مصدرا للفعل زرع يزرع، كما يستعمل أحيانا داال على الشيء  ً َ ُ ََ َ ً

َاملزروع فيكون اسم ذات، كما يف قوله تعاىل ُ َ
 :َنبت لكم به الزرع ُي َّْ ِِ ُ َ ُ ِ

َوالزيتون ُ َّ
، وتارة للتعبري  الوضعي يأيت األصل تارة للتعبري عن معناهوسبيله أن. )١٨(

ِّ حبسب سياق النص ومراد املتكلموذلك. عن اسم الذات َُ ُ.  
َوالقسم الثاين هو املنقول من أصل مصدري أو اشتقاقي مل يعد يستعمل  ُ ّ

 فقد معىن احلدث، لكثرة االستعمال  قد أن األصلوسبيله. حبسب معناه الوضعي
َّيف باب أمساء الذات، فاختص بالداللة عليها، وتنحى عن الداللة على معناه  َّ

  .الوضعي
ُوهذا القسم من أمساء الذات منه ما يوافق أصله يف البناء، كـ  َ  ))الليث((ُ
َالذي هو يف األصل مصدر لفعل مهمل، لكنه مل يعد يستعمل مصد َُ ًرا، بل ُ

 الذي هو ))ُاحلوت((ومن ذلك . )١٩(َّاختص بالداللة على اسم الذات، وهو األسد
َاسم ذات منقول من صفة مشبهة من مصدر حات حيوت، إذا اضطرب، ومل يعد  َ ُ َ

                                                            
  .٦٦: ١اخلصائص : بن جينا )17(
  .رة النحل من سو١١آلية ا )18(
ًمسي األسد ليثا، من قوهلم: قيل) 19( ًلثت الشيء، إذا عصبته عصبا شديدا: َ ً ُ َ َ ُ ابن . ُ

َ فيكون على هذا مأخوذا من مصدر مستعمل، وأصل يائه .١٧٠االشتقاق ص: دريد ً
  ).ليث(تاج العروس : الزبيدي. ُياؤه أصلية فيكون على ما ذكرت: وقيل. واو



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٨٠  )٤(اجلزء ) ٨٢( ا

َيستعمل صفة على بابه َ ُ
)٢٠(.  
ُِ نقلت من أصول خمالفة هلا من حيث البناء، أجناس أمساء ومن هذا القسم

ِكالغدير والنَّ ِفالغدير. ْملَ َّاملاء الذي خيلفه السيل، مسي بذلك ألن السيل : َ َُِّّ َِّ ُ
ََغادره

، منقول من مشتق على صيغة اسم ))َِفعيل((فهو اسم ذات على وزن . )٢١(
ُاملغادر، من مصدر غودر يغادر: املفعول ََ َُ ِ ُ ُ

َمعروف، مسي بذلك لكثرة : ْوالنَّمل.  ُِّ
ِتـنمله ُّ ََ

ْفـعل((ي على وزن  فهو اسم جنس مجع.)٢٢( ُ، واحدته منلة، منقول من ))َ َ
ِّاملتـنمل، من: مشتق على صيغة اسم الفاعل َمصدر تـنمل ََُ َّ َُيتنمل، إذا كثـرت  ََ ُ َّ َ َ

  .هُحركت
أن الغرض من استعمال األبنية املصدرية واالشتقاقية، للتعبري عن ُويشار إىل 

َّ األبنية تتضمن معىن وتفسري ذلك أن تلك. اسم الذات، هو املبالغة وتوكيدها َ
رد، الذي ينتمي إىل عامل الذهن، فعندما تستعمل للتعبري عن اسم  َاحلدث ا ُ َّ
ًالذات تبقى ظالل املعىن الوضعي حاضرة، لتضيف إىل املسمى احملسوس أبعادا  َّ َ ُ

ِ ُ
ًخيالية مستمدة من العقل، الذي ال يعرف حدودا لتصوراته، وال خيضع حلاكم  ِ َ ّ َ َ

  .ُلذي يظهر األشياء كما هي عليه يف عامل الواقعاحلواس، ا
  أسماء الجنس المنقولة من أصول توافقها في البناء

ًظهر فيما تقدم أن مثل هذه األمساء يكون منقوال إما من مصدر، وإما من  َّ
ُمشتق وصفي، حيث يستعار البناء املصدري أو االشتقاقي، يف سياق ما، للداللة 

ا يفقد ذلك األصل داللته على احلدث، فال يعود ًعلى اسم اجلنس، وأحيان
ًمستعمال على بابه الوضعي، بل خيتص بالداللة على اسم الذات والغرض من . َ

                                                            
  ).حوت(ملقاييس ا )20(
  .١٦٧شرح املعلقات العشر ص : تربيزيال) 21(
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٧٨١  حممود احلسن.  أ–صوهلا وداللتها يف السياق أمساء الذات أ

  .ذلك هو املبالغة وتوكيدها
  :أسماء الجنس العائدة ألصول مستعملة

ًميثل هذا النوع حيـزا كبريا من أمساء اجلنس، ومن أمثلتها قوله تعاىل ًِّ ِّ :أو 
ٌرقَوب ٌعدَ ورٌماتُُل ظِيهِف ،ِماءَّ السَنِم ،ٍبِّيَصَك

وت املَّالص :عدَّالر )٢٣(
َ

وع عند ُسم
ل املْطَه

َ
مصدران  :قَعد والربَّ فالر.حابَّالس  يفُعَلمَالذي ي وءَّالض :قَوالرب ،طر
 على ّألنه دل ،الذات عن اسم  منهماّ بكلِّربُ ع،ُقَُرب يَقَرَبـ و ُدُرعَ يَدَعَللفعلني ر

  .والغاية من التعبري باملصدر عن اسم الذات هي املبالغة .واسَك باحلَدرُ يشيء
ا عن أمساء الذاتَّعربُاليت ي ،ويغلب على املصادر املرور باملرحلة ،  

مث يطلق بعد ذلك على   املصدر مبعىن أحد املشتقات الوصفية،فوصُي، فالوصفية
ها َندِ عَدَجَ وَحرابِا املّيِرََكيها زَلَع َلَخَما دَّلُك :قوله تعاىلما يف  ك،اسم الذات

وفاكهة  ،يفَّالص تاء يفِّهة الشِزق فاكِّود بالرُاملقص :قال املفسرون. )٢٤(ًزقاِر
زق ِّأما الر ك باحلواس،َدرُ على ذات تُّاسم جنس يدل والفاكهة. الصيف يف الشتاء

 سوس،كن اجلمع بني املعنوي واحملُمي الو. اسم جنس معنوي فمصدر وهو
زق يف هذا املثال ِّل الرُِإال إذا مح املادة اللغوية، عد يفُبينهما ب ًخصوصا إذا كان

ُد عندها شيئا رَوج :على معىن اسم املفعول، فيقال ًفهو إذا مصدر مبعىن  .قت بهِزً
  .املبالغة  به عن اسم الذات لتوكيدِّربُع اسم املفعول للمبالغة،

ماقَعد والربَّرينطبق على ال إن هذا التفسري ال معىن اسم   لو محال على أل

                                                            
؛  ٢١٠ - ٢٠٩ :١اجلامع ألحكام القرآن : والقرطيب من سورة البقرة ؛ ١٩اآلية ) 23(

  ..١٣٧ - ١٣٦ :١ البحر احمليط: أبو حيانو
؛ ٨٠٢التبيان يف إعراب القرآن ص : العكربي من سورة آل عمران ؛ و٣٧اآلية ) 24(

  .٦٧: ٤اجلامع ألحكام القرآن : القرطيبو



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٨٢  )٤(اجلزء ) ٨٢( ا

اعّالر :الفاعل
وهذا الشيء . قَُربيء يَد وشُرعَ يءيَش :ألصبح املعىن )٢٥(ِقد والبارِ

وت اهلائل املَّعلى الص قبينط ال
َ

ديد املَّوء الشَّوالض وع،ُسم
َ

بل ينطبق على  ،ّرئي
ومثل . ًدا يف اآليةوالسحاب ليس مقصو .قُربَد ويُرعَحاب ألنه هو الذي يَّالس

ةاألمثلة ُذلك يقال يف   . املشا
 :قوله تعاىل ،للتعبري عن اسم الذاتملشتقات، مبعىن ا ،ومن جميء املصدر

َد عِأو أج ىًدُ هِارّى النَلُ
ِخصا هادَأي ش )٢٦(  َكَرَن تـَم(( :  وقول النيب،ًياً

))ِينِفليأت ،ًياعاَأو ض ،ًيناَد
ى َعَ سَّىلَوَوإذا تـ :وله تعاىلق، ونيِِعى ضائَتامَي :أي )٢٧(

َسل والنََّرثَ احلَكِهلُ وي،يهاِ فَدِفسُِي لِ األرضِيف
 : وقوله ،ةّيِّرُّرع والذَّأي الز )٢٨ (

))ِهِولُسَِر ولِهللاى إالِ َِمح ال((
   :)٣٠(بن كلثوما وقول عمرو ،)٢٩(

 ،ٍكرَ بِ بنَمَشُ جِينَن بِ مٍرأسِب   وناُُزواحل ،َولةُهُّ السِِه بُّقُدَن
  .عبَ وصِّنيَ لّ كل:أي

 به عن اسم ِّربُ ع،يِاهلاد: ي مبعىن اسم الفاعلِهدَى يَدَ مصدر ه:ىَُدفاهل
 مبعىن ُيعِضَ يَ مصدر ضاع:ياعَّوالض. ك باحلواسَدرُخص يَى شل عّألنه دل، الذات

 :رثَاحلو .ىَتامَ على اليّألنه دل.  به عن اسم الذاتِّربُ ع،ِعائّالض :اسم الفاعل
 امل:فعول مبعىن اسم املُثَرُ حيَثِرُمصدر ح

َ
ألنه ،  به عن اسم الذاتِّربُع، وثُحر

                                                            
ذا التفسري) 25(   .٣٦التبيان يف إعراب القرآن : العكربيينظر . أخذ العكربي 
  .٩٣: ١١اجلامع ألحكام القرآن : القرطيب من سورة طه ؛ و١٠اآلية ) 26(
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٧٨٣  حممود احلسن.  أ–صوهلا وداللتها يف السياق أمساء الذات أ

امل: اسم املفعول  مبعىنُلَنسُ يَلِسُن مصدر: سلوالنَّ. رعَّ على الزّدل
َ

ألن ، ولُنس
 َيُِمصدر مح :ىَِمواحل.  به عن اسم الذاتِّربُع  من أصالب اآلباء،ُلَنسُة تّيِّرُّالذ
امل :املفعول عىن اسمى مبَمُحي

َ
.  به عن اسم الذاتِّربُى، عَمُ، ألنه شيء حيّيِحم

ني َفتِّ، مبعىن الصُنُزَ حيَنُزَ وحُلُسهَ يَلُهَمصدران للفعلني س :ونُُزواحل ولةُهُّوالس
  . بكل منهما عن اسم الذاتِّربُع ن،َْزل واحلْهَّالس: نيَهتَّاملشب

 غري املعىن املصدري، اء املصدر،إىل أن دخول معىن وظيفي على بن شارُوي
 عند شأن الوكما ه ًفإن دخل عليه معنيان معا،. كما سبق، يكون بقصد املبالغة

م بأن دخول املعىن األول ِكُجميئه مبعىن املشتقات للتعبري عن أمساء الذات، ح
ألن استعمال البناء لغري معناه  وذلك. للمبالغة، ودخول املعىن الثاين لتوكيدها

  .َّي يكون للمبالغة وتوكيدها، كما مرالوضع
واهللا يعلم املفسد ( : ومن أمثلة أمساء اجلنس املنقولة من مشتقات قوله تعاىل

  )٣٢ (:زوقول الراج. )٣١()من املصلح
 املِنِاعّي يف الظِحِصبُأو ت

ُ
َِّإن تبخلي يا مجل أو تعتـلي   ِّيلَو َ َُ ُ

َِ ْ 
 )٣٣ (:األخيليةليلى وقول 

 املَعَ مْطِبَه يَملٍجد وَنِب
ُ
 ْخُنَ يـَ ملَوبةَ تِتيانِ الفَىتَ فـَّكأن   ِرِّوَغَتـ

ٌفقد جاءكم بشري ونذير: وقوله تعاىل
ِ َ ٌَ ِ َ َُ)٣٤(.  

فاملفسد واملصلح
ُ ُ

َامسا فاعلني من مصدري: ِ َ ِأفسد يفسد وأصلح يصلح، : َ ُ َُ ِ َ َ
                                                            

  . ١٣٤: ٦خزانة األدب :  من سورة البقرة، والبغدادي٢٢٠اآلية ) 31(
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لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٨٤  )٤(اجلزء ) ٨٢( ا

ٍّعرب بكل منهما عن اسم الذات ِّوكذلك الظاعن واملتغور. ِّ ُ
ِ ِّملويل فاسم فاعل أما ا. ّ َُ

ُِّصفة مشبهة من مصدر فيت يفىت عرب به عن : َوالفىت. على بابه، ألنه جاء صفة َ َ َِ َّ
ِوبشري. اسم الذات ِّفعيل مبعىن مفعل: َ َُ ا عن اسم الذات للمبالغة: َِ ُِّمبشر، عرب  ِّ َُ .

ِونذير ِفعيل مبعىن مفعل: َ ُِ ا عن اسم الذات للمبالغة: َ ُِّمنذر، عرب  ِ ُ .  
ذا القدر من احلديث عن أمساء اجلنس املأخوذة من أصول  وأكتفي 
ًمستعملة توافقها يف البناء، نظرا إىل أن هذه املسألة ميكن الرجوع إليها مفصلة يف  َّ ً

وال شك أن هذا االستعمال . )٣٥(ُمقالني نشرا يف جملة جممع اللغة العربية بدمشق
املصادر واملشتقات من جهة، وبني أمساء ِّيؤكد صراحة تلك العالقة القائمة بني 

  .الذات من جهة أخرى
  :أسماء الجنس العائدة ألصول غير مستعملة

ِاضرب هلم طريقا يف ف:  يف قوله تعاىل))َِّالطريق((من أمثلة هذا النوع  ً ِ َِ َُ ْ
ِالبحر ً يـبساَ ََ

ًإال من اغتـرف غرفة : ( يف قوله تعاىل))ُالغرفة((و )٣٦ ( ُ َ َ َ ِ َ ّ
ِبيده ِ ُاسم ذات منقول من مشتق على صيغة فعيل مبعىن مفعول: َّفالطريق .)٣٧()َِ َ َِ ّ ُ :

ُُمطروق، ألن األقدام تطرقه، أي ُ ُّتدوسه وتدقه: َ ُ ُُ َوهذا املشتق مل يعد يستعمل . )٣٨(َ ُ ُ ّ
ّمقدار ما يغرف بالكف: ُوالغرفة. صفة يف الكالم َ َ ُ

فهي اسم ذات منقول من . )٣٩(
ْمشتق على صيغة فـعلة مبع ُ ُىن مفعولةِ ُمغروف: َ َوهذا املشتق مل يعد يستعمل صفة يف . ةَ ُ ُ

                                                            
لد: ُينظر جملة جممع اللغة العربية بدمشق) 35( ، ٣٣٤ -٣٠٥ اجلزء الثاين ص ٨٠ا

لد    .١٣٤ - ١٠٩  اجلزء األول ص٨٢وا
  . من سورة طه٧٧اآلية ) 36(
  . من سورة البقرة٢٤٩اآلية ) 37(
  .٤٢٢: ٩فتح الباري : ابن حجر) 38(
  .)غرف(اللسان ) 39(



  
٧٨٥  حممود احلسن.  أ–صوهلا وداللتها يف السياق أمساء الذات أ

ُِّّ وليس بعيدا أن تكون الغرفة مبعىن العلية مأخوذة من هذا.ًالكالم أيضا ُ ا قدميا . ً ًأل
م كانوا يستمرون بغرف الرتاب واحلجارة حىت  ُّكانت تنحت يف الصخر، فكأ َّ َ ُ

املغروف ما فيه: فهي مبعىن. تأخذ شكلها
َ

  .ا
ق املُُليعة، مبعىن اخلِبَّيزة والطِرَالغومن ذلك 

َ
ق ُُلواخل وز يف قلب اإلنسان،ُغر

، )٤٠( ولُفعَيل مبعىن مِعَأصلهما مشتق على صيغة ف فع عليه اإلنسان،ُِبالذي ط
َومل يعد يستعم لكنه انتقل للداللة على اسم الذات،  .الوصفي بابه ل علىُ

ًالذي جعـل لكم األرض فراشـا :ىل يف قوله تعـا))ِالفراش((من ذلك و َِ َِ ُ ُ َ َ َ َّ)٤١( .
ََُّ كل ما يفرش وميهد:ِفالفراش َ فهو اسم ذات منقول من مشتق على صيغة . ُ

ُ مبعىن مفعول))ِفعال(( ُمفروش: َ َّوهذا املشتق اختص بالداللة على اسم الذات ومل . َ
َيعد يستعمل صفة على بابه ُ ُ.   

  ُتخالفها في البناءأسماء الجنس المنقولة من أصول 
ًوتلك األصول غالبا ما تكون مشتقات . وهذه األمساء هلا أصول تعود إليها

ا ظهرت يف صيغة ختالف صيغة األصل  الذي هو اسم  مثالِّكالتُوصفية، إال أ
امل :من مشتق على صيغة اسم املفعول ذات منقول

ُ
، ُلَّثَُ ميَلِّثُمصدر م من )٤٢(لَّثَم

َّألنه ميثل على ص َّورة اإلنسان أو غريه، أي يصورُ ُ .  
ِّوجتدر اإلشارة أوال إىل أن اختالف الصيغة، بني االسم واألصل، دفع الكثري  ً

َمن الباحثني إىل القول بأن مثل هذه األمساء مرجتل ِّّمث دفعهم أنسهم حبسيتها . ُ ِ ُ ُ
ا أصل للمصادر، ألن ما هو مشاهدًأحيانا  َإىل جتاوز ذلك باحلكم على أ ُ ُ 

ِِحمسوس أوىل بأن يكون أصال ملا هو ذهين جمرد، يف رأيهم َّ َوسأتناول اآلن بعض  .ًّ
                                                            

  ). غرز ( و)  طبع (  املقاييس يف اللغة:أمحد، بن فارسا) 40(
  . من سورة البقرة٢٢اآلية ) 41(
  .٤٤٠: ٧حر احمليطالب: أبو حيان؛ و٢٠٤: ١١اجلامع ألحكام القرآن: القرطيب) 42(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٨٦  )٤(اجلزء ) ٨٢( ا

ُّأمساء الذات داخل نصوصها، بالتحليل املختصر مبا يساعد على دفع هذا التـوهم،  َ َّ ُ َ ُ
  .أصوهلاوتوضيح عالقة هذه األمساء ب

ِوالذين يكنزون الذهب والف: فمن أمثلة ذلك قوله تعاىل ِ
َ َ َّ َ ُِ َ َ َضةَّ ّ

قال . )٤٣(
ِمسي ذهبا ألنه ما دام غري مصفى فهو كالذاهب : ّابن جين ّ ََّ ُ ًَ َ ألن ما فيه من , ُِّ

ًالرتاب كاملستهلك له، أو ألنه ملا قل يف الدنيا فلم يوجد إال عزيزا صار كأنه  ِ َ َ ُ ُّ َّ ِ
ُ

ُّ
َذهبلإن هذا الكالم يدل على أن ا. )٤٤(مفقود ذاهب اسم ذات منقول من : َّ

ُ على صيغة اسم الفاعل، من مصدر ذهب يذهبّمشتق ََ ََ َ.  
ُّمسيت بذلك النفضاض أجزائها، وتفرقها يف : ّوقال ابن جين يف الفضة َُِّ

ذب وتسبك ا، وإن كانت فيما بعد قد تصفى و َتراب معد ُ َُّ ُ ّ ّوقيل هلا فضة كما . َ
ا فهي ملتزقة . َُقيل هلا جلني ا ما دامت يف تراب معد َِوذلك أل ِّمتلجنة بهُ َُ

)٤٥( .
َّاسم ذات منقول من مشتق على صيغة اسم الفاعل، من مصدر انفض : ّفالفضة َ ّ

َينفض مبعىن تـفرق ََّ ََ ُّ َواللجني. َ َّاسم ذات جاء على صيغة املصغر : ُّ َ ُ
، منقول من )٤٦(

َاملتـلجن، من مصدر تـلجن يـتـلجن مبعىن التصق:  الفاعلممشتق على صيغة اس َ َ َ َُ ََّ ََّ َ ََ َ ِّ ُ
.  

ّالفاء والضاد أصل صحيح يدل على تفريق : وقال ابن فارس يف الفضة
َفضضت الشيء: وجتزئة، من ذلك َّ ُ ُ إذا فـرقته،َ َ وممكن أن تكون الفضة من هذا . ََّ

ا تـفض لما يـتخذ منها من حلي  ْالباب، كأ َ ُُ َ َّ ِ َّ : ّفالفضة على رأي ابن فارس. )٤٧(َُ
ُاملفضوضة، من مصدر : فعولاسم ذات منقول من مشتق على صيغة اسم امل َ
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٧٨٧  حممود احلسن.  أ–صوهلا وداللتها يف السياق أمساء الذات أ

ُّفض يـفض ََُّ ّوهذا التفسري أوىل باألخذ به من تفسري ابن جين، ألنه مبين على . ُ َ
  .ّ تفسري ابن جين مبين على أصل مزيدعلى حني أنَّأصل جمرد، 

ِ ما يف السماوات وما يف األرضِهللاو: وقال تعاىل ِ َِ ِ َّ)مجع :واتَّالسماف. )٤٨ 
ًعلو ويشكل ظالّكل ما يوهي  .َمساء ِّ فهي اسم ذات منقول من مشتق على . ُ

ُالسامية، من مصدر مسا يسمو: صيغة اسم الفاعل َ ِ
َّوذلك ألن ما يعلو ال يسمى . ّ َ ُ

ًمساء إال يف اللحظة اليت يعلو فيها األشياء، ويشكل عليها ظال ِ ِّ َ ُ َّأما السماء . ً
ول من مشتق على صيغة فهي اسم ذات منق. ُُّاملعروفة فالعلو صفة ثابتة فيها

ِمسيت بذلك التساعها من : األرض و.وهي املقصودة يف اآلية. ِّالصفة املشبهة ِّ َُِّ
َأرضت القرحة، إذا اتسعت: قوهلم َ َّ ُ َ ِ َ ِ

فهي اسم ذات منقول من مشتق على . )٤٩(
ُاألرضة، من مصدر أرض يأرض: صيغة الصفة املشبهة ََ ِ ِ .  
ِإمنا الشؤم يف((:  ّوقال النيب ُ ُّ ٍ ثالثَّ ِيف الفرس، واملرأة: َ

َ
ِ ََ ِ، والدارِ ّ((

)٥٠( .
ّمسي بذلك لركله األرض بقوائمه ووطئه إياها : ََفالفرس ِِ َِ َ ِ ِ

َ ُفـرس عنـقه، : من قوهلم, ُِّ َ ُُ َ ََ
َّإذا دقها َ

ِالفارس، : فهو اسم ذات منقول من مشتق على صيغة اسم الفاعل. )٥١(
ّمن مصدر فـرس يفرس، أما تسمية الرا ِ َ ُ َ َِ َ ُكب فارسا فهو على النسب، أي ذو َ ّ ً ِ ِ ِ

ََفـرس
واملرأة .)٥٢(

َ
مؤنث املرء: 

َ
وهو اسم ذات منقول من مشتق على صيغة الصفة . 

َاملشبهة، من مصدر مرؤ ميرؤ، إذا كمل ُ َ ُ َُ َُ َوهذا التحليل مستوحى من لسان . َ ُ
ِمرؤ الرجل ميرؤ مروءة، فهو مريء: العرب، حيث ورد فيه َ ُ ُ ًَ ُ ُ ُُ ََ ُ وامل. َّ

ُ
ُكمال : ُروءة َ

                                                            
  . من سورة آل عمران١٠٩اآلية ) 48(
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لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٨٨  )٤(اجلزء ) ٨٢( ا

ِّالرجولية ُ ُّ
َمسيت بذلك لكثرة دوران الناس فيها: ّوالدار. )٥٣( فهي اسم ذات . )٥٤(َُِّ

َُاملدور: منقول من مشتق على صيغة اسم املفعول
ُفيها، من مصدر دير يدار  ُ َ

ِ .
َّالدال والواو والراء أصل واحد يدل على إحداق الشيء بالشيء : وقال ابن فارس َّ ّ ّ ّ

َمن حوال ا دارت حول ما فيها، أي . )٥٥(يهَ ًفهي على هذا الرأي مسيت دارا أل ُِّ
ِالدائرة، : فهي اسم ذات منقول من مشتق على صيغة اسم الفاعل. َأحاطت به ّ

ُمن مصدر دار يدور َُ ِّوالتفسريان مقبوالن ولنا احلرية يف األخذ مبا خنتار منهما. َ َّ.  
  :)٥٦(وقال امرؤ القيس 
َويوما على ظ*  ََ ً َهر الكثيب تـعذرتَ َّ َ َ ِ َِ ِ**  

ّفالظهر من كل شيء ُُمسي بذلك لظهوره وبـروزه: َّ فهو اسم ذات منقول . )٥٧(ُِّ
ُالظاهر، من مصدر ظهر يظهر: من مشتق على صيغة اسم الفاعل ََ ََ َ ِ واملعروف أن . ّ

َالظهور والبـروز صفتان ثابتتان يف الظهر، ولكن مل حيكم بأنه منقول من صفة  ُ َّ ُُُّ ُ
ّمشبهة، ألن الصفة املشبهة ال تشتق من مصدر الفعل َ ُظهر يظهر: ُ ََ ََ : َِوالكثيب. َ

ُالرمل املجتمع الذي تكث◌به الريح، أي جتمعه ُُ َ َ ِّ ُ ِ ُ َ ِ
ُ فهو اسم ذات منقول من . )٥٨(َّ

ُمشتق على صيغة فعيل مبعىن مفعول، من مصدر كثب يكث◌ب ُ ِ َ ََ َ َ ُ وهو من أمساء . َِ
  .صوهلااجلنس املوافقة ألبنية أ
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٧٨٩  حممود احلسن.  أ–صوهلا وداللتها يف السياق أمساء الذات أ

  :)٥٩(وقال لبيد 
ُمنها، وغودر نؤيهاومثامها ُُ ُ َ

ِ ُ ا اجلميع، فأبكروا   ِ ُعريت، وكان  َ ُ ِ َ َِ َ ِ َ 
َّاحلاجز جيعل حول اخلباء، ليبعد عنه السيل: فالنُّؤي َ ِ ُِ َ َ ُ َ ُ ُ

و اسم ذات منقول من هف. ِ
ِاملنئي، أي املبعد، من مصدر أنأى ينئي: مشتق على صيغة اسم الفاعل ِ ُِ ُ ُ

: ُّالثمامو. 
َنبت جيعل حول اخلباء، ليمنع عنه السيل ويقي احلر، مسي بذلك ألنه جيمع  ُ ُُِّ َّ ََ

ِ
َ َُّ َ َ َ ِ َ ٌ َ)٦٠( .

