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   )البحوث والدراسات(

  ّاللغة العربية حصن األمة
  الدكتور مازن المبارك

  مجمع اللغة العربية بدمشقعضو 

كانت العربية وما زالت تواجه الكثري من اهلجوم والطعن واإلمهال ومزامحة 
ّالضرائر من عاميات وأجنبيات م . ّ م أعداء، وأل وليس ذلك بغريب من أعدائنا أل

وليس ذلك من . ّغة ومدى أثرها يف حتصني األمة وشد أسرهايدركون حقيقة الل
ا منذ وسعت كتاب اهللا واتسعت لعلوم  ّعجز يف اللغة نفسها، فقد أثبتت قدر َ ِ َ َ

وأما اإلمهال من أهلها، فيما أرى، فمن . احلضارة يوم كان أهلها يصنعون احلضارة
ّعدم إدراكهم منـزلتها يف حياة األمة، ومن تقصري املختص ني يف نشر الوعي اللغوي ّ

ّوإن كنا اعتدنا أن نلقي اللوم يف أكثر مشكالتنا على أعدائنا وعلى . السليم
ّاالستعمار تارة، وعلى اللغة نفسها تارة أخرى، مربئني أنفسنا من كل وزر أو 

  .تقصري

م يقوى  ا مع احلياة، بقو ّاللغة كائن حي متفاعل مع احلياة بتفاعل الناطقني  ّ
  .وينتشر، وبضعفهم يضعف وينحسروحييا 

ا أصوات، وهي : ّواللغة ذات جوانب متعددة ّفهي حادثة طبيعية فيزيائية أل
ا الثوب الذي يلبسه أو يظهر فيه الفكر، وهي حادثة  ّحادثة نفسية فكرية أل ّ

ا وسيلة الفهم واإلفهام بني الناس ا بكثرة .. اجتماعية أل وهكذا كثرت تعريفا
ً تناول كل تعريف جانبا منها، وهي تعريفات ال يكفي واحد منها لبيان جوانبها إذ

ًحقيقة اللغة، ولكنها ال تعارض بينها، بل هي متكاملة يتم بعضها بعضا ُ ّ ُ فهي . َ
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ا الناس عن أغراضهم، وهي الفكر الناطق، وهي وسيلة التواصل  ِّأصوات يعرب 
ّاالجتماعي، وهي منظومة عرفية لرموز تعرب عن ن   ...شاط اجتماعيُ

م إليها وباختالف اجلانب  وختتلف مواقف الناس من اللغة باختالف نظرا
ٍالذي وقفوا عنده منها؛ فمن رآها جمرد أصوات للتعبري أو أداة للتواصل االجتماعي  ٍ

ّ
ًرأى األصوات أيا كانت ، أي بأي لغة كانت ، صاحلة للقيام بعملها وأداء 

وهكذا كانت مواقف الناس . ًل بلغته لغة تقوم مقامهاوظيفتها، فال عليه أن يستبد
م، واختالف مدى مبلغهم من العلم فيها وإدراك  ِمن اللغة خمتلفة باختالف نظرا

ّحقيقتها ومل تكن املواقف املنحرفة كلها عن سوء نية وقصد، لذلك كان على  ّ
طقون بالعربية ّاللغويني واملختصني أن ينشروا الوعي اللغوي السليم، ليستبني النا

  .أمهيتها وآثارها يف حفظ ثقافتهم وبناء أمتهم

ًلقد هومجت العربية نظريا بالطعن فيها صعوبة يف قواعدها وإمالئها، وفقرا يف  ً ُ
ّاملصطلح، وعجزا عن جماراة العصر، وهومجت عمليا مبحاولة تغليب العامية يف كثري  ُ ً

ا يف من األقطار العربية وملء الصحف والشوارع  ا، وبتغليب األجنبية ومزامحتها 
لقد دعا مسؤول يف بلد عريب إىل جعل . التعليم العايل ويف جمال االقتصاد والسياحة

ّأمساء الفنادق واملطاعم واحملال التجارية باللغة األجنبية تيسريا على السياح ً ّوادعى ! ّ
ن نرى يف ذلك وحن. ّآخر أن فرض العربية يف األسواق مضر باالقتصاد والسياحة

ًقصورا يف إدراك احلقيقة واحنرافا عن الثوابت القومية، ألننا حني ننادي بتعريب  ً
األمساء على الالفتات يف الشوارع واألسواق ال ندعو إىل عدم الكتابة باألجنبية 

فهل أنا يف ذا . إننا ننادي أن تكون العربية يف بالدها مشاركة لألجنبية. عليها
  !؟ياهلمذان ظامل ؟
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ّإننا إذا متنَّينا اقتصادا ناجحا وسياحة مزدهرة، فال يصح أن نعادل اجلنيهات  ً ً
لقد أصبحنا نسمع أن اللغة . والدراهم واللريات بالرمز الوطين واالنتماء القومي

ا اللغة الغالبة،  اإلنكليزية هي اللغة العاملية يف التجارة واالقتصاد والسياحة، وصحيح أ
ّ تشجيع ذلك والسري يف ركابه، وبني احلذر وحماولة احلد من ذلك ولكن فرق كبري بني

ا يف قمة  ا، فاختذ قاد على حنو ما فعلت بعض الدول األوربية احلريصة على لغا
ُّعقدت منذ سنوات يف برشلونة أن يرتك للطالب يف دوهلم حرية اختيار اللغة الثانية  ُ

اإلنكليزية، وأعلنوا أنه يكفي أن يدرس بعد لغتهم الوطنية بعد أن كانت الثانية هي 
ّالطالب دورة مكثفة يف ثالثة أشهر اللغة اإلنكليزية يف جمال النقل اجلوي والبحري  َ

ومل جتعل دولة من دوهلم أمساء . واالتصاالت، وهو ما حيتاجون إليه لالتصال بالعامل
ا ا التجارية أمساء بغري لغا   .ًفنادقها ومطاعمها ومؤسسا

م ش ّعروا مبقدمات العوملة اليت تريد أن تفرض مع الدوالر لغته يف االقتصاد، إ
ميش للثقافة مث للفكر مث  مش اللغات احمللية والقومية، ألن ذلك يتبعه  َّوأن  ِ ِّ

  .للمواقف

ويتها الثقافية، وهوية اإلنسان هي جمموع  ّاألمة ليست أمة مباهلا ولكنها أمة  ّ ّ
ّولكل أمة عريقة هوية ثقافية، واللغة هي باب . ّيزه من غريهالصفات الثابتة اليت مت ّ

ا، وال وحدة بني الناس إال إذا توحدت أو تقاربت  ّالثقافة وعمادها وأداة وحد ّ
ّثقافتهم وتوحدت أو تقاربت أفكارهم، واللغة هي املدخل إىل وحدة الثقافة ووحدة 

ان على املرء مواقفه، ومن هنا كانت ُالفكر، والثقافة والفكر مها العامالن اللذان ميلي
ة ُلألمة ذات الثقافة الواحدة والفكر املشرتك مواقف متفقة أو متشا ِ.  

ًاللغة تنسب اإلنسان إىل قومه، والعربية اليوم هي نسبنا إىل قومنا بشرا وتارخيا،  ً
ًوإىل أرضنا وطنا وحدودا؛ فحدود الوطن العريب اليوم هي حدود الناطقني بالعربية ً 
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الفصحى، وكل شيء ما بني احمليط واخلليج خمتلف إال اللسان فهو وحده اليوم 
  .مظهر الوحدة

ا  ًالعربية اليوم هي اليت تصلنا بتارخينا زمانا وبإخواننا العرب املعاصرين مكانا، إ ً
م   .رابطة بني العرب وحدود لوطنهم وسجل لتارخيهم ورمز لوحد

ًطار، ومزقوا أرضنا فجعلوا فيها دوال ودويالت، َّفإذا قسموا وطننا إىل أوطان وأق ّ
ّأفنقسم حنن اللغة الواحدة الباقية إىل لغات وهلجات لنستكمل تقسيم األمة إىل 

  !أمم؟

ّمل نعرف ذلك كله إال من . العربية وعاء حوى تراثنا، ثقافتنا، تارخينا، عقيدتنا
ا ذا ا أشبه يف األمة بالذاكرة لإلنسان، إ ّكرة األمة أفنتخلى عنها وكلنا َّخالهلا، إ ّ
  !يعرف حال اإلنسان أيا كان ماضيه إذا فقد ذاكرته

ّإن أهم ما تسعى إليه العوملة هو القضاء على خصوصيات األمم والشعوب يف 
ا وعاء ثقافتها ورمز  ّكل شيء، واللغة القومية من أخص خصائص األمة، أل

ِّاستعالئها ومتيزها القومي ا الروحي وهم يريدون . َ تفريغ هذه الثقافة من مضمو
ًوالفكري واألديب والفين، وحشو وعائها مبضمون حداثي، إذا مل يكن خاويا من  َ ّ
ّالعروبة واإلسالم فهو بعيد عما عرفته أمتنا من فكر وأدب وفن، بل هو مصوغ 

  .بقوالب لغوية تنكرها العربية خلروجها عما ألفت من أصول

ّا ببعض، وتركنا املنهج العريب احلديث واملعاصر يف إذا ربطنا األحداث بعضه
ّالتصدي للمشكالت، وهو املنهج القائم على عدم التخطيط السابق وعلى انتظار 
َاخلطر حىت يقع، وعلى ردود األفعال االنفعالية حني يقع احلدث، إذا تركنا ذلك كله 

م ال  يبالون أن تتحقق غايتهم ّونظرنا إىل منهج غرينا يف التغلب علينا فماذا نرى؟ إ
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ّأليست العوملة كلمة حديثة السن يف عصرنا؟ فلننظر إىل ! بعد مخسني أو مئة سنة
ًالتخطيط لتنفيذها كيف ومىت بدأ؟ لقد بدأت عمليا زحفها فاحتة أمامها الطريق  َ
َبالدوالر، حىت أصبح نقدا عامليا بل النقد العاملي الذي تبيع الدول به وتشرتي، مث  ً

دأ اقتصادها يزدهر ويسيطر، وأصبحت هلا املصارف وبيوت املال، مث ربطت ب
ا، فال قروض وال مساعدات مالية إال ملن يبيعها موقفه السياسي املمالئ  َسياستها  َ ّ
َهلا، فخضع هلا من خضع وأىب وصمد من صمد، وأدخلت اللغة مع الدوالر 

ّفغريوا الوحدة النقدية كما ُفسادت لغتها حيث ساد، حىت شعر الكثريون باخلطر 
ًفعلت أوربا، أو فكوا ارتباط نقدهم بالدوالر كما صنع غريها، متلمال من أسر القيد  ّ

  !ّالنقدي وما وراءه من تبعات العوملة

َأقول ذلك كله وأحتدث عن التدرج يف زحف اخلطر، لئال نستصغر ما نراه من  ّ ّ َّ

ًّزحف العامية وخلط األجنبية بالعربية تظرف ّ دون إدراك ... َا على ألسن فتياننا وفتياتناّ
ُّمنهم لبلوى ستعم ولعواقب ستتلو، حني يصبح ذلك كله عادة اجتماعية مألوفة ّ...  

ا تعصبا وصل ببعضها إىل أن أصبحت  ًّإننا نرى األمم املتقدمة اليوم تتعصب للغا ّ
 ما تقوم به أملانيا وما تقوم به ّولو تتبعنا. ّذات نزعة عرقية لغوية مل يعرفها العامل قبل اليوم

  .ّفرنسا لصيانة لغتيهما لعرفنا خطر ما نفرط فيه حنن اليوم من أمر لغتنا

ّدعا فالسفة األملان إىل أن يتمسك األملان بلغتهم متسكهم بأرواحهم ّ!  

وعقد الفرنسيون املؤمترات وأصدروا املراسيم املتتابعة حلماية لغتهم، وأقاموا 
ّاطقني بالفرنسية هلا أمانتها العامة ومكاتبها ومراكزها املنتشرة يف منظمة متحدة للن

العامل، ووضعوا الغرامات على من يستعمل كلمة بغري الفرنسية، ومنعوا إعالمهم من 
ُوأما حنن العرب فشعارات قومية وبعض صحفنا تنشر ... ّاستعمال اللهجات احمللية َ
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ٌبالعامية، وأسواق تغلب عليها العجمة وا ٌللغة األجنبية، وتدريس يف التعليم العايل ّ
ّبغري العربية يف معظم األقطار العربية، وليس يف العامل كله أمة تدرس يف تعليمها  ّ

  !!.ّالعايل بغري لغتها إال العرب

وليس يف العامل دعاة إىل الوحدة بعدد الدعاة العرب، وليس يف العامل خطاب 
 وحدوية بعدد ما يف الوطن العريب من ٌيعدل خطاب العرب الوحدوي، وال أحزاب

م،  ّأحزاب وحدوية، ومع ذلك فما زال العرب مقصرين يف رعاية لغتهم وأداة وحد
ِّوإن كل دعوة إىل الوحدة تبقى ناقصة إذا مل تكن فيها رعاية للغة اجلامعة املوحدة،  ّ َّ

لعربية لغة العلم إن جعل ا. وصيانة هلا، وعمل على تنميتها وجعلها لغة العلم والتعليم
ا لغة أدب وعاطفة وانفعال، ويغلب يف  ا من كو ِّيفيد العربية نفسها، وميحو ما علق  ُ

ا أسلوب العلم واملنطق وهو ما حنتاج إليه اليوم فلقد غلبت على . َأساليب الناطقني 
اخلطاب العريب يف التصرحيات والبيانات السياسية يف كثري من األحيان، ويف اخلطاب 

وجيدر يب هنا . ُالسياسي عامة، لغة العاطفة واالنفعال يف خماطبة الشعوب واجلماهري
ما أول خطاب ألقاه رئيس  أن أذكر تلك الدهشة وذلك اإلعجاب اللذين قوبل 
ّاجلمهورية الدكتور بشار األسد عقب بيعته األوىل، وأن أذكر ذلك الصدى الطيب 

ًا؛ فلقد مسع العرب ومسع العامل من العرب خطابا ذا الذي كان له حمليا وعربيا ودولي
ا صبغة العلم والعقل والتحليل واملنطق يلبسها ألول مرة خطاب  ٌنكهة خاصة؛ إ

  .ّسياسي حلاكم عريب

ذه املناسبة أصدق الشكر لتوجيهاته األخرية  وإين أسوق إىل السيد الرئيس 
  .ّمن أجل التمكني للعربية والعمل على محايتها

ّن اللغة العلمية تطبع الفكر بطابع التفكري املنهجي العلمي، وإنه شتان مابني إ ّ ّ
ّمن يعلم اللغة فيمأل نفوس الطلبة والشباب مبا يف تراث األمة من قيم، وينمي يف  ُ ّ
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عقوهلم التفكري العلمي فيجعل من املدارس واجلامعات مصانع للرجال والنساء، 
ا مقر َّوبني من يعلم اللغة أل ّال يهمه بعد ذلك كيف !! ر مطلوب يف االمتحانّ

ًتكون اللغة عاجزة على لسانه وقلمه يف احلياة، أو سلوكا فكريا يسري به على درب 
  .ّأمته

حني يكون تعليم اللغة رسالة تصبح اللغة أداة لوحدة الشعور القومي ومتكني 
  .االنتماء إىل األمة وتراثها وتارخيها

ا أداة  ا وسيلة تفكري وأداة إن اللغة بكو تمع الواحد، وبكو تفاهم بني أبناء ا
ا، وتفرض بعد ذلك  ِّتعبري، ختلق وحدة ثقافية تشكل رابطة ألبنائها الناطقني 

ا فيما بينهم، لذلك كان الذين خيرجون على نظام اللغة وتقاليدها، إمنا  ًسلوكا متشا ً
ا اللغة الواحدة ّميثلون الشذوذ أو االحنراف عن سلوك جمتمعهم  ّوأمتهم اليت وحد

َاملوحدة اليت تعارفت األمة أصوهلا وتقاليدها عرب تارخيها الطويل َّ.  

ّلقد أثبت تارخينا شعوبية أولئك املنحرفني، بل لقد عرفناه يف تارخينا املعاصر، 
 إن كانت من عامل - فلقد قلت منذ مخس وثالثني سنة إن االحنراف اللغوي ظاهرة 

ّ فهي تدل على نية خفية يف االحنراف السلوكي، وإن الذين خيرجون - ف َّأو مثق ّ
عن اإلمجاع اللغوي أعين عن أساليب اللغة القومية وأصوهلا هم يف احلقيقة خارجون 

  !ّعن اإلمجاع القومي ألمتهم

ُوها هي اليوم أحداث لبنان تظهر أن كل الذين أشرت إليهم من دعاة للعامية  ُ
نادين باستعمال احلرف الالتيين بدل احلرف العريب، ومن داعني إىل ُاللبنانية، ومن م

ّالتخلي عن قواعد اللغة وحتطيم أصوهلا والتمرد على أساليبها، هم الذين كشفت  ّ
م للعروبة   !!ّأحداث لبنان اليوم مواقفهم الشاذة وكشفت القناع عن عداو
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ّوحنن لسنا بدعا بني األمم حني نطالب بالتمسك باللغة  الفصيحة؛ فلقد دعا ً
ّالفيلسوف فخته أمته األملانية حني غزا نابليون أملانيا وجزأها، إىل التمسك باللغة  ّ

ا موح«: ًاألملانية الواحدة قائال ا الرابطة دَّإن اللغة جتعل األمة الناطقة  َّة مرتاصة، إ ُ
نسية يف ودعت الثورة الفر. »م وعامل األذهاناالوحيدة احلقيقية بني عامل األجس

ا إىل حماربة العامية والتمسك باللغة القومية، وأذاعت على لسان الراهب  ّأوائل بيانا ّ
ّإن مبدأ املساواة الذي أقرته الثورة يقضي بفتح أبواب «: ًغريغوار بيانا قالت فيه

سنون اللغة ُ ولكن تسليم اإلدارة إىل أشخاص ال حي،ّالتوظف أمام مجيع املواطنني
 هؤالء خارج ميادين احلكم خيالف مبدأ ُكْرَ إىل حماذير كبرية، وتـالقومية يؤدي

ُ أن تعاجل املشكلة معاجلة جذرية –ُ واحلالة هذه - اواة، فيرتتب على الثورة املس
  .»ّوذلك مبحاربة اللهجات احمللية ونشر اللغة الفرنسية الصحيحة بني مجيع املواطنني

رفناه، ومسعناه يتحدث عن وأنقل لكم شهادة مستشرق فرنسي عاصرناه وع
العرب واملسلمني، ويتحدث عن الثورة اجلزائرية اليت عاصرها، إنه جاك برك الذي 

 هي اللغة العربية، إن أقوى القوى اليت قاومت االستعمار الفرنسي يف املغرب«: قال
بل اللغة العربية الكالسيكية الفصحى بالذات، فهي اليت حالت دون ذوبان املغرب 

إن الكالسيكية العربية هي اليت بلورت األصالة اجلزائرية وقد كانت هذه . ايف فرنس
  .»ًالكالسيكية العربية عامال قويا يف بقاء الشعوب العربية

ا لغة الثقافة اليت متثل  ّواللغة ليست ثوبا يلبسه من يريد وخيلعه من يريد، إ ً
ِن عقلها وعقل َاألمة، بل ليست لغتها فحسب بل هي فكر من فكرها وجزء م

ا، والثقافة مبا متثله من فكر وأدب ودين وفن هي العقل املشرتك  ّاألمة الناطقة  ّ
  .ُواألساس الذي تبىن عليه وحدة األمة، واللغة هي النظام الشامل لتلك الثقافة
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م  ا أقوى من وحد ا كانت وحد ُويشهد للغة العرب تارخيها على أ
ّتجزئة وبقيت واحدة موحدة حني انقسموا وتفرقوا السياسية، فلقد استعصت على ال َّ

  ...يف دويالت عباسية ومحدانية وإخشيدية وفاطمية وغريها

ا حتدد املفاهيم وتوحد  ِّوالعربية املوحدة هي وحدها العربية املوحدة، أل ِّّ َّ
ا ّاملدركات وجتسد األفكار والقيم، وبذلك يتم االنسجام  فيما بني الناطقني  ّ َ ...

ا توحدهم عقال وثقافة وفكرا و ًفيما بينهم وبني ما حوهلم من عناصر احلياة، إ ً ّ
  .ًوسلوكا

ّإن العربية ظاهرة وحدة وعاملة وحدة، والبد أن نسعى إىل تنشيط دورها 
ا عن العاميات املفرقة وعن األجنبيات املزامحة تاركني كال  ّالوحدوي، وأن نبتعد  ّّ

  .ّملصلحة القومية العليا فوق كل اعتبارمنها يف جماهلا، جاعلني ا

موع أي تقوي انتماءه القومي،  ّحني أقول إن اللغة املشرتكة تصهر الفرد يف ا
ا  ا لطول استعماهلا ولشدة ألفتها واعتيادها ولطول ممارسة املرء للتعبري  ّفإين أعين أ

ّن أدب أمته عن وجدانه ومواجده، وعن شعوره وعواطفه وعن عقيدته وأشواقه، وع
وتراثها وعن حاجاته يف حواره مع نفسه ومع أهله وأهل وطنه، ال تلبث أن تنأى 
ّعن الزمان وعن املكان لتصبح شعورا روحيا ميأل اإلنسان اعتزازا بكل ما تعرب عنه  ً ً
لغته يف حاضره وماضيه ومستقبله، وكأن الفرد إذ ذاك يعيش من اللغة بروح هي 

ّروحه وروح أمته يف  ّآن واحد، وذلك هو املعىن الذي نعرب عنه بالشعور أو االنتماء ُ
ا، لذلك كانت احملافظة على اللغة  القومي الذي تغرسه اللغة يف نفوس الناطقني 

  .ّحمافظة على اجلنسية القومية والفكرية والثقافية لألمة
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هلوية ّوهكذا رأينا يف اللغة صورة الفكر ومرآة الشخصية ورمز اهلوية، ورأينا ا
ّالصفة املميزة للفرد، والصفة املشرتكة لألمة تعرب عما مييزها من خصائص يف الفكر  ّ ّ ِّ

ا من علم وعقيدة وأدب وفن ومكونات حضارة ّوالثقافة وما يكو ولقد رأينا أن . ّّ
اللغة ذاكرة األمة وإطار حدودها ومرآة فكرها، ومستودع تراثها وجامعة أبنائها 

َّغرس فيهم من قيم ومثل وأساليب تفكري، ورأينا اللغة هوية ومصنع رجاهلا، مبا ت ُ
ا يف العوملة، وذلك كله هو الذي جيعل  ّتعصم األمة من الضياع وحتول دون ذوبا
ًاهلجوم على اللغة شرسا عنيفا؛ إبعادا هلا عن التعليم العايل ومزامحة هلا باألجنبية يف  ً ً

ً، وإمهاال هلا يف بعض الصحف ووسائل ّكل مكان، وبالعامية يف الشوارع واألسواق
  !اإلعالم

ا وبتارخيها، وإن اللغة هي  إن اهلوية الثقافية لألمة هي اليت حتفظ هلا وعيها بذا
ًعماد اهلوية الثقافية املتميزة، وهي ما ال تكون األمة أمة إال به، لذلك كله نقول إن  ّ

مة ودفاع عن حدود اللغة حصن األمة، والدفاع عن اللغة دفاع عن حصون األ
  .الوطن



  

- ١٣ -  

  رؤية نازك المالئكة لقضايا الشعر المعاصر

  الدكتور محمد إحسان النص

  مجمع اللغة العربية بدمشقعضو 

ا ١٩٦٢يف عام  قضايا (م أصدرت الشاعرة العراقية نازك املالئكة كتا
ّ، ونشرته مكتبة النهضة ببغداد، وقد صدرت الكتاب بإهدائه إىل )الشعر املعاصر

  .ًديرا إلميانه باألمة العربية وجهاده يف سبيلهاالرئيس مجال عبد الناصر، تق

وقد كتب مقدمة الكتاب الدكتور عبد اهلادي حمبوبة، زوج نازك، رمحهما 
ا قسمني، القسم األول وقفته على الشعر احلر، . ًاهللا مجيعا وقد جعلت نازك كتا

والقسم الثاين تناولت فيه طائفة من املوضوعات عرضت فيها رؤيتها هلذه 
  .وضوعاتامل

. يشتمل القسم األول على ثالثة أبواب يف كل منها عدد من الفصول
ويف الفصل األول منه حتدثت ). الشعر احلر باعتباره حركة: (عنوان الباب األول

م ١٩٤٧عن بداية الشعر احلر وظروفه، فذكرت أن بداية الشعر احلر كانت عام 
ن الشعر يف أرجاء الوطن ومن العراق انتشر هذا الضرب اجلديد م. يف العراق
  .العريب كافة

ا  ، نظمتها )الكولريا(وأول قصيدة من الشعر احلر نظمتها نازك كان عنوا
َم، وذكرت نازك ظروف ١٩٤٧يف السابع والعشرين من شهر تشرين األول عام 

ا مشاعري حنو «: نظم هذه القصيدة فقالت ّكنت كتبت تلك القصيدة أصور 
ء الكولريا الذي دامهها، وقد حاولت التعبري عن وقع مصر الشقيقة خالل وبا

وقد ساقتين . ّليت جتر عربات املوتى من ضحايا الوباء يف ريف مصراخليل اأرجل 
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وقد أرسلت نازك هذه القصيدة إىل . )١(»ضرورة التعبري إىل اكتشاف الشعر احلر
ا مع تعليق حوهلا) العروبة(جملة    .يف بريوت فنشر

ن نازك أرادت أن تعرب عن شعورها إزاء انتشار وباء الكولريا نرى مما تقدم أ
يف مصر، فوجدت أن الشعر اخلليلي ال يصلح للتعبري عن مشاعرها ألنه يقوم 
على وحدة البيت، وهي تريد أن تصف ما شعرت به يف جمموعة من األبيات، 

 ويأذن ومن هنا خطرت هلا فكرة إجياد وزن جديد من الشعر يغاير الشعر اخلليلي،
ا إىل ابتكار الشعر احلر، ونظمت  ا فكر ّباحلديث املفصل عن قضية بعينها، فهد

ا تلك وفق هذا الشعر   .قصيد

والشعر احلر، يف رؤية نازك، هو الشعر الذي ال يتقيد بأوزان اخلليل 
ا خالية من الوزن، بل اختارت أن  وعروضه، ولكنها يف الواقع مل تنظم قصيد

شعر (ّ، وهلذا أرى أن نطلق على هذا الشعر مسمى )التفعيلة(ج تنظمها على 
ًوحرصا على وحدة اإليقاع يف القصيدة جعلتها جتري على تفعيلة واحدة ). التفعيلة

وهلذا كان البد هلا من النظم على البحور ذات . تتكرر يف مجيع األشطر
ا على وزن حبر اخلبب  وقد ). داركاملت(َالتفعيالت املتساوية، فنظمت قصيد

ا منوذجا من هذه القصيدة نثبته فيما يأيت   :ًأوردت يف كتا

  طلع الفجر

  ِأصغ إىل وقع خطا املاشني

ِيف صمت الفجر، أصغ، انظر ركب الباكني َ  

  عشرة أموات، عشرونا

                                                            
  .٢٣ قضايا الشعر املعاصر ص)١ (
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ِال حتص، أصخ للباكينا ِ ُ  

  امسع صوت الطفل املسكني

  موتى، موتى، ضاع العدد

  ُموتى، موتى، مل يبق غد

   مكان جسد يندبه حمزونيف كل

  ْال حلظة إخالد، ال صمت

  ُّهذا ما فعلت كف املوت

  املوت، املوت، املوت

  تشكو البشرية، تشكو ما يرتكب املوت

ا نشرت يف بريوت ووصلت نسخها إىل بغداد يف  وتذكر نازك أن قصيد
ويف النصف الثاين من الشهر نفسه صدر يف . م١٩٤٧األول من كانون األول سنة 

ّ، ويف هذ الديوان قصيدة حرة )أزهار ذابلة(ّاد ديوان الشاعر بدر شاكر السياب بغد
ا  ً، وقد أوردت منوذجا منها وهو)ُهل كان حبا(َالوزن من حبر الرمل عنوا ََ:  

ّهل يكون احلب أين ّ  
ًبت عبدا للتمين ّ  

  ّأم هو احلب اطراح األمنيات
  والتقاء الثغر بالثغر ونسيان احلياة

  لعني يف العني انتشارواختفاء ا
  كانثيال عاد يفىن يف هدير

  أو كظل يف غدير
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وتذكر نازك أنه مل يصدر تعليق على هاتني القصيدتني إال تعليق جملة 
ا) العروبة(   .وانقضت سنتان مل تنشر فيهما أي قصيدة حرة الوزن. على قصيد

، وفيه طائفة من )شظايا ورماد(م صدر لنازك ديوان ١٩٤٩ويف عام 
ا مبقدمة مسهبة بينت فيها وجه التجديد يف ال ّقصائد احلرة الوزن، وقدمت لديوا ّ

ا عن  ذلك الشعر، واختالفه عن أسلوب القصائد ذات الشطرين، ودواعي إضرا
حماكاة قصائد الشعر اخلليلي، وحتدثت عما كان خيتلج يف نفسها من أحاسيس 

  .ورؤى يف كل من القصائد اليت اشتمل عليها الديوان

يف الشعر كما يف «: ونقتطف من هذه املقدمة املطولة مستهلها، قالت
لسبب هام، . الالقاعدة هي القاعدة الذهبية: احلياة يصح تطبيق عبارة برناردشو

هو أن الشعر وليد أحداث احلياة، وليس للحياة قاعدة معينة تتبعها يف ترتيب 
ا وال تناقض .  أشياؤها وأحاسيسهاّأحداثها، وال مناذج معينة لأللوان اليت تتلون 

: بني هذا الرأي وما يقسم إليه النقاد من مدارس ومذاهب حني يقولون
فهذه كلها ليست قواعد وإمنا .. كالسيكي، رومانتيكي، واقعي، رمزي، سريايل

وقد يرى كثريون معي أن الشعر العريب مل يقف بعد على قدميه بعد . هي أحكام
ًفنحن عموما .  على صدره طيلة القرون املنصرمة املاضيةالرقدة الطويلة اليت جثمت

ما . ّما زلنا أسرى؛ تسرينا القواعد اليت وضعها أسالفنا يف اجلاهلية وصدر اإلسالم
زلنا نلهث يف قصائدنا وجنر عواطفنا املقيدة بسالسل األوزان القدمية، وقرقعة 

  .)١(»األلفاظ امليتة

فهي ترى أن . ليل ولغة الشعر القدميَّوقد بيـنت سبب مفارقتها لطريقة اخل

                                                            
  ).شظايا ورماد( مقدمة ديوان )١ (
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الشاعر أو األديب هو الذي تتطور على يده اللغة، أما النحوي واللغوي فال شأن 
ا النحوي واللغوي عليهما واجب واحد هام، واجب املالحظة . هلما 

  .َُّمن الكتاب والشعراء» املرهفني«واستخالص قواعد عامة من كالم 

ً أقرت أن يف هذا الديوان لونا بسيطا من ويف حديثها عن أوزان الشعر ً ّ
ا إىل ذلك، وانتقدت  ََّاخلروج على القواعد املألوفة، وبيـنت الضرورة اليت أجلأ

َ التزام الشعراء القدامى قافية واحدة – إىل جانب التقيد باألوزان القدمية –
 ألن ُمل تكتسب بعد قوة اإلحياء،«ويف رأيها أن اللغة العربية . يف القصيدة

ا وشعراءها مل  ًيعتادوا استغالل القوى الكامنة وراء األلفاظ استغالال ُّكتا
  .»ًتاما إال حديثا

ّآخر ما أود أن أقوله يف هذه «: وقد ختمت مقدمتها املطولة بقوهلا
ًاملقدمة، أنين أؤمن مبستقبل الشعر العريب إميانا حارا عميقا، أؤمن أنه مندفع بكل  ً

ً مكانا رفيعا يف أدب ّأرائه من قوى ومواهب وإمكانيات، ليتبوما يف صدور شع ً
  .»العامل، وألف حتية لشعراء الغد

ج  ا هذا بعض القصائد اليت قالتها على  ومع أن نازك قد أوردت يف ديوا
ج اخلليل، ولكنها مل تلتزم  ا أوردت إىل جانبها قصائد تسري على  التفعيلة، فإ

  .ةقافية واحدة يف القصيد

ا ) احلرة(ومن قصائدها  وهي ) األفعوان(يف هذا الديوان القصيدة اليت عنوا
  :على تفعيالت البحر املتدارك، ومنها نورد النموذج اآليت

  ْأين أمشي، مللت الدروب
  ْوسئمت املروج

ّوالعدو اخلفي اللجوج ّ  
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١٨

  ْمل يزل يقتفي خطوايت، فأين اهلروب
  املمرات والطرق الذاهبات

   كل أفق غريبباألغاين إىل
  ودروب احلياة

  والدهاليز يف ظلمات الدجى احلالكات
  وزوايا النهار اجلديد

ْجبتها كلها، وعدوي اخلفي العنيد ّ ّ ّ  
  صامد كجبال اجلليد
  )١(يف الشمال البعيد

ا مل تتخل يف هذه القصيدة عن القافية، ولكنها مل تلتزم إيرادها  ّويالحظ أ
ا مفرقة فيهاواحدة يف مجيع األشطر، وإمنا ج   .اءت 

ا حول قضايا الشعر املعاصر عن صدى ظهور هذا  وحتدثت نازك يف كتا
ديوان شظايا ورماد  أي –ما كاد هذا الديوان «: اللون اجلديد من الشعر، فقالت

 يظهر حىت قامت له ضجة شديدة يف صحف العراق، وأثريت حوله مناقشات –
ّان كثري من املعلقني ساخطني ساخرين وك. حامية يف األوساط األدبية يف بغداد
غري أن استجابة اجلمهور الكبري كانت حتدث . يتنبؤون للدعوة كلها باخليبة األكيد

  .»يف صمت وخفاء خالل ذلك

وما كادت األشهر العصيبة األوىل من ثورة الصحف واألوساط تنصرم 
ا إىل حىت بدأت قصائد حرة الوزن يكتبها شعراء يافعون من العراق ويبعثو ن 

                                                            
  .٧٧ ديوان شظايا ورماد ص)١ (
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١٩

  .ّالصحف، وبدأت الدعوة تنمو وتتسع

ّوذكرت نازك أمساء الشعراء الذين نظموا قصائد حرة الوزن، ومنهم عبد 
املساء (، وشاذل طاقة يف ديوانه )مالئكة وشياطني(الوهاب البيايت يف ديوانه 

وتتالت بعد ذلك الدواوين، ). أساطري(ّ، وبدر شاكر السياب يف ديوانه )األخري
ًت دعوة الشعر احلر تتخذ مظهرا أقوى، حىت راح بعض الشعراء يهجرون وراح

ًأسلوب الشطرين هجرا قاطعا ليستعملوا األسلوب اجلديد ً.  

ا  مث حتدثت نازك عن احملاوالت األوىل لنظم الشعر احلر، فوجدت أ
أحدمها يتعلق بطبيعة احلركات اجلديدة، وثانيهما يتصل بالشعر : تتناول جانبني

ففيما يتصل باجلانب األول رأت نازك أن الشعر احلر قد بدأ حييا . نفسهاحلر 
ًخجال وال مناص من أن حيتوي على فجاجة البداية، وكل حركة جديدة تتعرض 

َّملثل هذه الفجاجة، وهي تتطلب زمنا لتدرك سن النضج أما اجلانب الثاين فهو . ً
وشحات األندلسية، يتصل بالشعر احلر نفسه، فهو شعر جديد خيتلف عن امل

وقد تعرض الشعر احلر ملعارضة كثري من . املعروف يف العراق) البند(وعن شعر 
الشعراء والنقاد يف بادئ األمر، ورأوا أنه نثر عادي ال شعر، وذلك قبل أن 

  .يستحكم نسجه وينتشر

ّوحتذر نازك بعد ذلك من وهم سهولة النظم على األوزان احلرة، فمن 
 هذه األوزان يقع يف مزالق خطرة، إن مل يراع ما يتطلبه قول يتصدى للنظم على

الشعر على هذه األوزان من جهد كبري، ومراعاة للموسيقا، واختيار املوضوعات 
فاحلرية اليت يتومهها بعض الشعراء يف الشعر احلر تؤدي بالشاعر إىل ركاكة . املناسبة

افاة املوسيقية اخلا ذا الشعر، وإطالة األشطر األسلوب وتفاهة املعاين، وا صة 
وقد أخذت على الشعراء الذين قالوا الشعر احلر . إطالة تفسد هذه املوسيقية
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٢٠

  .)١(تكرار مطلع القصيدة يف خامتتها

ا حذرت من طغيانه على  ومع محاسة نازك للشعر احلر الذي ابتكرته فإ
  .مجيع الشعر املعاصر، ألن أوزانه ال تصلح جلميع املوضوعات

 حتدثت نازك عن اجلذور االجتماعية )٢( الفصل الثاين من هذا القسمويف
. ّفالتجديد حاجة ماسة تفرضه عوامل اجتماعية داخلية وخارجية. حلركة الشعر احلر

تمعات تقف من حماوالت التجديد موقف الريبة والتحفظ، فال تقبل  ولكن ا
م ا. اجلديد إال بعد رفض طويل ومقاومة شديدة م جلؤوا ُّوقد ا ددون بأ لشعراء ا

  .إىل هذا الشعر لسهولته وللتخلص من صعوبة األوزان العربية

ّوتذكر نازك أربعة عوامل اجتماعية أدت إىل ظهور الشعر احلر، وهي 
النـزوع إىل موافقة الواقع، واحلنني إىل االستقالل، والنفـور من النموذج املتكرر، 

  .وإيثار املضمون على الشكل

 يتناول الشعر احلر من الوجهة العروضية، )٣(ب الثاين من الكتابوالبا
فالشعر احلر هو ظاهرة عروضية قبل كل شيء، وهو إىل ذلك أسلوب يف ترتيب 
التفاعيل خيتلف عن أسلوب الشعر اخلليلي، وكذلك خيتلف عن أسلوب 

  .املوشحات والبند

ّرت أن مثة وتدخل نازك بعد ذلك يف تفصيالت عروضية للشعر احلر، وأق
موع والتدوير  ِّمشكالت عروضية يف الشعر احلر تتصل بالزحافات والوتد ا

                                                            
  . وما بعدها٢٥ الكتاب ص )١ (
  . وما بعدها٣٧ الكتاب ص )٢ (
  . وما بعدها٥٠ ص  الكتاب)٣ (
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  .)١(ُّوالتشكيالت اخلماسية والتساعية، وقد شرحت نازك كال من هذه املشكالت

ففي الفصل . الشعر احلر باعتبار أثره: والباب الثالث من الكتاب عنوانه
ف اجلمهور من الشعر احلر وإعراضه األول من هذا الباب حتدثت نازك عن موق
  :عنه، وأرجعت ذلك إىل أسباب ثالثة هي

 العوامل اليت تتصل بطبيعة الشعر احلر واختالفها عن طبيعة أسلوب - ١
  .الشطرين يف احلقبة اليت ظهر فيها الشعر احلر

 العوامل اليت نشأت عن ظروف الشعر العريب يف احلقبة اليت ظهر فيها - ٢
  .الشعر احلر

 عوامل سببها إمهال الشعراء الذين يكتبون الشعر احلر وضعف - ٣
  .ذائقتهم املوسيقية

فالسبب الرئيس يف مقاومة . ّوقد فصلت القول يف كل من هذه العوامل
ًاجلمهور للشعر احلر هو يف كون هذا الشعر خارجا على أسلوب الوزن الذي ألفه 

ومن هذه . ال الشطرينالعرب، والشعر احلر جيري على أسلوب الشطر الواحد 
العوامل ترمجة الشعر الغريب بأسلوب الشطر الواحد، وهو يقوم على حتويل الشعر 

ومن هذه العوامل إمهال الشعراء لدى كتابتهم الشعر احلر يف اتباع قواعده . إىل نثر
  .ويف ارتكاب األخطاء العروضية

اء  مناذج من األخط)٢(وقد أوردت يف الفصل الثاين من هذا الباب
ًالعروضية، ومنها اخللط بني التشكيالت، واخللط بني الوحدات املتساوية شكال، 

                                                            
  . وما بعدها٧٩ الكتاب ص )١ (
  . وما بعدها١٢٠ الكتاب ص)٢ (
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  .واخلطأ يف التدوير، والتالعب بالقافية وإمهاهلا

والثاين ) البند(أوهلما : والباب الرابع من الكتاب كسرته نازك على أمرين
ر سابق، ًففي حديثها عن البند الذي كان شائعا يف العراق يف عص. قصيدة النثر

وهو . رأت أنه أقرب أشكال الشعر العريب إىل الشعر احلر، الستناده إىل حبر اهلزج
شعر ال يلتزم أسلوب الشطرين، وإمنا هو مبين على تفعيالت حبر اهلزج، يقصر 
. ًشطره تارة فيكون يف تفعيلتني، ويطول أحيانا فيكون يف ثالث تفعيالت أو أكثر

على أن هذ الضرب من الشعر ما لبث أن .  اخللفةًوقد أوردت منوذجا من بند ابن
  .أدركه اإلمهال

وموقفها . من هذا الباب وقفت نازك عند قصيدة النثر)١(ويف الفصل الثاين
ا يف نظرها ال تعدو أن تكون نثرا موزعا على أشطر ًمنها سليب معارض أل َّ ً تقول . ٌّ

دعة غريبة يف السنوات نان بشاعت يف اجلو األديب يف لب«: يف مستهل هذا الفصل
ا نثرا طبيعيا مثل  ًالعشر املاضية، فأصبحت بعض املطابع تصدر كتبا تضم بني دفا ّ ُّ ً

ا تكتب على أغلفتها كلمة  ويفتح القارئ تلك الكتب، ) شعر(أي نثر آخر، غري أ
 ًمتومها أنه سيجد فيها قصائد مثل القصائد، فيها الوزن واإليقاع والقافية، غري أنه ال
ًجيد من ذلك شيئا، وإمنا يطالعه يف الكتاب نثر اعتيادي مما يقرأ يف كتب النثر، 

  .وسرعان ما يالحظ أن الكتاب خلو من أي أثر للشعر

واحلقيقة اليت يعرفها املختصون واملتتبعون أن طائفة من أدباء لبنان يدعون 
 الركيكة الفارغة من هذه الدعوة) شعر(ّوقد تبنت جملة . ًاليوم إىل تسمية النثر شعرا

ًاملعىن وأحدثت حوهلا ضجيجا مستمرا مل تكن فيه صلة لألدب العريب وال للغة  ً

                                                            
  . وما بعدها١٨٢ الكتاب ص)١ (
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  .»العربية وال لألمة العربية نفسها
ًوقد وجهت نازك نقدا عنيفا للشاعر حممد املاغوط، رمحه اهللا، فرأت أن  ً ّ

قصيدة (شعره نثر اعتيادي ال أثر فيه للوزن أو القافية؛ ومحلت على أصحاب 
م يريدون القضاء على الشعر مبعناه األصيل) النثر   .ورأت أ

ًوترى نازك أن مثة كتابا كبارا كتبوا  ً ، ومنهم مصطفى صادق )النثر الشعري(ُّ
وأروع مثال هلذا النثر هو القرآن الكرمي، ألن فيه . الرافعي وجربان خليل جربان

ًاختيارا ربة وألفاظ خمتارة ّكل ما يف الشعر من إحيائية وخيال وثاب وصور مع«
  .)١(»ًمعجزا

الوجهة اللغوية والوجهة : وقد ناقشت نازك أنصار قصيدة النثر من وجهتني
ًفقد تساوى لدى أصحاب قصيدة النثر الشعر والنثر، وهذا باطل لغويا. النقدية ُ ِ .

ومن الوجهة النقدية رأت أن اعتماد هؤالء على املضمون وحده، وعدم االحتفال 
  .ًزن خيالف تعريف الشعر الذي جيعل الوزن شرطا من شروطهبالو

واحلقيقة . وقد أطالت نازك يف نقدها لقصيدة النثر، وهي عندها، نثر ال شعر
ًمل تكن لبنانية صرفا، ) شعر(اليت عرفها الواقفون على بواطن األمور، أن نشأة جملة 
  .ّبل كانت موجهة من جهة أجنبية، وهي اليت مولتها

ً فإنين أرى شعراء كبارا، من ذوي املوهبة الشعرية األصيلة، رأوا أن ومع ذلك
، )٢(جرباقصيدة النثر هي مستقبل الشعر العريب، ومن هؤالء جربا إبراهيم 

                                                            
  .١٨٧ الكتاب ص)١ (
  .١٥ انظر جملة شعر، العدد )٢ (
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  .)٢(، ونزار قباين)١(وأدونيس
على أنه مما يؤسف له أن ظهور قصيدة النثر أتاح ملن ال ميلكون موهبة 

) شعرية(ى هذا النهج ولكنها خالية من أي شعرية أصيلة أن ينشروا قصائد عل
ُحقيقية، فهي كالم مرصوف ال معىن له، وليس فيه أي صورة فنية تنبئ عن ذائقة 

وهكذا أصبح لدينا آالف من الشعراء يف األقطار العربية ينظمون . فنية حقيقية
ّوقلما ختلو ). أنا شاعر(ّقصائد النثر، وغايتهم أن يعلق على صدورهم الفتة 

وإليكم . يدة أو جملة من هذا الشعر، وهو أدىن إىل اللغو منه إىل الشعر احلقجر
  :ًمنوذجا من هذا الشعر
  نسي كل أبيه

  ُّوكل أمه
  نسي بعض شقائه وأشقائه

  أيها الشقي
  تعبث هنا، حيث تتكرر املراثي

  ثوب أجرد وأم خضراء
القسم و. هذه خالصة القسم األول من كتاب نازك، وقد جعلته أربعة أبواب

هيكل (ويف الفصل األول منه حتدثت عن . )٣()فن الشعر(الثاين منه عنوانه 
ا ترفض التمييز بني )القصيدة ، فهما شيء )الصورة(و ) املضمون(، مع إقرارها أ

 اضطرت أن تنظر يف عناصر القصيدة، وهي – لضرورة الدراسة –واحد، ولكنها 
                                                            

  .ألدونيس) زمن الشعر( انظر مقدمة كتاب )١ (
  .١١٦لنزار قباين ص) ماهو الشعر( انظر كتاب )٢ (
  .ا بعدها وم١٩٧ الكتاب ص)٣ (
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. صرية عند كل من هذين العنصريناملوضوع، واهليكل، وقد وقفت وقفة ق: عندها
ال شأن له يف القصيدة ، فهو عنصر ثانوي من عناصرها، ) املوضوع(فهي ترى أن 

ومن املمكن أن . ّفهو أشبه بطينة يف يد حنات، يستطيع أن يصنع منها ما يشاء
ُيصاغ من موضوع واحد عشرات من القصائد، فال دخل للموضوع يف تكوين 

  .القصيدة
 يغدو هاما حينما خيتاره الشاعر لبناء القصيدة عليه، شريطة ولكن املوضوع

ًأن يكون واضحا، خالفا للموضوعات اليت تدور حوهلا بعض القصائد، فال خيرج  ً
القارئ منها بطائل، وال ينبغي أن يكون للقصيدة موضوعات تتناول جوانب 

  .واسعة ال حدود هلا من األفكار والتصورات

، ووظيفته أن جيعل )١ ()اهليكل(ة، يف رأي نازك فهو أما أهم عناصر القصيد
من القصيدة وحدة منسجمة، وأي هيكل ينبغي أن يشتمل على عناصر أربعة 

ذه . التماسك، والصالبة، والكفاءة، والتعادل: هي وتشرح نازك ماتقصده 
  .العناصر األربعة

متوازنة فالتماسك تريد به أن تكون النسب بني القيم العاطفية والفكرية 
ا  ًمتناسقة، واملراد بالصالبة أن يكون اهليكل متميزا عن التفاصيل اليت يأيت 

َوتعين بالكفاءة احتواء اهليكل على . الشاعر للتكوين العاطفي والتمثيل الفكري
ّكل ما حيتاج إليه لتكوين وحدة كاملة تتضمن يف داخلها تفاصيلها الضرورية 

. دة إىل معلومات خارجية تساعده على الفهمكافة، دون أن حيتاج قارئ القصي
أوهلما لغة القصيدة، فهي عنصر أساسي يف كفاءة : والكفاءة تقوم على أمرين

                                                            
  . وما بعدها٢٠١ الكتاب ص)١ (
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٢٦

اهليكل، وثانيهما أن تكون الصور يف القصيدة من استعارات وتشبيهات وغريمها 
  .واضحة يف نطاق القصيدة

يكل، وقيام نسبة أما التعادل فرتيد به حصول التوازن بني خمتلف عناصر اهل
  .منطقية بني النقطة العليا فيه والنقطة اخلتامية
اهليكل املسطح، واهليكل اهلرمي، : وقد جعلت نازك اهليكل ثالثة أضرب

  .واهليكل الذهين
 هو الذي خيلو من احلركة والزمن، ومن ذلك أن يصف فالهيكل المسطح

. ف متثال أو سفينة أو بركةًالشاعر منظرا خارجيا وما يرتكه من أثر يف نفسه، كوص
ا احلركة فيسد  ّفهذا اهليكل خلو من احلركة، والشاعر يلجأ إىل أساليب خيلق 

ََّوقد مثـلت . الفراغ، وذلك باستعمال الصور والتشبيهات والتعبري عن العواطف
ا  ، ومنها )أنت يل(من ديوانه ) ُشباك(ُنازك هلذا اهليكل بقصيدة لنـزار قباين عنوا

  :قوله
ِحييت ياشباكها امللفوف بالبنفسج ّ ُّ ُ 
ِأصبحت ديرا للشحارير ومأوى العوسج ً 
ُلسورك الرحيم أسراب السنونو تلتجي ِ 
ــــــــــأرج ــــــــــسحاب غــــــــــضة الت ــــــــــى ال ــــــــــة عل ّياجن ّ ّ 

ّفنـزار يصف هنا شيئا جامدا هو الشباك، وقف أمامه يف حلظة معينة  ُّ ً ً
ا، وإمنا تقف كل صورة ًفوصفه، وتعاقب الصور غري مرتبط ارتباطا عضوي

ًمعزولة عن الصور األخرى، حىت لنستطيع، إذا أردنا، أن نقدم بيتا على بيت، 
ويف رأي نازك كل قصيدة . واهليكل املسطح ال يتيح فرصة لقصيدة طويلة

جيدة البد أن حتتوي على عنصر احلركة، على صورة من الصور، وإال كانت 
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  .رديئة
ُنح فيه الشاعر األشياء بعدها الرابع، وهو  هو الذي مي:والهيكل الهرمي َ ُ

ًفبدال من أن توصف األشياء وهي ساكنة ذات ثالثة أبعاد، يصف . احلركة
فالقصائد اهلرمية البد أن . الشاعر األشياء متحركة، متغرية، مؤثرة فيما حوهلا

  ).حادثة(أو ) ًفعال(تتضمن 
ليايل ( طه من ديوانه ومن مناذج هذا اهليكل أوردت نازك قصيدة لعلي حممود

ا ) ّاملالح التائه فالشاعر يف هذه القصيدة ميضي كل صبح ليصطاد ). التمثال(عنوا
والشاعر هنا . غرائب الرب والبحر، ويعود يف املساء ليلقي صيده على قدمي متثاله

ًيصعد إىل النجوم ويهبط إىل أعماق البحر، وجيوب الرباري وعصور التاريخ، حبثا 
ا متثاله اجلميلّعن احللي   :ومن القصيدة قوله. ّ اليت يريد أن يتوج 

  أيها التمثال، هأنذا جئت ألقاك
  يف السكون العميق

  ًحامال من غرائب الرب والبحر
  ومن كل حمدث وعريق

  ًذاك صيدي الذي أعود به ليال
  وأمضي إليه عند الشروق

  . املميزةوقد أطالت نازك يف حتليل هذه القصيدة وبيان عناصرها الفنية
َ يصور فيه الشاعر عنصر احلركة يف أسلوب هو الذي :والهيكل الذهني ّ

ًفكري، ففي حني تستغرق احلركة زمنا يف اهليكل اهلرمي، جند احلركة هنا ال 
ا بناء هيكل فكري، ال وصف  ا حركة يف الذهن يقصد  تستغرق أي زمن أل

وخري من ميثل . ا باألمثلةوالشاعر هنا يناقش فكرة ويدعمه. ًحدث يستغرق زمنا
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  .جربان ونعيمة وأبو ماضي: هذا اهليكل شعراء املهجر
أليب ماضي من ديوانه ) العنقاء(وقد اختارت نازك لتمثيل هذا اهليكل قصيدة 

. ويريد أبو ماضي بالعنقاء السعادة، فقد أخذ يبحث عنها لعله جيدها). اجلداول(
د ويف األحالم، فلم جيدها، وأدرك بعد فوات التمسها يف الطبيعة ويف القصور ويف الزه

ا كانت معه طوال الوقت وهو ال يدري   :وفيما يلي منوذج منها. الوقت أ
 أما رأيت الليلة احلالكة   جتلو دجاها الربقة الساطعة
ا لعبتها الضائعة  والطفلة املشرقة الضاحكة   حتز

  فإنين إليك يا برقيت
  وإنين الطفلة يالعبيت

  رحيت أنت ويا دمعيتيا ف
. والفكرة األساسية يف هذه القصيدة أن الشاعر يرى يف حبيبته احلياة كلها

وقد عرب الشاعر عن هذه الفكرة بإدخال حركة ذهنية يف القصيدة، فراح ينقل 
  .ذهن القارئ بني املظاهر املتعددة للفكرة دون أن حيتاج إىل استعمال الزمن

عند نازك أن موضوع القصيدة إما ) البنية (وخالصة القول يف هيكل القصيدة
أن يدور حول منظر ساكن يراه الشاعر يف حلظة معينة فيصفه، وهذا اهليكل يفتقد 

وإما أن . احلركة، وإما أن يدور حول موضوع يتحرك فيه الشاعر من نقطة إىل أخرى
 ًيكون املوضوع ذهنيا يدور حول فكرة خطرت يف بال الشاعر، وال حاجة يف هذا

  .اهليكل إىل الزمن، كموضوع السعادة أو املوت أو احلرية

 تتحدث نازك عن أساليب التكرار يف )١(يف الفصل الثاين من هذا القسم

                                                            
  . وما بعدها٢٣٠ الكتاب ص)١ (
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وظاهرة التكرار عرفها شعرنا القدمي، ولكن الشعراء املعاصرين أكثروا من . الشعر
  .التكرار يف أشعارهم

ر أن يستعمله يف موضعه، وإال والتكرار اجليد يغين املعىن إذا استطاع الشاع
ًكان أسلوبا رديئا والقاعدة يف التكرار اللفظي أن يكون اللفظ املكرر وثيق . ً

وقد كثر يف الشعر املعاصر تكرار كلمة . ًاالتصال باملعىن العام، وإال كان مرفوضا
يف أول كل بيت من جمموعة أبيات متتالية، وال جييد هذا التكرار إال الشعراء أولو 

ًوقد أوردت نازك منوذجا للتكرار اجليد من شعر حممود . ملوهبة الشعرية األصيلةا
  :يقول) أين املفر(، من ديوانه )ُنسيت(حسن إمساعيل جند فيه تكرار لفظ 

  ُونسيت األنسام تنقل يف املـرج صالة  الطيـور للغدران
  ونسيت النجـوم  وهي على األفق نشـيد مبعثر األوزان

   وهو ندمي الشعر والطري واهلوى واألماينونسيت الربيـع،
  ّونسيت اخلريـف، وهو حبنا مات فسجته شيبة األغصان
  ونسيت الظالم وهو أسى األرض وتابوت شجوها احلريان
  ّونسيت األكـواخ، وهي قلوب داميات تلفعت بالدخان
  ونسيت القصـور وهي قبور ضاحكات البلى من البهتان

 وهو كثري يف الشعر اجلاهلي، وال يكثر يف شعرنا وقد يقع التكرار يف العبارة،
ًوقد يكرر الشاعر بيتا كامال يف ختام كل مقطوعة، ومثاله قصيدة . املعاصر ً

  :، ومنها)مهس اجلفون(من ديوان ) الطمأنينة(ميخائيل نعيمة 
 سقف بييت حديد   ركن بييت حجر
 فاعصفي يا رياح   وانتحب يا شجر
 حي يا غيومواسب   واهطلي باملطر
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 واقصفي يا رعود   لست أخشى خطر
 سقف بيتـي حديد   ركن بييت حجر

  ).لست أدري(ًومثاله أيضا قصيدة أيب ماضي اليت يكرر فيها عبارة 
ومن ألوان التكرار تكرار حرف بعينه، ومثاله تكرار كاف التشبيه يف قصيدة 

  :أليب القاسم الشايب، ومنها
 ِعذبة أنت، كالطفولة، كاألحالم   كاللحن، كالصباح اجلديد
 كالسماء  الضحوك، كالليلة القـ   ـمراء، كالورد، كابتسام الوليد

فالتكرار . ًمث عقدت نازك فصال لبيان أصول التكرار بالغيا ودوافعه النفسية
فالتكرار نوع من . هو إحلاح على ناحية هامة يف العبارة، وهو خيضع لقانون التوازن

َِ اللفظية الدقيقة اليت البد للشاعر أن يعيهااهلندسة َ.  
  .والغاية البيانية من التكرار تأكيد الكلمة املكررة أو العبارة

ومن أنواع التكرار تكرار التقسيم، أي تكرار كلمة أو عبارة يف ختام كل مقطوعة 
  .ًوالتكرار قد يكون نامجا عن شعور واع أو عن الالشعور. من القصيدة

*  *  *  

  )١(ب الثاني من القسم الثانيالبا
تمع، والشعر واملوت: تتحدث نازك يف هذا الباب عن أمرين   .الشعر وا

ًالحظت نازك أن الدعوة الجتماعية الشعر أصبحت تيارا جارفا طغى على  ً ِ َ
ًخمتلف وسائل اإلعالم واألندية األدبية، وهي ال ترى بأسا يف أن يعاجل الشعر 

ا : ا تأخذ على هذه الدعوة مجلة من املآخذ، منهاموضوعات اجتماعية، ولكنه أ
                                                            

  . وما بعدها٢٦١ الكتاب ص)١ (
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) املتهربون من الواقع(و ) األبراج العاجية(تتسلح مبجموعة من التعابري املبهمة مثل 
، واحلماسة املفرطة الجتماعية الشعر تبعدها عن الرصانة )الشعراء الذاتيون(و 

كل القصيدة ويعني هل هلذه الدعوة ختطيط يدل على هي: وتتساءل نازك. الفكرية
على بنائه، أم هي حتديد للموضوع؟ وهذه الدعوة عاجلت كل شيء إال اجلانب 

ا القائمة يوجه إليها . الشعري، فهي مل تتعرض له وهلذا فإن هذه الدعوة يف صور
نقد شديد من النواحي الفنية واإلنسانية والوطنية واجلمالية، فهي ال ترتكز على 

  ).شعرية(أسس فنية 
 الوجهة الفنية حني تلح هذه الدعوة على أن الشعر جيب أن يكون فمن

تم بسائر مقومات القصيدة   .ُاجتماعيا، فهي بذلك تعىن باملوضوع وال 
ومن الوجهة االجتماعية تـنزع هذه الدعوة يف صميمها إىل جتريد الشعر من 

ا حتمل محلة عنيفة على املشاعر الذاتية و االنعزالية واهلرب من العواطف اإلنسانية، أل
ًالواقع، وهي بذلك تتنكر للعواطف الفردية، وال تقيم وزنا هلا، مع أن الشاعر مهما تكن 

تمع يف نفسه وطبيعته فهذه الدعوة ال . درجة انعزاليته ال يستطيع أن ينجو من تأثري ا
  .تستند إىل الواقع، وإمنا تشيد لنفسها دعائم من هواء يف فراغ خيايل

نازك يف نقد هذه الدعوة فتعاجل الناحية الوطنية وترى أن الدعوة وتطيل 
  .االجتماعية تتناسى أن آداب األمم ال تستجيب للدعوات اخلارجية

 عاجلت نازك موقف الشعراء من املوت وبدأت )١(ويف الفصل الثاين من هذا الباب
  :ها، يقولّببيان موقف أيب القاسم الشايب من املوت، فهو عنده جتربة يقدم علي

  جف سحر احلياة يا قليب الباكي

                                                            
  . وما بعدها٢٧٠ الكتاب ص)١ (
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ّفهيا جنرب املوت هيا ّّ  
ّوشعر الشايب يف مجلته ينبض باحلزن واألمل وتصوير املوت، كما يف قصيدته 

هول(   ):النيب ا
 مث حتت الصنوبر الناضر احللو
 خــط السيول حفرة رمسي
 وتظل الطيور تلغو على قربي
مس  ويشدو النسيم فوقي 

ّوتظل الصقور متشي حوايل كما كن يف غضارة أمس ّ ّ  
 J. Keatsّوتشبه نازك موقف الشايب مبوقف الشاعر اإلنكليزي جون كيتس

  .وهو الشاعر املفتون باملوت
َومثة شاعر ثالث يقف املوقف عينه من املوت هو حممد اهلمشري، وقد  َ

  :ًأوردت منوذجا من شعره يقول فيه
ًأموت قرير العني فيك منعما   ُرّخيدرين نفح من املرج عاط ّ 
ُّمسارح عيين الربا واملخاصر  ويلحفين هذا البنفسج ولتكن   ّ
 ّوآخر ما أصغي إليه من الصدى   خريرك يفىن وهو يف املوت سائر

شاطئ (وقد بلغ من ولعه بذكر املوت أنه كتب ملحمة كاملة مساها 
  .وت حنو احلياة األخرى، حتدث فيها عن رحلته األوىل بعد امل)األعراف

َومثة شاعر رابع صادق املوت هو الشاعر اإلنكليزي روبرت بروك  َRupert 

Brooke.  
وتتساءل نازك بعد ذلك عن العالقة املمكنة بني هذا الولع الغريب باملوت، 
والوفاة املبكرة هلؤالء الشعراء األربعة، وهي تفسرها حبدة اإلحساس والقدرة على 
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  .ف لدى هؤالء الشعراءاالنفعال العني
وعقدت هلذا الباب . )١(والباب الثالث من هذا القسم وقفته نازك على نقد الشعر

  .الناقد العريب واملسؤولية اللغوية: مزالق النقد املعاصر، وثانيهما: فصلني، أوهلما
إحساسه وترى نازك أن النقد األدبي رحلة يبدأ بها األدب العفوي 

ّكتمال منوه، وشعور يفيض باحليوية الناقدة اليت البد هلا بذاته، على أثر نضجه وا
  .وهلذا يوجد األدب قبل وجود النقد. أن تنطلق

ًوقد الحظت نازك يف حديثها عن مزالق النقد املعاصر أن كثريا من النُّقاد 
 عن حياة الشاعر – متأثرين بالدراسات النفسية احلديثة –املعاصرين يتحدثون 
 والبيئية، مع أن اهتمام الناقد ينبغي أن يوجه إىل القصيدة ال وظروفه االجتماعية

ُإىل قائلها، فيعىن ببيان ما فيها من القيم اجلمالية والتعبريية، يف دراسة موضوعية 
  .خالصة يالحظ من خالهلا هيكل القصيدة وأداة التعبري والعاطفة

ها األساس يف ومن هذه املزالق عناية الناقد مبا يف القصيدة من أفكار وجعل
. ُنقده، ومن النقاد من حيكم على القصيدة من خالل اآلراء والنظرات اليت حيملها

  .واألمثل أن يتجرد الناقد من طغيان آرائه لدى تناوله القصيدة

ًومن املزالق أيضا جتزئة القصيدة لدى نقدها والوقوف عند كل بيت من 
ا عوضا عن أن يدرسها كال منسجما ًأبيا ُ ً.  

