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مع الوار لة مستمدة من أغراض ا   :دة يف قانونه والئحته الداخلية، وأبرزهاإن أغراض ا

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

  .عربية كافةوفق منهج حمدد، والسعي لتوحيدها يف األقطار ال

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

  . مسجلة عليه، أو مرسلة بالربيد اإللكرتوينليزري
اُاملقاالت اليت ال توالبحوث  -  ِنشر ال ترد إىل أصحا ّ.  
لة، مع يرسل -   .العلمية وعنوانهالذاتية مقالته، سريته حبثه أو  الكاتب الذي مل يسبق له الكتابة يف ا
ايتهىعطُت -   .وتذكر حواشي كل صفحة يف أسفلها. ً احلواشي أرقاما متسلسلة من بداية البحث حىت 
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  )البحوث والدراسات(

  الطعام وشجونه التراثية
)∗(عبد الكريم اليافي. د

  
وهو مالزم . الطعام من أهم األعمال اإلنسانية الضرورية كاملاء والشراب

لكل األنواع احلية، وملكانته لدى اإلنسان حفلت به الكتب اللغوية واألدبية 
ولكننا نعاجل يف . أمثال هذه البحوث واسعة ومستفيضة. والفكرية والدينية

  :حبثنا هذا األمور التالية
  . كليات أنواع الطعام-١
  . آداب الطعام-٢
  . أطعمة الدعوات-٣
 بعض املآدب اليت كانت جتري يف عهد احلضارة العباسية وما يتعلق -٤

  .ا من تنظيم
  . يلحق بذلك مالحظات وأخبار مسلية ومفيدة-٥

  :جاء يف فقه اللغة للثعاليب
ُّف القرى، طعام الدعوة املأدبة، طعام الزائر التحفة، طعام طعام الضي ُ ِ

ّاإلمالك الشندخية ّ
ُ، طعام العرس الوليمة، طعام الوالدة اخلرس، وعند حلق )١(

                                                            
 .عضو جممع اللغة العربية بدمشق) ∗(
ًشندخ الرجل عمل الشندخ وهو طعام يصنعه بوجه العموم من اقتىن دارا : ّ الشندخية)1(

ّوالشنداخ والشنداخ والشنداخي والشندخية للطعام . أو قدم من سفر أو وجد ضالته ُّ ِّ
 .املذكور
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رأس املولود العقيقة، طعام اخلتان العذيرة، طعام املأمت الوضيمة، طعام القادم 
ُّتعلل قبل الغداء السلفة واللهنة، ِْمن سفر النَّقيعة، طعام البناء الوكرية، طعام امل

ُطعام املستعجل قبل أوان الغداء العجالة، طعام الكرامة  ) أي التكرمي(ِ
ّالقفي
ِ   .)٣(َّّ، والزلة)٢(َ

  :وقد نظمها قاضي القضاة صدر الدين بن العز احلنفي فقال
ِسأسردها مقرونة ببيان ً َ ُ ٍأسامي الطعام اثنان من بعد عشرة  ُ ْ ِ ِ 

ٍوليمة عرس مث خرس والدة  ِد وكرية بانعقيقة مولو ْ ُ ٍ ُ ُ 
ِعذير أو اعذار ليوم ختان ِ

ٌ ٍوضيمة ذي موت نقيعة قادم  ٌ ُ ٍُ 
ُحذاق صيب يوم ختم قران ِ ْ َ َ ٍّ ٌومأدبة اخلالن ال سبب هلا  ِ ّ ِ ُ 
ٍُْقرى الضيف مع نـزل له بأمان ُوعاشرها يف النظم حتفة زائر  ِ

ِ 
ان يف مجيع أحواله، ليصل به إىل الكمال يف يرافق الدين احلنيف اإلنس

ّالسجايا واملعامالت، حىت يغدو كالكوكب الدري بني الناس، وحىت جيتذب 
ًبنوره من حوله من البشر، ويكون أسوة صاحلة هلم ومثاال طيبا يف السلوك  ً ً َ

ًوهلذا ال غرابة أن جند املؤلفني يعقدون كتبا متعددة يف . واألخالق السامية ِّ

ومن أمثلة ذلك أن اإلمام أبا حامد .  مآرب اإلنسان وحاجاته ومساعيهمجيع
ً فصال قيما يف آداب الطعام، ))إحياء علوم الدين((الغزايل يعقد يف كتابه الكبري  ّ ً

يقول يف مقدمة . إىل جانب فصول أخرى يف السلوك والعادات ومرافق احلياة
  :كتاب آداب األكل

                                                            
ًرجل مقفي ومقفى أي مؤثر مكرم: ّ القفي)2( ْ ُْ َّ

ِ. 