ُفهو اسم ذات منقول من مشتق على صيغة فعال مبعىن مفعول، أي املثموم  َ ُ َ ُ ّ
َاملجموع، من مصدر مث يـثم، إذا مجع ُِ ُّ َُ َُّ ُ َ

 وهذا من أمساء اجلنس املوافقة ألبنية .
  .أصوهلا

تلك هي حقيقة العالقة بني أمساء الذات من جهة، وبني املصادر واملشتقات 
َّمن جهة أخرى، واليت تؤكد أن املعاين الذهنية هي األصل يف إطالق التسمية على  ِّ

ُوقد عرضت أقوال العلماء كاملة يف هذا الشأن، وأسندت تلك . األشياء احملسوسة ُ
ََّتربؤ مما قد ينسب إىل التحليل املتبع يف هذا البحث، ُمصادرها، بغية ال األقوال إىل َّ ََّ ُ ُّ

ُّمن أنه مبين على متحل فاسد، أو اجتهاد خاطئ َ وجتدر اإلشارة إىل أن االستقراء . ّ
ِيظهر أن ما يعود، من أمساء ُالذوات، إىل أصول اشتقاقية أكثر مما يعود إىل أصول  ُ

اسم الذات من طبيعة املصدر، كما وذلك ألن طبيعة املشتق أقرب إىل . مصدرية
  .َّتقدم فيما مضى

ذا القدر من األمثلة اليت تكفي  إلضاءة جوانب هذه املسألة، وأكتفي 
وكشف حقيقتها، كما تفتح األبواب لدراسة أمساء الذات باعتبار ارتباطها بأصول 

عبري  وأنتقل اآلن إىل دراسة أمساء الذات، اليت جتيء يف الكالم للت.ُأخذت منها
                                                            

َِوعريت. ١٦٧شرح املعلقات العشر ص: التربيزي) 59( َخلت من أهلها: َ ِواجلميع. َ َ :
القوم املجتمعون

ُ ُوأبكروا. َ ُرحلوا بكرة: َ َُ َ.  
  ).ّثـم ( املقاييس : ابن فارس) 60(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٩٠  )٤(اجلزء ) ٨٢( ا

ُعن معاين املصادر واملشتقات، واليت يؤكد استعماهل ِّ َا هذا الصلةُ  الواضحة بينها ِّ
  .وبني املعاين الذهنية

  استعمال أسماء الذات بمعنى المصادر والمشتقات
  :)٦١(ومن أمثلة ذلك قول حسان بن ثابت 

ِلرحت، وأنت غربال اإلهاب ُ ِ َ َ َُفلوال اهللا، واملهر املف   َُ ُُ ُ  َّدىَ
ِخمرق اجللد: أي ِوهو اسم جنس يدل على ذات استعمل . اسم آلة: ِفغربال. ََُّ ُ

ُاملشتق من مصدر خرق خيرق: ََُّخمرق: مبعىن اسم املفعول َََُّ ُِّ .  
ّوقال الشماخ 

)٦٢(:  
ِتـلقاها عرابة باليمني ِ َ ِ ُ ُ ٍإذا ما راية رفعت لمجد   ََّ ِ ِ

َ َ ُ ٌ 
ِاليمني َاليد اليمىن: َ ُ ُ فهي اسم ذات استعمل مبعىن . القوةوهي هنا مبعىن. َ

وهذا االستعمال قليل، ألن الشائع خالف ذلك، وهو استعمال . املصدر
َّاملصادر، كما سبق، للتعبري عن أمساء الذات، ملا يتضمنه ذلك من املبالغة 

  .والتوكيد
َويكثر جميء أمساء الذات مبعىن املشتقات الوصفية، عندما تستعمل صفة يف  ُ

ومن أمثلة . )٦٣(النعت واحلال واخلرب: ملقصود بالصفة معناها العام، أيوا. الكالم
  )٦٤ (:ذلك قول الشاعر

ُهدة يَ شِساينِ لَّوإن   ُمَلقَ عُّ اللهُهَّبَن صَى مَلَ عَّوُوه  اِى َدَهتٌ
                                                            

والبيت غري موجود يف ديوان . ١٩٥: ٣ و ٢٢١: ٢اخلصائص : ابن جين) 61(
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٧٩١  حممود احلسن.  أ–صوهلا وداللتها يف السياق أمساء الذات أ

املراد بعلقم
ُ

ومن ذلك قول .  وجمرورها))على((َّفلذلك علق به . شديد أو صعب: 
  )٦٥(:ديك اجلن

َ فؤاد عُّلُك ٍ ُُّيك أمَلُ ما أمك اجتاحت امل   َ
َ

ِ َ  ناياَُّ
: وعلى هذا ففي علقم ضمري كما يف قولك. فعلق على بأم، لتأويله إياها مبشتق((

))إذ أولته بقولك شجاع، إال إذا أردت التشبيه زيد أسد،
)٦٦( .  

َمن هذا القول يتضح أن اسم الذات يستعمل مبعىن املشتق، إذا وقع صفة  ُ
ُفإن أريد به التشبيه . ً األمثلة السابقة، بشرط أال يكون حمموال على التشبيهكما يف

  . ٍفهو جار على بابه
 على ًا مصوغاً مكانهة إذا كانالصفة املشب مبعىن سم الذاتيطرد جميء او

َمفعلة((  من اسم الذات، للداللة على املكان الذي يكثر فيه صاحب ))َ
ٌهذه أرض مأسدة: ، حنو)٦٧(االسم َ َ مسبعة مذأبة، وتلك أرض مبعضة مسبخة، ٌ ََ ٌَ ٌ ٌَ ٌ
ِّكثرية األسود والسباع والذئاب، وكثرية البـعوض والسباخ: أي ُِّ َ ِ َِ َِّ ُ ِوهذه أمساء أمكنة، . ُ

ا استعملت نعتا ا عن معىن الصفة املشبهة، أل ًعرب  َُ َويشرتط يف صحة هذا . ُِّ ُ
ُاالشتقاق أن يكون اسم الذات ثالثي األصول، جم ًمزيدا ًَّردا أوُ ِ َوقد قرر جممع . َ َّ

َمفعلة((اللغة العربية بالقاهرة أن صياغة  ُ للداللة على املكان الذي يكثر فيه ))َ
ّصاحب االسم قياسية

ُوقد استغىن العرب عن هذه الصياغة للرباعي األصول . )٦٨( ُّ ِّ
ُواخلماسي األصول، بقوهلم ِهذا مكان كثري الثعالب، وكثري: ُ َِ َِ ِ َّ ُ ٌ ِ العناكبَ ِ َ

)٦٩(.  

                                                            
  .٢٦٧: ٥نفسه ) 65(
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لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٩٢  )٤(اجلزء ) ٨٢( ا

  أصول األسماء األعالم
ا شأن أمساء اجلنس، أغلبها منقول من مصادر أو  واألمساء األعالم، شأ

  إىل هذا املوضع، مع أنتأخريهاُوقد آثرت .  أو أفعالمشتقات أو أمساء أجناس
ُ، نظرا إىل وضوح عالقتها بأصوهلا من جهة، وتناول كثري ّاحلديث عنها قد تقدم ُ ًَ

َّلعلماء هلذه العالقة بالدراسة والتفسري من جهة أخرىمن ا ُيضاف إىل ذلك أن . ِّ
ُد ارتباطا بأصوهلا من األمساء األعالم، لذلك عًأمساء اجلنس أكثر استعماال، وأب ً

ِّكان من حقها أن تستأثر باحلظ األوفر من االهتمام والدراسة ّ ِّ.  
َومن أمثلة األمساء األعالم ما يرد عادة يف س َند األحاديث النَّبوية، حنوَِ َ :

ُحدثنا آدم َ َ َّ ُحدثنا شعبة: َ ُ َ َّ َحدثنا احلكم، عن إبراهيم، عن األسود، عن : َ َ َِ
َ ِ َ ُ

ِ َ َ ََ َّ
َعائشة َحدثنا مسلم بن إبراهيم: وحنو. )٧٠(ِ ُ

ِ ِ
ُ ُ ََ ٌحدثنا مهام: َّ َّ َ َّ ِِحدثنا قتادة، عن جابر : َ َ ٌ َ َ َّ َ

ٍبن زيد، عن ابن عباس َّ َِ ِ ٍِ َ
َحدثنا عمرو بن خالد قال: وحنو. )٧١( ٍ ِ

ُ ُ َ َ َّ َحدثنا الليث، عن : َ ُ َّ َ َّ َ
ٍيزيد، عن أيب اخلريِ ، عن عبد اهللا بن عمرو َِ َ َ َِ ِ ِ َ ِ َ َ

)٧٢(.  
ُفآدم َمنقول من مشتق على صيغة الصفة املشبهة، من مصدر أدم  اسم علم:َ ِ

ُيأدم ُوذلك ألنه خلق من تراب. َ َ ُّالسمرة، وهي لون الرتا: ُواألدمة. ُِ : ُوشعبة. )٧٣(بُّ
ُِاسم علم منقول من اسم جنس جامد يدل على ذات، نقل من مشتق على  ّ

ْفـعلة((صيغة  ُ مبعىن مفعولة، من مصدر شعب يشعب))ُ ََ ُُ َِ َواحلكم. )٧٤(ُِّ إذا فـرقُ اسم : َ
َفـعل((علم منقول من مشتق على صيغة  َ مبعىن فاعل، من مصدر حكم ))َ َ َ

ِ
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٧٩٣  حممود احلسن.  أ–صوهلا وداللتها يف السياق أمساء الذات أ

ُحيكم ُ َ
وال ((: ، ليس له أصل عريب، قال أبو حيانّأعجمياسم علم : ِوإبراهيم. )٧٥(

يدخل االشتقاق والتصريف املصطلح عليهما يف علم النحو يف االسم 
))األعجمي

اسم علم منقول من مشتق على صيغة الصفة املشبهة، : َواألسود. )٧٦(
ُمن مصدر سود يسود ََ َ ِ اسم علم منقول من مشتق على صيغة اسم : ِوعائشة. َ

الفاعل املؤن
ُ

ُث، من مصدر عاش يعيش ََِ.  
ِومسلم اسم علم منقول من مشتق على صيغة اسم الفاعل، من مصدر : ُ
ُأسلم يسلم َ
ِ ُ اسم علم منقول من مشتق على صيغة مبالغة اسم الفاعل، : ََّومهام. َ

ُّمن مصدر هم يهم ََِّ اسم علم منقول من مفرد اسم جنس مجعي : َوقتادة. )٧٧( َ
َوهو اسم جنس مجعي مرجتل. َّلشوكا: َوالقتاد. يدل على ذات

اسم : ِ وجابر.)٧٨(
ُعلم منقول من مشتق على صيغة اسم الفاعل، من مصدر جبـر جيبـر، إذا عادل  َُ ََ َ

ُاسم علم منقول من مصدر زاد يزيد: َوزيد. )٧٩(الشيء بنصابه َِ . ُكنية: َوابن زيد. َ
ٌاسم جنس أصله بـنـو،: وابن. ُوالكنية اسم علم  على صيغة منقول من مشتق ََ

َفـعل(( ُ مبعىن مفعول))َ َمبين، من مصدر بين يبىن: َ ُ ُ ََ ِ اسم علم منقول من  :َّوعباس. ِّ
ُمشتق على صيغة مبالغة اسم الفاعل، من مصدر عبس يعبس َِ َ : وابن عباس. ََ

  .ُكنية
ُاسم علم منقول من مصدر ثالثي، فعله عمر يعمر: َوعمرو َُ ََ ْوالعمر. َ َ :

َفسمي ال. َاحلياة ِّ ًشخص به تفاؤال بطول بقائهُ َ ُ اسم علم منقول من : ِوخالد. َّ

                                                            
  .٧٦ - ٧٥االشتقاق ص: ابن دريد) 75(
  .٢٨: ١اف الضرب ارتش:  أبو حيان)76(
  .٢٢٢االشتقاق ص:  ابن دريد)77(
  ).قتد( ؛ وابن منظور ٣٤٢ صنفسه )78(
  ).جرب( ؛ وابن منظور ٦املبهج ص: ابن جين )79(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٩٤  )٤(اجلزء ) ٨٢( ا

ُمشتق على صيغة اسم الفاعل، من مصدر خلد خيلد َُ ََ . ُكنية: ِوابن خالد. َ
َوهو يف األصل مصدر لفعل مهمل، مبعىن الصفة املشبهة. اسم علم: َّوالليث ُ :

ِالقوي، استعمل للداللة على اسم اجلنس ُ ّ ِ َاألسد، ومنه نقل: َ
سم اال للداللة على ُِ

. ُكنية: َوأبو اخلري. َزاد: اسم علم منقول من فعل مضارع ماضيه: َِويزيد. علمال
ِمصدر استعمل على بابه: َواخلري اسم علم : َْوعبد. ََُّاسم علم مركب: َوعبد اهللا. ُ

ُمنقول من صفة مشبهة، من مصدر عبد يعبد َُ ََ َ.  
ُت هنا باحلديث عن أعالم وقد اكتفي.  األمساء األعالمأصولتلك هي 

ًاألشخاص فرارا من اإلطالة، علما أن غريها من أمساء األماكن والبلدان  َيورد نفس ً َ ُ
َاملوارد، ويسلك يف ذات السبيل ُ.  

*  *  *  *  *  
َمما سبق يتضح أن أمساء الذات منها املرجتل وهو قليل، على حني أن أغلبها  ُ

َّ
ّإما مشتق كأمساء الزمان واملكان  ُواآللة، وإما منقول من أصول مصدرية أو َ

قسم : وظهر أن أمساء الذات املنقولة تنقسم باعتبار أصوهلا إىل قسمني. اشتقاقية
ُيوافق أصوله اليت نقل منها يف البناء، وقسم ختالف أبنيته أبنية أصوله  َُ ُُُ ُ ِ ُِ َ ُ

  .)٨١(والغابة)٨٠(كاألرض
َ يعود إىل أصول تستعمل واألمساء اليت تنتمي إىل القسم األول منها ما ُ ُ

ُحبسب معناها الوضعي كالبحر والنَّهر، فيستعمل كل منهما اسـم ذات كما  َ
ُيستعمل مصدرا حبسب معناه الوضعي، ومنها ما يعود إىل أصول مل تعد تستعمل  ً ُ
ُحبسب معناها الوضعي كالطريق والطبيعة، إذ يستعمل كل منهما اسم ذات، على  َّ َّ

وهذه األخرية يكثر أن تكون . ُي مل يعد يستعمل على بابهحني أصله االشتقاق
                                                            

  .٢٨التبيان يف إعراب القرآن ص: العكربي) 80(
  .)غيب(املقاييس ) 81(



  
٧٩٥  حممود احلسن.  أ–صوهلا وداللتها يف السياق أمساء الذات أ

وهذا يدل على أن العرب مل . ُأصوهلا اشتقاقية، ويندر أن تعود إىل أصول مصدرية
ًيستغنوا عن املعىن املصدري للبناء، على حني استغنوا أحيانا عن املعىن االشتقاقي  َ ُ

  .للصيغة
ُوملا كان معظم أمساء الذات، يعود إىل أصو

ّ
ل مصدرية أو اشتقاقية، فإن 
أهم نتيجة ميكن استخالصها من البحث هي أن أصل االشتقاق هو املعاين 

  .ِّّالذهنية، ال املعاين احلسية، خبالف ما هو شائع عند معظم الدارسني



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٩٦  )٤(اجلزء ) ٨٢( ا
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  .١٩٩٨ بريوت  العريب،الكتاب

 علي النجار، دار الكتاب حممد: حتقيق .الخصائص:  عثمانالفتح أبو جين، ابن - ٦
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٧٩٧  حممود احلسن.  أ–صوهلا وداللتها يف السياق أمساء الذات أ
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  .١٩٩٨ بريوت
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  .١٩٩٥، بريوت  حممد مجيل، دار الفكرصدقي: راجعه
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  .١٩٩٢، مؤسسة الرسالة، بريوت ١ط املصري، وحممد
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لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٩٨  )٤(اجلزء ) ٨٢( ا
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عبد احلميد : حتقيق  . على مهمات التعاريفالتوقيف: ، عبد الرؤوفاملناوي - ٢١

  .١٩٩٠، عامل الكتب، القاهرة محدانصاحل 
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٢٠٠٦.  
لد:  اللغة العربية بالقاهرةمجمع مجلة - ٢٤   .١٩٣٥لعام الثاين، ا



٧٩٩  

  القيم الدينية في ميزان النقد العربي القديم

  حسين األسود. أ

 نرى فيها ،ُيفرتض بالعمل األديب أن يكون صورة جمزوءة من كيان الشاعر
ًألوانا وأنغاما وصورا وأحاسيس، ويفرتض بعمل الناقد تقومي العمل األديب انطالقا  ُ ًً ً

، أو اللفظ دون من هذه األمور، فال يصح الوقوف على الشكل دون املضمون
املعىن، وال يصح الوقوف على حقيقة املعىن دون النظر إىل جمازه، أو إىل ما وراءه 

ٍمن إحياءات نفسية وظالل خفية تنبئ عن إحساس لطيف وشعور دفني ٍ ٍ ُ ٍ ٍ.  

 ًمل يكن ملموسا يف النقد العريب ُوما يفرتض أن يكون عليه احلال يف النقد
َيه أنه فصل بني عناصر اإلبداع األديبُ، وأول شيء يلحظ فالقدمي عامة فكان . َ

ٍ ناقد ينظر إىل زاوية معينة، فناقد ينظر إىل اللغة، وآخر ينظر إىل املعىن، وآخر ُّكل

ًينظر إىل التشبيه، وهكذا كان النقد العريب بوجه عام نظرا يف بعض مقومات 
ٍ

  .هاِّاإلبداع ال فيها كل

، إمنا املشكلة يف ٍ من زوايا خمتلفةوليست املشكلة يف تقومي العمل األديب
ِقصر العملية التقوميية على جزء يسري من مكونات العمل األديب، وإغفال اجلوانب  ٍ ِ ْ َ

مي العمل األديب، من وًواألصل أن تتضافر الرؤى النقدية مجيعا يف تق. األخرى
ٍ ومضمون وصور وجتارب ومشاعر وغايات، وهي املشكلة اليت يبدو أن ٍشكل ٍ

َّد العريب القدمي وقع فيها عندما غلب املفهوم البالغي يف رؤيته التقوميية، وراح النق
فما . الينظر إىل مقومات اإلبداع ومقاييس اجلمال إال من خالل هذا املفهوم

ُيفرتض به أن يكون جزئيا كان أمرا كليا، وما يفرتض به أن يكون وسيلة كان  ًُ
 أبعد من الغاية البالغية والشعر العريب ما هًغاية، فلم ير النُّقاد العرب يف 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٠٠  )٤(اجلزء ) ٨٢( ا

اجلمالية، وقد تبعهم الشعراء يف ذلك، فأخذوا يهتمون بالصياغة الفنية اجلزئية وال 
  .يبالون جبوهر الشعر

تم إال بتجويد الكالم ُّوالبالغة ال  ِ وإحكام صنعته، وحتسني صورته، ،ُ ِ

تم إال بظاهر الك ًالم، فال تعىن مثال بغاية الشعر، ومطابقته ملقتضى احلال، أي ال ُ
 ألن مهمتها جزئية، والذي يهتم بالناحية اجلزئية ، أو مالمسته للدينه،أو فلسفت

ًما وراء مجال العبارة، وال يعنيه أكانت هذه العبارة خريا أم فيُاليعنيه إبداء القول 
انب ًشرا، أكانت مطابقة ألحاسيس الشاعر أم ال، ألن االهتمام منصب على اجل

 فقد متت  األديبَّفإن متت البالغة وحتققت يف النص. الفين البالغي وحسب
ًالغاية، فكان من الطبيعي أن جير هذا األمر على الشعر العريب آثارا سلبية، ألن  َّ

فعندما . َّ معني يعين إلغاء اجلوانب األخرى، أو ازدراءهاٍبتوجيه العناية إىل جان
َّيوجه الناقد العريب جل  ِّ ًتفكريه إىل اجلانب البالغي إمنا يعين ذلك جحودا وإنكارا ُ ً

وال يقتصر األثر السليب على الشعر بل يتعداه إىل . لكثري من مزايا الشعر العريب
ُنظر إىل جتربته الشعورية أو معاناته اإلنسانية أو صدقه ،بل ينظر إىل ُالشاعر فال ي

  .بالغة شعره ومدى إجادته فيها

ً، فضال عن النقد، رتان الشعر العريب بالغاية البالغيةومما يدل على اق
 الشعر إذ ليس لعمود الشعر أي طابع اجتماعي أو سياسي أو ديين أو ُعمود

فكري أو فلسفي، ما خال الطابع الفين البالغي، وقد قرن  النُّقاد العرب جودة  
اب هذا إن الشعر اجليد املختار ما أتى على أبو: الشعر بعمود الشعر وقالوا

ًواستنادا إىل ذلك نشأ تيار نقدي يدعو إىل جتويد الكالم فنيا، وإحكام . العمود
َّظريَصنعته بالغيا، دون االلتفات إىل معناه، ون ِكل، َّيف الش) ه٢٥٥ت(ُة اجلاحظَ ْ
  يف الطريق يعرفهاٌاملعاين مطروحة«: أو نظرية املعاين املطروحة معروفة، حيث قال



  
٨٠١  حسني األسود.  أ–َالقيم الدينية يف ميزان النقد العريب القدمي 

ُّالعجمي والعريب ُّ، والبدوي والقروي واملدينُّ ُِّوإمنا الشأن يف إقامة الوزن وختري . ُّ
َّاللفظ، وسهولة املخرج، والرونق، ويف صحة الطبع وجودة الس ِ َ ْ َ ِبك، فإمنا الشعر ِ ْ

َصناع َ َة، وضِ ٌرب من النسيج، وجنس من التصويرٌ ٌ ومل يكن يتصور اجلاحظ  ،)١(»ْ
أن نظريته ((َّل على املضمون، ومل يتصور أن هذا الكالم سيؤول إىل تفضيل الشك

ًل خطرا عليه ستصبح يف أيدي رجال البيان خطرا على املقاييس ِّاليت مل تكن متث ً
ا ستجعل العناية بالشكل شغلها الشاغل ))البالغية والنقدية، أل

)٢(.  

 به إال ِ عند أهل العلمُرْعِّوليس الش((: فقال) ه٣٧١ت(مث تبعه اآلمدي
َب املأخذ، واختيار الشعر، ووضع وقر،ّيتأ التَنْسُح َ  األلفاظ يف مواضعها، وأن َ
))... املعىن باللفظ املعتاد فيه، املستعمل يف مثلهَوردُي

) ٣(.  

 اجلاحظ، هد ما قالِّ لريدُفيما بعد) ه٣٩٥ت(مث جاء أبو هالل العسكري
 ُّ، والقرويُّ والعجميُّ يف إيراد املعاين، ألن املعاين يعرفها العريبُوليس الشأن((: فقال

ائهُ وح،، وإمنا هو يف جودة اللفظ وصفائهُّوالبدوي  وكثرة ، ونزاهته ونقائه،سنه و
ِمن أود النظم والتأليف، وليس  ّطالوته ومائه، مع صحة السبك والرتاكيب، واخللو

ََ
))ًطلب من املعىن إال أن يكون صواباُي

طلب من ُوليس ي((: ولعل آخر عبارة لـه. )٤(
النُّقاد بظاهر الكالم ُّتعلق ُّ مدى تعلقه ولىتنم ع» ًاملعىن إال أن يكون صوابا

ُحة السبك، وليس يطلب من املعىن إال أن صِّنيته، إذ الشأن يف جودة اللفظ وَوفـ
ًيكون صوابا، وليس يهم بعد ذلك أكان خريا أم شرا أو كان جيدا أم سيئا؟ ً ً ً ً  !  

                                                            
  ).١٣٢ – ٣/١٣١: (احليوان )١(
  ).٩٩: (اس إحسان عب،تاريخ النقد األديب عند العرب )٢(
  ).١/٤٢٣: (املوازنة بني الطائيني) 3(
  .االعوجاج: ََواألود). ٥٨: (كتاب الصناعتني)4(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٠٢  )٤(اجلزء ) ٨٢( ا

ِّقد سخرت البالغة العربية خلو ا عن سواها، مما ُ َِّدمة النقد، واستغىن النقد 

ًه حمصورة بني اجلودة والرداءة، حموره غالبا اللفظ والبيت والعبارة، َجعل أحكام ُُ ً
 القدمي يف األدب أو الفكر أو الفلسفة ُ النقدَفكان من الطبيعي بعد ذلك أال ينظر

  .أو األخالق

ِّذاهب واملدارس على حنو يكون ومل يكن النقد العريب القدمي يتصور فكرة امل ٍ
م، كصنيع أيب متام واملتنيب واملعري مثال، بل  ًفيه عدد من الشعراء مذهبا خاصا  ً ً

َ وأملوا فروضهم على كل الشعراء، وهي ،ّرموا ذلك ومنعوه، وفرضوا شروطهمح ْ
َغالبا شروط تتعلق ببنية  الكالم وفـ ٍنيته، فتجعله على حنو أفضل بالغيا، وتناً سوا ّ
. ٍ أو فلسفة أو غري ذلكٍه هذا اجلوهر من فكر بجوهر الكالم وما ميكن أن يأيت

م توقفوا عند الصياغة البنيوية الشكلية للشعر فحسب، بل أنكروا على  َّوليت أ
أنكروا الغموض واإلغراب واإلدهاش، كما الشاعر جتاوز املظهر إىل اجلوهر، 
َوحاربوا كل سبيل ميكن أن يسهم يف ِ ْ ُ لذلك مل . ِّ جتديد الشعر العريب أو تطويرهٍ

، ومل يتصوروا وجود نقد منهجي على ٍ على وجه عامُ العرب النقد املوضوعيِيعرف
ُكل مدارس واجتاهات وغايات يف احلياة، وإن وجد فقد أجهضته البالغة َش ِ ْ

دة ُّد النقد العريب باجتاهات جديماإلمكان يف ًلغلبتها على النقد، علما أنه كان 
السيما تلك اليت فرضها وِّتستطيع أن ختلصه من الغنائية لتنقله إىل املوضوعية، 

ظهور اإلسالم، كإدخال مبدأ الفضيلة إىل النقد العريب، وحماولة اقتباس النمط 
َّاألديب القرآين الذي جتلى يف القصص القرآين على حنو يشق آفاق موضوعات 

ا أو بناء  الشعر عليها، فال يضطرون إىل حتوير ٍجديدة يستطيع العرب حماكا
إال أن ذلك مل حيصل حىت يف القرون الذهبية للحضارة . معاين القدماء أو سرقتها

 املفاضلة ز النقد يف هذا القرن ال يتجاوهالسيما القرن الرابع، فكل ما عرفوالعربية، 



  
٨٠٣  حسني األسود.  أ–َالقيم الدينية يف ميزان النقد العريب القدمي 

ما مل خيرجا عن واملوازنة بني الشعراء، ومها أمران مل يأتيا جبديد للنقد العريب، أل
  .نطاق الصياغة والنظم وغري ذلك من األمور البالغية

ّبعد هذه املقدمة املطولة عن األوضاع العامة اليت كان عليها النقد 
ما موقف النُّقاد العرب من األخالق والفضيلة :العريب القدمي ميكن أن نسأل

  األمور؟ احلنيف؟وهل أثرت األوضاع السابقة يف مواقفهم من هذه نوالدي

بعض معلوم أن مظاهر الفحش قد بدأت يف العصر اجلاهلي، إذ تعالت 
ُأصوات الشعراء اجلاهليني بالفحش والعهر، على حنو ما عرف عن امرئ القيس 

  :)١(واألعشى، فمن فحش امرئ القيس قوله
َفأهليتها عن ذي متائم ِْفمثل   )٢(ِلِوُْحم ُ ِ ٍ حبلى قد طرقت ومرضعِكَ ُ ُُ 

  :وقولـه
ِّدى السرت إال لبسة املتفضل ِْ ْ َفجئت وقد ن   )٣(ِلِّ اَّضُ ٍت لنوم ثيا ْ 

  :وقولـه
ِمسو حباب املاء حاال على حال ً ََ َّ  هاُ إليها بعدما نام أهلُمسوت   )٤(ُ

  :)٥(ومن فحش األعشى قوله
َحىت دنوت إذا الظالم د ُلت أَِظلَف   ا هلاَنُ ُعاها وظل حيرْ  هاُوطَّ

  :)١(وقولـه

                                                            
  ).١٢: (ديوانه) 1( 
ًالذي بلغ حوال، أي عاماالصغري: احملول) 2(  ً.  
  .نزعت: ، ونضت)١٤: (ديوانه) 3( 
ًضت إليها شيئا فشيئا: مسوت إليها، و)٣١:( ديوانه)4(  ً ُ.  
  ).٢٧(: ديوانه) 5( 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٠٤  )٤(اجلزء ) ٨٢( ا

ِإما ن ِت ْاحا وإما أزنَكّ َُ ّ  ُوأقررت عيين من الغانيا   ً
  :)٢(وقوله

 الكاعب املسرتاُخرجُقد أف   ُشيع القماراُها وأِرْدِمن خة 
ُ

 
  :وقوله

ُمايئلمث وقد حياذر مين 
َقد أخالس رب البيت غفلف   )٣( ِ َّ ُ

ِ  ُهَتُ

يني، فقد قال َبيد أن هذا األمر الينفي العفاف عن كثري من الشعراء اجلاهل
 يف ُفَّ يف جاهليته، ويتعفُهَّلَأتكان من الشعراء من ي«) ه٢٣١ت(ّابن سالم 

ُ، وال يستبهر بالفواحش، وال يتهكم يف اهلجاءشعره  وليست املشكلة يف .)٤(»َُّ
َانتشار الرذيلة يف الشعر اجلاهلي، إذ ال دين يردعهم، وال وازع يزجرهم إال من 

ُق خبَّختل إمنا املشكلة يف الشعر اإلسالمي الذي ومة فاضلة، ُلق حسن، وحكَ
يه عن  ِّاستمر بالفحش والعهر، على حض اإلسالم على األخالق والفضيلة، و ّ

  :)٥(ًالفحش والرذيلة، فانظر مثال ما قال الفرزدق
  الثرياهنواعد:  لـهَنْلُفق   حامِّليه مرتفع الزعوذاك 

ِّن إىل اخلالء عن النيام ِ َّ ِض كالدمى قد بت أسريوبي   ِ ُّ ِ ٍ 
ِوهن أصح من بـيض النَّعام َْ ُّ َّ َمشني إيل مل يطمثن قبلي   ُ ُ ََّ 
ِّوسادسة متيل إىل الش  ٌ مخسَّنُثالث واثنتان فه   مامٌ

                                                                                                                                
  .من الزىن: ، أزن)١٧: (ديوانه) 1( 
  .املختارة: ، واملسرتاة)٤٥: (ديوانه) 2( 
  .ال ينجو: ما يئل، )٥٩: (ديوانه) 3( 
  ).١٧٩: (، وينظر املوشح)١/٤١( طبقات فحول الشعراء )4( 
  ).١٦/١٠٩: (، واألغاين)٨٣٦ – ٢/٨٣٥: (شرح ديوانه) 5( 



  
٨٠٥  حسني األسود.  أ–َالقيم الدينية يف ميزان النقد العريب القدمي 

ِوبت أفض أغالق اخلتام ُّ ّفبنت جبانيب مصر   ُ َّ  ٍعاتَ

ُفقد جتاوز كل فحش وعهر ليون، وإن  به الشعراء اجلاهء وزاد على ما جا،ٍ
َّدل هذا األمر على شيء فإمنا يدل على أن بعض الشعراء املسلمني مل يأخذ 

 وبعض ًمببادئ الدين اإلسالمي وقواعده األخالقية الضابطة، علما أن الرسول 
ُّ نقدية تنم عٍأصحابه أطلقوا مالحظات  اهتمام باجلانب اخللقي يف الشعر، لىً

ائتوا : فقال:  فسألوه عن أشعر الناسهللا  رسول اا أتواًقومأن «ففي األخبار 
ذو القروح؛ يعين امرأ القيس، فرجعوا : ُابن الفريعة؛ يعين حسان، فأتوه فقال

َدق، رفيع يف الدنيا، خَص: ؛ فقالفأخربوا رسول اهللا  ٌ َ ٌل يف اآلخرة، شريفِامَ ٌ 
ف اإلمياين  فاملوق.)١(»ع يف اآلخرة، هو قائد الشعراء إىل النارْيِضَ و، الدنيايف

 وامليزان الذي يزن األخالقي للشاعر هو املنشود قبل كل شيء عند رسول اهللا 
ُّبه شعر الشعراء هو ميزان األخالق والفضيلة أيا كان حظ الشاعر من اإلبداع ً.  