م فال ميس نقدهم القصيدة إال مسا وم ن النقاد من يعنون بأدائهم وأسلو
  .ًطفيفا، ومنهم من يعنون باملقدمات التارخيية املتصلة مبوضوع القصيدة

                                                            
  . وما بعدها٢٨١ الكتاب ص)١ (
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َّ أخذت نازك على طائفة من النـقاد )١(ويف الفصل الثاين من هذا الباب ُ
م إىل مايف القصيدة من أخطاء حنوية و لغوية وغريها، املعاصرين عدم التفا

م بذلك يفرتضون أن من حق أي إنسان أن خيرق القواعد الراسخة، وأن « وكأ
ًيصوغ الكلمات على غري القياس الوارد، وأن يبتدع أمناطا من التعابري الركيكة اليت 

  .)٢(»ختدش السمع املرهف

َتلك هي خالصة نظرات نازك يف الشعر املعاصر، وقد وضحت رؤيتها  ّ
. َُّلشعر، وهي رؤية عميقة شاملة، وقد اليوافقها فيها بعض النـقادلقضايا هذا ا

وحنن نالحظ أن مسالك النقد األديب لدى النُّقاد العرب املعاصرين متباينة تباين 
م النقدية، وبوجه عام نرى أن النقد األديب لدينا مازال متعثـرا يف مسريته،  ًّثقافا

انتظار نشوء مذهب نقدي معاصر مستمد ّوأثر النقاد الغربيني فيه ظاهر، وحنن ب
  .َُّمن تراثنا النقدي من حنو، ومن نظرة النـقاد الغربيني من حنو آخر

                                                            
  . وما بعدها٢٨٩ الكتاب ص)١ (
   .٢٨٩ الكتاب ص)٢ (



 - ٣٥ -  

  المدرسة الفارسية في دمشق
  الدكتورة ليلى الصباغ

 بدمشق مجمع اللغة العربية عضو

  )القسم األول(

ُسئلت أثناء جوليت امليدانية يف دمشق القدمية، لتقصي املعلومات عن هذه 
َاملدرسة، ومل البحث يف هذه املدرسة دون غريها من املدارس القدمية السابقة يف 

ِ

الكثري منها؟ فمن املعروف أن عبد القادر النعيمي ّدمشق، ودمشق كانت تعج ب
َّ، وهو مؤرخ تلك املدارس، قد بني يف )١()١٥٢ –١٤٤٢/ ه٩٢٧ –٨٤٥(

 أن دمشق كانت مدينة تعليمية شديدة النشاط ))الدارس يف تاريخ املدارس((كتابه
َّوتبدى هذا يف ذلك . اخلامس عشر امليالدي وقبله/يف القرن التاسع اهلجري

فقد حتدث عن . الكبري من دور التعليم اليت كانت منتشرة يف أرجائهاالعدد 

                                                 
مولده ووفاته بدمشق، عاصر دخول العثمانيني بالد .  من مؤرخي دمشق وعلماء احلديث)١ (

وقد . ))ارسالدارس يف تاريخ املد(( :ًله عدة مؤلفات، أشهرها الكتاب املذكور آنفا. الشام
مع العلمي العريب بدمشق((جزأين، بطريق   يف))جعفر احلسين((حققه ونشره األستاذ   ))ا

  ).م١٩٥٤ - ١٩٤٨ /  ه١٣٧١ - ١٣٦٧(
:  أجزاء، حتقيق٣الكواكب السائرة بأعيان املئة العاشرة، : جنم الدين الغزي: انظر ترمجته يف  

  .٢٥٠/ ١ ، ج١٩٥٩ – ١٩٤٥بريوت . جربائيل جبور
 أجزاء، القاهرة، ٨شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، : ابن العماد احلنبلي: يفو  

.  أجزاء وثالثة مالحق٩األعالم الطبعة الثالثة، :  ويف الزركلي– ١٥٣/ ٨؛ ج ه١٣٥٠
مقدمة الدارس يف تاريخ : جعفر احلسين:  ويف– ١٦٨/ ٤، ج١٩٦٩/  ه١٣٨٩بريوت 

  . ه، د ١املدارس، ج



  
لد -  جممع اللغة العربية بدمشقجملة    )١(اجلزء ) ٨٣( ا

 

٣٦

)) دور القرآن  ((سبع من ) ٧(وجود 
دور  ((ست عشرة من ) ١٦( فيها، و )٢(

))  احلديث
، وأورد )٤(ثالث من الدور املشرتكة لتعليم القرآن واحلديث) ٣(، و )٣(

 وتوابعها، موزعة )) لدينعلوم ا((ّمئة وتسع وعشرين مدرسة، تدرس ) ١٢٩(أمساء 
، وأضاف )٥(الشافعي، واحلنفي، واملالكي، واحلنبلي: َُِّّّعلى املذاهب السنـية األربعة

))الطب((إليها ثالث مدارس لتعليم 
ٍتسع وعشرين من ) ٢٩(، عدا )٦(

))اخلانقاهات((
)) الرباطات (( من وواحد وعشرين) ٢١(، و )٧(

ست ) ٢٦(، و )٨(
))االزواي ((وعشرين من 

))َُالتـرب((تسع وسبعني من      ) ٧٩(، و )٩ (
)١٠( ،

                                                 
  .١٨ - ٧/ ١ ج)٢ (
  .١٢٢ - ١٩/ ١ ج)٣ (
   .١٢٨ - ١٢٣/ ١ ج)٤ (
 واحلنفية –) ١٧٢ - ١٢٩/ ١ج(ٍ منها بثالث وستني مدرسة ))الشافعية((َّ خص )٥ (

ْبثنتـني ومخسني مدرسة  َْ  –) ٢٨- ٢/٣ج( واملالكية بأربع مدارس –)٦٥٠ - ٤١٣/ ١ج(ِِ
  ).١٢٦ - ٢٩/ ٢ج(واحلنبلية بإحدى عشرة مدرسة 

   .١٣٧ -  ١٢٧/ ٢ ج)٦ (
  .كلمة فارسية، تعين مؤسسة خمصصة ملتصوفة طريقة ما: ))انقاهاخل(( )٧( 

) E.t2( الطبعة اجلديدة بالفرنسية –يف دائرة املعارف اإلسالمية   khankahانظر مادة   
لد  املذكور  ّقد عرفها التعريف ذاته يف كتابه  ))النعيمي((وكان . ١٠٥٨- ١٠٥٧،ص٤ا
 بالكاف، ))اخلانكاه((  بأن))دين الدمرييكمال ال((ًبقوله نقال عن ) ٢/١٩٥ج(ًآنفا 

   .، ومل يتعرض للفرق بينها وبني الزاوية والرباط))دار الصوفية((هي بالعجمية 
. منشأة دينية وحربية جهادية يف آن واحد، جيتمع فيها املسلمون للجهاد: ))الرباط(() ٨( 

 إىل هذا ))النعيمي(( افوقد أض) ٢٤ - ١/ ١٠ّدائرة املعارف اإلسالمية املعربة، ج : انظر(
َّودعم قوله بأحاديث لرسول . ))َّهو املكان املسبل لألفعال الصاحلة والعبادة((: املعىن قوله

  .اهللا  
ا أصبحت تطلق مع الزمن على))الصومعة(( يف األصل هي ))الزاوية(( )٩ ( املؤسسة اليت  ، إال أ



  
٣٧   ليلى الصباغ.   د-  ١ ق- املدرسة الفارسية يف دمشق

) ٣٢٥(   و )١١(مئتني وأربعة وسبعني من املساجد داخل دمشق) ٢٧٤(و
واحد وثالثني ) ٣١(، و )١٢(ثالمثئة ومخسة وعشرين يف ضواحيها وما حوهلا

ًجامعا
وإذا كانت تلك املراكز التعليمية مل تعمل كلها يف آن واحد، أو . )١٣(

متفرقة أثناء العصور املتتالية، فبعضها نشط واشتد عوده، وبعضها اآلخر ُِوجدت 
ًذبل أمره وتداعى، تبعا لألحوال االقتصادية واالجتماعية والسياسية والفكرية اليت 
ا البالد؛ إال أنه من املؤكد أنه كان يف دمشق حركة تعليمية فعالة يف  َّكانت متر 

تاسع اهلجري وما قبله، بدليل ما ورد عن أغلب تلك الدور يف مطالع القرن ال
  .التدريس واملدرسني فيها أثناء تلك املرحلة

وقد دفعين إىل اختيار هذا املوضوع للبحث أمران متكامالن فيما بينهما، 
ِأوهلما عام، خيص مدارس دمشق القدمية مبجموعها، وذلك لتـعرف مدى  َُّ َِ

                                                            = 
ا شأن  وفيها عادة مسجد، ومدرسة . ))لتكيةا(( و ))اخلانقاه((يقيم فيها املتصوفة، شأ

َّدائرة املعارف اإلسالمية املعربة  :انظر. لتعليم املريدين، وغرف للطلبة، واملسافرين، واحلجاج
  . ٢٢٢ - ١٦/ ٢ يف ج))الزوايا((  عن ))النعيمي((وحتدث ). ٢٣٣ - ٢٣١/ ١٠ج(

ُمجع تربة: ))َُالتـرب(( )١٠ ( يالحظ أنه يف زمن األيوبيني يف و. ُوتربة اإلنسان أي رمسه أو قربه. َْ
ّسورية ومصر بوجه خاص أخذت بعض الشخصيات اإلسالمية السياسية، أو الثرية، تقيم 
ا فيها، وجتعل فيها إىل جانبها مسجدا  ًمقربة خاصة وتعدها لدفنها، ودفن بعض أفراد أسر ُّ ُِ

ً، وترتب فيها قراء لقراءة القرآن الكرمي، ومدرسني وفقهاء، وكتبا  إللقاء الدروس الدينية، ً
وبذلك حتولت الرتب إىل دور تعليم؛ وقد أفرد النعيمي هلذه . ًوتغدق عليها أوقافا وفرية

  .٣٠٢ -  ٢٢٣/ ٢الرتب صفحات يف كتابه، ج
  .٣٣٨ - ٣٠٣/ ٢ ج)١١ (
  .٣٧٠ – ٣٣٩/ ٢ ج)١٢ (
ع ادة صالة اجلمعة، ويضم هلذا الغرض جمموعهو املسجد الذي تقام فيه : الجامع )١٣ (

   .٤٤٤– ٣٧١/ ٢ولعدد اجلوامع، انظر املصدر نفسه ج. املسلمني



  
لد -  جممع اللغة العربية بدمشقجملة    )١(اجلزء ) ٨٣( ا

 

٣٨

باملدرسة (( هلا؛ وثانيهما خاص ))يالنعيم((نشاطها أثناء احلقبة اليت تلت تأريخ 
 يف أواخر ))وثائق احملاكم الشرعية بدمشق((ُ نفسها، إذ عثرت ضمن ))الفارسية

السابع عشر للميالد، ويف النصف األول من القرن / القرن احلادي عشر للهجرة
الثامن عشر للميالد، على عدد من الوثائق اليت تلقي / الثاين عشر للهجرة 
ا املاديةبعض الضوء عل  ى تلك املدرسة وأوقافها، وطرف من سرية حيا

والفكرية؛ اليت قد تشبه يف الواقع سرية أية مدرسة من تلك املدارس، من ناحية 
ًالنشأة وتنظيم العمل، والعاملني فيها، واملستفيدين منها علميا وماديا، وقضاياها  ً

ِبوجه خاص مع املتولني عليها وأطماعهم بغلتها، وذلك  قبل أن يصيبها الزمن ٍَّ
 التعليمي، الذي –بكلكله، وتفقد دمشق املعاصرة اإلشعاع الثقايف والفكري 

فهي . ُكان من مسات جمموع تلك املدارس، والذي عرفت به يف األزمنة السابقة
  .ًإذا منوذج شبه كامل وموثق لبنية تلك املدارس، وتطورها مع الزمن

، هو أن الباحث يالحظ عند قراءة ما والدافع إىل احلديث يف األمر األول
 املدرسي، يف أواخر القرن –ّدونه بعض املؤرخني العرب، املهتمني بالنشاط التعليمي

اخلامس عشر والسادس عشر / التاسع اهلجري، والعقود األوىل من القرن العاشر
م يؤكدون أن تلك املدارس الدمشقية قد خبا نشاطها ومالت إىل  امليالديني، أ

ونسبوا إىل الدولة اململوكية اجلركسية يف أواخر عهدها، وإىل الدولة . بخرا
السادس عشر / ّالعثمانية اليت حلت حملها يف الربع األول من القرن العاشر اهلجري

َامليالدي، مسؤولية ذلك الضياع الثقايف والتعليمي، وخسارة تلك املراكز التعليمية 
فاملؤرخ أبو البقاء تقي الدين عبد اهللا .  والفعاليةَأوقافها، اليت كانت متدها باحليوية

نزهة األنام يف حماسن ((يقول يف كتابه )١٤(ابن حممد البدري املصري، الوفائي

                                                 
عدد  له ) م١٤٨٣ - ١٤٤٣ /  ه٨٨٧ - ٨٤٧( مؤرخ كان له باع يف الشعر والتاريخ )١٤ (



  
٣٩   ليلى الصباغ.   د-  ١ ق- املدرسة الفارسية يف دمشق

وهي من قرى دمشق وضواحيها اهلامة  ،))الصاحلية((، عند حديثه عن )) الشام
))الصاحلية((ومن حماسن الشام : آنذاك، مايلي

ُالرتب، ، املشحونة بالزوايا و)١٥(
ا قصبة دون ميل متشي فيها بني تـرب ومدارس، ببناء مجيل،  َُواملدارس، حىت إن 

))املباشرون((استوىل عليها 
))ّالنظار(( و)١٦(

ْ، وأزالوا منها العني، ومل يبق سوى )١٧( َ
فكم من مدرسة اندرست بعد الصالة والرتاويح، وأمست يف ظلمة بعد . اآلثار

                                                            = 
القاهرة ، وقد طبع يف ))نزهة األنام يف حماسن الشام((من كتبه . من املؤلفات وديوان شعر

  .))القمر بني الليل والنهار  األبصار يف انقراضبصرة أويل: ًومن مؤلفاته أيضا .  ه١٣٤١سنة
 أجزاء يف كتاب ٣. منتخبات التواريخ لدمشق: حممد أديب تقي الدين احلصين: انظر
  .٥٦٠/ ٢م، ج١٩٧٩ /   ه١٣٩٩بريوت . واحد

ًوكان سابقا قرية تقع مشال دمشق، ويف .  حي كبري من األحياء الرئيسة يف دمشق اآلن)١٥(
الثاين عشر / قد امتد إليها العمران منذ القرن السادس اهلجريو: سفح جبل قاسيون

. ُوزخرت يف العهدين األيويب واململوكي باملدارس، واملساجد والرتب، والزوايا. للميالد
  .وتابعت منوها العمراين والسكاين خالل املرحلة العثمانية واملرحلة االستقاللية املعاصرة

حممد أمحد : لقالئد اجلوهرية يف تاريخ الصاحلية، حتقيقا: ابن طولون: انظر حول تارخيها  
  م١٩٨٠ /   ه١٤٠١ جزءان –دمهان 

ًهو رئيس عمل حكومي، وقد يكون موظفا مكلفا مبهمة خاصة، كجباية : ِ املباشر)١٦ ( ً
  .وقد يقصد به املوظف الكبري أو الرئيسي يف الدولة. الضرائب ملصلحة اخلزينة

كتاب زبدة كشف املمالك وبيان الطرق : اهني الظاهريغرس الدين خليل بن ش: انظر  
  . ١٣١، ٩٦/  م ١٨٩٤واملسالك صححه بولس راويس ، باريس 

Dozy) امللحق باملعاجم العربية): دوزي:  
  Supplément aux dictionnaires arabes 2vols - vol I, 89.    

ٍّوقف متـول  ذ كان على كلناظر الوقف، أي املفتش عليه، إ:  واملقصود به.َ مجع ناظر)١٧ ( َ َُ
  .يفتش على املتويل وعمله يقوم باإلشراف عليه، وناظر
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٤٠

ًصبحت حاصالأ: تلك املصابيح، وهي تقول ُ
)) بعدما كان إيواين)١٨(

ّ بالقراء )١٩(
ًعامرا آهال؛ وهذه تقول ًأصبحت مربطا للبهائم، بعدما كنت معبدا للقائم : ً ً
ًجعلوين متبنا: ًاختذوين مسكنا؛ وهذه تقول: والصائم؛ وهذه تقول

وهذه . )٢٠(
أخربوا جداري، وباعوا : ّهدوين وأخذوا سقفي وكشفوين؛ وهذه تقول: تقول
باب، وجعلوين مأوى للكالب؛ واألوقاف تستغيث إىل املوىل املغيث فيقال ال
َ﴿إن إل: ُامسعوا كالم الرمحن يف حمكم القرآن: هلم ََينا إيابـهم مث إن علينا َّ َّ َُّ ُ َ

ُحسابـهم َ َ
ْفيا شوقاه حلسن . )٢١(﴾ِ ))اجلركسية((َ

))ُالركنية((، وحالوة )٢٢(
) ٢٣( .

                                                 
لد األول : دوزي. خمزن للحبوب:  احلاصل)١٨ (   .296/ا
و . ويعين قاعة االستقبال عند ملوك الساسانيني. ّكلمة فارسية معربة:  إيوان)١٩ ( وهي 

َوقد صحفت الكلمة يف . اكبري، مربع الشكل جهته الرابعة مفتوحة ال جدار هل ِّ مصر    ُ
ً عنصرا معماريا أساسيا ))اإليوان((وكان . ))اإليوان((ُ، وهي حجرة تشبه ))ليوان((والشام إىل  ً ً

    .يف بناء املدارس، إذ كان يفتح على الساحة اهلوائية وسط املدرسة
. ٢١٦/ ٣املعربة، ج يف دائرة املعارف اإلسالمية ))إيوان((: huart ))كليمان هيوار((: انظر
 يف دائرة املعارف اإلسالمية اجلديدة Madrasa: Hillenbrand (k) (architecture)و 

(Ei2)لد اخلامس   .١١٣٢ - ١١٣١/ ، ا
  . هو قش القمح))التنب((و . ، كي تتناوله احليوانات))التنب((املكان الذي يوضع فيه : َْ املتنب)٢٠ (
   ).٢٦(و ) ٢٥(اآليتان ، )٨٨(، رقم ))الغاشية(( سورة )٢١ (
 وهي مدرسة مشرتكة للمذهبني احلنفي .  بالصاحلية))املدرسة اجلهاركسية(( أو )٢٢ (

م، وهو ١٢١١/  ه٦٠٨ املتوىف ))فخر الدين جركسي الصالحي((وقد وقفها .. والشافعي
رسة واملد. ))الدين صالح (( أخي ))العادل((، يف عهد السلطان ))الدولة األيوبية((أحد أمراء 

ر يزيد، وتنسب إليها اليوم احمللة كلها وقد اندرست املدرسة ومل يبق منها سوى . تقع فوق 
ما   .قبتني كبريتني أعالمها متهدم، وبعض جدرا

   ٨٩ /٦خطط الشام، ج): حممد( وكرد علي – ٤٩٨ - ٤٩٦/ ١النعيمي، املصدر نفسه، ج: انظر
 الدين  ركن ((فح قاسيون، ومنشئها األمري ، وهي بس))املدرسة الركنية الربانية(( هي )٢٣ (
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))جامع األفرم((ََوياهلفاه على 
)٢٤(

))الناصرية((و  
ُِّتغريت تلك املعاهد، وغلقت . )٢٥(

ُ وإنا إليه راجعونِهللاَّ﴿إنا . أبواب تلك املساجد واملعابد ِ َ ِ َ ، إن هذا هلو البالء )٢٦(﴾َِّ
ّاجلسيم، فال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم

)٢٧(.  
وترتدد هذه النغمة احلزينة املتشائمة على دور العلم يف دمشق، يف أقوال 

                                                            = 
 ألمه؛ وقد تويف ))امللك العادل األيويب(( أخي ))فلك الدين((وهو عتيق .))منكورس الفلكي

وقد اختلست منها قطعة وجعلت . ))حي األكراد((وتقع اليوم يف . م١٢٣٣/  ه٦٣١سنة 
  .يوال يزال يف حائطها كتابات كوفية، وكانت للمذهب احلنف. ًدورا

   .٩٠/ ٦املصدر نفسه، ج:  كرد علي– ٥٢١ - ٥١٩/ ١ج. املصدر نفسه: النعيمي  
الدين آقوش  مجال ((، وقد أنشأه نائب دمشق اململوكي ))الصاحلية((يقع غريب : ََْ جامع األـفرم)٢٤ (

وال . م١٣٠٦/ ه٧٠٦وقد مت بناؤه سنة . ))امللك املنصور قالوون(( من مماليك ))األشرم اجلركسي
ً، إال أنه ظل حمتفظا بتخطيطه ))تيمورلنك((يف فتنة  وقد خرب ماحوله . ًاجلامع قائما إىل اليوميزال 

ُويف والية مدحت باشا العثماين يف القرن التاسع عشر هدم مع كثري من . وأكثر زخارفه اجلميلة
  . ))حممود القوتلي((األبنية، إال أن بعض أهل خبارى جددوه، ومتمه السيد 

 – ١٠٤٤/ ٣ج. منتخبات التواريخ لدمشق:  احلصين– ٤٣٥/ ٢املصدر نفسه، ج:  النعيمي-   
  .١٠٦ - ١٠٤/ م؛ ١٩٦٤/  ه١٣٨٣دمشق . دمشق يف عهد املماليك: حممد أمحد دمهان

وهي . قاسيون وكانت تقع مبحلة الفواخري من سفح جبل . ))املدرسة الناصرية الربانية(( هي )٢٥ (
العزيز حممد بن امللك  لك الناصر صالح الدين، ابن امللك امل((وقد أنشأها . ))دار حديث((

وقد بقيت عامرة يقرأ فيها . م١٢٥٤/  ه٦٥٤، سنة ))الظاهر غازي ابن صالح الدين األيويب
َّويصلى إىل سنة    .ُوبعدها درست وصارت حديقة. م١٨٩٢/  ه١٣١٠ُ

 كرد – ٩٤٢ - ٩٤١/ املصدر نفسه:  ، احلصين١٢٢ - ١١٥/ ١املصدر نفسه، ج: النعيمي  
  .٦/٧٤املصدر نفسه، ج: علي

  ).١٥٦( آية –) ٢( سورة البقرة )٢٦ (
  .٣٢١ - ٣٢٠/  مصدر سابق – نزهة األنام )٢٧ (
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٤٢

))حممد بن علي بن أمحد بن طولون((مؤرخها 
 ، الذي عاصر هو اآلخر )٢٨ (

. م١٥١٧ /  ه٩٢٣سقوط الدولة اململوكية؛ ودخول العثمانيني بالد الشام سنة 
ّمفاكهة اخلالن يف حوادث الزمان((ففي فقرات متعددة من تارخيه   يتحدث ،)) ُ

دارس، وبيعها  أوقاف امل)) نظار((بطريق مباشر وغري مباشر عن تالعب 
   .)٣٠(، أو اقرتاضهم على غلتها)٢٩(ملصلحتهم، أو بيع أجزاء منها

ًويبدو أن التالعب بأوقاف املدارس يف أواخر العهد اململوكي كان جزءا من 
وكان يشرتك يف ذلك القابضون على السلطة . عملية اللعب مبجموع األوقاف

نت ترسله القاهرة بني السياسية أنفسهم يف دمشق، أي نواب السلطان، ومن كا
َّخاصكية((آونة وأخرى من  ّ((

))الكشف عن األوقاف((، باسم )٣١(
، ويبدو أن )٣٢(

                                                 
 – ١٤٧٥/  ه٩٥٣ - ٨٨٠( مؤرخ وعامل بالفقه واحلديث مولده ووفاته بدمشق )٢٨ (

ًخلف كثريا من املؤلفات، ويف موضوعات متنوعة). م١٥٤٦    :أشهر مؤلفاته احملققة. ّ
ًنائبا  إعالم الورى مبن ويل (( و ))مفاكهة اخلالن((، و ))القالئد اجلوهرية يف تاريخ الصاحلية((

  .١٨٥ - ١٨٤/ ٧األعالم، ج:  انظر– ))من األتراك، بدمشق الشام الكربى
الفلك املشحون ): نفسه( ابن طولون - ٢٢/ ٢الكواكب السائرة، ج: وجنم الدين الغزي  

   .وهو ترمجة لنفسه. م١٩٣٠/  ه١٣٤٨ن، دمشق، يف أحوال حممد بن طولو
 ، أن ))َّمفاكهة اخلالن((م يف كتابه ١٥١٠/  ه٩١٦ يؤكد ابن طولون يف أخبار سنة )٢٩ (

، )قرية( يف السموقة ))فدادين((ناظر أوقاف املدرستني اإلقباليتني بدمشق باع منها أماكن 
  .٣٤٦/ ١ج. كل فدان بألف درهم لبعض من ال خياف اهللا

  َّ قد تسلف على ))القاضي الشافعي((ً يف املصدر نفسه أيضا، أن ))ابن طولون((  يذكر )٣٠( 
  ).٣٣١/ ١ج ())ّاملدرسة الشامية الربانية و الغزالية، والناصريتان والتقوية((ّما تغله 

ّ اخلاصكية)٣١ ( ا . ))َّخاصكي((مجع : َّ  أعضاء ((وهي كلمة  فارسية تركية، وكان يوصف 
 لدى السالطني، ويف عهد املماليك كانت تطلق على احلرس اخلاص ))اخلاصةاخلدمة 
أكثرهم  وكان ). املشرتوات(ومعظم األعضاء كانوا من معتقي السلطان احلاكم . بالسلطان
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ُبيع األوقاف قد تفشى وعم، وكان للقضاة يد فيه إذ كانوا يبيحون هذا  ّ َّ
وقد دفعت هذه الظاهرة اخلطرية السلطان إىل إصدار مرسوم سنة . )٣٣(األمر
إذ إن اللعب بأوقاف .  ولكن دون جدوى،)٣٤(م بإبطال بيعها١٥١٠/  ه٩١٦

ّدالل وقف ((املدارس غدا علنيا، حىت إنه ظهر يف دمشق من أطلق عليه اسم 
)) املدارس

)٣٥(.  
الدولة ((ّم، وحلت حملها ١٥١٧/  ه٩٢٣وملا سقطت الدولة اململوكية سنة 

ارس  ببالد الشام، أرادت أن حتصر األوقاف فيها عامة، وأوقاف املد)) العثمانية
 على وقف جامع، أو مدرسة، أو )) مستند((خاصة، فدعت كل من كان له 

ُمسجد، أو تربة، أو خانقاه، أن حيضره بعد أن يقيم احلساب على سنة اثنتني 
    .)٣٦(وعشرين وتسعمئة وتاليتها
ْوسعت لدى املؤرخ  َ َ ّ الذي كان قد دون يف مصنفه معظم )) عبد القادر النعيمي((َ

ّ املتنوعة، أن يسلمها ذلك املصنف، إال أنه رفضأوقاف دور العلم وطلب إىل . ّ
وقد قام هؤالء ومعهم . املسؤولني أن يكتفوا بقوائم كشف األوقاف اليت حصلوا عليها

                                                            = 
وكان بعضهم . ويرسلون مبهمات خاصة إىل داخل البالد وخارجها. ))أمري((يصل إىل رتبة 

ًيعني نوابا على النيابات الشام   .يةُ
D. Ayalon: khassakiyya, Ei2, /Vol. IV, P.1130- 1131.  

َّاخلاصكية(( يبدو أنه كان جيري نوع من االتفاق بني )٣٢ (  وبني نائب دمشق على رمي ))َّ
ًوقد يكون السلطان نفسه شريكا . مبلغ من املال على تلك األوقاف يتقامسانه فيما بينهما

  ).٢٤٨، ٢٢٧، ١٧٦، ١٧١/ ١مفاكهة اخلالن ج. (يف ذلك
  .٣٤٦/ ١ مفاكهة اخلالن ج)٣٣ (
  .٣٤٩/ ١املصدر نفسه، ج )٣٤ (
  .٣٧٨/ ١ املصدر نفسه، ج)٣٥ (
  .٦٥/ ٢ املصدر نفسه، ج)٣٦ (
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٤٤

وقد رافقهم . بزيارة الصاحلية للكشف عن مدارسها وأوقافها) العثماين(القاضي الرومي 
  . املدارس العامرة وغري العامرة نفسه، وكان ينبههم إىل)) ابن طولون((املؤرخ 

ولكن على الرغم من عملية حصر األوقاف تلك يف بدايات العهد العثماين، 
جانربدي ((إذ تابع نائب دمشق العثماين . مل يتوقف)) اللعب بأوقاف املدارس((فإن 
))الغزايل

))املدرسة الشامية الربانية(( خطة سابقيه، فوضع يده على )٣٧(
، وعلى )٣٨(

)) تنكزجامع ((
  .ومدارس أخرى. )٣٩(

ً لسرقة أوقاف املدارس فحسب، وإمنا يبني أيضا )) ابن طولون((وال يتعرض 
توقف نشاط بعض تلك املدارس، بسبب تسليم التعليم فيها، وأوقافها، لعدد من 
ٍّاملدرسني األتراك اجلهالء، الذين مل يكن هلم من هم سوى االستيالء على متحصلها، 

نظار ((ويف الواقع تابع . دد من املدارس اليت توقف التدريس فيهاوهذا كان مصري ع
                                                 

ًكان نائبا على محاة، تعاون مع السلطان سليم العثماين عند دخوله .  من كبار املماليك)٣٧ (
ًإىل سورية ومصر، فعينه السلطان سليم واليا على بال إال أنه بعد وفاة السلطان . د الشامّ

 وأمخدت الدولة العثمانية . سليم، أعلن ثورته على احلكم العثماين واستقالله ببالد الشام
  .م١٥٢١/  ه٩٢٧، وانتهى أمره بالقتل سنة ))سليمان القانوين((ثورته يف عهد السلطان 

حتقيق . األتراك بدمشق الكربىًإعالم الورى مبن ويل نائبا من : ترمجته يف ابن طولون: انظر  
  .٢٢٩ - ١٩٢/ م١٩٨٤/  ه١٤٠١حممد أمحد دمهان، دمشق، 

 وهي اليوم يف سوق صاروجة وهي – تقع يف منطقة العقيبة مبحلة العونية يف دمشق )٣٨ (
ا ست الشام ودفنت فيها، وقد رممتها مديرية . ًعامرة وتعرف أيضا باحلسامية أنشأ

  .نيات من القرن املاضي بإشراف مديرية اآلثاراألوقاف السورية يف األربعي
  .٩٤٦/ املصدر نفسه، :  احلصين– ٣٠٠ - ٢٧٧/ ١املصدر نفسه، ج:  النعيمي- 

ر بانياس يف دمشق)٣٩ (  وقد بناه نائب . ّ يقع ظاهر باب النصر جتاه حكر السماق على 
َّربة من  مص))تنكز((وقد  أحضرت جثة . م١٣٤٠/  ه٧٤١دمشق اململوكي املتوىف سنة 

  .اإلسكندرية بعد قتل السلطان له ليوارى يف تربته إىل جانب اجلامع
   .١٠٢/ املصدر نفسه:  العلموي– ٤٢٦ - ٤٢٥/ ٢ج/ املصدر نفسه:  النعيمي-   
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َ األتراك كأمثاهلم النظار السابقني، عملية التخريب لألوقاف واالستيالء ))األوقاف
ومع أن الدولة العثمانية سعت الختاذ إجراءات عقابية صارمة جتاه من يثبت . عليها

)) سنان القرماين((َّعليه ذلك، فإن 
اجلامع ((، و)٤١(ر البيمارستان النوري ناظ)٤٠(

ُ، باع بسط اجلامع وحصره حىت قال ))األموي ))حممد أبو الفتح املالكي((ُ
، العامل )٤٢(

  : ًوالشاعر يف أوقاف اجلامع األموي، حاكيا لسان حال اجلامع مايلي
ّأ◌مل يك قاضي الشام عـين مـسؤوال ُ َ ُ َ

)٤٣( ٍِّيقول على ما قيل جامع جلق  ِ ُ ِ َ ُ 
ِيسلم لألعاجم وقفي ألكله )٤٤(ِ هلم عين كتاب ابن ماكوالَويروي ُ ِ ُ َّ َ ُ 

                                                 
 ناظر أوقاف احلرمني الشريفني ))أمحد جليب القرماين((وهو والد :  من األتراك العثمانيني)٤٠ (

 املدرسة ((م، ملا فعله يف اجلامع ويف ١٥٥٩ /  ه٩٦٦وقد شنق سنة . بدمشق
  .١٤٩/ ٢الكواكب السائرة، ج:  جنم الدين الغزي- .))الصمصامية

  

 نور الدين ((ويقع يف زقاق البيمارستان داخل دمشق بناه . ))املشفى النوري(( هو )٤١ (
ِّوقد حول يف يومنا هذا إىل متحف. م١١٥٤/  ه٥٤٩ سنة ))الزنكي  ًوقد ظل عامرا حىت. ُ
  .م ١٩٠٠ – ١٨٩٩/  ه١٣١٧سنة 

/ م١٩٣٩/  ه١٣٥٧تاريخ البيمارستانات يف اإلسالم ، دمشق : أمحد عيسى بك: انظر  
  .٢٣ - ٢٢/ ١٩٥٩، و شوكت الشطي، موجز تاريخ الطب، دمشق ٢٠٦

 هو حممد بن عبد السالم بن أمحد التونسي األصل، املالكي املذهب، نزيـل دمشـق، )٤٢ (
فقيه، وعالمة يف النحو والصرف واملعاين والبديع ). م١٥٦٧ - ١٤٩٦/  ه٩٧٥ - ٩٠١(

ًوهو أديب وشاعر، ويل نيابة القضاء زمنا طويال . والعروض واملنطق ً.  
  .١٤٣/ ٢در احلبب ج:   واحلنبلي٢٦ - ٢١/ ٣ الكواكب السائرة ج– انظر - 

ِّ جلق)٤٣ ( و أنه كان ويبد. اسم ملوقع قرب دمشق اختذه غساسنة الشام أحد مقار إقامتهم: ِ
  .ومل يلبث هذا االسم أن أطلق على دمشق وغوطتها. جنويب دمشق

   .N. Elisseeff, Djillik, E.i2. Vol. II, 554:  دائرة املعارف اإلسالمية اجلديدة بالفرنسية-   
أمري ومؤرخ، ). م١٠٩٣ - ١٠٣٠/  ه٤٨٦ - ٤٢١(هو علي بن هبة اهللا :  ابن ماكوال)٤٤ (

ولد قرب بغداد وتنقل بني مصر والشام وما وراء . هان يف فارسوشاعر، أصله من نواحي أصب
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٤٦

ِوبـعد اإلمام  ْ َالزنكلوني لزنكوالَ َِ ْأبـعد فىت  )٤٥(َ ْالسبكيَ ٍ أعطى لسيبكِّ ََْ ْ ُ 

                                                            = 
كتبه  من . ًقتله غلمان له من الرتك، طمعا مباله. َّوهو من العلماء احلفاظ. النهر وخراسان

: ّ ابن خلكان– ))اإلكمال يف املؤتلف واملختلف من األمساء والكىن واألنساب((: املشهورة
  .١٨٣/ ٥لي، األعالم، ج الزرك– ٣٣٣/ ١وفيات األعيان، ج

   : يضم هذا اهلامش شروح ما أتى يف جمموع بيت الشعر من مفردات)٤٥(
  

ْالسبكي -  فهناك عدد من أفراد هذه :  هنا))ُْالسبكي((ال يعرف بالضبط، من املقصود بـ : ِ
اء (( فهناك . األسرة اشتهر بالعلم، وتسنَّم منصب قاضي قضاة الشافعية يف مصر والشام

ترمجته يف النعيمي،  : انظر) [١٣٧٥ - ١٣٠٧/  ه٧٧٧ - ٧٠٧ ())سبكيالدين ال
 – ١٣٢٦/  ه٧٧١ - ٧٢٧ ())تاج الدين السبكي((و ). ٣٩ - ٣٨/ ١املصدر نفسه، ج

 – ٧٣٥(و ويل الدين السبكي ] ٣٨ - ٣٧/ ١املصدر نفسه، ج: النعيمي) [م١٣٦٩
  الدين تقي((وقبلهم ]. ٤٠ - ٣٩/ ١املصدر نفسه، ج) [م١٣٨٣ – ١٣٣٤/  ه٧٨٥

]. ٣٦ - ٣٥/ ١املصدر نفسه، ج) [م١٣٥٥ -  ١٢٨٤/  ه٧٥٦ - ٦٨٣ ())السبكي
 ً املذكور آنفا، ))ويل الدين((ً أصغر آل السبكي سنا، وهو ))الفىت السبكي((يقصد بـ   ّولعله 

 ))مجال الدين السبكي((أو . ّوقد أفىت ودرس يف دمشق وناب يف القضاء، وويل اخلطابة
، وقد عرف بعلمه وقضائه العادل )م١٣٥٤ - ١٣٢٢/  ه٧٥٥ - ٧٢٢(ًوقد تويف شابا 

  ].٢٤٠ - ٢٣٩/ ١النعيمي، ج[
َْالسيبك -  والكلمة عامية على ما . أنبوب يوضع بني فخذي الطفل يف املهد ليبول فيه: َ

َيبدو، والشاعر يشبه هنا من وكل إليه أمر اجلامع األموي، ذلك التشبيه املقذع ليدل 
ِ
على  ُ

 .  حمرفة عن مواقعها))السبكي((مع استخدامه أحرف كلمة . نظارة بهاحنطاط مستوى ال
  .٦٢٩ - ١/٦٢٨انظر دوزي باللغة الفرنسية امللحق باملعاجم العربية ج - 
ُالزنكلوني -  َ ْ  - ١٢٨٠ /  ه٧٤٠ - ٦٧٩(هو أبو بكر بن إمساعيل جمد الدين : َ

َزنكلون((نسبته إىل قرية ). م ١٣٣٩  يف مصر، ورحل عاش وتويف.  من قرى شرقية مصر))َ
ّولكن مل يعرف أنه درس يف اجلامع األموي، أو . له تصانيف يف فقه الشافعية. إىل دمشق ُ

 . املشار إليه يف احلاشية السابقة تلمذ له))اء الدين السبكي((ًكان ناظرا لوقفه إال أن 
الدرر الكامنة .  ابن حجر العسقالين– ٣٨/ ١املصدر نفسه ج: انظر النعيمي - 



  
٤٧   ليلى الصباغ.   د-  ١ ق- املدرسة الفارسية يف دمشق

ِوضموا له قردا على الرفض َ ً ْ
ِ ُّ َْ جمبوالَ

ٍأقاموا يل قردا بشباك مشهد )٤٦( َِ ْ َ ً 
َفالبـلغ اهللا األعاجم مأموال َ َ ِْيؤمل كل أكل مايل بأثره َّ َ َ ْ ٌ ِّ 

ً ذاك، خرب أيضا )) ستان القرماين((بل إن  ، قرب )) املدرسة املالكية((ّ
)) الصمصامية(( املعروفة بـ )) البيمارستان النوري((

تلك،  ُ، فشنق بسبب أفعاله )٤٧(

                                                            = 
  .٣٦/ ٢ األعالم ج– ١/٤٤١ج
ًال تبدو املفردة كلمة أو امسا معروفا، إال إذا كانت قد حنتت من كلمة : ِْزنكوال -  زانكي،  ً

  .١/٦٠٧ دوزي، املصدر السابق بالفرنسية، ج–. ))لص((وتعين بالعامية 
َزنكلة((ًوهناك أيضا كلمة  ًوتعين طعاما يصنع من العجني والسكر ولكنها التؤدي املعىن . ))ُ

  .٦٠٨ – ١/٦٠٧دوزي ، املصدر نفسه، ج. املقصود
  : هذه احلاشية تشرح مفردات البيت)٤٦ (

َمشهد -  ْ َّ مبىن إسالمي يضم عادة قرب ويل، أو خيصص ألحد الصاحلني دون أن يكون :َ َُ ّ 
 ، ))أيب بكر الصديق((ًمدفونا فيه؛ وكان يف اجلامع األموي عدة مشاهد، منها مشهد 

 . وغريه))عروة((، ومشهد ))دينعلي زين العاب((ومشهد 
 .٣٣ - ٢٠/ ١٩٤٨صالح الدين املنجد، مسجد دمشق، دمشق : انظر - 
ذا التعبري عادة يف عرف ذلك العصر، : الرفض -   التشيع لعلي بن أيب طالب ((يقصد 

  . ))رضي اهللا عنه وآلله
ا جددت ويبدو أ.  شرقي دار القرآن الوجيهية))حجر الذهب(( تقع املدرسة يف حملة )٤٧ (

. م١٣٣٣/  ه٧٣٤م، ووقف عليها مشس الدين غربيال املتوىف ١٣١٧/ ه٧١٧للمالكية سنة 
ا ناظرها سنان القرماين حنو  ا درست بعد أن خر   . م١٥٥٩ –م ١٥٥٨/  ه٩٦٦ُويظهر أ

ا))َْالعلموي((إذ إن املؤرخ  ا دخلت يف ))احلصين((ويضيف .  يشري إىل أنه ال يعرف مكا  أ
  .وق احلميديةطريق الس

. ١١٩ - ١١٨/ املصدر نفسه:  العلموي– ١٠- ٨/ ٢املصدر نفسه، ج: النعيمي: انظر
  .٩٥٩/  احلصين، املصدر نفسه– ٩٦/ ٦خطط الشام، ج:  كرد علي–
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٤٨

))السليمية((هو ومتويل 
)) حسني اجلليب(( )٤٨ (

)٤٩(.  
ّويعقب املؤرخ  ))الغزيجنم الدين ((ُ

 القريب من تلك احلقبة، على ما قام )٥٠ (
السابع عشر /  أي يف القرن احلادي عشر –وأما اآلن ((: به الناظران بقوله

 فقد جتاوز أهل الفساد إىل أمور فوق هذه األمور، حبيث هذه األمور - للميالد
ً ال تعد هلا شيئا؛ مث إن حصل عليهم إنكار، دفع)) سنان((اليت انعقدت على  ت ّ

                                                 
 حميي الدين بن (( الذي بناه على ضريح الشيخ ))سليم العثماين(( هي جامع السلطان )٤٨ (

َّوقد وقف عليه أوقافا كثرية دارة. م١٥١٧/  ه٩٢٣، يف الصاحلية، وكان ذلك سنة ))عريب ً .
  .ًوكان الناظر املشار إليه متوليا على التكية ال على اجلامع املدرسة. ًّوأتبع له تكية يطبخ فيها

   .٢٤١ - ٢٤٠املصدر نفسه، :  العلموي- 
ها وقد بنا.  يف املرج األخضر يف التكية السليمانية))السليمية((وهناك تكية أخرى باسم 

  .ًالسلطان سليم أيضا، وظلت ناشطة حىت القرن الثالث عشر اهلجري
   .١٣٨/ ٦كرد علي، املصدر نفسه، ج: انظر

. ِ، وصلبا بدار السعادة وشاشامها وعمامتامها على رؤوسهما))سنان القرماين(( شنق مع )٤٩ (
   .١٣٩/ ٢الغزي، الكواكب السائرة، ج. ّومها ذوا شيبتني نريتني

ولد بدمشق وتويف فيها . ))جنم الدين(( بن حممد بدر الدين الغزي امللقب بـ هو حممد) ٥٠ (
 له مؤلفات متعددة يف . مؤرخ، وأديب، وفقيه) م١٦٥١ – ١٥٧٠/  ه١٠٦١ - ٩٧٧(

، ))الكواكب السائرة يف مناقب أعيان املئة العاشرة((: موضوعات متنوعة ومنها يف التاريخ
  راجم أعيان الطبقة األوىل من القرن احلادي لطف السمر وقطف الثمر من ت((وذيله 
  ١٩٤٥لبنان  ())جربائيل جبور((وقد نشر األول يف ثالثة أجزاء، وحققه األستاذ . ))عشر

 ونشرته وزارة الثقافة ))حممود الشيخ((، ونشر الثاين يف سفرين، وقد حققه األستاذ )١٩٥٩
    .م١٩٨١ - ١٩٨٠يف سورية، سنة 

، ويف ))لطف السمر((املؤرخ، الدراسة التفصيلية يف مقدمة كتاب  ))الغزي((حول : انظر  
ْالسفر األول، ص خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر، :  واحمليب– 151  -   1: ِ

  .٢٠٠ - ١٨٩/ ٤ج



  
٤٩   ليلى الصباغ.   د-  ١ ق- املدرسة الفارسية يف دمشق

))ّالرشوة عنهم وباله، وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم
) ٥١(

.  
ًويف احلقيقة، مع ما قد يتبني من موقف الدولة العثمانية الشديد نسبيا من 

ًسارقي األوقاف، فإن االعتداء عليها بوسيلة أو بأخرى بقي قائما، حىت ((
ويظهر . امل أكثرهاافتقدت دور العلم والدين أوقافها مع الزمن، وضاعت مع
حممد أديب تقي ((: ًهذا واضحا يف كتابات املؤرخني املعاصرين لنا، من أمثال

))احلصين الدين
))حممد كرد علي(( و )٥٢(

، اللذين أفردا دراسات خاصة )٥٣ (
لألوقاف وضياعها، وأسباب ذلك الضياع، وأظهرا أسامها على تلك املدارس 

ا السابقة، وما قدمته من خد مات علمية وتثقيفية وفكرية ألجيال ونشاطا
  .)٥٤(العصور السالفة

ويف احلقيقة، إذا أمعن يف النظر يف عوامل ضعف نشاط تلك املدارس يف 
دمشق، فإنه يالحظ أن ضياع تلك املدارس لبعض أوقافها، مع أمهيته الكبرية 

                                                 
  .))سنان القرماين(( ترمجة – ١٤٩/ ٢ يف الكواكب السائرة، ج))الغزي(( جاء قول )٥١ (
ويل نقابة ). م١٩٤٠ - ١٨٧٤/  ه١٣٥٨ - ١٢٩٢(ق  أديب ومؤرخ من أهل دمش)٥٢ (

  ))منتخبات لتواريخ دمشق((:  َّأشراف مدينة دمشق مدة، وكتب تارخيها يف مؤلف عنوانه
  .م١٩٧٩/ ه ١٣٩٩دمشق . ُيف ثالثة أجزاء، ضمت يف جملد واحد

  

أديب ) . م١٩٥٣ - ١٨٧٦/  ه١٣٧٢ - ١٢٩٣( هو حممد بن عبد الرزاق كرد علي )٥٣ (
مع العلمي العريب بدمشق((في، من أهل دمشق، كان رئيس ومؤرخ وصح  ومؤسسه،   ))ا

ووقف يف .  ويل وزارة املعارف مرتني أثناء االنتداب الفرنسي- ))جملة املقتبس((وصاحب 
  وكان حيسن الرتكية والفرنسية إىل . له مؤلفات كثرية. وجه القوى العثمانية الساعية للترتيك

  .))املذكرات(( بستة أجزاء، و ))خطط الشام((اته اهلامة جانب العربية، من مؤلف
  . ٧٥ - ٧٣/ ٧األعالم، ج: الزركلي - 
  .نفسه  ))حممد كرد علي((، حيث ترجم ٣٤٧ - ٣٣٣/ ٦خطط الشام، ج: كرد علي - 

  .٩٧٢ - ٩٦٨/  واحلصين– ١٦٧ - ١٦٣/ ٦خطط الشام، ج:  انظر)٥٤ (
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٥٠

 يف حلياة تلك املدارس، ووصول األروام اجلهالء إىل التعليم يف بعضها، مل يكونا
الواقع وحدمها السبب وراء التضاؤل التدرجيي للفعاليات التعليمية لتلك املدارس، 

إذ . التاسع عشر امليالدي/ ًمث تالشيها تقريبا يف أواخر القرن الثالث عشر اهلجري
ّالبد أال يغيب عن ذهن الباحث، الضعف السياسي، واالقتصادي، واالجتماعي  َّ

ة وإمرباطوريتها يف تلك املرحلة من تارخيها، وأثر الذي تردت فيه الدولة العثماني
هذا يف الوقت الذي أخذت فيه هذه . ذلك على احلياتني الفكرية والتعليمية

ا، مقتبسة من احلضارة األوربية . الدولة تقوم حبركة إصالح واسعة ملختلف شؤو
. اطوريتهاففي القرن الثالث عشر أجرت تغيريات جذرية يف البنية التعليمية يف إمرب

))إبراهيم باشا((ّوقد مهد حكم مصر لبالد الشام زمن 
) م١٨٤٠ - ١٨٣٢ ()٥٥(

 قد سبقت الدولة العثمانية يف ))مصر((لتلك اإلصالحات التعليمية، اليت كانت 
ًبرناجما للتعليم ((فمن املعروف أن ذلك احلكم أنشأ يف سورية . مضمارها
الدولة ((ومل تلبث . )٥٦(يف مصر على منط ذاك الذي جرى تطبيقه ))االبتدائي

                                                 
/ ه١٢٦٤ - ١٢٠٤(املرحلة عاش خالل .  وايل مصر))حممد علي باشا((هو ابن  )٥٥ (

ًأرسله والده حبملة إىل احلجاز إلخضاع الوهابيني الثائرين، وكان قائدا ). م١٨٤٨ - ١٧٩٠
ة اليت م؛ كما كان على رأس احلمل١٨٢٣/ ه١٢٣٩سنة  ))املورة((ًأيضا حلملته يف حرب 

اين وكان على رأس حكم بالد الشام مث. ِّأرسلها إىل بالد الشام وانتهت بضمها إىل مصر
 والدول األوربية على إخراجه ))الدولة العثمانية((، حيث عملت )م١٨٤٠ - ١٨٣٢(سـنوات 

  .م، إال أنه تويف بعد سبعة أشهر١٨٤٨ونزل له أبوه عن إمارة الديار املصرية سنة . منها
لد ) E12(دائرة املعارف اإلسالمية اجلديدة بالفرنسية : انظر   ، ١٠٢٥ - ١٠٢٤) ٣(ا

IBRAHIM PASHA ، -الزركلي، – ٧٢ - ٤٥/ ٤ كرد علي، خطط الشام، ج 
  .٤٢ - ٤١/ ١ّ دائرة املعارف اإلسالمية املعربة، ج- ٦٦، ١األعالم، ج

/ ه١٣٦٥يقظة العرب تعريب علي حيدر الركايب، دمشق، : جورج أنطونيوس:  انظر)٥٦ (
  . ٣٢ - ٣١، ص١٩٤٦
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ًتنظيما جديدا للتعليم(( أن أوجدت هي األخرى ))العثمانية نظام (( مبوجب ))ً
ن إيلول الفاتح م/ ه ١٢٨٩ُ مجادى األوىل ٢٤ الصادر يف ))املعارف
  : يف مخس مراحل))الدراسة((وفيه نظمت . )٥٧(م١٨٦٩
ا أربع سنوات وهي إلزا))املرحلة االبتدائية((  ))املرحلة الرشدية((مية؛ و  ومد

ا أربع سنوات أيضا، و  ا ثالث سنوات، ومرحلة ))املرحلة اإلعدادية((ًومد  ومد
قسم : وهي قسمان. ، وهذه ال توجد إال يف مراكز الواليات))املدارس السلطانية((

ٍعال، والدراسة فيه ست سنوات، وقسم عادي، ومدة الدراسة فيه ثالث 

دار املعلمني ودار املعلمات، ودار (( وتشمل ))ملرحلة اخلامسةا((ًسنوات؛ وأخريا 
الفنون، ومكاتب الفنون، والصنائع املختلفة، ومتتد الدراسة فيها حبسب شعب 

ا ثالث سنوات أو أربع املدارس ((ًوكان هناك أيضا، مامسي بـ . الدراسة وتفرعا
ا الطالب بعد إمتام دراستهم))الرشدية العسكرية   . االبتدائية ويلتحق 

                                                 
يف دائرة . ))Ma`arifمعارف ((ة ماد ))لتعليم العصري يف الدولة العثمانيةا((انظر حول  )٥٧ (

لد E12املعارف اإلسالمية اجلديدة بالفرنسية  والبحث ) ٩٢٠ - ٩٠٨(، ص)٥(، ا
  .M. Winter َِْللباحث ونـرت

جزءان . ))الدولة العثمانية، تاريخ وحضارة((من كتاب ) الباب الرابع(ًوانظر أيضا   
. ))أكمل الدين إحسان أوغلي((تأليف جمموعة من الباحثني، بإشراف األستاذ الدكتور 

ٍوانظر بوجه . ١٩٩٩ اصطنبول ))صاحل السعداوي((واجلزء األول من تعريب األستاذ 

  ).٥٥٦ - ٤٩٥(خاص الصفحات 
التعليم الرمسي والتقليدي واألهلي عند املسلمني ((: عبد اجلبار احلاج عثمان: ًوانظر أيضا  

ري يف قسم التاريخ جبامعة دمشق رسالة ماجست. ١٩٢٠ و ١٨٧٨يف بالد الشام، مابني 
  .وهي مرقونة على اآللة الكاتبة ))أمحد طربني((، بإشراف األستاذ الدكتور ١٩٨٠سنة 

 ١٨٦٤ ())اإلدارة العثمانية يف والية سورية((: وانظر كذلك، عبد العزيز حممد عوض  
  .٢٦٤ - ٢٦٠، و ٢٥٧ - ٢٥٤/ ت.د. ، مصر، دار املعارف)١٩١٤
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٥٢