 .هو اسم ملا حتمله من مائدة صديقك وقريبك. الصنيعة: َّّ الزلة)3(
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ا وها حنن نرشد إىل وظائف الدي(( ِن يف األكل، فرائضها وسننها وآدا

ا يف أربعة أبواب وفصل يف آخرها وهي ا وهيئا   :ومروءا
  .الباب األول فيما البد لآلكل من مراعاته وإن انفرد باألكل

  .الباب الثاين فيما يزيد من اآلداب بسبب االجتماع على األكل
  .رينالباب الثالث فيما خيص تقدمي الطعام إىل اإلخوان الزائ

  .الباب الرابع فيما خيص الدعوة والضيافة وأشباهها
َأما الفصل اخلتامي فهو جيمع آدابا ومناهي طبية وشرعية متفرقة ً((.  

والشك أن قارئ هذا العرض الوجيز يف حبثنا سوف ينصرف إىل كتاب 
ّاإلمام الغزايل وميعن فيه ليتزود من منافعه وفوائده ِّومع ذلك نؤثر أن نلخص . ُْ

  .استطعنا هذه اآلدابما 
  : فيما البد للفرد منه ثالثة أقسامالباب األولففي 

 يف اآلداب اليت تتقدم األكل وهي سبعة، منها أن يكون :القسم األول
ُالطعام حالال يف ذاته طيبا يف جهة مكسبه، موافقا للسنة والورع، مل يكتسب  ً ً ً

  .بسبب مكروه يف الشرع
لو عن لوث يف تعاطي األعمال، ومنها غسل اليد، ألن اليد ال خت

وغسلها أقرب إىل النظافة والنـزاهة، وألن األكل بقصد االستعانة على الدين 
ّعبادة، فهو جدير بأن يقدم عليه ما جيري منه جمرى الطهارة من الصالة وأن . ُ

  .يتقوى على طاعة اهللا ويرضى باملوجود من الرزق
لسفرة املوضوعة على ومنها يف ذلك الزمن أن يوضع الطعام على ا

واملراد هنا . األرض، وال شك أن األحوال تتغري بتفاوت األزمان واألجيال
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ُوهنالك أمور أحدثت بعد رسول . التواضع وتذكرة النفس بالسفر، سفر اآلخرة
  .ُ مفيدة وليس كل ما أبدع منهيا عنهاهللا 

 أوله وهو أن يبدأ بالبسملة يف:  يف آداب حالة اآلكل:القسم الثاني
ّواحلمد هللا يف آخره، ويأكل باليمىن، ويبدأ بامللح وخيتم به، ويصغر اللقمة 

وما مل يبتلعها مل ميد اليد إىل األخرى فإن ذلك عجلة يف . ّوجيود مضغها
ًاألكل، وأال يذم مأكوال كان، إذا أعجبه أكله وإال تركه وأن يأكل مما يليه . ّ

ًلتمر وترا، وإذا أكل مترا ال جيمع بني وال ينفخ يف الطعام احلار، ويأكل من ا ً
ّالتمر والنوى يف طبق، وال جيمع يف كفه، وكذا ما له عجم وتفل، وأال يأكل 
من ذروة القصعة وال من وسط الطعام، بل يأكل من استدارة الرغيف إذا قل 

ّوأال يكثر الشرب يف أثناء الطعام إال إذا غص بلقمة أو صدق عطشه، . اخلبز
ًلكوز مصا ال عبا، وال يشرب قائما وال مضطجعاويشرب من ا ًً.  