ُفقد وظف النيب الشعر يف نصرة الدين وإعالء شأن الفضيلة َ ُّ ُ فاهلجاء«: َّ
َّهو اهلجاء املوجه إىل املشركني، الذي يرمي إىل نزع   ده الرسول الكرمي َّالذي أي ُ

ِالشرك من النفوس وإزالة هاالت التقديس عن آباء وأجداد عاشوا يف ظل  ِ ِ ِّ
َوالفخر الذي ط... الوثنية ُّرب له النيبُ َ قيم اإلسالم،  بٌالم فخرَّ عليه الصالة والسِ

 الكرمي ُّه النيبـَّلذي اهتز لُواملديح ا...  اإلسالم  ودين اإلسالمِّن نيبعومنافحة 
))َّعليه الصالة والسالم هو املديح الذي يصور احلقيقة ال يتجاوزها

ُ إذ يفهم .)٢(
 كان يستنهض فضيلة الصدق يف الشعر، فقد من كثري من األخبار أن الرسول 

ٍأصدق كلمة قاهلا الشاعر «:  قالروي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب 

                                                            
  ). ١/٢٣ (:شرح شواهد املغين: ظر، وين)٩/٢٢٤: (تاريخ مدينة دمشق) 1( 
  .٥٢: التفكري النقدي عند العرب) 2( 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٠٦  )٤(اجلزء ) ٨٢( ا

ُأنشد (( ُ، كذلك روي أن النيب )١(»ٍ أال كل شيء ماخال اهللا باطللمة لبيد؛ك
ُقول سحيم

)٢(:  
ُ عنا مبقطُُهفليس إحسان َْاحلمد هللا مح   ِوعّ َدا ال انقطاعُ   لهً

ُ وصدق، فإن اهللا ليشكر مثل هذاَأحسن: فقال ّ وإن سدد وقارب إنه ملن أهل ،َّ
  .)٣(»اجلنة

َّ النيب ُأنشدت«:  اجلعدي قالًومن هذا القبيل أيضا أن النابغة
)٤(:  

ُدنا وجَْ جمَاءَمَّا السَنْغَلَبـ   راَهْظَ لنرجو فوق ذلك مّاوإن  ُودناُدُ

ُأين املظهر ياأبا ليلى؟ قلت: فغضب وقال أجل، إن : اجلنة يارسول اهللا، قال: ُ
  :)٥(شاء اهللا، وتبسم، فقلت

َّبوادر حتمي صفوه أن يكد ُ َُ ْ ِوال خري يف ح   اَرَ
َلم إذا مل يكن لَ ٍ  هــْ

ْوال خري يف جه   اَرَدْصَ أُ القومَدَرَْوحليم إذا ماأ  هــ إذا مل يكن لٍلَ

ِفضض اهللا فاك مرتني، فعاش أكثر من مئة يَأجدت، ال: فقال النيب  ُ
  .)٦(»ًسنة، وكان من أحسن الناس ثغرا

                                                            
، كتــاب مناقــب األنــصار، بــاب أيــام ٣٨٤١حتــت الــرقم ) ٧٢٩: (صــحيح البخــاري ) 1( 

  ).٥٧٨٤(حتت الرقم ) ١٣/٩٩(وابن حبان يف صحيحه . اجلاهلية
  ).٢/١٠٣: (خزانة األدب) 2( 
  ).١/٣٢٧(شرح شواهد املغين ) 3( 
  ). ٥١: (عر النابغة اجلعديش) 4( 
) ٣٠٥: (، ونــضرة اإلغــريض)١/٩٥: (العقــد الفريــد: ُينظــر. مل أقــف عليهــا يف ديوانــه) 5( 

–) ٣٠٦.(  
  ).٦/٣٩٤: (، واإلصابة يف متييز الصحابة)٣٠٦ – ٣٠٥(نضرة اإلغريض ) 6( 



  
٨٠٧  حسني األسود.  أ–َالقيم الدينية يف ميزان النقد العريب القدمي 

 ا السماء جمدنابلغن: ُفالرسول الكرمي ينكر على النابغة غلوه الزائد يف قوله
بيتني يف بَ ويستنهض فيه فضيلة الصدق، وعندما أتبع النابغة قـوله األول ،وجدودنا

وقوله هذا إمنا هو حكم . ُ اهللا فاكضاليفض: احلكمة أثىن عليه الرسول بقوله
نقدي باجلودة، وقد استند الرسول الكرمي يف إصداره إىل معيار املعاين احلكمية، 

ا حتققت يف بيتيه، ومل ينظر النيب الكرمي إىل واألخالق الفاضلة ا ليت رأى الرسول أ
و أسلوبه أو غري ذلك من األمور البالغية اليت كانت املعيار األساسي عند أنظمه 

 والصياغة إمنا هي وسيلة ،العرب، فاملعاين الفاضلة هي الغاية عند الرسول 
  .وحسب

عن موقف الرسول وال خيتلف موقف عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه 
الكرمي، فقد بىن على أساس الصدق غري قليل من األحكام النقدية على الشعر 

أنشدين ألشعر : قال يل عمر«: ُفقد روي عن ابن عباس أنه قال. والشعراء
: قال! وكان كذلك؟: زهري، قلت: و يا أمري املؤمنني؟ قالهمن : ُشعرائكم، قلت

ُكان اليعاظل بني الكالم وال يتبع ، فهذا  )١(»، وال ميدح الرجل إال مبا فيههَّ وحشيَْ
ًحكم نقدي عام يقوم على تفضيل زهري على غريه من الشعراء استنادا إىل عدة 

 فال يعتمد ،معايري كان من بينها فضيلة الصدق، فزهري الميدح الرجل إال مبا فيه
 عنه ُوكذلك يروى يف األغاين أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا. الكذب أو النفاق

  : حيث يقولُ احلطيئةَبَذَك«: قال
َّوال جاعالت الر َط فوقْيُ َوإن جي   )٢(ِ املعاصمِ  ُّزنافِ اخليل التستَادّ

                                                            
  .)١/٦٣(طبقات فحول الشعراء ) 1( 
  .اية عن النساءكن: طيجاعالت الر: وقوله، )٣٣٦: ( ديوانه)2( 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٠٨  )٤(اجلزء ) ٨٢( ا

  .)١(»ٌلو ترك هذا أحد لرتكه رسول اهللا 

ُ قول الشعر عند الرسول الكرمي وعمر بن اخلطاب بالناحية َوهكذا اقرتن
يا عن الشر والرذيلة، فكان ا على اخلري وّاإلميانية األخالقية، فحض الفضيلة، و

ًإال وسيلة للتعبري عن ) الشكل( ومل يكن املظهر ،املضمون األخالقي هو الغاية
  .هذه الغاية

َ إال أن النقد العريب، كما يبدو، مل يتأثر بكل ذلك، بل حدث خالف 
ُماهو متوقع، فأبعد أكثر النُّقاد الدين واألخالق عن الشعر، وقالوا ين مبعزل الد: َ

ًعن الشعر، واملعاين كلها معروضة للشاعر، أكانت فاضلة أم غري فاضلة فاحشة ! ُّ
 ُكل ذلك لغلبة املفهوم البالغي على النقد العريب، فكانت أخطروأم غري فاحشة، 

َين واألخالق الفاضلة عن مضمار الشعر املسامهة يف ِّنتيجة جنمت عن إبعاد الد
  . الشعر العريبُشيوع معاين العهر والكفر يف

َّين عن الشعر، ولعل أول ناقد ِّما انفك النُّقاد العرب يقولون بتنحية الدف
ذا األمر هو األصمعي الشعر «: وذلك حني يقول) ه٢١٦ت (عريب يطالعنا 

اهلية، فلما جاء اإلسالم ٌل من فحول اجلْحَ ف)٢(ٌ بابه الشر، وهذا حسانٌدِكَن
عر إذا أدخلته يف باب اخلري ِّ الشُطريق«:  آخروقال يف موضع. )٣(» شعرهَطَقَس
ُْعره ِ شلَخَيف اإلسالم، فلما دو؛ أال ترى أن حسان بن ثابت عال يف اجلاهلية َنَال

 – ومحزة وجعفر رضوان اهللا عليهما وغريهم  من مراثي النيب –يف باب اخلري 

                                                            
  ).٢/١١٤: (األغاين) 1( 
َحــسن(مــصروف إذا كــان مــن ) ّحــسان[() 2(  ُ َّحــس(، وغــري مــصروف إذا كــان مــن )َ َ / (

لة   ].ا
  ).٥٣: (اءفحولة الشعر) 3( 



  
٨٠٩  حسني األسود.  أ–َالقيم الدينية يف ميزان النقد العريب القدمي 

َالن والنابغة، من  الشعر هو طريق شعر الفحول، مثل امرئ القيس وزهري ُوطريق. َ
ُُصفات الديار والرحل واهلجاء واملديح والتشبيب بالنساء، وصفة احلمر واخليل  َّ

  .)١(»واحلروب واالفتخار، فإذا أدخلته يف باب اخلري الن

فاألصمعي يرى أن إدخال الشعر يف باب اخلري مدعاة لضعفه وسقوطه، 
 وقوي يف اجلاهلية، َّإنه اشتد: ُل على ذلك بشعر حسان بن ثابت ويقولِّثُميهو و

َوملا أسلم ودخل شعره يف باب اخلري ض َ َ َ َعف والن، ورأى أن طريق الشعر الصحيح َ َ َ ُ
هو طريق الفحول األوائل، كامرئ القيس واألعشى حيث الوقوف على األطالل 

ًقذع واملديح الذي يصدر غالبا عن مشاعر كاذبة، والتشبيب بالنساء واهلجاء امل
ن والتع ّهر يف وصفهن، وغري ذلك من األغراض الشعرية اليت التصدر والتغزل 

  .ُليا يطالب الشاعر بتحقيقها يف شعرهُ عٍُُعن الذات بل عن تقاليد عامة ومثل

ُوأيا كانت إرادة األصمعي فإنه يفهم من قوله أن الشعر يقوى ويشتد إن 
ِّ أو إن عزل عن اخلري على أقل تقدير لقول األصم،ُعزل عن الدين ويبدو أن . عيُ

 لالسبب نفسه هو الذي جعل األصمعي ينفى اجلودة عن شعر لبيد مع ما اشتم
ٍ وذكر للخري والفضيلة على حنو مايرويه صاحب ،ٍعليه من معان حكمية ْ ِ

قال يل : خربنا أبو حامت، قالأ: أخربنا ابن دريد، قال«): ه٣٨٤ت(املوشح
ة، وليست له نع جيد الصشعر لبيد كأنه طيلسان طربي؛ يعين أنه: األصمعي

: وقال يل مرة: قال أبو حامت. ليس بفحل: ٌأفحل هو؟ قال: هـحالوة، فقلت ل
ًكان رجال صاحلا، كأين به ينفي عنه جودة الشعر األصمعي يستجيد ف، )٢(»ً

َصنعة شعر لبيد وجودة سبكه، ولكنه ينفي عنه احلالوة والتأثري العتماده احلكم  َ
ِ

                                                            
  ).٣٢: (اءفحولة الشعر )1( 
  ).١٠٠: (املوشح) 2( 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨١٠  )٤(اجلزء ) ٨٢( ا

ا ،اضلةاملأثورة، واملعاين الف ْضعف الشعر وتنفي عنه احلالوة، فهو ُرأيه تيف  أل
  ً.رجل صاحل وليس فحال

َب الشعرفقد جنَّ)  ه٣٣٧ت(أما قدامة بن جعفر  َ سلطان الدين َ
ٍواألخالق عندما أتاح للشاعر حرية القول فيما يروم من معان طيبة أو خبيثة،  ٍ ِّ ٍ

ّأن المعاني كلها معرضة ... ُهه وتقدميدوما جيب توطي«: فاضلة أو رذيلة؛ إذ قال
ُللشاعر، ولـه أن يتكلم منها فيما أحب وآثر من غير أن يحظر عليه معنى  َّ

إذ كانت املعاين للشاعر مبنـزلة املادة املوضوعة، والشعر فيها يروم الكالم فيه، 
ُكالصورة، كما يوجد يف كل صناعة من أنه البد فيها من كل شيء موضوع يقبل 

ٍ َّ ٍ

وعلى الشاعر إذا لصور منها، مثل اخلشب للنجارة، والفضة للصياغة، تأثري ا
شرع في أي معنى كان من الرفعة والضعة، والرفث والنـزاهة، والبذخ 

 وخىالذميمة، أن يت وأوالقناعة، والمدح، وغير ذلك من المعاني الحميدة 
 متاحة ُّ فاملعاين كلها.)١(»إلى الغاية المطلوبةفي ذلك البلوغ من التجويد 

 إذ الغاية جتويد ،ّللشاعر وال حيظر عليه شيء منها، أكانت رفيعة أم وضيعة
ِّْفقدامة بن جعفر الينظر إىل املعىن ونوعه بل إىل طريقة تأتـيه . الكالم وحسب

ًوالتعبري عنه، فسواء عنده أكان املعىن فاحشا أم غري فاحش إذا ما بلغ الشاعر 
  .مرتبة اجلودة الفنية

 حدود دألمر كذلك عند قدامة وكانت نظرته للشعر تقف عنوملا كان ا
ٍاجلودة الفنية، كان من الطبيعي أن يستسيغ أي معىن فاحش إذا بلغ الشعر املرتبة 
ًالسابقة، وهو حقا ماحدث، فقد استجاد أبيات الفحش الشهرية اليت قاهلا امرؤ 

قيس قوله هذا، إذ ًالقيس، مزدريا بذلك الذوق العام الذي كان ينكر على امرئ ال
                                                            

  ).٦٦ -٦٥: (نقد الشعر) 1( 



  
٨١١  حسني األسود.  أ–َالقيم الدينية يف ميزان النقد العريب القدمي 

  :)١(عيب امرأ القيس يف قولهفإين رأيت من ي«: يقول قدامة
ِفأهليتها عن ذي متائم حمول ُ ٍ حبلى قد طرقت ومرضعِكِلْثِفم   َ ُ ُ 
َِّبشق وحتيت شقها مل حيول  إذا مابكى من خلفها انصرفت له   ٍّ

جودة ُ فحاشة املعىن نفسه مما يزيل تٌويذكر أن هذا معىن فاحش، وليس
  .)٢(»ُ رداءته يف ذاته–ً مثال –ِّالشعر فيه، كما اليعيب جودة النجارة يف اخلشب 

ِّإن قدامة بن جعفر يسوغ رداءة اجلوهر يف الشعر على أساس اجلودة يف 
ِّاملظهر، فليست رداءة اجلوهر تزيل جودة املظهر أو تؤثر فيه، كما أن رداءة  ُ

 فكيف ،وهذا مذهب غري صحيح. وعاخلشب يف ذاته التلغي اجلودة يف املصن
ِالتؤثر رداءة اجلوهر يف جودة املظهر، وفعل قدامة هذا شبيه بعزل اجلسد عن  ِّ

ِّ واليؤثر فيه، فما ينفع ،ُالروح مث القول إن خبث الروح اليزيل مجال الوجه والشكل
ُال الوجه إن كانت الروح خبيثة منتنة، وما ينفع مجال اخلشب املصنوع وحسنمج ْ ُ ُُ ً 

ًمظهره اخلارجي إن كان نوع اخلشب رديئا، ومضمونه فاسدا ً .  

ومل يقتصر األمر عند قدامة بن جعفر على عزل الدين عن الشعر، بأن 
ِّأباح للشاعر حرية اختيار ما رام من معان وما حظر من كالم فحسب، بل أباح  ُ ٍ َ ِ

ُله الكذب اخللقي أيضا حبيث لو ناقض شاعر نـفسه فقال يف قص َ َْ ٌ ً ًيدة خربا ماُ
ٍ، 

ًمث قال خالفه يف قصيدة أخرى لكان أمرا مقبوال يف الشعر، بل كان ذلك عنده  ً
ومما جيب تقدميه «: ويف ذلك يقول. ًدليال على قوة الشاعر وقدرته على صنعته

َأيضا أن مناقضة ً بأن يصف شيئا وصفا ،ه يف قصيدتني أو كلمتنيَ الشاعر نفسً ً
ُّحسنا، مث يذمه بعد ذلك ذ ًم◌ا حسناً ً ِ منكر عليه، وال معيب من فُغري، َّ ٍ ، إذا ِهِلْعُ

                                                            
  ).١٢: (ديوانه) 1( 
  ).٦٦: (نقد الشعر) 2( 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨١٢  )٤(اجلزء ) ٨٢( ا

َّأحسن املدح والذم عر يف صناعته، واقتداره اٌ، بل ذلك عندي دليل على قوة الشَ
 لذلك مايرى من عيب يلحق امرأ القيس إذ ناقض نفسه يف موضع .)١(»عليها
  :)٢(فقال

 ٍسعى ألدىن معيشةَّفلو أن ماأ   ِ من املالٌ قليل–ُ ومل أطلب –كفاين 
د املؤثل أمثايلُوقد ي َدرك ا د مؤث   ُ َّولكنما أسعى  ٍ  ٍلّ

  :)٣(مث قال يف موضع آخر
ِوحسبك من غىن ش

ً َ ُّبع وريُ ِ ٌ ًفتمأل بيتنا أقط◌ا ومسنا   َ ً َ َِ 

: يف اآلخريقول إن القليل يكفيه، و: فامرؤ القيس يقول يف أحد الشعرين
ّمة بن جعفر حاول يف بادئ األمر رد هذه الشبهة عن ومع أن قدا. إنه اليكفيه

:  املناقضة، فإنه عاد يف النهاية فقالد القيس مل يقصأبييت امرئ القيس وأن امر
ً يكن عندي خمطئا، من أجل أنه مل يكن يف ملومع ذلك فلو قاله وذهب إليه «

 واحدة ًشرط شرطه حيتاج إىل أال ينقض بعضه بعضا، وال يف معىن سلكه يف كلمة
، بل إمنا ًوصف بأن يكون صادقاُألن الشاعر ليس يًأيضا مل جير جمرى العيب، 

يف وقته احلاضر، ال  هُ أن جييد،ً كائنا ماكان،راد منه إذا أخذ يف معىن من املعاينُي
ً فليس يوصف الشاعر بأن يكون صادقا أو .)٤(»أن ينسخ ماقاله يف وقت آخر ُ

ٌب أمر العالقة لـه جبودة الشعر، إذ اليطلب من ًكاذبا، ألن مسألة الصدق والكذ

                                                            
  ).٦٦: (نقد الشعر) 1( 
  .املثمر الذي له أصل: ، واملؤثل)٦٧:(ينظر نقد الشعر، و)٣٩: (ديوانه) 2( 
ُشـيء يـصنع مـن اللـنب املخـيض : ِ، واألقـط)٦٧(ينظر نقد الـشعر ، و)١٣٧: (ديوانه) 3( 

  .على هيئة اجلنب
  ).٦٨: (نقد الشعر) 4( 



  
٨١٣  حسني األسود.  أ–َالقيم الدينية يف ميزان النقد العريب القدمي 

ًالشاعر شيء إال جتويد الكالم وإتقان مظهره يف احلاضر، بعيدا عما قاله يف وقت 
  !آخر، أكان ينافيه أم يوافقه

ًوقد كان متوقعا من قدامة بن جعفر أن يتعرض للمعاين الفاضلة وما 
يب، وذلك عندما شرع بتبيني  أن تؤديه من دور مهم يف نفس اإلنسان العرهاميكن
ً مجيع املعاين فتظهر على أثر ذلك جيدة مستساغة، إال أن شيئا من ذلك ُّمايعم

َصر جودة املعىن بفَمل حيدث ألن قدامة بن جعفر ح َِِِّنـيته، فتحدث عن التقسيم ََ
واملقابلة والتفسري والتتميم واملبالغة والتكافؤ وااللتفات وغري ذلك من األساليب 

ا جودة املعىن وسالمته، ومل يتطرق الب الغية، اليت اعتمدها مقاييس عامة يقيس 
 من مراتب جودة ًها مرتبةعلإىل األخالق أو الفضيلة اليت كان يف اإلمكان أن جي

 ألنه قبل أن يتحدث عن صفات اجلودة ،املعىن، وهو أمر ليس ببعيد عن قدامة
ر حصرها يف الفنون البالغية السابقة وما ُاليت تعرتي املعاين الشعرية، واليت كما ذك
َميكن أن تبثه يف املعىن من حسن ومج ٍ ْ ُ َّال، كان قد حتدث عن صفات اجلودة يف َُّ

رض وقف عليه هو املديح، وذهب إىل أن غأغراض الشعر يف املعاين؛ فأول 
ًاملديح قد يكون حسنا إن أصاب فيه املتكلم املعىن ومل خيرج عن فضائل أربع 

ً، وذهب  إىل أن املادح يكون مصيبا إن )١(لعقل والشجاعة والعدل والعفةا: هي
ًقصد هذه اخلصال، واملادح بغريها يكون خمطئا

ُ، وهي حقا فضائل مثينة ت)٢( ثري ً
إال أن قدامة بن جعفر حيصر هذه الفضائل يف فن املديح . ُالشعر وتعلي مقامه

رفض بييت امرئ القيس  ولو أنه فعل خالف ذلك ل،فال يستجيدها إال فيه
ما أخال بفضيلة أساسية من الفضائل األربع ، ةَّفِع وهي فضيلة ال،ّالسابقني أل

                                                            
  ).٩٦: (ُينظر نقد الشعر) 1( 
  ).٩٦: (لسابقينظر املصدر ا) 2( 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨١٤  )٤(اجلزء ) ٨٢( ا

 أن قدامة بن جعفر يذكر هذه الفضائل من باب -  وهو األهم - وفوق ذلك كله 
َومهما يكن من أمر فلو عمم قدامة هذه . ِّالفخر ال من باب احلض عليها َّ

غراض الشعرية األخرى وطالب الشعراء العرب  أو بعضها، على األ،الفضائل
  .ُّاإلمكان احلد من ظاهرة الفساد األخالقي يف الشعر العريبيف باتباعها، لكان 

وبعد، فإن سيطرة الفكر البالغي على قدامة بن جعفر جعله الينظر إال 
َنية القول وظاهره، فإن اتفقت هذه املزية فيه أخذ الينظر إىل سواهاَإىل فـ َ َ َّ ٍ من معان ِّ

َّأو غايات أو مشاعر، وال يهتم أكان الكالم مدحا أم ذم ا؟ أيوافق الذوق العام ً◌ً
ه تعزيز اجلانب األخالقي بَْ ال؟ أخيالف الدين واألخالق أم ال؟ وكان األوىل مأ

ِّلة الشعر العريب حنو املثل الفاضلة، ال أن يسوغ للشاعر مفاسد معانيهجودفع ع ُ ُ
 

ْرن اجلودة الفنية باجلودة اخللقية يف حكمه النقدي، ولكن ، وليت أنه قوفحشها ُ ُُ
ٌفذلك جور على الشعر العريب، وحرمان لـَوحدها أن حيكم مبقاييس اجلودة الفنية  ٌْ  هَ
 أن يأخذها لو نظر إليه من جهتيه؛ الفنية ه ميكن من مزاياه الكثرية اليت كان

  .واخللقية

ن جعفر، إذ مل جيعل من عن قدامة ب) ه٣٧١ت (ال خيتلف اآلمدي و
 فهو يثين ،ًمبادئ اإلسالم والتزامها مقياسا من مقاييس جودة الشعر يف معانيه

ا يف غاية الفحش، ففي ذلك يقول : على بعض األبيات ويصفها باجلودة مع أ
  :)١(يل يف املضاجعة قول امرئ القيس ماقُوأحسن«

ِ مكحوال من العُتُعكما ر َني أتلً اَّرَوقد جُتقول    )٢(اَعِ ا من ثيا  ُد

                                                            
  ).٢/١٤٠(ُينظر املوازنة بني الطائيني ، و)٢٤٢ – ٢٤١: (ديوانه) 1( 
ًأفزعت، مكحوال من العني: ُرعت) 2(    .الطويل العنق: أي ولد الظبية، واألتلع: ُ



  
٨١٥  حسني األسود.  أ–َالقيم الدينية يف ميزان النقد العريب القدمي 

َ مل جند لكْولكنَسواك  َدفَ مْ  ُهُولُسَ أتانا رٌيء لوشَكَّدِجأ   )١(عاْ
َ لنا الناس مْلمْعَ مل يـِقتيالن ُد الوحشُصَا تَنْتـِبَف   )٢(عاَرْصُ  ا كأننا عنَُّّ

 السابري املهادين عليُوت
ُ اَّلعضَّ

 جتاىف عن املأثور بيين وبينها   )٣(
َ الشيء أجود منه وال أبرع، وقد أخرب باألمر على ماكانوهذا َُ«)٤(.  