املدارس ((وبذلك بدأت أنواع تلك املدارس تنتشر يف بالد الشام، وتنافس 
ً املشار إليها آنفا، بل إن بعض تلك املدارس القدمية غدت مقرا لبعض ))التقليدية ً

ٌومثل على ذلك . املدارس اجلديدة ))املدرسة اجلقمقية((ََ
اليت أطلق عليها يف القرن  

))املدرسة اجلقمقية الرشدية((الثالث عشر اهلجري 
أي (ً، وكانت مكتبا )٥٨ (

  .ًمقدما على سائر املكاتب) مدرسة
ال التعليمي اجلديد   اليت منا ))املدارس التبشريية((ُوجيب أال ينسى يف هذا ا

نشاطها أثناء احلكم املصري يف بالد الشام وبعده، لتشجيع هذا احلكم هلا، وإن 
، و ))والية بريوت((ق بالذات أقل من نصيب كان نصيب والية سورية، ودمش

  .))متصرفية لبنان((
ومهما تكن العوامل اليت أضعفت من نشاط املدارس الدمشقية القدمية اليت 

بأن تلك املدارس قد : ، فإنه ميكن تثبيت احلقيقة التالية))النعيمي((حتدث عنها 
ا التعليمية يف القرن الثالث عشر اهلجري   التاسع عشر /تضاءلت فعاليا

ومن هذه املدارس اليت . امليالدي، ومل يبق منها سوى شعاع من نور هنا وهناك
ا ماأصاب غريها من دور التعليم،   اليت حنن بصدد ))المدرسة الفارسية((أصا

  .احلديث عنها

                                                 
، ))مشس الدين(( وولده ))سنجر اهلاليل((مع األموي، وكان قد أسسها وتقع مشال اجلا )٥٨ (

سيف الدين ((، فجددها ))تيمورلنك((واحرتقت يف فتنة . ))امللك الناصر حسن((مث انتزعها 
َجقمق ْ  وأضاف إليها مدرسة لأليتام وتربة وجعلت يف القرن الثالث عشر اهلجري، مدرسة ))َ

  .للذكور، ومتيزت عن غريها
حلية البشر يف تاريخ القرن الثالث :  وعبد الرزاق البيطار– ٨٩/ ٦ خطط الشام، - : رانظ  

أعيان دمشق يف القرن الثالث :  حممد مجيل الشطي- : وانظر. ٨٢٩ - ٨٢٨/ ٢عشر، ج
  .١٦٩، ص١٩٩٤/ ه١٤١٤مشق، د) ه١٣٥٠-  ١٢٠١(عشر ونصف الرابع عشر 



  
٥٣   ليلى الصباغ.   د-  ١ ق- املدرسة الفارسية يف دمشق

ويف الواقع يطالعنا مؤرخونا املعاصرون الذين تتبعوا أخبار تلك املدارس أو 
))فعبد القادر بدران((. احلقيقة عن تلك املدرسةبعضها، بإثبات تلك 

 املتوىف )٥٩ (
م، الذي كان من أوائل الباحثني السوريني املعاصرين يف اآلثار ١٩٢٧/ ه١٣٤٦

 عن هذه ))منادمة األطالل ومسامرة اخليال((اإلسالمية بدمشق، ذكر يف كتابه 
ًوقفت على آثارها، فلم أر شيئا من املدرس((: املدرسة مايلي ة، وهناك جامع ُ

اية  ))سوق السالح((صغري مقابل 
 ؛، وبه قربان، وأظنه هو الرتبة املذكورة)٦٠(

وجبانبه من الغرب زقاق له باب قدمي، واهللا أعلم أن املدرسة كانت هناك مث 
))ًتناولتها أيدي املختلسني فجعلتها دورا، وأعانت الدهر على حمو آثارها

) ٦١( .
ًلق يف حتديد ذلك املوقع للمدرسة مبدئيا مما ذكره  قد انط))بدران((ويبدو أن 

                                                 
فقيه حنبلي، عارف باألدب والتاريخ ، ))عبد القادر بدران بن أمحد بن مصطفى(( هو )٥٩ (

 وهي قرية قرب دمشق، وعاش يف دمشق وتويف فيها، ويل إفتاء ))دوما((ولد يف . وشاعر
اآلثار الدمشقية ((: له عدة تصانيف منها. احلنابلة، وحبث يف الباقي من آثار دمشق

كم قطر وقد طبع هذا األخري بنفقة حا. ))منادمة األطالل((، و ))واملعاهد العلمية
وهو من منشورات املكتب اإلسالمي للطباعة والنشر، . ))الشيخ علي بن عبد اهللا ثاين((

 البن عساكر يف بضع ))تاريخ دمشق((اختصار : ًومن أعماله أيضا. ه١٣٧٩دمشق 
  .جملدات

 أجزاء، مصر ٣األعالم الشرقية يف املئة الرابعة عشرة للهجرة، : زكي حممد جماهد: انظر  
  .١٩٣ - ١٩٢/ ٤األعالم، الطبعة الثالثة، ج:  الزركلي– ١٢٨/ ٢، جم١٩٢٨/ ه١٣٤٦

 من أسواق دمشق القدمية، يقع جنوب جامع دمشق، مقابل باب الزيادة، وكانت تباع )٦٠ (
  .ِفيه خمتلف األسلحة

نشر حبيب الزيات يف . نزهة اآلفاق يف شرح حالة األسواق:  ابن عبد اهلادي- : انظر
 العدد األول – ١٩٣٩ السنة السابعة والثالثون – بريوت –ة املشرق اخلزانة الشرقية، جمل

)٢٨ - ١٨.(  
  .١٣٥/  منادمة األطالل ومسامرة اخليال)٦١ (
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٥٤

))املدرسة اجلوزية احلنبلية(( عن موقعها القدمي، وهو غرب ))النعيمي((
 مقابل )٦٢(

))باب الزيادة((اخلارج من 
  . باجلامع األموي)٦٣ (

 ))جامع بني البحرتني(( هي ))املدرسة الفارسية((أن (( فقد ذكر ))احلصين((أما 
ْ اليوم مسجدا أو مصلى، ومن نظم بانيهاوهي باقية إىل َ ْ ُِ ّ ً:  

ُدار حق وما سواها يزول ُهذه دارنا اليت حنن فيها   ٍ ُ 
ُعن قريب يفضي بك التحويل ْ َ

)٦٤(
ًفاعتمر للممات دارا إليها   )) ِ

َ ْ 
 يف كتابه ))حممد كرد علي((ّويبدو أنه قد نقل الشعر مما أورده العالمة 

يف املدرسة ((: ، إذ قال))املدرسة الفارسية(( عن  عند حديثه))خطط الشام((
ُْالفارسية اآلن قربان، وهاك أبياتا من نظم بانيها، أمر أن تكتب على تـربته بعد  ً َ

بين ((وأظنها لغريه من املتقدمني، وقد رأيتها مكتوبة على مدفن . وفاته

                                                 
/ ه٥٨٠أنشأها سنة ) البزورية( يف أول سوق القمح بدمشق ))املدرسة اجلوزية(( تقع )٦٢ (

مث غدت . ًوكانت مقرا للمحكمة الشرعية. م ابن مجال الدين اجلوزي البكري١١٨٤
مدرسة جلمعية اإلسعاف اخلريي لتعليم اليتامى واألوالد الفقراء؛ وقد احرتقت أثناء الثورة 

ا خمازن ومصلى بسيط   .ُالسورية، ودرست، وجدد مكا
  .١٢٣ - ١٢٢/ املصدر نفسه:  العلموي-  ٦٣ - ٣٩، ٢ج: النعيمي - 
  .٩٦/ ٦خطط الشام، ج:  كرد علي-  ٩٥٩/ احلصين - 

ًويقع جنويب اجلامع، ويعرف أيضا . مع األموي السبعة أحد أبواب اجلا)٦٣ ( و . ))بباب العنربانني((ُ
ا كل ساعة من النهار))بباب الساعات((   .، ألنه كان عنده ساعة عجيبة يعلم 
) م١٢٢٠/ ه٦١٧املتوىف (رضوان حممد الساعايت :  انظر حول الساعة– ١٠٩/ احلصين -   

ا: َّيف مؤلف تقدمي وحتقيق وتعليق حممد أمحد دمهان، دمشق، . َعلم الساعات والعمل 
  .٣٢ - ٢٨/ م١٩٨١/ ه١٤٠١

  .٩٤٩/ ٣ منتخبات التواريخ لدمشق، ج)٦٤ (



  
٥٥   ليلى الصباغ.   د-  ١ ق- املدرسة الفارسية يف دمشق

))ُالشحنة
املشار  وأعاد البيتني )) حبلب)٦٦(باب املقام(( مؤرخي حلب، يف )٦٥(

ًإليهما آنفا، وأضاف إليهما ثالثا هو ً:  
ُمثلما يؤنس اخلليل اخلليل َ ُ َفاعتمل صاحلا يؤانسك فيها   ْ ِ ً ْ 

ًوعلق على أبيات الشعر قائال اهد ((: َّ إن هذه األبيات قد أمر األمري ا
 رمحه اهللا، أن تكتب على قربه، وذلك يف ))سيف الدين علي بن قليج((املرابط 

))املدرسة القليجية((يف حجر خاص 
نور (( هذا من أمراء ))سيف الدين((و . )٦٧ (

، وبذلك رأينا أن هذه األبيات قد ادعاها كثريون، وأحبها غري ))الدين الزنكي
)٦٨(واحد من العظماء

((.  

                                                 
ظهر عدد من املؤرخني والعلماء من هذه األسرة حبلب أثناء القرنني الثامن والتاسع  )٦٥ (

    ))غريابن الشحنة الص((، وكان يلقب بـ ))حممد بن حممد أبو الفضل((للهجرة، ومنهم 
ً، وكان فقيها ومؤرخا له عدة تصانيف؛ وينسب )م١٤٨٥ - ١٤٠٢/ ه٨٩٠ - ٨٠٤( ً

  .))الدر املنتخب يف تاريخ مملكة حلب((إليه 
  .٢٨٠ - ٢٧٩/ ٧الزركلي، األعالم، ج: انظر  

 يف حلب، حيث يقع مشهد إبراهيم اخلليل عليه السالم، ))املقام اإلبراهيمي((هو باب  )٦٦ (
 يؤدي إىل ذلك املقام حيث تقع أشرف مقابر حلب، اليت يدفن فيها أي هو الباب الذي

 أجزاء، حلب ٣ر الذهب يف تاريخ حلب، ): كامل( الغزي –. عادة الصلحاء والزهاد
  .٢٦٨/ ٢ج). م١٩٢٦ - ١٩٢٢/ ه١٣٤٥ - ١٣٤١(

وتقع داخل الباب الشرقي وباب توما، انظرها يف : ))املدرسة القليجية الشافعية(( )٦٧ (
 فكانت يف ))القليجية احلنفية(( أما –. ُ، وقد درست وضاعت معاملها١/٤٣٤يمي، جالنع

ًسوق التنب واختذت بيتا مالصقا لدار بين العظم ولعلها هي اليت كانت جممع الفضالء . ً
  .٦/٩٤خطط الشام، ج. لالستشارة إذا دهم أهل دمشق أمر مهم

 الشافعية، ))القليجية(( حديثه عن  على أبيات الشعر، عند))كرد علي((َ جاء تعليق )٦٨ (
  .٨٦ - ٦/٨٥خطط الشام، ج
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٥٦

))جعفر احلسين((ويذكر الباحث 
الدارس يف ((، ))النعيمي((ِّ حمقق كتاب )٦٩ (

ُبين (( بأنه ))املدرسة الفارسية((ِّيت يعلق فيها على  يف حاشيته ال))تاريخ املدارس
ا مصلى حديث العهد ))َّمكا

) ٧٠(.  
))حممد أسعد طلس((أما الباحث 

مثار املقاصد (( الذي قام بنشر كتاب )٧١ (
))يوسف عبد اهلادي(( ملؤرخه ))يف ذكر املساجد

َّ، وذيله باملساجد القائمة )٧٢ (
ّوصف ذلك املسجد الذي حل حمل يف املرحلة املعاصرة بدمشق، فقد  املدرسة ((َّ

ً، وصفا أكثر تفصيال، فقال عنه))الفارسية مسجد شتوي فقط، له جبهة ((: ً
ما  أي (حجرية حديثة، وإىل جانبه شباكان وحبرتان صغريتان مسي املسجد 

) ؟(؛ وإىل يسار الداخل إىل املسجد قربان قدميان)مسي مسجد مابني البحرتني
                                                 

 - ١٣١٢ ())جعفر احلسين بن أمحد بن األمري عبد القادر اجلزائري(( هو األمري )٦٩ (
مع العلمي العريب بدمشق، وعامل باآلثار؛ من ). م١٩٧٢ - ١٨٩٥/ ه١٣٩٠ أعضاء ا

، )م١٩٥٠ - ١٩٤٧(ورية ًوقد عني مديرا لآلثار يف س. ًمن أهل دمشق مولدا ووفاة
ًواختري أمينا عاما للمجمع العلمي العريب سنة  ً١٩٥٦.  

مع العلمي العريب بدمشق: انظر   لد . جملة ا معامل وأعالم :  وأمحد قدامة– ٨٨٧/ ٤٥ا
  ).١/٣٨٨القطر العريب السوري ج (١٩٦٥يف بالد العرب، دمشق 

  ).٢(، احلاشية ١/٤٢٦ النعيمي، املصدر نفسه، ج)٧٠ (
يف س َرَد). م١٩٥٩ - ١٩٠٦/ ه١٣٧٩ - ١٣٢٤(ً من أهل حلب مولدا ووفاة )٧١ (

حلب ويف القاهرة، وتابع دراسته يف جامعة بوردو يف فرنسة، ونال منها شهادة الدكتوراه يف 
ًوعمل يف بغداد حيث فهرس خزانة األوقاف فيها، وعني يف سورية مديرا ملؤسسة . اآلداب
 الطبعة السادسة، –الزركلي، األعالم : انظر.  التاريخ واآلثارله عدة مؤلفات يف. الالجئني
  .٦/٣٣، ج١٩٤٨

َابن املبـرد( هو يوسف بن حسن بن أمحد مجال الدين )٧٢ ( ، من فقهاء احلنابلة يف دمشق      )ِْ
الزركلي، األعالم الطبعة : انظر. عدة تصانيفله ). م١٥٠٣ - ١٤٣٦/ ه٩٠٩ -  ٨٤٠(

  .١/٣١٦الكواكب السائرة يف أعيان املئة العاشرة، ج: ين الغزي، وجنم الد٩/٢٩٩الثالثة، ج
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وليس يف املسجد سوى عمودي احملراب الصليبيني . ًمها جمدداقد أعيد بناؤ
))الرخامني

)٧٣(.  
 عاملا اآلثار األملانيان، ))كارل واتسينجر(( و ))كارل ولتسينجر((ويشري 

ما ١٩١٧ُِّاللذان كانا قد كلفا بإعداد خريطة ملدينة دمشق سنة  ّ، ودونا مالحظا
ا موقع كل منها على خريطة املدينة اليت َّعن املباين األثرية التارخيية فيها، وثبت

ما الذي نشر يف أملانيا سنة  ّ عن آثار دمشق، وخصا اجلزء ١٩٢٤أحلقاها بكتا
األول منه بآثار دمشق يف العهود البيزنطية والرومانية، واجلزء الثاين بآثارها يف 

 من F4  يقع يف املربع))جامع بني البحرتني((العهود العربية اإلسالمية، إىل أن 
 ))عبد القادر الرحياوي((ّوقد علق األستاذ . )٧٤(فيه) 14(اخلريطة، وحتت الرقم 

مسجد صغري قليل ((: األثري السوري املعاصر على ذلك اجلامع بقوله
))األمهية

، ويتابع العاملان األثريان األملانيان حديثهما عن هذا املسجد )٧٥(
ر بانياس((: بقوهلما خان (( الذي يقود املاء من )٧٦(ويقصد بالبحرتني جمرى 
))احلرير

))عبد اهللا باشا(( إىل بيت )٧٧ (
رى الثاين فهو أحد فروع . )٧٨ ( أما ا

                                                 
  .٢٠٠/ ١٩٧٥ مكتبة لبنان –مثار املقاصد :  حممد أسعد طلس)٧٣ (
، ))اآلثار اإلسالمية يف مدينة دمشق(( برتمجة اجلزء الثاين ))قاسم طوير(( قام األستاذ )٧٤ (

  .م١٩٨٤، سنة ))عبد القادر الرحياوي((ّوعلق عليه األستاذ 
اية الكتاب املعرب، وموقع مسجد بني البحرتني(     ).F4( يف املربع املشار إليه ))َّانظر اخلريطة يف 

  .فيها) ٤(من الكتاب، واحلاشية ) ١٤٣( انظر الصفحة )٧٥ (
، الذي ينبع من سهل الزبداين ويسقي دمشق وغوطتها، ))ر بردى((هو أحد فروع  )٧٦ (

  .))ـهر بانياسن((ويتفرع إىل سبعة فروع منها 
لد . يف جملة احلوليات األثرية. خانات دمشق: عبد القادر الرحياوي:  انظر)٧٧ ( سنة ) ٢٥(ا

١٩٧٥.  
يف املرة ) ١٧٩٨ - ١٧٩٠/ ه١٢١٣ ١٢٠٥( وايل الشام ))عبد اهللا باشا العظم(( هو )٧٨ (
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٥٨

))الشارع املستقيم((شبكة مياه 
رى بني احلمامات املشار . )٧٩ ( ّويربط هذا ا

  .)٨٠(يف خمطط دمشق) E.5. 6(و ) F4 .21(إليها باملربعني 
 يف دمشق، ))مديرية اآلثار(( املسجد لدى ُولقد قمت باستقصاء وضع هذا

 مل ))مديرية اآلثار((، فاتضح يل من السجالت، أن ))مديرية أوقاف دمشق((و 
ا رأت أنه مسجد بين حديثا، وليس ))األبنية األثرية((تدرجه ضمن  ً بدمشق، أل

َّ، فقد تبني لديها أنه مسجل ))مديرية أوقاف دمشق((أما . فيه من معلم أثري
، وله ) البزورية– شاغور جواين ٧١٣( ويف احملضر ))املخطط الكادسرتائي(( ضمن

  ١٩٣١ُِّ، وقد ثـبت هذا يف شهر آب ))وقف الفارسية((وقف خريي باسم 
 ))مديرية أوقاف دمشق((؛ وله إضبارة يف قسم الذاتية يف )١٤٧(وحتت الرقم 
  .))إضبارة مسجد الفارسية((حتمل امسه 

                                                            = 
 ؛ ويف املرة)١٨٠٣ - ١٧٩٩/ ه١٢١٧ - ١٢١٤(األوىل؛ ويف املرة الثانية ثالث سنوات 

سة وهو باين املدر) م١٨٠٨ - ١٨٠٤/ ه١٢٢٢ - ١٢١٩(الثالثة ثالث سنوات أخرى 
  .))املدرسة الفارسية((املسماة بامسه قرب 

الوزراء الذين حكموا دمشق يف كتاب صالح :  القاري– ٩٦٧ و ٧٦٢/  احلصين -   
   . ٩٠/ ١٩٤٩، دمشق ))والة دمشق يف العهد العثماين((: الدين املنجد

اآلثار اإلسالمية يف (( يف كتاب ))الرحياوي((، فبحسب تعليق ))د اهللا باشاعب((أما بيت   
من الكتاب، فإنه يؤكد ) ١٤٤(يف الصفحة ) ١( املشار إليه، ويف هامش ))مدينة دمشق

ًأنه قصر أسعد باشا العظم نفسه، وكان قد بناه هذا األخري عندما كان واليا على دمشق، 
ين يف العصر العثماين ُامع األموي، وهو أمجل مابم، قرب اجل١٧٥٠/ ه١١٦٣وذلك سنة 

  .اليومًوال يزال قائما إىل 
  .١٩٤٧ بريوت –صالح الدين املنجد، قصر أسعد باشا العظم بدمشق : انظر حوله  

  . بدمشق))شارع مدحت باشا(( الشارع املستقيم، هو اليوم )٧٩ (
اية الكتاب))خمطط دمشق(( انظر )٨٠ (   . املشار إليه يف 
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ًمن ذلك احملضر، بأنه يضم مسجدا مبئذنة، وبناؤه ) ٢(وقد أتى يف القسم 
، )٦(و ) ١(ويف القسمني . َِمن حجر وخشب ولنب، ألداء الفرائض اخلمس

َّذكر بأن هناك دكانني بناؤمها من حجر، عقد هلما بابان على الطريق، ومها وقف 
))ر قنوات((له، وله حق االرتفاق باملاء من 

ِّدل ُويبدو أن مالكه قد ع. )٨١ (
ُفجعل مسجدا تصلى فيه شعائر أربع فقط وله إمام، ومؤذن، وخادم، وكان قد . ً

  . على أنه جامع١٩٥١ُِّصنف سنة 
ًوهذا املسجد الصغري قد عمل على ترميمه أخريا، ال ليعود مدرسة كما  ُ

ًكان، وإمنا ليصبح مصلى صاحلا م، وقام ١٩٨٩/ ه١٤٠٩وقد مت الرتميم سنة . ّ
جلنة محاية دمشق ((، و ))مديرية أوقاف دمشق((: ات ثالثبتمويل الرتميم جه

 الذي يقع فيه هذا املسجد، وهم بصفة خاصة من ))أهايل احلي((، و ))القدمية
))سوق البزورية((جتار 

ُوقد أنفق عليه مايقرب من ربع مليون لرية سورية، . )٨٢ (
ّوكثريون يف املنطقة اليوم حيرفو. ُليصبح على ما هو عليه اآلن ن االسم فيسمونه ُ

  .))مسجد الفاسي((
ُوال يعرف بالضبط الزمن الدقيق الذي اختذ فيه هذا املسجد حجمه الصغري 

ً، ليس بعيدا ))سوق البزورية((وهو يقوم اليوم يف . احلايل بعد أن أصابه ما أصابه
إحدامها : وال يعدو كونه قاعة للصالة فقط، وله واجهتان. ))قصر العظم((عن 

، الباب اجلنويب جلامع بين أمية، ويتوسطها باب خشيب ))باب الزيادة((لـ املقابلة 

                                                 
ر قنوات)٨١(  ر . هو أحد الفروع السبعة لنهر بردى يف دمشق:   ، أو ))قنية((وكان يسمى 

  . وكانت مياهه تتوزع على محامات دمشق، ومساجدها ودورها))شكور((
كان يبيع التجار فيه عادة .  هو السوق الواقع جنوب اجلامع األموي وقبل باب الزيادة)٨٢ (

 اآلن مجيع أنواع النقل من جوز، ولوز، وصنوبر، كما تباع ويباع فيه. أنواع البذور والقمح
  .أنواع السكاكر املصنَّعة، والروائح العطرية
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ْصفقني(مبصراعني  َ ْ ً، حديث الصنع، وبعرض مرت تقريبا؛ ويعلوه قوس حجري )ِ
وعلى جانيب الباب نافذتان، تبعد كل واحدة عنه . من حجارة سوداء وبيضاء

ًمرتا تقريبا، وعرضها مرت، وترتفع عن قاعدة  البناء م ا يقارب نصف مرت، ويعلوها ً
ِّوقد حددت النافذتان بقضبان حديدية طولية . قوس من احلجر األبيض واألسود

وإىل طريف النافذتني، دكانان يف جدار . وعرضية مزخرفة على شكل مربعات
. ًالواجهة بعمق مرت وربع تقريبا، وبعد كل واحد عن النافذة مقدار نصف مرت

، وفوق قوس كل دكان، وتبعد عنه مبقدار مرت ونصف ومها ال يربزان عن الواجهة
ًتقريبا، نافذتان صغريتان تستندان إىل قوسني صغريين، وقد حددتا أيضا وبني . ً

هاتني النافذتني الصغريتني، وعلى مستوامها، ثالث فتحات بيضية الشكل، 
اية . أكربها القائمة فوق الباب، وإىل جانب النافذة اليسرى الصغرى ويف 

واجهة، تنتصب مئذنة صغرية، خشبية، ورباعية األضالع، ولطيفة الشكل، ال
  .وهي أشبه مبشربية نافذة منها مبئذنة، ويعلوها خمروط خشيب

أما الواجهة الثانية، فتطل على زقاق ضيق، ويواجهها عرب الطريق بيت 
ا ًوهلذه الواجهة نافذتان عاديتان ترتفعان عن الطريق مرت. قدمي، يستخدم مطبعة

ًونصف، وكل واحدة بطول مرتين تقريبا، وال تعلومها أية أقواس على غرار نافذيت 
ًالواجهة األوىل، والواجهة مكلسة تكليسا عاديا ً َّ.  

ّوالقاعة من الداخل، اليت تستخدم مصلى، ينتصب يف وسطها قوس كبري 
َّ، وسقفها مركب من أعمدة خشبية صف بعضها إ))إيوان((مرتفع، وكأنه مدخل  ىل ُ

َّويف صدر املصلى . جانب بعض، على غرار السقوف الدمشقية اخلشبية القدمية
ّحمراب جموف يف اجلدار، الذي هو يف الوقت نفسه جدار حانوت جماور يف سوق 

السيد حممد أسعد ((وال أثر للعمودين الرخامني الصليبيني اللذين أشار إليهما . البزورية
. ًنحرف عن منتصف القاعة إىل اليمني قليال يف وصفه للمسجد، واحملراب ي))طلس
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ما جمددان،  وعلى يسار الداخل، يقوم قربان صغريان متالصقان وواطئان، ويبدو أ
ما درج ضيق  ّوقد بنيا من حجر رمادي اللون غامق، وفيه نثرات بيضاء، ولصيق  ُ

  .جدا يصعد به إىل املئذنة، وقد دهنت اجلدران بالكلس األبيض
ُة الرابعة من الداخل، فهي جدار ال نوافذ فيه، وتستند إىل جدر أما الواجه

  .دكاكني يف سوق البزورية
ّوإىل ميني الداخل إىل قاعة املصلى، وضع براد ماء للشرب، ويف ميني الواجهة  ّ
ّالثانية ميضأة حديثة على شكل مستطيل، تعلوه مخسة صنابري ماء، وفوقه سخانان 

وميكن وصف قاعة الصالة هذه بكلمة .  يف الشتاءيعمالن بالغاز لتسخني املاء
ا مصلى حديث يفي حباجة العاملني يف السوق فقط: موجزة   .ّبأ

 قد أغلق، ولكنه يف احلقيقة ))مسجد املدرسة الفارسية((َّوقد يبدو هنا أن ملف 
مل يقفل، إذ إن املسجد قد أخضع يف العشر األخري من القرن السابق، ويف مطلع 

، لرتميم وإصالح جديدين، أسهم فيهما عدد من كبار التجار احملسنني يف هذا القرن
ّاملنطقة، وبعض النساء اخلريات، فأحيطت جدرانه يف قسمها األسفل بنطاق خشيب 
ّحفظا هلا من الرطوبة والتآكل، وأنشئ يف قسمه العلوي سدة للمصلني مع درج  ً

ُِّ احملراب ومجل، ووضعت ًوغطي القربان معا خبشب ورخام، وأصلح. يوصل إليها
 واملسجد، ))املدرسة الفارسية((ّلوحة دون عليها خبط مجيل واضح شيء من تاريخ 

، مع ذكر ١٩٤٠وأن املدرسة قد هدمت أثناء العدوان الفرنسي على دمشق سنة 
ّاسم بانيها األول، وبعض من تارخيها، كما ذكرت أمساء اخلريين واخلريات الذين  ّ

  ً.رتميم األخري، كما أصلحت املئذنة أيضاشاركوا يف هذا ال
َّوهنا ميكن القول إن ملف  ولكنه يف احلقيقة، .  قد أقفل))املدرسة الفارسية((َِ

يف كل ذلك احلديث الطويل عن أوقاف املدارس الدمشقية القدمية، وضياعها، 
ا منذ القرن الثالث عشر اهلجري حىت اآلن مل  وعن األمور املستجدة يف حيا
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َيش ايته قبل أن . ))املدرسة الفارسية((ر إىل تاريخ هذه ُ ّإذ إن احلديث قد اجنر إىل 
  .ُحياط ببدايته

  للبحث صلة



٦٣  
  

  إتباعـات العـرب
  ∗الدكتور عزة حسن

  .اإلتباع شيء يستعمله العرب يف الكالم بقصد تقوية معناه وتأكيده

ّوقد سئل أعرايب عن اإلتباع يف الكالم، فقال ُهو شيء يئيد به : ُ َِ

ُكالمنا
ْيئيد، معناه يـقوى: وقوله. )١( جاء يف معجم . َْوهو من األيد، أي القوة. َ

َد يئيد أيدا، إذا اشتد وقويآ((): أيد(لسان العرب  َِ َّ ً ُْ َِ َ((.  

ّوحقيقة اإلتباع يف الكالم أن يؤتى بكلمتني متواليتني على روي واحد،  ِ َ َ ُ ْ
ٌإنه لساغب الغب: مثل قول العرب. أي مسجوعتني على حرف واحد ٌِ ِ َ َّ .

َوهو اسم الفاعل من فعل سغب، إذا جاع. اجلائع: فالساغب
ِ : والالغب. َ

َّاسم الفاعل من فعل لغب، إذا أعيا أشد اإلعياءوهو . ُِْاملعيي َْ َ وجاء يف لسان . ََ
ٌحسن بسن، وقبيح شقيح: ُواإلتباع يف الكالم مثل((): تبع(العرب  ٌِ َ ٌ ٌَ ََ َ((.  

َونرى يف كالم العرب عبارات كثرية معروفة، مسجوعة ومزاوجة، على  َُ
ُامل اللغة الكبري أبو وقد أورد ع. قالوها لتقوية كالمهم وتأييده. طريقة اإلتباع

ُّسعيد عبد امللك بن قـريب األصمعي  َُْ ُ ًطائفة من عبارات اإلتباع يف ) ٢١٦- (ُ
وجاء أحد العلماء، واستخرج هذه اإلتباعات . يف اللغة) كتاب النوادر(كتابه 

ومل يصلنا ). إتباعات العرب(َّومجعها يف أوراق، ومساها . من كتاب األصمعي

                                                            
  .ً باحث وحمقق سوري ومدير دار الكتب الظاهرية سابقا، مقيم يف اململكة املغربية ∗
َب اإلتباع واملزاوجة ألمحد بن فارسكتا) 1( ُ

أصدرت وزارة . خمطوط يف قيد التحقيق. 
 كتاب اإلتباع واملزاوجة ألمحد بن فارس بتحقيق األستاذ ١٩٩٥الثقافة السورية سنة 

لة. [حممد أديب عبد الواحد مجران  ].ا
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ّدو أنه ضاع، فيما ضاع من أسفار الثقافة العربية، يف ويب. )٢(كتاب األصمعي
  .العصور املاضية

وقد عثرت على نسخة من هذه األوراق يف جمموع خمطوط برقـم     
، يف خزانة شيخ اإلسالم أسعد أفندي، احملفوظة يف املكتبة السليمانية )٣٧٣٠(

َوهي مكتوبة خبط فارسي مجيل، على ورق أزرق. يف مدينة إستانبول .  صقيلّ
من املخطوط املذكور، واضطلعت بتحقيقها، وإغنائها ) اإلتباعات(فنقلت هذه 

ُوإيضاحها حبواش وشروح استقيت أكثرها من معجم  البن ) لسان العرب(ٍ
ا للنشر إلطالع العلماء ومجهور املثقفني عليها، وإشاعة معرفتها . منظور وأعدد
  .بينهم

  :ْإتباعات العرب
َحسن ب: ُ يقال-  ٌَ ٌسن قسنَ ٌَ ََ.  
ُعطشان نطشان: ُ ويقال-  ُْ َْ َ.  
ٌوجائع فائع -  ٌ.  
ٌوخائب هائب -  ٌ  
ٌ وشيطان ليطان-  ٌْ َْ َ.  
ٌّ وعيي شيي، وشوي-  ِ َ ٌَّ ٌِّ َِ

ُوما أعياه وأشواه. )١( َُ ْ ُوأشياه! ْ َ ْ.  
ِّجاءنا بالعي والشي: ُ ويقال-  ِِّّ ِ)٢(.  
ٌّعوي شوي: ُ ويقال-  ٌِّ َِ َ

)٣(.  
ٌفقري وقري: ُ ويقال-  ٌِ ِ

َ َ.  

                                                            
ة وحاجي خليف. ، طبعة القاهرة)١٣٠، ٨٣ - ٨٢( ذكره ابن الندمي يف الفهرست )2(

 .، طبعة إستانبول)١٩٧٩/ ٢(يف كشف الظنون 
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ٌعوز لوز: ُويقال -  ٌِ َِ   .َال شيء له: َ
ٌحقري نقري: ُ ويقال-  ٌِ َِ ٌوحقر نقر. َ ٌ

ِ َِ ٌوحقر نـقر. َ ٌْ َْ َ.  
ٌقليل وتيح: ُ ويقال-  ِ َ ٌ

َِ.  
ٌ وكثري بثري-  ٌِ َِ َ.  
ٌ ومليح قزيح-  ٌَِ َِ.  
ٌفليح جنيح: ُ ويقال-  ٌَِ َِ.  
ٌ وشحيح حنيح-  ٌِ َِ َ

)٤(.  
ٌ ومسيج لميج-  ٌِ َ ٌومسج لمج. َِ ٌِ َ َومسج ل. َِ ٌ ٌمجَْ ْ.  
ٌثقف لقف: ُ ويقال-  ٌِ َِ ٌوثـقف لقف. )٥(َ ٌْ َْ َ.  

ٌوثقيف لقيف ٌِ َِ ِبـني الثقافة واللقافة. َ َِّ َّ ُ َِّ.  
ُوقد لقفت ذاك، والتـقفته َْ َْ ْ َ ُ َِ.  

ٌقبيح شقيح لقيح: ُ ويقال-  ٌ ٌِ َِ َ َِ.  
ٌّحار يار: ُ ويقال-  ُوحران يـران. ٌّ ُّ َّ َ

)٦(.  
ٌخبيت نبيت: ُ ويقال-  ٌِ َِ   .ٌبالتاء لغة. َ
ٌبيث نبيثَوخ ٌِ ٌوخبيث جميث. َِ َِ.  
ٌحائر بائر: ُ ويقال-  ٌِ ِ)٧(.  
ٌ وسائغ الئغ-  ٌِ ٌوسيغ ليغ. ِ ٌِّ َِّ َ

)٨(.  
ٌ وساغب الغب-  ٌِ ِ)٩(.  
ٌّأمحق فاك تاك: ُ ويقال-  ٌّ ُ َْ

ٌوتائك. )١٠( ِ.  
ٌّحل بل: ُ ويقال-  ٌِّ ِ)١١(.  
ُمايل فيه حوجاء وال لوجاء: ُ ويقال-  َُ َ َْ َْ.  
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ُ ومايل فيه حوجياء-  ْ َ ََُّحمركة. ُ
)١٢(.  

َ وحكي- 
ِ ٌزميت بليت: ُ ٌَِ َِ

)١٣(.  
َحلمه خظا بظا، وكظا: ُويقال -  َ ََ َ َ ُ َْ

)١٤(.  
ٌّحظي بظي: ُويقال -  ٌِّ َِ َ

)١٥(.  
ٌّشر وعر: ُ ويقال-  ٌَّ َ

)١٦(.  
ٌ وما عنده فـرض وال قـرض-  ٌْ َْ َ)١٧(.  
ٌوما عنده خيـر وال ميـر -  ٌْ َْ َ

)١٨(.  
ٌشديد أديد: ُويقال -  ٌِ ِ َ

)١٩(.  
ِضعي: ُ ويقال-  ٌف نعيفَ ٌَِ)٢٠(.  
ٌطيب نقيص: ُ ويقال-  َِ ٌ َِّ

)٢١(.  
ٌتاعس واعس: ُ ويقال-  ٌ

ِ ٌوناعس واعس. ِ ٌ
ِ ِ)٢٢(.  

ِمائق دائق: ُ ويقال-  ٌونائق. ٌِ ِ
)٢٣(.  

ًما ذاق علوسا وال ألوسا: ُ ويقال-  ًُ َُ
)٢٤(.  

ٌعريض أريض: ُ ويقال-  ٌِ ِ َ
)٢٥(.  

ٌّغض بض: ُ ويقال-  ٌَّ ٌّوغاض باض. َ ََْوقد خيتـلف يف . ٌّ ُفـعلت(ُ َْ َّمن غض) َ َ .
ُفـعلت: (فبعضهم يقول َْ ُفعلت: (وبعضهم يقول). َ َِْ.(  

َما به حبض وال نـبض، أي حراك: ُ ويقال-  َ ٌَ ٌَ ََ ِِ)٢٦(.  
ٌخاسر دامر دابر: ُ ويقال-  ٌ ٌِ ٌوخسر دمر دبر. )٢٧(ِ ٌ ٌَِ َِ ِ َوما رأيت من خسارته . َ َ َ َ

َودمارته ودبارته ََ ََ َ!  
ٌّشقي لقي: ُ ويقال-  ٌِّ َِ َ.  
ٌّضال تال آل: ُويقال -  ٌّ ُّوهو الضل، والتل. ٌّ ُُّّ َوما رأيت من ضاللته وتاللته. ُّ ََ َ َ!  
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ٌّشر مشر: ُ ويقال-  ٌِِّ َ
)٢٨(.  

ٌعجل جنل: ُ ويقال-  ٌ
َِ ِ َ.  

ٌ وخفيف ذفيف-  ٌِ َِ َ.  
ٌ وخفاف هفاف-  ٌَ َُ ُ.  
َضئيل بئيل، وهي الضآلة، والبآلة: ُ ويقال-  َّ ٌ ٌ

ِ ُوالضؤولة، والبؤولة. َِ ُّ.  
ٌوسيم قسيم: قالُ وي-  ٌِ َِ َ.  
َّحياه اهللا وبـياه: ُ ويقال-  ََّ َُ.  
َافـعل ما ساءه وناءه: ُ ويقال-  ََ َ ْ َ ْ

)٢٩(.  
َال حميص من ذلك وال مفيص: ُ ويقال-  َِ َ َِ)٣٠(.  
ٌما له ملجأ وال حمجأ: ُ ويقال-  ٌَ ََْ ْ َ ٌمهموزة مقصورة. َ ٌْ َ

)٣١(.  
ٌما به بأس وال نأس: ُ ويقال-  ٌْ َْ َ.  
ُ له وتـفاُأفا: ُ ويقال-  ًوأفة له وتـفة. َ ًَُّ َُّ.  

ُّواألف ِوسخ األذن: ُ ُُ َ ُّوالتف. َ   .ِوسخ األظفار: ُّ
ِما خيرج من األنف: ُويقال َْ.  

ٌّهو سر بـر: ُ ويقال-  ٌَّ ٌّوسار بار. َ ٌّ.  
ٌهو ضائع سائع: ُ ويقال-  ٌ ِ.  
ًهو لك خضرا مضرا، أي هنيئا: ُ ويقال-  َِ ً ً

ِ َِ َ.  
ٌّهو طب لب: ُ ويقال-  ٌَّ ٌهو طبيب لبيبو. َ ٌِ َِ َوقد طببت ولببت. َ َْ ِْ َِ إذا كان . َ
ًحاذقا ِ.  

ٍ وهو لك عاف صاف-  ٍَ َ ًعفوا صفوا: من قولك. َ ًْ َْ َ.  
ٌهو جمنون حمنون: ُ ويقال-  ٌْ َْ ُّ، وقال أبو جعفر الرؤاسي)٣٢(َ ِ َُّ . َْخمنون، باخلاء: ٍ
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َوأجنَّه اهللا، وأخنَّه َ َُ َ.  
ًنكدا له وجحدا: ُ ويقال-  ًْ َ ْ َ!  
ٌهو هاع الع: قالُ وي-  ِإذا كان جبانا، قليل الصرب. ٌ َ ً ََ.  
ٌ وهو كاذب والع-  ِ ٌ ُوقد كذب وولع، يـلع. ِ َََ ََ َ َ ٌَوزعم أبو اهليثم أن والعا صلة . َ ِ ً َّ َْ
ًولع يف الكذب، وولع، وهو يـلع، منهما مجيعا، ولعا وولوعا : ُيقال. ِلكاذب ُ َُ َ َ ًَ ًْ ُ َ َََ ِ َ ِ

ًوولعانا َََ.  
َوقد ولغ وولغ َََ َ

ً الكلب، يـلغ، منهما مجيعاِ ُ ََ ُ.  
َّوقد ولع، إذا استخف ْ َ   :ّوأنشد األصمعي. ََ

ْخيتلني األرض، والشاة يـلع ََ ُ َّ َ َ َِْ َ
ِفتـراهن على مهلته  )٣٣( َ ْ ُُ َّ ََ 

ًأي يستخف عدوا ْ َ ُّ ْ ََّوذكر . َ ُيـلع(َ ْفيمن قال) ََ ٌَهذا شاة ذكر: َ َ ٌ.  
ُله الويل واألليل: ُ ويقال-  ُ

َِ ْ َو الوجعه: األليل! َ َ.  
ِّحس: فما قال. ُضربته: ُ ويقال-  َ

ِّ وال بس)٣٤( ِوال حسا وال بسا. َ ِ.  
َ وحكي- 

ِ ٌنذل بذل: ُ ٌْ َْ ٌوبذل مذل. َ ٌِ َِ َ.  
ٌ ورذل ورذل-  ٌِ

َ ٌوفسل وفسل. َْ ٌ
ِ َ ٌوفشل وفشل. َْ ٌ

ِ َ َْ)٣٥(.  
َقد عبد عليه وأمد، وأبد: ُ ويقال-  َ َِ َِ َِ

)٣٦(.  
ٌهم الشرط: ُ ويقال-  َُّ َُالشرطةوهم . ُ ْ ٌّوهو شرطي، وشرطي. ُّ ٌّْ ُ َُ.  
ٌنادم سادم: ُ ويقال-  ٌِ ُوندمان سدمان. ِ ُْ َْ َ.  

ُإن السادم املهموم واحلزين: ُويقال ُ ََْ
َّ.  

ٌوحيد قحيد: ُ ويقال-  ٌِ َِ َ.  
َ وسليخ مليخ، للذي ال طعم له-  َْ َِّ ِ ٌِ ٌَ   :وأنشد. َ

ْفال أنت حلو، وال أنت مر ٌُ َ َ
َسليخ مليخ، كل  )٣٧( ٌ ٌِ َِ ِحم احلوار،َ َُ ِ ْ 
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ٌوفيه سالخة ومالخة ٌَ ََ ََ َ.  
ٌعابس كابس: ُ ويقال-  ٌِ ِ)٣٨(.  
َأرغمك اهللا وأدغمك: ُ ويقال-  ْ ُ َْ!  

ًرغما له ودغما شنـَّغما: ُويقال ً ًْ ِ ْ َْ َ ِوقد فعلت ذاك على رغمه وشنـَّغمه! َ ِْ ِ ْ َ ُ
)٣٩( .

ٌومعناه كله واحد ُّ.  
ٌّإنه لفظ بظ: ُ ويقال-  ٌَّ ََ ّ)٤٠(.  
َ ويوم ع-  ٌَّك أكٌ َِّ، إذا كان شديد احلر)٤١(ٌّ َ َّوليلة عكة أكة. َ َ ّ َ ْوقد عكت، . ٌ َّ ُ

ُّتعك، وتـعك ُُّ َ   :وأنشد. َِ
َيـوم عكيك، يـعصر اجللودا ُ َُ

ِ ْ ٌ ِ َ ٌ 
َحتسب محران الرجال سودا ُ ِ ِّ َ َُْ ُ َ َْ 

ًهو لك أبدا مسدا سرمدا: ُ ويقال-  ً ًَ َْ َ ََ َ.  
ٌإنه لشكس لكس، أي عسر: ُ ويقال-  ِ ِ َِ ٌ ٌَ ََ ّ.  
ِللخب اخلبيث: ُ ويقال-  ِّ َ ٌإنه لسملع مهلع: ِْ ٌَّ َََّ َ َ َ ِوهو من نـعت الذئب. َّ ِ ْ َ.  
ٌأمحق بلغ ملغ: ُ ويقال-  ٌْ ِْ ِ ُ ًملغا(َّإن : ُويقال. َْ ْ ٌنذل) ِ ْ َ.  
ّإنه لمعفت ملفت، أي يـعفت كل شيء ويـلفته، أي يدقه : ُ ويقال-  ُ َ َ َُِ ِْ ٍْ َّ ُ ْ ٌْ ٌَ َِ ِ َ َّ
  .ِويكسره
َإنه لس: ُ ويقال-  ِغل وغل، بـني السغولة والوغولةّ ِ ِ ِ

ُ ُّ ُ َِّ َ ِيعين السيئ الغذاء، . ٌ ِ َ َِّّ
َالصغري اخللق، القليل اللحم ِ َْ َ.  
ّمن نوادر األصمعي َ.  
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  الحواشــي
َّاجلاهل العاجز عن ضبط أمره، وعن بيان حجته: ّ العيي- ١ لسان . ّوالشيي إتباع. ُ

  ).شوا، عوا(العرب 
ّ العي- ٢

  ).شوا، عوا(لسان العرب . ّي إتباعِّوالش. اجلهل والعجز: ِ
  ).١(ُ ينظر احلاشية - ٣
َكأن الرجل إذا سئل اعتل كراهة للعطاء، ونح، أي ردد نـفسه لذلك.  حنيح إتباع- ٤ ََ َ ًَ َّ َّ َّ َْ َ َ

ُِ َّ .
  ).حنح(لسان العرب 

ُْاحلاذق، السريع الفهم لما يـلقى إليه من الكالم:  الثقف- ٥ َُ
ِ ِ ِالسريع األخذ : واللقف. ُ

ُْما يـرمى إليه باليدِل   ).ثقف، لقف(اللسان . َ
ٌّشيء حار يار جار((): حرر( يف اللسان - ٦ ٌّ ُوهو حران يـران جران. ٌّ ُ ُّ ّ َّ َ ): يرر(وفيه . ))َ

َْقال أبو الدقـيش(( ٌّإنه حلار يار: ُّ ٌّ َ َّعىن رغيفا أخرج من التـنُّور. َّ ِ ْ ُ ً َ َ((.  
ٌ حائر بائر، إذا ورجل((): حري( يف اللسان - ٧ ََمل يـتجه لشيء، ويف حديث عمر، ٌ ُ ْ ِ ََّ

 :ٌالرجال ثالثة َ ِّفرجل حائر بائر، أي متحري يف أمره، ال يدري كيف يهتدي . ِّ ٌ
  ).بور(وانظر اللسان . ))فيه

ِّوطعام سيغ ليغ، وسائغ الئغ، إتباع((): ليغ( يف اللسان - ٨ َِّ َ  وفيه ))َأي يسوغ يف احللق. ٌ
ُوشراب سائغ، وأسوغ((): سوغ( َ ْ ٌعذب: ٌ ْ ّوطعام أسوغ سيغ. َ   .))يسوغ يف احللق: ُ
ََذو مسغبة: ٌورجل ساغب الغب((): سغب( يف اللسان - ٩ ْ َ ويف . اجلوع: واملسغبة. ))ُ

ٍفالن ساغب الغب، أي معي((): لغب(اللسان  ْ ُ ًوأعيا إعياء. ))ٌ َتعب: َْ
ويف . َِ

ّوال يكون السغب إال مع التعب((): سغب(اللسان  َ َّ((.  
ًوالفكة أيضا((): فكك(للسان  يف ا- ١٠ َّ ْاحلمق مع اسرتخاء: َ ٌّورجل فاك. ُ ُأمحق بالغ : ٌ ُ

ُويـتبع فيقال. ِاحلمق ٌّفاك تاك: َُْ ٌّأمحق تاك: يقال((): تك(وفيه . ))ٌّ ّأمحق فاك : وقيل. ُ ُ
  .))ِبالغ احلمق: ّتاك، إتباع له

َِّومن كالم عبد املطلب((): حلل( يف اللسان - ١١
ُ

ُّال أحله:  ِ ِا لمغتسلُ َْ ُ
ٌّوهي لشارب حل . ِ ِ ٍ ِ
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ٌّوبل ّبل إتباع. َأي حالل. ِ ّوقيل، البل. ِ َِّْمباح، محريية: ِ
ِ

َََْيعين بئر زمزم اليت : ّال أحلها. ))َُ َ
): بلل(ويف اللسان . أي لغة محريية، وهي لغة اليمن: ومحريية. احتفرها عبد املطلب

ّهو لك حل وبل(( ِّ ِ ٌّفبل. َ ََبل فالن من مرضه، وأبل، إذا بـرأ: مِشفاء، من قوهل: َِ َ ََّ ََّ ُويقال، . ٌ
ّبل َِّْمباح مطلق، ميانية محريية: ِ

ِ
َ َِ َْ ُ ّبل إتباع حلل: ُويقال. ُ ّ

ِ َّكنت أرى أن : قال األصمعي... ِ ُ
َْبال إتباع حلل حىت زعم املعتمر بن سليمان أن بال مباح يف لغة محري ِ ٌ ُ ِ ِّ َ ُ ِ َُْ ّ

َُْوقال أبو عبـيد . ِِ
ِّابن السكيتو ِّ ِال يكون بل إتباعا حلل، لمكان الواو: ُ ِ

ّ ّ
ِ ً ِ((.  

َُْما يف صدره حوجاء وال لوجاء إال قضيتها: ُيقال((): لوج( يف اللسان - ١٢ َ ّ ُ ُْ َْ ْاللحياين. َ ِّ :
ُمايل فيه حوجاء وال لوجاء، وال حوجياء وال لوجياء ُ ُ ُْ َْ َُ َُ َْ َّكالمها باملد. ْ

أي مايل فيه . ِ
  .))حاجة

ٌّما يف صدري به حوجاء وال لوجاء، وال شك وال : ُويقال((): حوج(يف اللسان و ُ ُ
ًمرية، مبعىن واحد ٌَْ ٌَليس يف أمرك حوجياء وال لوجياء، وال رويـغة: ُويقال. ِ ْ وما يف . َُ

ٌّاألمر حوجاء وال لوجاء، أي شك َ((.  
  .كما ترى) لوج(ّواملعىن هنا خمتلف عما جاء يف اللسان 

ِالزميت والزميت احلليم الساكن، القليل الكالم((): زمت(ان  يف اللس- ١٣ ُ ُ ُ ِِّّ وفيه . ))َِّ
  .))ِِّّالرجل الزميت: ِِّالبليت((): بلت(
ِالكثري اللحم: اخلاظي((): خظا( يف اللسان - ١٤ ُوحلمه خظا بظا، إتباع... ُ َْ ...

َََْخظا بظا، وكظا، بغري مهز، يعين اكتـنـز: ّالغراء   ).بظا، كظا (وانظر اللسان. ))َ
ْورجل حظي، إذا كان ذا حظوة ومنزلة((): حظا( يف اللسان - ١٥ ٍ ْ ُ َّ

ِ
ٌ((.  

َوعره بشر، أي ظلمه وسبه وأخذ ماله، فهو معرور((): عرر( يف اللسان - ١٦ ََُّ ٍ ّ ََّوعره . ََُّ
َُّمبكروه، يـعره عرا ُ ِِأصابه به: َ َ((.  

ًأعطاين فرضا وال قرضاما : ُيقال: َِاهلبة: الفرض((): فرض( يف اللسان - ١٧ ً(( .
ْالدين: والقرض َّ.  

َماره ميوره، إذا أتاه مبرية، أي بطعام: ُيقال((): مري( يف اللسان - ١٨
ِ ُ ََ ما : ُومنه يقال. ُ
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ْعنده خري وال مري َ((.  
ُّاإلد بكسر اهلمزة((): أدد( يف اللسان - ١٩ َّالشدة: ِ َِوشديد أديد، إتباع له... ِّ ِ َ((.  
  .))ضعيف نعيف، إتباع له: ُويقال((): عفن( يف اللسان - ٢٠
َُْقال ابن دريد((): نقص( يف اللسان - ٢١ ِّمسعت خزاعيا يقول للطيب، إذا كانت له : ُ ِ ُ ُ

ٌإنه لنقيص: َِّرائحة طيبة ََِ   :َوروى قول امرئ القيس. ّ
ُكلون السيال وهو عذب نقيص َِ ٌ ْ َ َ ْ َ ِ ََّ ِ َْ 

ِأي طيب الريح ْاللحياين يف باب ا. َِّ ٌطيب نقيص: إلتباعِّ َِ ٌ َِّ((.  
ِوصدر قول امرئ القيس: ُقلت ُ ْ َ:  

ُمنابته مثل السدوس، ولونه َْ ِ ُ َّ ُ ْ
ِ ُِ ََ 

ِكلون السيال  ََّ ِ   .١٧٨وهو يف ديوانه ...   َْ
ا َيصف ثغر صاحبته وأسنا َالطيـلسان: والسدوس. أي منابت الثغر: منابته. َ َّْ .

ُنـبت له شوك أبيض، أشبه ش: والسيال َُ ْ َ   .ٍيء باألسنانَْ
ُمن التـعس، وهو العثور والسقوط على الوجه:  التاعس- ٢٢ َ ْمن الوعس، : والواعس. َّ َ

ُويراد . من النُّعاس: والناعس. َّّوهو الرمل اللني، تغيب فيه األرجل، ويصعب السري
  .به الكسل والفتور هنا

ُهو أمحق: ُيقال. ًُْاهلالك محقا: والدائق((): دوق( يف اللسان - ٢٣ ٌ مائق دائقَْ : وفيه. ))ٌِ
ََاهلالك محقا وغباوة: املائق((   .))هو مائق ودائق: ِالكسائي... ًُْ
ْوقلما يـتكلم بغري حرف النـَّفي. األكل: َْوالعلس((): علس( يف اللسان - ٢٤ َّ َ َُ وما ذاق . ّ

ًعلوسا، أي ذواقا ََ ً ًوماذاق علوسا وال ألوسا. َُ ً ُوما ذقت ((): ََألس(يف اللسان . ))َ
ًنده ألوسا، أي شيئا من الطعامع ً((.  
ِأرض أرضة وأريضة((): أرض( يف اللسان - ٢٥ ٌِ َ ٌ ِبـيـنة األراضة. ْ َ َ ََِّزكية خميـلة للنبت : ََِّ ُ ٌّ

  :قال امرؤ القيس. واخلري
ِمدافع ماء يف فضاء عريض ٍ ٍ

ُ َِ ٌبالد عريضة، وأرض أريضة،  َ ٌ 



  
٧٣  عزة حسن.  د– اتباعات العرب

). ٧٣(وان امرئ القيس وهذا البيت يف دي: قلت.  ))وشيء عريض أريض، إتباع
  .َيريد مدافع ماء املطر من السحاب إىل األرض. مدافع ماء: وقوله

َّوماله حبض وال نـبض، حمركة الباء، أي حركة((): حبض( يف اللسان - ٢٦ َ ََ َ وال . َُ
ْيستعمل إال يف اجلحد َ َما به حبض وال نـبض، أي حراك((): نبض(وفيه . ))ُّ َ ََ ََ((.  

ِورجل دامر((): دمر( يف اللسان - ٢٧
رجل خاسر دامر، عن : ُيقال. َهالك ال خري فيه: ٌ

َوحكى اللحياين أنه على البدل. َيعقوب، كدابر َ ّ ّ َِخسر ودمر ودبر: وقال. ِّ َِ ٌِ فأتبعومها . َ
ًخسرا
ِ َ((.  
ِوشرمشر، بكسر الشني، وتشديد الراء): مشر( يف اللسان - ٢٨ ِ ّ ّ

ومعىن شرمشر، إذا ... ِِ
َكان شديدا، يـتشم ّ ْشرا مشرا، ومشرا، إتباع لقولك: وقالوا. ِر فيه عن الساعدينًَُ ِ ِِ ِ

ً :
  .))شرا
ُناء به احلمل وأناءه: ُويقال((): نوأ( يف اللسان - ٢٩ ْ

ِ
َونرى أن قول ... أثقله وأماله: َ َّ َ

َُْإال أنه ألقى األلف، ألنه متبع لساءك. ما ساءك وناءك من ذلك: العرب َ َْ َّ ّ ...
  .َيريد بذلك ألف أناءك. َألقى األلف: قلت، قوله. ))ءك وأناءكما سا: ومعناه

قوهلم ما عنه حميص وال مفيص، أي ما عنه : قال األصمعي((): فيص( يف اللسان - ٣٠
  .))َِحميد

  . مقصورة، أي غري ممدودة- ٣١
: أبو عمرو. ورجل حمنون، أي جمنون. جمنون حمنون: ُويقال((): حنن( يف اللسان - ٣٢

ًذي يصرع، مث يفيق زمانااحملنون ال ُِ َُ ْ((.  
. َيصف بقر الوحش. َأي يقطعن األرض: خيتلني). ولع( هذا البيت يف اللسان - ٣٣

  .الثور الوحشي هنا: والشاة
ِوحس، بفتح احلاء وكسر السني وترك التنوين((): حسس( يف اللسان - ٣٤ ِ ِ ِّ كلمة : َ

  .))تقال عند األمل
ْالفسل((): فسل( يف اللسان - ٣٥ َلرذل النَّذل الذي ال مروءة له وال جلدا: َ َ َ َُ ْ ْ وفيه . ))َّ



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٤  )١(اجلزء ) ٨٣( ا

ِالفشل((): فشل(   .))الرجل الضعيف اجلبان: َ
َعبد عليه، وأحن عليه، وأمد، وأبد: ّقال الفراء((): عبد( يف اللسان - ٣٦ َ ََِ َ َِ ِ

َ أي : َِ
ِغضب َ((.  

ّ هذا البيت ختام أربعة أبيات لألشعر الرقـبان، وهو أسدي- ٣٧
ِ َ ِ َََّ َ ْ َ   :ّ جاهليِ

ْبأنك فيهم غين مضر ِْ ُ ٌّ َِ َ َْحبسبك يف القوم أن يـعلموا  َّ َ ْ َ ِ ْ َ 

ُْبأنك للضيف جوع وقـر ُ َوقد علم املعشر الطارقوك  ّ َْ َ
َِ 

ُْكأنك قد ولدتك احلمر َُ ْ َ َ م  َّ ْإذا ما انـتدى القوم مل تأ
َِْ ُ َ َْ 

ُْفال أنت حلو، وال أنت مر َُمسيخ مليخ، كلحم احلو  َ َ َِ ٌ  ِارِ

. اجتمعوا يف النادي: ُانتدى القوم. ًالضيوف الذين يأتون ليال: الطارقون). مسخ(اللسان 
َالذي ال مالحة له: واملسيخ من الناس َ   .الربد: ُّوالقر. ولد الناقة الصغري: واحلوار. َ

  .))وعابس كابس، إتباع((): كبس( يف اللسان - ٣٨
ُوقد أرغمه اهللا((): دغم( يف اللسان - ٣٩ َ َ وأدغمهْ َأسخطه: ُوقيل، أرغمه اهللا. َْ ْ َ .