وهو أن ميسك قبل الشبع، :  ما يستحب بعد الطعام:القسم الثالث
َفإن أكل طعام الغري . ًويلتقط فتات الطعام، وال يقوم عن املائدة حىت ترفع أوال

ِّفليدع له، وليقل اللهم كثر خريه وبارك له فيما رزقته، واجعلنا وإياه من  ْ
وإن أفطر عند قوم فليقل، أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم . لشاكرينا

  .والبد من أن يغسل يديه. ّاألبرار وصلت عليكم املالئكة
  : فيما يزيد بسبب االجتماع واملشاركة يف األكل:الباب الثاني

ّوهي سبعة، األول أال يبتدئ بالطعام ومعه من يستحق التقدمي لكرب سن 
ال أن يكون هو املتبوع واملقتدى، فحينئذ ينبغي أال يطول أو زيادة فضل، إ

  .ُّعليه االنتظار إذا اشرأبوا لألكل واجتمعوا له
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الثاين أال يسكتوا على الطعام، ولكن يتكلمون باملعروف ويتحدثون 
  .حبكايات الصاحلني يف األطعمة وغريها

ًالثالث أن يرفق برفيقه يف القصعة، فال يقصد أن يأكل زيادة  على ما َ
  .يأكله بل ينبغي أن يقصد اإليثار

ُأحسن اآلكلني أكال من ال حيوج صاحبه إىل أن يتفقده يف : الرابع قيل ً
ًاألكل، وال ينبغي أن يدع شيئا مما يشتهيه ألجل نظر الغري إليه، بل جيري على 

  .املعتاد
  .اخلامس يف غسل اليد يف الطست

لهم فيستحون، بل يغض السادس أال ينظر إىل أصحابه وال يراقب أك
بصره عنهم ويشتغل بنفسه، وال ميسك قبل إخوانه إذا كانوا حيتشمون األكل 

ًبعده، بل ميد اليد ويقبضها ويتناول قليال قليال إىل أن يستوفوا ً.  
السابع أال يفعل ما يستقذره غريه، فال ينفض يده يف القصعة، وال يقدم 

  .إليها رأسه عند وضع اللقمة يف فيه
  : يف آداب تقدمي الطعام إىل اإلخوة الزائرينب الثالثالبا

تقدمي الطعام إىل اإلخوان فيه فضل كثري، وكان الصحابة رضي اهللا عنهم 
  .االجتماع على الطعام من مكارم األخالق: يقولون

. أما آداب تقدمي الطعام، فبعضها يف الدخول وبعضها يف تقدمي الطعام
َأن يقصد قوما مرتبصا لوقت طعامهم، فيدخل ُّأما الدخول فليس من السنَّة  ً ً

ّعليهم وقت األكل، ولكن حق الداخل إذا مل يرتبص واتفق أن صادفهم على 
  .ُطعام أال يأكل ما مل يؤذن له
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ًوأما آداب التقدمي فرتك التكلف أوال وتقدمي ما حضر، فإن مل حيضره 
حضره ما شيء ومل ميلك، فال يستقرض ألجل ذلك فيشوش على نفسه، وإن 

ْهو حمتاج إليه لقوته ومل تسمح نفسه بالتقدمي فال ينبغي أن يقدم ُ
قال . ِ

ّما أبايل من أتاين من إخواين فإين ال أتكلف له، إمنا أقرب ما عندي، : بعضهم ُ
ومن التكلف أن يقدم مجيع ما عنده . ولو تكلفت له لكرهت جميئه ومللته

م   .فيجحف بعياله ويؤذي قلو
ينبغي أال يقرتح وال يتحكم بشيء بعينه، فرمبا يشق على مث إن الزائر 

ّاملزور إحضاره، فإن خريه أخوه بني طعامني فليخرت أيسرمها عليه ِ ْ وكذلك أن . َُ
ُيشهي املزور أخاه الزائر ويلتمس منه االقرتاح مث ال يقول له هل أقدم لك  ْ َُ َ ِّ َ ُ

  .ًطعاما؟ بل ينبغي أن يقدم له إن وجد طعام
  . يف آداب الضيافةابعوالباب الر

ًوأخريا الفصل يأيت بعد األبواب الثالثة، فيجمع آدابا ومناهي طبية  ً
  .وشرعية متفرقة