َفاآلمدي اليثين على هذا املعىن وحسب بل يعده أحسن  ماقيل يف ُ
ٌن املضاجعة فن عريق، ومضمار أاملضاجعة، فال شيء أجود منه وال أبرع، وك ٌّ

 على ّيدلَّ دل على شيء فإمنا ْواسع يتسابق يف ميدانه الشعراء، وهو أمر خطري إن
ذا االنشراح  البعد التام بني الشعر وبني الدين، وإال فكيف يتحدث  اآلمدي 

ج هذه َعن هذا املعىن؟ ويبدو أن الذي ش) األرحيية(والبسط  َّجع اآلمدي على 
ٍ نـقدة الشعر، من استحسان وثناء على مثل ،السبيل ماكان يسمعه من شيوخه ٍ ِ َ ََ
  :)٥(عليقه على قول البحرتيهذه املعاين، والدليل على ذلك ت

ََّلف الصبِق  َا بقضيب قَّ ِومل أنس ليلتنا يف الع   يباضٍ
 ناَ

 ُإن هذا البيت أجود: ُوما زلت أمسع أهل العلم بالشعر يقولون«: إذ قال
، فقد )٦(» نظمِ وأحسن، لفظِماقيل يف العناق، ألنه أصاب حقيقة التشبيه بأجود

                                                            
  .لو أحد أتانا رسوله ملا أجبناه: ٌيريد أحد، أي: لوشيء) 1( 
  .تصرف أنفسها عنا؛ أي تنكرنا: ُّتصد) 2( 
الـــذي فيـــه : ّاملـــضلع. ٌضـــرب مـــن الثيـــاب: ُّالـــسابري. الـــسيف: املـــأثور. ترتفـــع: اىفجتـــ) 3( 

  .ضرائب
  ).٢/١٤١: ( بني الطائينياملوازنة) 4( 
  ).٢/١٣٩ (:ُينظر املوازنة بني الطائيني، و)١/١٥٠: (ديوانه) 5( 
  ).٢/١٣٩ (: املوازنة بني الطائيني)6( 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨١٦  )٤(اجلزء ) ٨٢( ا

ُُقدته َم نـ وه–ُاستحسن أهل العلم بالشعر  َ ة د هذا املعىن، مع أن أبا عبا–َ
م ملعىن العناق بِّيتحدث فيه عن العناق ولف احل يب لصاحبه، وليس استحسا

ا املعىن، وجودة صياغة هذه اًعائد  إىل املعىن نفسه، ولكن إىل اهليئة اليت صدر 
د ٍنه أصاب حقيقة التشبيه بأجود لفظ وأحسن نظم، وقإاهليئة، بدليل قوهلم 

  .ذلك، فأخذ يردد أقواهلم وحيذو حذوهميف تبعهم اآلمدي 

ًوملا كانت نظرة اآلمدي إىل الشعر جمردة من أي مظهر ديين، متأثرا بذلك  ّ
ية عن وظيفة الشعر، فهو يرى فعُُ قبله من النُّقاد، ذهب ينفي الغاية اخللقية والننمب

وقع االنتفاع به، ألنه مه ًطالب بأن يكون قوله صدقا، وال أن يوقعُأن الشاعر ال ي
ُقد يوقعه خالف ذلك، وكأن اآلمدي يردد قول قدامة بن جعفر عندما ذهب  ِّ َّ َ

ًسابقا إىل القول بأن الشاعر ال يوصف بأن يكون صادقا ُ  وقد عرض اآلمدي ،ً
ُُهلذه الفكرة وهو بصدد قول بـزرمجهر يف فضائل الكالم حيث قال َإن فضائل «: َُْ َّ

ْالكالم مخس، إن ُ نقصت منها فضيلة واحدة سقط فضل سائرها، وهيٌ ْ َ َ ٌ ٌ أن : ْ
ُ وأن يوقع موقع االنتفاع به، وأن يتكلم به يف حينه، وأن ،ًيكون الكالم صدقا َُ

ًِّ فقال اآلمدي معلقا على قول ،)١(»ُحيسن تأليفه، وأن يستعمل منه مقدار احلاجة
ُُبـزرمجهر ُُزرمجهر الكالُإمنا أراد به بـوهذا «: َُْ ُم املنثور الذي خيَْ َ مه ِّقدُاطب به امللوك، ويَ

ًوالشاعر ال يطالب بأن يكون قوله صدقا، وال أن يوقعه املتكلم أمام حاجته،  ُ
 جيعل له وال أنموقع االنتفاع به؛ ألنه قد يقصد إلى أن يوقعه موقع الضرر، 

ذلك وبقيت اخللتان األخريان ومها واجبتان يف شعر كل شاعر، و. ًوقتا دون وقت
َأن حيسن ِ تأليفه وال يزيد فيه شيئا على قدر حاجته، فصُ ُحة التأليف يف الشعر ويف ً َّ

َ تأليفا كان أقوم َّفكلما كان أصح. كل صناعة هي أقوى دعائمه بعد صحة املعىن ً
                                                            

  ).٤٢٨ – ١/٤٢٧: (املوازنة بني الطائيني) 1( 



  
٨١٧  حسني األسود.  أ–َالقيم الدينية يف ميزان النقد العريب القدمي 

  .)١(»بتلك الصناعة ممن اضطرب تأليفه

 ُفاآلمدي ينفي فضائل الكالم عن الشعر ويبيح للشاعر الكذب والضرر،
فهو يرى أن الشاعر ال يطالب بأن يقول ما ينتفع به الناس من قول حكيم أو 
 ،ُمعىن مفيد، بل يباح له الضرر بكل أشكاله كاهلجاء الفاحش، والغزل املتهتك

  .ُوغري ذلك مما ينايف األخالق والفضيلة

ُزرمجهر السابق الفرق الواضح بني غاية الشعر الفارسي ُلحظ من قول بـُوي ُُ َْ
ُ الشعر العريب، فقد قـرن بـوغاية ُُزرمجهر الشعر الفارسي ببعض ََ لفضائل واملزايا، يف اَْ

ًحني حاول اآلمدي نفي هذه الفضائل عن الشعر العريب، فما كان مقبوال عند 
ًبـزرمجهر كان مرفوضا عند اآلمدي ُُ َُْ.  

ًل بعضها بعضا يف الشعر ِّكمُوالالفت لالنتباه أن هذه املزايا أو الفضائل ي
ُُضل سائرها، حيث يقول بـزرمجهرَ، فإن سقطت فضيلة واحدة سقط فيالفارس َُْ ُ ْ :

ُفإنه إن كان الكالم صدقا، ومل ي« َل فضل الصدق فيه ومل َطَاالنتفاع به بوقع موقع ً
ُ ومل يتكلم به يف حينه مل يغنه ًينتفع به، وإن كان صدقا وأوقع موقع االنتفاع به ُ

ُ وتكلم به يف حينه ومل ً صدقا وأوقع موقع االنتفاع بهالصدق ومل ينتفع به، وإن كان
َحيسن تأليفه، مل يستقر يف قلب مستمعه، وبطل فضل اخلالل الثالث منه ُْ... 

«)٢(.  

اليت هي أن الناحية البالغية يف فضائل الشعر الفارسي، وًأيضا ُويلحظ 
ًزرمجهر ، كونت جزءُ ذكرها بـيتّجتلت يف الفضائل األخرية ال َّ ُُ ا ثانويا من هذه َْ

الفضائل، خبالف النقد العريب عامة، الذي جعل الفضل األكرب يف البالغة، فإن 
                                                            

  ).١/٤٢٨: (املوازنة بني الطائيني) 1( 
  ).١/٤٢٨(املوازنة بني الطائيني  )2( 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨١٨  )٤(اجلزء ) ٨٢( ا

) الكيفية(و) النوعية(وهكذا كانت . َّحتقق يف النص الشعري فقد متت الغاية
وحدها مصدر ) الكيفية( األحكام النقدية عند الفرس، يف حني كانت َمصدر
حياول اآلمدي اإلفادة من التجربة الفارسية أو ومل . أحكام العرب النقديةأكثر 

ِّالتنبيه على أمهيتها، بل مضى يكرر ما قاله سلفه بأن صحة التأليف يف الشعر هي 
  .أقوى دعائمه، مبعىن أن البالغة هي أقوى دعائم الشعر وأمهها

ِّفلم يصرح مبوقفه من قضية الدين واألخالق يف ) ه٣٨٤ت (أما املرزباين 
: كتفى بنقل املوقف العام من بييت امرئ القيس الفاحشني حيث قالالشعر، بل ا

ًيب أيضا على امرئ القيس فجوره وعهره يف شعره، كقولهِوع«
)١( :  

»ِلِوُْائم حمَفأهليتها عن ذي مت
 ٍرضعُلى قد طرقت ومْبُ حِلكْثِوم   )٢(

هول ليدل بذلك على أن فئة ) يبِع(فاملرزباين يستعمل لفظة  ما بصيغة ا
َاستهجنت قول امرئ القيس هذا لفحشه وعهره، دون أن يديل بدلوه يف هذا 

  .امليدان

ذكر ما رواه املرزباين يف هذا املوضع من أن فئة ما نومن الطريف أن 
أنكرت على امرئ القيس قوله هذا، وليس إنكارها لفعل امرئ القيس 

ِبلى واملرضع دون البكر، وهو ُالفاحش، بل أنه قصد احل ْ ِ ُملك وابن مْ َُ ٌ لوك، وال ِ
ُفهذه الفئة ال تنكر على امرئ القيس فعله . )٣(يليق ذلك بأبناء السادة وامللوك

ُاملنكر، إمنا تنكر عليه اختياره ملن وقع عليه املنكر، ولو اختار غريها جلاز له 
  .ُذلك ومل يعب عليه

                                                            
  ).١٢: (ديوانه )1( 
  ).٤١: (املوشح) 2( 
  ).٤٢: ( املوشح)3( 



  
٨١٩  حسني األسود.  أ–َالقيم الدينية يف ميزان النقد العريب القدمي 

ِّفقد أعلن صراحة أن الد) ه٣٩٢ت (ّأما القاضي اجلرجاين َين مبعً  عن ٍزلْ
ٌالشعر، وقد صرح بذلك وهو بصدد الدفاع عن املتنيب، إذ أخذ عليه قوم َ ضعف ّ ْ َ

ً عارا على الشعر، َُةيانِّفلو كانت الد«: َالعقيدة، وفساد املذهب يف الديانة، فقال
ِ االعتقاد سببا لُوكان سوء اس من َوُ أيب نـُحى اسمُر الشاعر لوجب أن ميُّخَأَتً

َّ إن عدالدواوين، وحيذف ذكره  أوالهم بذلك أهل اجلاهلية، َانَكَت الطبقات، ولُ
َْبـعرى ِّتشهد األمة عليه بالكفر، ولوجب أن يكون كعب بن زهري وابن الزومن  َ

ما ممن تناول رسول اهللا  ً خرسا وبكاء مفحمني، ، وعاب من أصحابهوأضرا ً ُ
ٍوالدين بمعزلَّولكن األمرين متباينان،  ُ ْ   .)١(»عرِّ عن الشِّ

ُفليست الديانة عارا على الشعر، وليس سوء ً املعتقد الديين سببا لتأخر ً
الشاعر، ولو كان األمر كذلك لوجب إخراج اسم أيب نواس وكعب بن زهري 

واجلرجاين إمنا يقول .  الكفر أو فساد العقيدة من ميدان الشعرواوغريهم ممن أظهر
ًذلك دفاعا عن املتنيب واحتجاجا لـه لتسويغ ما أظ هره املتنيب يف بعض أبياته من ً

ِمعان توحي بفساد العقيدة ٍ) ٢(.  

                                                            
  ).٦٣: (الوساطة بني املتنيب وخصومه) 1( 
  :حنو قوله) 2( 

 استمعي ما أبثُّ من أمري  ِّعاذليت بالسفاه والزجر

ِّباح لساين مبضمر السر  :ِدهروذلك أين أقول بال  َ

ِكافرة باحلساب واحلشر  ٌبني رياض السرور يل شيع ٌ 

 ِطة القربغملا رووه من ض  ٌموقنة باملمات جاحدة

ِت بيضة العقرووإمنا امل  ٌقلبنوليس بعد املمات م ْ َ ُ 

  :وقوله



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٢٠  )٤(اجلزء ) ٨٢( ا

ُّنحل األعذار أليب الطيب فيما أظهره من َوقد كان يف إمكان اجلرجاين تـ َ
ًاألبيات، كأن يزعم خطأ نسبتها إىل أيب الطيب مثال، أو بعض فساد العقيدة يف  ََ َ

ِ، ألن ذكر اخلمور خروج املتنيب عن طور الوعي العقلي حني قال هذه األبيات

ُّحال السكر، يف هو ووامللذات يغلب على تلك األبيات، مما قد يوحي بأنه قاهلا 
َوغري ذلك مما قد يغض الطرف عما قاله املتنيب، أما أن ينحي الدين عن الشعر  َ ِّ ُ ّ

ُّليسوغ بعض ما قاله املتنيب من معان تنم ع ٍ َ  ضعف العقيدة أو فسادها، فذلك لىِّ
ًين أن يكون قانونا ضابطا لكل شيء يف دلدين والشعر، إذ املفرتض بالٍّجتن على ا ً
ُم يستثىن الشاعر من هذا الوجود؟ لذلك فإن مذهب القاضي اجلرجاين ِالوجود، فل َ

َبل أشعار املتنيب اليت توحي بفساد العقيدةَال يبدو على وجه من الصواب حني ق ِ.  

 شعر اجلاهلية، فعذر أهل أما ما ذهب إليه اجلرجاين من شيوع الكفر يف
م كانوا على دين اجلاهلية، ولكن ما عذر أهل اإلسالم فيما أتوا به من  اجلاهلية أ
                                                                                                                                

ًأأترك لذة الصهباء نقدا ِملا وعدوه من لنب ومخر  ُ َْ ٍ 

ٌحياة مث موت مث بـعث ْ َ ِرافة يا أم عمرُخُحديث   ٌ َّ ٍ 

  :وقوله
َفدع املالمة قد أطعت غ ُ َ  ُونبذت موعظيت وراء جداري  واييت ِ

ِومتتعا من طيب هذي الدار  ُورأيت إيثار اللذاذة واهلدى  ؟؟ً

ِظين به رجم من األخبار  ٍجلآّأحرى وأحزم من تنظر  ٌ 

 ِوسواه إرجاف من اآلثار   بعاجل ما ترين موكل إين

 ِمات أو يف النار ْذُيف جنة م  ما جاءنا أحد خيرب أنه 

، مـع تغيـري )٤٢٩، ٤٢٧: (، واملوشح)٦٤، ٦٣: ( بني املتنيب وخصومهُينظر الوساطة
  .ومل أقف عليها يف ديوانه. يف رواية بعض األبيات



  
٨٢١  حسني األسود.  أ–َالقيم الدينية يف ميزان النقد العريب القدمي 

  ؟ٍمعان تشي بالكفر وفساد األخالق والعقيدة

ج السلف السابق، ) ه٣٩٣ت(ِِّّ خيرج ابن وكيع التـنيسي وكذلك مل عن 
م الشهرية اليت حتولت إىل مبدأ أساسي  من مبادئ النقد العريب، ّبل ردد عبار

ُال يلتمس الصدق من الشعراء، وإنما يلتمس منهم حسن القول«: فقال ُ ُ .
  .)١(»ُوالصدق يلتمس من أخبار الصالحين وشهود المسلمين

، فقال وهو ) ه٣٩٥ت(وإىل مثل ذلك ذهب أبو هالل العسكري
عظ وغري ذلك ِر من أمر الدين وذكر املواوفَّيتحدث عن اخلطابة وأن هلا احلظ األ

ذه  يف شيء من هُ الشعرُوال يقع«: من اإلرشادات الرتبوية والقيم الفضيلة
ًاإلشارات موقعا، ولكن لـه مواضع ال ينجح فيها غريه من اخلطب والرسائل 
ة قُوغريها، وإن كان أكثره بين على الكذب واالستحالة من الصفات املختل

اذبة؛ من قذف احملصنات وشهادات والنعوت اخلارجة عن العادات، واأللفاظ الك
الزور، وقول البهتان، وال سيما الشعر اجلاهلي الذي هو أقوى الشعر وأفحله، 

ُوليس يراد منه إال حسن اللفظ ّ، هذا الذي سوغ استعمال  وجودة المعنى،ُ
  .)٢(»ِالكذب وغريه مما جرى ذكره فيه

 واملواعظ الدينية، ،ِّفالعسكري يؤكد أن القيم الفضيلة، واإلرشادات الرتبوية
ُال تقع يف الشعر، إمنا تقع يف اخلطابة، لذلك كان الشعر مملوءا بالكذب اخل  ،ُلقيً

 من املبالغة والغلو واإلفراط، مث ؛من شهادة الزور، وقول البهتان، والكذب الفين
ِّيسوغ كل ذلك فيقول ُوليس يراد من الشعر إال حسن اللفظ وجودة املعىن، وهو : ُ ُ

                                                            
  ).٨٧: (ُينظر املنصف يف نقد الشعر ) 1( 
  ).١٣٧: (تنيكتاب الصناع) 2( 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٢٢  )٤(اجلزء ) ٨٢( ا

َّفهو يعلن صراحة أن الذي سوغ استعمال الكذب . غ قول الكذبّالذي سو ً ُ
مل اجلوهرهو وشيوع الرذيلة يف الشعر العريب  تم باملظهر و  ،الغاية البالغية اليت 

وقد كان . واليت استحالت إىل مبدأ أساسي من مبادئ النقد العريب القدمي
الية، فلم ينظر إىل ما كان يقول العسكري وفيا هلذا املبدأ يف أحكامه النقدية اجلم

ًالشاعر بل إىل طريقة هذا القول، وقد بدا هذا األمر واضحا عند تقوميه بيت امرئ 
  :)١(القيس الشائع الفحش

 ٍفمثلك حبلى قد طرقت ومرضع   ولفأهليتها عن ذي متائم حم

ها إين أهليتها عن ولد: ملا أراد املبالغة يف وصف حمبة املرأة قال((: إذ قال
))ملعرفته بشغفها به وشفقتها عليه يف حال إرضاعها إياه ،الذي ترضعه

 فلم ير )٢(
ا  َّالعسكري يف هذا البيت إال املبالغة اليت حتققت شروطها، فأبدى إعجابه 
وبقائلها، وكأنه مل ينتبه إىل فحش املعىن ورذالته وجمانبته احلشمة واألخالق، فهو 

وعلى هذا النحو درج أغلب ، لى حساب البالغةشاعر خمالفة الدين علِّيسوغ ل
  .النُّقاد العرب

اء مجلة من أشهر النُّقاد العرب، ومالحظة آر االطالع على  هذاوبعد
معة على عزل الدين واألخالق عن الشعر، ميكننا القول إن النقد امو قفهم ا

باعها، ِّ اتالعريب مل يتأثر بالدين احلنيف فيستلهم بعض مبادئه وحيض الشعراء على
ًوصدا أبوابه أمام كل جديد، فإن أتى مبل كان النقد العريب عصيا على التغيري، 

موه باخلروج عن عمود  ّشاعر ما بصورة بعيدة أو غريبة شددوا النكري عليه، وا
َمبا كانت علة ذلك الشعر اجلاهلي، فقد كان مصدر تشريع النُّقاد رالشعر العريب، و َّ َ

                                                            
  ).١٢: (ديوانه) 1( 
  ).٣٦٥: (كتاب الصناعتني) 2( 



  
٨٢٣  حسني األسود.  أ–َالقيم الدينية يف ميزان النقد العريب القدمي 

النُّقاد العرب ُأكثر ِّانينهم، ومل يكن اإلسالم كذلك، أي مل يغري َالعرب، ووحي قو
مصدر تشريعهم بعد نزول القرآن الكرمي، فيتحولوا عن قوانني اجلاهلية إىل قوانني 

ة وبل ظلوا ينظرون إىل الشعر اجلاهلي حىت قرون متأخرة على أنه القد. اإلسالم
ِِْخيرج الشعر اإلسالمي عن مسته ال أ واملثل األعلى، فكان من الطبيعي ،املثلى َ

ِّ وأن حيتفظ جبل مقومات الشعر ،اجلاهلي العام إال يف بعض األغراض واخلصائص ُ
  .اجلاهلي ومنها الفحش والعهر



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٢٤  )٤(اجلزء ) ٨٢( ا

 المصادر والمراجع
 حممـــود حممـــد فهـــرأبـــو : ق عليـــهَّعبـــد القـــاهر اجلرجـــاين ، قـــرأه وعلـــ:  البالغـــةأســـرار - ١

  .م١٩٩١ -   ه١٤١٢، ١طشاكر، دار املدين جبدة، 
علـــــــي حممـــــــد : ابـــــــن حجـــــــر العـــــــسقالين، حتقيـــــــق: اإلصـــــــابة يف متييـــــــز الـــــــصحابة - ٢

 .م١٩٩٢ -  ه١٤١٢، دار اجليل، بريوت، ١البجاوي،ط
إحــسان عبــاس وإبــراهيم : أبــو الفــرج علــي بــن احلــسني األصــفهاين، حتقيــق: األغــاين - ٣

 .م٢٠٠٢-  ه١٤٢٣، دار صادر بريوت، ١السعافني وبكر عباس،ط
أبـــو القاســـم علـــي بـــن احلـــسن بـــن هبـــة اهللا املعـــروف بـــابن : شقتـــاريخ مدينـــة دمـــ - ٤

أبــو ســعيد عمــر بــن غرامــة العمــروي، دار الفكــر، بــريوت، لبنــان، : عــساكر، حتقيــق
 .م١٩٩٥ -   ه١٤١٠

 للنــــشر، دار الــــشروق ،٢ طإحــــسان عبــــاس ،:  النقــــد األديب عنــــد العــــربتــــاريخ - ٥
 .ت.عمان، األردن، د

ــ: التفكــري النقــدي عنــد العــرب - ٦ ، دار الفكــر املعاصــر، ١ي العــاكوب، طعيــسى عل
 .م١٩٩٧ -   ه١٤١٧بريوت، دار الفكر، دمشق، 

عبــد الــسالم هــارون، دار اجليــل، بــريوت : عمــرو بــن حبــر اجلــاحظ، حتقيــق: احليــوان - ٧
 .م١٩٩٦ -   ه١٤٠٦

تقــي الــدين أبــو بكــر املعــروف بــابن حجــة احلمــوي، : خزانــة األدب وغايــة األرب - ٨
 .م١٩٩١كتبة اهلالل، بريوت، ، دار وم٢عصام شعيثو، ط: شرح

ُ خزانـة األدب ولـب لبـاب لـسان العـرب - ٩ : عبــد القـادر بـن عمـر البغـدادي، حتقيــق: ُ
  ه١٤٠٣، مكتبة اخلاجني بالقاهرة، ودار الرفاعي بالرياض، ١عبد السالم هارون، ط

 .م١٩٨٢ - 
ط، .حممــد حــسني، املطبعــة النموذجيــة، مــصر، د:  ديــوان األعــشى الكبــري، حتقيــق - ١٠
 .ت. د



  
٨٢٥  حسني األسود.  أ–َالقيم الدينية يف ميزان النقد العريب القدمي 

ط، .، د مبـصراملعـارفحممد أبو الفضل إبـراهيم، دار :  امرئ القيس، حتقيقديوان  - ١١
 .ت. د
، دار املعــارف مبــصر، ٣حـسن كامــل الــصرييف، ط:  ديـوان البحــرتي، حتقيــق وشــرح - ١٢
 .ت. د
، ١نعمـان حممـد أمـني طـه، ط:  ديوان احلطيئة بروايـة وشـرح ابـن الـسكيت، حتقيـق - ١٣

  .م١٩٨٧ -   ه١٤٠٧مكتبة اخلاجني، القاهرة، 
 األبياري، إبراهيممصطفى السقا، : حتقيق: تنيب، شرح أيب البقاء العكربيامل ديوان  - ١٤

  .عبد احلفيظ شليب، دار املعرفة، بريوت
يـد ديـاب، دار : أبـو العـالء املعـري، حتقيـق:  شرح ديوان أيب الطيـب املتنـيب - ١٥ عبـد ا

 .ت.ط، د.املعارف،د
.  الصاوي، املكتبـة التجاريـة، مـصر، دعبد اهللا:  شرح ديوان الفرزدق، مجع وتعليق - ١٦

 .ت.د. ط
ُِّجـالل الـدين الـسيوطي، ذيـل بتـصحيحات وتعليقـات الـشيخ : شرح شواهد املغـين - ١٧

 .ت.ط، د.حممد حممود ابن التالميد الرتكي الشنقيطي، جلنة الرتاث العريب، د
 ، منشورات املكتب اإلسالمي١عبد العزيز رباح، ط: شعر النابغة اجلعدي، حتقيق - ١٨

 .م١٩٦٤ -   ه١٣٨٤بدمشق، 
أمحـــد حممـــد : أبـــو حممـــد عبـــد اهللا بـــن قتيبـــة بـــن مـــسلم ، حتقيـــق: والـــشعراء شعر الـــ - ١٩

  .م١٩٧٧ القاهرة،، ٣شاكر، ط
أبو صهيب الكرمي، بيت : حممد بن إمساعيل البخاري، حتقيق:  صحيح البخاري - ٢٠

 .ط. د. م١٩٩٨ -   ه١٤١٩األفكار الدولية، 
حممـود حممـد شـاكر، دار : م ، قرأه وشـرحهَّ سالحممد بن:  الشعراءفحول طبقات  - ٢١

  .ت.املدين جبدة، د
عبد العزيـز ناصـر املـانع، : حممد بن أمحد بن طباطبا العلوي ، حتقيق: الشعر عيار  - ٢٢

  .ط. م، د١٩٨٥ -   ه١٤٠٥ العلوم،دار 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٢٦  )٤(اجلزء ) ٨٢( ا

حممــد عبــد املــنعم خفــاجي : أبــو ســعيد األصــمعي، شــرح وحتقيــق:  فحولــة الــشعراء - ٢٣
 .م١٩٥٣ -   ه١٣٧٢، املطبعة املنريية، ١طوطه حممد الزيين، 

علي حممد :  العسكري ، حتقيقهاللاحلسن بن عبد اهللا، أبو : صناعتنيال كتاب  - ٢٤
 -   ه١٣٧١ العربيــة،دار إحيــاء الكتــب  ،١البجــاوي وحممــد أبــو الفــضل إبــراهيم، ط

  .م١٩٥٢
ق َّأبو حممد احلـسن بـن علـي بـن وكيـع التنيـسي، قـرأه وعلـ:  املنصف يف نقد الشعر - ٢٥

 .ت.ط، د.حممد رضوان الداية، دار قتيبة، د: عليه
الـسيد صـقر، :  بن بشر اآلمـدي ، حتقيـقاحلسنأبو القاسم : بني الطائيني وازنة امل - ٢٦

  .م١٩٦١ -   ه١٣٨٠القاهرة، 
أبـــو عبـــد اهللا حممـــد بـــن عمـــران املرزبـــاين ، :  مآخـــذ العلمـــاء علـــى الـــشعراءوشـــح امل - ٢٧

ضة: حتقيق   .م1965 مصر، علي حممد البجاوي، دار 
ـى عـارف : ّاملظفر بن الفضل العلـوي، حتقيـق:  نضرة اإلغريض يف نصرة القريض - ٢٨

 .م١٩٧٦ -   ه١٣٩٦احلسن، مطبعة طربني، دمشق، 
حممــد عبــد املــنعم خفــاجي، دار الكتــب : قدامــة بــن جعفــر ، حتقيــق: الــشعر نقــد  - ٢٩

  .ت.ط، د.، دالعلمية، بريوت
، مكتبــة اخلــاجني، ٣ال مــصطفى، طكمــ: قدامــة بــن جعفــر، حتقيــق:  نقــد الــشعر - ٣٠

 .القاهرة
:  ، حتقيـقاجلرجـاينعلي بن عبد العزيز القاضي :  بني املتنيب وخصومهوساطةال - ٣١

ط، .، دبــريوتحممــد أيب الفــضل إبــراهيم، وعلــي حممــد البجــاوي، املكتبــة العــصرية، 
 .ت.د









































































٨٦١  

  
  ) واآلراء املقـاالت(

  الحيوان يعظ اإلنسان

  عبد الكريم اليافي. د

ّتأمل العرب وغريهم من األقوام طباع احليوان ودرسوها، فوجدوا بعض 
  .وجوه الشبه بينها وبني طباع بعض الناس

ّولكن مغبة الغدر واملكر دمار . شيمة الثعلب املكر، وشيمة الذئب الغدر
ّمرتكبيهما، كما أن يف ال ُتعاون قوة ال تقهرَ َوال غرو أن يعمد احلكماء والشعراء . ّ

إىل استغالل احليوان، فيلقوا عليه مشكالت اإلنسان، وحياولوا متثيلها على ألسنته 
  .وأعماله

ّقال أبو احلسن عن سلمة بن خطاب ((: جاء يف كتاب احليوان للجاحظ
بن الزبري اجتمع ملا تشاغل عبد امللك بن مروان مبحاربة مصعب : األزدي قال

ِقد أمكنتك الفرصة من العرب بتشاغل بعضهم : وجوه الروم إىل ملكهم فقالـوا له ُ َ ََ
َمع بعض، لوقوع بأسهم بينهم ِ

ُ َفالرأي لك أن تغزوهم إىل بالدهم. ٍ َ فإنك إن . ُ
م نلت حاجتك َفعلت ذلك  َ ُفال تدعهم حىت تنقضي احلرب اليت بينهم . َ َ ْ َ َ

َهم عن ذلك وخطأ رأيهمَفنها. ُفيجمعوا عليك ََّ َفأبوا عليه إال أن يغزوا العرب يف . ُ ُ ّ َ
َّفلما رأى ذلك منهم أمر بكلبني فحرش بينهما. بالدهم َ ًفاقتتال قتاال شديدا. َ ً مث . ََ

َفلما رأى الكلبان الثعلب تركا ماكانا فيه، وأقبال عليه حىت . ّدعا بثعلب فخاله ِ ّ



  
   الدكتور عبد الكرمي اليايف–ان احليوان يعظ اإلنس

  

٨٦٢

َون؟ هكذا العرب، تقتتل بينها فإذا رأونا تركوا َكيف تر: ُفقال ملك الروم. ُقتاله
))َُفعرفوا صدقه، ورجعوا عن رأيهم. ذلك، واجتمعوا علينا

)١(.  