َسود وجهه: وأدغمه َّ ًرغما دغما شنـَّغما: ويف الدعاء. َ ً ًْ ِ ْ َْ : ُيقال. ّكل ذلك إتباع. َ
ْفعلت ذلك على رغمه ودغمه وشغمه َ ْ َْ َ ْشنـَّغمه: ُويقال. ُ رغم، (وانظر يف اللسان . ))ِ

  ).شنغم، شغم
ٌّورجل فظ((): فظظ( يف اللسان - ٤٠ َ َو فظاظة، جاف غليظ، يف منطقه غلظ ذ: ٌ َِ ٍٍ َ

ّوإنه لفظ بظ، إتباع. ُوخشونة ّ ََ َ َقال ابن سيده. َومل يشرح بظا. ٌحكاه ثعلب. ّ ِ ُ :
  .))فحملناه على اإلتباع

ّهو يوم عك أك، إذا كان شديد احلر مع : ٌقال ثعلب((): عكك( يف اللسان - ٤١ َ َّّ َ
ِلثق واحتباس ريح ْ ّفال أدري، أذهب بأك إىل اإلتباع أم . تباعيةَحكاها يف أشياء إ. ٍََ َ َ َ

َُْذهب فيه إىل أنه الشديد احلر، وأنه يـفصل من عك كما حكاه أبو عبـيد ّ َُ ُْ ّ ّ ٌوليلة . َّ
ّعكة أكة، كذلك   ).أكك(وانظر يف اللسان . ))ّ



 - ٧٥ -  

ِّاألسماء الفرعية   مفهومها واستعمالها: َ
  محمود الحسن  . أ

  مجمع اللغة العربية بدمشقعضو الهيئة الفنية في 

ََأما األصلية فهي اليت وصلت إىل . أصلية وفرعية: ُتقسم األمساء عامة قسمني َ
اللسان، عن طريق االرجتال أو االشتقاق، كاملصادر واملشتقات وأمساء الذات، 

َّا تدل على معان أساسية من أجلها وضعت األبنية أو اشتـقتَِّومسيت بذلك أل ُ ُ ِ ُ ٍ.  
َّوأما األمساء الفرعية فهي اليت وصلت إلينا عن طريق التصريف، وهو 
َتغيري يلحق األبنية األصلية، فتكتسب إضافة إىل داللتها الوضعية معاين فرعية 

ّكالتأنيث والتثنية واجلمع والتصغري والنسبة َّ َيت فرعية ألن املعىن األساسي ُِّومس. َّ
ًلالسم مرتبط بكونه مفردا مذكرا ًَّ َِ ُ

، فإن دل على تأنيث أو تثنية أو مجع أو )١(
  .ًتصغري أو نسبة فقد أصبح فرعا من األصل

ًويشار إىل أن املعىن األصلي لالسم يبقى حاضرا، إضافة إىل املعىن  ً ُ
: ))امرأة((ُفيقال يف . عيةَِّالفرعي، عند حتويل االسم إىل إحدى الصيغ الفر

ُمؤنث رجل، ويف  َُرجلني((َ ُمثىن رجل، ويف : ))َ ُمجع رجل، ويف : ))ِرجال((َ َ
َرجيل(( ُمصغر رجل، ويف : ))ُ َُ َّ ّرجلي((َ

ُِ ُمنسوب إىل رجل: ))َ فصورة املفرد املذكر . َ
َُِّوصفاته حتضران دائما مع املعىن الفرعي، الذي هو يف احلقيقة وصف يـقيد  ً

  .ّىن األساسي لالسماملع

                                           
ّالزجا) 1(  جلنة ، حممود قراعةهدى :حتقيقما ينصرف وما ال ينصرف، :  أبو إسحاقج،ّ

   .٥ -٣، ص١٩٧١ القاهرة ، الرتاث اإلسالميإحياء



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٦  )١(اجلزء ) ٨٣( ا

وفيه سيظهر أن لتلك . ّوهذا املقال خمصص لدراسة األمساء الفرعية
ّاألمساء وظائف أساسية، غالبا ما تدل عليها لدى استعماهلا يف الرتاكيب،  ً َ

ا قد خترج يف السياق عن االستعمال املألوف، ف  قد ً مثالاملفردكما سيظهر أ
َجلمع أيضا قد يستعمل يف موضع املفرد أو ، وا اجلمع املثىن أوُيستعمل مبعىن ُ ً

ً، كما أن املصغر يأيت أحيانا خراآل ّاملذكر واملؤنث أحدمها مبعىنوجييء  املثىن، َّ
ًمبعىن املكرب، ويأيت املنسوب داال على غري معناه َّ.  

َّ المؤنـث-١ َ ُ:  
فما كانت عالمته . )٢(َّهو كل اسم فيه عالمة تأنيث ظاهرة أو مقدرة

ا، ظاهرة  ُعرف تأنيثه  ِ َّوما كانت عالمته مقدرة علم تأنيثه من الضمري العائد ُ ُِ َّ
ُوالشمس وضحاها :إليه كقوله تعاىل ِ َّ )وباإلشارة إليه كقوله ،)٣:  َتلك ِ

ُالدار اآلخرة ِ ُ ّ)ه تعاىلـ، وبدخول عالمة التأنيث على ما يرتبط به كقول)٤: 
ِوالتـفت الساق بالساق ِ

ّ ِّ ُ َّ َ)قولهو ،)٥: ُّولقد زيـنا السماء الدنيا َ َّ ََّّ ََ)٦(، 
ْومبصغره إن كان املكرب ثالثيا كقديرة يف تصغري قدر ِ َ ُ ً َّ

ُ
َّ َ ّ وبتجرد عدده من الثالثة ،ُ

ُخلق اهللا : ّإىل العشرة من التاء حنو َ َ ِسبع أراضنيَ َ َ
)٧(.  

                                           
  .١٦١: ١٩٧٩،٢ العلمية،بريوتالكتب، دار ٢ط،شرحه على الكافية يف النحو: األسرتاباذي)2(
  . من سورة الشمس١اآلية ) 3(
  . من سورة القصص٨٣اآلية ) 4(
  . من سورة القيامة٢٩ة اآلي) 5(
  . من سورة امللك٥اآلية ) 6(
  .١٦١: ٢الكافية يف النحو : األسرتاباذي)7(



  
٧٧   األستاذ حممود احلسن–هلا األمساء الفرعية مفهومها واستعما

َويقسم املؤنث من حيث داللته على تأنيث مسماه إىل قسمني ّ ُ َُ
)٨(: 

ُما دل على أنثى من الناس أو احليوان :  فهوالحقيقيأما . ي وجمازيحقيق ّ
َ فكل اسم دل على مؤنث ال يقابله ذكر من :المجازيكامرأة وناقة، وأما  َ ُ ّ

ّالناس أو احليوان، وإمنا يعود تأنيثه إىل اعتبارات وضعية واصطالحية، حنو ّ َ :
َمساء ومشس وغرفة وظلمة وقوس ُ ُ َ َ

َة وعبيدة وطلحة فأمساء َمحز: أما حنو. )٩( َُ
  .ذكور، دخلتها التاء لتأنيث اللفظ دون املعىن

ازي، . هذا يف الوضع أما يف االستعمال فهناك، إضافة إىل احلقيقي وا
ِالتأويلي واحلكمي: نوعان آخران مها ُ َّاملذكر الذي يؤول :  هوفالتأويلي. ّ ُ َّ َ

ُ
ِشربت من لنب بعريي، : باملؤنث كقوهلم ِ َِ ِ ََ ُ ِ :  هوُوالحكمي. )١٠(َِناقيت: أيَ

ّاملذكر الذي يكتسب التأنيث من إضافته إىل مؤنث، كما يف القراءة الشاذة َّ ُ ِ َ َّ :
ِتلتقطه بعض السيارة َّّ ُ َُ َِ َ)حيث عومل )١١ ،ِ َّ، وهو مذكر، معاملة ))َ بعض((ُ

                                           
الدكتور عدنان : حتقيقّّالكليات، : ؛ والكفوي١٧٠ و١٦٨: ٢املصدر نفسه ) 8(

  .٨١٩، ص ١٩٩٢ بريوت ، مؤسسة الرسالة،١ط،  املصريوحممددرويش 
ازي جيوز فيه التذكري وا) 9( وجيوز ). مسو(تاج العروس : َّالزبيدي. لتأنيثاملؤنث ا

ِحذف عالمة التأنيث من الفعل إذا فصل عن فاعلة املؤنث، حنو ُما خرج إال هند، : ُ ِ َ
ُوأكرم زيدا دعد َ ً  حميي: حتقيقاإلنصاف يف مسائل اخلالف، : األنباري، أبو الربكات. ََ

  .١٧٤: ١، تاريخن الدين عبد احلميد، دار إحياء الرتاث العريب، القاهرة، دو
، دار ٢، طاجلنايبالدكتور طارق : حتقيقّاملذكر واملؤنث، : األنباري، أبو بكر) 10(

  .١٢٠: ١، ١٩٨٦ بريوتالرائد العريب، 
؛ ٦٢، ص١٩٣٤ القاهرة الرمحانية، املطبعةخمتصر يف شواذ القرآن، : ابن خالوية) 11(

  .١٩٥: ٢املذكر واملؤنث : ، أبو بكريواألنبار



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٨  )١(اجلزء ) ٨٣( ا

ِاملؤنث الذي أضيف إليه ِّوهذان النوعان يعربان عن خروج املؤنث عن داللته . ُ ُ
  ً.األصلية يف الرتاكيب، كما سيظهر الحقا

َوعالمات التأنيث اليت تدخل على األمساء املعربة ثالث ُ
: ، هي)١٢(

ُ املقصورة(( ُاأللف الممالة َ
َسلمى وليلى، : حنو)) َ َ :  حنوواأللف الممدودةَ

ً اليت تبدل هاء يف الوقف حنووالتاءصحراء ومحراء،  َ ِقائمة ومسيلمة وفاطمة : ُ َ َ ُ
ِ

َوعنرت ما. ةَ ّولكل من األلفني املمالة واملمدودة أبنية وصيغ خاصة  َ ِ أما التاء . َِ
ِفيغلب أن تأيت لتمييز املؤنث من املذكر يف الصفات، كمسلم ومسلمة  ُِ ُ ِّ ِ َ َ

ْوضخم وضخمة َْ َ
ّباستثناء الصفات املختصة باإلناث حنو. )١٣( ِمرضع : ِّ ُ

ِومطفل وحامل، فإن التاء ال تدخلها إال إذا  ِ ا معىن اسم الفاعل حنوُ : ُِأريد 
ًهي مرضعة ولدها غدا َ َ ََ ٌ ِ ُ

  .وتأيت التاء زيادة على أصل البناء. )١٤(
ُومما وصفوا به األنثى، ومل يدخلوا فيه عالمة التأنيث، قوهلم ِ ُ ُ َ َِأمري بين : َ ُ

ِ

ٍفالن امرأة، وفالنة وصي بين فالن، وهي وكيل فالن ٍ ٍُ ُ ُ ُُ
ِ
َ َِ ُّ ِ َ ُ ه وذلك ألن مثل هذ. ٌ

  . )١٥(الصفات يغلب عليها أن تكون للذكور
ًوأمساء األجناس، إذا مجعت، جيوز فيها التذكري محال على اجلنس،  َ ُِ

                                           
أوضح املسالك إىل ألفية ابن :  ؛ وابن هشام٢٠٦: ١املذكر واملؤنث : باري، أبو بكراألن) 12(

 بريوت،  دار إحياء الرتاث العريب،٨ ط، حميي الدين عبد احلميدحممد: حتقيقمالك، 
٢٨٦: ٤ ،١٩٨٦.  

 ،١ط  املنعم أمحد هريدي،عبدالدكتور : حتقيقشرح الكافية الشافية، : ابن مالك) 13(
  .١٧٣٤ ص ،١٩٨٢  املكرمةمكة رى، أم القجامعة

  .١٧٣٧املصدر نفسه ص ) 14(
  .١٨٣ :١املذكر واملؤنث : األنباري، أبو بكر) 15(



  
٧٩   األستاذ حممود احلسن–هلا األمساء الفرعية مفهومها واستعما

ُجاء الرجال، وجاءت الرجال: ًوالتأنيث محال على اجلماعة، حنو ُِّ ِِّ
َ وأمساء . َ

ِِّاجلموع تذكر وتؤنث إذا كانت لآلدميني، حنو قوله تعاىل َ َّ ُ َُّ ُ ُ :ِِكذب به َ َّ َ 
َقومك ُ َ)وقوله, )١٦ :َكذبت قوم نوح املرسلني ِ َ ُ

ٍ ُ ُ َ َ َّ َ)ِوتالزم التأنيث إذا , )١٧ ُ
ِهذه إبلي وغنمي: َِِّكانت لغري اآلدميني، حنو ََ ِ ِِ ِ)١٨(.  

ََّ المثـنـى-٢ ُ:  
ّهو كل اسم دل على اثنني، بزيادة ألف أو ياء مفتوح ما قبلها، ونون 

َمكسورة حتذف عند اإلضافة ِجلني و امرأتانُر((: حنو. )١٩(ُ ِ : يف قوله تعاىل ))َُ
َفإن مل يكونا رجلني فرجل وامرأتان ممن ترضون َ َ َِّ ِ ٌ َُ ُ َِ َ َ ُ َ ْ)ِالشامتي والناذرين ((، و)٢٠ َ

ِ َِ ّ
  :)٢١(يف قول عنرتة  ))

َِوالناذرين، إذا مل القهما، دمي ُ َْ ََ ِ َ
ِ ُالشامتي عرضي ومل أشتمهما   ّ ْ ِ َِ ِ َ ِ 

َِّوالتثنية تكون يف املتف ًقني لفظا ومعىن، حنوَّ ً ِطفالن ويتيمان وظبيان  و : َ ِ َِ َِ ْ ِ

ِدلوان وغنيان وعدوان وقاضيان وفـتيان وبنتان وعصوان ومصطفيان وحسنيان  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ََُ َ َ َِ ََ ِ ّ ُ َِّ َ
ًّوضياءان وبناءان ومحراوان وأخوان ويدان وامسان وعبدا اهللا وذوا تأبط شرا َ َ َّ َ ِ َْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ِ ِ .

                                           
  . من سورة األنعام٦٦اآلية ) 16(
  .  من سورة الشعراء١٠٥اآلية ) 17(
  .٨١٩الكليات ص : الكفوي) 18(
َّشرح مجل الزجاجي، :ابن خروف) 19(  سلوى: اد، إعد)حتقيق ودراسة (دكتوراه رسالةَُ

: ؛ وابن يعيش٢٧٧، صھ١٤١٩ املكرمة مكةحممد عمر عرب، جامعة أم القرى، 
  .١٣٧: ٤ ، تاريخدون الكتب، بريوت، عاملّشرح املفصل، 

  . من سورة البقرة٢٨٢اآلية ) 20(
  .٢٤٩، ص ١٩٩٧، دار الفكر، دمشق ١شرح املعلقات العشر، ط: التربيزي) 21(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٠  )١(اجلزء ) ٨٣( ا

َية يف املختلفني لفظا ومعىن، كالعمرين يف أيب بكر وعمر، وقد تكون التثن َُ َ ِ َ ُ ً ً ِ َِ ُ
ّوالقمرين يف الشمس والقمر، واألبـوين يف األب واألم ِ ِ ََِ َ ََ ََّ َ

)٢٢(.  
َوقد يـثـىن اسم اجلمع على تأويل اجلماعتني، كما يف احلديث الشريف َّ َُ :

َمثل املنافق كمثل الشاة العائرة بني الغ(( َ َ َِ ِ ِ َِ ََ َ ِ ِ
ُ ِنمنيُ َ َ((

َِّويلحق باملثىن ما ثـين . )٢٣( ُ َّ
ُ َ ُ

َّبعالمته وليس منه كاثنني واثنتني، وكال وكلتا مضافـتني إىل الضمري ِ ِ َِ ََ ُ ِ ِ وذلك . َ
ما النون مطلقا ))َاثنني ((ألن  ًال مفرد له، وكال وكلتا ال تتصل  ّ ِ ِ.  

  :َ الجمـع-٣
: َى ضربنيَّكل اسم دل على أكثر من اثنني، وهو عل: )٢٤(اجلمع هو

ًمجع تصحيح ويسمى ساملا، ومجع تكسري َّ ُ.  

ِ الجمع السالم- أ ّ َ:  
ِهو ما سلم فيه املفرد من التغيري َّ َِ

َّويكون للمذكر واملؤنث كما يف قوله . )٢٣(
ِإن املسلمني واملسلمات،واملؤمنني واملؤمنات، والقانتني والقانتات، :تعاىل ِ ِِ ِِ ِ َِِ َ َُ ُ ُ ُ

ِ ِِ َّ
ّوالصادقني والص َّ َادقات، والصابرين والصابرات، واخلاشعني واخلاشعات، واملتصدقني ِِ َِ ِّ َ َُ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِّ َّ ِ
ِ

ُواملتصدقات، والصائمني والصائمات، واحلافظني فـروجهم ََ ُُ َ َِ ِ ِ ِِ ِّ ِّ ِّ َ واحلافظات،والذاكرين َُ ِ
ِ ّ ِ ِ

                                           
َّشرح مجل الزجاجي: ابن خروف) 22(   .٢٦١ ص َُ
 دار ،حممد فؤاد عبد الباقي:حتقيق ،لم مسصحيح :بن احلجاج النيسابوريمسلم )23(

َّاملفصل : ؛ والزخمشري٢٧٨٤ حتت الرقم٢١٤٦، ص تاريخدون،  العريبالرتاث إحياء
ُ

 دار إحياء ،١ ط،السعيدي الدين ز عحممدور  الدكت:وتعليق مراجعةيف علم اللغة، 
َِّ احلائرة املرتددة:لعائرةوا .٢٢ ص،١٩٩٠ بريوت ،العلوم ُ

.  
  .٢ :٥َّشرح املفصل  :ابن يعيش) 24(



  
٨١   األستاذ حممود احلسن–هلا األمساء الفرعية مفهومها واستعما

ًاهللا كثريا والذاكرات، أعد اهللا هلم مغفرة وأجرا عظيم ِ َ ًَ ًً ِ َ َُ ُ ََّ ِ ِ ِّ   .)٢٥(اَ
ما دل على أكثر من اثنني، بزيادة واو :  فهوجمع المذكر السالمما أ

َحممدون : حنو.)٢٦(ُأو ياء مكسور ما قبلها، ونون مفتوحة حتذف عند اإلضافة ُ َّ َُ
َوخاشعون وجمموعون وفرحون وأكرمون َ َ َُ َُ َِ ُ ُ َ ُ ِ .  

ُّ، منها ما خيص )٢٧(ِّويكون هذا اجلمع يف األمساء والصفات بشروط
ًنها ما يتعلق بالصفات، ومنها ما يرتبط باالثنني معااألمساء، وم ِّ ُّفما خيص . َّ

ُاألمساء العلمية، وما خيص الصفات صالحيتها لدخول تاء التأنيث عليها،  ِّ ُّ ُ ّ ِ ََ
َباستثناء اسم التفضيل فإنه جيمع هذا اجلمع، مع أن مؤنثه  َفعلى((ُ ٍ خال من ))ُ

ِّويشرتط يف األمساء والصفات مع. التاء َ ًا أن تكون للذكور العقالء، أو ما يف ُ
ِحكمهم، خالية من التاء ُعمرون ومصطفون وزيدون : فمن هذا اجلمع حنو. ُ َ ََ ُ ُ َ ُ

ُوقارئون وأفضلون ومنتـهون ومنتصرون وأمارون ودمشقيون وشويعرون، ومنه  ُ
ِ
َ ُ ُِّ َ ُ ُِ

ُ ّ ُِ َ َ ُ َ ُِ
َوالشمس والقمر رأيتـهم يل ساجدين: قوله تعاىل

ِ ِ ِ ُ ُ َ َ َ َ َّ) حيث نـزلت )٢٨ ،َُِّ
ِِالكواكب والشمس والقمر منـزلة العاقلني َّ ِ َ.  

ِّوأحلقت جبمع املذكر السامل كلمات مجعت بعالمته، ومل حتقق شروطه،  ُ ُِ َِ ُ
ُأهلون وعالمون وأرضون وبـنون وعشرون وسنون: حنو ُِ ِ

ُ َ ُ َ ُ َ ُ.  
اجلمع الذي يكون بإضافة ألف وتاء، إىل :  فهوجمع المؤنث السالموأما 

                                           
  . من سورة األحزاب٣٥ اآلية )25(
: َّ وعلق عليهضبطه . العلوممفتاح: بكر، أبو يعقوب يوسف بن أيب السكاكي) 26(

  .٦٢ - ٦١، ص ١٩٨٧، دار الكتب العلمية، بريوت ٢، طزرزورنعيم 
  .١٨٢ - ١٨٠: ٢الكافية يف النحو : األسرتاباذي) 27(
  . من سورة يوسف٤اآلية ) 28(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٢  )١(اجلزء ) ٨٣( ا

ََمترات وهندات ومسلمات وطلحات: حنو. )٢٩(ً يغلب عليه أن يكون مؤنثامفرد َِ ُِ َ .
ََفيجمع هذا اجلمع من األمساء علم . )٣٠(ِّويكون هذا اجلمع يف األمساء والصفات َ ُ

َفاطمات وزينبات وليليات، وذو : املؤنث، سواء كان بعالمة أو بغري عالمة حنو َ َ َ ِ

ِزات وغرفات وانطالقات وعدات، وذو ألف ََمح: التاء من األعالم واألجناس حنو ِ
ُُ

َّالتأنيث إذا مل يسم به املذكر َّ َ ُ
ََذكريات وصحراوات، وعلم غري العاقل: ، حنو)٣١( َ َ

ِ 
ًمصدرا ب َّ َ ّكبنات آوى وذوات احلجة ))ُذو((أو  ))ابن((ـ ُ ِ َ َ َ.  

ًوجيمع هذا اجلمع، من األمساء أيضا، اسم اجلنس على أكثر من أربعة  َ ُ
َإذا مل يسمع له مجع تكسري، حنوأحرف،  َّسرادقات ومحامات، أو كان من : ُ ِ ُ

ََُّانقالبات وحتوالت: املصادر حنو ُّوورد هذا اجلمع يف الرباعيات من أمساء . ِ
ِسجالت وجماالت وجلامات، وهذه كلها غري خمتومة املفرد : األجناس، حنو َ ِ ِ

َومجع هذا اجلمع بعض اجلموع اليت ال تك. بالتاء ُ ُُسر كرجاالت وبـيوتات ُِ ِ َّ
ُوصواحبات، وأمساء احلروف والشهور كألفات وجيمات ومجاديات  ِ ِ ُّ ِ َ

َوشواالت، واالسم األعجمي الذي مل يسمع له مجع آخر حنو ُ ّ ِبيمارستانات : َ ِ

  .ِومهرجانات
ُِوجيمع هذا اجلمع من الصفات ما ختم بعالمة تأنيث حنو ِّ َ َْربعات : ُ

                                           
  .٦٢مفتاح العلوم ص : السكاكي) 29(
: ؛ وقباوة، الدكتور فخر الدين١٩٠ - ١٨٧: ٢الكافية يف النحو : األسرتاباذي)30(

  .٢٠٠-١٩٧ ص،١٩٩٨بريوت، املعارفمكتبة، ٣طتصريف األمساء واألفعال،
ًإذا مسي به املذكر مجع مجع مذكر ساملا حن) 31( َّ َ ُ َسلمى وسلمون: وُِّ ُ ََ أبو حيان . َ

 رجب عثمان حممد، الدكتور: حتقيقََّارتشاف الضرب من لسان العرب، : األندلسي
  .٥٧١: ٢ ،١٩٩٨، القاهرة اخلاجني، مكتبة ١ط



  
٨٣   األستاذ حممود احلسن–هلا األمساء الفرعية مفهومها واستعما

ّوعالمات، ومها صفتان  ْللمذكر واملؤنث، وضاربات وحبليات ونـفساواتَ َ َ ُ ِ .
َوميتنع هذا اجلمع يف الصفات اليت مل جيمع مذكرها بالواو والنون كـ َْفـعلى(( ُ َ(( 

ْفـعالن((مؤنث  ْفـعالء((، و))َ َأفـعل(( مؤنث ))َ َوجتمع . ))ْ َْفـعلى((ُ  ))َأفعل(( مؤنث ))ُ

َّالتفضيل مجع مؤنث ساملا قياسا على مذكرها الذي ً َجيمع بالواو والنون حنو ً ُ :
َكبـريات وفضليات ْ ُ َ ًوجتمع هذا اجلمع صفة غري العاقل متييزا هلا من صفة . ُْ ِ َ ُ

ار جاريات، ومصغر ما ال :  حنو)٣٢(العاقل َّأيام معدودات وحبار هائجات وأ َ ُّ َِ ِ ِ ُ
َُِّدريهمات وكتـيبات: ِيعقل حنو ِ ِّوإمنا عد املصغر من الصفات ألن مع. َُ َّ ََّ ُ ىن ُ

َّفكتـيبات تفسر بـ. الوصف قائم فيه ُ ِكتب صغرية: َُِّ َ ُُ.  
َويالحظ أن صيغة املفرد تسلم عند اجلمع ّوال يعتد حبذف التاء من . ُ ُ

ِمسلمة ومسلمات، : حنو ُِ ِمسلمة((ألن تاء ُ  كما أن تاء ، ليست أصلية)) ُ
ِمسلمات(( سم  وال جيوز اجلمع بني عالميت تأنيث يف ا، تدل على املؤنث))ُ

َْ مترات يف مترة:أما فتح العني يف حنو. )٣٣(واحد ً وكل ما كان مجعا السم ،ََ
ً غري معتـلها وال مضاعفا، فال يعتد به أيضا ألنه للتفريق ،ثالثي ساكن العني ًّ َ َُ ُ َُ ِّ
ْ ضخمات : اليت تبقى عينها ساكنة يف صيغة اجلمع حنو،بني االسم والصفة َ

ْيف ضخمة َ
)٣٤(.  

ِّوشذ من الصفات َجلبات وربعات(( :َّ ََ ْشاة جلبة ورجل ربعة:  يف))َ َْ َُ وساغ . َ

                                           
ِأحلق غري العاقل باملؤنث) 32(   . والثاين فرع على املذكر، ألن األول فرع على العاقل،ُ

  .١٨٨ :٢الكافية يف النحو : األسرتاباذي
  .٤٣ :١اإلنصاف يف مسائل اخلالف : األنباري، أبو الربكات) 33(
َْ ورجل ربعة.ِ قليلة اللنب:ْ وشاة جلبة.١٩٠ :٢الكافية يف النحو : األسرتاباذي) 34( َُ: 

  .ِّمتوسط القامة



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٤  )١(اجلزء ) ٨٣( ا

ْذلك ألن جلبة وربعة وردت عينهما يف املفرد بالفتح واإلسكان، ففتح العني يف  َْ َ
ًاجلمع من قبيل اعتبار الفتح يف املفرد أصال ْ، وأما جوزات يف جوزة، )٣٥(َِ َ ََ

َُوصيحات يف صيحة، وهندات يف هند، فلغة هلذ ُ ْ ِ َِ َْ ُخطوات : وأما حنو. )٣٦(يلََ ُ
َوخطوات يف خطوة، واألول أشهر، وحنو ْ ُ ْكسرات يف كسرة، فقد وردت هذه : َُ ِ ِ

َ
ِْ يف بنت وابنة فإمنا هو مجع لألصل وهو ))َبنات((اجلموع بتسكني العني، وأما 

ً على حذف الالم نسيا ))َْبـنوة(( ْ َ
)٣٧(.  

ِ جمع التكسير- ب َّ:  
َُّهو اجلمع الذي يصاحبه تـغري َ ُُأبيات وكتب وقـلوب : حنو. )٣٨( يف بناء مفردهُ ُُ ْ

ُوأفراس وقضاة ِّوصيغ هذا اجلمع منها ما يدل على القلة، ومنها ما يدل على . ْ َ ِ

  .الكثرة
ّجمع القلةأما  ِما وضع للداللة على العدد القليل من ثالثة إىل :  فهوِ ُ

ُ أفـعل((: )٤٠(وله أربع صيغ هي. )٣٩(عشرة ُكأفلس وأنفس وأذ))ْ  ))ْأفعال((ُرع، وُ
ْكأثواب وأجداد وأبواب وآالم، و  ْ ِأفعلة((ْ ِّكأزمنة وألوية وأعنة وأئمة، و))ْ ِ ِّ ِ ْفعلة((ْ ِ(( 

ْكإخوة وشيخة وغلمة وصبية ِ ِْ ِ ُّوهذا اجلمع خاص بالثالثي، والرباعي الذي ثالثه . ْ ّ

                                           
  .١٩٠ :٢الكافية يف النحو : األسرتاباذي) 35(
 ،اخلاجني بةمكت ،٣ط ،ارونه عبد السالم حممد : وشرححتقيقالكتاب، : سيبويه) 36(

  .١٩٠: ٢الكافية يف النحو : ؛ واألسرتاباذي٦٠٠: ٣ ،١٩٨٨القاهرة 
  .١٨٨: ٢الكافية يف النحو : األسرتاباذي)37(
  .١٩٠ :٢  املصدر نفسه)38(
  .٢٢٧املفصل ص :  الزخمشري)39(
  .٤٠٥: ١ارتشاف الضرب : أبو حيان) 40(



  
٨٥   األستاذ حممود احلسن–هلا األمساء الفرعية مفهومها واستعما

ِّحرف مد، كما أن الصيغ الثالث األوىل خاصة باألمساء دون الصفات ّ ّ.  
ِما وضع للداللة على العدد الكثري فوق :  فهوجمع الكثرةوأما  ُ

ِسود وبيد : ّوهو يضم ما سوى مجعي السالمة، ومجع القلة، حنو. )٤١(العشرة ُ
ِورسل وغرف وصور وقطع وسحرة ورماة ودببة وجرحى وركع وقـواد وجبال  ِ

ُّ َُّ َ َ َ ِ ُ َُ َ َُ َ ُ َُ
ِّوجنود ونريان وبـلدان وعظماء وأعزاء، وهذه األ َِ ُ ُْ مثلة هلا نظائر يف املفرد من ُُ

ِدراهم : ًومن مجوع الكثرة أيضا صيغ منتهى اجلموع حنو. حيث الوزن َ
ِوعصافري وسالمل وسكاكني وأصابع وأعاصري وجتارب ومتاثيل ومساجد  َِ ِ َِ ِ َ ِ ِ َ َ

ِ َ
ٍومفاتيح وينابيع وكواكب ونواعري وصيارف وبياطري وضمائر وعذارى وصحار  َِ ََ َ ِ ِ ِ َِ ِ َ َ ََ َ ِ

َوسكار ّى وكراسي، وهذه األمثلة ليس هلا نظري يف املفرد من حيث الوزنُ
ِ وكل . َ

  . مثال مما سبق يدل على صيغته
َويشار إىل أن بعض العلماء رأى أن اجلمعني السالمني من مجوع 

ِ َ ُ
ما ملطلق اجلمع من غري نظر إىل القلة والكثرة)٤٢(القلة َ، وبعضهم رأى أ

ُ
)٤٣( .

َوجيمع بني الرأيني بت ّ َ ما يكونان للقلة إذا كان ملفردمها مجع كثرة، وإال ُ َقرير أ ُ
ِّ

ّاستعمال للقلة والكثرة على حد سواء ِ ُ.  
َما تضمن معىن اجلمع وليس له مفرد من لفظه كقوم :  هواسم الجمعو َّ

ّورهط وجيش، أو مل يكن على وزن خاص باجلموع كخدم وخلف ورحالة  َ ََ َ ََ ّ َ

                                           
  .٢٢٧املفصل ص :  الزخمشري)41(
  .٣: ٥َّشرح املفصل : ؛ وابن يعيش٥٧٨ و ٤٩١: ٣كتاب ال:  سيبويه)42(
  .١٩١: ٢الكافية يف النحو : األسرتاباذي) 43(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٦  )١(اجلزء ) ٨٣( ا

ّلى لفظ واحد كفلك وحاج وبشر وعدوَّوسيارة، أو كان هو ومفرده ع ُ َ َ َ ّ ُ
)٤٤(.  

ًما تضمن معىن اجلمع داال على اجلنس، : هواسم الجنس الجمعي و َّ
ّومفرده مييز منه بالتاء، كتـفاح وتـفاحة، أو بياءي النسب كعرب وعريب َِ ََ َ ّ ُّ ُ ََّ ُ

)٤٥(.  
َّومسع عن العرب ما يسمى جبمع اجلمع َ ُ

ُ، إذ مجعوا اجلمع مبالغة يف )٤٦(ُِ َ
ِبـيوتات وأربعينات وأقاويل وصواحبات: لتكثري، حنوا َِ ِ َ ًوذكر السيوطي مثاال . ُُ

ُِجلمع مجع ست مرات، قال م مجعوا مجال على أمجل مث أمجال مث جامل ((: َ ِإ ْ ُْ َ ًَ َ َُ َّ

ِمث مجال مث مجالة مث مجاالت ِ ِ((
)٤٧(.  

َّ المصغر-٤ َ ُ:  
ُهو االسم الذي يصاغ للداللة على تقليل

لتقليل الذات كـ ويكون . )٤٨(
َكليب ورجيل(( ُ ّ عند إرادة التقليل من أمهيته ))َُزييد((، أو لتقليل الشأن كـ ))َُ

ُّوشأنه، أو للشفقة والتـعطف كـ  َ ِِّأخي وصديقي((َّ َ ُ َّ َ ، وهو من جماز تقليل ))ُ
ِدريهمات((الذات، أو لتقليل العدد كـ  َفـويق ((، أو لتقريب املسافة والزمان كـ ))َُ ُ

                                           
 احلميد  حميي الدين عبدحممد :حتقيقشرح شافية ابن احلاجب، : األسرتاباذي) 44(

تصريف األمساء : ؛ وقباوة٢٠١: ٢، ١٩٧٥ بريوت  الكتب العلمية،دار ورفاقه،
  .٢٢٣واألفعال ص

 وبريوت صيدا، العصريةحممد جاد املوىل ورفاقه، املكتبة : حتقيقاملزهر، : وطيالسي) 45(
١٠١: ٢ ،١٩٨٧.  

ًجعله جممع اللغة العربية بالقاهرة قياسيا عند احلاجة) 46( َ مع، العدد السادس . َ جملة ا
  .١٩٥٠  لعام ٧٥ص 

  .٨٩ :٢املزهر : السيوطي) 47(
  .٣٥ارتشاف الضرب ص:بو حيان؛ وأ١٩١-١٩٠: ١شرح الشافية:األسرتاباذي)48(



  
٨٧   األستاذ حممود احلسن–هلا األمساء الفرعية مفهومها واستعما

َ وقـبيل الفجراألرض وقيل جييء التصغري للتعظيم فيكون من باب الكناية، . ))َُ
َّحيث يكىن بالصغر عن بلوغ الغاية يف العظم، ألن الشيء إذا جاوز حده  َ ِ َ ِّ َ ُ

ِجانس ضده، كدويهية يف قول لبيد َ ُ َّ ِ)٤٩(:  
ٌدويهية ِ ُ تصفر منها األنامل،َُ

ِ ِ ُّ َ ُوكل أناس سوف تدخل بينـهم   َ َ َ ُ ُ َ َ َ ٍ ُ ُّ ُ 
َفـعيل(( :)٥٠(وأوزان التصغري شكلية وهي ثالث ْ كجبل وجبيل وسهل ))ُ َ َ َ َُ

ّوسهيل وباب وبـويب وميت ومييت ودم ودمي، و َ ُ َ ُُ ٌَ َ ْ َ َ ِفـعيعل((ُ َ ِكبلبل وبـليبل  ))ُ َُ ُ ُ
َوجدول وجديل وسفرجل ُ ََ َ ِّ َ ِوسفريج وفـرزدق وفـريزد وفـريزق، و َ َِ َ َُ ُ ََ ِ َ ِفـعيعيل((ُ َ ُ(( 

ِكمفتاح ومفيتيح و َ ُ ِعصفور وعصيفري وافتقار وفـتيقريِ َُِ ِ َ ُ ُُ .  
ِويصغر كل من مجع القلة واجلمع السامل واسم اجلمع واسم اجلنس  ٌّ َّ ُ

ِأكلب وأكيلب، وأمجال وأجيمال، وأعمدة : ، حنو)٥١(اجلمعي على لفظه ْ َ ُ ُْ ِ َ ُ
ِوأعيمدة  َ َْوغلمة وغليمة، وضاربون وضويربون، وشاعرات وشويعرات، ورك, ُ

ِ ِ ِ
َ َُ ُ ُِ ُ ِ َُ ب ْ

َُوركيب، وسلف وسليف، وفـلك وفـليك، ومتر ومتري َ َ َ َْ ُ ُْ ُ َ َُ.  
ِّويصغر مجع الكثرة برده إىل املفرد، مث تصغري ذلك املفرد مث مجعه َّ َوجيمع . ُ ُ

ًاملفرد مجع مذكر ساملا إذا كان مذكرا عاقال، ومجع مؤنث ساملا إذا كان مؤنثا  ً ًً ً
ًعاقال، أو كان مما ال يعقل مذكرا كان أو م ُرجال ورجيلون، : ًؤنثا، حنوً َ ُ ِ

َِّوحوامل وحوميالت، وكتب وكتـيبات ُُ ُ ِ َ ُ َويقال يف تصغري محر وجرحى. َِ َ ُُْ :

                                           
، واألنباءالدكتور إحسان عباس، وزارة اإلرشاد : حتقيقديوانه، :  لبيد بن ربيعة )49(

  .١٩١: ١شرح الشافية : ؛ واألسرتاباذي٢٥٦، ص ١٩٦٢الكويت 
  .٢٤٣َّاملفصل ص : ؛ والزخمشري٤١٥: ٣الكتاب : سيبويه) 50(
  .٢٦٦ - ٢٦٥: ١شرح الشافية :  األسرتاباذي)51(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٨  )١(اجلزء ) ٨٣( ا

ِّأحيمرون وجرحيون للمذكر، ومحرياوات وجرحيات للمؤنث َِّ َ ُُ ُ ََُ َّ ُ ِ وإذا كان جلمع . ُ
ّالكثرة مجع قلة جاز، إضافة إىل ما سبق، رد مجع الكثرة إىل مجع قلته ِّ ُِّ َ  مث ً

ِتصغريه، كتصغري كالب وفـلوس على أكيلب وأفيلس َِ ُُ َُ ُ ِ)٥٢(.  
 حىت ، ويكون حبذف األحرف الزائدة،ُومثة ما يقال له تصغري الرتخيم

َّتصري الكلمة على أحرفها األصلية مث تصغر، حنو َ ِحريث يف حارث :ُ َ وسويد ،َُ ُ
ِيف أسود، وقـريطس يف قرطاس ِ

َُ َ
)٥٣(.  

ُ المنسوب-٥ َ:  
هو االسم امل
َ

َّزيد يف آخره ياء مشددة بعد كسر، للداللة على نسبته إىل  ُ
رد منها َّا

ّ علمي ومصري وفارسي: حنو.)٥٤( ّ
ِ ِ ِِ ّ ِ ِ .  

َوحتذف يف النسبة ّ فاطمة وفاطمي:تاء التأنيث كما يف )٥٥( ُ
ِ ِ ّومكة  ِ َ

ّومكي وظبية وظبيي وعروة وعروي ِ ْ ُْ ُ ّ ِّْ َْ َ ِّ ََ علي وعل: والياء الزائدة يف حنو،َ َّ
ّوي ِ ِ 

ّوحنيفة وحنفي
ََِ ّوقبيلة وقـبلي َِ

ََِ ّ طيب وطييب: والياء الثانية يف حنو،َِ ِ َ َِّوسيد  َِّ
ّوسيدي
ِ ّ ركوبة وركيب: والواو يف حنو،َ َِ َُ ّ بـردى وبـردي : واأللف يف حنو،َ

ِ
َ ََ ََ 

ّومصطفى ومصطفي
َِ َُ ّ املهتدي واملهتدي: والياء يف حنو،َُ

ِ َِ َُ ُ
ّوأملانية وأملاين  َّدر َُ ويـق.ِ

َّحذف الياء املشددة يف حنو ّ كرسي وشافعي، :َ ّ
ِ ِِ  يأيت املنسوب واملنسوب إليه إذُ

                                           
  .٢٦٦ - ٢٦٥: ١شرح الشافية : األسرتاباذي) 52(
 ، الكتب، دون تاريخعاملحممد عبد اخلالق عضيمة، : حتقيقاملقتضب، : املربد) 53(

  .٢٤٧َّاملفصل ص : ؛ والزخمشري٢٩٣: ٢
  .٤ :٢شرح الشافية : األسرتاباذي) 54(
تصريف األمساء : ؛ وقباوة١٩٥٢ - ١٩٣٩شرح الكافية الشافية ص: ابن مالك) 55(

  .٢٤٠ - ٢٣٦ألفعال ص وا



  
٨٩   األستاذ حممود احلسن–هلا األمساء الفرعية مفهومها واستعما

  .على لفظ واحد

* * * * *  
َتلك هي الصيغ اليت تتفرع عن األبنية والصيغ األصلية َِّ  حبسب معانيها ،َِّّ

 َِّ وأنتقل اآلن إىل احلديث عن خروج الصيغ الفرعية.اليت أرادها واضع اللغة
  .عانيها األصلية، عند استعماهلا يف الرتاكيبعن م

ِّخروج الصيغ الفرعية عن معانيها األصلية َ َِّ  
َِّيتمثل خروج الصيغ الفرعية، يف الرتاكيب، عن معانيها األصلية، 
ّباستعمال املذكر واملؤنث أحدمها يف موضع اآلخر، واملفرد مبعىن املثىن أو  َّ

َّىن، ومجع القلة مبعىن الكثرة، واملصغر مبعىن اجلمع، واجلمع مبعىن املفرد أو املث ّ
ِاملكرب، واملنسوب على غري ما وضع له ُ َّ.  

ًوأحيينا به بلدة : قوله تعاىلالمؤنث بمعنى المذكر ومن أمثلة جميء  َ ِِ َ
ًميتا َ

َفلما رأى الشمس بازغة قال:ً أي مكانا، وقوله،)٥٦( ً ِ َ َّ ّ ِّهذا ريب:َ َ
)٥٧( ،

ّأي هذا الشخص املرئي، َ
ُ وقول احلطيئة 

)٥٨(:  
ِلقد جار الزمان على عيايل ِ ََ ُ َّ َ ٍثالثة أنفس، وثالث ذود   ََ َ ُ َ ٍَ ُ ُ 

ََّذهب هنا بالنَّفس إىل معىن اإلنسان فذكر َ.  

                                           
  .٨٢٠الكليات ص:  من سورة  ق؛ والكفوي١١اآلية ) 56(
 ، علي النجارحممد: حتقيقاخلصائص، :  من سورة األنعام؛ وابن جين٧٨ اآلية )57(

  .٤١٢: ٢ ، دون تاريخ،بريوت ،العريب دار الكتاب
  .والبيت غري موجود يف الديوان. ٤١٢: ٢اخلصائص : ابن جين) 58(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٩٠  )١(اجلزء ) ٨٣( ا

  :)٥٩( كما يف قول األعشى بمعنى المؤنثيف الكالمّالمذكر وجييء 
ِشرابـهم، قبل تنفادها َ َ َ ُ ُ َ َلقوم، وكانوا هم املنفدين   َ

ِ ِ ِ
ُ ُ ُ ُ ٍَ 

َحيث أنث الشراب ألنه أراد به اخلمر َّ َ   :)٦٠(ً وقال أيضا، وهي مؤنثة،َّ
َِّكما شرقت صدر القناة من الدم* َ

ِ ِ َ ُ َ َِ َ َ* 
َّفأنث الصدر ألنه جزء من القناة ً وقد مر حنو هذا سابقا. والقناة مؤنثة.َّ َّ

حيث ، )٦١(
َّـيؤول املذكر يف مثال الشراب باملؤنث َّويسمى بالتأني، ََُّ َ  كما يكتسب ،ث التأويليُ

ُ ويسمى بالتأنيث احلكمي،ُاملذكر حكم املؤنث املضاف إليه يف مثال القناة َُّ َ.  
َُّوتذكري املؤنث واسع جدا ألنه رد فرع إىل أصل َّ لكن تأنيث املذكر ،ً

َّأذهب يف التناكر ُ  يف حنو قوله ،ويرى ابن جين أن التذكري. )٦٢(واإلغراب َ
َفمن جاءه م: تعاىل َُ َِّوعظة من ربهَ ِ ٌِ)ناشئ من كون الوعظ واملوعظة ،)٦٣ ِ

َ َ
ًشيئا واحدا ُوهذا كالم دقيق ألن املصدر األصلي يطابق املصدر امليمي . )٦٤(ً
ِ واملوعظة هنا.يف املعىن

َ
ُمصدر ميمي للفعل وعظ يوعظ مبعىن اسم املفعول:  ََ ُ ِ ُ: 

                                           
 املكتب ،١ط،  حممد أمحد قاسمورالدكت : وتقدميشرحيوانه، د: األعشى) 59(

فقه اللغة وسر : ؛ والثعاليب١١٥ ص،١٩٩٤ بريوت ودمشق وعمان،اإلسالمي
  .٣٣٢ ص، تاريخدون، الفكر دار، ورفاقه مصطفى السقا :حتقيقالعربية، 
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٩١   األستاذ حممود احلسن–هلا األمساء الفرعية مفهومها واستعما

ا ُاملوعوظ  َ
ِ والتأنيث يف موع.ُِّ عرب به عن اسم الذات،    .ظة غري حقيقيَ

 : يف حنو قوله تعاىل،ّ يكثر حذف التاء الدالة على التأنيث:وقال سيبويه
َفمن جاءه موعظة من ربه فانتـهى َ ِ ِ َِِّ ٌ َ َُ َ)وقوله، )٦٥:  ُمن بعد ما جاءهم ُ َ

ِ َ ِ

ُالبـينات َِّ)إذا كان املؤنث من املوات، )٦٦
َ

م أرادوا أن يـفرقوا بني املوات ،  أل
َ َُُِّ

َِِّ كما فـرقوا بني اآلدميني وغريهم،ََواحليوان ُ ََّ
)٦٧(.  

ٍما يلفظ من قول  : قوله تعاىل،المفرد بمعنى المثنىومن أمثلة جميء  َ ِ ُ ِ َ
ٌإال لديه رقيب عتيد ِ َِ ٌ ِ

َ َ َ)َِأي رقيبان عتيدان )٦٨ ِ
ما ملكانَ َّوقال النيب صلى .  أل

ِإن العبد ليتكلم بالكلمة، (( :اهللا عليه وسلم ِ َ َِ ُ َّ َََ َ َ ِما يـتبـني فيهاَّ ُ َّ ا يف النار ،َََ ِ يزل  ّ ِ ِ َُِّ
ِأبعد مما بني املشرق

َ َ َ ِّ َ َ((
ِ أي املشرقني)٦٩( َِ َ

َّومها مشرق الشمس يف الصيف .  َّ ِ َ
ِّومشرقها يف الشتاء ِ ََ والعرب تقول.َ

ََ وقـعت عينه عليه:)٧٠( َُ ُ َ َ ُ وفالن ،َ أي عيناه،َ
ِحسن احلاجب

ُ َ َ أي احلاجبني،َ ِ وأخذ بيده،ِ ِ َِ َ ِِ ووقف على رجلهَ ِ َ َ َ، أي بيديه َ َِ
َوعلى رجليه َّوحنو هذا كثري يف كالم العرب، إذ يعرب بالواحد عن االثنني، إذا . ِ ُ

َكانا كشيء واحد، كالعينني واألذنني والفخذين، وجعل بعضهم ذلك  ِ َ َ َ
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لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٩٢  )١(اجلزء ) ٨٣( ا

ّقياسيا، على حني قصره أبو حيان على السماع ََ َ ً
)٧١(.  

َُّمث  : كما يف قوله تعاىل،على معنـى اجلمعًوجييء املفرد يف الكالم داال 
ًخنرجكم طفال ِ ُ ُ ِ ُ)وقوله تعاىلً، أي أطفاال)٧٢ : ًوحسن أولئك رفيقا َِ َ ِ ُ َ ُ َ)أي  )٧٣

ُواملالئكة : وقولـه،َُرفقاء ِ
َ

ُبعد ذلك ظهري  َِ َ ِ َ َ)مظاهرون، وقولـه أي)٧٤ ُ
ِ ُ :

ِوامللك على أرجائها َ ََ ُ َ
)ِيعىن املالئكة، وقوله )٧٥ : ًوما جعلناهم جسدا ال َ َ َُ َ

َيأكلون الطعام َّ َ ُ ُ)أي أجسادا)٧٦ ً .  
ٍخري نساء، ركنب اإلبل، صالح نساء قـريش((: ّوقال النيب  َُ

ِ ٍِ ِ ُِ
ِ

َ َِ َ ْ ُ َ((
 يعين )٧٧(

ا جاءت إحدى روايات احلديث، وقال لزوجة أيب سفيان الذي  ُصلح، و َُّ
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٩٣   األستاذ حممود احلسن–هلا األمساء الفرعية مفهومها واستعما

خذي ما يكفيك وولدك بامل((: ًكان شحيحا
َ
ِ ِ َ ََ ِ ِ َِ ِعروفُ

ُ((
  .ِ أي وأوالدك)٧٨(

  :)٧٩(وقال لبيد 
ُوالسن يلمع*  َ َ ُّ ِ كالكواكب،ِّ ِ  *ُ المها ،َ

ِّالسن والسنان واحد ّ األسنة: وأراد به هنا،ِّّ  .اجلمع فوضع الواحد يف موضع .ِ
  )٨٠ (:س مردال العباس بناقو

َِفقد برئت َ ُمن اإلحن الصدور ،َ ُ ُّ ِ َ َ
ّسلمـوا إناأُفقلنا    ِ ُ

ُأخوكـ ِ  مُ
ُإخوتكم: أي ُ.  

  :)٨١( وقال عمر بن أيب ربيعة
ِعدد النَّجم، واحلصى، والرتاب ُّ َ َ ِ َ َ ُمث قالوا   َ ُحتبها ؟ قلت: َُّ ُ ًرا: ُُِّ َ 

  :)٨٢( قول الراجزومثله .فوضع الواحد يف موضع اجلمع. ُالنُّجوم:  بالنَّجمداأر
ْجاء الشتاء وقميصي أخالق* ِ ِ َ ُ َِّ* 

  )٨٣ (:اعروقول الش. َلقَخ :أي
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لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٩٤  )١(اجلزء ) ٨٣( ا

ُفإن زمانكم زمن مخيص َِ ٌ ََ َُ َ ُِّكلوا يف بعض بطنكم تعفوا   َّ َِ ُ ُ َ َِ ُ ُ 
  .كلوا يف بعض بطونكم: أي

 إذا كان من أمساء األجناس، ألن المفرد بمعنى الجمعويكثر جميء 
اجلنس يدل على القليل والكثري، وكل اسم جنس قابل للداللة على اجلنس 

ع املفرد، من أمساء اجلنس، يف موضع املثىن ولذلك حسن وض .باملعىن العام
ُأهلك الناس الدرهم والدينار، وقد كثرت الشاة : واجلمع، على حنو قوهلم ّ ُ َ ُ ِّ ُِّ ََ َ َ

ِوالبعري َ
)٨٤(.  

َويشار إىل أن الفرق بني اجلنس واسم اجلنس هو أن اجلنس يطلق  ُ ُِ

َعلى القليل والكثري، كاملاء الذي يطلق على القطرة والبحر، وك ذلك ُ
َالرحيق واحلليب، على حني أن اسم اجلنس ال يطلق إال على واحد،  ُ َّ

ِكرجل وذئب ُ َ
)٨٥(.  

 ))من((ًويكثر أن ينوب اسم اجلنس املفرد عن اجلمع حني يأيت جمرورا بـ
ٍما جاءين من أحد، وما كلمت من أحد، وكقوله عز : حنو قوهلم((الزائدة  ُ َّ
ٍأن يـنـزل عليكم من خري: ّوجل َ ِ ُ ََ َ ََُّ ُ من ربكمْ َِّ ِ) خري، ولكنها :  إمنا هو)٨٦

ٍتوكيد، وكذلك ما ضربت من رجل ُ َ ِ ا، إال أنه موضع دلت . ُ َّفهذا موضع زياد ٌ ُ
َما جاءين من أحد، : فيه على أنه للنكرات دون املعارف، أال ترى أنك تقول

                                           
  .٥٨٢ارتشاف الضرب ص: حيان

  .٧٩٥الكامل ص : املربد) 84(
 العريب، بريوت الكتاب، دار ٤، طاألبياريإبراهيم : حتقيق التعريفات،: اجلرجاين)85(

   .٤١ ص ،١٩٩٨
  . من سورة البقرة١٠٥اآلية ) 86(



  
٩٥   األستاذ حممود احلسن–هلا األمساء الفرعية مفهومها واستعما

ُوما جاءين من رجل، وال تقول ِ
ِما جاءين من عبد اهللا، ألن : َ

ًرجال في َ
ِ وال يقع املعروف هذا املوضع ألنه شيء عرف بعينه ع الجمع،موض َ ِ ُ((

)٨٧(.  
ال جيوز أن ينوب الواحد عن اجلمع إال أن يكون من أمساء : ّوقال الفراء

ًحسن أولئك رجال، كما جاز : ِِالفاعلني، فال جيوز القول ُ ََ َ ِ ُ َ ُ َوحسن ألئك ِ ُ َ ُ َ
ًرفيقا ِ
َ

  .َّوأجاز الزجاج ذلك. )٨٨(
لفراء أن وضع الواحد يف موضع اجلمع، إذا مل يكن من أمساء ولعل مراد ا

ًالفاعلني يقبح، حني يقع متييزا يف الكالم َ َوهذا ال يسلم، لقوله تعاىل. ِ َ : ْفإن
ًطنب لكم، عن شيء منه نـفسا، فكلوه هنيئا مريئا ً ًِ َ ِ َِ ُ ُ ُ ُْ َ ُ ٍ َ َ َْ َ ِ) أي نـفوسا)٨٩ ً ُُ.  

ُّد إىل أن املفرد أخف من اجلمع، ولعل استعماهلم املفرد مبعىن اجلمع، يعو َ
ِّوألسباب اخلفة . والفرع أثقل من األصل بال خالف. ألنه أصل واجلمع فرع

ِّوالثـقل مل يستعملوا املثىن، للداللة على املفرد واجلمع، إال يف الضرائر الشعرية،  َِّّ َ
  :)٩٠(ًويف األمساء األعالم حصرا، كما يف قول جرير

ِأوكلما ظعنوا، ل ََُ َّ ُبنيٍ ، جتزعَُ َ َ ُبان اخلليطُ ، برامتني، فودعوا   َ َّ َ ِ ََ ِ َِ َ 
ََحيث عرب برامتني ِ   .َّ وإمنا رامة أرض واحدة،ََّ

                                           
، ٢، طالفتليالدكتور عبد احلسني : حتقيقاألصول يف النحو، : ابن السراج) 87(
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لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٩٦  )١(اجلزء ) ٨٣( ا

، وثقيل من )٩١(واملثىن ثقيل من حيث املعىن، ألن معناه معىن اجلمع
ّحيث اللفظ، ألنه ملا ثـقل اجلمع خصوه غالبا بصيغ لفظية خاصة به، فكان  َ ِ ً ُّ ُ َ ّ

ُ لفظيا للثـقل املعنوي، يف حني أن الثقل املعنوي للتثنية مل تقابله ًذلك ختفيفا َ ِّ ً
ََّخفة لفظية يف الصياغة، بل ثـقلوا املفرد بزيادة عالمة التثنية عليه ّ وهكذا . ِ

  .صار املثىن أثقل من اجلمع
م زادوا أيضا على بناء املفرد للداللة على اجلمع، كما هو : ورمبا قيل ًإ

ِّلسالمة، وهذا يبطل االدعاء بأن املثىن أثقل من اجلمعالشأن يف مجعي ا ِ ُ .
ًواجلواب على ذلك أن مجعي السالمة ثقيالن أيضا ثقل املثىن من حيث 

ما بنيا على حده ِّاللفظ، أل َِِوالدليل على ثقلهما أننا نلمح مجوع . )٩٢(ُِ َّ
َتكسري، ألغلب ما حقه أن جيمع عليهما، حنو ِكرمي وكرميون وك: ُ ُ ِ َِ ِرام، وكرمية َ َ

ِوكرميات وكرائم َ م فروا إىل مجع التكسري طلبا للخفة اللفظية. َِ ِفكأ َّ ّ ُِّ ُيضاف . ً
ِّإىل ذلك أن مجعي السالمة جيريان غالبا يف الصفات ِّوالصفة أثقل من .  ً

  .االسم بال خالف
َإنا خلقنا اإلنسان : ومن أمثلة جميء اجلمع يف موضع املفرد، قوله تعاىل ْ َ َ ّ

ٍن نطفة أمشاجِم ٍ ُ) ِاألخالط، مفردها مشيج: فاألمشاج. )٩٣ ِوهو فعيل . َ َ
ُمبعىن مفعول، أي ممشوج خملوط َ ُ َ ُ ُوالنُّطفة تكون مشيجا، أي خملوطة األجزاء، . َ َ ً ِ َ
ا مفردة ا وصفت باجلمع للمبالغة. ًوال تكون أمشاجا أل َولذلك يقال إ ِ ُ ُ .
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٩٧   األستاذ حممود احلسن–هلا األمساء الفرعية مفهومها واستعما

ا اسم جنس كما   . سبقوساغ الوصف باجلمع أل
ّويف حديث أيب سفيان أمام هرقل، وقد سأله عن النيب  ُ :)) ُاحلرب َ

ٌبيننا وبينه سجال ِ ُ َ ََ َ((
ِّ أي نـوب، والسجال)٩٤( َّمجع سجل، وهو الدلو: َُ ْ َواحلرب . َ

ًالواحدة تكون سجال واحدا وال تكون سجاال ً ً ْ ا وصفت باجلمع . َ َفيقال إ ِ ُ ُ
ا اسم جنس. للمبالغة   .)٩٥(وجاز ذلك أل

َويف حديث أيب مجيلة أنه وجد منبوذا، فلما رآه عمر رضي اهللا عنه قال
ِ

ُ َ َُ ّ ً ُ َ َ َّ :
ًعسى الغوير أبؤسا(( ُ َُ َُ َ((

َّمصغر الغار: َُفالغوير. )٩٦( َ وهو . ُمجع بؤس: ُواألبؤس. ُ
ّالشدة ِوالغوير مفرد أخرب عنه بصيغة اجلمع للمبالغة. ِّ ُ   :)٩٧(وقال الفرزدق. َُ

ُ حيث تـ،َأخزاك ُ ُقبل األحجارَ ُ َوإذا ذكرت أباك   ََّ َ َ ُ أو أيامه،َ َ ّ 
ِيريد احلجر األسود يف الكعبة الشريفة َّ َ َ َ َ  وكأنه .ََّ فعرب عنه بصيغة اجلمع للمبالغة،ُ

ًأراد أن جيعل من كل ناحية حجرا َ َ.   
  :)٩٨( كما يف قول أيب حمجن،الجمع للتعبير عن المثنىوجييء 

ِثيايب، وجادت بالدماء ِّ ِ َ ِ ُ األباجلِ
ِوما رمت حىت خرقوا برماحهم   ِ ِ ِِ َُّ َ َّ َ ُ ِ 

ِّوهو عرق يف باطن الذراع. َْمجع أجبل: ِفاألباجل ِ ِ ما . ِ ََّفعرب باجلمع مع أ
َّويطرد جميء اجلمع داال على املثىن، للتعبري عن جزأين . َْأجبالن اثنان للمبالغة

                                           
  .٤٤ :١فتح الباري : ابن حجر؛ و٧ حتت الرقم ٧البخاري ص ) 94(
  .٥٠ :١فتح الباري : ابن حجر) 95(
  .٣٣٨ - ٣٣٧ :٥فتح الباري : ابن حجر؛ و٩٤٦ البخاري ص) 96(
  .٤٢٢ :٢اخلصائص : ابن جين؛ و٣٧٢ :١ديوانه : الفرزدق) 97(
 صالح الدين الدكتور: ميقدديوانه بشرح أيب هالل العسكري، ت:  أبو حمجن الثقفي)98(

ُما برحت: ومارمت. ٣٢، ص١٩٧٠، دار الكتاب اجلديد، بريوت ١طاملنجد،  َِ.  