 *   *  *  
لقد جاء يف شعر أحد الصعاليك اجلاهليني، وهو الشنفرى عمرو بن 
ُّمالك األزدي، هذا البيت الذي ينم على كياسة يف الطعام، وقلة النهم واجلشع 

  :حبه أو غريهم على طعامإذا اجتمع هو وص
ُبأعجلهم إذ أجشع القوم أعجل

ِ
ُ ْوإن مدت األيدي إىل الزاد مل أكن  ِ ُِ َّ 

هذا اخللق النبيل البعيد عن الشره، هو صفة من سجايا ثلة من األعراب 
م، وشعروا يف أنفسهم ما يتطلبه املثل العايل يف السلوك دون  م حيا ضاقت 
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 بقوا أوفياء للسلوك الطيب يف اجلماعة، حيث ال أن يتأثروا بذلك الضيق، بل
  .تطيش األيدي جوعى على املائدة

ّلقد شعر الدين احلنيف مبزايا هذا الشعب األيب املتفتح على احلياة 
احلرة الراقية، فاستطاع بتعاليمه السديدة أن جيعلهم يف أقل من ربع قرن 

  .سادة العامل
صفوة ((ِّقدسي مؤلف كتاب عقد احلافظ أبو الفضل حممد بن طاهر امل

ُ يف كتابه هذا، فصال يف األطعمة جاء فيه، باب السنَّة يف االبتداء ))التصوف ً
ُمثل أصحايب يف أميت كمثل ((: وأورد احلديث الشريف. بامللح لشرفه وفضله َ َ

يا : كذلك أورد وصية النيب . ))امللح يف الطعام ال يصلح الطعام إال بامللح
ولكنه ينتقد الوصية ألن إسنادها إىل جعفر . لح واختم بامللحّعلي، ابدأ بامل

ًوورد أيضا يف كتاب عوارف املعارف . بن حممد الصادق مما ال تقوم به حجة
فمن ذلك أن : للسهروردي يف الباب الثالث واألربعني يف آداب األكل

يا علي (( : أنه قال لعلي روي عن رسول اهللا : يبتدئ بامللح وخيتم به
دأ طعامك بامللح واختم بامللح، فإن امللح شفاء من سبعني داء، منها اجلنون اب

  .))واجلذام والربص ووجع البطن ووجع األضراس
يف ) ٢(وكذلك ينوه الغزايل بامللح يف كتابه إحياء علوم الدين، اجلزء 

  :القسم الثاين يف آداب حالة اآلكل
 ويستخدم امللح يف تطييب .))ويأكل باليمىن ويبدأ بامللح وخيتم به... ((

ولقد كان امللح واليزال . الطعام وتنكيهه ويف حفظ اللحم والسمك من الفساد
ًمهما يف حياة اإلنسان فهو حيث عصارات املعدة، وهو ضروري الستحالب 

ُمث إن محض كلور املاء الذي يتشكل منه امللح، يعني على . الدهون وهضمها
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ًوديوم والكلور وأحيانا البوتاسيوم، وهي هضم اللحوم، وهو حيوي شوارد الص
كلها جوهرية لكل وظيفة خلوية تتعلق بضغط الدم وإشارات األعصاب 

ويسبب نقص امللح خسارة الوزن والكسل، وقد يوصل . وأعمال العضالت
هذا وإن اإلنسان يف البالد احلارة . إىل العطالة والغثيان وتشنج العضالت

وينصح .  الذي يف جسمه والبد من تعويضهًخيسر بالتعرق قسما من امللح
َُْاألطباء يف الطعام عدم تناوله خشية ارتفاع الضغط الشرياين، ورأينا هو االلتزام 

ُِوكلوا واشربوا وال تسرفواباآلية القرآنية الكرمية  ْ ُ َ ََُ ْ ُ َُ] ٣١: ألعرافا.[  
ولن يتسع مقال صغري الستيعاب كل ما جاء من اآلداب اليت سبقت ما 

لقد سبق العرب يف اختاذ قواعد ). إتيكيت الطعام(دعى يف العصر احلاضر ي
فقد زخر . راقية للسلوك يف مجيع امليادين، ومنها قضية الطعام وآداب الضيافة
ًفمثال كان . تراثنا بأمور لطيفة ورائعة يف مكارم األخالق كانت قدوة لغريهم