ّهذا وقد نبغ الشاعر الروسي إيفان كريلوف، وتأثر بالشاعر الفرنسي 
الفونتني نفسه كان قد . الفونتني، وترجم طائفة من قصصه على لسان احليوان

َدمنة البن املقفع، الذي غدا عياال عليه كل من عاجل مثل هذه َّتأثر بكتاب كليلة و ً
  :ُفقد ترجم كتاب كليلة ودمنة إىل الفرنسية بعنوان. القصص

Le livre des lumières  م١٦٦٤ُ ونشر سنة.  

 فتعثر ،ّوف هذا كتب قطعة شعرية حني غزا نابليون بونابرت روسياّكريل
ّارس، يلمح فيها إىل ذلك التعثر واخليبةيف ربوعها وأراضيها الشاسعة وبردها الق ّ .

  :دين بالنص األصلي وهذه هي الرتمجةِّوقد كنا ترمجناها إىل العربية متقي

  ذئب في حظيرة الكالب
 املَ الطريقَّ ضلُهلكنَّ

ُ
 مَحَقت

  
 مَنَ الغَ ليغتالُ الذئبَلَّسلَت  

َل يف حَفح    ِالبِ الكِظريةّ
  

 ِلبابِ اجلِ حالكةٍيف ليلة  
َس الوَا أحَّمل    ُاهِ يف محَغدّ

  
َب مَوه    ُواهُن كِ مِّيَن يف احلّ

 ِوائبم النَِّت لداهَواستشرف  
  

 ِبِ يف الزرائُ الكالبِتَّروه  
  

                                                 
عبد السالم هارون، مكتبة مصطفى : ، حنقيق)ه٢٥٥ت(كتاب احليوان، للجاحظ ) ١(

  .١٧٣ - ١٧٢: ٢، ه١٣٥٧البايب احلليب، مصر 



  
لد – بدمشق جممع اللغة العربيةجملة  ٨٦٣  )٤(اجلزء ) ٨٢( ا

ِهيا إىل الع  ِقِنادَ والبِّيِصّ
  

ُ الشبانَحَصايَت    ِارقّلسَ يا لّ
 َهابّوَعوا فأقفلوا البـَوأسر  

  
َ مالكا صٌّلُ كَوطار    َهوابً

 ِجيمَّ على الرِ بالنارُرِنذُت  
  

 ِحيمَ كاجلُومةَ احلِتَفصار  
 ذراهَدار واستِدى اجلَى لَعقأ  

  
 هاهَد  ماُنَملا رأى األرع  

َه قف أمامُعرَوش    ِاسّ النّ
  

 ِن اإلبالسِت مَّه اصطكُأنياب  
ُ لو يف◌رسها يف ساعةَّكم ود   ِ ْ ِ َ 

  
 ماعةَم اجلِهَلتَه تُينَوع  

ِوإمنا رأى الع    عاَيدا مجّ
  

 طيعاَ قُهَوما رأى أمام  
 املَلِوالعاج  

ُ
 بااسِ واحلَيفِخ

  
 باباَّ والتَ اهلالكَوأيقن  

ا من عار   َلعله يغوي  ُ  هَضّ
  

 هَضَ للمفاوُفلجأ املاكر  
ِآن لنا أن يـنبذ الع   َ  ُ داءَُْ

  
 ُوضاءَّ الضَ ملُحبَ ياصَوصاح  

 القةَضى عَيننا فيما مَكم ب  
  

 داقةَّلص ولِلحُّ للصُئتِقد ج  
 قايلَدق على مِّ بالصُتشهد  

  
 ِ األعمام واألخوالُّنوةُب  

َولنـرس فيما بين   ُِ  ياِنا األواخْ
  

ِفلنـنس ما فات ونـنب اآلت   ِ ْ َ َ  ياَْْ
 يِمَي ودِيها بروحِلسوف أمح  

  
َال غدر، ال   ْ  ِمَنَ الغَ بنيَيالِغت اَ

 ئابِّ الذِفَرَي بشِمَسَواق  
  

 ابوم كاألحبَ اليُ منذُنعيش  
  



  
   الدكتور عبد الكرمي اليايف–ان احليوان يعظ اإلنس

  

٨٦٤

 رثارَّ بالثَه قد ضاقُفؤاد
  

 ِيموع ضارُ اجلِنيوالح من ب  
 ِقِ سابٍ زمانُ منذُهُِفأعر  

  
 ِِقن فارِنا مَ كم بينُله َقال  

َوينَول    ُفاءَّ والصُهبةُّ الشِ
  

 ُماءَة والعْربَ الغَكُفلون  
  واألمانةُالءَ الوَيِبعَوط  

  
 يانةِ واخلُداعِ اخلَكُوطبع  

ُإنـه    ِوانَ واهلِخلَّ للسُمّ
  

ِ للخوانَنَركَ أن نتيهاَه   ّ ُ 
ِ واجلنبِهِن رأسِه مُتنهش   َْ 

  
 ِ الذئبَ فوقُالبِ الكِتَوأهو  

    
 



٨٦٥  

  دراسة لغوية ضافية لجزء من مادة 
َتـوفـر، توافـر): و ف ر( ََ َ ََّ َ  

   الجزائريمكي الحسنيمحمد . د
َّتـوفر • َ َ:  

  .َّ وهو الذي أوردته املعاجم، فظن كثريون أنه املعىن الوحيدالمعنى المجازي،: ًأوال
ََُّرعى حرماته وبـره: ّ توفر عليه-١ ُِ

ُ.  
  .َِّصرف مهته إليه:  توفر على كذا-٢

ْاستغرقت أربعة أشهر هناك حبضرته، ): ١٠/ فقه اللغة( الثعاليب قال  َ ُ
ُوتوفرت    .على خدمتهَّ

َإبراهيم السامرائي يف كتاب بتحقيقه جعل عنوانه. قال د  َ َ ٍ ّ:  
  :٢٠٧/ ))رسائل ونصوص يف اللغة واألدب والتاريخ((

ْ إحدى النسختني األخريـنيّللتوفر علىََفلم أر يب حاجة كبرية ...  ََ ْ ُ.  
ًوجه أحد الباحثني كالمه إىل مؤمتر جممع اللغة العربية بالقاهرة قائال  َ َّ َ:  

ُيتوفر المؤتمر علىًوأرجو خملصا أن ...    .َّ حل هذه املشكلةَّ
ُ مل تـورده املعاجم- ويا للعجب - الذي المعنى األصلي،: ًثانيا ِْ ْ ُ!  

ُتـوفر الشيء َّ َ ََُّمطاوع وفـره: (َ َّتحصل دون نقص): َ َ /  القولمسالك (َ
  ).؛ صالح الدين الزعبالوي١٢٤

ُتـوفر الشيء َّ َ ََُّمطاوع وفـره: (َ َتجمع وحصل): َ َ . ؛ د١٦٧/ قل وال تقل (َّ
  ).مصطفى جواد



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٦٦  )٤(اجلزء ) ٨٢( ا

ّإن عدم النظر يقوي ((: ّقول بشار) ١٤٥/ ٢( حكى صاحب األغاين - ١
ُّفيتوفر حسهذكاء القلب ويقطع عنه الشغل مبا ينظر إليه من األشياء  ِ َّ((.  

َّفيتـوفر... ((): ٥٦/ ١(ال املرتضى يف أماليه  ق-٢ َ ْ اللنب على احللبََ ُ((.  
وإن العناية ((): ٧٩٠( قال أبو علي املرزوقي يف شرح احلماسة -٣
ّمتوفرة   .)) من جهتهمَُ
َّفـعظمت الفائدة، وعمت املصلحة، ((): ٦/ فقه اللغة( وقال الثعاليب -٤ ُ َ َ

َّوتـوفرت العائدة َ َ((.  
أي (ومل يكن فيها ... ((: ))٢٧/ ٢نفح الطيب (( قال صاحب -٥
  .ِّمتوفرٌمال ) إشبيلية
واحلمد هللا ((): ١٢٦/ ٢نفح الطيب ( وقال لسان الدين بن اخلطيب -٦

  .))ُّوتوفر األسبابعلى تضافر األيدي يف ذاته 
ِّوتأدية حلق سلفكم الذي ... ((): ١٢٨/ ٢نفح الطيب (ً وقال أيضا -٧ ً

  .))ّتوفرت حقوقه
وملا ... ((): ١٩٧/ ٢نفح الطيب  ())وقال بعض األعالم(( -٨

ّ
 ّتوفرت

  .))ُدواعي النقد عليه من الفقهاء كثر التأويل عليه
هو الذي ((): ٤١٣/ ٨/خمتصر مرآة الزمان ( وقال سبط ابن اجلوزي -٩

  .)) العناية على حفظ القدسلتتوفرأشار خبراب عسقالن 
َّ القوتان تتوفروهلذا ال ((: ساتهَّ وقال أبو حيان التوحيدي يف مقاب- ١٠ ُ

  .))لإلنسان الواحد
): ١٤٣/ حماضرات إسالمية( وقال الشيخ حممد اخلضر حسني - ١١

  .)) فيها وسائل الرفاهيةّتوفرتنشؤوا يف بيوت ((



  

ََتـوفر، توافـر( َ ََّ ٨٦٧  مكي احلسين.  د– دراسة لغوية )َ

 يف َّتوفرت الكفاءة((): ١٣٧/ قل وال تقل(مصطفى جواد .  وقال د- ١٢
  .)) وصرامة وشهامةكفايةأظهر فيها ُِّفالن للوظيفة املذكورة، فعني فيها، مث 

/ مسالك القول يف النقد اللغوي( وقال صالح الدين الزعبالوي - ١٣
١٢٦:(  

  .َّجتمع يف يديه وصار إىل ملكه وحوزته:  املاللهّتوفر 
ًجتمع يف يديه ضافيا وسابغا:  املالعليهتوفر  َّ.  

َتـوافـر • َ َ َ:  
َتوافر الشيء تـوا: ))املعجم الوسيط((جاء يف  َ َكثر واتسع فهو وافر: ًُفـراُ َّ ُ َ.  

، هم كثيرأي : ُمتوافرونهم : يقال((: جاء يف اللسان والتاج ومنت اللغة
  .))متكاثرونأو فيهم كثرة، 
 وكان ذلك وأصحاب رسول اهللا تعاىل، : ())أساس البالغة((وجاء يف 

  ).متوافرون
ال  استعم– بوضوح -ّوفيما يلي شواهد من كتب اللغة واألدب، تبني 

ََتوافـر(( َُ مبعىن كثـر، و))َ وهو ما  مبعىن الكثرة؛ ))ُالتوافر(( مبعىن كثري، و))متوافر((َ
َْأغفلته المعاجم ْ!  

حدثين إسحاق بن إبراهيم ((): ٨/ ١ ())األغاين(( قال صاحب -١
ّاملوصلي أن أباه أخربه أن الرشيد رمحة اهللا عليه أمر املغنني، وهم يومئذ 

  .)) له ثالثة أصوات من مجيع الغناء، أن خيتاروامتوافرون
: حدثين اهليثم بن سفيان عن أيب مسكني قال((): ١٥٢/ ٩( وقال -٢

ّجلس الوليد بن يزيد يوما للمغنني وكانوا    .)) عندهمتوافرينً



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٦٨  )٤(اجلزء ) ٨٢( ا

حضر احلطيئة فاستأذن على عثمان وعنده بنو أمية ((:  وقال-٣
  .))متوافرون
  :))رسائله(( وقال اجلاحظ يف -٤
  .))متوافرون وهم ُمن كان يفيت أصحاب رسول اهللا وهو ((
م كانوا : وقال ابن األعرايب((): ٥٤٨/ ٢( وجاء يف اللسان - ٥ معىن هذا أ
ً من قبل فانقرضوا فكان أول عيشهم زيادة، وآخره نقصانا وذهابامتوافرين ً ُ.  
  ):٢١١/ ٣سري أعالم النبالء ( وقال اإلمام الذهيب -٦
  .)) وما فينا شاب هو أملك لنفسه من ابن عمرتوافرونملقد رأيتنا وحنن ((
للقلقشندي،  (١٦٢/ ٨ ))صبح األعشى يف صناعة اإلنشا(( وجاء يف - ٧

  ):ه٨٢١ت 
  .)) واخلريات متظاهرةمتوافرةوالربكات ((
ال زال مجال مجيله للنفوس رائقا، وإفضاله ((): ٣٥٩/ ١١( وجاء فيه -٨
  .))ٍ لكل إفضال سابقاالمتوافر
  :ه٦٢٧لياقوت، ت ) ٢١١/ ٣(جاء يف معجم البلدان  و-٩
، ومن النخل أكثر من مئة المتوافرةوكان فيها من الناس األعداد ((

  .))ًوعشرين ألفا
ألمحد بن علي أبو بكر اخلطيب  (٤٣/ ١٢ وجاء يف تاريخ بغداد، - ١٠

  :)ه٤٦٣البغدادي، ت 
؛ مل إلحصاءًمتوافرا جدا يفوت اوحضرت الصالة عليه، وكان اجلمع ((

  .))ًأر مجعا على جنازة أعظم منه



  

ََتـوفر، توافـر( َ ََّ ٨٦٩  مكي احلسين.  د– دراسة لغوية )َ

حملمد بن حممد بن عبد  (٣٥٠/ ٨ ))الكامل يف التاريخ(( وجاء يف - ١١
  ):ه٦٣٠الواحد الشيباين، ت 

  .))متوافرةوقاتلنا باألمس شاه ملك، وهو يف أعداد ((
  ):١٦٠/ ١ ())مقدمته((يف ) ه٨٠٨ت ( وقال ابن خلدون - ١٢

َاحلكام ) ي بغدادأ(ُواستعدى أهلها ... (( على الزعرة من الشطار (ّ
ُفلم يـعدوهم، ) واحلربية ْ َفتوافـرُ ّ منع الفساق وكف علىُ أهل الدين والصالح َ ّ ُ
  .))...عاديتهم

) ََتوافـر(أن الفعل الالزم ) ويف الشواهد اليت تليه(نالحظ يف هذا الشاهد  •
ِّعدي حبرف االستعالء  ّتعدى ٍ معىن فعل آخر يبتضمينه، وذلك )على(ُ

َأو تعاون(ََتضافـر : وهو) على(بـ َ.(...  
تكاثر أهل الدين والصالح وتعاونوا على : ... فمعىن قول ابن خلدون

ّمنع الفساق ُ...  
 علىّ العدو توافرٍيف وطن ... ((): ٢٨١/ ٦( جاء يف نفح الطيب - ١٣
ْحصره َ...((  

  .ٍيف وطن تكاثر أعداؤه وتعاونوا على حصره: املعىن
حملمد عبد ) ٢٠٢/ ١ ())مناهل العرفان يف علوم القرآن(( وجاء يف - ١٤

  :العظيم الزرقاين
توافرت من الدواعي اليت ) للمشركني(ّفال جرم كان هذا التحدي ... ((
تكاثرت : ... املعىن. ))... نقل القرآن وتواتره وجريانه على كل لسانعلى

  ...وتضافرت على نقل القرآن
  :٦٥/ ٦، )ه٧٧٤ت (البن كثري  وجاء يف البداية والنهاية - ١٥



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٧٠  )٤(اجلزء ) ٨٢( ا

ّعليه من الرتكيب املعجز الذي حتدى به اإلنس ) القرآن(ملا اشتمل ... ((
 معارضته على دواعي أعدائه ُتوافرّواجلن أن يأتوا مبثله فعجزوا عن ذلك مع 

  .))...وفصاحتهم وبالغتهم
  .ُدواعي أعدائه وتضافرها على معارضته) كثرة(ُمع تكائر : ... املعىن
، لعبد ١٢٩/ ٢ ))شذرات الذهب يف أخبار من ذهب(( وجاء يف - ١٦

  ).ه١٠٨٩ت (احلي بن أمحد العكري الدمشقي 
ْدلت على غزارة مادته و... ((   .كثرة اطالعه: أي. )) اطالعهُتوافرَّ
  :الخاتمة

َّتـوفر(نرى بوضوح مما سبق، كيف استعمل الفصحاء الفعلني  َ ) ََتوافـر(و) َ
ما استعماال   .ً سليماًومشتقا

  :ًوعلى هذا أرى أن الوجه أن يقال مثال
َّيـقبل يف املسابقة املعلنة من توفرت فيه الشروط املذكورة َ َُ َ ْ.  

  :ألن المعنى
َّيـقبل يف املسابقة املعلنة من جتمعت وحتصلت فيه الشروط َّ ََ َ َُ َ ْ ...  

  :ًخالفا للتركيب الشائع
  .ه الشروط املذكورةَمن توافرت في(!) يقبل يف املسابقة املعلن عنها 

  : ألن المعنى
   ...فيه الشروط(!) َيقبل يف املسابقة املعلن عنها من تكاثرت 



٨٧١  

  على ديوان  المستدرك

ّمحمد بن حازم الباهلي
ٍ ِ ّ  

  شاكر العاشور. أ

ُو الشاعر العباسي حممده ّّ ُّ ّ ِ بن حازمُ
ّ بن عمرو، الباهلي بالوالء، واملتوىف ُ ِ ُّ ِ

ِامناز شعره بالزهد والقناعة وذم احل .ه٢١٨ أوه٢١٧َسنة ِ ِِّ َ َ ِ ُّ ُُ ِرص، إىل جانب َ ِ ْ
ِإجادته يف وصف الشيب ومديح ال ِ َّ ِ   .َّشبابِِ

ُقال عنه ابن املعتز ُ ً هو أجود الشعراء لفظا، وألطفهم معىن((:َ ْ ُ ُ َ ًَ ِ ُّ ُ((
)١(. 

َوذكره املرزباين يف معجمه، فقال ِ ِ ُ ُّ ُ َْ ِ يقول املقطعات، فيحسن((:َُ ُ ِ َّ
ُ

ُ((
ُوقال عنه  .)٢( َ

ُّاخلطيب البغدادي َ كان حسن الشعر،مطبوع القول((:ُ ِ ِّ َ َ َ َ((
ّوقال ابن اجلراح .)٣( ُ َ:)) 

ِله يف الشيب أشعارحسان ٌ َ ِ َّ ُ((
)٤(.  

َوعن ابن األعرايب قال ِّ ِ أحسن ما قال املحدثون من شعراء هذا ((:)٥(ِ ُ َ َ ُ
َ ُ َ

َّالزمان يف مديح الشباب وذم الشيب َِّّ َ ِ ِ ِ َّ:  
ُفـقد الشباب بيوم املرء متصل
ِ َُّ

ِ ِ ِ َّ ُ ْ َ
)٦(

ُالحني صرب، فخل الدمع يـنـهمل   ))
ِ َ ََْ َ ْ َّ ِّ َ ٍْ َ 

                                                 
   .٣٠٨ ّطبقات الشعراء )١(
   .٣٧١ ُّمعجم الشعراء )٢(
   .٢/٢٩٥تاريخ بغداد )٣(
    .١١٧ ةالورق )٤(
َّ وبكاء الناس على الشباب١١٨ والورقة١٤/٩٤األغاين: انظر )٥( ّ١٠٢.    
  .٩٥- ١٤/٩٤ٍالبيت حملمد بن حازم من قصيدة يف األغاين )٦(



  
َاملستدرك على ديوان حممد بن حازم الباهلي  َ ُ

  شاكر العاشور.  أ–
  

٨٧٢

َفعقب َّ ِ على ذلك ابن الوشاء بقولهَ ِ ّ َ ُوما أساء والقصر عن األول حيث ((:ُ ِ ّ ََّ َ َ َ
  :ُيقول يف هذا املعىن

ِوللمغاين، ولألطالل، والكثب ُ ُ ٍأبكي الشباب لندمان وغانية   ِ ٍ ْ ُ َ َّ َ 
ِوللقنا السمر،واهلندية القضب ُ ُ ِّ ْ ُِّ ِ ْ

)٧(
ٍوللصريخ، ولآلجام يف غلس   )) ََ ِ ِ َّ 

َّذه اآلراء حبه ُ
ِ ُبت إيل أن أسهم يف خدمة شعر هذا الرجل؛ فتعقبت ما ِ َّ ِ َّ ِ ِ ِ

َ ِ ْ ُ َْ َّ ْ
ِذكره ابن النَّدمي ُ َُ

ِ من أن ملحمد)٨( َّ َ ُ
َّ ً بن حازم ديوانا قوامه سبعون ورقةَ َ ُ ُ ً َفلم أحظ . ِ َ ْ

ِبوجود له يف مكان ما؛علــى الرغم من تساؤاليت الكثرية، وتنقريي يف فهارس  ُّ ٍ ُ ٍ

ِفلم يعد أمامي غري رحلة البحث عن املتناثر . ِرة يف العاملِاملخطوطات املنشو ِ ِ
ُ ْ

ّمن شعره يف املظان، ولمه من التشتت َّ ِ ِِّ َ ِ ُفلما اجتمع لدي مقدار طيب منه، . ِِ ٌ ّ ٌ َّ َ ّ
َّ عز وجل- ُاستخرت الباري َ ونشرته سنة-َّ ُُْ٩(١٩٧٧(.  

َُأصدر الدكتور حممد خري البقاعي نشرته لديوان حم١٩٨٢ويف سنة ّ َ مد َ
ِِعن دار قتيبة بدمشق، وأعقب ذلك مبستدرك على عمله،  بن حازم الباهلي ٍ َ َ َ

ّنشره يف جملة جممع اللغة العربية يف األردن ّ َُ
ِمث قام وليد السراقيب بصنع .)١٠( ّ َ َّ

ُمستدرك مساه ّ ٍ ُ تكملة التكملة وإصالح اإلصالح٠٠ديوان الباهلي(( ُ ِ ُ((
)١١( ،

َاستدرك فيه بعض ما فاتين، وم ِ   .ّا فات الدكتور البقاعيَ

                                                 
   .٤/١٠٨ّالبيتان حملمد بن حازم يف البصائر والذخائر )٧(
   .١٨٨الفهرست )٨(
ّ الرتاثية العراقية))املورد((جملة) ٩( ّلد السادس ا-  العدد الثاين-ّ ّ١٩٧٧ .   
   .١٩٨٨ كانون الثاين- السنة الثانية عشرة-ّالعدد الرابع والثالثون) ١٠(
ّ السعودية))َعامل الكتب((جملة )١١( لد اخلامس عشر- ّ     .١٩٩٤ّ العدد الرابع، متوز وآب-  ا



  
٨٧٣   )٤( اجلزء ) ٨٢(لد  ا– بدمشق جممع اللغة العربيةجملة 

ُوتتواىل اجلهود يف خدمة شعر هذا الرجل؛ وتصدر يف سنة ِ َّ ِ ِ ُ٢٠٠٢ ، 
ّعن دار اجليل يف بريوت نشرة جديدة لديوان حممد بن حازم الباهلي، جبمع 

ٍ
ّ ٌ

ٌوهي نشرة .ّوحتقيق األستاذ مناور حممد الطويل، وبإشراف الدكتور إميل يعقوب
ا تفضل ن ُالريب يف أ ََّ َّشريت ونشرة الدكتور البقاعي؛ ذلك أن األستاذ مناور َ َ ّ

ِّمجع مشل املتناثر من شعر الباهلي يف نشريت ونشرة الد ِ ِِ
َ َ تور البقاعي، ويف كََ

ُّاملستدركني اللذين صنـعهما البقاعي والسراقيب، ُ َ ََ َوأضاف إىل كل ذلك ما وقف  ّ ِّ َ
ّعليه من شعر للباهلي مل يكن يف النشرتني الس ْ ِّ ٍ َابقتني ويف املستدركني؛ فجاء ِ َ ُ

ِ

ا عمله ُعمله أمشل وأوىف، إىل جانب الدراسة املوعبة اليت صدر  َُ َُ َّ َ ِ ِ ِّ ِ َ.  

ِوألن مهمة مجع الشعر الميكنها أن تبلغ املنشود،لرتامي أطراف اخلزانة  ِ َ َِ َ َ ْ ُ ِ ِّ ِ َ ّ ُ َّ َ
ٍالعربية، فقد وقعت على أبيات من شعر حممد بن حازم الباهل ِ ٍ

ّ ِ ٍ ُ ْي مل حتتجنها ِّ ْ ِّ
ِدفتا ديوانه الشامل، بتحقيق األستاذ مناور، فرأيت أن أضيفها إىل عمله  ِِِ َ ُ َْ ُ ّ ّ

ّاجلليل، على طريق استكمال مجع شعر هذا الشاعر ِ ِ ِ ْ ِ   .  