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٩٨  )١(اجلزء ) ٨٣( ا

َمضافني إىل صاحبيهما َُوالسارق والسارقة فاقطعوا : ، كما يف قوله تعاىل)٩٩(َ ُ ِ ّ ُّ
ُأيديـهما َ ِ)أي يديهما، وقوله تعاىل)١٠٠ ِ َ َ : َإن تـتوبا إىل اهللا فقد صغت َ ْ َ ِ َُ ْ
ُقـلوبكما ُ ُُ)أي قلباكما، كما مر سابقا)١٠١ ً ّ ُ َ.  

ََُّإن املسألة السابقة تطرد إذا مل يـفرق املضاف إليه َفإن فـرق وجب . َّ َ ُِّ ْ
َلعن: اإلفراد، كقوله تعاىل

َ الذين كفروا، من بين إسرائيل، على لسان داود ُِ ُ ِ ِ ََِ َ
ِ َِِ ُ َ َ َ َّ

ََوعيسى بن مرمي َ ِ َ
ِ)َّوجتب التثنية إذا مل يكن املضافان جزأين من . )١٠٢ ِ

ِأعطهما درمهيهما: املضاف إليه، كقوهلم ََِ ِ ُفإن أمن اللبس . َّوذلك خمافة اللبس. ِ َّ ُِ

ُقـهرمتا ا: َجاز التعبري باجلمع، كقوهلم َ ُلعدو بأسيافكماَ ِ ِ َّ ُ َ
)١٠٣(.  

ّوحني يتحقق الشرطان السابقان جيوز التعبري باملثىن ألنه املقصود، كقوهلم َّ َّ :
ُايتين برأسي شاتني، وجيوز التعبري باملفرد ألنه أصل للمثىن، فيقال ِ َ َ ِ ِِ ِايتين برأس : ِ ِ ِِ ِ

ُشاتني، وجيوز التعبري باجلمع، وهو األجود واألفصح، فيقال َ َ ِ ِايت: َ ِين برؤوس ِ ُُِ ِ
ِشاتني َ

، وذلك ألن التثنية واجلمع من باب واحد من حيث املعىن، واجلمع )١٠٤(
َّأخف من املثىن من حيث اللفظ، والوقوع يف اللبس يف مثل ذلك بعيد االحتمال ُّ َ.  

ًويشار إىل أنه اجتمع التعبري باملفرد واجلمع، عن املثىن الذي ليس جزءا  ُ َُّ
ِ لعائشة وفاطمةوله من املضاف إليه، يف ق ُإذا أويتما إىل فراشكما، أو ((: ِ ِ ِ َ ُ َ

                                           
  .١٧٨٧شرح الكافية الشافية ص : ؛ وابن مالك٤٨: ٢الكتاب :  سيبويه)99(
فقه : ؛ والثعاليب٦٢٢ -٦٢١: ٣لكتاب ا:  من سورة املائدة؛ وسيبويه٣٨اآلية ) 100(

  .٣٢٨اللغة وسر العربية ص 
  .٣٢٨فقه اللغة ص : ؛ والثعاليب٢١٢الصاحيب ص :  من سورة التحرمي؛ وابن فارس٤اآلية ) 101(
  . من سورة املائدة٧٨اآلية ) 102(
  .١٧٩٠ - ١٧٨٩شرح الكافية الشافية ص : ابن مالك) 103(



  
٩٩   األستاذ حممود احلسن–هلا األمساء الفرعية مفهومها واستعما

ًأخذمتا مضاجعكما، فكربا ثالثا وثالثني، وسبحا ثالثا وثالثني، وامحدا ثالثا  ً ًَ َ َ َ ََ َ َِ َِِّ ِّ َ ُ َ ِ َ ُ َ
َوثالثني ِ ٍِفهذا خري لكما من خادم. َ ِ ُ َ ٌ َ((

)١٠٤(.  
ّع القلة مجيء جموَِّومن خروج الصيغ الفرعية عن االستعمال األصلي 

ًمرادا بها معنى الكثرة،   :)١٠٥( كقول حسان بن ثابتُ
َوأسيافنا يقطرن من جندة دما ٍ َ ِ َ ُ َ َلنا اجلفنات الغر يلمعن يف الضحى   ُ ُّ ِ َ َ َ َُُّ ُ َ َ 

ًجموع الكثرة مرادا ُُّالسيوف، وجميء : ِاجلفان، وباألسياف: ََأراد باجلفنات ُ
ّبها معنى القلة،   :)١٠٦( كقول عمر بن أيب ربيعة ِ

ٍثالث شخوص ُ ُ ُ ُكاعبان ومعصر:َ
ِ ُ ِ ِفكان جمين دون من كنت أتقي   ِ َِّ ُ ُ َ َ َُ ِّ َ 

َّفقد عرب بالشخوص عن األشخاص، ألن ما دون العشرة مجع قلة ُ ُّ ويف هذا املثال . َّ
ّاستعمل الشخص وهو مذكر للداللة على املؤنث، بدليل حذف التاء من عدده َّ َ َ.  

                                           
  .٥٩٥٩ حتت الرقم ٢٣٢٩ البخاري ص )104(
  .٣٥، ص ١٩٧٤ وليد عرفات، دار صادر، بريوت الدكتور: حتقيقديوانه، : حسان بن ثابت) 105(
: ؛ وابن جين٥٦٦: ٣الكتاب : ؛ وسيبويه٢٥٠: ١ديوانه :  عمر بن أيب ربيعة)106(

  .٤١٧: ٢اخلصائص 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١٠٠  )١(اجلزء ) ٨٣( ا

ًاالستعمال األصلي أيضا جميء ومن خروج الصيغ الفرعية عن 
  :)١٠٧( كقول النابغةبمعنى اسم الفاعل، المنسوب

ُعليه من الومسي جود، ووابل ِ ٌ َ ِّ ِ ِ ِ
َ َ ٍوال زال قرب بني تبىن، وجاسم   ََ ِ َ ُ َ َ ٌ َ َ 

ّفالومسي
ِ
َِّ مطر الربيع:َ َ َ ألنه يسم األرض بالنَّبات،َ ُ

ِ فهو اسم منسوب مبعىن . َ
  . به عن اسم الذات لتوكيد املبالغةُِّ عرب،اسم الفاعل للمبالغة

* * * * *  
َتلك كانت أهم صور خروج األمساء الفرعية عن االستعمال املألوف ُ .

ِحيث ظهر أن تلك األمساء وجدت يف األصل لتأدية وظائف خاصة يف 
ُ

ّاملذكر واملؤنث فاللغة، ولكنها يف السياق قد خترج عن االستعمال املألوف، 
،  اجلمع املثىن أوُقد يستعمل مبعىن املفرد و،خراآل ىنأحدمها مبعقد جييء 

َواجلمع أيضا قد يستعمل مبعىن املفرد أو املثىن، ُ ا  ً ًوجتيء مجوع القلة مرادا  ُ
ا القلة، و ًالكثرة، ومجوع الكثرة مرادا  َّاملصغر يأيت أحيانا مبعىن املكرب، ويأيت ُ ً َّ

  .املنسوب داال على غري معناه

                                           
 دار،  شكري فيصلالدكتور :حتقيق، ّديوانه بشرح ابن السكيت:  النابغة الذبياين)107(

املقاييس يف : ؛ وابن فارس٣٦: ٣الكتاب : ؛ وسيبويه١٢٠ ص،اريخ تدون، الفكر
  ).وسم (،١٩٩٨  دمشق، الفكردار، ٢ط ، أبو عمرون شهاب الدي:حتقيقاللغة، 





































































 - ١٣٣ -  

  )المقاالت واآلراء(

  من نقاوة اللغة العربية
  استبدال لفظ عربي أصيل مكان لفظ أجنبي ثقيل

  الدكتور عبد الكريم اليافي
  مجمع اللغة العربية بدمشقعضو 

ُّواملش((): مشش.(جاء يف تاج العروس
َ

ِمسح اليد بالشيء اخلشن لتنظيفها :  ِِ َ ِ ِ َ ِ
َ ُ َ

َِوقطع دمسها َ ِ َليقلع الدسم: هُّونص. ّوهو قول األصمعي. َ َ ََّ َ َونص املحكم ليذهب . َ
ِ ُ َ

ُ ُّ َ
َِّبه غمرها وينظفها َ َ   )١ (:وأنشد اجلوهري وابن سيده المرئ القيس. َ

ِهبَضُ مٍواءِن شَنا عُْم قُإذا حنن ِمنش بأعراف   َّ ُّ  ناَّفُ أكِيادِ اجلَُ
َّاملضهب َ ُ

ُالذي مل يكمل نضجه:  ُ ُ م أكلوا الشرائح اليت. َ َيريد أ َ شووها َّ
ٌعلى النار قبل نضجها، ومل يدعوها إىل أن تنشف، فأكلوها وفيها بقية من  َ َ َ ُ َ ِ ُ

  )).ماء
َُواملشوش كصبور((): مشش(وجاء يف التاج  ُ ُ َ

ُما متش به اليد، وهو املنديل : 
ِ ُ َ ُّ َُ

ُاخلشن 
ِ َ ((.  

 وهي كلمة Kleenexلفظ املشوش يف رأينا يقابل يف اللغة األجنبية 
ُ تسمية ملادة ورقية كاملنديل ترمى ١٩٢٥يكية ظهرت يف أمريكا سنة إنكليزية أمر ّ ً

 كما جاء ذلك يف معجم ١٩٦٥بعد استعماهلا، وانتقلت إىل الفرنسية سنة 
  . الفرنسي)) روبري((

ّوما أجدرنا أن نستبدل لفظ املشوش باللفظ األجنيب الثقيل، والسيما أنه 
                                                 

، دار املعارف، القاهرة ٢حممد أيب الفضل إبراهيم، ط:  ديوان امرئ القيس، حتقيق)1(
 .)٥٤( ، ص١٩٦٤



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١٣٤  )١(اجلزء ) ٨٣( ا

ارة بإلقاء تسميات على هذه املادة ّوعندئذ يتفنن أهل التج. ٍيبدأ حبرف ساكن
ا يف األسواق، كنسمة أو شذا أو قمر أو بسمة، ونتخلص  َّالورقية اليت يطرحو

  .بالتدرج من ألفاظ أجنبية حتول دون نقاء اللغة العربية وعذوبتها ورهافتها
ّهذا وينسب اخرتاع الورق وصناعته إىل الشعب الصيين وقد عرفه العرب . ُ

 عن الصني عن طريق التجارة، وتفننوا يف إتقان صناعته ويف ًقدميا، وأخذوه
َوامتألت البالد مبصانعه شرقا وغربا وأورثوا الغرب هذه الصناعة . إجياد أنواع له ً ً

  .ًوغدا الورق ركنا من أركان احلضارة احلديثة. ّالثقافية التجارية املهمة
وتآزر أوليس يف عرض هذا املثال مأثرة من مآثر تآخي احلضارات 

ًالثقافات، وهو الواقع، بدال من استعمال صراع احلضارات وتنابذ الثقافات 
وأمثال هذه املصطلحات السلبية اليت تسيء إىل حقيقة النوع اإلنساين يف 

  .غمار التاريخ
ّحنن نؤثر املصطلحات اإلجيابية اليت توحي بالتعاون واحملبة والتساند، 

ِّلة عن عمارة األرض ورعاية اإلنسان، وترقيه وبالتنويه بالقيم اإلنسانية املسؤو
ّدائما يف معارج الرقي، بدال من اإلسفاف الفكري والرتدي يف غياهب التصارع  ً ّ ً
والشقاق واحلروب والتقتيل والتنكيل، مما هو بالصفة احليوانية أشبه، وبوهم 

 إن تلك النزوات من إفرازات! َالتأخر على رغم مظاهر احلضارة أحرى وأقمن؟
 .العقول املريضة



 - ١٣٥ -  

  أضواء على االحتفال بالعيد الماسي
   لمجمع اللغة العربية بالقاهرة

  الدكتور محمود السيد
  مجمع اللغة العربية بدمشقعضو 

، )٢٠٠٧ -  ١٩٣٢(احتفل جممع اللغة العربية يف القاهرة بعيده املاسي 
/ ٣/ ١٩ - ٣/ ١٧وذلك يف مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة يف املدة من 

ُهلا مثاين جلسات إحداها افتتاحية، ألقيت فيها كلمات  عقد خالم،٢٠٠٧
  .االفتتاح وآخرها ختامية

ُأما اجللسات الست األخرى فقد ألقيت فيها حبوث وحماضرات، وحناول فيما 
ذه املناسبة   .ُِّيأيت إلقاء بعض األضواء على احملاضرات والبحوث اليت قدمت 

يف القاهرة صدر مرسوم ملكي وجتدر اإلشارة إىل أن جممع اللغة العربية 
، وكان اهلدف من إنشائه بذل اجلهود للحفاظ على ١٩٣٢بإنشائه عام 

سالمة اللغة العربية، وجعلها وافية مبطالب العلوم والفنون ومستحدثات 
احلضارة املعاصرة، والعمل على وضع معجم تارخيي لغوي، والعناية بدراسة 

ا من البالد العربية، وإصدار جملة تنشر اللهجات العربية احلديثة يف مصر وغريه
ًحبوثا لغوية، والعناية بتحقيق بعض نفائس الرتاث العريب اليت يراها ضرورية 

  .ألعماله ودراساته اللغوية ولوضع املعاجم
مع أول جلسة له عام  ، ويضم أعضاء مصريني وغري ١٩٣٤وعقد ا

، ويشتمل على ثالث ًمصريني عربا ومستعربني، ويتبع وزارة التعليم العايل
جلنة املعجم الكبري، جلنة أصول اللغة، جلنة األلفاظ ((وثالثني جلنة هي 

واألساليب، جلنة اللهجات والبحوث اللغوية، جلنة تيسري الكتابة العربية، جلنة 



  
١٣٦  )١(اجلزء ) ٨٣(لد  ا–جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

األدب، جلنة إحياء الرتاث العريب، جلنة املعجم الوسيط، جلنة علم النفس 
لوم االجتماعية، جلنة التاريخ، جلنة اجلغرافية، جلنة والرتبية، جلنة الفلسفة والع

املصطلحات الطبية، جلنة الكيمياء والصيدلة، جلنة القانون، جلنة علوم األحياء 
والزراعة، جلنة االقتصاد، جلنة اجليولوجيا، جلنة النفط، جلنة الفيزيقا، جلنة اهلندسة، 

ألفاظ احلضارة والفنون، جلنة جلنة الرياضيات، جلنة املعاجلة اإللكرتونية، جلنة 
الشريعة، جلنة علم االجتماع واإلنرتبولوجيا، جلنة اهليدرولوجيا، جلنة املساحة 
والعمارة، جلنة الرتشيح للجوائز، اللجنة الثقافية، جلنة اللغة العربية والتعليم، جلنة 

  .))اللغة العربية يف وسائل اإلعالم، جلنة احلاسوب
مع إصدار املعجم الوسيط وسبعة أجزاء ومن األعمال الرائدة ال يت أجنزها ا

من املعجم الكبري ومعجم ألفاظ القرآن الكرمي، وجمموعة املصطلحات العلمية 
ُإخل، يضاف إىل ذلك عقد املؤمترات والندوات على ... والفنية، واملعجم الوجيز

ضايا ًعلي اجلارم شاعرا، من ق: ومن هذه الندوات. ًمدار مخسة وسبعني عاما
الشعر املعاصر، الدكتور إبراهيم أنيس والدرس اللغوي، شوقي ضيف على 
اإلنرتنت، األرقام ومكانتها يف قضية التعريب، دور األدب يف احلياة الوطنية 

  .إخل...والقومية
مع بعيده املاسي حماضرة  ُكانت احملاضرة األوىل اليت ألقيت يف احتفال ا

ا عامة لألستاذ الدكتور كمال بشر مع، وعنوا جممع اللغة العربية (( نائب رئيس ا
ا ))ًيف مخسة وسبعني عاما ، وقد تناول فيها أمهية اللغة العربية ومكانتها وما أصا

ا على السوق اللغوية يف خمتلف  من ضعف بسبب سيطرة العاميات بلهجا
ُاألقطار العربية، وعرض للجهود اليت بذلت من قبل يف سبيل احلفاظ ُ َ  على العربية ََ

، ومن أعضائه الشيخ حممد ١٨٩٢ًبدءا من املنتدى اللغوي بدار البكري عام 
، ١٩٠٨ًعبده والشيخ حممد حممود الشنقيطي، ومرورا بنادي دار العلوم عام 



  
مع اللغة العربية بالقاهرة ١٣٧  ّحممود السيد.  د– أضواء على االحتفال بالعيد املاسي 

مع اللغوي األهلي بدار الكتب املصرية عام  سليم  برئاسة الشيخ ١٩١٦وا
 وكان من أعضائه الشيخ أمحد ّالبشري وأمانة األستاذ أمحد لطفي السيد،

ًالسكندري والشيخ محزة فتح اهللا واألستاذ حفين ناصف، وانتهاء مبجمع اللغة 
، وقد أبان أغراضه ووسائل حتقيقها، وعرض ألعضائه عرب ١٩٣٢العربية عام 

مع ومكتبه  مع ورؤسائه وأمنائه العامني، ووقف على أعمال جملس ا ّمسرية ا
ا، كما وجلانه ومؤمتره يف  جلساته العلنية واملغلقة، واألنشطة الثقافية اليت يقوم 

َوقف على إنتاجه من معجمات وكتب تأليفا وحتقيقا ونشرا وحماضر  ًَ ً ً
اية حماضرته على املسؤولني وأصحاب .. ومصطلحات علمية وفنية ومتىن يف 

مع، وتنفيذ قراراته وتوصياته على أن تك ون لقراراته القرار االستجابة جلهود ا
  .السلطة التنفيذية والصفة اإللزامية، وأن تشق قراراته طريقها إىل التطبيق

اللغة العربية يف مواجهة حتديات العصر ((وكانت احملاضرة الثانية بعنوان 
مع ))والعالقة بالعوملة  للمستعرب األستاذ الدكتور فرييريكو كورينيت عضو ا

يها مصطلح العوملة، وأبان أن هذه العوملة يف املراسل من إسبانيا، وقد تناول ف
ا  حياتنا املعاصرة ليست األوىل، فثمة أمثال هلا عرب الزمان مع اختالف شأ
وأثرها ومقاديرها بالطبع، فهناك دولة اإلسكندر واإلمرباطورية الرومانية والدولة 

ملعاصرة اإلسالمية األوىل والدول الغربية يف العصر احلديث، إال أن العوملة ا
ا وقفت أمام حدود مل تتجاوزها، كما أن  تشمل العامل كله يف حني أن سابقا

  .العوملة املعاصرة ذات أغراض اقتصادية وعمرانية تشرتك فيها دول كثرية
وأشار احملاضر إىل هيمنة اللغة اإلنكليزية يف العوملة املعاصرة، وأبان أن اللغة 

 حتدي العوملة ملا هلا من خصائص مميزة، وأن العربية من اللغات املستعدة ملواجهة
ا منذ القرن الثامن عشر امليالدي،  ُبعض األساتذة األوروبيني عين بالعربية وآدا
َّوأشار إىل أن مشروع إصالح الدراسات العليا يف إسبانيا نص على إلغاء شهادة 



  
١٣٨  )١(اجلزء ) ٨٣(لد  ا–جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

نية الدراسات العربية واإلسالمية اليت كانت إحدى تقاليد اجلامعة اإلسبا
ومفاخرها، وأن يف هذا العمل خسارة كبرية حتول دون معرفة األجيال اجلديدة 

  .إلسهام احلضارة العربية واللغة العربية يف مسرية احلضارة اإلنسانية
ودعا احملاضر إىل وجوب احلفاظ على لغات العامل الكبرية والصغرية، وأشار 

ما ((: ًالدول العربية قائالإىل ضرورة تدريب األساتذة األجانب املستعربني يف 
أحوجنا يف أيامنا هذه إىل فتح أبواب التعارف والتفاهم والتسامح والتعايش بني 

، ورأى أن على ))الدول العربية والغربية، وإىل إغالق أبواب التجاهل والتنافر
ًالعلماء العرب أن يلفتوا نظر مجيع أهل العلوم إىل االعرتاف بأن العربية، فضال 

ا لغة دين اإلسالم وإحدى أهم احلضارات اإلنسانية، كانت ومل تزل لغة عن كو
علمية من الدرجة األوىل، وأن على األنظمة املسؤولة عن رعاية العربية ونشرها 
االت العلمية، جبوائز  أن تشجع املستعربني الغربيني على الكتابة بالعربية يف ا

َّمعادلة ملا يكرم به العلماء العرب النا   .جحونُ
ا  ا وقو وذكر احملاضر أن العربية لن حتتفظ مبكانتها من غري اسرتجاع شهر
لدى الدوائر املثقفة الغربية، إذ ال يكفي أن يزداد عدد الناطقني بالعربية وعدد 
َّدارسيها يف مجيع أحناء العامل ما مل يقرتن النجاح بإعادة إنتاج املؤلفات العلمية 

ِّ على أيدي مؤلفني عرب وعجم، كما جرت العادة أيام املتنوعة باللغة العربية
ُازدهار احلضارة اإلسالمية عندما كتب بالعربية العرب والفرس واألتراك واهلنود، 
َّمن مسلمني ونصارى ويهود، مؤلفات علمت العامل الطب والفلك والرياضيات  ِّ َّ َّ

نية والفارسية والسريانية ًوالفلسفة والعلوم عموما، أو ترمجوها إىل العربية من اليونا
  .إخل...والسنسكريتية

)) اللغة العربية والثقافة اإلنسانية املعاصرة((وكانت احملاضرة الثالثة بعنوان 

مع املراسل من رومانيا، وتناول فيها  لألستاذ الدكتور نقوالد وبريشان عضو ا



  
مع اللغة العربية بالقاهرة ١٣٩  ّحممود السيد.  د– أضواء على االحتفال بالعيد املاسي 

ء بالعربية يف عاملية اللغة العربية وإبداعات كبار املفكرين والفالسفة والشعرا
تاريخ احلضارة العربية اإلسالمية، وأبان أثر القرآن الكرمي يف اللغة العربية 
ًومنحها صفة العاملية، وكان انتشار اإلسالم عامال من أهم عوامل تطور اللغة 
العربية نتيجة االحتكاك باللغات احمللية، وانتشارها يف املناطق اجلديدة وظهور 

  .ميةالثقافة العربية اإلسال
وأشار احملاضر إىل حركة الرتمجة إىل العربية يف عهد اخلليفة املأمون، كما 
أوضح دور الثقافة العربية اإلسالمية يف النهضة األوربية وإغناء العلوم واملعارف 
ا إسبانيا من العرب  اإلنسانية، وذكر أمثلة من الكلمات العربية اليت استعار

ًربية عامة، وأضحت جزءا من القاموس الدويل، وماتزال موجودة يف اللغات األو
ًفضال عن أن الكتب العربية يف الطب والفلك وعلوم أخرى ظلت مرجع 
  .الغرب يف خمتلف جامعاته حىت أواخر القرون الوسطى وطالئع النهضة األوربية

ا على مواكبة  ّوعدد احملاضر مسات اللغة العربية وخصائصها وقدر
از التطورات املعاصرة بفض ل ما تتحلى به من مسات املرونة واالشتقاق وا

ُيعترب تعريب التعليم ((: ًوالنحت، وأكد احملاضر ضرورة التعريب يف التعليم قائال
ًقضية تتعلق بكرامة اللغة وكرامة األمة، علما بأن مجيع األمم تدرس العلوم يف 

ا الوطنية، حفاظا على شخصيتها وهويتها وتار ا بلغا ا، ًجامعا خيها وحضار
  .))وخباصة أن األمة العربية قادت العامل علميا طوال ستة قرون أو ما يزيد

وأشار احملاضر إىل أن اللغة العربية يف القرن األخري أصبحت وعاء أدب 
عريب عاملي الشهرة، وثقافة عربية تتواكب مع سائر ثقافات العامل الكربى، وقد 

 من شعر وروايات وقصص قصرية صدر يف هذه اللغة أدب عريب حديث
ومسرحيات على مستوى كربيات آداب العامل، وأن األدباء العرب األكثر 
شهرة خارج حدود دولتهم هم األدباء الذين حرصوا على استخدام الفصيحة 



  
١٤٠  )١(اجلزء ) ٨٣(لد  ا–جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

واحرتموها ومنحوها املكانة املستحقة، من أمثال الدكتور طه حسني وجنيب 
  .ية يف قنوات التواصل اإلعالميةًِّحمفوظ، مبيـنا خطر استخدام العام

مع  أما احملاضرة الرابعة فكانت لألستاذ الدكتور ناصر الدين األسد عضو ا
ا ، وقد تناول فيها ))مستقبل اللغة العربية يف عامل متغري((: من األردن، وعنوا

ًمسرية اللغة العربية الطويلة، إذ استمرت مثانية عشر قرنا، ومايزال أهلها يفهمون َ 
ا من شعراء القرون اجلاهلية الثالثة، مث  تراكيبها وألفاظها كما فهمها الذين نطقوا 

ا شأن غريها من . ما تالها من عصور أموية وعباسية وما بعدها واللغة العربية شأ
أما ثوابتها فهي اليت متنحها . اللغات اليت سايرت الزمن هلا ثوابت وهلا متغريات

ا، وهي اليت تبقيها اللغة حقيقتها وجوهرها، وهي ا ليت ال تكون اللغة نفسها إال 
ا فأمر طبيعي تفرضه طبيعة تغري الزمان واختالف املكان،  الواحدة، وأما متغريا
ا، ويصيب اإلنسان يف نفسه ويف مجيع  وهو يصيب مفردات اللغة كما يصيب أد

م على حقيقته ُنتاجه الفكري، والتغري سنة من سنن اهللا يف خلقه على أن يفه
ا، ويزيل ثوابتها   .ودون توسع ينقض أصل األشياء ويقلب كيا

 الذي قد ))التغري((واقرتح احملاضر أن نستعمل التطور والتجدد بدل مصطلح 
ا اللغة العربية عرب  ُيساء فهمه واستخدامه، مث عرض للتجارب واحملن اليت ابتليت  ُ

ا م واجهتها لتوسع الدولة اإلسالمية تارخيها، وكان من التجارب اليت مرت 
ا عهد، وقد زادت العربية اتساعا  ًوانتشار العرب يف بقاع من األرض مل يكن هلا 
ًيف ميادين املعرفة وانتشارا يف أرجاء العامل املعروف حينئذ، وسرعان ما صارت لغة 

  .العلم والثقافة واإلدارة ألهلها وللعامل املعروف حينئذ
انية يف أواخر احلكم الرتكي للبالد العربية حنو أربعة قرون، وكانت التجربة الث

 اليت قادها الشريف ١٩١٧وقد استشهد احملاضر مبا ورد يف بيان الثورة العربية عام 
وأما ما خصوا به العرب ولغتهم من االضطهاد ((حسني على األتراك، إذ جاء فيه 



  
مع اللغة العربية بالقاهرة ١٤١  ّحممود السيد.  د– أضواء على االحتفال بالعيد املاسي 

ولوا قتل العربية يف مجيع فهو أعظم ما جنوه على الدين والدولة من الفساد، وحا
الواليات العثمانية بإبطاهلا من املدارس ومنعها من الدواوين واحملاكم، وال خيفى أن 

  .))قتل اللغة العربية قتل لإلسالم نفسه
وعرض ألقوال وردت يف بعض الكتب الرتكية تدعو إىل إبعاد اللغة العربية 

ا، ومن هذه الكتب كتا  لعبيد اهللا ))قوم جديد((ب وإحالل اللغة الرتكية مكا
جريدة (( جلالل نوري بك، ومن الصحف ))تاريخ املستقبل((أفندي، وكتاب 

، وأورد احملاضر باقة من الردود على هذه الكتابات ))جريدة طنني(( و))إقدام
  .العنصرية

  :ومن هذه الردود قصيدة لعبد احلميد الرافعي، ومما جاء فيها
ِكادوا هلا يف السر واإلعالن  ُقل لألىل جهلوا مكانتها وقد  ّ
ِقدر الورود كراهة اجلعالن ُ ِ

ْعاديتم ما جتهلون ومل يعب  َ َ ُ ُ 
ِمن رام ذلتها بكل هوان

ان فبشروا  ّ ِّواهللا يأىب أن  َ 
ولقد اجتازت العربية هذه احملنة بفضل رواد النهضة احلديثة يف خمتلف 

واكيب وحممد عبده وطه حسني البالد العربية من أمثال عبد الرمحن الك
واملنفلوطي ومصطفى صادق الرافعي والبستانيني واليازجيني وإبراهيم املازين 

إخل، ومن الشعراء حممود سامي ... والعقاد وتوفيق احلكيم وشكيب أرسالن
البارودي وأمحد شوقي وحافظ إبراهيم وعلي حممود طه وحممود حسن 

ايف وبدوي اجلبل وشفيق جربي إمساعيل وعشرات سواهم يف مصر، والرص
واألخطل الصغري وفؤاد اخلطيب وأبو القاسم الشايب وإبراهيم طوقان 
ومصطفى التل وعمر أبو ريشة وغريهم من شعراء األمة العربية يف خمتلف 

  .بقاعها



  
١٤٢  )١(اجلزء ) ٨٣(لد  ا–جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

ا وتدفقت املقاالت والبحوث . وهؤالء هم الذين حيفظون اللغة ويطورو
َوالكتب بلغة عربية فصيحة سلسة
الت ِ ُ يف ميادين املعرفة كافة، وأنشئت ا

امع اللغوية ويف النصف الثاين من القرن العشرين . وانتشرت الصحف وقامت ا
  .ًزادت العربية ألقا وسالسة يف منأى عن التعقيد والغموض

أما التحديات احلاضرة واملستقبلية اليت تواجهها اللغة العربية فلقد أشار 
ا على احملاضر إىل بعضها مت ًمثال يف العوملة والتشكيك يف اللغة العربية وقدر ِّ

  .الوفاء مبطالب العلم احلديث ومبتغريات العصر
ومن التحديات إشاعة مصطلحات جديدة ذات مفاهيم أو مضامني حتل 
حمل املفاهيم واملضامني األصلية اليت تتصل حبياة األمة وشخصيتها وحقيقة 

 أو ))الوطن العريب(( حمل )) الشرق األوسطمنطقة((وجودها، من مثل مصطلح 
 ومل يذكر الشريك ))الشراكة األوربية املتوسطية(( ومصطلح ))البالد العربية((

اآلخر بصفته العربية، وكأن املقصود تغييب الصفة العربية من كل مصطلح أو 
ُعبارة، بغية أن تغيب معها اهلوية العربية من نفوس الناشئة ونفوس األجيال 

  .))ادمة وإلقحام إسرائيل يف هذه الشراكةالق
ا وتعميم  ومن وسائل هذه التحديات نشر أنظمة الفكر والتعليم ومصطلحا
أمنوذج املؤسسات التعليمية كما هي يف الواليات املتحدة األمريكية، وغدت 

ا   .اجلامعات العربية اخلاصة على غرار األمنوذج األمريكي يف مناهجها ومصطلحا
ديات ووسائلها تلك االتفاقيات واملعاهدات الدولية، كوثيقة ومن التح

اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واتفاقية حقوق امللكية الفكرية، وتلك األفالم 
ُواملسلسالت املتلفزة واألغاين األجنبية، واحملاوالت اليت تبذل يف اخلفاء بأسلوب 

لعام ويف املرحلة اجلامعية األوىل ِّمتدرج لتفريغ املناهج والكتب يف مراحل التعليم ا
  .من النماذج التأصيلية والنصوص التأسيسية للغة العربية وثقافتها



  
مع اللغة العربية بالقاهرة ١٤٣  ّحممود السيد.  د– أضواء على االحتفال بالعيد املاسي 

وأبان احملاضر أن هذه التحديات ووسائلها وما تسعى لتحقيقه هي اليت 
ويقرتح أن يسمى بالغزو . دأب بعض الدارسني على تسميته بالغزو الثقايف

ًقافة مبا يبث فيها بثا خفيفا متدرجا من النفسي ألنه يغزو نفوس أصحاب الث ً
  .أساليب التهوين من شأن تلك الثقافة ولغتها

اية حماضرته إىل وجوب التحلي بالتفاؤل جتاه مستقبل اللغة  ودعا يف 
العربية الفصيحة، إذ إن قوة التيار العام لنهر العربية سرعان ما جيرف هذا 

  .ّا على حد تعبريهالفكر ويعود املاء يتدفق يف جمراه نقي
ُوإذا ما انتقلنا إىل البحوث اليت ألقيت يف االحتفال بالعيد املاسي فإننا جند 

 لألستاذ الدكتور حممود )) اللغة العربية يف مواجهة حتديات العصر((ًحبثا عنوانه 
ّالسيد، وقد تناول فيه مسات العصر وحتدياته، إذ إنه عصر العلم والتقانة 

 من العرب ال تزيد على )) اإلنرتنت((نسبة مستخدمي الشابكة واملعلوماتية، و
.  من سكان العامل٪٤.٧ِّ على الصعيد العاملي، مع أن العرب يكونون ٪١.٤

مث إن من مسات العصر أنه عصر العوملة، ومع توسع شبكة اإلنرتنيت ووسائل 
ية االتصال الرقمية املختلفة أخذت العوملة مواقف جديدة جعلت الدول الغن

ا على الدول النامية، وغدا األشخاص األغنياء ميلكون املعلومات،  حتكم سيطر
وغريهم من الفقراء غري الناطقني باإلنكليزية ال يستطيعون النفاذ إىل تلك 

 من صفحات املوقع املتوفرة على ٪٨٠املعلومات، مع األخذ باحلسبان أن 
  . مكتوبة باللغة اإلنكليزية)) الوب((شبكة 

ات العصر أنه عصر التغريات السريعة وعصر االجتياج املادي ومن مس
  .واحنسار القيم املعنوية وعصر النفعية واملصاحل والوظيفية والتفكري املنظومي

ووقف الباحث على واقع اللغة العربية يف ضوء مسات العصر وحتدياته 
ا الوطن وأشار إىل أن الظروف السياسية واالجتماعية واالقتصادية اليت مير 



  
١٤٤  )١(اجلزء ) ٨٣(لد  ا–جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

العريب من جهة، وسرعة التغريات يف عصر العوملة واملعلوماتية من جهة ثانية، 
ا عاجزة عن مواكبة التطور، وأبان أن اخلطر املؤثر يف  ِّتظهران اللغة العربية وكأ
ميشها تدرجييا ملصلحة اإلنكليزية، مع  ًاللغة العربية يف ظالل العوملة يأيت من 

لعامية يف تأثريها يف الفصيحة لتغدو لغات مستقلة ازدياد دور اللهجات ا
  .بعضها عن بعض

وأبان أن اجلهد التطويري يف إدخال اللغة العربية يف نظم املعلومات غري 
كاف، ويقتصر على االستيعاب السطحي، إذ إن مثة شحا يف حمتواها الرقمي 

 وأرباب العوملة .وعدم توفر األدوات املعلوماتية املالئمة للبحث والتنقيب فيها
ّيعملون على ابتعاث كل ما يفرق، ووأد كل ما يوحد وجيمع، واللغة العربية  ّ

  .الفصيحة موحدة، على حني أن العامية عامل تفريق
 ووصم الفصيحة بالتخلف وعدم )) أي العامية((ومن هنا نرى اعتمادها 

يهم إال أن مواكبة روح العصر، وأنه إذا أراد أبناء العروبة املواكبة فما عل
يستخدموا اإلنكليزية، وهذا ما جنحت إليه أغلب جامعات وطننا العريب، وما 
ًنراه ماثال على ألسنة املندوبني العرب يف احملافل الدولية مع أن العربية معتمدة 

  .لغة رمسية يف هذه احملافل
ُوأوضح الباحث أن لغتنا العربية تعاين النقص يف الدراسات العلمية اليت 

ُول تيسري تعليمها وتعلمها، كما تعاين النقص يف حصر الرصيد اللغوي تتنا
باألساليب العلمية، والنقص يف الكشف عن الفعالية النسبية لطرائق تعليمها، 
والنقص يف استخدام التقنيات الرتبوية يف عملييت تعليمها وتعلمها، والنقص يف 

  .ةالربامج اخلاصة باألطفال واملنجزة بالعربية امليسر
ويف القسم الثالث من البحث وقف الباحث على سبل مواجهة 
ًالتحديات، فأشار إىل تعزيز االنتماء حفاظا على اهلوية والذاتية الثقافية لألمة، 



  
مع اللغة العربية بالقاهرة ١٤٥  ّحممود السيد.  د– أضواء على االحتفال بالعيد املاسي 

ُوأبان أن احلفاظ على اهلوية ال يعين اجلمود، بل هو عملية تتيح للمجتمع أن 
لتغيري دون أن يغرتب يتطور ويتغري دون أن يفقد هويته األصلية، وأن يتقبل ا

فيه، يف منأى عن الدونية واالنبهار واالستالب، مع األخذ باحلسبان أن إتقان 
  .ًاللغات األجنبية أمر مهم جدا خلدمة اللغة العربية

ومن سبل املواجهة تنشيط اللغة العربية يف املعلوماتية، والعمل على زيادة 
 من مثل املواقع التعليمية ))اإلنرتنت((احملتوى العريب الرقمي على الشابكة 

إضافة إىل تعريب . إخل...واإلعالمية والثقافية واملكتبات اإللكرتونية بالعربية
الربجميات العاملية، وتشجيع البحوث املتخصصة باللغة العربية والرتمجة اآللية 
ودعم مشروعات توحيد املصطلحات العربية املعلوماتية وتأهيل األطر البشرية يف 

  .إخل...ملعلوماتيةجمال ا
ًومن سبل املواجهة أيضا دعم مسرية التعريب، ألن الفكر العريب يبقى 

ِّناقصا وغريبا إذا مل يقرأ ويكتب ويفكر بالعربية ُ ُ ً مث إن قضية التعريب ضرورة . ً
قومية وتربوية وقضية أمن ثقايف، وقضية إبداع وابتكار لالنتقال من استهالك 

ًواللغة العربية أوال وأخريا هي لغة . االسم العريباألشياء إىل صنعها ومنحها  ً
العقيدة، لغة القرآن الكرمي الذي نزل به الروح األمني على قلب الرسول العريب 

ً آية لنبوته، وتأييدا لدعوته، ودستورا ألمتهالكرمي  ً ً.  
ومن سبل املواجهة تنشيط الرتمجة إىل العربية ومنها، وعلى احتاد جمامع اللغة 

بية واجلامعات العربية ومؤسسات الرتمجة ومراكزها يف الوطن العريب العر
مسؤوليات جسام جتاه لغتهم العربية األم، ونقل أمهات الكتب األجنبية العاملية 

  .واملوسوعات ودوائر املعارف إىل العربية



  
١٤٦  )١(اجلزء ) ٨٣(لد  ا–جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

ووقف الباحث على التجربة السورية يف التعريب منذ مطلع القرن املاضي، 
ا مثال حي على قدرة اللغة العربية على مواكبة روح َِوألق هذه الت جربة، وأ

  .العصر يف خمتلف ميادين الفكر واملعرفة
ا  ومن سبل املواجهة احلفاظ على صفاء اللغة والعمل على سريور
وانتشارها وتنقيتها من التلوث اللغوي الذي تواجهه، وأبان أن سريورة اللغة 

وعلى األمة واجب جتاه . اجب ديين وقوميالعربية يف مجيع مناحي احلياة و
ًأبنائها املهاجرين لتعليمهم العربية حفاظا على انتمائهم العريب وقيمهم العربية 

وعلى النظم الرتبوية يف وطننا العريب غرس . األصيلة وشخصيتهم احلضارية
  .الشغف بالقراءة لدى الناشئة منذ نعومة أظفارهم

ائع الثقافة العربية وقيمها اإلنسانية ًومن سبل املواجهة أيضا نشر رو
  .وسريورة التفكري العلمي والعناية بالبحث العلمي

ذه املناسبة حبث عنوانه  بعض من : الرتمجة((ُومن البحوث اليت ألقيت 
 لألستاذ الدكتور أمحد شفيق اخلطيب عضو )) مناهجها وكثري من مزالقها

مع، وقد أوضح يف القسم األول من حبثه م ًفهوم الرتمجة لغة ومصطلحا، ا
وأبان االختالفات اليت حتدث يف الرتمجة يف ضوء خصائص اللغات وسياقات 
املعاين، وذكر شواهد من اللغتني العربية واإلنكليزية على ذلك التباين 
واالختالف يف املفاهيم، وأشار إىل أن متطلبات الرتمجة السليمة تتعقد عندما 

االت األدب والعلوم، واآللة ماتزال غري قادرة على خيتلف منحى املادة بني جم
ًجتاوز امللتبسات اليت يبقى تفهمها ذهنيا مرتبطا باملعىن والسياق، وأبان 
الباحث أنه ليس ينكر يف ترمجة أي نص أديب مهما توخى املرتجم الدقة فقدان 

ا يربرها،  هلا م))خائناملرتجم ((شيء من قصد املؤلف حبيث إن املقولة اإليطالية 
ًفأحيانا يكون تصرف املرتجم القدير مطلوبا يف جمال اختصاصه، وقد يكون  ً



  
مع اللغة العربية بالقاهرة ١٤٧  ّحممود السيد.  د– أضواء على االحتفال بالعيد املاسي 

َّاملفهوم املرتجم غامضا يف ذهن مؤلفه، أو قد أسيء عرضه، فيتحتم على املرتجم  ُ ِّ ً
الوفاء حممود يف كل ((أن يبحث عن تفسري مصحح مقنع ملا يقرأ، ولذا قيل 

  .ًمطلوبة أحيانا حيث اخليانة ))شيء ما عدا الرتمجة
مث وقف الباحث على موضوع املصطلح العلمي املتفجر يف خمتلف 
االت، ليس تقانيا وإلكرتونيا وهندسيا وحضاريا فقط، بل معيشيا واجتماعيا  ا

  .ًوبيئيا أيضا، والرتمجة املصطلحية هي السبيل إىل ذلك
كنا املعارف العلمية واملصطلح يف حد ذاته ليس غاية، والغاية هي امتال

والتقانية العقلية الالسطحية للركب احلضاري املنطلق بزخم متزايد، واملصطلح 
  .هو بعض وسائلنا المتالك تلك املعارف والتقانات

وأبان الباحث أن املشكلة يف وضع املصطلحات هي يف غياب املنهجية 
َّ كما شخصها األمري العلمية، والواقع خيالف ذلك، فاملنهجية موجودة، ولكن العلة

أن الذين يتحلون مبعرفة ((مصطفى الشهايب قبل ما يزيد على نصف قرن تتمثل يف 
دقائق العلوم احلديثة، وأسرار اللغة اليت يرتمجون عنها واليت ينقلون إليها، هم قليلون 

  .ً، وإن مقولة األمري مل تتغري كثريا حىت اآلن))جدا يف بالدنا العربية
ث إىل أن مهنة املصطلحي مل تتحدد معاملها بعد يف الوطن العريب، وأشار الباح

فليس هناك برامج متعارفة وال طرائق تأهيل حمددة ومرسومة إلعداد املتخصصني يف 
املصطلح والشؤون املصطلحية، ومهما خيتلف املنظرون يف تقنيات املصطلحية 

ا ومناهجها ومنهجيتها، فهنالك أساسيات ال خالف  فيها ملا ميكن اعتباره ومساقا
ًبعض مؤهالت املصطلحي، وهي يف جوهرها ال ختتلف كثريا عن املتطلبات األساسية 
ًألعمال الرتمجة الناجحة اليت حصرها اجلاحظ يف ثالثة شروط قبل اثين عشر قرنا، 

  :وينبغي أن تتوفر يف املرتجم، وهذه الشروط الثالثة هي
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سها يف وزن علمه باملعرفة نفسها، أي أن  أن يكون بيانه يف الرتمجة نف- ًأوال
  .ًيكون إملامه كافيا مبادة املوضوع الذي يقوم بوضع مصطلحات مادته

ًثانيا وثالثا  كون املصطلحية ترمجة من مستوى معني، أي أن يكون - ً
لغة ((واللغة املنقول إليها  ))لغة األصل((املرتجم أعلم الناس باللغة املنقول عنها 

  .يكون فيهما سواء وغاية، حىت ))اهلدف
ويزيد خرباء املصطلحية على هذا الثالوث خربة عملية باملنهجية املصطلحية 
ًمدعمة بالرتاث املصطلحي القدمي واحلديث، إضافة إىل موهبة عمادها ذكاء 
ِّمدرب، وخيال واسع مع دراية وبصرية توجهان واضع املصطلح إىل انتقاء املرادف 

عاجم ذات العالقة، أو الرتمجة من الكتابات املنشورة حول األنسب من الرتاث أو امل
  .املوضوع

وأوضح الباحث أن العلة ليست يف املنهجية، بل يف املصطلحيني الالمنهجيني 
َّغري املؤهلني بالتقانات أو املعارف التقانية األجنبية، فيلجؤون إىل النقل احلريف أو 

 بلغة مضطربة إما الضطراب يف فهم التقديري أو االقتباسي، ويسجلون هذا النقل
ًاملنقول واستيعابه، أو لوهن يف املتطلب اجلاحظي أو لوجود العاملني معا َ.  

َّوقدم الباحث عينات مصطلحية من أعمال معجمية أو ترمجات صدرت 
عن مؤسسات معتربة أو من معاجم أو مشاريع معاجم، وقد أطلق على هذه 

ا مبزلق الرتمجة احلرفية، مث انتقل إىل الرتمجة  وبدأه))مزالق الرتمجة((العينات 
مبرادف خاطئ أو خاطئ سياقيا، وهي إىل حد بعيد شبيهة بالرتمجة احلرفية، 

الرتمجة ومن مث إىل الرتمجة املقلوبة من حيث خلط الصفة باملوصوف، وإىل 
بشبيه مساعي، والرتمجة مبعدود خاطئ، والرتمجة مبفهوم خمتلف، والرتمجة 

يض، والرتمجة املضللة باجلذور املشرتكة أو شبه املشرتكة والرتمجة املضللة بالنق
باأللفاظ املشرتكة، وترمجة اإلفاضة واالنتقاص، وحتريف االسم األجنيب، 



  
مع اللغة العربية بالقاهرة ١٤٩  ّحممود السيد.  د– أضواء على االحتفال بالعيد املاسي 

ُوترمجة ما ينبغي أال يرتجم، وعدم ترمجة ما ينبغي ترمجته، والرتمجة جبملة 
سدة ّوخبطأ النقل، وأخريا الرتمجة ا ً.  

دكتور حممد عبد احلليم مدير مركز الدراسات اإلسالمية جبامعة ّوقدم ال
مشكالت : ترمجة معاين القرآن الكرمي إىل اإلنكليزية((لندن ورقة عمل حول 

، وأبان فيها أن أمام مرتجم القرآن الكرمي إىل اإلنكليزية مشكالت ))وحماذير
ة إجياد عديدة وأن عمله حمفوف مبحاذير كثرية، وواجبه األول هو حماول

ومن املشكالت ما يتعلق . احللول لتلك املشكالت واتقاء تلك احملاذير
، ويف تعدد املعىن ))وجوه القرآن((بداللة األلفاظ، وعلى األخص يف جمال 

الوظيفي لكثري من الكلمات، واختالف املعىن يف عصر التنـزيل عما طرأ بعد 
ع الضمري، ومن املشكالت ما يتعلق مبسائل النحو مثل مرج. ذلك

ومنها ما يتعلق . وااللتفات، والتذكري والتأنيث والنيابة يف الصيغ، واحلذف
ببنية النص القرآين وحدود اجلملة واآلية واجلمل االمسية والتعليقات وأين 

  .يتوقف كالم ويبدأ كالم آخر
  :أما يف جانب احملاذير فوقف الباحث على

  . خطر الغفلة عن سياق الكالم-١
م)) َما وجدنا عليه آباءنا(( اتباع - ٢ م وعبارا   . من املرتمجني يف مصطلحا
 االنسياق إىل االجتاه احلريف يف الرتمجة ومتابعة نسق اجلملة العربية ظنا -٣

ًأن يف هذا التزاما بصحة املعىن وضمانا لعدم البعد عن األصل ً.  
تعلمون يف  االنسياق وراء األولني بالكتابة بلغة قدمية ال يقرؤها امل-٤

ا الكتاب واألدباء من حوهلم م، وال يكتب    .َُّمدارسهم وجامعا
 ظن املرتجم أن النص بعد نقله إىل اإلنكليزية سيكون دون إضافة -٥

إضاءات ضرورية يف املستوى نفسه من الوضوح كما هو لدى القارئ العريب يف 



  
١٥٠  )١(اجلزء ) ٨٣(لد  ا–جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

  .بيئته اإلسالمية
ِوحبسن التأين يف حل مثل تلك املشكالت ْ ِّ وتـوقي مثل تلك احملاذير ُ َ َ

ُيصبح املرتجم أقرب إىل الرشد، وأحرى بأن يسهم يف تصحيح الفهم وتوضيح 
ا الغربيون جتاه  املعىن وحتقيق السالسة يف األسلوب، وإزالة الغرابة اليت شعر 

م   .ًالقرآن منذ أن عرفوه مرتمجا إىل لغا
لعيد املاسي حبث ًومن البحوث اليت كان مقررا إلقاؤها يف جلسات ا

لألستاذ الدكتور عبد الكرمي خليفة رئيس جممع اللغة العربية يف األردن وعنوانه 
معي وإلزامية التنفيذ(( ، ))قضايا العربية يف العصر احلديث بني وحدة القرار ا

ًإال أن ظروفا طارئة حالت دون حضور الدكتور خليفة، ونظرا ألمهية هذا  ً
عليه بعد توزيعه يف العيد املاسي سأحاول تقدمي البحث الذي مت االطالع 

فكرة عن حمتواه، فقد أشار الباحث إىل أن اللغة العربية تواجه حتديات وقضايا 
ا مل تتوقف عن  ا يف ذلك شأن مجيع اللغات احلية، إذ إ ّذاتية وخارجية، شأ

اظها دراسة دقائق قضاياها يف الكتابة والنحو والصرف واللغة وأساليبها وألف
ا، ووضع املعاجم العامة واملتخصصة ا واصطالحا إخل، ومل يتخلف ...ودالال

االجتهاد واإلبداع إال بتخلف األمة ومتزقها وغوصها يف ظلمات اجلهل واحلجز 
  .على حرية الفكر

وأبان الباحث أن اللغة العربية كانت موضع االهتمام والدراسات العلمية 
تيسري منذ العقود األوىل من القرن األول اهلجري، ًوالفقهية وهدفا للتطوير وال

بل ومنذ عصر اخللفاء الراشدين عندما بدأ تقعيد النحو أول مرة يف تاريخ 
ويف العصر . العربية، وأشار الباحث إىل موضوع تنقيط احلروف بعد ذلك

احلديث ويف ظالل ثورة التقانة واملعلوماتية واملعرفة ووسائل االتصاالت ويف 
  : العوملة تواجه اللغة العربية مشكالت متعددة منهاأجواء
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  . االزدواجية اللغوية بني العامية والفصيحة-١
 اللغة العربية واحلاسوب وقضية تعريب احلاسوب وبناء أجهزة تقنية -٢

  .وفق خصائص العربية
، وقضية النشر اإللكرتوين ))اإلنرتنت(( اللغة العربية وشبكة االتصاالت - ٣
  .))اإلنرتنت((ربية والعمل على تعريب صفحات باللغة الع
 نقل مجيع العلوم والفنون إىل اللغة العربية، وتعريب مصادر العلوم -٤

: والتقنيات وما ينتشر يف الدوريات العلمية املرموقة باللغات األجنبية الرئيسة
لعربية اإلنكليزية والفرنسية واألملانية والروسية واليابانية، وتنمية قدرات اللغة ا

  .على الوفاء مبتطلبات التعبري عن احلضارة احلديثة
 جعل اللغة العربية لغة التدريس يف مجيع املواد العلمية واألدبية والفنية -٥

ويف التقنيات احلديثة ويف مجيع مراحل التعليم العام واجلامعي ويف مؤسسات 
  .البحث العلمي

  . املختلفة اللغة العربية يف مواجهة العوملة مبفاهيمها-٦
ا املختلفة يف وسائل اإلعالم، وضرورة إعداد -٧  اللغة العربية ومستويا

اإلعالميني لغويا، باستعمال لغة عربية سليمة موحدة تنأى عن العاميات احمللية 
  .رمز اجلهل والتقوقع

 تعليم اللغة العربية السليمة ألبنائها، والعمل على تنمية شعورهم -٨
ا، وتقدميها إليهم يف أمجل أساليبها ومناهجهاحببها واحرتامها    .واالعتزاز 

ا، وإقناعهم أن تعلمهم اللغة -٩  تعليم اللغة العربية لغري الناطقني 
العربية الفصيحة هو وحده الذي حيقق أهدافهم املشروعة من حيث املبدأ، إذ 

تمع يف يستطيع املتعلم باستعمال العربية السليمة أن يتفاهم مع مجيع شرائح  ا
مجيع األقطار العربية، يف حني أن تعلم العامية احمللية حيدد مجهوره من حيث 
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إمكان التواصل، ويف الفهم واإلفهام، يف مساحة ضيقة ال تتجاوز مجهور تلك 
ا حيقق أهدافنا الفكرية  العامية، مث إن تعليم العربية الفصيحة لغري الناطقني 

  .واحلضارية والقومية
  .غة العربية والرتمجة منها وإليها وتعزيز دور الرتمجة اآللية الل- ١٠

وأوضح الباحث بعد اإلشارة إىل التحديات اليت تواجه العربية أننا ملا جند 
اسرتاتيجية لغوية عربية تقوم على أسس علمية وحتتل مواقعها يف جممل العمل 

ًالتنموي العريب املشرتك، وتكون ملزمة التنفيذ روحا وتشريع ا، وأن مثل هذه ً
االسرتاتيجية ميكن أن تتم يف إطار تعاون صادق وحيوي بني جامعة الدول 
امع اللغوية العلمية العربية ومؤسسات البحث العلمي والتعليم  العربية واحتاد ا

  .العايل يف الوطن العريب
امع اللغوية العربية حنو نصف  وأبان الباحث أنه مضى على قيام احتاد ا

ا وتزداد سوءا كلما قرن، و ا تراوح مكا ًماتزال قضايانا العربية ومشكال
ا ألنواع احملن والغزو األجنيب واالستيطاين  تعرضت األمة العربية وهويتها وعقيد

  .إخل...واالقتصادي والثقايف
معية يف  وأشار الباحث إىل موضوع غياب اإللزام وقوة التنفيذ للقرارات ا

ًلعربية ويف احتادها أيضا، إذ إن القرارات ال جتد طريقها إىل مجيع جمامع اللغة ا
االستعمال، واللغة كما هو معروف ال حتيا إال باالستعمال، ويصاحب ذلك 
ديد يف مظاهر احلياة اليومية من حيث  كله واقع مرير مبا تواجهه العربية من 

 مكانة يف مراحل انتشار العامية والكلمات األجنبية، واحتالل اللغة اإلجنليزية
ًالتعليم العام واجلامعي وبدءا من الطفولة املبكرة، حىت باتت لغة التعليم الرئيسة 

  .يف املدارس اخلاصة
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ًوإذا كان الباحث يدعو إىل وجوب اسرتاتيجية لغوية عربية، فإنه يقرتح أيضا 
امع وجود هيئة لغوية عربية جامعة مستقلة يرأسها يف الوقت احلاضر رئيس احتاد ا

اللغوية العلمية العربية، ويشارك فيها األمني العام جلامعة الدول العربية ورؤساء 
امع اللغوية العلمية العربية، وممثلون من العلماء واملتخصصني عن كل قطر عريب  ا

ويكون لقرارات هذه اهليئة صفة اإللزام . ال يوجد فيه جممع رمسي للغة العربية
  .ة القمة العربيةوالتنفيذ يف إطار مؤسس

ا احتاد جمامع اللغة العربية، وهذا ما  وأوضح الباحث الظروف القاسية اليت مير 
معيني على نطاق الساحة العربية امع، وا   .أساء إىل مسعة ا