ّوخربت أن ((: فتح كشاجمقال أبو ال. إعالن ألوان الطعام من آداب املائدة ُ
بعض املتقدمني كان يذكر ما يصنع إلخوانه من الطعام يف رقعة ويعرضه 

، وهذه الرقعة هي املعروفة اليوم )٤(ًعليهم، فمن استطاب لونا حبس نفسه عليه
. ويطلق عليها يف اللغة اخلضض وهي تعين ألوان الطعام menuباسم 

م و ّسؤاهلم أمام األضياف عما عندهم واستعاض عنها بعضهم باستدعاء طها
  .ُْمن األلوان، ليحبس كل منهم نفسه وشهوته على ما خيتار ويـؤثر منها

ًومن اآلداب أيضا غسل اليدين قبل الطعام وبعده كما مر آنفا لقد . ً
سافرت آداب السفرة والطعام مع غريها من اآلداب االجتماعية إىل أوربة، 

قال ابن عبد ربه . ها وترفعهم درجاتلتدخل بعض التقدم على حياة أهلي
                                                            

 .٣ ص ١٣٣٠ أدب الندمي باريس )4(



٢٤٥  عبد الكرمي اليايف.  د– الطعام وشجونه الرتاثية

ومن األدب أن يبدأ صاحب الطعام بغسل يده قبل الطعام، مث ((: األندلسي
يقول جللسائه، من شاء منكم فليغسل؛ فإذا غسل بعد الطعام فليقدمهم 

))ويتأخر، أي يغسل يده بعدهم على خالف البدء
وسنرى فيما يأيت . )٥(

 من األكل، يغسلون أيديهم مباء الورد أن بعض اخلاصة كانوا إذا انتهوا
ا باملناديل احلريرية، كما يف موائد الوزير أيب احلسن علي بن حممد  وينشفو

  .بن الفرات
  :مطبخا الوزير ابن الفرات في داره

حتفة األمراء يف تاريخ : ًجاء يف كتاب الوزراء، ويدعى هذا الكتاب أيضا
كان أليب احلسن ابن ((: سن الصايبالوزراء، وهو أليب احلسن اهلالل بن احمل

ّالفرات مطبخان يف داره، فأما مطبخ اخلاصة الذي يطبخ فيه، فال أحصي ما 
ّوأما مطبخ العامة املرسوم مبا يقدم إىل . كان يدخله من الغنم واحليوان لكثرته ُ ّ

ّخلفاء احلجاب املقيمني يف الدار، ويغرف منه للرجالة والبوابني وأصاغر  ُ ُّ
ُب وغلمان أصحاب الدواوين، فكان يستعمل فيه يف كل يوم تسعون ُّالكتا

ِرأسا من الغنم وثالثون جديا، ومئتا قطعة دجاجا مسانا وفراريج مصدرة، ومئتا  ِّ ً ً ً ً
ًقطعة دراجا ومئتا قطعة فراخا ِ ً ً ليال )٦(وهناك خبازون خيبزون اخلبز السميذ. ُّ

ارا، وقوم يعملون احللواء عمال متصال،  ًو ً  )٧(ودار كبرية للشراب وفيها مازيانً
ًحيمل فيه املاء املربد ويطرح يف الثلج كدرا، ويسقى منه مجيع من يريد الشرب،  ّ
ُّالرجالة والفرسان واألعوان واخلزان ومن جيري جمرى هذه الطبقة من األتباع  ّ

                                                            
 .٤٥٩ ص ٢ العقد الفريد جزء )5(

 .ما كان من الدقيق األبيض:  اخلبز السميذ)6(

 .ّاألنبوبة ولعلها تشبه الزمزمية:  املازيان)7(



لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٤٦  )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

ّوالغلمان، ومزمالت
وبرسم خزانة الشرب خدم .  فيها املاء الشديد الربد)٨(

ّ عليهم الثياب الدبيقية السريةنظاف، ُ
، ويف يد كل واحد منهم قدح فيه )٩(

َْ وخموض)١١( أو جالب)١٠(سكنجبني
 وكوز ماء، ومنديل من مناديل )١٢(ِ

ًالشراب نظيف، فال يرتكون أحدا ممن حيضر الدار من القواد واخلدم 
ويف جانب الدار . َّالسلطانيني والكتاب والعمال إال عرضوا ذلك عليه