َالمستدر   كُ
]١[  

  :من الطويل
ُفهجر مجيل بالفريقني صاحل ِ َ َ ٌ ٌ ًإذا ماتـقضى الود إال تكاشرا - ١   َ ُ ّ ِ ُّ ُ ّ َ َ 

ُج عذبا، من إخائك، مالحَوماز
ِ َ ِ ِ ً ْ َ َ تـلونت أخالقا ع- ٢   َ ً ْ َ َ ْ ًي، كثريةلَََّ َّ 
ُفسيح، ورزق الله غاد ورائح ِ ٍِ ّ ُ ْ ٌ ٌفلي عنك مستغىن، ويف األرض مذهب - ٣   َ َ ْ َ ُِ َْ ً َ َْ َْ 

َْال القلب حمف ُ ُوال الدمع سافح ٌزونَْ
ِ ُ ْ ُعليك سالم التواص -٤   َّ ٌ َ ُل بعده  َ َ َ َ

ُت يف اهلجران، أين مسامحْوساحم ِ ُ ّ َ ِ ِ َلتعلم أين حني رمت قطيعيت - ٥   َ َ َ ُْ َ ّ َ َ َ 



  
َاملستدرك على ديوان حممد بن حازم الباهلي  َ ُ

  شاكر العاشور.  أ–
  

٨٧٤

ُعليك،والصب إىل السلم جانح ِ ِ ْ ِّ ٌّ َ ٍعلى أنين القاتل بعداوة   - ٦   َ
ٌ
ِ َّ

ُيرى البشر يف وجهي له، وهو كالح
ِ ُ ْ َ َ ْ ٌنعاين ناع يوم يطمع صاحب  - ٧   ِ ُ َ ْ َ َ ٍ َ َ 

ُاألنس والع: َّالتخريج ّه البيت األوليوف،  ١٦٦رسُ ُ١٦٠.   

] ٢[  

  :من الوافر
ُّوالأعدمت إعدامــــا جيد َُُ ً ْ ِْ َ ْ ُّ  صديقي الغنيت غىن يصد-١   ِ ُ ََ ً

ِ َِ َ 
ُّمعاش اليفوتك فيــــه كد َ ِ َ ُ َ َ ولكن بني ذاك، وبني هـذ- ٢   ٌَ ََ  اْ
ُّفإن املـــــال لآلمال ضد ِ ِ ِ َ َّ َحذار تـفرق بـعــد - ٣   ِ ْ َ ٍَ ُّ َ َ ٍ ائتالفِ ِْ 
ُّفما بني الغىن والفقـــر ود ُ ِ ْ َْ ٍمها ابنا علة فـي كل حال - ٤   ِ ِّ ٍ َِّ ُ 

ُاألنس والعرس: َّالتخريج ُ ُ١٤٦.   

]٣[  

  :من الطويل
ُوأحبر عذب منك ماعزين ورد ِْ ََّ ََ ْ ِ ٌ ْ ٌلعمري لئن غالتك عندي غوائل  - ١   ََََْ ِْ َِ َْ َ َْ ْ َ 
َوعندي عد من زالل له بـ َُ ٍ ُ ٌّ ِ ِ

َ ْ ُردَ ُوما أنا والرنق األجاج أسيغـه - ٢   ْ ُ ُ َُ ُ ُ َّْ َ 
ُإىل صاحب، والدهر ليس له عهد ْ َ ُ َ ُ ْ َّ ٍومازالت األيام تسعى بصاحب - ٣   ٍ ِ ْ َ ُ َّ ِ َ 
ُإذا ماانقضى الود القطيعة والبـعد ْ ُ ُ َ ُّ ٍأقـر لعيين مــن إخاء تكاشر - ٤   ُ ُ ِ ِ ِْ ِ ََُّ 

ْإيل، وممن ال يواف ّ َّ ٍِّ من صديق باألذى متسرعَويل - ٥   ُّين بدُقِ َ َُ َ ٍ َ 

ُيف األنس والعرس] ٤[َاألبيات عدا  :َّالتخريج ] ٥-٤[وفيه البيتان ،  ١٦٤ُ



  
٨٧٥   )٤( اجلزء ) ٨٢(لد  ا– بدمشق جممع اللغة العربيةجملة 

١٦٠.   

]٤[  

  :من الطويل
ُليـنصفين ،فــي وده، ويزيد َ ِ ِّ ُ ُ ِ َُِّاحب أصفيه ودي،وإنه صَويل - ١   َُْ ّ ُ ِ ُِ ٌ 
ُإذا دب، بني الصاحبـني،حسود ََ ِ ْ َ ِ ّ َ َّ ُأمنت ص - ٢   ِ ُ ْ َُروف الدهر بيين وبينهَِ َ ِ ْ َّ َ ُ 

ُاألنس والعرس: َّالتخريج ُ٧٤.   

] ٥[  

  : من الكامل
ُيف كل ثالثـــة يعود َ ٍ ِّ ِياخاضب الشيب الذي - ١   ُ ْ َّ َ ِ 
ُفكأنـه شيب جديد َ ٌ ْ َ ُ ََّ َ َإن النُّصول إذا بـدا -٢   َ ِ َِ َّ 

ُمكروهها،أبـــدا،عتيد َ ً َ ََ ُ ٍوله بديهــة روعة - ٣    ْ َ ْ َ ُ َ ََُ 
ُد،فـلن يعود كمــا تريد ُ َ َ ََ ْ ََ

َفدع املشيب كما أرا - ٤   )١٢( َ َ َ
ِ َ َ.. 

ُتلقيح العقول :  َّالتخريج ّعن كتاب أوهام املحققني( ُ ُ
٦٧.(  

] ٦[  

  :من الكامل
ُّوبـلوتين فـوجدتين حرا َ ََ َْ َ َ ْ َ ُّقد ذقـتين فـوجدتين مرا - ١   َ ََ ْ َْ َ ََْ ُ 

ْغار، وأمنع القسراَّآىب الص ََ ُ َ ٍسهل اخلالئق، ذا حمافظــة - ٢   َْ َِ َ ُ ِ َ َ ْ َ 

                                                 
ِِت◌نسب األبيات حملمود الوراق يف ديوانه ) ١٢( ّ ُ ُ ُ٦٠.   



  
َاملستدرك على ديوان حممد بن حازم الباهلي  َ ُ

  شاكر العاشور.  أ–
  

٨٧٦

ْت،دون تـهضمي،عــــذراليَْأب ُ ُّ َ َ َ ٌوإذا أراد هضيمتـــي رجل - ٣   ُ ُ َ َ ََ َ َ ِ 
ْيوما علي، أعرته كربا َ َِ ُُ َ َّ َََّوإذا جتبـر  - ٤   ً َ ََاحب وزهاصَِ ٌ ِ 
ْيرجو جداه،رمقته شزرا َ ُُ ْ ََ ٌوإذا استكان لذي الغىن ضرع - ٥   ُ ِ َ ِ ِ َ َ ْ َِ 

ْكبا علـي قـريـتــــه صرباو ََ ُ ُْ ََ َّ َ ِوإذا تضيـفين الزمان بصرفـه - ٦   َ ِْ ُ َّ َ ََّ َ َِ 
ْعين،تـركت عراصــــه قـفرا َ ُ َ ُ ََْ َوإذا نبا يب منزل وجفــــ - ٧   ّ ََ ٌَِ ْ َ َ  اِ
ْواحلرص يورث أهلـــه فـقرا َ ُ َ َ ُ ُ َ َإن القناعة، - ٨   ِْ َ َّ ًماعلمت،غىن ِ

ِ َ ْ َ 

ّالدر الفر: َّالتخريج ّوفيه األول فقط،  ٢/٣٣٩يدُّ ِ١٣( ٤/٣٠٣(.  

] ٧[  

  :من الطويل
ْوساق إليها، حني زوجها، مهرا َ َ ََّ َ ِ َ ُوإن التواين زوج العجز بنتـه - ١   َ َِْ َ ْ َ َ ََّ َّ َّ ِ 

ْفـقصراكما البد أن تلـدا فـقرا َ ََِ ْ َ َُّ ُ ْ َ
ًفراشا وطيا، - ٢   )١٤( ًِّ َ

َ قال هلاَُّ مثِ  اتكي:َ

املناقب وامل: َّالتخريج
َ    .٢٩٥ثالبُ

]٨[  

                                                 
َّواضح أن األستاذ مناور) ١٣( َ َ مل حيسن اإلفادة من مصادره؛ إذ أثبت البيت األول فقط ٌ ْ ِ ُ

ّمن هذه القطعة يف الديوان عن خمطوطة الدر الفريد َّ، ومل يلتفت إىل أن ٤/٣٠٣ُّ َ ْ
ا الثمانية يف الصفحة ّصاحب الدر الفريد أثبت القطعة بأبيا َّ ِ َ َّ َ   .ّ من اجلزء الثاين٣٣٩ّ

ينسب البيتان أليب املعايف يف ) ١٤(
ُ

َ  ٢/١٩١ وديوان املعاين١/٢٤٤عيون األخبارُ
َّّ، وهلالل بن العالء الرقي يف ) ابن املعاىف(٢/١٦٢وحماضرات األدباء

املستطرف
ُ

٢/٣١٧.   



  
٨٧٧   )٤( اجلزء ) ٨٢(لد  ا– بدمشق جممع اللغة العربيةجملة 

  :ّمن السريع
ُالقـرب الله  ّ َ ّه الداراِبََّ ْيف غري سرت الله من سارا - ١   ِ َ ِ ِّ ِ ِْ ْ َ 

ِِلعذب اهللا به ا ُ َ َّ ِلو سخ - ٢   ّنارالََ َ ِِط الله علــى نارهَْ ُ ّ َ 

َذم الثـقالء : َّالتخريج ُّ ُّ ّعن كتاب أوهام املحققني( َ ُ
٦٧.(  

]٩[  

  :من الطويل
َويف صدره نـ ِِ ْ َ ِفس أجل من الدهرَ ْ َّ َُّ َ ٌ ُيرى احلر أحواال فال يستطيعها - ١   ْ َْ َ ُ ََ ً ْ َ ُّ 

ِْوال هو يـرضى بالقليل من الوفر َ َِ َ َْ ُ ِفال الدهـر يـرضيه ببسطة كفه - ٢   َ ِ ِِّ َ َ ْ َِ ُْ ُ ْ َّ َ 
ِفـعسر إىل يسر، ويسر إىل عسر ٍْ ْ ْ ُْ ِ ٌِ ٌُ ُ ُ َُإذا نال مــن دنياه حظاَ ناله - ٣   َ ًّ َ ُ ُْ َ ِ 

َوب ِذل يـؤديه إلـى احلمد والشكرَ ْ ُّ ِ ْ َ ُِ ِ ِّ َْ ٌوبينـهما وعد وجود ونائل - ٤   ٌ
ِ َ َ َ ٌَ ُْ ٌ ُ َ 

َوبينـهما حسن األحاد ُ ْ ُ ُ َ ِث والذكـريَ ْ ِّ َ ِِفأيامه متضي بأيام غريه - ٥   ِ َ ِ ّ َّ ََْ ُ ُ َ 

   .٣٢٦ُاملناقب واملثالب: َّالتخريج

] ١٠[  

  :من الطويل
ّـفلما َاكتسى،واخضر صرت ََ ْ ِ ََّ ْ َ ِع اليسرَم َْ ْ ّ ٌوكنت أخي أيام عودك يابس - ١   َ ِ َ ُ ُ َ َّ َ َ َُْ 

َعليك، ِوحىت مل أجد موضع العذر َ ْ ُ َ ِ ْ َ ْ َِ َْ ّ ًوما قـلت حىت مل أجد متـلومـا - ٢   َ َََُّ ْ ِ َ ْ ّ ُ ُْ َ 

ُاألنس والعرس: َّالتخريج ُ ُ١٤٥.   

]١١[  



  
َاملستدرك على ديوان حممد بن حازم الباهلي  َ ُ

  شاكر العاشور.  أ–
  

٨٧٨

  :من املنسرح
ِحىت حتط الرحال فــي سقر ََّ َ َ ِّ َُ َُْ الزلت يف غرب- ١   ّ ِة ويف سفرَ َ َ َ ٍ 
ِوبئس جار األقوام يف احلضر َ َ ِ َ ُ َ ِْ ًفبئس ضيف الكرمي مغرتبا - ٢   َ َِْ ُ ِ ُ ْ َ َ َِْ 

َذم الثـقالء : َّالتخريج ُّ ُّ ّعن كتاب أوهام املحققني( َ ُ
٦٧.(  

]١٢[  

  :من الطويل
َومتلي له من حيث يدري،وال يدري َْ ُ َُ ُومازالت األيام تستدرج الفىت - ١   َُْ ِ ْ َ ْ َ ُ َّ ِ َ 

   .٤/٦٢ُحماضرات األدباء: َّالتخريج

]١٣[  

  :من الوافر
ِوغال عندهم صلة الصديق َّ ُ َ ِ ْ ُ َ ِْ ٍ ٌرخيص - ١   َ َكيف أنت((:َ َ َ َ إذا التقينا))َ ِ 
ِفقف هلم على ظهر الطريق َّ ِ ْ َُ ُ َ ْ ْفإن يكن الرخيص تريد منـهم -٢   َِ ُ ْ ِ ُ ُ ُ َّ ِ ُ َ ْ َِ 
ِوتسليما يزيد على احلقوق ُ َُ ً ْ َ ِجتد م -٣   َ ِْ ًَِّنـهم مسالمـــة وبراَ ًَ َ ُ ْ ُ ْ 

ُتلقيح العقول : َّالتخريج ّعن كتاب أوهام املحققني( ُ ُ
٦٨.(  

]١٤[  

  :من الكامل
ُإن النَّميمة مسها مسلول ْ َ ُُّ َ َ َّ َْالتـقبـلن منيمة بـلغتها - ١   ِ ُِّ ً َ َ َّ َْ َ َ 
ُوأخو النَّميمة للبــالء رسول َ

ِ ِ ِ َ ِوأخو النَّميمة للمروءة قا -٢   ََ
ُ َ َِ ٌطعَ ِ 



  
٨٧٩   )٤( اجلزء ) ٨٢(لد  ا– بدمشق جممع اللغة العربيةجملة 

   .٤١٠ُاملناقب واملثالب: َّالتخريج

]١٥[  

  :من الطويل
ِوأوىل به من أن يلج بباطل ِ َّ َِ ْ َ َِِ ْ ُرجوع الفىت باحلق أحسن بالفىت - ١  َ َ ْ َ ِّ َ ُ ُ 
ِبتـرك جلاج، أو مماراة جاهل ُ َْ ٍ ِ ِ ْ ُحر مبثلي أن يراجع رشدهَأَو - ٢  َِ َ ْ ُ َ ِ ُ ْ َ ِْ ِ ْ 
ِوكم زلة التستقال لعاق ِ ُ َ ْ ُ ٍََّ ْ ٍََِّأقلين،فـقد أصبحت رهنا لزلة - ٣  ِلََ ًِ ْ َ ُ ْْ َ َ َْ َ َ ْ 

ُاألنس والعرس: َّالتخريج ُ ُ٣١٩.   

ُوإنين حني أقدم إضافيت هذه ،فلست أدعي أنين استوفيت يف هذا  َُّ ََّ َ َُّ ِ ِ ُ ِّ َ
ِاملستدرك كل مافات األستاذ مناور من شعر حملمد
ّ ِ ِ َ َّ ِ

ُ
َّ بن حازم الباهلي؛ ذلك أن  َ َ ِّ

ٍ ِ
ِجل غزير الشعر، وأن شعره مبثوث يف الكثري من املظان اليت مل تصل َّهذا الر ٌ َُ ُ

ِ َّ َ ِ ِّ َ ُ
َإلينا، أو اليت مل نستطع الوقوف عليها، وندعو الله ّ َ ُُ جلت قدرته-َ ْ ُ ْ َّ َ أن يوفق -َ ِّ ْ َ

ُاألستاذ مناور، أو غريه من الغيارى إىل الوقوف على مايسد البثوق، ويرتق  َ ََ ُ ُّ ََُ
َالفتوق ِّه املوفقّوالل. ُ ُ.  

  ادرـــالمص
  ).دارالكتب( َاألغاني - 
ُاألنس والعرس -  ُ  دار -الدكتورة أيفلني فريد يارد:  تح-  أليب منصور اآليب- ُ

   .١٩٩٩ دمشق- ّالنَّمري للطباعة
ّأوهام المحققين -  َ ُ ُ  -  منشورات دار املدى-َالدكتور حممد حسني األعرجي- َ

   .٢٠٠٤دمشق



  
َاملستدرك على ديوان حممد بن حازم الباهلي  َ ُ

  شاكر العاشور.  أ–
  

٨٨٠

َّبكاء الناس على الشباب -  ِ ّ ّجملة  (-هالل ناجي:  تح-  اجلوزيِ البن-ُ
لد الثاين-  العدد الثالث- )املورد    .١٩٧٣)١٠٤- ٩١ص(ّا

   .١٩٣١ القاهرة-  للخطيب البغدادي-تاريخ بغداد - 
ُّالدر الفريد وبيت القصيد -  َّ خمطوط نشره بالتصوير فؤاد - البن آيدمر- ُّ َُ َ َ ٌ

ّ أملانيا اإلحتادية-  فرانكفورت- سزكني ّ١٩٨٩- ١٩٨٨.   
ُ مجعه وحققه- ّمحمود الوراقديوان  -  َُ  -ُعدنان حممد راغب العبيدي: َّ

   .١٩٦٩بغداد
 البن املعتز-ُّطبقات الشعراء - 

ُ
ّعبد الستار أمحد فراج:  تح- ِ َ  دار املعارف - َّّ

   .٢ ط– ١٩٦٨مبصر
   .١٩٧١ طهران-رضا جتدد:  تح- البن النَّدمي- الفهرست - 
َ للراغب األصفهاين-ُمحاضرات األدباء -   -اض عبد احلميد مرادري.د: تح- ّ

   .٢٠٠٤-١ ط-  بريوت-دار صادر
   .١٩٩٩ بريوت- دار صادر- إبراهيم صاحل:  تح-لألبشيهي- ُالمستطرف - 
ّعبد الستار أمحد فراج:  تح- للمرزباين- ُّمعجم الشعراء -  َ  دار إحياء الكتب - ّ

   .١٩٦٠ القاهرة-ّالعربية
َ أليب الوفاء رحيان بن عبد ا-المناقب والمثالب) كتاب( -   - ّلواحد اخلوارزميَ

ِعين بتحقيقه ِ   .١٩٩٩-١ ط-  دار البشائر بدمشق- إبراهيم صاحل: ُ
ّعبد الوهاب عزام وعبد الستار أمحد فراج:  تح- ّ البن اجلراح-الورقة -  َ َّ ّ  دار - ّ

 ).ت.د(٢ ط- املعارف مبصر



٨٨١  

  )أ�باء جممعية وثقافية (
  لتقرير السنوي عن أعمالا

   م٢٠٠٦ عامالمجمع في دورة 
  ّأعده بإشراف أمين المجمع 
  األستاذ عدنان عبد ربه
مع ومكتبه وجلانه ومديرياته من  فيما يلي عرض ألهم ما قام به جملس ا

  :أعمال
مـــع- ًأوال مـــع يف هـــذه الـــدورة إحـــدى:  أعمـــال جملـــس ا  عقـــد جملـــس ا

  : وعشرين جلسة، حبث فيها األمور اآلتية
 وافق على إيفاد األستاذين الدكتور شاكر الفحام، والدكتور إحسان - ١

النص، إىل القاهرة للمشاركة يف اجتماعات جلنة املعجم التارخيي اليت انعقدت يف 
 .م٢٠٠٦ نيسان ٦ إىل ٤املدة من 
دكتورعبد اهللا واثق الدكتورمروان احملاسين، ال:  ألف جلنة من السادة- ٢

شهيد، الدكتورمكي احلسين اجلزائري، الدكتور موفق دعبول، لدراسة مشروع 
 .الالئحة الداخلية للنظام األساسي للهيئة العليا للذخرية اللغوية العربية

 رشح الدكتور رشدي راشد من مجهورية مصر العربية لنيل جائزة امللك - ٣
 ميدان الدراسات اإلسالمية، والدكتور م، يف٢٠٠٧ /ه١٤٢٧فيصل العاملية لعام 

  .حممد سعيد رمضان البوطي يف ميدان خدمة اإلسالم
الدكتور مروان احملاسين، الدكتورعبد اهللا واثق :  ألف جلنة من السادة- ٤

شهيد، الدكتور إحسان النص، لوضع قواعد اختيار األعضاء املراسلني، وحتديد 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٨٢  )٤(اجلزء ) ٨٢( ا

م وحقوقهم  .واجبا
امع اللغوية العلمية العربية، وكلف  عقد جلسة خاصة - ٥ لتقومي أداء احتاد ا

الدكتور إحسان النص واألستاذ شحادة اخلوري وضع مقرتحات للنهوض باالحتاد 
امع كلها   . وتنشيط أعماله، والسعي للتواصل املفيد بني ا

 ٢٠ وافق على قرار جلنة النشاط الثقايف عقد املؤمتر اخلامس للمجمع من - ٦
   .م، كما أقر احملاور اليت وضعتها اللجنة هلذا املؤمتر٢٠٠٦ تشرين الثاين ٢٢إىل 

مع لعام - ٧ م، وأوصى بطبعه يف ٢٠٠٥ أقر التقرير السنوي عن أعمال ا
مع   .جملة ا
مع خلفا - ٨ ً انتخب األستاذ الدكتور حممود السيد عضوا يف مكتب ا ً

  .للدكتور عبد احلليم سويدان رمحه اهللا
مع، لنيل جائزة  رشح- ٩  األستاذ الدكتور عبد الكرمي اليايف، عضو ا

  .م٢٠٠٧كاتالونيا لعام 
 تداول ما جرى يف االجتماع الذي عقدته السيدة الدكتورة جناح - ١٠

َّ، وضم ٢٨/٨/٢٠٠٦العطار، نائب رئيس اجلمهورية للشؤون الثقافية بتاريخ 
مع، من أجل  محاية اللغة العربية والتمكني بعض السادة الوزراء والسيد رئيس ا

مع تقدمي تقرير يتضمن الوسائل اليت يتبعها يف محاية اللغة  هلا، وطلبت فيه إىل ا
ا مع وستة . العربية والنهوض  لس تأليف جلنة برئاسة السيد رئيس ا وأقر ا

أعضاء، لدراسة حمضر االجتماع الذي عقدته الدكتورة جناح العطار، ورفع 
  . املناسبة حلماية اللغة العربيةالتوصيات
مع، لنيل جائزة امللك - ١١  رشح الدكتور حممد هيثم اخلياط، عضو ا

م يف ميدان اللغة العربية واألدب، ضمن ٢٠٠٨/ ه١٤٢٨فيصل العاملية لعام 



  
مع يف دورة عام  ٨٨٣   ٢٠٠٦التقرير السنوي عن أعمال ا

قضايا املصطلحية يف اللغة العربية،كما رشح الدكتور وهبة الزحيلي لنيل :موضوع
أحكام العالقات الدولية : اسات اإلسالمية، ضمن موضوعاجلائزة يف ميدان الدر

  .يف اإلسالم يف حاليت السلم واحلرب
مع، - ١٢  وافق على إيفاد األستاذين الدكتور شاكر الفحام، رئيس ا

مع، إىل القاهرة، للمشاركة يف االحتفال بالعيد  والدكتور إحسان النص عضو ا
مع القاهرة الذي سيعقد يف ا م، ومؤمتر ١٩/٣/٢٠٠٧ إىل ١٧ملدة من املاسي 

مع الذي سيعقد مدة أسبوعني بدءا من    ٢٠/٣/٢٠٠٧ًا
الدكتور عبداهللا واثق شهيد، الدكتور مكي :  ألف جلنه من السادة- ١٣

احلسين اجلزائري، الدكتور موفق دعبول، لدراسة مشروع الذخرية اللغوية العربية، 
مع يف إجن   . ازه، وبيان آلية العمل فيهواملشاركة اليت سيقدمها ا

 وافق على عقد االجتماع اخلامس لشبكه تعريب العلوم الصحية يف - ١٤
مع وكلية الطب يف جامعة  منظمة الصحة العاملية يف دمشق، بالتعاون مع ا
مع التنسيق مع املكتب اإلقليمي لشرق  دمشق، وفوض إىل السيد نائب رئيس ا

  .لطب يف جامعة دمشق،إلجناح االجتماعاملتوسط يف املنظمة وكلية ا
رئيس قسم اللغة ( وافق على استضافة الدكتور يانوش دانيتسكي - ١٥

إللقاء ) العربية واإلسالمية يف معهد الدراسات االستشراقية يف جامعة وارسو
مع بعنوان٨/٢/٢٠٠٦حماضرة مساء األربعاء  ترمجات ((:  يف قاعة حماضرات ا
  .))غة البولونيةاألدب العريب إىل الل

مع التونسي - ١٦ لتنظيم لقاء ) بيت احلكمة( أقر متابعة التنسيق مع ا
ًثقافة العلم عند العرب قدميا وحاضرا((: سوري تونسي بعنوان َّ، وكلف اللجنة اليت ))ً

لس عام    :  من السادة٢٠٠٥ألفها ا



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٨٤  )٤(اجلزء ) ٨٢( ا

جورج صدقين، الدكتور مروان احملاسين، الدكتور عبد اهللا واثق شهيد، األستاذ 
لس   . األستاذ شحادة اخلوري، دراسة املوضوع، وتقدمي تقرير عنه إىل ا

واتفق على أن يشارك يف اللقاء الدكتور مروان احملاسين، الدكتور موفق 
مع، والدكتور  دعبول، واألستاذ شحادة اخلوري، والدكتور مكي احلسين من ا

 من معهد الرتاث العلمي العريب نشأت محارنة من دمشق، وثالثة باحثني خمتصني
  .حبلب

مع- ١٧   .ً انتخب الدكتور مازن املبارك عضوا يف ا
مع، رئيس اللجنة املؤلفة يف العام - ١٨  فوض إىل السيد نائب رئيس ا
، تقدمي ))اإلنرتنت((لدراسة موضوع إنشاء موقع للمجمع على الشابكة (املاضي 

ذا الشأن   .االقرتاحات املناسبة 
َّكلف الدكتور حممود السيد إعداد حبث للمشاركة يف العيد املاسي  - ١٩

  .مع القاهرة، ومؤمتره السنوي يف دورته الثالثة والسبعني

   أعمال مكتب المجمع- ًثانيا
مع يف هذه الدورة أربعا وعشرين جلسة، حبث فيها شؤون  ًعقد مكتب ا

مع، ودار الكتب الظاهرية، وانتهى إىل مجلة من   : القرارات واألعمال، أمههاٍا
 املوافقة على ترميم دار الكتب الظاهرية، وتكليف الدكتور املهندس موفق - ١

َدغمان، مدير وحدة دمشق للعمارة والرتاث، إعداد الدراسة اهلندسية الالزمة 
َّلرية سورية، ومت تكليف / ٢.٨٣٩.٩١٥/للمشروع، وقد بلغت تكلفة الدراسة

َّالدكتور املهندس مسل َم السقا أميين، مدير مؤسسة الرتاث والعمارة تدقيقها، ُ َّ
  .لرية سورية/٩٤٦.٦٤٠/وبلغت تكلفة التدقيق

مع الشمايل واجلنويب وجتميلهما مع - ٢ ِ املوافقة على كسوة مدخلي ا



  
مع يف دورة عام  ٨٨٥   ٢٠٠٦التقرير السنوي عن أعمال ا

سطح املرأب والقبو، وغرفيت االستعالمات والسائقني، وتكليف شركة الدراسات 
  .كإعداد الدراسة اهلندسية لذل

 املوافقة على االشرتاك يف معرض الكتاب الثاين والعشرين الذي أقيم يف - ٣
م، واملوافقة على االشرتاك، ١٠/٨/٢٠٠٦ - ١مكتبة األسد يف املدة من 

َّبصحيفة واحدة من كل من الصحف الصادرة عن اجلبهة الوطنية التقدمية، وهي 
  .سبع صحف

تدريب يف اختصاصات  إيفاد بعض العاملني التباع دورات تأهيل و- ٤
دورة برنامج التصميم والتحليل اإلنشائي، :املهندس جالل رمضان:متنوعة، وهم

ّدورة إدارة مشاريع، واآلنسة رمي القزاز، والسيدة :واملراقب الفين رؤوف يوسف 
  .دورة تدريبية يف السكرتارية التنفيذية: ابتسام حجازي

تاريخ مدينة :  حتقيق كتاب التعاقد مع األستاذ مأمون صاغرجي ملتابعة- ٥
 . دمشق البن عساكر، الذي كانت تقوم به األستاذة سكينة الشهايب رمحها اهللا

 ندب القائمة باألعمال املهندسة زهرية محزة، العاملة يف املعهد العايل - ٦
مع مدة عام   .ّللعلوم التطبيقية والتكنولوجيا، إىل اهليئة الفنية يف املعلوماتية يف ا