مع  تلك هي إطاللة على احملاضرات والبحوث اليت تضمنها العيد املاسي 
رة إىل أن الدكتور أمحد طالب اإلبراهيمي من اللغة العربية يف القاهرة، وجتدر اإلشا

اجلزائر ألقى كلمة مبناسبة العيد يف إحدى اجللسات املخصصة للمحاضرات 
والبحوث، وقد تضمنت كلمته إشارة إىل ما قام به االستعمار الفرنسي من أعمال 
ا، وعر ج َّيف اجلزائر ومن بينها حماربة اللغة العربية الفصيحة وفرض الفرنسية مكا

ًعلى نضال والده حممد البشري اإلبراهيمي عضو جممع اللغة العربية يف القاهرة ممثال  ِّ
للجزائر، وكيف أن القضية الوطنية كانت شغله الشاغل ومهه الدائم، وأورد فقرة 
من كالم والده يف الدفاع عن العربية الفصيحة وتبيان جهود جممع اللغة العربية يف 

  .احملافظة عليها
  :ً إىل تبيان حماسن العربية مستشهدا بقول شوقيوانتقل

 ًإن الذي مأل اللغات حماسنا  جعل اجلمال وسره يف الضاد
ولكن األمر كما يقول صار أمر فعالية، فماذا يفيد اجلمال صاحبه إذا كان 
َهذا الصاحب كال على غريه وال يقوم بأمر نفسه، ونربأ بلغتنا أن يكون 

َشكلها مجيال وغناؤ   .ًها ضئيالً
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َّوأوضح أن العامل يف هذا الزمان الذي حنياه يعيش ما مساه أحد الكتاب 
، ويف احلرب منتصر ومهزوم، وغالب ومغلوب، ))حرب اللغات((الفرنسيني 

ا تأججا والتهابا  ًفماذا سيكون مصري لغتنا يف هذه احلرب الضروس اليت زاد ً
  .ثورة االتصاالت احلديثة

 يف أمريكا الالتينية تنبأت أنه لن يبقى يف املدى وذكر أن دراسة صدرت
  :املنظور إال أربع لغات هي

  .اللغة الصينية وسبب بقائها هو العامل البيولوجي
  .اللغة اإلسبانية وسبب بقائها هو العامل الدميوغرايف

  .))التكنولوجي((اللغة اإلنكليزية وسبب بقائها هو العامل التقاين 
ا هي )) الديين((ائها هو العامل اإليديولوجي اللغة العربية وسبب بق  أل

  .اللغة الدينية ألكثر من مليار من البشر
ًومع أن هذا التنبؤ يبعث فينا شيئا من التفاؤل فهو يرى أن هذه اللغة 
ًتواجه حتديا كبريا ال سبيل إىل التغلب عليه إال باستجابة أكرب، وذلك بتجنيد  ً

هودات , طاقات أكثر وحشد إمكانات أوفر وإن جتنيد الطاقات، وبذل ا
يتطلب إجياد مصادر مالية جديدة، ولعل من املصادر املالية املطلوب إجيادها 

  .))الوقف اللغوي((ما ميكن تسميته 
مع بأجهزة اإلعالم واملرئي منها خاصة ، ألنه إذا  ودعا إىل توطيد صلة ا

مع بعيدة عن النا س، ومل تصل إليهم مبختلف بقيت املصطلحات اليت يقرها ا
مع الفرنسي  ّصناع ((الوسائل فأخشى أن يقال عنا ما قد قيل عن أعضاء ا

ال العلمي، ولكنها كما . ))َّألفاظ، وزانو مقاطع وإن أمهية اللغة ال تقتصر على ا
  .إن الوحدة اللغوية تقود إىل وحدة اإلرادات: يقول أحد الفالسفة
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اليوم يف القضايا السياسية واالقتصادية ال يسر إذا كان تعاوننا ((: وقال
َْالناظرين، حيث تقطعت بنا األسباب، وصار بأسنا بيننا، ووالينا أعداءنا، 
َوأمشتنا بنا خصومنا، فإن األمل معقود على هذه اللغة يف اإلبقاء على ما بني  َْ ْ َ

يعيد العرب من وحدة املشاعر، ووحدة اآلالم، ووحدة اآلمال، وعسى اهللا أن 
ا األوىل بفضل هذه اللغة   .))إىل هذه األمة سري

ذه  اية االحتفال بالعيد املاسي إعالن جممع اللغة العربية  وقد صدر يف 
  :ّاملناسبة، ولعل من الفائدة أن نذكر اإلعالن كما ورد يف نصه على النحو اآليت

  إعالن مجمع اللغة العربية
  في مناسبة عيده الماسي

  )م٢٠٠٧مارس  ١٩ -  مارس١٧(
يف مشهد علمي ولغوي وثقايف جليل، ضم خنبة علماء العربية ومفكريها 
ا ومبدعيها، من املصريني والعرب واملستعربني، ومن أعضاء جممع اللغة  وأساتذ

واملراسلني، ومن اخلرباء العربية يف مصر وأعضاء جمامع اللغة العربية العاملني 
معيني العاكفني على قضايا اللغ ة والعلم، ومن ممثلي اجلامعات واملؤسسات ا

ا املختلفة، ومن املشاركني  واهليئات املتصلة بأمور اللغة العربية، والعاملة يف جماال
تمع املدين ومبادراته يف هذا املشهد  يف اجلمعيات اللغوية اليت تؤكد اهتمام ا

 وبلوغه اخلامسة اجلليل، جاء احتفال جممع اللغة العربية يف مصر بعيده املاسي،
  .والسبعني من عمره احلافل بالعطاء واإلجناز

ًوجاءت هذه املشاركة املصرية والعربية والدولية تقديرا للدور الذي قام به 
مع يف خدمة قضايا اللغة العربية، والعمل على صيانتها واحملافظة عليها،  هذا ا

على الوفاء باحتياجاته وتيسريها وتطويرها، وجعلها مواكبة لروح العصر، قادرة 
االت املعرفة الشاملة واملتسارعة بال حدود، باعتبار هذه اللغة  ومطالبه، متسعة 
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ًوعاء لرتاثنا وثقافتنا وذخرية ملكتنـزاتنا وجتليات إبداعنا، وآلة إلنتاجنا املعريف قدميه 
عريب ًوحديثه، ومنطلقا لطموحاتنا ومواجهتنا للتحديات اليت يفرضها علينا واقع 

وعاملي جديد، البد فيه من تأكيد اهلوية وترسيخ القدم واألخذ بأسباب التقدم 
 عندما كانت العربية لغة -  كما أسهمنا عرب التاريخ- ووسائله، واإلسهام فيه 

العوملة، وجامعة الثقافات، ولسان الشعوب، واحلضارة العربية تنتظم العامل كله 
ًمن مشرقه إىل مغربه، سالما وتنوير ًا وهداية، وصياغة للعقل والوجدان، ونشرا ً

  .لقيم احلياة والعمران
إن جممع اللغة العربية، وهو يعي دوره كأعظم ما يكون الوعي، ويقدر 
مسؤوليته كأكرب ما يكون التقدير، يتطلع اليوم إىل صياغة جديدة لقانون عمله 

ا بفاعلية دوره و ًووجوده، واعرتافا حامسا من الدولة ومؤسسا أبعاد مسؤوليته ً
باعتباره مرجعية لغوية يف كل ما يتصل بقضايا اللغة العربية يف التعليم واإلعالم 
والثقافة، لتصبح قراراته ملزمة وحاكمة، من منطلق هذه السلطة اللغوية اليت 
يضمنها وحيققها له قانون جديد جييء مبثابة استعادة وتأكيد ملرسوم إنشاء هذا 

مع، عندما كان جم ًمعا ملكيا للغة العربية، والصادر يف الثالث عشر من ديسمرب ا
م، والذي كان ينص يف مادته السابعة عشرة على أن تتخذ وزارة ١٩٣٢عام 

مع يف أمر اللغة العربية  املعارف العمومية كل الوسائل اليت تكفل اتباع قرارات ا
ماهلا بوجه خاص يف وألفاظها وتراكيبها، وذلك بإذاعتها إذاعة واسعة، وباستع

  .مصاحل احلكومة ويف التعليم والكتب املدرسية املقررة
مع، مرتبطا مبسؤولياته وواجباته التنفيذية،  ًهكذا جاء مرسوم إنشاء ا

مع عند إنشائه -ًوملزما لوزارة املعارف العمومية   بتنفيذ - اليت كان يتبعها ا
مع اآلن ضرورة استعادته قراراته يف أمور اللغة العربية، وهو األمر ا لذي يرى ا
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ُوتأكيده، بأن يعاد النظر يف الصيغة احلالية لقانونه ليستعيد سلطته التنفيذية 
  .ومرجعيته فيما يتصل بأمور اللغة وقضاياها

دف إىل  مع طويال أمام هجمات عديدة وانتقادات كثرية  ًلقد صمت ا
ًدر عن غرض أو هوى، والقليل االنتقاص من قدره وهيبته، كثري منها كان يص

ََّمنها كان موضوعيا يـتـغيا احلقيقة، ويسعى إىل جالء املوقف، ظنا من أصحاب  ََ
مع يتقاعس عن املشاركة يف السجال اللغوي، وعن  هذا النقد وهذا اهلجوم أن ا
أن يكون له دور بارز ورأي مسموع يف كل ما جيري وحيدث من حولنا، والظواهر 

يارا يف مستوى : تفاقم وتتعاظمالسلبية ت ًضعفا يف مناهج تعليم اللغة العربية وا ً
ًاملتعلمني يف املدارس واجلامعات، وشيوعا لألخطاء الفادحة على األلسنة واألقالم 
ًيف وسائل اإلعالم وغريها، وانتشارا لألمساء األجنبية اليت أسرف الناس يف إطالقها 

أن جيدوا من يردهم بالقانون وبالوعي عن على كل ما حولنا ونعيش فيه، دون 
ا القضاء على اهلوية، وتشويه صورة الوطن،  هذه املمارسات اخلاطئة اليت من شأ
امع اللغوية العربية يف عدد من البالد العربية  ُيف الوقت الذي أتيح فيه لعدد من ا

 لغتهم سلطة القرار وفاعلية تنفيذه، وسلطة مواجهة كل ما يسيء إىل الناس يف
ذه اللغة م املتصل    .ويف واقع حيا

إن جممع اللغة العربية وهو يقدم الشكر اجلزيل للرئيس حممد حسين مبارك 
رئيس اجلمهورية على تفضله برعاية احتفالنا بالعيد املاسي، وجلامعة الدول 
ًالعربية اليت احتضنت هذا االحتفال، وكانت حبق بيتا للعرب يف أمور لغتهم 

م، يطلب من الدولة ومن جملسها التشريعيوثقافت الشعب : هم وحيا
مع، حبيث تتضمن صيغته اجلديدة  والشورى، املوافقة على تعديل قانون ا
مع لدوره الغائب الذي نص عليه مرسوم إنشائه، وسلطته  املقرتحة استعادة ا
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ا، اللغوية اليت جيب أن تكون له يف كل ما يتصل باللغة العربية وقضاياه
تمع من سلطات تنفيذية وتشريعية وقضائية   .ًاستكماال ملا يف ا

مع ومستقبله وازدهاره مرهون بتحقيق هذا املطلب،  إن حاضر ا
واالستجابة السريعة له، وحنن نطرحه ونطالب به يف مناسبة العيد املاسي، وإال 

م، السلبيات يف واقعنا اللغوي تتعاظ. فإن احلال سيظل على ما هو عليه
مع مكتوف اليدين، دون أن تكون قراراته ملزمة وهلا سلطة القانون   .وا

مع يف سنواته القادمة أكثر اكتماال  ًواألمل معقود، على أن تكون مسرية ا
وقدرة وعزمية، ووفاء مبا هو مطلوب منه من عمل وإجناز، بفضل مؤازرة الدولة 

عظيم جهده يف إطار تكامله ودعمها، والتفاف هذا احلشد العلمي من حوله، وت
امع اللغوية العلمية العربية،  معي العريب املشرتك، املتمثل يف احتاد ا ِّمع اجلهد ا

  .ويف ذخرية األمة من العلماء واملفكرين واملبدعني والباحثني
  

  .ًوالشكر املوفور لكم مجيعا



 - ١٥٩-  

:من المكتبة العربية  
َّعلم التـعمية واستخراج المعمى عند العرب َ ُ ِ ْ َّ ِ  

Origins of Arab Cryptography and Cryptanalysis 
 
  الدكتور محمد مكي الحسني الجزائري: عرض

  مجمع اللغة العربية بدمشقعضو
  :تمهيد

ظ على ُ تستعمل للحفا-  أي اإلخفاء والتلبيس - يف املاضي البعيد كانت التعمية 
ًسرية الرسائل، اخلاصة باحلكام غالبا ّ ّ  ظهرت واحدة من أشد مقاالت ١٩١٨ويف عام . ِ
ٍويف العام املذكور سجل يف كليفورنيا اخرتاع آللة . ًحتليل التعمية أثرا يف القرن العشرين ٌ ِّ ُ

َقدر هلا أن تبقى أجنح آلة يف التعمية العسكرية طوال  ر إال أن األمو. ً سنة تقريبا٥٠ُِّ
فأحرزت اجلهات ) ١٩١٨أي بعد سنة (بدأت تتغري بعد احلرب العاملية األوىل 

ًالعسكرية األمريكية، اليت كانت تعمل بسرية تامة، تقدما جوهريا يف التعمية، وظهرت  ٍ ِّ
ّيف ثالثينيات وأربعينيات القرن العشرين بضع مقاالت أساسية يف املنشورات   .العلنيةّ

اية احلرب  َّاختفت املؤلفات التعموية ) ١٩٤٥أي بعد سنة (العاملية الثانية ولكن بعد 
ٍالعلنية، باستثناء عمل مرموق واحد، نشر عام  ٍ١٩٤٩.  
 ظهر ١٩٦٧ويف عام . ١٩٦٧- ١٩٤٩َّوبقيت املؤلفات التعموية قليلة يف املدة 

ًالذي مل يتضمن أفكارا تقنية جديدة، لكنه عرض تارخيا كامال، إىل  D.Kahnكتاب  ً ً
ًوالقى الكتاب رواجا واسعا، وجعل عشرات آالف . ٍّحد بعيد، ملا حصل يف املاضي ً

ٌمث بدأت تظهر نـبذ من مقاالت تعموية جديدة. الناس يدركون أمهية التعمية َُ.  
ويف عصر احلاسوب واملعلوماتية وثورة االتصاالت، اكتسب علم التعمية أمهية 

ّتصاالت املدنية والعسكرية والشابكة جديدة، واتسعت دائرة استعماالته لتشمل اال
  ...واملراسالت األمنية والتجارية، إخل) اإلنرتنت(

اجلمعية العلمية السورية ((ًونظرا إىل أمهية هذا العلم يف الوقت احلاضر، أصدرت 
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ً سفرا ضخما يقع يف ٢٠٠٦ سنة ))للمعلوماتية ً
َ صفحة من القطع الكبري، ٨٩٤ِ

 Bruceٍ وهو ترمجة أمينة متقنة لكتاب من تأليف ))التعمية التطبيقية((عنوانه 

Schneier الناشر ١٩٩٦ أخرجه سنة John Wiley & Sons.  
وتشري قائمة . ِّمؤلف هذا الكتاب خبري دويل ومستشار مشهور يف التعمية

إىل االتساع الكبري لدائرة الباحثني !) ً مرجعا١٦٥٣وعددها (املراجع يف آخره 
ِّجهة؛ وإىل حجم اجلهد الذي بذله املؤلف يف استخالص املهتمني بالتعمية من 

  .مادة الكتاب من جهة ثانية
ِومن عجائب التقادير أن يتأخر اكتشاف األصل العريب هلذا العلم وخمطوطاته،  ُ

َوقد نشر جممع اللغة العربية بدمشق اجلزء . ُودراستها حىت أواخر القرن العشرين
، ونشر اجلزء الثاين ١٩٨٧هذا املقال، سنة األول من الكتاب املذكور يف عنوان 

  .١٩٩٧سنة 
 يف الرياض ))مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية((بعد ذلك أخذ 

وبدأت الرتمجة . على عاتقه ترمجة هذا الكتاب العريب املهم جدا إىل اللغة اإلنكليزية
ّعا يف ستة ِ، وصدر الكتاب باإلنكليزية تبا٢٠٠٧، وانتهت سنة ٢٠٠٣سنة  ً
َّوفيما يلي عرض للمؤلف املذكور، يتضمن. أجزاء ٌ:  
  .املقدمة •
  .الدوافع إىل التعمية •
  .َّالعوامل اليت أسهمت يف تطوير علم التعمية واستخراج املعمى •
  التعمية مبعاجلة احلروف- تعمية املعاين بالتورية - :طرق التعمية األساسية •
  .ِّبعض طرق حل التعمية •
  .العربمن أعالم التعمية  •
  ).عاش يف القرن الثالث اهلجري(ِْكلمة عن رسالة الكندي  •
  ).عاش يف القرن السابع اهلجري(كلمة عن رسالة ابن عدالن  •
َِْكلمة عن رسالة ابن الدريهم  •   ).عاش يف القرن الثامن اهلجري(ُّ



  
ِعلم التـعمي ْ َّة واستخراج املعمى عند العربَّ َُ ١٦١  مكي احلسين.  د– ِ

  :َّبقية الرسائل املخطوطة احملققة •
  . ثالث رسائل يف تعمية املنثور- 
  .املنثور واملنظوم رسالة يف تعمية - 
  . أربع رسائل يف تعمية املنظوم- 

  :المقدمة
. من املعلوم أن العرب اشتغلوا بالعلوم منذ نشأة احلضارة العربية اإلسالمية

َّفرتمجوا عن الرومية والفارسية واهلندية بعض أصول العلوم، مث أغنوها وطوروها،  َ َ
 غنية بالكتب اليت تتحدث اليومة واملكتبة العربي... كالرياضيات والفيزياء والفلسفة
  .عن تاريخ العلوم عند العرب

ٌولكن مثة علم، هو  ٌ، مل يرد له ذكر يف هذه الكتب، مع أنه علم علم التعميةْ ٌ َِ
عريب املولد، يعود إىل العرب الفضل يف ابتكاره ووضع أسسه، وإرساء قواعده 

 قبس منه املشتغلون ًوتطويره حىت بلغ مرحلة ناضجة، وغدا ما وضعوه فيه مرجعا
  ِفما هذا العلم؟. ُبالتعمية من بعد
ٍّحتويل نص واضح إىل :  اإلخفاء والتلبيس، وهي يف االصطالح:ًالتعمية لغة َ

ُآخر غري مفهوم، باستعمال طريقة حمددة، يستطيع من يعرفها أن يفهم النص،  َ ِ َ
  .ٍّ، أي بتحويل النص املعمى إىل نص واضحّباستخراج المعمىوذلك 
الفارسية األصل للداللة على التعمية ) الرتمجة(قد استعمل العرب كلمة و

ا، أو على استخراج املعمى، وهي باملعنيني األولني  َْنفسها، أو على بعض ضرو َّ
أما املعىن الثالث فقد . فاشية االستعمال لدى كثري من أصحاب رسائل التعمية

  ).ِّل الرتمجةح(َّانفرد بذكره القلقشندي، وعرب عنه آخرون بـ
  .ِّمبعىن املعمي) ِاملرتجم(و) َّاملعمى(مبعىن ) َاملرتجم(ًواستعملوا أيضا كلمة 

ًإن علم التعمية واستخراج املعمى واحد من علوم غري قليلة تدين للعرب والدة  ٌ َّ ِ
ًونشأة وتطورا َفالعرب أول من كتب يف طرائق التعمية الرئيسية اليت ما انفك العامل . ً ُ
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وهم أول من وضع املنهجيات األساسية يف علم . َبعضها حىت يومنا هذايستعمل 
ِاستخراج املعمى؛ ودونوا فيهما مصنفات مستقلة يف غاية األمهية منذ القرن الثالث  َّ ََّ

َاهلجري، وجلها باق يف خزائن مكتبات العامل  ينتظر من ينفض عنه غبار القرون ٍ ُّ ...
َّ، ومهدوا هلم، وتركوا ستة قرونًضمار حنوا من فالعرب سبقوا الغربيني يف هذا امل

م   .بصمات واضحة يف آثارهم تشهد بفضل العرب ورياد
ََّ الذي أرخ لعلم التعمية، يف David Kahnِّيقول املؤرخ األمريكي املعروف 

ُ صفحة، ونشر ١١٦٤الذي يقع يف  [The Code Breaker من كتابه ٩٣الصفحة 
، يقول بعد أن استعرض كل احلضارات حىت ]تمهيد وأشرنا إليه يف ال١٩٦٧سنة 

  :القرن السابع امليالدي، ما يلي
ٍمل جند يف أي من الكتابات اليت نقبنا عنها أي أثر واضح لعلم استخراج (( ٍ َّ َّ ٍّ

  .املعمى حىت اآلن
الرجال اإليرلنديني : وعلى الرغم من وجود بعض احلاالت املعزولة العرضية مثل

ّل، أو أي مصريني ميكن أن يكونوا قد استخرجوا بعض كتابات املقابر األربعة، أو دانيي
ولذا فإن علم التعمية الذي . َّاهلريوغليفية، فإنه ال يوجد شيء يف علم استخراج املعمى

َّيشمل علمي التعمية واستخراج املعمى مل يولد حىت هذا التاريخ  ْ يف ] القرن السابع[َ
  .ومنها احلضارة الغربيةمجيع احلضارات اليت استعرضناها، 

َّولد علم التعمية بشقيه بني العرب، فقد كانوا أول من اكتشف طرق استخراج  ُ
ا َّاملعمى وكتبها ودو إن هذه األمة اليت انبثقت من اجلزيرة العربية يف األعوام الستمئة . ََ

َّواليت أشعت فوق مساحات شاسعة من العامل ] القرن السابع امليالدي[
ًخرجت بسرعة، واحدة من أرقى احلضارات اليت عرفها التاريخ حىت ذلك املعروف،أ
  .لقد ازدهر العلم، فأصبحت علوم الطب والرياضيات أفضل ما يف العامل. الوقت

يف اللغات الالتينية عامة، وهي كلمة [ومن الرياضيات جاءت كلمة التعمية 



  
ِعلم التـعمي ْ َّة واستخراج املعمى عند العربَّ َُ ١٦٣  مكي احلسين.  د– ِ

cipher[)وملا كانت ديانة هذه . رة، كما ازدهر الفن التطبيقي، وتطورت علوم اإلدا)١
َّاحلضارة قد حرمت الرسم والنحت  َّ، حضت باملقابل على التعمق يف ]لألحياء[َ َ

ّتفسري القرآن الكرمي، وهذا مما أدى إىل أن تـنصب الطاقات اخلالقة الكثرية على  َّ َ َْ
م األدبية يف ألف ليلة وليلة، ويف األلغاز  متابعة الدراسات اللغوية، مثل كتابا

هذا . ألحاجي والرموز والتوريات واجلناس، وأمثاهلا من الرياضيات الذهنية اللغويةوا
ِّ علما أساسيا، فأدى كل هذا إىل أن يتضمن الكتابة السرية )) النحو((وقد أصبح  ّ ً

  ].علوم التعمية[
َوإذا علمنا أن من جانب اإلنصاف من علماء الغرب يعيد تاريخ الكتابة يف  َ َ ِ

مع أن أمحد بن علي بن وحشية  [َلقرن الخامس عشر الميالدياالتعمية إىل 
شوق املستهام ((له كتاب ) الميالدي القرن التاسع وبداية العاشرالذي عاش يف (

ُ  بعناية ١٨٠٦ُ، وقد طبع يف لندن مع ترمجته اإلنكليزية سنة ))يف معرفة رموز األقالم
  ].)٢(جورج هامر

الذي عاش (ِْعقوب بن إسحاق الكندي ًوإذا علمنا أيضا أن فيلسوف العرب ي
َّكتب أول خمطوطة يف استخراج املعمى، وهي أقدم ما ) القرن التاسع الميالدييف 

ُِّدون يف مجيع احلضارات، نكون قد رجعنا بتاريخ التعمية ستة قرون، وأعدنا احلق إىل 
  .نصابه والفضل إىل ذويه، وهم العرب

ِتخراج املعمى كان من أقل جوانب َومن دواعي األسف أن علم التعمية واس
ًفلم حيقق أحد شيئا منه، ومل ينهض أي : ًالرتاث حظوة باهتمام الباحثني والدارسني ٌ

                                                            
ُأصلها الكلمة العربية ) 1( ْصفر(ُ َ، وقد عرب احملدثون )ِ ْ َّcipher واشتقوا منها ) شفرة( بـ

  )!التعمية(ًالذي شاع استعماله بدال من ) التشفري(
ســرح العيــون يف (ُوابــن نباتــه يف ) طبقــات النحــويني(عــض العلمــاء العــرب الزبيــدي يف  ب)2(

ُّوغريمهــــا، يـعــــدون اخلليــــل بــــن أمحــــد الفراهيــــدي، ) شــــرح رســــالة ابــــن زيــــدون ُ َ)١٠٠- 
َّأول من وضع علم املعمى) م٧٨٦ -٧١٨/ ه١٧٠ َ. 
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  .ّباحث بدراسته وإماطة اللثام عنه، وهذا ما أخر اكتشافه إىل هذا الوقت
ُوميكن القول إن أول حبث علمي معاصر يف تراث هذا العلم هو الدراسة 

َِْ الكندي وابن عدالن وابن الدريهموالتحقيق لرسائل ذه الدراسة د. ُّ . وقد قام 
ََحممد مرايايت وحممد حسان الطيان وحيىي مريعلم، ونشرها جممع اللغة العربية بدمشق  ّ

َضمن مطبوعاته، يف كتاب صدر جزؤه األول يف متوز  َ علم :  وعنوانه١٩٨٧) يوليو(َ
  . صفحة٤٣٧يف التعمية واستخراج املعمى عند العرب، ويقع 

التشفري ((: وموضوعه( صفحة ٤٦٢ ويقع يف ١٩٩٧وصدر جزؤه الثاين سنة 
ُوكسر الشفرة ْ   ).))دراسة وحتقيق لثماين رسائل خمطوطة: َ

  ما الدوافع إلى التعمية؟ •
ُطبع اإلنسان على الرغبة يف إخفاء مضمون بعض رسائله عن اآلخرين، ليظل 

َسرا بينه وبني املرسل إليه ِبع لتحقيق ذلك، منذ القدم، طرائق شىتَّوات. ِ ويذكر التاريخ . َ
ًأن احلضارة املصرية القدمية، قبل امليالد بنحو عشرين قرنا، عرفت بعض سبل إخفاء 
اورة؛ وكانت تدور حول السحر والدين  ِّاملعلومات، وتداولتها احلضارات األخرى ا ْ

  .))الكيمياء((ّوالفلسفة وما نسميه اآلن 
 )٤(، واملعاريض)٣(ب يف جاهليتهم إىل الرمز واأللغاز والتورية واملالحنوجلأ العر

ِوغريها، إلخفاء مراميهم، فال يفهم عنهم إال الفطن النبيه َ َ َ.  
ا بالدول  ِفلما نشأت الدولة العربية اإلسالمية وامتدت أطرافها، وكثرت صال

اورة، برزت حاجة ماسة إىل ابتكار طرائق إلخفاء األغر ّا   .اض واملقاصدٌ

                                                            
ُُجيمع اللحن على أحلان وحلون ومالحن) 3( ْ َّ ، ويف املعجم ٍوهلذه الكلمة عدة معان. ُ

ِاملالحن: الوسيط
َ

ِمسائل كاأللغاز حيتاج يف حلها إىل فطنة:  ِّ ُ. 
فحــواه، ج معــارض ومعــاريض، : املعــراض مــن الكــالم: ))مــنت اللغــة((جــاء يف معجــم ) 4(

ويف املعـاريض . ًوهو الكالم يشبه بعضه بعـضا يف املعـاين، كالتوريـة بالـشيء عـن الـشيء
 .من الكالم سعة عن الكذب



  
ِعلم التـعمي ْ َّة واستخراج املعمى عند العربَّ َُ ١٦٥  مكي احلسين.  د– ِ

  :وفيما يلي أهم الدوافع اليت كانت وراء تقدم علم التعمية عند العرب
.  قيام العرب برتمجة قدر كبري من علوم احلضارات السابقة واملعاصرة هلمً:أوال

ًفقد اضطروا أثناء عملهم هذا إىل استخراج املعمى من تلك العلوم، وخصوصا يف 
  . وعلم الباطنمواضيع الكيمياء والسحر والديانات

ُّ حاجة الدولة العربية إىل إدارة فعالة، وتطور الكتابة والدواوين والتـرسل :ًثانيا ََّ ُ
َُّ، وتـعرض الدولة العربية هلجمات أجنبية مغولية وصليبية)إنشاء الرسائل( َ.  

ًذلك أن كثريا من . انتشار الكتابة والقراءة يف العامل العريب واإلسالمي: ًثالثا
علم التعمية يرون أن عدم انتشار الكتابة والقراءة على نطاق واسع يف املؤرخني ل

حضارات املصريني القدماء والصينيني واهلنود والبابليني وغريهم، كان أحد العوامل 
َاملهمة اليت مل تتطلب إخفاء مضمون الرسائل، ومن مث مل تستدع قيام علوم التعمية 

ِّوحل املعمى لديهم َ.  
  ِأسهمت في تطوير علم التعمية واستخراج المعمى؟ما العوامل التي  •

  :مثة عامالن أساسيان
ّ اعتناء العرب باللغة وعلومها عناية بالغة، فتوصلوا إىل كثري من النتائج العلمية ً:أوال

االت اليت  ًفقد أجروا دراسات كمية . تسمى اليوم باللسانياتاملهمة، يف ا ٍ
َ ْ

ا، وتواترها وتنافرها ومتازجها، وتعمقوا يف ًوإحصائية على احلروف وخمارجها وص فا
َِدراسة الصرف وأوزانه، والنحو وقوانينه، والداللة وصلتها بغريها ً فضال - وكانوا ... ِ

  .َ أول من وضع املعاجم وعلومها- على ذلك 
ً ساعد كثريا على تطور علم التعمية علوم اللسانإن تقدم العرب يف 

  .ِواستخراج املعمى
االتَت:ًثانيا ًقدم العرب يف علوم الرياضيات، وحتقيقهم كثريا من الكشوف يف هذه ا ُ ُّ.  

لقد كانت نتيجة ذلك أن صارت بني أيدي العرب األدوات املساعدة 
ُفـهم أول من ابتكر علم اجلرب . ِالضرورية لتقدم علم التعمية واستخراج املعمى َ



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١٦٦  )١(اجلزء ) ٨٣( ا

  .ة وغريهاًواملقابلة، وتقدموا كثريا يف علوم احلساب واهلندس
  .طرق التعمية األساسية •

  :ِميكن إرجاع خمتلف الطرق إىل إحدى طريقتني
 وهي ال تتبع قواعد حمددة، بل تعتمد على فطنة : تعمية المعاني بالتورية- أ 

م وثقافتهم وهي إىل العمل األديب أو البديعي أقرب منها إىل . املرتاسلني وخرب
َِّ، وهو أن تريد شيئا فـتـوري عنه اللحنً قدميا وكانت تسمى. [التعمية باملفهوم العلمي َُ ً

ذا املفهوم - ولعله . بقول آخر َ يكون املعلم األول للتعمية-   َْ ّوقد صنف ابن . ِّ
ِكتابا مساه املالحن) ه٣٢١ت (دريد 

َ ّ ً.[  
  :المعمى البديعيّومن أعالم فن 

) ١٣٠٢ - ١٢٢٣؛ ه٧٠٢ - ٦٣٠(  أمحد بن عبد النور املالقي - ١
  .))ف املعاينرصف املباين يف شرح حرو((اب صاحب كت

) ١٧٩١ - ١٧٣٢؛ ه١٢٠٥ - ١١٤٥( حممد مرتضى احلسيين الزبيدي - ٢
  .له رسائل يف أصول املعمى. ))تاج العروس((صاحب معجم 

له  )١٩٢٠ - ١٨٥٢؛ ه١٣٣٨ - ١٢٦٨( طاهر بن صاحل اجلزائري - ٣
از إىل فن املعمى واأللغاز((كتاب  َّتسهيل ا ِّ((.  

ً وتقوم على اتباع طرق تلزم قواعد حمددة :لتعمية بمعالجة الحروف ا- ب  َ ُ
  :وميكن تقسيمها إىل أربع طرق رئيسية هي. ّختص كال منها

َوتكون بتغيري مواقع حروف الرسالة وفق : transposition التعمية بالقلب -  ْ َ
ّعمي ُفن. َّوميكن أن ميثل عليها بقلب حروف كل كلمة يف الرسالة. قاعدة معينة

  .))رفاس دالخ مسأ((:  كما يلي))سافر خالد أمس((
ُْوذلك بأن يـبدل بكل حرف : substitution التعمية باإلعاضة أو التبديل - 

ُحرف أو رمز آخر وفق قاعدة حمددة، كأن يستبدل بكل حرف يف الرسالة احلرف  ُ ْ ُ ٌ ٌ
 ألف، واجليم ُفتستبدل الباء بكل...). أجبد هوز(الذي يليه يف الرتتيب األجبدي 



  
ِعلم التـعمي ْ َّة واستخراج املعمى عند العربَّ َُ ١٦٧  مكي احلسين.  د– ِ

ّفنعمي . وهكذا إىل أن تنقضي حروف الرسالة... بكل باء، والدال بكل جيم
  .))عبصش ذبـمه((:  كما يلي))سافر خالد((

  . أو بحذف حروف،nulls )٥(التعمية بزيادة حروف أو كلمات أغفال - 
ًمثال ذلك أن تزيد حرف القاف مثال بعد كل ميم، وحرف الشني بعد كل  َ

  .))مقحمقد والشد علشي((:  كما يلي))حممد والد علي((ّ فنعمي إخل،... الم 
 وتكون باستعمال طريقتني أو أكثر من الطرق الثالث :َّالتعمية المركبة - 

حممد ((ٍالسابقة يف آن واحد، فإذا استعملنا الطريقتني األوىل والثانية يف تعمية اجلملة 
  .))هنمطن مهبز كمف((ُ كانت الرتمجة ))والد علي

ِّعض طرق حل التعميةب • َ:  
َّمثة أربعة مبادئ أساسية يف حل التعمية أو استخراج املعمى، درج العرب على  ّ

  :وهذه الطرق هي. ِّاستعماهلا، وبرعوا فيها براعة مدهشة يف وقت مبكر
َّ استعمال عدد احلروف، املستعملة لتحديد اللغة املعماة-  ُ

ِ.  
  . استعمال تواتر ورود احلروف يف النص- 
ا وغريها، أو ما مسوه بائتالف -  َّْ استعمال تواتر ورود ثنائيات احلروف وثالثيا ِ ّ ِ

  .ِاحلروف وتنافرها
َ استعمال الفواتح التقليدية احملتملة للرسائل، وهو ما مسي حديثا بالكلمة احملتملة -  ََ ََ ًَ ُّ
  .الورود
  :من أعالم التعمية العرب •

  ).الثامن امليالدي(رن الثاين اهلجري  اخلليل بن أمحد الفراهيدي، عاش يف الق- 
  .ّ جابر بن حيان، عاش يف القرن الثاين اهلجري- 
  . يعقوب بن إسحاق الكندي، عاش يف القرن الثالث اهلجري- 

                                                            
ًمجع غفل، وهي حروف أو كلمات زائدة تقحم يف حروف التعمية طلبا للمبالغة فيها،  )5( ُ ُْ

ًوهذا ما جيعل استخراج املعمى عسريا ُّوهو مصطلح سبق الكندي إىل إدخاله. َّ ِْ. 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١٦٨  )١(اجلزء ) ٨٣( ا

  . أمحد بن علي بن وحشية، عاش يف القرن الثالث اهلجري- 
  . حممد بن أمحد بن حممد بن طباطبا، عاش يف القرن الرابع اهلجري- 
  .ن عبد العزيز الشنتمري، عاش يف القرن السادس اهلجري أمحد ب- 
  .ْ إبراهيم بن حممد بن دنينري، عاش يف القرن السابع اهلجري- 
  .، عاش يف القرن السابع اهلجري)ِاملرتجم(علي بن عدالن  - 
َْعلي بن حممد بن الدريهم، عاش يف القرن الثامن اهلجري -  ُّ.  
  .التاسع اهلجري أمحد بن علي القلقشندي، عاش يف القرن - 

  ]م٨٧٣، ه٢٦٠ت  [))َّاستخراج المعمى((كلمة عن رسالة الكندي في  •
من ) مرايايت وزميليه. د(هذه الرسالة أقدم ما وقع يف أيدي الباحثني الثالثة 

َّآثار يف علم التعمية، وعلم استخراج املعمى  ِ َكسر ((ً الذي يسمى يف عصرنا خطأ - ٍ ْ
وهي إىل هذا قد .  أوائل القرن الثالث اهلجري إذ يعود تأليفها إىل-  ))الشفرة

ًاستكملت أسباب التأليف العلمي املنهجي يف هذا الفن عمقا ومشوال، فأبرزته علما  ْ ً ً
ا كل من يعىن  ُقائما بذاته، له أصوله وطرائقه املختلفة، اليت حيتاج إىل التمرس  ُّ ً

َبفك املرتجم واستخراج املعمى ِّ.  
َاملرجع األول ألصحاب هذا العلم خالل حقبة من وقد غدت هذه الرسالة 

َُْفهذا ابن دنـينري املتوىف سنة . الزمن امتدت حىت منتصف القرن الثامن اهلجري
َّيعول عليها يف مؤلفه ه ٦٢٦ ِمقاصد الفصول املرتمجة((ِّ َ عن حل الرتمجةُ وكذلك . ))ِّ

َْابن الدريهم املتوىف سنة  ُّ ا يف كثه ٧٦٢ُ ََّري مما فـرعه من طرائق يفيد من تقسيما
  .))مفتاح الكنوز يف إيضاح املرموز((التعمية يف رسالته 

ًوألمر ما، أتى عليها بعد ذلك حني من الدهر مل تعد شيئا مذكورا، فباتت خبيئة  ً ً ٌ ٍ
جمهولة، ال تطوهلا األيدي وال تذكرها املراجع؛ حىت 

َ
ُ  David ِّإن كبير مؤرخي التعميةَ

Kahn  ٍالتعمية إلى العرب، لم يعرفها ولم يشر إليها من قريب أو َالذي نسب علم ِ ُ
عن ابن الدريهم يف ه ٨٢١ُ بل مل يتعد اطالعه ما نقله القلقشندي املتوىف سنة بعيد،



  
ِعلم التـعمي ْ َّة واستخراج املعمى عند العربَّ َُ ١٦٩  مكي احلسين.  د– ِ

ُ إىل أن تسىن للباحثني الثالثة االطالع عليها سنة ؛))ُصبح األعشى((  يف املكتبة ١٩٨١َّ
مع ما اجتمع لديهم من رسائل يف هذا الفن، فنهضوا بتحقيقها . السليمانية بإستانبول

ًوكانت عامال أساسيا يف حتقيق تاريخ علم التعمية واستخراج املعمى عند العرب، 
ّوتصحيح ما شاب هذا التاريخ من أغاليط لدى الكتاب الغربيني َ َ.  

  :أقسام الرسالة
ً سطرا، ويف كل ٣٢ٍّ صفحة، يف كل منها ١٢تشغل خمطوطة هذه الرسالة 

  . كلمة١٧ر حنو سط
ًاستهل الكندي رسالته واصفا عمله بأنه  ُكتاب مما توجد به احليلة إىل ((ُّ

ٍاستخراج ما رسم يف الكتب املعماة، واختصار ذلك يف وجيز من القول َّ وقد أوىف . ))ُ
ِعلى غايته يف خمتصره هذا، فأتى على ذكر كل ما يتعلق بعلمي التعمية واستخراج  ْ َ ِ

وميكن .  حييط باملوضوع من أطرافه، وينفذ إىل خفاياه وأسرارهٍاملعمى، على حنو
  :تقسيم الرسالة إىل مخسة فصول

  . سبل استخراج املعمى- ١
  . أنواع التعمية العظام- ٢
  . مناهج استخراج بعض أنواع التعمية- ٣
  . دوران احلروف ومراتبها يف اللغة العربية- ٤
  . اقرتان احلروف وامتناعه يف اللغة العربية- ٥

َّوقد أوضح حمققو الرسالة أصالة ما جاء به الكندي يف ضوء ما جد يف علم  َ
  .َّالتعمية واستخراج املعمى

ّكلمة عن رسالة علي بن عدالن النَّحوي • ْ َ ِ ِّ:  
  البن عدالن،م١٢٦٨ - ١١٨٧، ه٦٦٦ - ٥٨٣ ))َّاملؤلف للملك األشرف((

َّحل املرت(جتربة عملية يف استخراج املعمى أو ما أمساه  فهو جليس ملوك ). َجمَ
َّاملؤلف (و) ُِْاملعلم: (فهو صاحب كتابني: وأمراء، وله نتاج علمي يف هذا الفن



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١٧٠  )١(اجلزء ) ٨٣( ا

  ).للملك األشرف
ا    .hand book أو manual ))دليل((هذه الرسالة ميكن وصفها بأ

ًوقد جاء وضعها حتقيقا لرغبة امللك األشرف، ملك دمشق آنذاك ُ.  
  .حتة، وعشرين قاعدة، وخامتةفا: قسم ابن عدالن رسالته إىل
ِعدة املرتجم؛ ذكر أمثلة على الرتمجة بالتبديل : حتوي الفاحتة ثالثة مواضيع ِ ُ َّ ُ

  .ٌالبسيط؛ دراسة يف اقرتان احلروف لبناء الكلمة العربية
  : أما القواعد فتشتمل على تسعة مواضيع- 
  ).٣، ٢، ١: القواعد(ّ الطريقة التحليلية حلل الرتمجة - ١
  ).٤: القاعدة(خراج الفصل  است- ٢
  ).٧، ٦، ٥: القواعد( وما حوهلا من حروف ))الـ(( استخراج - ٣
َ الكلمة املحتملة - ٤ َ َ ْ ُ

  ).٨: القاعدة(
  ).١٠ و٩: القاعدتان( استعمال حروف أوائل الكلمات وأواخرها - ٥
، ١١: القواعد( استعمال املضاعف من احلروف أو من ثنائيات احلروف - ٦
١٥، ١٤، ١٣.(  

َ حل املدمج - ٧ َُْ   ).١٢: القاعدة(ُّ
ْ حل املعمى من الشعر - ٨ ِّ َّ   ).١٧، ١٦القاعدتان (ُّ
  ).٢٠، ١٩، ١٨: القواعد( خالصة وفوائد - ٩

ٍالدربة والتمرن من خالل مثال عملي: وأما اخلامتة فتدور حول موضوع واحد هو ُّ َ َُْ ُّ.  
َْكلمة عن رسالة ابن الدريهم • ُّ : 

  .م١٣٦١ - ١٣١٢؛ ه٦٧٢ - ٧١٢ ))اح املرموزمفتاح الكنوز يف إيض((
) مرايايت وزمياله. د(ُّتعد هذه الرسالة من أوسع ما عثر عليه الباحثون احملققون 

ًمن خمطوطات، وأكثرها تفصيال للمعروف من هذا العلم يف تلك احلقبة ُّوهي تدل . ِ
ًأيضا على ممارسة ابن الدريهم ومعاناته هلذا العلم عمليا، خاصة أنه ِ عمل يف خدمة ً َ



  
ِعلم التـعمي ْ َّة واستخراج املعمى عند العربَّ َُ ١٧١  مكي احلسين.  د– ِ

ِبعض امللوك مثل السلطان امللك الناصر الذي بعثه رسوال إىل ملك احلبشة ً.  
فقد . َّ ذكر ابن الدريهم يف مقدمة رسالته هذه بعض ما ألفه يف التعمية- 

َُصنف أوال كتابه  ً َإيضاح املبهم يف حل املرتجم((ّ ِّ ٌ؛ مث اختصره، فغرب عليه حني من ))َ
َم قدرا كافيا مما علق ذهنه من قواعد هذا الفن وضوابطه مث نظ. الدهر ذهب به َ ِ ً ً

ٍامتثاال لرغبة وجيه  ِ ِّجيب امتثال قصده، وال سبيل إىل رده((ً ِ ْ مث جعل هذه الرسالة . ))َ
  .حاشية عليه

ً مساها الباحثون فصوال - اشتملت رسالة ابن الدريهم على مخسة أمور  ّ - 
  :ًجاءت بعد املقدمة تباعا، وهي

ِّالبد منه ملن يعاين علم حل الرتمجة ما - ١ َ.  
  . ضروب التعمية- ٢
  . مقدمة صرفية- ٣
  .ِّ منهجية حل الرتمجة- ٤
  .ِّ مثاالن عمليان يف حل الرتمجة- ٥

ِخلص ابن الدريهم يف الفصل األول ما حيتاج إليه املرتجم من معرفة َّ:  
ا- ١ َ اللغة اليت يروم حل قلمها أو ما يرتجم بلسا   ).خلطا: القلم. (َّ
  . قواعد اللغة- ٢
ً ما هو من احلروف أكثر وقعا ودورانا- ٣ ً.  
َّ ما هو مقطع احلروف أو موصوهلا- ٤ َ ُ.  
  . عدد حروف كل لغة- ٥
  . األلفبائيات واألجبديات- ٦
  . ضروب التعمية- ٧

ِّإن الوقوف على عدد حروف اللغات جد مهم يف حل الرتمجة ٍّ ُ ُّ ُوسعة اطالع . ِ
ْأمكنته من معرفة أقصر األقالم )  لغة١٥(من لغات عصره ابن الدريهم على كثري 

ِوأطوهلا، ومبلغ حروف كل منها ِ.  



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١٧٢  )١(اجلزء ) ٨٣( ا

  :َأما الفصل الثاين فأورد فيه ابن الدريهم من ضروب التعمية مثانية أبواب
  . باب املقلوب- ١
  . باب اإلبدال- ٢
ا- ٣   . باب زيادة عدد احلروف أو نقصا
  .cipher devices باب استخدام األدوات - ٤
َّ باب إبدال أعداد اجلمل باحلروف- ٥ ُ.  
  . باب تعمية احلروف بالكلمات- ٦
  ).ذو رباط وشرح( باب جعل احلروف على أمساء األجناس - ٧
  . باب استعمال أشكال خمرتعة لرسم احلروف- ٨
  .َّبقية الرسائل المحققة 

زء األول إضافة إىل الرسائل الثالث اليت درسها احملققون الثالثة وأوردوها يف اجل
م، درسوا وعرضوا يف اجلزء الثاين مثاين رسائل خمطوطة، ثالث منها يف  من كتا

  .المنظوم، وأربع يف تعمية المنثور والمنظوم، وواحدة يف تعمية المنثورتعمية 
  : تعمية المنثور- ًأوال 

ُيف مجل القول ((: عنوان األوىل. ِّمجهولتي المؤلفعثر الباحثون على مقالتني 
َل الرتاجم املسهلة املستحسنة إىل اخلروجعلى ح ِّ يف استنباط ((: وعنوان الثانية. ))ِّ

وهذا . املقالتان مهمتان جدا ويف غاية اإلجياز. ))َّالرتاجم العويصة الغامضة املسددة
ِّما عرب عنه املؤلف يف عنوان األوىل ُوالراجح أن املقالتني كتبتا يف القرنني الرابع . َّ

إليهما يف كتابه ) ه٦٢٧ - ٥٨٣(َُِْْفقد أشار ابن دنـينري . رينيواخلامس اهلج
َ عن حل الرتمجةِمقاصد الفصول املرتمجة(( وأشار إىل مؤلفهما بالرتكيب اإلضايف . ))ِّ

َُويبدو أن ابن دنينري استعمل هذا الرتكيب ). صاحب املقالتني(املألوف آنذاك، وهو 
  .الوقتًألن صاحب املقالتني كان جمهوال منذ ذلك 

  :كلمة عن الرسائل الثالث •



  
ِعلم التـعمي ْ َّة واستخراج املعمى عند العربَّ َُ ١٧٣  مكي احلسين.  د– ِ

  :جاءت املقالة األوىل يف فقرات مخس 
  .ِ ما حيتاج إليه املستخرج- ١
  . طرق االستخراج غري املعتمدة على التحليل اإلحصائي- ٢
  . طرق االستخراج املعتمدة على إحصاء األشكال- ٣
  .ٍّ مثال على استخراج نص معمى- ٤
  . خامتة وفوائد- ٥

  :ًثانية يف مخس فقرات أيضاوجاءت املقالة ال 
  . طرق استخراج الرتاجم العويصة- ١
  .ِ استخراج الرتمجة بالتبديل البسيط ولأللف شكالن- ٢
  . استخراج الرتمجة ذات األشكال القريبة التواتر- ٣
  . الرتاجم اليت ال جتيب- ٤
  . امللحق- ٥

 قرابة( إلسحاق بن وهب الكاتب، ))البرهان في وجوه البيان((أما كتاب  
 :، فقسمه احملققون إىل مقدمة ومخسة فصول هي)القرن الرابع اهلجري

  . احلروف وصورها- ١
  . الرتمجة والتعمية وطرقهما- ٢
  . مبادئ استخراج الرتمجة والتعمية- ٣
ِّ نبذة من استخراج املعمى من الشعر- ٤ َّ.  
  . طريقة للتعمية- ٥
  :تعمية المنثور والمنظوم: ًثانيا

مقاصد الفصول ((): ه٦٢٧ - ٥٨٣(َُْ دنـينري درس الباحثون كتاب ابن
ً وهو كتاب أوىف على الغاية غىن يف املعلومات، وإحكاما ،))ِّة عن حل الرتمجةِاملرتمج ً

ِّللطرائق واملنهجيات، وتنظيما لقضايا علمي الرتمجة وحلها ْ َ ًوقد عول املؤلف كثريا . ًِ ِّ َّ
هو(على رسالة الكندي، ونقل عن صاحب املقالتني  وأفاد من ) ِل كما ذكرناا



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١٧٤  )١(اجلزء ) ٨٣( ا

ويقع كتاب ابن دنينري يف ). رسالة يف استخراج املعمى(كتاب ابن طباطبا املوسوم بـ 
  :قسمني كبريين، يضم األول أربعة أبواب هي

َّ سبل استخراج املعمى وعدته- ١ ُ َّ.  
ا- ٢   . أقسام التعمية وضرو
  .ّ مناهج استخراج املعمى- ٣
  . استخراج التعمية- ٤

  :ين مخسة أبواب هيويضم الثا
َّ عدة استخراج املعمى من الشعر- ١ َّ ُ.  
  . علم العروض- ٢
  . علم القوايف- ٣
  . علم البصر يف الكتابة- ٤
  . متفرقات ينبغي التنبه عليها- ٥

  :تعمية المنظوم: ًثالثا
  ).ه٣٢٢ - (    رسالة أبي الحسن بن طباطبا - ١

ب، وشاعر إنه شيخ من شيوخ األد((: قال عنه صاحب معجم األدباء
ُمفلق، وعامل حمقق، شائع الشعر، نبيه الذكر، عرف بالذكاء والفطنة وصفاء القرحية  ِ ْ ُ

ُلذا صار مرجعا، فكثر االقتباس منه واإلحالة . ))َّوصحة الذهن وجودة املقاصد ً
  .عليه

لقد سبق الباحثني إىل حتقيق هذه الرسالة الدكتور حممد بن عبد الرمحن 
َاهلدلق ونشرها سنة  ورأى الباحثون .  يف جملة معهد املخطوطات العربية١٩٨٨َ

م مع بقية الرسائل ِضرورة نشرها يف كتا ْ.  
  :قسم الباحثون هذه الرسالة إىل مخسة فصول

  .ُ ما يستعان به الستخراج املعمى من النثر والشعر- ١
  .ّ استخراج املعمى من الشعر املنظوم- ٢



  
ِعلم التـعمي ْ َّة واستخراج املعمى عند العربَّ َُ ١٧٥  مكي احلسين.  د– ِ

  . من طرق التعمية بالتبديل البسيط- ٣
  .مثال على تعمية الشعر - ٤
  . مثال على إدارة الرتمجة يف الشعر- ٥
أدب (َّرسالة في استخراج المعمى من الشعر، مجردة من كتاب- ب
  ):الشعراء

ا جاءت بعد رسالة ابن طباطبا، وسبقت مجهول االسم،ِّاملؤلف   ويبدو أ
ا أفادت من األوىل، وكانت من موارد الثانية   .رسالة ابن الدنينري أل

  :قسم الباحثون هذه الرسالة إىل تسعة فصول هي
  ).معىن قوهلم فالن يستخرج املعمى من الشعر( تعريفات - ١
  ).طريقة إخراجه( شروط االستخراج وأدواته - ٢
  . علم العروض- ٣
  . علم القوايف- ٤
  .ّ التبصر يف الكتابة- ٥
  . عود إىل أمهية الوزن- ٦
ّ معوقات االستخراج- ٧ ُ.  
  . أمثلة- ٨
  .ق مالح- ٩
ُ من كتاب الجرهمي- ج ُ.  

  .مجهول المولد والوفاةهو حممد بن احلسن أبو احلسن اجلرمهي، 
ًيعرض املؤلف استخراج املعمى من الشعر، اعتمادا على املعرفة بالقوايف 

  :ِّوهو يفرق بني مصطلحات ثالثة. واحلروف اليت تتألف منها
ّفاحلروف اليت تأيت ردفا هي حروف املد الثالثة ً.  

ِروف اليت تأيت رويا هي كل احلروفواحل َ.  
  .ًواحلروف اليت تأيت وصال هي حروف املد الثالثة إضافة إىل اهلاء



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١٧٦  )١(اجلزء ) ٨٣( ا

  .ويورد أمثلة لشرح أفكاره
ُ من رسالة أبي الحسن محمد بن الحسن الجرهمي- د ُ:  

تناول املؤلف يف هذه الرسالة تعمية النثر، غري أن األمثلة اليت أوردها كانت 
ومن مستهل احلديث أن ...) من رسالة أيب احلسن(اهر من العنوان وظ. من الشعر

ِّويتضمن النص الذي نظر فيه احملققون . النص مقتطع أو جزء من رسالة أكرب منه
  :ًموضوعات مهمة ميكن إجيازها فيما يأيت

ّ أن يقصد املعمي إىل تكثري ما يقل وجوده من احلروف يف اللغة، وتقليل - ١ ّ
ّ نصه املعمىما يكثر وجوده يف ّ.  