ٌأدراج
ٌ كثرية ألصحاب احلوائج واملتظلمني، حىت ال يلتزم أحد منهم مؤونة )١٣(

  .ملا يبتاعه من ذلك، وأنصاف قراطيس وأثالث
  :ًمأخوذة عن كتاب الوزراء أيضاصورة عن أصحاب الوزير ووالئمه 

رسم أبو احلسن علي بن حممد بن : ّوحدث أبو القاسم بن زجني قال
دعى أبو احلسن موسى بن خلف، وأبو علي حممد ُالفرات يف وزارته الثانية أن ي

ّبن علي بن مقلة، وأبو الطيب حممد بن أمحد الكلوذاين، وأبو عبد اهللا حممد 
النصراين، وأبو بن صاحل، وأبو عبد اهللا والدي، وأبو بشر عبد اهللا بن الفرخان 

احلسني سعيد بن إبراهيم التسرتي النصراين، وأبو منصور عبد اهللا بن جبري 
لنصراين، وأبو عمرو سعيد بن الفرخان النصراين، يف كل يوم إىل طعامه فكانوا ا

ّحيضرون جملسه يف وقته ويقعدون من جانبيه وبني يديه، ويقدم إىل كل واحد  ُ

                                                            
ّاجلرار واخلوايب مجع مزملة: ّاملزمالت)8( ُ. 

 .اجليدة:  السرية)9(

 .من نوع الشراب:  السكنجبني)10(

 .العسل أو السكر يعقد مباء الورد:  اجلالب)11(

 .لعله أداة للغرف:  املخوض)12(

 .ُوهو ما يكتب فيه:  األدراج هنا مجع درج)13(



٢٤٧  عبد الكرمي اليايف.  د– الطعام وشجونه الرتاثية

منهم طبق فيه أصناف الفاكهة املوجودة يف الوقت من خري شيء، مث جيعل يف 
ا الوسط طبق كبري يشتمل على مجيع األصناف، وكل طبق  فيه سكني يقطع 

صاحبه ما حيتاج إىل قطعه من سفرجل وخوخ وكمثرى، ومعه طست زجاج يرمى 
 كفايتهم، شيلت األطباق )١٤(فيه التفل، فإذا بلغوا من ذلك حاجتهم واستوفروا

ّوقدمت الطسوت واألباريق فغسلوا أيديهم، وأحضرت املائدة مغشاة بدبيقي فوق  ُ ُ
ّمكبة خيازر

َ فاضلة عليها، وحواليها مناديل الغمر)١٦(ة أدم ومن حتتها سفر)١٥( َ
)١٧( 

 فإذا وضعت رفعت املكبة واألغشية، وأخذ القوم يف )١٨(من الثياب املعصور
األكل، وأبو احلسن بن الفرات حيدثهم ويباسطهم ويؤانسهم، وال يزال على ذلك 
لس  واأللوان توضع وترفع أكثر من ساعتني، مث ينهضون إىل جملس يف جانب ا
ّالذي كانوا فيه، ويغسلون أيديهم والفراشون قيام يصبون املاء عليهم، واخلدم 

ُوقوف على أيديهم املناديل الدبيقية ورطليات
َِّ ماء الورد ملسح أيديهم وصبه )١٩(

ّله من الكتاب حاجة قام إليه وخاطبه فيها وسأله فمن كانت . على وجوههم
ٍّإياها، ومن أراد إطالعه على سر جيب اال مث . نفراد معه فيه، فعل مثل ذلكِ

م وسائر من جرت )٢٠(ُأخرج وظائف م واخلزان ومن دو ُّ الكتاب وغلما َّ
                                                            

 .استوفوا:  استوفروا)14(

 .نة فاملكبة مصنوعة من اخليزرانمجع خيزرا:  اخليازر)15(

 .اجللد:  األدم)16(

 .))فوط املائدة((ويريد بذلك املناديل اليت تستعمل ساعة األكل . الدهن:  الغمر)17(
ا املضغوطة لتكون كاملكوية:  املعصور)18( فف ولعلها يراد   .ُا