 األستاذ حسني أسود العامل من الفئة األوىل إىل عضوية اهليئة الفنية  نقل- ٧
مع، ونقل األستاذ مصطفى اخلطيب من الفئة الثانية  بصفة قائم باألعمال يف ا

 . إىل الفئة األوىل بعد حصوله على إجازة يف اآلداب، قسم اللغة اإلنكليزية
 ))مشروع الربجميات احلرة((:ُ إضافة الندوة العلمية اليت أقيمت بعنوان - ٨

مع املراسل، وذلك بناء على كتاب املنظمة  ًبرئاسة األستاذ مروان البواب عضو ا
 .العربية للرتبية والثقافة والعلوم مدة يومني 

مع إليهم،وهم- ٩ : ّ استخدام ثالثة عاملني مدة ثالثة أشهر حلاجة ا



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٨٦  )٤(اجلزء ) ٨٢( ا

 .حارس، وعاملة حاسوب، وعاملة إدارية وحماسبة
بالتعاون مع ) اإلنرتنت(افقة على إنشاء موقع للمجمع على الشابكة املو

 .منظمة الصحة العاملية لشرق املتوسط
   أعمال لجان المجمع- ًثالثا 
  : لجنة المجلة والمطبوعات- ١

  :عقدت اللجنة يف هذه الدورة تسع عشرة جلسة، قامت فيها باألعمال اآلتية
لد السابع والستني  من تاريخ مدينة دمشق البن وافقت على طباعة ا

 .عساكر، حتقيق األستاذة سكينة الشهايب، رمحها اهللا
وافقت على اقرتاح الدكتور مكي احلسين اجلزائري إرسال كتب إىل األعضاء 
ا  م يف موضوعات حمددة، أو يف موضوعات خيتارو املراسلني وغريهم الستكتا

لة   . لنشرها يف ا
تأليف ) م أمساء األفعال يف اللغة العربيةمعج(وافقت على طباعة كتاب 

 .الدكتور أمين الشوا
مع، كما أقرت  ُأقرت قائمة تعويضات كتاب املقاالت اليت نشرت يف جملة ا ُّ

 .ّقائمة تعويضات مقومي تلك املقاالت
الدكتور حممد : وافقت على طباعة كتاب ديوان أيب النجم العجلي، صنعة

 .أديب مجران
مع، وحبوث املؤمترات ْقررت نشر حبوث  ندوة اللغة العربية والتعليم، يف جملة ا

مع يف كتب مستقلة  . اليت عقدها ا
للدكتور عبد ) علم الداللة يف املعجم العريب(قررت أن تعهد مبراجعة كتاب 

 .القادر سالمي إىل الدكتور أمحد قدور عميد كلية اآلداب يف جامعة حلب



  
مع يف دورة عام  ٨٨٧   ٢٠٠٦التقرير السنوي عن أعمال ا

لد  :  من تاريخ مدينة دمشق البن عساكر، حتقيق)٦٨(وافقت على دفع ا
 .األستاذة سكينة الشهايب رمحها اهللا، إىل مطبعة دار البعث

تابعت مناقشة املقرتحات اليت مجعها الدكتور حممد مكي احلسين اجلزائري 
مع  .من بعض السادة األعضاء حول سبل تطوير بنية جملة ا

  :لجنة المخطوطات وإحياء التراث-٢
نة املخطوطات وإحياء الرتاث يف هذه الدورة أربع عشرة جلسة عقدت جل

  :ّاطلعت خالهلا على الكتب التالية
. الدكتور حازم سليمان احللي: تأليف) أثر احملتسب يف الدراسات النحوية(

 . واعتذرت اللجنة من عدم طبع الكتاب
 األستاذ هالل ناجي،: َّالصاحب بن عباد، حتقيق: صنعة) كتاب األحجار(

مع  .وقد قررت اللجنة طبعه يف جملة ا
أيب عبيدة، معمر بن املثىن، وأيب العباس، حممد : تصنيف) كتاب الدواهي(

مع أيضابن احلسن،   . ًوقد قررت اللجنة طبعه يف جملة ا
األستاذ هالل ناجي، وقد قررت اللجنة : ابن دينار اهلامشي األحول، حتقيق

مع  .طبعه يف جملة ا
 حتقيق ))اجلزء اخلمسون((ابن عساكر :  تأليف))مدينة دمشقتاريخ ((

رياض مراد، حممود األرناؤوط، ياسني اخلطيب، وأعيد الكتاب إىل : األساتذة
 . حمققيه لتصحيح بعض األخطاء املوجودة فيه

ِّالربق املتألق يف حماسن جلق(( األستاذ حممد : ّابن الراعي، حتقيق:  تأليف))ِ
  .ررت اللجنة طبعهأديب اجلادر، وقد ق

  
 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٨٨  )٤(اجلزء ) ٨٢( ا

  لجنة المكتبة-٣
  :  اللجنة يف هذه الدورة جلستني، اختذت فيهما القرارات اآلتيةعقدت
مع يف معرض مكتبة األسد الثاين والعشرين الذي أقيم يف اشرتاك  ا

  . مستقلجبناح ١/٨/٢٠٠٦
مع والظاهرية ترشيح ة ب دورة يف ترميم الكتب واملخطوطات مبكتإىل عاملني يف ا

  .األسد
مع والتحليلية الفهرستني الوصفية إجراء  للكتب واملخطوطات يف ا
  .والظاهرية

 صيانة شاملة وإصالح ألنظمة إجراء على املكتب إحالة دراسة االقرتاح
  .  هندسي خمتصمكتبالتهوية واإلنارة واحلرارة يف مستودعات الكتب إىل 

  . ةالدولي إنشاء موقع للمجمع على الشابكة متابعة
ا مكتبة هذا مع وقد بلغ عدد الكتب العربية اليت زودت  ) ٧٠٤ (ا
  .إهداء) ٥٢٠( منها ،كتب
  .املعلوماتية و جلنة مصطلحات العلوم الرياضية والعلوم الفيزيائية والكيميائية- ٤

  ):مصطلحات الفيزياء (- أ
  :عقدت اللجنة يف هذه الدورة عشر جلسات، جرى فيها

مشروع (انية من معجم مصطلحات الفيزياء املوحدة  إجناز املرحلة الث- 
  :وتضم) توحيد املصطلحات بني اجلامعات السورية

 إضافة املصطلح الفرنسي املقابل ملصطلحات الفيزياء يف اللغة اإلنكليزية، - 
  .وإضافة األصل اليوناين والالتيين

الدكتور :  االجتماع مبمثلي اجلامعات السورية عن أقسام الفيزياء األساتذة- 



  
مع يف دورة عام  ٨٨٩   ٢٠٠٦التقرير السنوي عن أعمال ا

، والدكتور معد النجار )حلب(، والدكتور مصطفى أفيوين )دمشق(بسام معصراين 
ومناقشة مالحظات أقسام الفيزياء ) الالذقية(، والدكتور حسن سلمان )محص(

 .حول املشروع
 الشروع يف املرحلة الثالثة من املعجم، وهي مرحلة إعداد نسخة منقحة - 

ًفيها تعريفات مصطلحاته، متهيدا إلخراج من املعجم الثالثي اللغات، تضاف 
املرحلة الرابعة واألخرية، اليت تستكمل فيها املقابالت العربية للمصطلحات 
ٍاألجنبية اليت مل ترد يف الكتب اجلامعية املدروسة، مأخوذة من معجم أو أكثر 

 .ٍمن املعجمات املعتمدة على نطاق واسع
  ):مصطلحات الكيمياء (- ب

  : هذه الدورة تسع جلسات مت فيهاعقدت اللجنة يف
األساتذة الدكتور وفائي حقي، والدكتور عبد احلليم :  اقرتاح التعاقد مع اخلرباء- 

منصور، والدكتور أمحد حاج سعيد، والدكتورة هيفاء العظمة، والدكتور حميي الدين 
 .مجعة، للعمل يف مشروع توحيد مصطلحات الكيمياء بني اجلامعات السورية

. من هذا املشروع) a-b-c-d-e-f: ( املصطلحات املبدوءة باألحرف دراسة- 
  . ًوما زال العمل مستمرا لدراسة املصطلحات املبدوءة ببقية احلروف

  : لجنة النشاط الثقافي-  ٥
  : ًعقدت اللجنة يف هذه الدورة ستا وعشرين جلسة، اختذت فيها القرارات اآلتية

جبلسات املؤمتر اخلامس، باستثناء احملاضرة  إلغاء احملاضرات االفتتاحية اخلاصة - 
  .اليت تلي حفل االفتتاح

 اقرتحت دعوة األعضاء املراسلني حلضور املؤمتر اخلامس، فاختارت الدكتور - 
عبد السالم املسدي، والدكتور حممد علي آذرشب، من خارج سورية، والدكتور علي 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٩٠  )٤(اجلزء ) ٨٢( ا

طيوس زكا األول عيواص، والدكتور أبو زيد، والدكتور مازن املبارك، والبطريرك مار أغنا
جورج عبد املسيح من لبنان، والدكتور حممود فاخوري والدكتور عبد اإلله نبهان، 

 .والدكتور عبد الكرمي األشرت من خارج دمشق
 طلبت اللجنة من أمينها إعداد بطاقة تقومي خاصة باملؤمتر اخلامس توزع - 

  . على املشاركني واحلضور
مع األردين، إللقاء كلمة يف حفل ُاقرتح الدكتور عبد ُ الكرمي خليفة، رئيس ا

  .ًاالفتتاح الذي سيقام يف مكتبة األسد ممثال عن الباحثني املشاركني يف املؤمتر اخلامس
  : لجنة اللغة العربية وأصول النحو- ٦

 :عقدت اللجنة سبع عشرة جلسة نظرت فيها يف البحوث اآلتية
ذ الدكتور إحسان النص وقد صححتها اللجنة،  إعداد األستا))أخطاء شائعة((

لس ملناقشتها وإقرارها مث طبعها   .وأحالتها على ا
 للدكتور حممود السيد، ))من مواضع تيسير تعليم النحو وحلول مقترحه((

مع لطبعه  .وبعد مناقشته وتعديل بعض فقراته أحيل على جملة ا
د أعيد النظر فيه عدة مرات  لألستاذ شحادة اخلوري، وق))عالمات الترقيم((

مع لطبعه  .وصحح، ووضعت شواهد مناسبة له، مث أحيل على جملة ا
 أعدها الدكتور إحسان ))أخطاء شائعة((ًناقشت اللجنة حبثا آخر بعنوان 

 .النص والدكتور حممود السيد، وما زالت قيد املناقشة
لعربية بالقاهرة يف شرعت اللجنة يف مناقشة القرارات الصادرة عن جممع اللغة ا

  .دوراته الثامنة واألربعني إىل الثامنة والستني
 

  : لجنة مصطلحات علوم األحياء الحيوانية - ٧



  
مع يف دورة عام  ٨٩١   ٢٠٠٦التقرير السنوي عن أعمال ا

ًعقدت جلنة مصطلحات علوم األحياء احليوانية يف هذه الدورة اثين عشر اجتماعا 
  /./dووصلت إىل احلرف / a/درست خالهلا املصطلحات اليت تبدأ باحلرف 

  :لحات علوم األحياء النباتية لجنة مصط-  ٨
  :بلغ عدد جلسات اللجنة يف هذه الدورة عشر جلسات جرى فيها 

تقاسم السادة أعضاء اللجنة مصطلحات الكتب اجلامعية اخلاصة بعلم 
ّالنبات كل حسب اختصاصه، لدراستها ووضع التعريف والشرح املناسبني، 

ً وال يزال العمل جاريا .وبدأت اللجنة بدراسة بعض هذه املصطلحات وإقرارها
وقد مت إىل اآلن وضع التعريف والشرح املناسبني مع ترمجة . على هذا النحو

  .مصطلح) ٤٠٠(املصطلح إىل اللغة الفرنسية لنحو 
  : لجنة العلوم الزراعية– ٩

اء  عقدت جلنة العلوم الزراعية يف هذه الدورة اثنيت عشرة جلسة جرى فيها إ
سم االقتصاد الزراعي، وبلغ عدد مصطلحات هذا من مصطلحات ق) a(احلرف 
من ) a(ًمصطلحا، وتقوم اللجنة بتعريف مصطلحات احلرف ) ٢٦٥(احلرف 

  ). ١٦٠(قسم اإلنتاج احليواين، ووصلت حىت الرقم 
  : لجنة مصطلحات العلوم الجيولوجية- ١٠

ست بلغ عدد جلسات جلنة العلوم اجليولوجية يف هذه الدورة مثاين عشرة جلسة در
وأوشكت على االنتهاء من الصفحات اخلمسني ) a(فيها مصطلحات احلرف األول 

  ).٧٥ حىت ٥١(األوىل، ومتت طباعة مصطلحات جديدة من الصفحة 
  : لجنة تنسيق المصطلحات وتوحيدها-١١

  :عقدت اللجنة يف هذه الدورة ثالث عشرة جلسة جرى فيها ما يلي
مصطلحات املشرتكة بني علوم التنسيق بني بعض املقابالت العربية لل



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٩٢  )٤(اجلزء ) ٨٢( ا

الكيمياء والفيزياء والنبات واحليوان، مما أجنزته جلان العلوم الفرعية املتخصصة من 
 . مشروع توحيد املصطلحات بني اجلامعات السورية

االطالع على باب املالبس وأنواعها من مشروع معجم ألفاظ احلضارة 
مع، والتنسيق املعاصرة الذي تعده جلنة مصطلحات ألفاظ احلضار ة املعاصرة يف ا

 .بني املصطلحات الواردة فيه وبني ما قد يرد يف علومٍ أخرى خارج جمال األلبسة
  :لجنة ألفاظ الحضارة المعاصرة-١٢

 لتنفيذ مشروع معجم ٢٠٠٦تابعت جلنة ألفاظ احلضارة عملها خالل عام 
َّملعدة لباب احلضارة املعاصرة فعقدت أربعني جلسة، درست فيها البطاقات ا

احلياة اليومية، وقد أعدها مساعد اللجنة األستاذ : املالبس من القسم األول
ا اإلنكليزية / ٢١٣/حسان عبود طلب، وعددها  بطاقة، فأقرت مصطلحا

ا العربية، معتمدة على أوثق املراجع، ومتبعة الطرائق املعتمدة  والفرنسية ومقابال
  .يف وضع املصطلح

َّل مصطلح عريب تعريفا له توخت فيه الوضوح واإلجيازوقد وضعت إزاء ك ً.  
كذلك قامت بدراسة جمموعة من أمساء املالبس مكملة للبطاقات السابقة، 

ًامسا، وبدراسة جمموعة ثانية باللغة العربية ألمساء مالبس عربية / ٨٤/ويبلغ عددها 
  . ًاامس/ ٦٩/مازالت تستعمل يف بالدنا يف العصر احلاضر، ويبلغ عددها 

مع الختاذ  ُوستقوم اللجنة بطبع ما أقرته ضمن جداول تعرض على جملس ا
مع   .قرار بإخراجه باسم ا

كما قامت بتقدمي بعض املقرتحات املفيدة إىل اخلرباء العاملني معها إلغناء 
  .أعماهلم بألفاظ جديدة تضاف إليها يف أبواب حمددة

  : دار الكتب الظاهرية-



  
مع يف دورة عام  ٨٩٣   ٢٠٠٦التقرير السنوي عن أعمال ا

اية الشهر اخلامس، استمر العمل يف خ دمة القراء والباحثني يف املكتبة حىت 
وتوقف استقبال القراء مع بداية الشهر السادس بسبب نقل الكتب من الظاهرية 

  .إىل مبىن العادلية
مت نقل الكتب املسجلة يف سجالت رمسية من الظاهرية إىل العادلية، 

 .رتتيبها وأرقامهاووضعت على رفوفها وفق ما كانت موضوعة يف الظاهرية ب
نقلت الكتب غري املسجلة ضمن سجالت رمسية ومعظمها كتب بلغات 
غري متداولة يف الدار، كالعثمانية القدمية والفارسية والروسية واإلسبانية وغريها، 

 .ووضعت يف إحدى قاعات العادلية، بانتظار االنتهاء من ترميم الظاهرية
الت والدوريات األجنبية من ا لظاهرية إىل العادلية، ووضعت يف نقلت ا

 . غرفة خاصة يف العادلية
 .مشرتكني) ٥٠١٠(بلغ عدد املشرتكني يف املكتبة 

ًعددا من الدوريات ضمن مخسة وثالثني ) ١٤٥ (٢٠٠٦ورد خالل عام 
 .ًعنوانا

مع بشراء  ًكتابا باللغة العربية من معرض كتاب مكتبة األسد / ٤٤/وقام ا
  .ات األجنبيةًكتابا باللغ/ ٢٢/و

  :مكتبة المجمع
مع هذا العام بـ  إهداء، ) ٥٢٠(كتب، منها ) ٧٠٤(جرى إغناء مكتبة ا

  .ًشراء) ١٨٤(و
ذا يصبح عدد الكتب يف املكتبة العربية    .كتاب) ٢٩٥٢٤(و
مع بـ ًكتابا إهداء ) ٣٦(ًكتابا منها ) ٥٠(كما زودت املكتبة األجنبية يف ا

مع وبذا. ًكتابا شراء) ١٤(و ) ٧٨٤٦( يصبح عدد الكتب األجنبية يف ا



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٩٤  )٤(اجلزء ) ٨٢( ا

جملة أجنبية متنوعة، وأصبح جمموع عناوين ) ٢٤(ًوزودت املكتبة أيضا بـ. كتاب
الت األجنبية    .عنوان) ٢٩٦(ا

  مجمع المؤتمر
برعاية كرمية من سيادة الرئيس بشار األسد، رئيس اجلمهورية العربية السورية، 

مع مؤمتره اخلامس ب  وذلك يف ))اللغة العربية يف عصر املعلوماتية((عنوان عقد ا
وقد شارك .  يف قاعة حماضراته٢٠٠٦ تشرين الثاين من عام ٢٢ -  ٢٠املدة من 

يف املؤمتر عدد كبري من الباحثني العرب من داخل القطر وخارجه وناقشوا فيه 
  :احملاور اآلتية
  .اللغة العربية وجمتمع املعرفة -  األول احملور
  . وتقانة املعلوماتالعربية اللغة -  الثاين وراحمل

  . والفجوة الرقميةالعربية اللغة -  الثالث احملور
  .)اإلنرتنت( العريب على الشابكة احملتوى -  الرابع احملور

بدأ املؤمتر حبفل افتتاح أقيم يف قاعة احملاضرات يف مكتبة األسد، يف الساعة 
 حضره حشد كبري من السادة ،٢٠٠٦/ ٢٠/١١احلادية عشرة من صباح يوم 

الوزراء وأعضاء جملس الشعب والسفراء العرب ورؤساء جمامع اللغة العربية والعلماء 
  .واألدباء، إضافة إىل مجهور كبري من املثقفني واملهتمني باللغة العربية

وقد مثلت السيدة الدكتورة جناح العطار يف حفل االفتتاح سيادة رئيس اجلمهورية 
ر األسد، وألقت كلمة أكدت فيها تقدير السيد الرئيس ملكانة اللغة وأمهية الدكتور بشا

الفكر، وبينت أمهية الثقافة ودورها يف بناء اإلنسان واالرتقاء بالوطن وتقدمه ورسم 
  .حدود املستقبل، وأكدت أن قوة هذه الثقافة من قوة اللغة

ًمشق كلمة مث ألقى الدكتور شاكر الفحام رئيس جممع اللغة العربية بد



  
مع يف دورة عام  ٨٩٥   ٢٠٠٦التقرير السنوي عن أعمال ا

  .استعرض فيها املوضوعات واحملاور اليت سيتناوهلا املؤمتر يف جلساته
مث كانت كلمة الدكتور عبد الكرمي خليفة رئيس جممع اللغة العربية األردين 
ًالذي حتدث باسم الباحثني املشاركني يف املؤمتر، مبينا أمهية البحث عن موقع اللغة 

ية والثورة التقنية يف وسائل االتصاالت املسموعة العربية الفصيحة يف عصر املعلومات
ًواملقروءة واملرئية، شاكرا الدور الريادي الذي تقوم به سورية يف محاية اللغة العربية 

  .والرتاث العريب
مث كانت احملاضرة اخلتامية يف حفل االفتتاح للدكتور نبيل علي، مدير مؤسسة 

 وقد ))اللغة العربية واالنفجار املعريف((: نوانهندسة اللغة العربية يف القاهرة وكانت بع
  .حتدث فيها عن املعرفة وظاهرة انفجارها وعن العالقة بني اللغة واملعرفة

مع على مدى  مث عقدت بعد ذلك أربع جلسات يف قاعة احملاضرات يف ا
  .األيام الثالثة للمؤمتر ناقشت موضوعات املؤمتر املدرجة يف حماوره

لسة خصصت لقراءة التوصيات اليت خلص إليها، قامت وختم املؤمتر جب
ورفع املشاركون برقية شكر وتقدير إىل السيد رئيس . بوضعها جلنة الصياغة

  .اجلمهورية لرعايته هذا املؤمتر
ّمث ألقى الدكتور علي القامسي كلمة ضيوف املؤمتر، عرب فيها عن شكرهم 

ً وكرم الضيافة ولطف املعاملة، ومبديا وتقديرهم لسورية، ملا لقوه من حرارة االستقبال
إعجاب السادة الباحثني مبا متيز به هذا املؤمتر من حسن التخطيط واإلعداد ودقة 
ًالتنظيم، منوها باملشاركة املكثفة املهمة للعلماء املعلوماتيني السوريني الشباب يف 

 العربية يف ّأعمال هذا املؤمتر، وما قدموه من حلول لبعض مشكالت استعمال اللغة
  .احلاسوب

كذلك ألقى الدكتور شاكر الفحام رئيس جممع اللغة العربية بدمشق كلمة 
ًاختتم فيها أعمال املؤمتر اخلامس، مستعرضا ما جرى فيه من أعمال ومناقشات، 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٩٦  )٤(اجلزء ) ٨٢( ا

ًشاكرا للسادة الباحثني مشاركتهم الغنية وجهودهم املوفقة راجيا متابعة العمل يف  ً
اتعزيز العربية ورفع ش   .أ

  حفالت المجمع ومحاضراته
مع مساء يوم األربعاء   يف قاعة حماضراته حفل ٢٠/٩/٢٠٠٦أقام ا

مع اجلديد    استقبال لألستاذ الدكتور مازن املبارك عضو ا
مع قد انتخب الدكتور املبارك عضوا يف جلسته الثانية  ًوكان جملس ا

) ٢٤١(م ذو الرقم  وصدر املرسو١٤/٦/٢٠٠٦عشرة اليت انعقدت بتاريخ 
مع ٥/٧/٢٠٠٦والتاريخ    .ً بتعيينه عضوا يف ا

  :وقد ألقيت يف حفل االستقبال الكلمات اآلتية 
مع األستاذ الدكتور شاكر الفحام-    .كلمة رئيس ا
  .كلمة األستاذ الدكتور حممود السيد يف استقبال العضو اجلديد- 
يها عـن سلفـه األستاذ كلمة األستاذ الدكتور مازن املبارك وقد حتدث ف- 

  .عاصم البيطار رمحه اهللا 
مع مع بتقليد الدكتور مازن املبارك شعار ا اية احلفل قام السيد رئيس ا   .ويف 

مع جامعة دمشق ونقابة املعلمني يف حفل التأبني الذي أقيم على  وشارك ا
ن، عضو  لألستاذ الدكتور عبد احلليم سويدا٢٣/٦/٢٠٠٦مدرج جامعة دمشق يف 

مع الذي توفاه اهللا بتاريخ   وهو من مؤسسي كلية العلوم يف جامعة ٢٤/٤/٢٠٠٦ا
ًوكان علما من أعالم . ٍدمشق، وشغل منصب وزير الزراعة، ووكيل جلامعة دمشق

  .الفكر واللغة يف جامعة دمشق وجممع اللغة العربية
  :وقد ألقيت يف احلفل الكلمات اآلتية

  .ّاذ الدكتور وائل معال رئيس اجلامعةكلمة جامعة دمشق لألست- 
مع-    .كلمة جممع اللغة العربية لألستاذ الدكتور شاكر الفحام رئيس ا



  
مع يف دورة عام  ٨٩٧   ٢٠٠٦التقرير السنوي عن أعمال ا

  .كلمة نقابة املعلمني لألستاذ الدكتور أمحد املناديلي- 
  . عميدة الكلية- كلمة عمادة كلية العلوم لألستاذة الدكتورة ابتسام محد - 
  .تور حممد أبو حربكلمة أصدقاء الفقيد لألستاذ الدك- 
  . كلمة طالب الفقيد لألستاذ الدكتور حميي الدين عيسى- 
  . جنل الفقيد- كلمة أسرة الفقيد للدكتور رائد سويدان - 

مع فهي   :أما احملاضرات اليت ألقيت يف قاعة ا
 حماضرة الدكتور يانوش دانيتسكي، رئيس قسم اللغة العربية واإلسالمية يف - ١

ا معهد الدراسات االس ترمجات األدب العريب إىل ((تشراقية يف جامعة وارسو، وعنوا
  .٢٠٠٦شباط / ٨، وألقيت مساء األربعاء ))اللغة البولونية

ا - ٢ السخرية من الذات يف األدب (( حماضرة الدكتور إحسان النص وعنوا
   .١٥/٣/٢٠٠٦، وألقيت مساء األربعاء ))العريب القدمي

ا  حماضرة الدكتور عبد الكرمي- ٣ جذور لفظي السلطة (("  اليايف وعنوا
ما األوىل يف العلوم اإلنسانية احلديثة  ))والسلطان يف فقه اللغة العربية وتصورا

 . ١٩/٤/٢٠٠٦وألقيت مساء االربعاء 
  :موازنة المجمع

مع جمموع املوازنتني اجلارية واالستثمارية    :تشمل موازنة ا
  :الموازنة الجارية- أ

س .ل) ٢٤.٤٥٧.٨٥٧ (٢٠٠٦ الكلي للموازنة اجلارية يف عام بلغ االعتماد
ًأربعة وعشرين مليونا، وأربعمئة وسبعة ومخسني ألفا، ومثامنئة وسبعا ومخسني لرية  ً ً

س أربعة .ل) ٢٤.٤٠٠.٦٠٤(سورية، وبلغ جمموع ما أنفق منها يف العام نفسه 
  .ًوعشرين مليونا، وأربعمئة ألف، وستمئة وأربع لريات سورية

  ٪ ٩٩.٨وقد بلغت نسبة اإلنفاق يف هذه املوزنة 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٩٨  )٤(اجلزء ) ٨٢( ا

   الموازنة االستثمارية- ب
) ١١.٠٠٠.٠٠٠ (٢٠٠٦بلغ االعتماد الكلي للموازنة االستثمارية يف عام 

  .س أحد عشر مليون لرية سورية.ل
س عشرة ماليني، وثالثة عشر .ل) ١٠.٠١٣.٩٢٠(وبلغ جمموع ما أنفق منها 

  .سوريةًألفا، وتسع مئة وعشرين لرية 
   ٪٩١وبلغت نسبة االنفاق يف هذه املوازنة 

مع    ٪ ٩٧.٤وبذلك فإن نسبة اإلنفاق يف موازنة ا



٨٩٩  

  والمجالت المهداةالكتب
   اللغة العربيةمجمع مكتبة إلى

  ٢٠٠٧في الربع الثالث من عام 

  العربية الكتب -  أ
  سعد الدين المصطفى. أ

حميي الدين خطيب سلقيين، حلب، . د/ آفاق العمارة اإلسالمية المعاصرة −
 .م١٩٩٥فرع نقابة املهندسني، 

مصطفى . د:  إعداد/أبحاث المؤتمر السنوي الرابع والعشرين للعلوم −
عالء الدين لوحل، منشورات . د. أ: يامسني شويش، إشراف. موالدي، م

 .م٢٠٠٦ - ه١٤٢٧جامعة حلب، 
. د: إعداد/ أبحاث الندوة العالمية الثامنة لتاريخ العلوم عند العرب −