  .ً تقسيم احلروف إىل مخس طبقات تبعا لرتددها يف حماورات الناس- ٢
  . االستعانة يف االستخراج مبا يرد أوائل الكلمات وأواخرها- ٣
 االستعانة على استنباط احلروف باملعرفة باستخراج املزدوجات - ٤

  .)معرفة تباديل احلروف يف الثنائي والثالثي والرباعي(والثالثيات 
  . كيفية استخراج املزدوجات والثنائيات- ٥
ِ طول النص وأثره يف استخراج املعمى، ألن قصر النص جيعل استخراجه - ٦

  ً.مستحيال



  

 - ١٧٧ -  

  

  )أنباء مجمعية وثقافية(

] ١[  

  أعضاء مجمع اللغة العربية بدمشق
  ( هـ ١٤٢٨ ذو الحجة(م ٢٠٠٨في مطلع عام 

   اءـ األعض–أ 
  تاريخ دخول المجمع  تاريخ دخول المجمع  

  ١٩٧١  الدكتور شاكر الفحام

مع«     »رئيس ا

  ١٩٧٦  الدكتور حممد هيثم اخلياط

  ١٩٧٦  اليايفالدكتور عبد الكرمي 

  ١٩٧٩  الدكتور حممد إحسان النص

  ١٩٧٩  اسيناحملالدكتور حممد مروان 

مع«   »نائب رئيس ا

  ١٩٨٨  الدكتور عبد اهللا واثق شهيد

مع«          »أمني ا

 ١٩٨٨  الدكتور حممد زهري البابا

  ١٩٩١  األستاذ جورج صدقين

  ١٩٩١  األستاذ سليمان العيسى

  ٢٠٠٠  الدكتورة ليلى الصباغ

  ٢٠٠٠  الدكتور حممد الدايل

  ٢٠٠١  ر حممد مكي احلسينالدكتو

  ٢٠٠١  السيدالدكتور حممود 

  ٢٠٠٢  األستاذ شحادة اخلوري

  ٢٠٠٢  الدكتور موفق دعبول

 ٢٠٠٣ حممد عزيز شكري     الدكتور

 ٢٠٠٦الدكتور مازن املبارك            
    

*       *       *



  
لد –ق جملة جممع اللغة العربية بدمش   )١(اجلزء ) ٨٣( ا

  

١٧٨

  

  )∗( األعضاء المراسلون في البلدان العربية-ب

مع  معتاريخ دخول ا     تاريخ دخول ا

   األردنية الهاشميةالمملكة
  ١٩٦٩  الدكتور ناصر الدين األسد
  ١٩٧٧  الدكتور سامي خلف محارنة
  ١٩٨٦  الدكتور  عبد الكرمي خليفة

  ١٩٨٦  الدكتور حممود السمرة
  ٢٠٠٢  الدكتور نشأت محارنة

  ٢٠٠٢  كتور عدنان  خبيتالد
  ٢٠٠٢  الدكتور علي حمافظة

  الجمهورية التونسية
  ١٩٧٨  األستاذ حممد املزايل

  ١٩٨٦  الدكتور حممد احلبيب بلخوجة
  ١٩٨٦  سويسيالالدكتور حممد 

  ١٩٨٦  الدكتور رشاد محزاوي
  ١٩٩٣  األستاذ أبو القاسم حممد كرو

  ١٩٩٣  الدكتور إبراهيم شبوح
  ١٩٩٣  الدكتور إبراهيم بن مراد
  ١٩٩٣  الدكتور سليم عمار

  ٢٠٠٠  الدكتور عبد الوهاب بوحديبة
  ٢٠٠٠الدكتور صاحل اجلابري          
  ٢٠٠٢  ّالدكتور عبد السالم املسدي
 ٢٠٠٢  الدكتور عبد اللطيف عبيد

  الجمهورية الجزائرية
  ١٩٧٢  الدكتور أمحد طالب اإلبراهيمي
  ١٩٧٧  األستاذ عبد الرمحن احلاج صاحل
  ١٩٩٢  الدكتور أبو القاسم سعد اهللا
  ٢٠٠٢  الدكتور عبد امللك مرتاض
  ٢٠٠٢  الدكتور العريب ولد خليفة

  ٢٠٠٧  الدكتور صاحل بلعيد
  المملكة العربية السعودية

  ١٩٩٢  ستاذ حسن عبد اهللا القرشياأل
  ١٩٩٢  ن مخيسباألستاذ عبد اهللا 

  ٢٠٠٠  الدكتور أمحد حممد الضبيب
  ٢٠٠٠  الدكتور عبد اهللا صاحل العثيمني

  ٢٠٠٠  الدكتور عبد اهللا الغذامي
  ٢٠٠٠  الدكتور عوض القوزي

  ٢٠٠٧الدكتور عبد اهللا بن الرحيم عسيالن 
  جمهورية السودان

  ١٩٩٣  ليفةاألستاذ سر اخلتم اخل
  ١٩٩٣  األستاذ حسن فاتح قريب اهللا

  ٢٠٠٧  علي أمحد بابكراألستاذ 
مع(   )رئيس ا
  
 

                                                 
  .ذكرت األقطار حسب الرتتيب اهلجائي واألمساء حسب الرتتيب الزمين) *(



  
  )٢٠٠٨(أعضاء جممع اللغة العربية يف مطلع عام 

  

١٧٩ 

  تاريخ دخول المجمع
  الجمهورية العربية السورية

  ١٩٩٢  الدكتور صالح الدين املنجد
  ١٩٩٢  الدكتور عبد اهللا عبد الدامي
  ١٩٩٢  الدكتور عبد الكرمي األشرت

  ١٩٩٢  الدكتور عمر الدقاق
  ٢٠٠٠  الدكتور أمحد دمهان

  ٢٠٠٠  انيينالدكتور عبد السالم الرتم
  ٢٠٠٠  الدكتور عدنان تكرييت
  ٢٠٠٠  الدكتور عدنان محوي
  ٢٠٠٠  الدكتور عدنان درويش

  ٢٠٠٠  الدكتور عمر موسى باشا
  قداسة البطريرك مار اغناطيوس

  ٢٠٠٠          زكا األول عيواص
  ٢٠٠٠  الدكتور حممد مرايايت

  ٢٠٠٠  الدكتور حممود فاخوري
  ٢٠٠٠  األستاذ مدحة عكاش

  ٢٠٠٢  ان الدايةالدكتور رضو
  ٢٠٠٢  الدكتور صالح كزارة

  ٢٠٠٢  الدكتور عبد اإلله نبهان
  ٢٠٠٢  الدكتور عبد الكرمي رافق
  ٢٠٠٢  الدكتور علي أبو زيد

  ٢٠٠٢  الدكتور علي عقلة عرسان
  ٢٠٠٢  الدكتورة فاتن حمجازي

  ٢٠٠٢  الدكتور حممد حسان الطيان
  ٢٠٠٢  الدكتور حممود الربداوي
  ٢٠٠٢  األستاذ مروان البواب
  ٢٠٠٢  الدكتور حيىي مري علم

  

  تاريخ دخول المجمع
  ٢٠٠٧  الدكتور أمحد احلاج سعيد

  ٢٠٠٧  الدكتور برهان العابد
  ٢٠٠٧  الدكتور صادق فرعون

  ٢٠٠٧  لدكتور عبد احلليم منصورا
  ٢٠٠٧  الدكتور عماد صابوين

  الجمهورية العراقية
  ١٩٧٣  الدكتور عبد اللطيف البدري

  ١٩٧٣  الدكتور مجيل املالئكة
  ١٩٧٣  الدكتور عبد العزيز الدوري

  ١٩٧٣  الدكتور حممود اجلليلي
  ١٩٧٣  الدكتور عبد العزيز البسام
  ١٩٧٣  الدكتور يوسف عز الدين

  ١٩٩٣  سني علي حمفوظالدكتور ح
  ٢٠٠٠  الدكتور ناجح الراوي
  ٢٠٠٠  الدكتور أمحد مطلوب

  ٢٠٠٢الدكتور حممود حياوي محاش   
  ٢٠٠٢  الدكتور هالل ناجي

  ٢٠٠٢  الدكتور بشار عواد معروف
  ٢٠٠٧  الدكتور داخل حسن جريو

مع(   )رئيس ا
  ٢٠٠٧  الدكتور علي القامسي

  ٢٠٠٧  الدكتور صالح مهدي الفرطوسي
  فلسطين
  ٢٠٠٧   الدكتور أمحد حسن حامد

مع(   )رئيس ا
  

  



  
لد –ق جملة جممع اللغة العربية بدمش   )١(اجلزء ) ٨٣( ا

  

١٨٠

  تاريخ دخول المجمع
  الكويت

  ١٩٩٣  الدكتور عبد اهللا غنيم
  ١٩٩٣  الدكتور خالد عبد الكرمي مجعة

  ٢٠٠٠   علي الشمالنالدكتور
  ٢٠٠٠  الدكتور سليمان العسكري
  ٢٠٠٠  الدكتور سليمان الشطي

  ٢٠٠٢  األستاذ عبد العزيز البابطني
  الجمهورية اللبنانية

  ١٩٧٢  الدكتور فريد سامي احلداد
  ١٩٩٣  الدكتور حممد يوسف جنم

  ٢٠٠٠  الدكتور عز الدين البدوي النجار
  ٢٠٠٢  الدكتور أمحد شفيق اخلطيب

  ٢٠٠٢  جورج عبد املسيحالدكتور 
  الجماهيرية الليبية

  ١٩٩٣  الدكتور علي فهمي خشيم
  ١٩٩٣  الدكتور حممد أمحد الشريف

  جمهورية مصر العربية
  ١٩٨٦  الدكتور رشدي الراشد
  ١٩٨٦  األستاذ وديع فلسطني
  ١٩٩٢  الدكتور كمال بشر

  ١٩٩٣  الدكتور حممود علي مكي
  ١٩٩٣  الدكتور أمني علي السيد

  ١٩٩٣  ى حجازياألستاذ مصطف
  ١٩٩٣  األستاذ حممود فهمي حجازي

  

  تاريخ دخول المجمع

  ٢٠٠٠  الدكتور جابر عصفور
  ٢٠٠٢  الدكتور حسني نصار

  ٢٠٠٠  الدكتور عبد احلافظ حلمي
  ٢٠٠٠  الدكتور عز الدين إمساعيل

  ٢٠٠٠  الدكتور حممود حافظ
  ٢٠٠٢  الدكتور فاروق شوشة

  ٢٠٠٢  الدكتورة وفاء كامل فايد
  ٢٠٠٧  نبيل عليالدكتور 

  لمملكة المغربيةا
  ١٩٧٨  األستاذ أمحد األخضر غزال

  ١٩٨٦  األستاذ عبد العزيز بن عبد اهللا
  ١٩٨٦  الدكتور عبد اهلادي التازي
  ١٩٨٦  الدكتور حممد بن شريفة
  ١٩٩٣  الدكتور عباس اجلراري

  ١٩٩٣   األستاذ عبد الوهاب بن منصور
  ١٩٩٣  األستاذ حممد املكي الناصري
  ٢٠٠٠  الدكتور عبد اللطيف بربيش
  ٢٠٠٢  األستاذ عبد القادر زمامة
  ٢٠٠٢  الدكتور الشاهد البوشيخي

  الجمهورية العربية اليمنية
األستاذ القاضي إمساعيل بن علي 

  ١٩٨٥  األكوع
  ٢٠٠٠  الدكتور عبد العزيز مقاحل

    



  
  )٢٠٠٨(أعضاء جممع اللغة العربية يف مطلع عام 

  

١٨١ 

   األعضاء المراسلون في البلدان األخرى- ج
مع   مع  تاريخ دخول ا   تاريخ دخول ا

  »ًسابقا«االتحاد السوفييتي 
  ١٩٨٦  الدكتور غريغوري شرباتوف

  زبكستانأ

  ١٩٩٣  الدكتور نعمة اهللا إبراهيموف
  إسبانية

  ١٩٩٢  الدكتور خيسوس ريو ساليدو
  ألمانية

  ١٩٩٢  الدكتور رودلف زهلامي
  ٢٠٠٢  الدكتور فولف ديرتيش فيشر
  إيران
  ١٩٨٦  الدكتور فريوز حريرجي

  ١٩٨٦  الدكتور حممد باقر حجيت
  ١٩٨٦  الدكتور مهدي حمقق

  ٢٠٠٢  الدكتور حممد علي آذر شب
  ٢٠٠٢  الدكتور حممد علي التسخريي
  ٢٠٠٢  الدكتور حممد مهدي اآلصفي

  ٢٠٠٢  الدكتور هادي معرفت
  باكستان

  ١٩٨٦  األستاذ حممود أمحد غازي الفاروقي
  ١٩٩٣  د خانالدكتور أمح

 

   والهرسكةالبوسن
  ٢٠٠٢  الدكتور أسعد دراكوفيتش

  ٢٠٠٢  الدكتور فتحي مهدي
  ٢٠٠٢  حممد أرناؤوطالدكتور 

  تركية
  ١٩٧٧  الدكتور فؤاد سزكني

  ١٩٨٦وغلوأإحسان أكمل الدين الدكتور 
  رومانية

  ٢٠٠٢  نقوال دويرشيانالدكتور 
  الصين
  ١٩٨٥  األستاذ عبد الرمحن ناجونغ

  ٢٠٠٧الدكتورة أمل قوه شوه هوه    
  فرنسة

  ١٩٨٦  ندره ميكيلأاألستاذ 
  ١٩٩٣  األستاذ جاك النغاد
  ١٩٩٣  األستاذ جورج بوهاس
  ١٩٩٣  األستاذ جريار تروبو

  دـالهن
  ١٩٨٥  ار الدين أمحدالدكتور خمت

  ٢٠٠٢  الدكتور حممد أمجل أيوب اإلصالحي
   



  
لد –ق جملة جممع اللغة العربية بدمش   )١(اجلزء ) ٨٣( ا

  

١٨٢

  
]٢[  

  أعضاء مجمع اللغة العربية بدمشق الراحلون

  رؤساء المجمع الراحلون -أ
  

  ِّمدة توليه رئاسة المجمع  رئيس المجمع  

  )١٩٥٣ -  ١٩١٩(  األستاذ حممد كرد علي

  )١٩٥٩ -  ١٩٥٣(  األستاذ خليل مردم بك

  )١٩٦٨ -  ١٩٥٩(  األمري مصطفى الشهايب

  )١٩٨٦ -  ١٩٦٨(  األستاذ الدكتور حسين سبح

  

  

  

*       *       * 

  



  
  )٢٠٠٨(أعضاء جممع اللغة العربية يف مطلع عام 

  

١٨٣ 

   أعضاء مجمع اللغة العربية الراحلون-ب
   األعضاء- ١

  تاريخ الوفاة  تاريخ الوفاة  
  ١٩٢٠  الشيخ طاهر  السمعوين اجلزائري

  ١٩٢٦  األستاذ إلياس قدسي
  ١٩٢٨  األستاذ سليم البخاري

  ١٩٢٩  األستاذ مسعود الكواكيب
  ١٩٣١  األستاذ أنيس سلوم
  ١٩٣٣  وريحناألستاذ سليم ع

  ١٩٣٣  األستاذ مرتي قندلفت
  ١٩٣٥  الشيخ سعيد الكرمي
  ١٩٣٦  الشيخ أمني سويد

  ١٩٣٦  األستاذ عبد اهللا رعد
  ١٩٤٣  األستاذ رشيد بقدونس
  ١٩٤٥  األستاذ أديب التقي

  ١٩٤٥  الشيخ عبد القادر املبارك
  ١٩٤٨  األستاذ معروف األرناؤوط

  ١٩٥١  الدكتور مجيل اخلاين
  ١٩٥٢  نياألستاذ حمسن األم

  األستاذ حممد كرد علي 
مع «        ١٩٥٣  »رئيس ا

 ١٩٥٥  األستاذ سليم اجلندي

  ١٩٥٥  األستاذ حممد البزم
    الشيخ عبد القادر املغريب

مع «        ١٩٥٦  »نائب رئيس ا
  ١٩٥٦  األستاذ عيسى اسكندر املعلوف

  األستاذ خليل مردم بك 
معرئي «        ١٩٥٩  »س ا

  ١٩٦١  الدكتور مرشد خاطر
  ١٩٦٢  األستاذ فارس اخلوري

    األستاذ عز الدين التنوخي
مع«         ١٩٦٦  »نائب رئيس ا

    األستاذ األمري مصطفى الشهايب
مع      «   ١٩٦٨  »رئيس ا

    األمري جعفر احلسين
مع«         ١٩٧٠  »أمني ا

  ١٩٧١  الدكتور سامي الدهان
   صالح الدينالدكتور حممد

  ١٩٧٢  الكواكيب
  ١٩٧٥  األستاذ عارف النكدي

ج   ١٩٧٦   البيطارةاألستاذ حممد 
 ١٩٧٦  الدكتور مجيل صليبا



  
لد –ق جملة جممع اللغة العربية بدمش   )١(اجلزء ) ٨٣( ا

  

١٨٤

  تاريخ الوفاة

  ١٩٧٩  الدكتور أسعد احلكيم
  ١٩٨٠  ق جربياألستاذ شفي

  ١٩٨٠  الدكتور ميشيل اخلوري
  ١٩٨١  األستاذ حممد املبارك
  ١٩٨٢  الدكتور حكمة هاشم

  ١٩٨٥  األستاذ عبد الكرمي زهور عدي
    الدكتور شكري فيصل

مع«     ١٩٨٥  »أمني ا
  ١٩٨٦  الدكتور حممد كامل عياد

    الدكتور حسين سبح
مع«     ١٩٨٦      »رئيس ا

  

  ١٩٨٨  األستاذ عبد اهلادي هاشم
  

  تاريخ الوفاة

  ١٩٩٢  األستاذ أمحد راتب النفاخ
  ١٩٩٢  األستاذ املهندس وجيه السمان

    الدكتور عدنان اخلطيب
مع«     ١٩٩٥  »  أمني ا

   ١٩٩٩   الدكتور مسعود بوبو
  ٢٠٠٠  الدكتور حممد بديع الكسم
  ٢٠٠١  الدكتور أجمد الطرابلسي
  ٢٠٠٢  الدكتور خمتار هاشم

  ٢٠٠٢  الدكتور عبد الوهاب حومد
  ٢٠٠٢  الدكتور عادل العوا

  ٢٠٠٥        األستاذ حممد عاصم بيطار
  ٢٠٠٦  الدكتور عبد احلليم سويدان

  ٢٠٠٧ الدكتور حممد عبد الرزاق قدورة

  
*  *       *  



  
  )٢٠٠٨(أعضاء جممع اللغة العربية يف مطلع عام 

  

١٨٥ 

  )∗( األعضاء المراسلون الراحلون من األقطار العربية-٢
  تاريخ الوفاة

  المملكة األردنية الهاشمية
  ١٩٧٠  األستاذ حممد الشريقي
  ١٩٩٩  الدكتور حممود إبراهيم

  الجمهورية التونسية

  ١٩٦٨األستاذ حسن حسين عبد الوهاب
  ١٩٧٠  األستاذ حممد الفاضل ابن عاشور
  ١٩٧٣  األستاذ حممد الطاهر ابن عاشور

  ١٩٧٦  األستاذ عثمان الكعاك
  ١٩٩٥  الدكتور سعد غراب

  الجمهورية الجزائرية

  ١٩٢٩  الشيخ حممد بن أيب شنب
  ١٩٦٥  األستاذ حممد البشري اإلبراهيمي
  ١٩٧٩  حممد العيد حممد علي خليفة

  ١٩٩٢  األستاذ مولود قاسم
  ١٩٩٨  األستاذ صاحل اخلريف

  
  العربية السعوديةالمملكة 

  ١٩٧٦  األستاذ خري الدين الزركلي
  ١٩٩٣  األستاذ عبد العزيز الرفاعي

  ٢٠٠٠  األستاذ محد اجلاسر
 

   تاريخ الوفاة

  جمهورية السودان
  الشيخ حممد نور احلسن
  ٢٠٠٣  الدكتور حميي الدين صابر
  ٢٠٠٣  الدكتور عبد اهللا الطيب

  
  الجمهورية العربية السورية

  ١٩٢٥  الدكتور صاحل قنباز
  ١٩٢٨  األب جرجس شلحت

  ١٩٣٣  جرجس منشاألب 
  ١٩٣٣  األستاذ مجيل العظم
  ١٩٣٣  الشيخ كامل الغزي

  ١٩٣٥  األستاذ جربائيل رباط
  ١٩٣٨  األستاذ ميخائيل الصقال

  ١٩٤١  األستاذ قسطاكي احلمصي
  ١٩٤٢  الشيخ سلمان األمحد

  ١٩٤٣  الشيخ بدر الدين النعساين
  ١٩٤٨  األستاذ ادوارد مرقص
  ١٩٥١  األستاذ راغب الطباخ

  ١٩٥١  حلميد اجلابريالشيخ عبد ا
  ١٩٥١  الشيخ حممد زين العابدين
 ١٩٥٦  الشيخ عبد احلميد الكيايل

                                                 
  .ذكرت األقطار حسب الرتتيب اهلجائي واألمساء حسب الرتتيب الزمين) *(



  
لد –ق جملة جممع اللغة العربية بدمش   )١(اجلزء ) ٨٣( ا

  

١٨٦

  تاريخ الوفاة

  ١٩٥٦  الشيخ حممد سعيد العريف
  ١٩٥٧   افرامالبطريرك مار اغناطيوس
  ١٩٥٨  املطران ميخائيل خباش
  ١٩٦٧  األستاذ نظري زيتون

  ١٩٦٩  الدكتور عبد الرمحن الكيايل
    األستاذ حممد سليمان األمحد

  ١٩٨١  »بدوي اجلبل«  
  ١٩٩٠  األستاذ عمر أبو ريشة
  ١٩٩٧   الدكتور شاكر مصطفى
  ٢٠٠٠  الدكتور قسطنطني زريق
  ٢٠٠٠  الدكتور خالد املاغوط

  ٢٠٠٦  املعني امللوحياألستاذ عبد 
  ٢٠٠٦  الدكتور عبد السالم العجيلي

  الجمهورية العراقية
  ١٩٢٤  األستاذ حممود شكري اآللوسي
  ١٩٣٦  األستاذ مجيل صدقي الزهاوي

  ١٩٤٥  األستاذ معروف الرصايف
  ١٩٤٦  األستاذ طه الراوي

  ١٩٤٧  األب انستاس ماري الكرملي
  ١٩٦٠  الدكتور داود اجلليب املوصلي

  ١٩٦١  ه اهلامشياألستاذ ط
  ١٩٦٥  األستاذ حممد رضا الشبييب
  ١٩٦٩  األستاذ ساطع احلصري
  ١٩٦٩  األستاذ منري القاضي

  ١٩٦٩  الدكتور مصطفى جواد
 

  تاريخ الوفاة

  ١٩٧١  األستاذ عباس العزاوي
  ١٩٧٢  األستاذ كاظم الدجيلي
  ١٩٧٣  األستاذ كمال إبراهيم
  ١٩٧٧  الدكتور ناجي معروف

  ١٩٨٠البطريرك اغناطيوس يعقوب الثالث
  ١٩٨٣  الدكتور عبد الرزاق حميي الدين

  ١٩٨٣  الدكتور إبراهيم شوكة
  ١٩٨٣  الدكتور فاضل الطائي
  ١٩٨٤  الدكتور سليم النعيمي

  ١٩٨٤  األستاذ طه باقر
  ١٩٨٤  الدكتور صاحل مهدي حنتوش
  ١٩٨٥  األستاذ أمحد حامد الصراف
  ١٩٨٨  الدكتور أمحد عبد الستار اجلواري

  ١٩٩٠  الدكتور مجيل سعيد
  ١٩٩٢  ستاذ كوركيس عواداأل

جة األثري   ١٩٩٦  الشيخ حممد 
  ١٩٩٨  األستاذ حممود شيت خطاب

  ١٩٩٨  الدكتور فيصل دبدوب
  ٢٠٠١  الدكتور إبراهيم السامرائي
  ٢٠٠٢  الدكتور حممد تقي احلكيم

  ......  صاحل أمحد العليالدكتور 
  

    



  
  )٢٠٠٨(أعضاء جممع اللغة العربية يف مطلع عام 

  

١٨٧ 

    
  تاريخ الوفاة

  جمهورية مصر العربية
  ١٩٢٤األستاذ مصطفى لطفي املنفلوطي

  ١٩٢٥  األستاذ رفيق العظم
  ١٩٢٧  األستاذ يعقوب صروف

  ١٩٣٠  األستاذ أمحد تيمور
  ١٩٣٢  األستاذ أمحد كمال

  ١٩٣٢  األستاذ حافظ إبراهيم
  ١٩٣٢  األستاذ أمحد شوقي
  ١٩٣٣  األستاذ داود بركات

  ١٩٣٤  زكي باشااألستاذ أمحد 
  ١٩٣٥  األستاذ حممد رشيد رضا
  ١٩٣٥  األستاذ أسعد خليل داغر

  ١٩٣٧  األستاذ مصطفى صادق الرافعي
  ١٩٣٨  األستاذ أمحد االسكندري

  ١٩٤٣  الدكتور أمني املعلوف
  ١٩٤٣  الشيخ عبد العزيز البشري

  ١٩٤٤  األمري عمر طوسون
  ١٩٤٦  الدكتور أمحد عيسى

  ١٩٤٧  الشيخ مصطفى عبد الرازق
  ١٩٤٨  األستاذ أنطون اجلميل
  ١٩٤٩  األستاذ خليل مطران

  ١٩٤٩  األستاذ إبراهيم عبد القادر املازين
  ١٩٥٣  األستاذ حممد لطفي مجعة

  ١٩٥٤  الدكتور أمحد أمني

  تاريخ الوفاة

  ١٩٥٨  الشيخ حممد اخلضر حسني
  ١٩٥٩  الدكتور عبد الوهاب عزام
  ١٩٥٩  الدكتور منصور فهمي

  ١٩٦٣  األستاذ أمحد لطفي السيد
  ١٩٦٤   عباس حممود العقاداألستاذ

  ١٩٦٤  األستاذ خليل ثابت
  ١٩٦٦  األمري يوسف كمال

  ١٩٦٨  األستاذ أمحد حسن الزيات
  ١٩٧٣  الدكتور طه حسني
  ١٩٧٥  الدكتور أمحد زكي

  ١٩٨٤  األستاذ حسن كامل الصرييف
  ١٩٨٥  األستاذ حممد عبد الغين حسن

  ١٩٩٧   األستاذ حممود حممد شاكر
  ٢٠٠٢  األستاذ إبراهيم الرتزي

  ٢٠٠٣  الدكتور عبد القادر القط
  ٢٠٠٣  الدكتور أمحد خمتار عمر
  ٢٠٠٦  الدكتور شوقي ضيف

  المملكة المغربية
  ١٩٥٦  األستاذ حممد احلجوي

  ١٩٦٢  األستاذ عبد احلي الكتاين
  ١٩٧٣  األستاذ عالل الفاسي
  ١٩٨٩  األستاذ عبد اهللا كنون
  ١٩٩١  األستاذ حممد الفاسي

  ٢٠٠١  سياألستاذ عبد الرمحن الفا
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١٨٨

  ١٩٥٦  األستاذ عبد احلميد العبادي

   األعضاء المراسلون الراحلون من البلدان األخرى- ٣

  تاريخ الوفاة  تاريخ الوفاة  

  االتحاد السوفييتي
  »ًسابقا«

  )أغناطيوس( األستاذ كراتشكوفسكي
  ١٩٥١  

  )ايفكين ادوارد دو فيتش( األستاذ برتل
  ١٩٥٧  

  إسبانية
  ١٩٤٤  )ميكل(األستاذ آسني بالسيوس 

  ١٩٩٥  األستاذ اميليو غارسيا غومز

  ألمانية
  ١٩٢٨  )مارتني(األستاذ هارمتان 
  ١٩٣٠  )ادوارد(األستاذ ساخاو 

  ١٩٣١  )يوسف(روفيتز األستاذ هو
  ١٩٣٦  )فربيتز(األستاذ هوميل 
  ١٩٤٢  )أوجني(األستاذ ميتفوخ 
  ١٩٤٨  )أرنست(األستاذ  هرزفلد 
  ١٩٤٩  )أوغست(األستاذ  فيشر 

  ١٩٥٦  )كارل(األستاذ  بروكلمان 
  ١٩٦٥  )ريتشارد(األستاذ  هارمتان 

  ١٩٧١  )هلموت(الدكتور ريرت 

  إيران
  ١٩٤٧  الشيخ أبو عبد اهللا الزجناين

  ١٩٥٥  األستاذ  عباس إقبال
  ١٩٨١  الدكتور علي أصغر حكمة
  ١٩٩٥  الدكتور حممد جواد مشكور

  إيطالية

  ١٩٢٥  )اوجينيو(األستاذ غريفيين 
  ١٩٢٦  )ليون(األستاذ كايتاين 
  ١٩٣٥  )اغنازيو(األستاذ غويدي 

  ١٩٣٨  )كارلو(ّاألستاذ نلينو 
 ١٩٩٦   )فرنسيسكو(ّاألستاذ غربييلي 

  باكستان

  ١٩٧٧  األستاذ حممد يوسف البنوري
  ١٩٧٨ الراجكويتألستاذ عبد العزيز امليمينا

  ١٩٩٦األستاذ حممد صغري حسن املعصومي

  البرازيل
  ١٩٥٤  الدكتور سعيد أبو مجرة

  األستاذ رشيد سليم اخلوري
  ١٩٨٤  )القروي الشاعر(      

  البرتغال



  
  )٢٠٠٨(أعضاء جممع اللغة العربية يف مطلع عام 

  

١٨٩ 

 ١٩٤٢  )دافيد(األستاذ لويس  
  تاريخ الوفاة

  بريطانية
  ١٩٢٦  )راونب(األستاذ ادوارد 
  ١٩٣٣  )انطوين(األستاذ بفن 

  ١٩٤٠  .)س.د(األستاذ مرغليوث 
  ١٩٥٣  )فريتز(األستاذ كرينكو 
  ١٩٦٥  )الفريد(األستاذ غليوم 
  ١٩٦٩  .)ج.أ(األستاذ اربري 
  ١٩٧١  .)ر.هاملتون أ(األستاذ جيب 

  بولونية
  ١٩٤٨  )كوفالسكي(األستاذ 

  تركية
    األستاذ أمحد اتش
  ١٩٣٢  األستاذ زكي مغامز

  تشكوسلوفاكية
  ١٩٤٤  )ألوا(األستاذ موزل 

  الدانمرك
  ١٩٣٢  )فرانز(األستاذ بوهل 

  ١٩٣٨  )حيىي(األستاذ اسرتوب 
  ١٩٧٤  )جون(األستاذ بدرسن 

  السويد
  ١٩٥٣  .)ف.ك(األستاذ  سيرتستني 

  تاريخ الوفاة

  سويسرة
  ١٩٢٧     )ادوارد(األستاذ مونتة 

  ١٩٤٩  )ح.ح(األستاذ هيس 

  فرنسة
  ١٩٢٤  )رينه(األستاذ باسيه 
  ١٩٢٦  األستاذ ماالجنو
  ١٩٢٧  )كليمان(األستاذ هوار 
  ١٩٢٨  )ارثور(األستاذ غي 

  ١٩٢٩  )بلري(األستاذ ميشو 
  ١٩٤٢  )لوسيان(األستاذ بوفا 
  ١٩٥٣  )جربيل(األستاذ فران 

  ١٩٥٦  )وليم(األستاذ مارسيه 
  ١٩٥٨  )رينه(دوسو األستاذ 

  ١٩٦٢  )لويس(األستاذ ماسينيون 
  ١٩٧٠  )هنري(األستاذ ماسيه 
  ١٩٧٣  )رجييس(الدكتور بالشري 
      )جورج(األستاذ كوالن 

  ١٩٨٣  )هنري(األستاذ الوست 
  ١٩٩٧   األستاذ نيكيتا إيلييسف

  فنلندة
    )يوحنا اهتنن(األستاذ كرسيكو 
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١٩٠

    ١٩٨٦  األستاذ ديدرينغ سفن
  تاريخ الوفاة

  المجر
  ١٩٢١  )اغناطيوس(األستاذ غولدزيهر 

    )ادوارد(األستاذ ماهلر 

  ١٩٧٩  األستاذ عبد الكرمي جرمانوس

  النروج
  األستاذ موبرج

  النمسا
    )كارل(الدكتور اشتولز 

  ١٩٢٩  )رودلف(األستاذ جري 
  ١٩٦١  )هانز(الدكتور موجيك 

  الهند
  ١٩٢٧   أمجل خاناحلكيم حممد

  ١٩٨١األستاذ آصف علي أصغر فيضي 
  

  تاريخ الوفاة

  األستاذ أبو احلسن علي احلسين
  ١٩٩٩  الندوي
  ٢٠٠٥  احلليم الندويالدكتور عبد 

  هوالندة
  ١٩٣٦  )سنوك(األستاذ هورغرونج 
  ١٩٤٣  األستاذ هوتسما

  )مارتينوس تيودوروس(
  ١٩٤٧  )فان. ك(األستاذ اراندونك 

  ١٩٧٠  )يوسف(األستاذ شخت 

  الواليات المتحدة األمريكية
  ١٩٤٣  )ب(الدكتور مكدونالد 

  ١٩٤٨  )ارنست(األستاذ هرزفلد 
  ١٩٥٦  )جورج(األستاذ سارطون 
  ١٩٧١  )بيارد(الدكتور ضودج 

  

*       *       *  
 



 - ١٩١ -  

  زيارة السيدة أسمـاء األسـد 
  عقيلة السيد رئيس الجمهورية 

  وسمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند 
  حرم صاحب السمو أمير دولة قطر

  م  ٢٠٠٧ / آذار  / ٢٥للمجمع في 

مع باستقبال السيدة أمساء  ََيف اخلامس والعشرين من آذار زها ا
ار األسد، ومسو الشيخة موزة األسد، عقيلة السيد رئيس اجلمهورية الدكتور بش

بنت ناصر املسند، حرم صاحب السمو أمري دولة قطر الشيخ محد بن خليفة 
نائب رئيس مؤسسة قطر الدكتور : آل ثاين، والوفد املرافق لسموها املؤلف من

عبد اهللا بن علي آل ثاين، ومدير جامعة قطر الدكتورة شيخة بنت عبد اهللا 
ورافق الوفد . م األستاذة صباح إمساعيل اهليدوساملسند، ومديرة هيئة التعلي

  .سعادة األستاذ ماجد غامن العلي سفري دولة قطر بدمشق

مع والدكتور حممد مروان  استقبل الدكتور شاكر الفحام رئيس ا
مع السيدة  مع والدكتور عبد اهللا واثق شهيد أمني ا احملاسين نائب رئيس ا

 والوفد املرافق هلا أمام املدخل اجلنويب للمجمع أمساء األسد ومسو الشيخة موزة
 أحد فروع بردى، وتوجهوا بصحبتهم إىل قاعة احملاضرات ))تورا ((ّاملطل على 

مع وكبار العاملني فيه  مع حيث اصطف السادة أعضاء ا الكربى يف ا
  .وأعضاء اهليئة الفنية مرحبني بالضيفتني الكرميتني ومرافقيهما

مع هذا اللقاء مرحبا بالضيوف األكارم قائالوابتدر السيد  ًرئيس ا ً:  

َسيادة السيدة أمساء األسد عقيلة سيادة رئيس اجلمهورية العربية السورية 
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  .الدكتور بشار األسد

صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر املسند حرم صاحب السمو 
  .أمري دولة قطر الشيخ محد بن خليفة آل ثاين

  لسادة الضيوف األكارمُأيها السيدات وا

: يسعدين أن أرحب أمجل الرتحيب وأكرمه بالسيدتني العظيمتني
جممع اللغة العربية السيدة أمساء األسد، ومسو الشيخة موزة املسند لتشريفهما 

مع وازدان، ومنحتاه فخرا وجمدا سيؤرخ له يف  ما الكرمية، فزها ا َّاليوم بزيار ً ً َ َ
مع، وكنت أمتىن ُ لو رزقت اليوم بيان اللغة كله ألستطيع التعبري عما تاريخ ا

ذه  ََجيول يف خلدي وقليب من اعتزاز وسعادة، وقد شرف جممعنا فحظي 
  .الزيارة الكرمية

َوال يفوتين هنا أن أقدم خالص الرتحيب وأمجله بسيادة السيدة أمساء  ِّ
ا األسد وضيفتها، ضيفة سورية مسو الشيخة موزة املسند، اليت جعل ت ديد

تمعي يف دولة قطر  الرتكيز الكبري على تطوير ودعم العمل العلمي والثقايف وا
َالشقيقة، اليت خطت بفضل رعايتها وعناية صاحب السمو الشيخ محد بن  َ
ًخليفة آل ثاين أمري دولة قطر أشواطا كبرية، مبشرة بأن تكون دولة قطر مركزا  ً

  .ٍلتطور وإجنازات علمية كبرية

يثلج صدري بعد هذه الزيارة الكرمية شعور بأنه لن يكون بعد وإنه ل
ٌاليوم مكان خلوفنا الشديد وخشيتنا الكبرية على لغتنا العربية الشريفة بعد أن 

ا  ،جممع اللغة العربيةنال  ُالذي وكده ومهه محاية هذه اللغة اجلميلة مما حييق  ُّ ُ ُْ
اميات، إىل سطوة اللغات من أخطار دامهة تعددت مصادرها، فمن طغيان الع

مث إىل ما هو أخطر من ذلك كله . األجنبية وهجومها، وأخص منها اإلنكليزية
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ذه اهلبة العظيمة اليت هي  وهو انصراف بعض أبناء العربية عنها، وزهدهم 
طوع أيديهم، أقول إنين ألرجو أال يكون بعد اليوم مكان خلوفنا وخشيتنا، وقد 

ذه الزيا مع  رة السامية الكرمية إىل الدعم الكامل جلهوده يف محاية اطمأن ا
ا تدل على اإلميان الصادق العميق لدى سيادة رئيس  اللغة العربية، إذ إ
ًاجلمهورية والسيدة أمساء األسد عقيلته بضرورة احلفاظ على لغتنا احلبيبة سليمة 

  .ًقوية واسعة االنتشار

تت والضياع، والعاصم هلا من فاللغة هي اجلامع األمني ألمتنا من التف
ا احلافظة لتاريخ األمة  ِالفرقة والتشتت، وانفراط عقدها على مر األيام، كما أ

ا   .وجمدها ووحد

ًوإن للغتنا الكرمية من الصفات، وقد عاشت أكثر من مخسة عشر قرنا 
متألقة متجددة، ما يؤهلها ألن تستمر يف العطاء، وأن تتجدد على األيام، وأن 

ا لغة القرآن الكرميتست   .وعب متطلبات العصر وعلومه، وتزهو بأ

ِّفإنه لفخر يل أن أقدم باسم : ًوختاما َِ، أقدم جممع اللغة العربية بدمشقُ
َجمامع اللغة العربية وأعرقها، خالص الشكر وكل عرفان اجلميل على الشرف 

ذه الزيارة السامي ة، واليت ستمنحه العظيم والتقدير الكبري الذي حظي به اليوم 
  .القوة والعزم على متابعة جهوده وعمله يف محاية اللغة العربية واحلفاظ عليها

مع وأدعو اآلن السيد األستاذ أمني ا. أكرر ترحييب وشكري وامتناين
 جممع اللغة العربية بدمشقليعرض على مقامكم الرفيع نبذة من تاريخ 

  .فليتفضل

مع، عن نشأة مث حتدث األستاذ الدكتور عبد ا هللا واثق شهيد، أمني ا
مع ومؤسسيه ورؤسائه وأعضائه، وأهم األحداث اليت مرت به واألعمال اليت  ا
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ا، ورافق حديثه عرض مصور للمدرسة العادلية   .قام 

معي والنهوض باللغة  مث قدم بعض املقرتحات اهلامة يف تطوير العمل ا
تمع ًونظرا لألمهية البالغة هلذين املوضوعني .  كلهالعربية وتسهيل استعماهلا يف ا

مع، وما فيهما من فوائد للمهتمني باللغة  اللذين عرض هلما السيد أمني ا
مع  العربية وجممع دمشق، نثبت فيما يلي النص الكامل لكلمة السيد أمني ا

  .يف هذا اللقاء

  نشأة مجمع اللغة العربية بدمشق
َّيادة رئيس اجلمهورية العربية السورية، مسو َسيادة أمساء األسد عقيلة س

الشيخة موزة بنت ناصر املسند حرم صاحب السمو أمري دولة قطر، أيها 
السيدات والسادة الضيوف، يشرفين أن أحدثكم عن نشأة جممعنا، أقدم جمامع 

ولقد اقتضى ازدحام برنامج زيارة مسو الشيخة معامل العلم والثقافة . اللغة العربية
مع فقطيف س   .ورية وغناه وضيق الوقت، أن أقصر حديثي على نشأة ا

مع يف الشهر السادس من عام تسعة عشر وتسعمئة وألف،  ُأسس ا
ٍبكتاب من احلاكم العسكري علي رضا باشا الركايب، طلب فيه من رئيس 

ديوان املعارف حممد كرد علي تقسيم الديوان إىل قسمني، أحدمها خيتص 
مع العلمي ويتوىل هو إدارته، ويهتم بشؤون اللغة و اآلثار واملكتبات ويسمى ا

  .الثاين بشؤون املدارس واملعارف العامة، ويتوىل إدارته مدير املعارف العام

ٍكان عدد املؤسسني مثانية فقط، ومل يشر الكتاب إىل قانون ينظم عمل 

مع وحيدد أغراضه وأهدافه، فرتك للمؤسسني احلرية يف كيفية  تنفيذ املهمة؛ ا
ًلقد منحهم احلرية يف العمل، ومحلهم مسؤولية نتائجه أيضا كانت أغراض . ّ

امع الفرنسية اليت نسجت  امع معروفة، لقد حددت خطوطها الكربى ا ا
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امع العربية على منواهلا ٍواستوحى مؤسسو جممعنا منها مسودة قانون . أكثر ا

ا كتاب احلاكم حاولوا اتباعه، إال أن اهلدف كان تنف َّيذ املهمة اليت خصه 
  .ًالعسكري كاملة بتشعبها

مع يف املدرسة العادلية بعد ترميمها وإجراء اإلصالحات اليت  استقر ا
ّأهلتها الحتضانه، وأسس دار اآلثار وخصها جبزء من املدرسة، واختذ من  ّ

ً حلب فرعا له ًاملدرسة الظاهرية جارة العادلية دارا للكتب الوطنية، وافتتح يف
ُُّجهزه بدار كتب وطنية ودار لآلثار، واختار خنبة من رجال العلم يف حلب مسوا  ً ٍ ٍ ٍ

مع وتولوا إدارة الفرع، وشرع يف إنشاء فرعني آخرين أحدمها يف  أعضاء يف ا
وأخذ يسعى يف . الالذقية واآلخر يف السويداء، زودمها مبجموعتني من الكتب

ٍخصيص خزانة كتب يف امليدان وأخرى يف دار احلديث توسيع مهامه الثقافية بت

ٍاألشرفية الربانية يف سفح قاسيون لينتفع بكل منهما أهل احلي، ولتنظيم  ّ
ٍوهذا ما شرعت تقوم به املراكز الثقافية بعد ثلث قرن من . احملاضرات فيهما

مع إىل هذه املهمة الثقافية والتوسع يف تنفيذها   .ّمبادرة ا

مع  بإزالة آثار الترتيك من املدارس املدنية والعسكرية، ومن قام ا
ٍدواوين الدولة والصحف، مستعينا جبمهور من املثقفني الذين كانوا يسارعون  ً
إىل خدمته وإىل العمل فيما يكلفهم من املهام، وطلب من دوائر الدولة 

مع وأجن. ودواوينها أن تتوجه إليه بكل ما يشكل عليها من قضاياها اللغوية ز ا
ال بسرعة وجناح   .مهمته يف هذا ا

مع يعمل منذ البداية على حمورين رئيسيني مها حمور التنمية : كان ا
  .ٍّاللغوية وحمور التنمية الثقافية، وعمل على حماور فرعية يف كل منهما

حمور إزالة : أما حمور التنمية اللغوية فيتوزع بدوره على حمورين فرعيني مها
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تمعآثار الت يف املدارس املدنية والعسكرية ويف الصحافة ودواوين : رتيك يف ا
وحمور تعريب التعليم العايل ووضع مصطلحاته . ّالدولة وفيما ينشره الكتاب

  .العلمية، وقد قام به بالتعاون مع املعهد الطيب العريب

حمور إنشاء دور : أما حمور التنمية الثقافية فيتوزع على حماور فرعية هي
اآلثار، وحمور إنشاء دور الكتب الوطنية، ومنها خباصة دار الكتب الظاهرية، 
مع على هذا احملور، وحمور ما مسي  وقد سبقت اإلشارة إىل بعض ما قام به ا
حفظ األضابري الوطنية، وهو ما يقوم به اليوم مركز الوثائق التارخيية يف وزارة 

  .الثقافة

مع يف العقد األول من ح ٍياته جبميع هذه املهام على وجه حسن قام ا ٍ

نال به إعجاب مجهور املثقفني يف الوطن العريب كله وتقديره، ويف أواخر هذا 
ِّالعقد أقام معرضا للصناعات الشرقية يف مقره باملدرسة العادلية وجرى ذلك ! ً

ّكله على الرغم من اضطراب األوضاع يف أثنائه، اضطرابا سببه العدوان  ً ّ
مع بعض الوقت، الفرنسي ع ّلى الدولة العربية الفتية وأدى إىل توقف نشاط ا

مث ما تاله من اندالع الثورات يف غوطة دمشق ويف خمتلف أطراف البالد، واليت 
مع يف وجه  مع املؤسسني، كما وقف ا ِّأدت أيضا إىل هجرة معظم أعضاء ا ً ّ

ة أخرى متتع إال أنه من جه. بعض املشككني الطامعني مبكاسب شخصية
تمع ٍّبدعم قوي من ا مع، وكان فيها نسبة . ٍ وآزرته أجيال رديفة دخلت ا

مع وملا يبلغ  جت البيطار الذي دخل ا كبرية من الشباب من أمثال الشيخ 
ّ

  ... الثالثني وخليل مردم واألمري مصطفى الشهايب

مع بيئة اعتزت فيها األمة بطرد احملتل واشت ّواحتضنت ا ٌ د شعورها َ
تمع،  ّبالكرامة، فاندفعت إىل القضاء على ما خلفه الترتيك يف اللغة وا



  
١٩٧  زيارة السيدة أمساء األسد ومسو الشيخة موزة بنت ناصر املسند

مع الذي أنضج عصر النهضة رسم صورته وتكوينه،  َوأنشأت هلذه الغاية ا َ ُ َ
ُبيئة كانت القناعة فيها تسود شروط احلياة وال ترهق مطالبها اإلنسان املتعطش  ٌ

ًرية اللتني عز طلبهما قرونا، ولالستزادة من يف تلك األيام للتنعم بالكرامة واحل
تمع يرضيه ويتقدم به يف خدمة اللغة  ما له موقعا يف ا ُالثقافة واملعرفة ليبين  ً
مع  مع إىل مصاف الوطنيني الربرة، بيئة سادها أيضا تعاون أعضاء ا ًوا ٌ ِّ

  .واتفاقهم على كيفية العمل فيه

ُإنه ضرب من النفري، استنفرت  فيه مجيع فئات األمة إلزالة آثار الترتيك ٌ
ِولذلك كان النجاح منقطع النظري، إذ مل ميض من العقد . وحتصني اللغة العربية

األول نصفه حىت بدت تباشري جناح تعريب التعليم العايل يف املعهد الطيب 
 يف ))لغة العلم((العريب، فأخذ ينشر الدكتور مجيل اخلاين سلسلة مقاالته حول 

، وشرع األمري مصطفى الشهايب ينشر دراساته ١٩٢٤لة املعهد يف عام جم
مع يف نفس العام وسرعان ما . حول املصطلحات الزراعية واحلراجية يف جملة ا

ٍتوقفا وغريمها أيضا من أساتذة املعهد لتأمل ما توصلوا إليه من جناح يف  ُّ ً
ه من مصطلحات، التعريب، اندفعوا به للعمل على استكمال ما حصلوا علي

ومل ميض . ٍوعلى تأليف معجمات مبصطلحات املادة اليت يدرسها كل منهم
م العزم إىل تأليف معاجم خمتصة، أمكن ظهور بعضها يف  العقد حىت انتقل 

  .أواخر العشرينيات وأوائل الثالثينيات

ٍوأدى التوسع يف وضع املعاجم املختصة والتعمق يف دراستها، يف مرحلة 

 أواخر اخلمسينيات، إىل ظهور معامل مدارس يف التعريب ووضع امتدت حىت
مع لألمري مصطفى الشهايب عام   كتابه ١٩٥٦املصطلح، فنشر ا

ً فكان ذلك إيذانا )) املصطلحات العلمية يف اللغة العربية يف القدمي واحلديث((
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ٍبوالدة مدرسة عربية يف وضع املصطلح، وظهرت مالمح تكون مدرسة أخرى  ٍ
ّ

ٍ أعمال الدكتور صالح الدين الكواكيب الذي خص النحت بعناية خاصة يف يف ّ
وانتقلت صناعة املعجمات املختصة إىل الكليات اجلديدة وشرع مجيل . أعماله

مع منذ عام    .١٩٥٦صليبا ينشر مصطلحات الفلسفة يف جملة ا

ويالحظ أن النهوض بوضع مصطلحات التعليم العايل ونشرها على 
ًلة كان مقتصرا على مصطلحات الطب بفروعه الثالثة والزراعة، صفحات ا

ًمث امتد إىل العلوم اإلنسانية، أو باألحرى كان مقتصرا على العلوم اليت هلا يف  َّ
مع من ميثلها  باستثناء اهلندسة - لذلك كانت العلوم األساسية واهلندسة . ا

مع مهندس إال يف ٍ يف عزلة عن هذه النهضة، إذ مل حيظ بع–الزراعية  ضوية ا
مع، وكان هذا خطأ ١٩٦٨عام  ً أي بعد مضي نصف قرن على تأسيس ا ٍ

مع أال يقع فيه ّكبريا كان على ا ولقد كان من نتائجه بداية خروج صناعة . ً
مع  طلبت وزارة الدفاع من ١٩٥٩ففي عام . املعجمات املختصة من ا

مع أن يسمي هلا من أعضائه من يعين ها على وضع معجم عسكري فرنسي ا
مع األمري مصطفى الشهايب الذي توىل رئاسة جلنة من  ٍعريب، فرشح هلا ا ّ
مع عضوا  ًاملهندسني والتقنيني الضباط، وكان األستاذ عز الدين التنوخي من ا

  .فيها

مع، وهي املرحلة اهلامة من حياته،  هذه كلمة موجزة عن نشأة ا
ا حاولت يف هذه العجال ة رسم خطوطها املميزة والطريق الوعرة اليت عبد

ُِّأرجو أن أكون قد وفقت يف عرض مالمح نشأة جممعنا اليت . للمجامع العربية
ّنعتز بتألقها، كما نعتز بالتكرمي الذي أغدقتموه عليه بزيارتكم هذه، اليت 
نا جاءت يف مستهل برنامج زياراتكم معامل الثقافة والعلم والتعليم يف وطن
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ًشكرا لكم على هذا التكرمي الذي سيظل معلما فريدا يف معناه ومسو . احلبيب ًً
  .والسالم عليكم. شأنه، ينضاف إىل ما يعتز به جممعنا

مث قامت السيدة أمساء األسد والشيخة موزة املسند بإلقاء بعض 
ا مع واألعمال اليت يقوم    .التساؤالت عن أهم نشاطات ا

مع، وشارك يف اإلجابة ع لى التساؤالت، ويف احلديث عن نشاطات ا
َّذكر بعضهم بأهم األعمال . ّعدد من السادة األعضاء كل ضمن اختصاصه

ا يف خدمة اللغة العربية والعلوم األخرى، فتحدث األستاذ الدكتور  اليت قام 
عبد الكر مي اليايف عن املصطلحات العلمية، مث تابع األستاذ الدكتور حممد 

مع، احلديث عن املصطلحات فأكد اهتمام مروان  ّاحملاسين، نائب رئيس ا
مع بوضع املصطلحات وتوحيدها يف عدد من العلوم والسيما العلوم  ا
ّاألساسية والطبية، وحتدث عن املعجم الطيب املوحد الذي كان لعدد من 
مع دور كبري يف إجنازه، وذكر أن هذا املعجم أصبح يضم يف طبع ته أعضاء ا

ُّاألخرية أكثر من مئة وأربعني ألف مصطلح طيب، تسد حاجات األطباء يف 
م املختلفة مع باحلاسوب وتسخري هذه . اختصاصا ًوحتدث أيضا عن عناية ا

  .التقانة اجلديدة خلدمة العربية

ذه العلوم ومواكبة  مع  ًفأثنت السيدة أمساء األسد خريا على اهتمام ا
  .خدام احلاسوب وتسخريه ألغراضه املختلفةالتطور احلديث باست

وحتدثت الشيخة موزة املسند عن تطور العلوم يف هذا العصر، وضرورة 
مواكبتنا هذا التطور، مع احملافظة على تراثنا وأصالتنا، والتمسك بلغتنا والدفاع 

وأبدت اهتمامها . عنها، أمام طغيان اللغات األجنبية واللهجات العامية عليها
م مسو أمري دولة قطر باللغة العربية، واعتزازمها جبهود جمامع اللغة العربية، واهتما
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ا لتسد حاجات أبنائها يف تلقي  َّوالسيما جممع دمشق، يف محايتها والنهوض  ُ َ
  .العلوم احلضارية، وحتقيق تقدم األمة العربية وازدهارها

مع الضيفتني الكرمي تني إىل وعند انتهاء اللقاء دعا السيد رئيس ا
مع ومقتنياته من املخطوطات النفيسة،  االطالع على عدد من مطبوعات ا

  .ُكان قد أعدها لتعرض على الضيوف األكارم

مع، ودعوا من  ِّوعند انتهاء زيارة السيدتني الفاضلتني ومرافقيهما ا ُ
مع وأعضائه ومستقبليهم مبثل ما استقبلوا به من حفاوة وتكرمي  .إدارة ا



 - ٢٠١ -  

  حفـل تأبيـن
  األستاذ الدكتور محمد عبد الرزاق قدورة

  رحمه اهللا
برعاية السيدة الدكتورة جناح العطار، نائب رئيس اجلمهورية للشؤون الثقافية، 
وبالتعاون بني جممع اللغة العربية وجامعة دمشق، أقيم يف الساعة السادسة من مساء 

بيين كبري لألستاذ الدكتور ٌم حفل تأ٢٠٠٧/ ١١/ ٧ - ھ١٤٢٨/ شوال/ ٢٦األربعاء 
  .حممد عبد الرزاق قدورة رمحه اهللا، على مدرج قاعة احملاضرات يف مكتبة األسد

حضر حفل التأبني السيدة الدكتورة جناح العطار، وخنبة طيبة من الوزراء 
  .والعلماء واألدباء واملفكرين وشخصيات الدولة وأهل الفقيد وأصدقائه وطالبه

دنا األستاذ الدكتور حممد عبد الرزاق قدورة إىل جواره يوم وقد اختار اهللا فقي
م، بعد رحلة طويلة ٢٠٠٧/  متوز٣٠، املوافق ھ١٤٢٨/  رجب١٦االثنني 

  .حافلة بالعطاء
ّوقدم للحفل الدكتور . ُبدئ احلفل بتالوة آيات مباركة من القرآن الكرمي

  .حممود الربداوي
 حممد مروان احملاسين نائب رئيس  وألقى كلمة جممع اللغة العربية الدكتور- 
مع   .ا

  . وألقى كلمة جامعة دمشق الدكتور وائل معال رئيس اجلامعة- 
 وألقى كلمة أصدقاء الفقيد الدكتور عبد اهللا واثق شهيد أمني جممع اللغة - 
  .العربية

  . وألقى كلمة أهل الفقيد األستاذ عبد القادر قدورة شقيق الفقيد- 
  .ُ اليت ألقيت يف احلفلوفيما يلي نص الكلمات

َرحم اهللا فقيدنا الرمحة الواسعة، وأسكنه فسيح جنانه، مع الذين أنعم اهللا 
ُعليهم من النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني، وحسن أولئك رفيقا َ .  



  

 - ٢٠٢ -  

  كلمة الدكتور مروان المحاسني
  نائب رئيس المجمع

  أيها السيدات والسادة
ًمل يتطرق إىل خميليت يوما أن أقف أمامكم مستذكرا مآثر وصفات زميل عزيز  ً

إال أن ما أصاب األستاذ . ّوصديق ويف، تربطين به أشد أواصر احملبة والتقدير
مع من احنراف يف صحت ال يتيح له - شفاه اهللا - ه الدكتور شاكر الفحام رئيس ا
َفرصة احلضور قد جعله يفوض إيل متثيل جممع اللغة العربية ّ.  

ُّولئن كانت احلياة قد عودتنا تقبل صروفها بكل الرضا معتمدين اإلميان  ّ
ًمبشيئة خالقنا، وقد تيقنا أن لكل امرئ، وإن طالت سالمته، أجال تنقطع فيه صلته  َّّ

َف وقع املصاب يف نفوسنا هو ما أحاط بوفاة الدكتور بعاملنا الفاين، فإن ما يضاع
  .عبد الرزاق قدورة من مفاجأة أليمة ملن يعرفون نشاطه وحيويته

ٍوقد عادت يب ذاكريت إىل أيام انطوت، حني التقى مساري مبساره يف خدمة 

 من إيفاده إىل إنكلرتة، ١٩٦١فحني عاد الدكتور قدورة عام . العلوم يف بالدنا
لى الدكتوراه يف الفيزياء النووية من جامعة بريستول، انضم إىل للحصول ع

لس األعلى للعلوم، اليت كنت من مؤسسيها عام  ، ١٩٦٠ُالسكرتارية الفنية يف ا
  .ٍّبرفقة كل من الدكتور واثق شهيد والدكتور وفائي حقي

ّوسرنا معا نوزع األدوار بني اللجان املختلفة، وكان األستاذ وجيه السما ُ ن ً
َرمحه اهللا، رئيس جلنة املقررين، ينسق معنا برامج أسابيع العلم املتتالية، اليت مجعت  ّ ُ

وقد عرفت . خرية العاملني يف جماالت العلوم من إقليمي اجلمهورية العربية املتحدة
ًالدكتور قدورة أيضا زميال يف جامعة دمشق، يرتقي مراتب كلية العلوم، مث انتقل    ً

ًوقد عرفـته اجلامعة رجال فذا يف علمه وخلقه . ًة وأصبح عميدا هلاإىل كلية اهلندس ُ َْ َ
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  .واستقامته
ُوبعد عودته من إيفاد ثان إىل جامعة أكسفورد، حيث قام ببحوث هامة يف  ٍ

ًجمال الفيزياء النووية، عني رئيسا جلامعة دمشق عام  ُِّ١٩٧٣  
َولقد عرفناه عندئذ رئيسا غري تقليدي، ال حييط نفسه  َ ُمبا اعتاد بعض ً

ُّأصحاب املناصب إحاطة أنفسهم به، فقد كان بابه مفتوحا للجميع، يبت يف  َ ً َ
ًاألمور املعروضة عليه بكل دقة، مؤكدا ضرورة التجاوب مع احتياجات اجلامعة دون 

  .إبطاء
وقد وجد يف كل من الدكتور إبراهيم حداد والدكتور حممد خري فارس رمحه 

  .ّرطا معه يف إدارة شؤون اجلامعة بكل جد وجترداهللا وكيلني أمينني، اخن
 كنت املسؤول عن املستشفى ١٩٧٣وحني دامهتنا حرب تشرين عام 

ًاجلامعي رئيسا لقسم اجلراحة، وكان الدكتور قدورة على رأس الرتتيبات اليت مسحت 
ِلنا خبدمة املدنيني ضحايا الغارة الغادرة على دمشق، ومواجهة ما حيتاجه املستشفى 

من أدوية ولوازم طبية، وكان شديد االهتمام بإجياد الكميات املطلوبة من الدم على 
ُاختالف زمره، ملعاجلة احلاالت املستعجلة، حني يكون نقل الدم أوىل خطوات 

  .إنقاذ اجلرحى
ُإن ظروفا صعبة كهذه هي الشدائد اليت متتحن الرجال وتظهر ما فيهم من  ً ً

  .لوطنٍنبل وإخالص وتفان يف خدمة ا
وأستطيع القول إننا مل نكن نعرف مىت يلجأ رئيس اجلامعة إىل فراشه، ألنه 

  .كان دائم الوجود يف اجلامعة طيلة أيام تلك احملنة
ًومل يطل مقامه يف دمشق بعد انتهاء عمله يف اجلامعة إذ مسي مديرا للشؤون  ُِّ

ّحيث توثقت بينه وبني  Unescoالعلمية يف املنظمة الدولية للثقافة والرتبية والعلوم 
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عرى صداقة حقيقية، أتاحت له الفرصة لتسخري طاقاته  Mbaمديرها العام الدكتور 
وتوظيف ثقافته العالية يف خدمة مؤسسة التفتت بفضله إىل مشكالت العامل 

ا ًالثالث، اليت أولتها املنظمة جزءا كبريا من اهتماما ً.  
ً تقديرا ١٩٧٤ً عامال يف مطلع عام ًوكان جممع اللغة العربية قد انتخبه عضوا

ملا وصل إليه من مرتبة علمية عالية، وما أسداه من خدمات لطالبه، إليصاهلم إىل 
إال أن غيابه عن سورية . اإلحاطة بكل ما يظهر يف علم الفيزياء من كشوفاف عاملية

مع يتأخر إىل عام   ، حني انتهت مهمته يف املنظمة١٩٩٠قد جعل استقباله يف ا
  .الدولية

لن أستطيع االستفاضة يف تفصيل النواحي املتعددة اليت برز أثر الدكتور 
ُّفهي مهام موزعة بني .  ووفاته املفاجئة١٩٧٣قدورة فيها بني رئاسته للجامعة عام 

ِجملس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واللجنة االستشارية جلامعة األمم املتحدة  ِ
ِسها، وجملس إدارة املركز العريب السعودي للعلم والتكنولوجيا، ًحيث كان نائبا لرئي

ِواللجنة الثقافية االستشارية ملعهد العامل العريب يف باريس، واللجنة الدولية لتنمية  ِ

ُّوكلها مؤسسات عاملية تلتقف أمثال الدكتور قدورة، . ِالرتبية، وأكادميية العامل الثالث

م وث قافتهم الواسعة املرتكزة إىل شغف حقيقي بالقراءة، لتستفيد من نزاهتهم وخرب
  .وسعي ال ينتهي لالستزادة من املعرفة

االت العلمية ويف علوم الفيزياء خاصة، فهي  لن أتكلم عن مؤلفاته يف ا
ًتشكل مراجع علمية نفيسة، إال أنه البد يل من ذكر كتاب تربوي مازال حيتل  ً َ

 الذي شارك الدكتور قدورة ))َّتعلم لتكون((كتاب مكانة رفيعة بني كتب الرتبية، هو 
بإشراف ))اللجنة الدولية لتنمية الرتبية((يف تأليفه برفقة ستة من العلماء العامليني يف 

  . السياسي الفرنسي املعروف))إدغار فور((السيد 
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وهو يتناول . ١٩٧٩ وترجم إىل العربية عام ١٩٧٢إنه تقرير كتب عام 
ًناحية اإلنسانية، يف سعي جلعل التبادل الفكري ممكنا بني موضوع الرتبية من ال

اإلنسان والوسط االجتماعي، لتأكيد ضرورة توفري االستفادة من نعمة العلم لكل 
ًإنسان، وهو يتضمن دراسات إحصائية عن مستويات التعليم يف خمتلف بالد  ٍ

  .َالعامل، ويقرتح احللول ملا يعرتيها من مشكالت
مع اللغة أيها السيدات وا ًلسادة إن رحيل عبد الرزاق قدورة قد كان فاجعة  ّ

َإنه الرجل الذي بسط أجنحة . ُالعربية الذي حرم من رأيه السديد وثقافته الواسعة
فإذا كانت . َمعرفته على جماالت متعددة، وحاز ثقة زمالئه وحمبتهم وتقديرهم

ِذكريات السعادة ال تؤيت سعادة فإن ذكريات األسى هي ً ٌ مزيد من األسى وجتدد ُ
  .له

ُإن املوت نواةٌ هاجعة يف لب كل إنسان حيملها يف حياته إىل أن تنضج  ّ ِّ ُ ٌ َ ّ
َوتتفتح لتعلن انتقاله إىل عامل آخر ُ ّوعلى الرغم من غياب ذلك اإلنسان عن . ّ

ٍأنظارنا فإنه سيبقى حاضرا يف ذاكرتنا حيا يف ضمائرنا، مبا كان ميثله من قيم رفيعة  ّ ً
ًمواقف أخالقية جعلت منه مثاال نادر املثالو ٍ وإن األفذاذ الذين أعطوا ما أعطاه . َ

ًفقيدنا طيلة حياته ينعمون مبكانة رفيعة يف قلوبنا، ونرجو من املوىل أن حيلهم مكانة  ّ ُ ُ
 .عالية يف جنات النعيم



 - ٢٠٨ -  

  كلمة الدكتور عبد اهللا واثق شهيد
  أمين مجمع اللغة العربية بدمشق

  

  ٍنصف قرن مع عبد الرزاق قدورة
  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  .ُنصف قرن مضى يف صحبة الفقيد رمحه اهللا
كان لقاؤنا األول يف قسم الفيزياء بكلية العلوم يف الثكنة احلميدية يف 

َ بـعيد عوديت من اإليفاد، وكان املهندس حممد عبد ٍأيلول من سنة سبع ومخسني، َُْ
وكانت . ًالرزاق قدورة يستعد للسفر موفدا إىل اململكة املتحدة لتحضري الدكتوراه

َالغاية من اللقاء تسلم مكتبة القسم اليت كانت يف عهدته، واالطالع على  ِّ َ ّ
َمضمون املواد اليت كان يدرسها، ومناقشة ما ميكن أن يقرت ُ ُ . ح من تعديالت عليهاِّ

ٌواسرتعى انتباهي تكليفه تدريس مادة اليرغب أحد من أساتذتنا يف تدريسها،  ٍ
َ ُ

ذه املهمة، بعد أن  وكنت قد أخذت يف سنيت األخرية يف فرنسا أستعد للقيام 
ِّعلمت أن الكلية مل جتدد عقد أستاذنا الدكتور إسحاق احلسيين، رمحه اهللا، الذي  ُ

َوقد اتضح من عرض املهندس قدورة املنهاج . منذ تأسيس الكليةَّتوىل تدريسها  َ َ َّ
ٌالذي اتبعه أن أسباب النجاح متوفرة له يف تدريس هذه املادة اليت يتحاشى  ِّ ّ

َالكثريون الغوص يف رماهلا ُِّفارحتت له، وكان مما حيببه إىل النفس ما يتمتع به من . َْ
ًكانت لقاءاتنا نادرة يف تلك .  واالحرتامّالتواضع والبشاشة، وما يشعرك به من الود

ًالفرتة القصرية، إذ توزعته العناية بشؤون اخلطيبة اليت كانت ال تزال تلميذة يف  ُ َّ
  .ُصف الشهادة الثانوية، ومهوم السفر الذي سيبعده عنها إىل حني

كانت . ًمرت أعوام أربعة تقريبا قبل عودة املهندس قدورة من اإليفاد



  
٢٠٩   تأبني األستاذ الدكتور حممد عبد الرزاق قدورة حفل 

ِالقسم يف أثنائها تدور حول تطوير املناهج وإصالح التعليم وإقالع أحاديثنا يف  ِ ِ
ًاجلامعة بالبحث العلمي وموقع فلسفة العلوم وتارخيها يف التمكني هلا مجيعا ِ وكنا . ِ

. ٍإذا ما أرهقنا النقاش نسرتيح يف واحة شعر مع الدكتور أدهم السمان رمحه اهللا
نضم إلينا من جديد أصبحت واحة األمس فلما عاد الدكتور قدورة من اإليفاد وا

ًواحات ينيعة للشعر والتاريخ والفلسفة، وزادنا ألوانا جديدة يف السياسة ومذاهبها  ً ً ٍ

وما إن ازدهر ذلك املنتدى العلمي الثقايف حىت غادرنا الدكتور . يف الشرق والغرب
ٍسيق من ٍقدورة إىل كلية اهلندسة اليت أنشئت يف أوائل الستينيات مبعونة وتن

اليونسكو، فكانت اللغة اإلنكليزية هي اليت جتمع املدرسني املؤسسني على 
م القومية، وكان الدكتور املهندس قدورة خري من يقوم بالتنسيق  ْاختالف لغا َ َ
ًبينهم يف كلية اهلندسة، فهو مهندس ويعرف إضافة إىل إتقان اإلنكليزية والفرنسية  ٌ

ٍعدة لغات أجنبية كاألملانية  والروسية على األقل، فانقطع ملهمته اجلديدة ومل نعد َ
ًنلتقي إال ملاما ّ.  

ُ والذي عينت ١٩٦٦ّمث كان التغري السياسي الذي جرى يف شباط سنة  ُِّ
ُعلى إثره نائبا لوزير الرتبية لشؤون التعليم العايل، فأعادنا االهتمام بتطوير التعليم  َ ً

ُدانا، وأخذت تتبدى لنا بعض طباعه العايل إىل تكثيف لقاءاتنا وتوسيع منت َّ َ َ
ُوصفاته الشخصية اليت كانت خافية، كالتشدد يف احلكم على ما تبديه نفسه  ُ ّ ً

َفقبيل امتحانات حزيران نقل رئيس جملس الوزراء رغبة القيادة . وقمع ما تشتهيه َُ
ِّبالسماح للطالب اجلامعيني السجناء، وجلهم من قياديي احتاد الطالب السا بق، ُُّ

م ولكن يف سجنهم يف القلعة ًوحسما لالختالف يف الرأي حول . بتقدمي امتحانا
ُجواز تقدمي االمتحانات خارج القاعات املخصصة هلا، دعي جملس اجلامعة 

ُوكان الدكتور عبد الرزاق قدورة عميد كلية اهلندسة . ٍلالنعقاد يف جلسة استثنائية
لس وحضر اجللسة، ولكن ما  إن طرح موضوع الطالب السجناء ًعضوا يف ا
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ًحىت استأذن باالنسحاب وخرج فورا ألن أخاه عبد القادر كان يف عداد الطالب 
ِالسجناء، وال يريد أن يؤثر حضوره يف آراء زمالئه األعضاء، كما خيشى أن خترج  ُ ُ

َالعاطفة رأيه عن جادة الصواب ُ!  
َوزار املدير العام لليونسكو يف تلك األيام القطر  ُِّفكلف الدكتور قدورة ُ

ٍمرافقته، فرتك يف نفس الضيف الكبري أطيب األثر، وبعد مدة من عودته إىل مقر  َ
ٍعمله يف باريس ندب الدكتور قدورة للقيام مبهمة متعددة األغراض يف أفريقيا دامت  َ
اها بتقرير نال رضا املدير العام، وثبت ثقته فيه، كما ثبت العزم َّأكثر من شهر وأ َّ ٍ 
على ترشيحه فيما بعد ملنصب املدير العام املساعد للعلوم يف اليونسكو، وقد باشر 

  .ِالدكتور قدورة عمله هذا يف والية ذلك املدير العام نفسه
ً وكالة اجلامعة عاما واحدا، ١٩٦٩وتوىل الدكتور قدورة قبل ذلك يف عام  ً

َتابع فيه تشجيعه أعضاء هيئة التدريس على الرتمجة ن يرى منذ بداية عمله فقد كا.َ
ُّيف التعليم اجلامعي ضرورة التوجه يف التعليم العايل إىل الرتمجة وليس إىل التأليف، 
 ةوساهم يف ترمجة العديد من املؤلفات اجلامعية املرموقة من اللغتني اإلنكليزي

َوالفرنسية، وتابع نقل العلم إىل العربية بعد أن حترر من مهام اليونسكو، فرتجم 
ر يف جملة عامل الذرة السورية، ويف جملة العلوم الكويتية اليت كان قد شجع على ونش

لة أمريكية معروفة ٍإصدارها ترمجة  ٍوكان إميانه بنهضة علمية تقوم على الرتمجة . ً ٍ

مع سنة تسعني  ًيزداد رسوخا كلما تقدم به العمر، فنادى يف حفل استقباله يف ا
َرى يوما قريبا تـرتجم فيه الكتب العلمية احلديثة هل ن... ((: ًقائال) ١٩٩٠( َُ ً ً

َالصادرة باللغة اإلنكليزية بسرعة وإتقان لتعرض يف السوق اجلامعية  ُ
ٍ ًليت قوما ... ٍ

من أصحاب األموال يفطنون إىل ذلك، ويتحالفون مع أساتذة اجلامعات العرب 
  ))...ُلينجزوا ما نتمناه

ُيف عام تسعة وستني أوفدت إىل ف ِ اية ذلك ُ ِرنسا، وأوفد الدكتور قدورة يف  ُ
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ِّالعام أو يف بدايات الذي يليه إىل اململكة املتحدة لالطالع العلمي، واتفقنا على 
تكريس وقتنا يف الوطن بعد العودة إليه للبحث العلمي، وعدم ممارسة األعمال 

ِداري، فعهد ولكننا عدنا يف أوائل السبعينيات إىل الوطن وإىل العمل اإل. اإلدارية ُ
ًإيل بتأسيس مركز الدراسات والبحوث العلمية، وآزرين فيه بتسميته عضوا يف  ّ

ًجملس إدارة املركز، مث مسي رئيسا جلامعة دمشق يف عام  ا ١٩٧٣ُ ، وآزره يف إدار
وكيال اجلامعة الدكتور إبراهيم حداد والدكتور حممد خري فارس رمحه اهللا ، ومها 

ن األخالق الكرمية وصدق العزمية يف العمل، وكانا من على مثل ما هو عليه م
ما أيضا، فنهضوا باملهمة  ًاملعجبني به خلقا وإدارة وعلما، كما أعجب هو  ً ً

ًكان هلم اجتماع صباحي يوميا يتدارسون فيه شؤون اجلامعة ويتوزعون . ّمتحابني
ح اجلامعي ًرمسوا معا اخلطوط الكربى لبعض مشروعات اإلصال. تنفيذ ما يقررون

َّكمشروع التفرغ للعمل املهين، الذي كنا نرى قصره يف تصورنا األويل على كليات  ْ َ ّ
  .ُِّالعلوم التطبيقية ككلية الطب، فطور ليشمل مجيع الكليات واملعاهد اجلامعية

ًكان الدكتور قدورة رمحه اهللا رؤوفا بالطالب حريصا على حتسني إعدادهم  ً
ًللحياة علميا وأخالقيا و ًذكر الدكتور إبراهيم حداد، أن طالبا أساء . ًاجتماعياً

التصرف يف أثناء جولة للدكتور قدورة يف إحدى باحات اجلامعة فاحتجزه رجال 
ًاألمن، فلما بلغه نبأ احتجاز الطالب غضب وأحل على اإلفراج عنه فورا، ومل يبت  ّ

  .ّليلته رخي البال إال بعد أن أفرج عن الطالب واصطحبه بنفسه
 مل يغادر الدكتور قدورة منشآت اجلامعة ١٩٧٣ويف حرب تشرين عام 

ٍطوال مدة احلرب، واختذ من مكتبه فيها غرفة عمليات ومقرا جهزه بسرير من  َّ ً َ َّ َ
  .املستشفى يقضي فيه بعض ساعات النوم القليلة كل ليلة

ِإال أنه مل يطل املكوث يف رئاسة اجلامعة، فقد انتقل يف عام   إىل ١٩٧٦ُ
واستمر يف عمله . اريس ليقوم هناك مبهام املدير العام املساعد لليونسكو للعلومب
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  .ّهذا هناك حىت بلوغه سن الستني وإحالته على التقاعد
ٍوقد حظيت شخصيته الثقافية والعلمية الفذة مبكانة رفيعة يف األوساط  ٍ ّ

 بعض كبار ًالثقافية الفرنسية واألوربية عامة، ونشأت صداقات متينة بينه وبني
لس النيايب الفرنسي يف تلك األيام، والعامل  الشخصيات كإدغارفور رئيس ا

ويف الكلمة . الباكستاين الربيطاين عبد السالم، حامل جائزة نوبل يف الفيزياء
مع املهندس وجيه السمان رمحه اهللا سنة تسعني يف حفل  اليت ألقاها عضو ا

ا والوظائف اليت استقبال الدكتور قدورة، تعداد بعض  أهم الدراسات اليت قام 
  .شغلها

ًوبعد ذلك التاريخ، تاريخ إحالته على التقاعد، أخذ يتنقل سنويا ما بني  ّ
ُيشده إىل دمشق موطنه، األهل وأصدقاء الطفولة . دمشق وباريس ولندن ُ

ِ ّ
ر ويف لندن وما حوهلا أعز ماله يف هذه الدنيا سام. والشباب وجممع اللغة العربية

ويف باريس يعكف على تأمل احلياة كما عاشها وكما استعرضها يف . وأم سامر
ٍوباريس، على غري ما يظن، خري مكان العتكاف اإلنسان . جتارب اآلخرين َ ُ

ِأمل ينب . وانقطاعه إىل نفسه، يستخلص من معاين احلياة بعضها ويبين فلسفته
لقد تغريت نظرة الدكتور .  كثرًهيمنغواي بعضا من فلسفته عن احلياة فيها، وأمثاله

ًقدورة إىل احلياة تدرجييا وباستمرار، واستطاع السيطرة على نفسه فأخفى مظاهر 
ا إال الصديق املتتبع عن قرب ّالتغريات املفاجئة فمرت أمامنا، ال يشعر  ّ.  

ُلن أذكر ببعض احملطات اليت أدركتها يف مسرية التغريات العاصفة يف  َِّ ُ
ٌس، ولكنين أكتفي بالتذكري مبا ألفه فيه كثرة ممن خيالطونه، التذكري حياته يف باري ََِ

ّبنطال وقميص قصري الكمني يكاد ال يفارقه يف فصول : بلباسه األزرق الداكن
ال يستعمل يف تنقالنه ضمن املدينة وسائط النقل مهما كان الطقس . السنة كلها

ًمشمسا شديد احلرارة أو ممطرا وباردا ً ًه يف الطرقات إال مسرعا مصطحبا ال ترا. ً ً ّ
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ٍ اإلنكليزية رافضا كل عرض ممن يلمحه من املعارف واألصدقاء، ))نيتشر((جملة  َّ ً
ًخصص أياما من األسبوع يستقبل فيها زائريه ما بني . إليصاله إىل حيث يقصد

ًالسادسة والثامنة مساء، ويزور يف األيام األخرى منه أهله وأصدقاءه يف نفس 
ًت تقريبا، ينام بعد صالة العشاء ويستيقظ باكرا، وللرياضة يف نظام حياته األوقا ً

ٌالراتب موقعها وألداء بعض الواجبات حق معلوم وكأنين فهمت منه أنه يأكل مرة . ُ
ولذلك فإنه ال يليب الدعوة . ًواحدة يف اليوم ما بني الرابعة والرابعة والنصف مساء

ًيهة لديه، وال يتناول يف غري املوعد احملدد شيئا ولو ًإىل وليمة إال نادرا وألسباب وج ّ ٍ

كل ما يف بيته يدل على الزهد والتقشف، مكتبه لوح من .كان قطرات من املاء
ّالفورميكا على قوائم معدنية تطوى، جند عليه كلما زرناه جملة نيتشر أو غريها من  ّ ُ

الت العلمية، والقرآن الكرمي أو كتابا من الكتب اليت  درجنا على تسميتها ًا
. ّالكتب الصفراء، مل أحاول معرفة ما يقرأ منها، ومل أسأله، ومل حيدثنا هو عما يقرأ
ٍيستعني على القراءة يف بعض األحيان مبكربة أو أكثر جندها على مكتبه ذاك ّ .

ذاكرته القوية . َّوهو ال يقرأ إال ما يدخل يف خمطط قراءته الذي أقره منذ سنوات
  . ه الثمينة املتنقلة الشديدة التنوع واالتساعهي مكتبت

مع عن أعماله فيه وال ميسها،  ّوكان، رمحه اهللا، ال يدخل إليه تعويضات ا
ِ ُ ُ

مع، أما تعويض العضوية الشهري  َّفكانت توزع على املعوزين من العاملني يف ا ُ
ّين بأنه مل أشعر يف العقدين األخري. فكان يرفض التوقيع على جداوله الشهرية

ُتلك الدار اآلخرة  : ٍيطمع يف شيء من متاع الدنيا، وكأنه يردد اآلية الكرمية ِ ُِ ّ َ
َجنعلها للذين ال يريدون علوا يف األرض وال فسادا والعاقبة للمتقني ِ ِ ِ ِ َُِّ ُ ً َ ِ ِ ُ ُُ َ ُ ِ َُّ َ َ َ.  

ّوهو مرهف احلس شديد االنفعال مبا خيدش كرامته، ال ينسى اإلساءة 
ًمل أمسع منه مذ عرفته حديثا أشار . ب املسيء وال يسعى لالنتقامإليه ويتجن

ٍفيه إىل نقيصة يف بعض من نعرف، ولكنه ينصح باالبتعاد عن شخص ال يرى  ّ ٍ
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ٍيف القرب منه خريا، وجل ما ميكن أن يقوله يف شخص أساء إليه، ال يعدو  ّ ً
َعبارات شديدة التهذيب َيذكر أن رئيس جملس الوزراء دعاه م. ٍ َرة ليتفقد أحواله ُ

يا سيدي إنه رجل ذو أهواء، : يف عالقته بأحد الوزراء، فسأله عنه فأجاب
لس قائال هذا كالم حيكى يف أكسفورد، أما هنا فقل عنه كذا  ًفقاطعه رئيس ا

 ...وكذا
ًوهو كرمي ويف، كان يهدي إىل أصدقائه وهو يف فرنسا، تأكيدا حلضورهم  ٌّ

اّالدائم يف باله، ما جيد  . ّنشره من الكتب اليت يقدر اهتمام كل منهم مبوضوعا
ًأما وفاؤه فقد أملى عليه االنتقال من كلية العلوم إىل كلية اهلندسة تنفيذا لرغبة  َ
ُّأستاذ جيله وحيبه، هو أستاذنا وجيه القدسي رمحه اهللا، الذي قال عنه يف حفل  ِّ ٍ

ّأحب أساتذيت إيل الوجيهان((: استقبال جممعي ُّ .  إنه الوفاء))القدسي والسمان: َ
َّوكان يويل تفقد أحوال أصدقائه عنايته والسيما يف أوقات الشدة ِّ.  

ّأما احلب فقد أصبح نعيم حياته، ولتستمع، لتدرك ذلك، إىل مناجاته 
ّإنه اليرفع مساعة اهلاتف أبدا إال إذا رن جرسه . لوحيده الدكتور سامر على اهلاتف ً

ُّرنات اتفق عليها مع سألته عما يفعل يف لندن يف النهار عندما .  سامر وأمه فقطّ
ًيكون سامر يف عمله يف املستشفى، فقال أقضي وقتا ممتعا يف غرفة سامر أكنسها  ً

ٍوأتأمل كل زاوية وركن فيها وما ترك عليها من أثر ٍ ُّهذا احلب، مع بعد الشقة . ّ ُ
النفس وتطهريها من كل ودوران األيام ودميومة التأمل والتفكري وقسوة ترويض 

ا، يسمو به فيتجه إىل اهللا   .ٍرجس قد خيطر 
ولنتأمل مالمح هذا التطور يف فاحتة كلمتني، إحدامها يف حفل استقباله 

سيدايت ساديت، السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، أما يف : سنة تسعني إذ يقول
الصالة والسالم بسم اهللا واحلمد هللا و: حفل استقبايل بعد مخس سنوات فقال

هذا هو احلب، تدرج به من .. على رسول اهللا، السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
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ّحب بعض ما يف الدنيا إىل حب سامر من زينتها، وأظنه دخل يف مرحلة السمو  ٍ ِّ ُ ّ
َّليخلص هللا احلب ُ.  

مع أسعى ملرافقته خطوات  ٍكنت كلما ودعته إثر زيارة يف مكتيب يف ا
ُ

ٍ
ًكتب، كعاديت يف وداع عزيز، فيأىب أن أرافقه، وخيرج مسرعا كعادته، خارج امل

ّوأسعى خلفه مسرعا أيضا فأدركه وهو يقفز على الدرج مورد الوجنتني كأنه  ً ً
دوء، وأناجي نفسي والرضا يغمرين هذا هو  ّيف العشرين من العمر، وأتأمله 

مع، وهو الذي سيودعين أيضا يوم    .الرحيلًالذي استقبلين يف ا
رحم اهللا أبا سامر لقد فقدناه، وتلك مشيئة اهللا، ولكنين فقدت بفقده 
آخر صديق يل من أبناء جيلي يف كلية العلوم وهذا هو اليتم عاد إلينا يف آخر 

  . ُالعمر
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  كلمة الدكتور وائل معال
  رئيس جامعـة دمشـق

  :أيها الحفل الكريم
ًاليوم لتأبني علم من أعالم العلم يف بالدنا، وكوكبا أضاء حياة  ُجنتمع ٍ

ًجامعتنا، رجل محل راية العلم قناعة وممارسة، وأرادها خفاقة دائما، حرصا على  ً ً
ٍنقف اليوم بكل خشوع وفخر لت.َّمستقبل الوطن وعزته ٍ ٍحية ذكرى أستاذ كبري وعامل ِّ ٍ ٍ

َجليل ترك بصمته يف العقول، وخط طريق الفالح لألجيال، مث سلم الراية ملن تاله،  ّ َّ ٍ
  .مع قسم األوفياء لألوفياء

ُّإنه أستاذنا الكبري، الدكتور عبد الرزاق قدورة، الذي ستبقى جامعة دمشق 
ا، والذي ينحين لوداعه خلف مت ًثل ما قرأ على يديه علما تفتخر مبا أرسى يف وجدا

ٍوأخالقا، وما ورث عنه سلوكا وإميانا بقيمة العلم يف رسم معامل مستقبل أفضل ً ً ً.  
ّيف مسرية حياته الثرة شرف الفقيد عدة مناصب أثبت جدارته فيها، وجسد  ّ ّ ّ

ًجه البناء شكال ومضمونا ّعرفته جامعة دمشق أستاذا عاملا، تدرج فيما بعد يف . ً ً ً
ًاملناصب اإلدارية العلمية فيها، وأثبت إخالصا وتفانيا وجدارةتويل  ًعني وكيال . ً ُّ

ًلكلية اهلندسة، مث عميدا هلا، مث وكيال للجامعة، مث رئيسا هلا مدة ثالثة أعوام، من  ً ً
  .١٩٧٦ إىل ١٩٧٣

ًعرفت أستاذنا اجلليل عن قـرب، حني كان أستاذا ملقرر الفيزياء، وكنت طالبا يف  ُ ًُ ُْ َ
ًكان مثاال للعامل املنصرف إىل شؤون علمه، . ية مشواري يف كلية اهلندسة املدنيةبدا

ِاملتحلي بالتواضع ورحابة الصدر، وصدق القول، واستقامة العمل، وقناعة العيش كان . ّ
ّال يرتدد يف اإلجابة عن أي سؤال يتبادر لذهن أي منا ٍ ُوكان يقدم لنا النصح واإلرشاد . ٍ ُ ّ ُ

ُكان مرجعا حيتكم إليه، ومثاال يقتدى به للمعلم . كما يف أمور حياتنايف أمور علمنا  ً ُ ً
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ًوخالل فرتة ترأسه جلامعة دمشق، كان حريصا على تنشيط عملية ترمجة العلوم . األب
ًكما حرص صادقا على أن تكون جلامعتنا العتيدة، بصمات بارزة يف عملية . إىل العربية ِ َ

ا على قبول اإلعارة التعريب ونشر العلوم يف الوطن ا ّلعريب، فكان يشجع بعض أساتذ
  .إىل اجلامعات العربية الفنية

ًوانتهى به الرتحال، رمحه اهللا، إىل جممع اخلالدين، يوم أصبح عضوا يف جممع  َ
ُاللغة العربية، فخاض جتربة تكريس التعريب، إميانا منه بقدرة لغة الضاد، على التعبري  ً

ٍيف ميادين العلوم، يف زمان تتضافر فيه اجلهو إلضعاف واحدة ُالدقيق عن عمق املعاين  ٍ

  .من أقوى دعائم وجودنا العريب وتطلعنا إىل بناء مستقبلنا القومي
مع عام  ، تساءل ١٩٩٠ًيف خطابه الذي ألقاه يف حفل استقباله عضوا يف ا

ُهل سنرى يوما قريبا ترتجم فيه الكتب العلمية احلدي((: الفقيد الكبري ً ثة الصادرة ً
ًباإلنكليزية، بسرعة وإتقان، لتعرض يف السوق اجلامعية، ليفيد منها الطالب خريا  ُ ٍ

ُِّكان هذا بالنسبة له حلما من أحالم اليقظة، يفر إليه خشية ما أمساه . ))ًكثريا؟ ً ُ
أستاذنا . بالكابوس األسود، وهو أن خيتفي لواء العربية يف التعليم اجلامعي العلمي

نين اليوم إذ أستذكر حلمك، أطمئنك إىل أننا سائرون على طريقك، وأننا الكبري، إ
ُنعمل جبد على تعريب ما يصدر يف ميادين العلوم النظرية والتطبيقية، علنا نسهم يف  ّ ٍ

  .ًاإلبقاء على لواء العربية خفاقا يف التعليم اجلامعي العلمي
الفقيد لرحيله عنهم ُولئن كان النصيب األوىف من احلسرة واألمل، يطال أهل 

  .إىل دار البقاء، فإن النصيب األوىف من االعتزاز، قد ملكناه حنن من مرياثه
ٍنتوجه إىل اهللا العلي القدير أن يثيبه عن عطائه جبود من فسيح جنانه، 

  .ونتوجه إىل ذويه بالعزاء واحملبة واالحرتام
  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
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  :أيها احلضور الكرمي
ْامسحوا يل بادئ ذي بدء أن أذكر ما قاله الكاتب العريب الكبري الطيب  ِ

  :صاحل يف وصفه لفقيدنا قبل أكثر من عقد
ٌورع بال تكلف، صايف الذهن، ميلك قدرة هائلة على التعلم، وجهه (( ِ

ا أصداء آليات يشع بضوء القرآن وحركاته وسكناته وأسلوب ه يف العيش كأ
ِّرجل فذ بكل معاين الكلمة يذكر بعلماء املسلمني يف عصور . القرآن املبني
  .))التنوير األوىل
  ..أيها احلبيب

َعندما اخرتت أن ... َيف ذلك اليوم عندما أدرت ظهرك وآثرت الرحيل
ًمتضي مودعا كل من أحبك إىل غري لقاء ِّ.  

َنا لتلقي علينا نظرتك األخريةَيوم مجعت... يف ذلك اليوم َ َولتهدينا ... ُ
  .ابتسامتك الدافئة للمرة األخرية

ُحينما فتحت لنا باب منـزلك واستقبلتنا كما تستقبل ... يف ذلك اليوم
ِ َ

ِاألم أطفاهلا مبطر من احلب والدفء واحلنان ٍ.  
ِعندما زرتنا يف دارنا فصحبت معك كل فرح العامل ... يف ذلك اليوم

ً يف جعبتك لكل منا شيئا ما كان ينتظره بفارغ الصربومحلت ٍ.  
ُعندما محلت كرسيك اخلشيب وجلست بقريب وأنا أصارع ... يف ذلك اليوم َ

ُفهزمته بك وقهرته بعزميتك، واستعرت من صربك ما محلين عليه... املرض ُ.  
ُعندما كنت ترسل يل من راتبك الدراسي ما أستعني ... يف ذلك اليوم

  .ف العيش وقسوة احلياةبه على شظ
  .تذكرت هذا كله يف ذلك اليوم



  
٢١٧  رزاق قدورة حفل تأبني األستاذ الدكتور حممد عبد ال

  ...أيها احلبيب
  وغمرين... َيا من سكنين

  .ْيا من مسحت يداه جراح اليتم بداخلي
  .َيا من كنت األم واألب واألخ واحلبيب والصديق

  يف ذلك اليوم ؟كيف رحلت 
  ...يف ذلك اليوم

عندما كنت مريضا، فأخفيت عنا ما كان يؤملك ويؤ
ُ ّ ّرقك وجتشمت ً ِّ

ًكما يليق بك، صابرا حمتسبا... ًعناء املكابرة، وحتملت وطأة األمل وحيدا ً ..
ًكما يليق بك، شاخما قويا   .كما يليق بك.. ً

  ...أيها احلبيب
  .كيف يل أن أقوى على االنتظار

  .كيف يل أن أمجع نفسي بعد أن هدمها رحيلك
َمن أين يل بصرب يكون حبجم احلزن الذي خلفت َّ   .ه وراءكٍ

ُأي يد ترى ستحمل رائحة يديك ٍ ُّ.  
ٍوأي صوت ذلك الذي سيحمل دفء صوتك ُّ.  

ا عيون األحبة الذين فارقوين ٍوأي عني تلك اليت سأرى    .غري عينيك.. ُّ
ٍوأي يوم سأنتظر فيه جميئك   .ًيا من لن تأيت أبدا... ُّ

  ...أيها احلبيب
ودخلت غرفة العناية حينما ذهبنا بك إىل املستشفى ... يف ذلك اليوم

  .ًالفائقة، كنا نقف خارجا ننتظرك أن تفتح عينيك وأن خترج إلينا
ًكان حبنا لك أكرب من خوفنا عليك، كان األمل بداخلنا قادرا على  ُ

  .أن يبدد كل غيوم الشك الرهيبة
ُكنا ننتظرك بنفس اللهفة اليت كانت تسبق جميئك إلينا ّ.  



   
لد –جممع اللغة العربية بدمشق  ٢١٨  )١(اجلزء ) ٨٣( ا

ُفسه بني ذراعيك ويقبلك كما اعتاد ٍكان كل واحد منا يريد أن يرمي ن
  .أن يفعل يف كل مرة كان يلقاك
  .ًومل خترج إلينا أبدا.. لكنك مل تفتح عينيك

  ...أيها احلبيب
ُتذكرت ما ... َعندما أدرت ظهرك وآثرت الرحيل... يف ذلك اليوم

ُكنت قد كتبته يف سالف األيام وأنت تتذكر األحبة الذين فارقوك َ َ:  

ًوشيخا كان يرعانا صغارا  َف املستطيعاَووالدنا العطو ً 
 أحن إىل سجاياهم فأبكي  وأدعو أن أالقيهم سريعا

... ٍفكان يف ذلك العزاء لفقدك، والصرب على حياة لن تكون فيها
ِعائد إىل أبينا وأمنا وخالنا الشيخ... ٌفأنت اليوم عائد إىل األحبة ُِ ُّفلتهنأ أيها . ٌ
ُ إليهم ولطاملا أردت أن ترمتي يف أحضان أمنا اليت َاحلبيب، فلطاملا اشتقت

  .ًفارقتنا منذ أكثر من سبعني عاما

َدعاك فلبيت الكرمي الداعي َ َ َ 
ِكعهدك مرتاح السريرة راضيا َ َ ِ 
ِوما كرب إال كنت فارج أهله

َ ِ َ ُ َ 
َفلما أتاك الكرب كنت ُ َُّ  ُمداريا.. َ

ُوال سائال يوما رددت سؤاله  َ ْ َ َ ً ً 
َ لنت يف قصد إذا سرت راجياوال ِ ٍ َِ  

ٌولكن أتاك اليوم أمر إذا اعرتى َ َ ْ 
َفدونه كل اخللق صرن سواسيا ِ ِ ُ ُ 
ًوما كنت إال للمعايل مسافرا َ 



  
٢١٩  رزاق قدورة حفل تأبني األستاذ الدكتور حممد عبد ال

ِِوما كنت إال للمكارم صاديا
َ 

ْوقد يرجتى هدي النجوم إذا بدت َ َ ُ
ِ

ُ 
ُويستهدك النجم الذي كان هاديا َ ِ ْ َ 

ًقسوت إذا غادرت أهال َ   وصحبةَ
َومل تك يوما، مذ عرفتك، قاسيا ًُ 
ُعليك سالم اهللا ما أنت أهله َ ُ َ 
َوحسبك أن خلفت ذكرك باقيا َّ َ ُ 

  ..ًوأخريا
  :أيها احلضور الكرمي

َّالشكر موصول بكامله إىل السيد رئيس اجلمهورية الذي كرم الفقيد حبياته 
ورية من الدرجة املمتازة، والشكر لسيادته لعزائه الكرمي ألسرتنا مبنحه وسام اجلمه

  .واليت مكنتنا من حتمل مصابنا اجللل
والشكر موصول لوزارة التعليم العايل ممثلة بسيادة الوزير الدكتور غياث 

  .بركات
ًوالشكر موصول جلامعة دمشق رئيسا وأساتذة وطالبا ً ً.  

مع اللغة العربية ر   .ًئيسا وأعضاءوالشكر موصول 
والشكر موصول لكم أنتم أيها احلضور الكرمي ولكل من ساهم وشارك يف 

  .حفل التأبني هذا
 والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته



 - ٢٢٠ -  

  والمجالت المهداةالكتب
   اللغة العربيةجممع مكتبة إىل

  ٢٠٠٧يف الربع الرابع من عام 

  العربية الكتب -  أ

  سعد الدين المصطفى. أ

/ أبحاث المؤتمر السنوي السابع عشر لتاريخ العلوم عند العرب −
 - ه١٤٢٨منشورات الرتاث العلمي : د مصطفى موالدي، حلب.أإعداد 
 .م٢٠٠٧

َينـوريِّابن قتيبة الد − منشورات وزارة الثقافة، : تأليف جريار لوكونت، دمشق/ َ
 .م٢٠٠٦ - ه١٤٢٨

.  د)/م١٩٤٦ - ١٩٢٠(االتجاهات الفكرية العربية في الصحافة  −
 .م٢٠٠٦سهيل املالذي، حلب، مديرية املطبوعات والكتب اجلامعية، 

ّعبد الفتاح رواس : ّخري الدين األسدي، حققه/ أحياء حلب وأسواقها −
 .م٢٠٠٦ - ه١٤٢٧منشورات وزارة الثقافة، : دمشققلعجي، 

مديرية الكتب واملطبوعات : جمموعة من الباحثني، حلب/ أدباء من حلب −
 .م٢٠٠٦ - ه١٤٢٧اجلامعية، 

منشورات : حممد حسن عبد احملسن، دمشق. د/ األدب الشعبي في حلب −
 .م٢٠٠٦ - ه١٤٢٧وزارة الثقافة، 

دار أعراف، : اهيم أمحد، طرطوسحممد علي إبر/ األدوات في اللغة العربية −
 .م٢٠٠٧



  
الت املهداة    الكتب وا

 

  

٢٢١

جمموعة من الباحثني، اللجنة الشعبية لدعم الشعب الفلسطيين، / إسرائيليات −
 .م٢٠٠٧

منشورات وزارة الثقافة : حازم سليمان احللي، بغداد. د/ إطاللة الفجر −
 .م١٩٩٠واإلعالم، 

اسة عبد الرمحن الكواكيب، در/ أم القرى مؤتمر النهضة اإلسالمية األول −
 .م٢٠٠٦، حلب، ١ّحممد مجال طحان، ط. د: وحتقيق

دار الفيحاء، ودار املنهل : حممد حسام اخلطيب، دمشق/ أهل الجنة −
 .م٢٠٠٧ -  ه١٤٢٨، ١ناشرون، ط

حازم احللي، قم . د: األسرتاباذي، حتقيق/ البسيط في شرح الكافية −
 .م٢٠٠٧ - ه١٤٢٧

مع العلمي من: حسني أمني، بغداد. د. أ/ بغداد تاريخ وحضارة − شورات ا
مع،   .م٢٠٠٧ - ه١٤٢٧العراقي، مطبعة ا

حسن داخل جريو، بغداد، منشورات . د/ بوابات المعلومات اإللكترونية −
مع،  مع العلمي العراقي، مطبعة ا  .م٢٢٠٧ - ه١٤٢٧ا

حممد بنشريفة، منشورات / تاريخ األمثال واألزجال في األندلس والمغرب −
 .م٢٠٠٦ب، دار املناهل، وزارة الثقافة، املغر

ِّتاريخ الطب في الموصل عبر العصور − ّحممود احلاج قاسم حممد، . د/ ّ
 .م٢٠٠٧ - ه١٤٢٨: املوصل

ِّالتاريخ وأسماء المحدثين وكناهم − ثامر .د: حممد بن أمحد املقدمي، حتقيق/ ُ
 .م٢٠٠٦مكتبة آية اهللا العظمى سيد املرعشي النجفي، : كاظم اخلفاجي، قم

حممد / شرعي ومدارسه في حلب في القرن الرابع عشر الهجريالتعليم ال −



  
لد – جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )١(اجلزء ) ٨٣( ا

  

 ٢٢٢

 .م٢٠٠٦ - ه١٤٢٧عدنان كاتيب، مديرية املطبوعات والكتب اجلامعية، 
يجة إدليب، حلب/تقاسيم حلبية − مديرية الكتب واملطبوعات اجلامعية، :  

 .م٢٠٠٦
ّعبد الفتاح رواس قلعجي، الكويت / التواشيح واألغاني الدينية في حلب −

 .م٢٠٠٦مؤسسة البابطني، : قودمش
أمحد فوزي اهليب، . د/ الحركة الشعرية زمن المماليك في حلب الشهباء −

 .م٢٠٠٧ - ه١٤٢٧مديرية الكتب واملطبوعات اجلامعية : حلب
حممد فؤاد : مسعود بن حممد السجزي، دراسة وحتقيق/ حقائق أسرار الطب −

 .م٢٠٠٦منشورات وزارة الثقافة، : الذاكري، دمشق
منشورات : بغداد عبد املنعم دمشق. د/ ي أحاديث الماء والجمالحلب ف −

 .م٢٠٠٦وزارة الثقافة، 
منشورات وزارة الثقافة، : بغداد عبد املنعم، دمشق. د/ ّحلب مدينة أم أغنية −

 .م٢٠٠٦
: عالء الدين الزعرتي، دمشق. د/ دار المكتبات الوقفية اإلسالمية بحلب −

 .م٢٠٠٦ - ه١٤٢٧دار غار حراء، 
عهد . د/ ة تقويمية لمناهج القواعد النحوية في مراحل التعليم العامدراس −

 .م٢٠٠٧حوري، رسالة دكتوراه،  جامعةدمشق، 
حممود احلاج قاسم حممد، . د/ دراسات في التراث الطبي العربي اإلسالمي −

 .م٢٠٠٥ - ١٤٢٦: املوصل
: ِْلينة موفق دعبول، دمشق. جرياردو جورج، ترمجة د/ عبر العصور دمشق −

 .م٢٠٠٧ - ه١٤٢٨دار ابن قتيبة، 



  
الت املهداة    الكتب وا

 

  

٢٢٣

منشورات وزارة : كارين صادر، دمشق: دراسة وحتقيق/ ديوان خالد الكاتب −
 .م٢٠٠٦الثقافة، 

: ملكة أبيض، دمشق. ماريو مارجاس للوزا، ترمجة د/ ٍرسالة إلى قاض ناشئ −
 .م٢٠٠٦منشورات وزارة الثقافة، 

مكتبة :  رفيعي، قمعلي: حممد حسن احلسيين الزنوري، حتقيق/ ّرياض الجنة −
 .م٢٠٠٧السيد املرعشي، 

ُالسبع الرابع من عيون األخبار وفنون اآلثار − ْ عماد الدين إدريس بن احلسن / ُّ
 .م٢٠٠٧مأمون الصاغرجي، معهد الدراسات اإلمساعيلية، : األنف، حتقيق

كلية اآلداب : حممد شقرون، تونس/ السياسة واالجتماع في فكر الجاحظ −
 .م٢٠٠٦ة، والعلوم اإلنساني

: حممد فاتح زغل، دمشق. د/ سلطة المثقف بين االقتراب واالغتراب −
 .م٢٠٠٦منشورات وزارة الثقافة، 

منشورات وزارة : إعداد نزيه خوري، دمشق/ الشاعر العربي عمر أبو ريشة −
 .م٢٠٠٦الثقافة، 

سناء الريس، : البن هشام األنصاري، حتقيق ودراسة/ شرح بانت سعاد −
 .م٢٠٠٧ - ه١٤٢٨الدين، دار سعد : دمشق

حممد : مشس الدين ابرمادي، حققه/ شرح الصدر لشرح زوائد الشذور −
 .م٢٠٠٦منشورات وزارة الثقافة، : عدنان قيطاز، دمشق

. د: أليب حيان األندلسي، حتقيق/ شرح التسهيل كتاب التذييل والتكميل −
 .م٢٠٠٦منشورات وزارة الثقافة، : وليد السراقيب، دمشق

: أمحد احلسني، دمشق/ عة الشعبية في العصر العباسيشعراء النـز −
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 .م٢٠٠٦منشورات وزارة الثقافة، 
ماجد احلكوايت، دمشق والكويت، / شعراء النصارى العرب واإلسالم −

 .م٢٠٠٦مؤسسة البابطني، 
إعداد مؤسسة البابطني، حلب / شعر حلب في معجم البابطين −

 .م٢٠٠٦: والكويت
منشورات وزارة :  قدري مدلل، دمشقحممد/ شيح المطربين صبري مدلل −

 .م٢٠٠٦الثقافة، 
 .م١٩٨٠، ١دار الشورى، ط: سليمان العيسى، بريوت/ شعر سليمان العيسى −
حازم احللي، بغداد، وزارة الثقافة . د/ الشريف الرضي وجهوده النحوية −

 .م١٩٩٠واإلعالم، 
حممد صالح موسى، . د/ م١٩٦٩ - ١٨٦٩الصحافة األدبية في ليبيا  −

 .م١٩٩٩مركز اجلهاد للدراسات الليبية، : س الغربطرابل
منشورات : دعد احلكيم، دمشق. حتقيق د/ صفحات من حياة نزيه العظم −

 .م٢٠٠٦وزارة الثقافة، 
منشورات : حممد فؤاد الذاكري، دمشق. د/ ُّطب األسنان والجراحة الفموية −

 .م٢٠٠٦ - ه١٤٢٧وزارة الثقافة، 
ل الكالذي، حلب مديرية الكتب سهي. د/ الطباعة والصحافة في حلب −

 .م٢٠٠٦ - ه١٤٢٧واملطبوعات اجلامعية، 
مديرية : ميخائيل الصقال، حلب/ َّلطائف السمر في سكان الزهرة والقمر −

 .م٢٠٠٦ -  ه١٤٢٧الكتب واملطبوعات اجلامعية، 
حممد صبحي / لمحات من حماية البيئة في التراث العربي اإلسالمي −



  
الت املهداة    الكتب وا
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 .م٢٠٠٦ -  ه١٤٢٧ملطبوعات اجلامعية، مديرية الكتب وا: ّصقار، حلب
منشورات : حسن حممود النمري، دمشق/ عالم النبات في األدب العربي −

 .م٢٠٠٦وزارة الثقافة، 
الروضة، املوسوعة : مهند نوح، دمشق. د/ عقد البناء والتشغيل والتحويل −

 .م٢٠٠٧ - ه١٤٢٨العربية، 
ديرية الكتب م: ّجوزيف إلياس كحالة، حلب/ عبد اهللا الزاخر الحلبي −

 .م٢٠٠٦ -  ه١٤٢٧واملطبوعات اجلامعية، 
منشورات : ّأمحد زياد حمبك، دمشق. د/ عمر أبو ريشة والفنون الجميلة −

 .م٢٠٠٦وزارة الثقافة، 
: ّعزت السيد أمحد، دمشق. د/ فلسفة الفن والجمال عند التوحيدي −

 .م٢٠٠٦منشورات وزارة الثقافة، 
مطبعة اليازجي، حبصة، : مشقغالب خاليلي، د. د/ في وجه العاصفة −

 .م٢٠٠٧
منشورات وزارة : ّحممد قدري مدلل، دمشق/ القدود الدينية في حلب −

 .م٢٠٠٦الثقافة، 
 - ه١٤٠٧مطبعة القضاء، : حازم احللي، النجف. د/ القراءات القرآنية −

 .م١٩٨٧
 .م٢٠٠٧مكتبة السيد املرعشي النديف، / سيد نور الدين خلخالي/ قم −
كتاب خانه بزرك، مكتبة السيد املرعشي / كتاب شاسي فهارس −

 .م٢٠٠٧النجفي، 
حميي الدين هالل : للخصاف، حتقيق/ كتاب شرح أدب القاضي −
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 .م١٩٧٨ - ه١٣٩٨مطبعة اإلرشاد، : السرحان، بغداد
ثامر كاظم اخلفاجي، . د: ّأمحد بن حممد الربقي، حتقيق/ كتاب الطبقات −

 .م٢٠٠٧مكتبة السيد املرعشي النجفي، : قم
أسيدة شهبندر، . د/  األخفش في معاني القرآن ومشكل شواهدهمذهب −

 .م٢٠٠٧ - ه١٤٢٨شراع للدراسات، : دمشق
 .م٢٠٠٦منشورات وزارة الثقافة، : منري كمال، دمشق/ محمل الحج الشامي −
 منشورات مؤسسة )/األعمال الكاملة(محمود سيف الدين اإليراني  −

 .م٢٠٠٦عبد احلميد شومان، . م: ّشومان، عمان
ا/ ختارات تراثية في الطفل والعلم والتعليمم − بيان الصفدي، : اختار

 .م٢٠٠٦منشورات وزارة الثقافة، : دمشق
زكريا القزويين، اختيار، قاسم / مختارات من كتاب آثار البالد وأخبار العباد −

 .م١٩٩٨ - ه١٤٢٧وهب، 
: خري الدين قبالوي، دمشق: سامل خليل رزق، حتقيق/ مختصر آللئ العرب −

 .م٢٠٠٦شورات وزارة الثقافة، من
: سعاد السوداين، بغداد. د: دراسة وحتقيق/ مختصر تاريخ الخلفاء −

 .م٢٠٠٦ - ه١٤٢٧منشورات وزارة الثقافة ، 
: حسني بيوض، حلب. د. أ/ المدينة اإلسالمية في الشعر العربي القديم −

 .م٢٠٠٦ - ه١٤٢٧مديرية الكتب واملطبوعات اجلامعية، 
دار : حممد هالل دملخي، دمشق/ اممسرح حلب في مائة ع −

 .م٢٠٠٧عكرمة، 
إيليا طعمة، حلب مطرانية الروم األرثوذكس، . د/ ًمسيحيون ومسلمون معا −



  
الت املهداة    الكتب وا

 

  

٢٢٧

 .م٢٠٠٧ - ه١٤٢٧
فاروق . د. أ: كاي كوهلماير، ترمجة/ معبد إله الطقس في قلعة حلب −

 .م٢٠٠٦منشورات وزارة الثقافة، : إمساعيل، دمشق
وفاء كامل فايد، . د/ في العربية المعاصرةمعجم التعابير االصطالحية  −

 .م٢٠٠٧القاهرة، كلية اآلداب، 
: أمحد طعمة احلليب، دمشق/ المفاهيم الجمالية في الشعر العباسي −

 .م٢٠٠٦منشورات وزارة الثقافة، 
: حممود احلاج قاسم حممد، نينوى، بغداد. د/ مقاالت في الطب وتاريخه −

 .م٢٠٠٣مكتبة دار الوثائق، 
منشورات : خالد حميي الدين الربادعي، دمشق. د/ ة والمهاجرونالمهاجر −

 .م٢٠٠٦وزارة الثقافة، 
أمحد حممود اخلليل، . د/ موسوعة الميثولوجيا واألديان العربية قبل اإلسالم −

 .م٢٠٠٦منشورات وزارة الثقافة، : دمشق
حازم سليمان احللي، بريوت، مؤسسة . د/ النبي وآله في الشعر العربي −

 .م٢٠٠٧ - ه١٤٢٨ البالغ،
: حممد علي العجيلي، دمشق/ النـزعة اإلنسانية في عصر التوحيدي −

 .م٢٠٠٦منشورات وزارة الثقافة، 
: جنوى عثمان، حلب. م. د/ النقل الداخلي بحلب في القرن العشرين −

  .م٢٠٠٤ - ه١٤٢٥، ١دار عكرمة، ط



  
لد – جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )١(اجلزء ) ٨٣( ا

  

 ٢٢٨

  المجالت العربية

  ماجد الفندي.أ
 المصدر سنة اإلصدار العدد جلةاسم الم

، ١٠٤٩، ١٠٤٨، ١٠٤٧، ١٠٤٦  األسبوع األديب- 
١٠٥٣، ١٠٥٢، ١٠٥١، ١٠٥٠ ،
١٠٥٧، ١٠٥٦، ١٠٥٥، ١٠٥٤  

  سورية  م٢٠٠٧

  سورية  م٢٠٠٧  )٢، ١(األعداد )  ٧٧(السنة   الضاد- 
  سورية  م٢٠٠٣  ١٠، ٩، ٨  عاديات حلب- 
  سورية  م٢٠٠٧  )١٠٨(  عامل الذرة- 
األسد  جملة باسل - 

 للعلوم اهلندسية
  سورية  م٢٠٠٦  /٢٢/العدد 

  ٢٨مج/ ٣العدد/ علوم صحية  جملة جامعة تشرين- 
  ٢٨مج/ ٣، ٢العدد/ علوم بيولوجية 

  ٢٨مج/ ١العدد/ آداب وعلوم إنسانية
  ٢٨مج/ ٢العدد/ علوم هندسية

  م٢٠٠٦
  م٢٠٠٦
  م٢٠٠٦
  م٢٠٠٦

  سورية
  سورية
  سورية
  سورية

 جملة جامعة دمشق - 
  للعلوم الصحية

 جملة جامعة دمشق - 
 للعلوم اهلندسية

  )٢(العدد ) ٢٢(السنة 
  

  )٢(العدد ) ٢٢(سنة ال

  م٢٠٠٦
  

  م٢٠٠٦

  سورية
  

  سورية

  سورية  م٢٠٠٧  )٤٣٢، ٤٣١(األعداد ) ٣٥(السنة   املوقف األديب- 
  األردن  م٢٠٠٧  ٣٤مج/ ١علوم إدارية العدد   جملة دراسات- 
 جملــــــة جممــــــع اللغــــــة - 

 العربية األردين
مع ) ٧٢، ٧١(األعداد ) ٣٠(السنة 

  )٧٠ - ١(من كشاف األعداد 
  األردن  م٢٠٠٦



  
الت املهداة    الكتب وا

 

  

٢٢٩

 المصدر سنة اإلصدار العدد جلةاسم الم

  تركيا  م٢٠٠٧  )٧٢، ٧١(األعداد   النشرة اإلخبارية- 
  اجلزائر  م٢٠٠٦  )٢(العدد   حبوث سينمائية- 
  اجلزائر  م٢٠٠٦  )١١(العدد    اللسانيات- 
  السعودية  م٢٠٠٧  )٥٤(العدد   اآلدب اإلسالمي- 
  السعودية  م٢٠٠٧  )٢٩٨، ٢٩٧، ٢٩٦(األعداد    األمن واحلياة- 
  السعودية  م٢٠٠٧   ٢٧ مج٦، ٥   عامل الكتب- 
لة العربية-    السعودية  م٢٠٠٧  )٣٦٤، ٣٦٣، ٣٦٢(األعداد    ا
  الكويت  م٢٠٠٧  ٢٣مج ) ٣، ٢(األعداد    جملة العلوم- 
  لبنان  م٢٠٠٧  )٦٩(العدد    دراسات فلسطينية- 
  ماليزيا  م٢٠٠٦  )١٩(العدد ) ١٠(السنة    التجديد- 

 



  
لد – جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )١(اجلزء ) ٨٣( ا

  

 ٢٣٠

   الكتب والمجالت األجنبية- ج

  ربى معدني  . أ

1- Books: 

- Development at Risk/ Ann Zammit. 
- Bursaries for Artists/ Unesco. 
- Vers libres/ José Marti. 
- Catalogue of Arabic Monuscripts/ Rudolf mach. 
- Dictionnaire Archéologique de la Mauritamie / Robert vernet. 
- Traduction de Saint – Coran/ Mohamad El - Moktar ould Bah. 
- Islamic Art in the Ashmolean/ j.W.Allan. 
- Sur la voie De l`islam/ Mohamed El- Moktar ould Bah. 
- L`éducation pour une culture de la paix/ Betty A. Reardon. 
- Webesters Dictionary. 
- Wartime japonese Anthropology in Asia and The Pacific/ 

Akitoshi Shimizu – Jan van Bremen.  

2 – Periodicals:  

- The Muslim World, Vol. 96 – No. 2 (2006). 
- Resistance, No. 9-10 (2006). 
- Korea Focus, Vol. 14-No.3 (2006). 
- Journal of Asian and African Studies, No. 71 (2006). 
- East Asian Review, Vol. 18- No.3 (2006). 
- Haj, Vol. 61 – No.8 (2006).  

 



- ٢٣١-  

  ٢٠٠٥ مطبوعات المجمع في عام

  .٦٤ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر، حتقيق األستاذة سكينة الشهايب اجلزء -
  .٦٥ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر، حتقيق األستاذة سكينة الشهايب اجلزء -
  قواعد اإلمالء -
  ٦٦ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر، حتقيق األستاذة سكينة الشهايب اجلزء -
  .َّ، أليب إسحاق الزجاج، الدكتور عزة حسنكتاب األنواء -

  ٢٠٠٦ مطبوعات المجمع في عام

  .٦٧ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر، حتقيق األستاذة سكينة الشهايب اجلزء -
  .معجم أمساء األفعال، الدكتور أمين عبد الرزاق الشوا -
  .الدر النثري والعذب النمري، للمالقي، الدكتور حممد حسان الطيان -
و الـــنجم العجلـــي، مجعـــه وشـــرحه وحققـــه الـــدكتور حممـــد أديـــب عبـــد الواحـــد ديـــوان أبـــ -

 .مجران

  ٢٠٠٧ مطبوعات المجمع في عام

  .٦٨ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر، حتقيق األستاذة سكينة الشهايب اجلزء -
 .، حتقيق الدكتور إبراهيم حممد عبد اهللا) ھ٣٣٢ت (املقصور واملمدود، البن والد  -
، حتقيـــق األســــتاذ حممــــد ) ھ١١٩٥ت( حماســـن جلــــق، البـــن الراعــــي الـــربق املتــــألق يف -

 .أديب اجلادر
ــــن ســــنان اخلفــــاجي  - ــــار األمحــــدي نويــــوات )ھ٤٦٦ت(دبــــوان اب ــــدكتور خمت ــــق ال ، حتقي

 .والدكتور نسيب النشاوي
  .معجم الكلمات املصطلحية يف لسان العرب، للدكتور ممدوح خسارة -
  



- ٢٣٢-  

  
 األولفهرس الجزء 

   ثمانينالو لثثا المجلد المن

   )البحوث والدراسات( 
 ٣ مازن املبارك    . د  اللغة العربية حصن األمة

 ١٣ إحسان النص. د رؤية نازك املالئكة لقضايا الشعر املعاصر
 ٣٥ ليلى الصباغ. د )١ق (املدرسة الفارسية بدمشق 

  ٦٣  عزة حسن. د  )حتقيق(إتباعات العرب 

 ٧٥ حممود احلسن. أ مفهومها واستعماهلا: األمساء الفرعية
  ١٠١  وفاء تقي الدين . د  )٣٣ق( معجم مصطلحات الصيدلة والعقاقري 

  )المقاالت واآلراء (
  ١٣٣  عبد الكرمي اليايف . د  من نقاوة اللغة العربية

مع القاهرة   ١٣٥  حممود السيد. د  أضواء على العيد املاسي 
  ١٥٩  مكي احلسين اجلزائريحممد . د  َّعلم التعمية واستخراج املعمى عند العرب

  )أنباء مجمعية وثقافية(
  ١٧٧  م٢٠٠٨أسماء أعضاء المجمع في مطلع عام 

زيارة السيدة أمساء األسد عقيلة السيد رئيس اجلمهورية ومسو الشيخة موزة 
  بنت ناصر املسند 

مع يف    م  ٢٠٠٧ / آذار  / ٢٥حرم صاحب السمو أمري دولة قطر ا

١٩١  

  ٢٠١  :حمد عبد الرزاق قدورة عضو المجمع تأبين الدكتور م
مع-    ٢٠٢   كلمة الدكتور حممد مروان احملاسين نائب رئيس ا
  ٢٠٦   كلمة الدكتور وائل معال رئيس جامعة دمشق- 
  ٢٠٨   كلمة الدكتور عبد اهللا واثق شهيد أمني جممع اللغة العربية- 
  ٢١٦   كلمة األستاذ عبد القادر قدورة شقيق الفقيد- 

الت املهداة يف الربع الرابع من عام ال   ٢٢٠  ٢٠٠٧كتب وا
مع   ٢٣١  من مطبوعات ا

  ٢٣٢  فهرس اجلزء
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