عالء الدين لوحل، . د. أ: مصطفى شيخ محزة، إشراف. مصطفى موالدي، أ
 .م٢٠٠٦ - ه١٤٢٧منشورات جامعة حلب، 

: فكتور يوسف الكك، الكويت. د/ أثر الشعر العربي في الشعر الفارسي −
حوليات اآلداب والعلوم االجتماعية، الرسالة (م ٢٠٠٧جملس النشر العلمي، 

 ).٢٧، احلولية ٢٥٨
محمد : الحافظ حسين فهمي اإلسكداري، تقديم/ إجازة القراءات −

 .كاغوحسين الحسيني الجاللي، المدرسة المفتوحة، شي
 .م٢٠٠٧، ١عبد اهللا حجار، حلب، املطبعة الرقمية، ط.  م/إضاءات حلبية −



  
لد – جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )٤(اجلزء ) ٨٢( ا

  

 ٩٠٠ 

مطبعة : حممود الربداوي، دمشق.  د/التيارات والمذاهب الفنية واألدبية −
 .م١٩٨١ - ه١٤٠١اإلنشاء، 

ّمايسة أمحد النيال، . امحد حممد عبد اخلالق، د.  د/الخوف من السرطان −
حوليات اآلداب والعلوم (م  ٢٠٠٧جملس النشر العلمي، : الكويت

 ).٢٧، احلولية ٢٥٧االجتماعية، الرسالة 
: اختيارطه حسين وآخرون، . د:  الناقد، مقاالت-  النص - األديب  −

 .٢٠٠٧احتاد الكتاب العرب، : حسن محيد، دمشق
 ابن عساكر علي بن احلسن، /االكتفاء بما روي من أصحاب الكساء −

 - ه١٤٢٢دار كنان، : ، دمشقحممد حسني احلسيين اجلاليل: تلخيص
 .م٢٠٠١

، ١ تأليف ابن شداد، جـ/األعالق الخطيرة في ذكرى أمراء الشام والجزيرة −
 .م٢٠٠٦منشورات وزارة الثقافة، : ّحيىي زكريا عبارة، دمشق: حققه

مديرية املطبوعات والكتب : ّعائشة الدباع، حلب/ الحركة الفكرية في حلب −
 .م٢٠٠٦اجلامعية، 

: ُ كمال الدين بن العدمي، عين به حممد كمال، حلب/كر الذراريالدراري في ذ −
 .م٢٠٠٦مديرية املطبوعات والكتب اجلامعية، 

حممد حسني احلسيين :  اإلمام حممد بن إدريس الشافعي، تقدمي/الرسالة −
 .ه١٤٢٣اجلاليل، املدرسة املفتوحة، شيكاغو، 

هيثم محام، : رمجةأبراهام ماركوس، ت:  تأليف/الشرق األوسط عشية الحداثة −
 .م٢٠٠٦ - ه١٤٢٧

هشام . مازن املبارك، د. د/ الشيخ محمد بدر الدين الحسني... العالمة −



  

الت املهداة   الكتب وا

  

٩٠١ 

 .م٢٠٠٧دار البشائر اإلسالمية، : برهاين، دمشق
 .م١٩٩٤، ١حميي الدين خطيب سلقيين، دار قابس، ط.  د/العمارة البيئية −
جامعة دمشق، حممود الربداوي، .  د/ّالفن والصنعة في مذهب أبي تمام −

 .م١٩٧١ - ه١٣٩١
منشورات : بغداد عبد املنعم، دمشق. د/ الماء في التراث العربي اإلسالمي −

 .م٢٠٠٦) ١٤٢إحياء الرتاث العريب؛ (وزارة الثقافة، 
حممد حسني احلسيين اجلاليل، :  أمحد بن حجر اهليتمي، تقدمي/المعجم −

 .ه١٤٢٣املدرسة املفتوحة، شيكاغو، 
سليمان بن صاحل . د:  بيرتبرويف، ترمجة/الحادي والعشرينالمكتبة في القرن  −

النشر العلمي واملطابع، جامعة امللك : مساء زكي احملاسين، الرياض. العقال، أ
 .م٢٠٠٦ - ه١٤٢٧سعود، 

المالحظات والتعقيبات حول كتاب لباب النقول في موافقات جامع  −
مع حممد حسني احلسيين اجلاليل:  تأليف/األصول البن األثير ، طبع ا

العاملي للتقريب بني املذاهب اإلسالمية، املدرسة املفتوحة، شيكاغو، 
 .ه١٤٢٥

ّسيد حيىي :  الشيخ الرئيس ابن سينا حسني بن عبد اهللا، حتقيق/إلهيات النجاة −
 .ه١٣٨٥يثريب، قم، إيران، 

 .املركز الوثائقي لرتاث أهل البيت:  حممد سعيد الطرحيي، هولندا/الموسم −
 - ه١٤٠١مطبعة اإلنشاء، : حممود الربداوي، دمشق.  د/العربي القديمالنقد  −

 .م١٩٨١
، ١دار حراء، ط:  عامر مبيض، دمشق/أوراق الذهب فيما كتب عن حلب −



  
لد – جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )٤(اجلزء ) ٨٢( ا

  

 ٩٠٢ 

 .م٢٠٠٦ - ه١٤٢٧
 حممد جعفر /البراهين القاطعة في شرح تجريد العقائد الساطعة −

ة بوستان كتاب، ُاألسرتآبادي، إعداد مركز العلوم والثقافة اإلسالمية، مؤسس
 .ه١٤٢٨

ُعلي فهمي خشيم، .  د/البرهان على عروبة اللغة المصرية القديمة −
 .م٢٠٠٧، ١مركز احلضارة العربية، وجممع اللغة العربية، ط: القاهرة

دار : لطفي الصقال ودرية اخلطيب، حلب:  حققها/َّتتمة ديوان الصنوبري −
 .م١٩٧١ - ه١٣٩١، ١الكتاب العريب، ط

احلسن بن يوسف بن املطهر، :  تأليف/ين في أحكام الدينتبصرة المتعلم −
 .حممد حسني احلسيين اجلاليل، املدرسة املفتوحة، شيكاغو: تقدمي

. د:  داود الناصري، حتقيق/تحفة األحباب للمسترشدين من الطالب −
، ١ديوان الوقف السين، ط: عبد الرمحن العيساوي، بغداد.داود الدليمي ود

 .م٢٠٠٧ - ه١٤٢٨
 أليب بكر بن احلسني بن عمر / النصرة بتلخيص معالم دار الهجرةتحقيق −

عبد اهللا عبد الرحيم عسيالن، . د: ابن حممد املراغي الشافعي، حتقيق
 .م٢٠٠٢ - ه١٤٢٢ ،١الرياض، ط

 م،٢٠٠٧جملس النشر العلمي، : عصام سخنيين، الكويت. د/ ثورة الزنج −
 ). ٢٧، احلولية ٢٥٩حوليات اآلداب والعلوم االجتماعية، الرسالة، (
حممد حسني احلسيين اجلاليل، : تأليف/ النسب لمعرفة من انتسب جريدة −

 .م١٩٩٨ - ه١٤١٨، .املدرسة املفتوحة، شيكاغو
حممد حسن اجلاليل، :  تأليف/جواهر الآللئ في سلسة آل الجاللي −



  

الت املهداة   الكتب وا

  

٩٠٣ 

 .م٢٠٠١ - ه١٤٢٢، ١ط
 والثقافة زين الدين بن علي العاملي، مركز العلوم/ حاشية إرشاد األذهان −

 .ه١٤٢٨اإلسالمية، مؤسسة بوستان كتاب، 
 .م٢٠٠٧: فؤاد هالل، حلب/ حلب القديمة والحديثة −
دار القلم، :  عامر رشيد مبيض، حلب/حلب ترحب بكم جولة أثرية −

 .م٢٠٠٦
 ميكل أرنال، حلب عاصمة الثقافة اإلسالمية، /حلب حضارة وعمارة −

 .م٢٠٠٦
: زبيدة القاضي، حلب. د: ، ترمجةجورج بلوا دو روترو/ حلب عبر العصور −

 .م٢٠٠٢، ١مركز اإلمناء، ط
 حممود زين العابدين، /حلب عمارة المدينة القديمة نماذج وتجارب −

 .م٢٠٠٦ - ه١٤٢٧حلب، 
دار القلم العريب، :  عامر رشيد مبيض، حلب/حلب ذاكرة األيام −

 .م٢٠٠٤ -ه١٤٢٥
 - ه١٤٢٧  إعداد مجيل مجول، جامعة دمشق،/حلب والحروب الصليبية −

 .م٢٠٠٦
 أمحد احلاج يونس، سلسلة )/٢٠٠٦ - ١٩٢٠(حمص مسيرة مدينة  −

 .م٢٠٠٧دار إنانا، : الدراسات التارخيية، دمشق
حممد سعيد الراوي، :  تأليف/خير الزاد في تاريخ مساجد وجوامع بغداد −

مركز الدراسات والبحوث : عماد عبد السالم رؤوف، بغداد. د: حققه
 .م٢٠٠٦ - ه١٤٢٧اإلسالمية، 



  
لد – جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )٤(اجلزء ) ٨٢( ا

  

 ٩٠٤ 

.  د/دراسات أدبية ونقدية في قضايا المصطلح والنقد وعلم الجمال −
 .م٢٠٠٤ - ه١٤٢٦حممود الربداوي، دمشق، مطبعة اإلنشاء، 

حممد حسني احلسيين :  حسني الكاشفي، تقدمي/رشحات عين الحياة −
 .ه١٤٢٧اجلاليل، املدرسة املفتوحة، شيكاغو، 

منشورات : جلابري، دمشق رياض ا/سعد اهللا الجابري وحوار مع التاريخ −
 .م٢٠٠٦ّاحتاد الكتاب العرب، 

 .ت.  د/سلسلة الرواة لإلجازات واإلثبات −
 /القول المبذول في تراجم النُّغول: سانحة أدب من ساحة حلب، ويليه −

ّدار فصلت، : حممد كمال، حلب: حممد خورشيد أفندي الكردي، حتقيق ُ
 .م٢٠٠٦ - ه١٤٢٧

دار طالس، : الكيالين، دمشقإبراهيم .  د/شخصيات وصور أدبية −
 .م١٩٩٣

حممد : حممد حسني احلسيين اجلاليل، حتقيق:  تأليف/شرح األربعين النووية −
 .ه١٤٢٢جواد احلسيين، املدرسة املفتوحة، شيكاغو، 

 أبو حيان األندلسي، دراسة /شروح التسهيل كتاب التذييل والتكميل −
 .م٢٠٠٦لثقافة، منشورات وزارة ا: وليد السراقيب، دمشق. د: وحتقيق

ّأمحد زياد حمبك، دمشق.  د/عمر أبو ريشة والفنون الجميلة − منشورات : ّ
 ).سلسة النقد األديب(م ٢٠٠٦وزارة الثقافة، 

 .م٢٠٠٦ - ه١٤٢٧: ّحممد مجال طحان، حلب.  د/عودة الكواكبي −
حممد حسني احلسيين اجلاليل، ، / غاية األماني في حياة شيخنا الطهراني −

 .حة، شيكاغواملدرسة املفتو



  

الت املهداة   الكتب وا

  

٩٠٥ 

 أبو حممد األعرايب، األسود /فرحة األديب في الرد على ابن السيرافي −
 .م٢٠٠٧دار العصماء، : الغندجاين، دمشق

حممد جواد : حممد حسني احلسيين اجلاليل، حتقيق:  تأليف/فهرس التراث −
 .ه١٤٢٢احلسيين، املدرسة املفتوحة، شيكاغو، 

مكتبة وهبة، شارع :  القاهرةحممد هيثم اخلياط،.  د/في سبيل العربية −
 .م٢٠٠٤ - ه١٤٢٥اجلمهورية، عابدين، 

 حممود حممد أسد، مطبعة جامعة حلب، /قراءة في اإلبداع األدبي الحلبي −
 .م٢٠٠٦ - ه١٤٢٧

عبد اهللا عبد . د:  احلسني بن علي النمري، حتقيق/كتاب معاني الحماسة −
 - ه١٤٠٣ة، الرحيم عسيالن، مطبعة املدين، املؤسسة املصرية السعودي

 .م١٩٨٣
حممود الربداوي، .  د/كشاف العبارات النقدية واألدبية في التراث العربي −

 .م١٩٩٩ - ه١٤٢٠مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات، الرياض، 
 - ه١٤٠١مطبعة اإلنشاء، : حممود الربداوي، دمشق.  د/مبادئ النقد −

 .م١٩٨١
حممد حسني : مي حممد النعمان املفيد، تقد/مختصر التواريخ الشرعية −

 .ه١٤٢٢احلسيين اجلاليل، املدرسة املدنية، شيكاغو، 
تصنيف زكرياء حممد / مختارات من كتاب آثار البالد وأخبار العباد −

 .م٢٠٠٦منشورات وزارة الثقافة، : القزويين، قاسم وهب، دمشق
كارين صادر، . د:  مجع ودراسة وحتقيق/محافظة حلب في قوافي الذهب −

 .م٢٠٠٦ - ه١٤٢٧زارة الثقافة، منشورات و: دمشق



  
لد – جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )٤(اجلزء ) ٨٢( ا

  

 ٩٠٦ 

حسني . د:  طاهر بن أمحد بن بابشاذ، حققه/مقدمة في أصول التصريف −
: رشيد عبد الرمحن العبيدي، ديوان الوقف السين، بغداد. د. علي السعدي، أ

 .م٢٠٠٦ - ه١٤٢٧مركز البحوث والدراسات اإلسالمية، 
 الرضوان، دار دار: ملياء اجلاسر، حلب. م:  تأليف/مدارس حلب األثرية −

 .م٢٠٠٠ - ه١٤٢١األنصاري، 
حممد حسني احلسيين :  الزخمشري حممود بن عمر، تقدمي/مقدمة األدب −

 .ه١٤٢٧اجلاليل، ، املدرسة املفتوحة، شيكاغو، 
 حممد هالل دملخي، /م٢٠٠٠ - ١٩٠٠مسرح حلب في مئة عام  −

 .م٢٠٠١دمشق، دار عكرمة، 
حممد : فاء العرضي، حتقيق أبو الو/معادن الذهب في األعيان المشرفة −

 .م٢٠٠٦ - ه١٤٢٧التوجني، حلب، 
 .م٢٠٠٦إيليا طعمة، حلب، مطبعة الروم، .  د/ًمسيحيون ومسلمون معا −
مشروع توحيد المصطلحات العلمية في الجامعات السورية، معجم  −

 - ه١٤٢٨جممع اللغة العربية، :  دمشقمصطلحات العلوم الفيزيائية،
 .م٢٠٠٧

حممد جواد : حسني احلسيين اجلاليل، حتقيق حممد /مشيخة الحديث −
 .احلسيين، املدرسة املفتوحة

عمر بن موفق :  حتقيق/مجموع األثبات الحديثية آلل الكزبري الدمشقيين −
 .م٢٠٠٧دار الغوثاين، : دار البشائر، دمشق: ، بريوتيتالنشوقا

 .م٢٠٠٦املؤلف، :  إياد احلصين، دمشق/معاني األحرف العربية −
 سعد بن عبد اهللا بن )/أدب، لغة، تاريخ(بيت السكن  (معجم التراث −



  

الت املهداة   الكتب وا

  

٩٠٧ 

 .ه١٤٢٧دارة امللك عبد العزيز، : جنيدل، الرياض
 حممد باقر الشفيت، /مقالة في تحقيق إقامة الحدود في هذه األعصار −

علي أوسط ناطفي، لطيف فرادي، إعداد مركز العلوم والثقافة : حتقيق
 .ه١٤٢٧اإلسالمية، إيران، 

عيسى حممد .  د/دة الزوجية كما يريدها الشباب الكويتيونمقومات السعا −
حوليات (، ٢٠٠٧جملس النشر العلمي، : فهد الناصر، الكويت. البلهان، د

 ).٢٧، احلولية ٢٥٦اآلداب والعلوم االجتماعية، 
لس :  وزارة التعليم العايل، دمشق/مؤتمر اإلعالم العربي، رؤية شاملة − ا

 .م٢٠٠٤داب والعلوم االجتماعية، األعلى لرعاية الفنون واآل
مؤتمر الترجمة في الدول العربية، أهميتها ودورها في التواصل  −

لس األعلى لرعاية الفنون واآلداب والعلوم /الحضاري  وزارة التعليم ا
 .٢٠٠٦االجتماعية، 

مطبعة ألف باء األديب، :  وزارة األوقاف، دمشق/ندوة اإلخاء الديني −
 .م٢٠٠٠ - ه١٤٢٠

مطبعة اإلنشاء، : حممود الربداوي، دمشق.  د/ من األدب العباسينصوص −
 .م١٩٨١ - ه١٤٠١



  
لد – جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )٤(اجلزء ) ٨٢( ا

  

 ٩٠٨ 

   المجالت العربية- ب
  ماجد الفندي.أ

 المصدر سنة اإلصدار العدد اسم المجلة

  األسبوع األديب– ١

 
)١٠٤٣، ١٠٤٢، ١٠٤١ ،

١٠٤٥، ١٠٤٤(  
  سورية  م٢٠٠٧

  سورية  م٢٠٠٦  )٢٨(مج ) ٧٩( رسالة معهد الرتاث – ٢

  سورية  م٢٠٠٧  )٤٦٩، ٤٦٨( صوت فلسطني - ٣

  سورية  م٢٠٠٦  )٢(علوم صحية العدد   جامعة تشرينجملة - ٤

  سورية  م٢٠٠٦  )٣، ٢(علوم اقتصادية وقانونية العدد   

  )٢٢(مج)٢(علوم زراعية العدد جملة جامعة دمشق - ٥
  )٢٢(مج)١(علوم هندسية العدد
  )٢٢(مج)٢(علوم تربوية العدد

  سورية  م٢٠٠٦

  ريةسو  م٢٠٠٦  )٤٢(العدد    نضال الفالحني-٦

  األردن  م٢٠٠٦  )٣٣(علوم إدارية العدد دراسات -٧

  األردن  م٢٠٠٦  )٣، ٢(علوم إنسانية واجتماعية العدد   

  األردن  م٢٠٠٦  )٢، ١(علوم الشريعة والقانون العدد   

  األردن  م٢٠٠٦  )٢(علوم تربوية العدد   

  األردن  م٢٠٠٧  ) ٤٩٣(العدد  ريعةالش -٨

لــــــة األردنيــــــة يف اللغــــــة  -٩ ا
ا  العربية وآدا

لد    األردن  م٢٠٠٥  )١(العدد ) ١(ا

لد      األردن  ٢٠٠٦  )٤، ١(العدد) ٢(ا

لد      األردن  م٢٠٠٧  )١(العدد ) ٣(ا



  

الت املهداة   الكتب وا

  

٩٠٩ 

 المصدر سنة اإلصدار العدد اسم المجلة

اإلمارات   م٢٠٠٧  )٥٦(العدد ) ١٤(السنة    آفاق الثقافة والرتاث-١٠
العربية 
  املتحدة

  اجلزائر  م٢٠٠٥  )٥، ٤(اد األعد   جملة اآلداب واللغات-١١

  السعودية  م٢٠٠٧  )١(العدد ) ٦٢(السنة    احلج والعمرة-١٢

  السعودية  م٢٠٠٧  )٣٧٠، ٣٦٩، ٣٦٨، ٣٦٧، ٣٦٦(األعداد   الفيصل-١٣

  الكويت  م٢٠٠٧  )٤٣٩(العدد    البيان-١٤

  الكويت  م٢٠٠٧  )٥٧٩(العدد    العريب-١٥

  الكويت  م٢٠٠٧  )٢٣(مج ) ١(العدد    جملة العلوم-١٦

  اهلند  م٢٠٠٧  )٣٩(مج ) ٣، ٢، ١(األعداد    صوت األمة-١٧
 



  
لد – جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )٤(اجلزء ) ٨٢( ا

  

 ٩١٠ 

   الكتب والمجالت األجنبية- ج

  ربى المعدني. أ

1- Books: 
- Le parfait secrétaire. 
- Labor’s untold stoty/Richard O.Boyer. 
- The Progress of Julius/Daphne du Maurier. 
- The loving spirit/ Daphne du Maurier. 
- Histoires croustillantes/ Jean-charles. 
- Loose chippings/ Thomas Gerald Wheeler. 
- Principes fondamentaux/ Jean Baby. 
- Cours de théorie de tissage/ F.Guicherd. 
- English for textile institutes. 
- Access to english getting on/ Michael Coles. 
- ATour of Soviet Uzbekistan/ Victor Vitkovich. 

 2 – Periodicals: 
- AJames, No.22 (1-2), 2006. 
- AL-Abhath, Vol 54, 2006. 
- Deutschland, No.3, 2007. 
- Mims, October 2006. 
 .Vol.11, No.3-4, 2006 ,ميراث شھاب -
- Resistance, No.5-6, 2007. 

 



٩١١  

  الرابع الجزء فهرس

   والثمانين ثاني المجلد المن 

   والدراسـاتالبحـوث
 ٦٨١ حممود السيد. د شاعر احملبة واحلرية واالنتماء القومي: بدوي اجلبل

 ٦٩١ حممد رضوان الداية. د )حياته وأدبه وجمموع شعره(ُأبو بكر الكتندي 
 ٧٥٣ حممد أديوان. د بن األثري عند ا الكلمة احلسنة املقبولةصفات

 ٧٧٥ حممود احلسن. أ أصوهلا وداللتها يف السياق: أمساء الذات 
 ٧٩٩ حسني األسود. أ  الدينية يف ميزان النقد القدميَِالقيم

 ٨٢٧  وفاء تقي الدين. د  )٣٢ق (معجم مصطلحات الصيدلة والعقاقري 

   واآلراءاملقـاالت
 ٨٦١ عبد الكرمي اليايف. د احليوان يعظ اإلنسان

َتـوفر وتوافر َ ََّ  ٨٦٥ حممد مكي احلسين اجلزائري. د  دراسة لغوية: َ
 ٨٧١  شاكر العاشور. أ  َاملستدرك على ديوان حممد بن حازم الباهلي

   جممعية وثقافيةأ�بـاء
مع يف عام   ٨٨١  ٢٠٠٦التقرير السنوي عن أعمال ا

الت املهداة يف الربع لكتبا  ٨٩٩ ٢٠٠٧عام   منالثالث وا
 ٩١١ اجلزءفهرس 

  



  

  

  

٩١٢

 والثمانين الحادي للمجلد العامة الفهارس
   المقاالتابّ أسماء كتفهرس -أ

 ٢٩  إحسان النص . د
 ٩٩  أمحد زياد حمبك. د
 ٤١٩  أسيدة بشري شهبندر. د
 ٧٩٩  دحسني األسو. أ
 ٥٤١  يونس حسنيمحود . د
٥٧٧ سعد الدين املصطفى. أ
٨٧١ شاكر العاشور. أ
 ٢٧٧  عباس هاين اجلراخ. د
 ٤٤٧ ، ٣٦١  عبد الكرمي األشرت. د
 ٨٦١ ، ٦٤٧ ، ١٦٩  عبد الكرمي اليايف. د
 ٣  عبد اهللا واثق شهيد. د
 ٤٦٥   احلطابعبد اهلادي خضري. د
 ١٧١  عزة حسن. د
٥١٣ ّعلي مصطفى عشا  . د
٢١٩ ، ٥٥ مازن املبارك. د
 ٧٥٣  حممد أديوان. د
 ٦٩١ ، ٣٦٧  حممد رضوان الداية. د
 ٨٦٥ ، ٦٥٩   مكي احلسين اجلزائريحممد. د
 ٧٧٥ ، ١٠٩  حممود احلسن. أ
 ٦٨١  حممود السيد. د
٣٠١ مقبل التام األمحدي. أ
 ٥٩٧  مالذ زليخة. د
٢٤٩ ، ٦٥ هالل ناجي. د



  
  والثمانني ثاينالالعامة للمجلد  رسافهال

  

  

٩١٣  

 ٨٢٧ ، ٦١٥ ، ٣٢٧ ، ١٣٥ وفاء تقي الدين. د
   المقاالت عناوينفهرس - ب 

 ٦٩١  )حياته وأدبه وجمموع شعره(ُأبو بكر الكتندي 
مع يف مطلع عام   ١٩١  م٢٠٠٧أمساء أعضاء ا

 ٧٧٥  أصوهلا وداللتها يف السياق: أمساء الذات 
 ٥٧٧  ً األعشى منوذجا- األلفاظ الفارسية يف الشعر اجلاهلي 
 ٩٩  أمهية املشافهة يف تعليم اللغة العربية

 ٦٨١  شاعر احملبة واحلرية واالنتماء القومي: بدوي اجلبل
مع يف عام التقرير الس  ٨٨١  ٢٠٠٦نوي عن أعمال ا
َتـوفر وتوافر َ ََّ  ٨٦٥  دراسة لغوية: َ

ِجدل العصبية القبلية والقيم  يف مناذج من الشعر اجلاهلي ّ  ٥١٣ 
 ٦٤٧  احلارث بن أسد احملاسيب
 ٨٦١  احليوان يعظ اإلنسان
 ٣٦١  )دراسات يف كتب الرتاجم والسري: (دراسة نقدية لكتاب

اوإ األلفاظ دقة  ٤٦٥   يف شعر املتنيبحياءا
 ٤٤٧  الرؤى الفكرية والفنية يف شعر بدوي اجلبل

 ٣٠١  ّالسجالت والزبر املتوارثة من اجلاهلية يف اليمن
 ٧٥٣   عند ابن األثري الكلمة احلسنة املقبولةصفات

 ١٠٩  صيغ املشتقات بني الوضع واالستعمال
 ٢١٥  فهرس اجلزء األول
 ٤٤٤  فهرس اجلزء الثاين

 ٦٧٨   اجلزء الثالث اجلزءفهرس
 ٩١١   الرابعاجلزءفهرس 

 ٩١٤  )٨٢(العامة للمجلد  رسافهال



  
لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة    )٤(اجلزء ) ٨٢( ا

  

  

٩١٤

 ٦٥  يف تيسري تعليم مباحث النحو
 ٤١٩  قراءة يف شواهد سيبويه الشعرية
 ٤٣١  قرار انتخاب أعضاء مراسلني

 ٧٩٩   الدينية يف ميزان النقد القدميَِالقيم
 ٢٤٩  )قيقحت(كتاب األحجار للصاحب بن عباد 

الت املهداة يف الربع الرابع من عام   ٢٠٦  ٢٠٠٦الكتب وا
الت املهداة يف الربع األول من عام   ٤٣٣  ٢٠٠٧الكتب وا

الت املهداة يف الربع لكتبا  ٦٦٣  ٢٠٠٧ من عام الثاين وا
الت املهداة يف الربع لكتبا  ٨٩٩  ٢٠٠٧ من عام الثالث وا

 ٢٧٧  حقيقُِّما ألف يف مناهج الت
ـامع   ٣  )٣(ا

١٧١ املدرسة الظاهرية بدمشق
 ٣٦٧  )َنور الكمائم وسجع احلمائم: (مراجعة يف كتاب

 ٨٧١  َاملستدرك على ديوان حممد بن حازم الباهلي
٢٩ مشروع املعجم التارخيي للغة العربية 

 ٥٩٧  مصادر الفعل الرباعي عند سيبويه وابن احلاجب
ّمصداقية ؟  ِ             !  ٦٥٩ 

 ١٣٥  )٢٩ق(  معجم مصطلحات الصيدلة والعقاقري 
 ٣٢٧  )٣٠ق( معجم مصطلحات الصيدلة والعقاقري 

 ٦١٥  )٣١ق (معجم مصطلحات الصيدلة والعقاقري 
 ٨٢٧  )٣٢ق (معجم مصطلحات الصيدلة والعقاقري 

 ٥٥  )القسم األول(من تاريخ التعريب 
 ٢١٩  )القسم الثاين(من تاريخ التعريب 

 ١٦٩  من نقاوة اللغة العربية
٥٤١ النفي واإلثبات يف نقد الباقالين 
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