 .أوان سعة كل منها رطل:  الرطليات)19(

ووظائف الثلج يوزع الثلج منها يف الصيف . عام وغريه الوظائف هنا املقررات من الط)20(
 .ًختفيفا حلرارة اجلو



لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٤٨  )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

م، وأتبع ذلك بتفرقة وظائف الثلج على أصحاب  عادته بالوظيفة على طبقا
  .ّالدواوين والكتاب واملقيمني يف الدار

  :صورة أخرى لوالئم كان بعض المقتدرين يولمونها لألصدقاء

  :جاء يف كتاب البخالء للجاحظ

ُمن ذلك كالم اجلارود بن أيب سربة لبالل بن بردة حني قال له صف : ُ

ما عندك؟ : ّيأتيه اخلباز فيمثل بني يديه فيقول: عبد األعلى وإطعامه قال

 كذا وبطة كذا حىت يأيت على مجيع ما )٢١(عندي جدي كذا وعناق: فيقول

ُليقتصر كل امرئ يف األكل حىت إذا أيت : لوما يدعوه إىل هذا؟ قا: قال. عنده

مث يؤتى باملائدة فيتسعون : مث ماذا؟ قال: قال. بالذي يشتهي بلغ منه حاجته

ّويتضايق وجيدون ويعذر حىت إذا فرتوا خوى ِّ ُ  وأكل أكل )٢٣( ختوية الظليم)٢٢(ّ

  .اجلائع املقرور
ًهذا ومن املعروف أن لكل مجاعة مصطلحات وكلمات خاصة، وضرب ٍ ا من ٍ
  :البيان وكان اجلاحظ يتتبع تلك اجلماعات وقد قال قبيل سؤال جارود لبالل

                                                            
 .األنثى من أوالد املعز قبل استكماهلا احلول:  العناق)21(

 .التخوية خلو اجلوف من الطعام: ّ خوى)22(

 .ذكر النعام:  الظليم)23(



٢٤٩  عبد الكرمي اليايف.  د– الطعام وشجونه الرتاثية

وحالوة حديثهم تدعو إىل االستكثار منهم، وتدعو إىل إحضار ((
م من ((: ومن األمثلة اليت أوردها اجلاحظ قول املديين. ))غرائب شهوا

ّتصبح بسبع موزات وبقدح من لنب األوارك
  .)) جتشأ خبور الكعبة)٢٤(

ًومن ذلك أيضا قول اآلخر حني دخل على قوم وهم يشربون وعندهم 
ٍاقرتح أي صوت شئت : قيان فقالوا ًويبدو أنه كان جائعا ) أي يف الغناء(َّ

ْأقرتح نشيش مقلى: فقال ِ َِ ْ َ.  
اجلارود الذي ذكره اجلاحظ شخصية كبرية من شخصيات العراق يف 

اجلارود ابن : اجلاحظ نفسه فقالالقرن األول وأوائل القرن الثاين، أشاد به 
ًأيب سربة ويكىن أبا نوفل، من أبني الناس وأحسنهم حديثا، فكان راوية 

ًعالمة وشاعرا مفلقا وكان من رجال الشيعة ً ما : وملا استنطقه احلجاج قال. ّ
ٍما أسكتين وال قط من إذنه إال : وكان يقول. َظننت أن بالعراق مثل هذا

وعبد . اء عبد األعلى بن عبد اهللا بن عامروكان من جلس. غلبت عليه
األعلى هذا أحد من يصفهم اجلاحظ بأنه من أبني الناس وأفصحهم، حىت 

َإين ألحني كور: كان مسلمة بن عبد امللك يقول ّ العمامة عن أذين )٢٥(ِّ
  .ألمسع كالم عبد األعلى

  :كالم الرؤساء رؤساء الكالم

                                                            
. ته املاشيةالنوق اليت رعت نبات األراك، وهو شجر املسواك وأطيب ما رع:  األوارك)24(

حتمل األوارك يف لبنها من ذلك الشجر . ينبت يف شبه جزيرة العرب ويف فلسطني
 .نكهة تزيد يف طيبه

ّكور العمامة لفها:  كور)25( ّ. 



لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٥٠  )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

 ه.ق٣(يمي امللقب باألحنف ّأبو حبر الضحاك بن قيس بن معاوية التم
سيد بين متيم وأحد العظماء الدهاة الفصحاء ) م٦٨٦ –م ٦١٩/ ه٦٧ -

 ُولد يف البصرة وأدرك النيب . ُالشجعان الفاحتني، يضرب به املثل يف احللم
وفد على عمر حني آلت إليه اخلالفة يف املدينة، فاستبقاه عمر . ومل يره

: فكتب عمر إىل أيب موسى األشعري. صرةًفمكث عاما وأذن له فعاد إىل الب
ِأما بعد فأدن األحنف وشاوره وامسع منه إخل(( ْ وشهد الفتوح يف خراسان . )) ...َ

وملا انتظم األمر ملعاوية . ّواعتزل الفتنة يوم اجلمل، مث شهد صفني مع علي
هذا : عاتبه فأغلظ له األحنف يف اجلواب، فسئل معاوية عن صربه عليه فقال

ّوويل خراسان . ذا غضب غضب له مئة ألف ال يدرون فيما يغضبالذي إ
ًوكان صديقا ملصعب بن الزبري أمري العراق، فوفد عليه بالكوفة فتويف فيها وهو 

قال رجل ليحىي الربمكي أنت واهللا . أخباره كثرية، خطبه وكلماته متفرقة. عنده
ُما يـقرب علينا من : أحلم من األحنف بن قيس فقال حيىي ُ ْ   .أعطانا فوق حقناَ

ِّوقد استهل ابن قتيبة مؤلف كتاب عيون األخبار، فصل الطعام من ذلك 

ذه امللحة أي الطعام :  لألحنفقال عمر بن اخلطاب : الكتاب الشهري 
ما مها بأحب األطعمة إليه ولكنه : الزبد والكمأة فقال عمر: أحب إليك؟ قال

  .حيب اخلصب للمسلمني
 *  *  *  

كانت تلك .  عصر الوفرة والثراء واحلضارة العجيبة الواسعةالعصر العباسي
فيه احلضارة كالبحر احمليط املتالطم األمواج، تلتقي فيه الدراري وجتتمع 

ّولئن كان الوزير ابن الفرات متوسعا يف كرمه ووالئمه توسعا طوح . األضداد ً ً
تلك ، فقد كان يف ))الوزراء((ِّبه أي تطويح مأساوي ذكره مؤلف كتاب 



٢٥١  عبد الكرمي اليايف.  د– الطعام وشجونه الرتاثية

احلضارة من يطري مزايا البخل وينوه باإلمساك والتقتري، مثل سهل بن هارون 
وهو أبو عمرو بن راهبون، كاتب بليغ وحكيم من ) م٧٨٩/ ه١٧٣ - ؟ (

واضعي القصص، يلقب بزرمجهر اإلسالم، فارسي األصل، اشتهر يف البصرة 
  .ادواتصل خبدمة املأمون العباسي، وواله رئاسة خزانة احلكمة ببغد

ًكان يتهم بالشعوبية وكان اجلاحظ معجبا به قال يف وصفه ومن ((: ُ
اخلطباء الشعراء الذين مجعوا الشعر واخلطب والرسائل الطوال والقصار والكتب 

ْثـعلة وعفرة(له كتاب . ))ُالكبار سهل بن هارون َ ْ َّعلى نسق كليلة ودمنة ألفه ) ُ

وعاش يف . مشهورة يف البخلللمأمون، وكتاب اإلخوان واملسائل، وله رسالة 
ّعصره تقريبا شاعر هجاء أصله من الكوفة وأقام ببغداد وهو دعبل اخلزاعي  ٌ ً

مل يرض عن خبل سهل بن هارون ) م٨٦٠ - ٧٦٥/ ه٢٤٦ -١٤٨(
ّالكاتب العظيم، فوصفه وصفا تناقله الكتاب وكان دعبل شابا حني وصفه ً .

 األخبار ومثله يف اجلزء جاء هذا الوصف يف اجلزء الثالث من كتاب عيون
الثاين من كتاب احليوان، وال نستطيع أن منر هنا دون أن نعرض ما كتبه 

  ). سهل بن هارون وديكه(ًاجلاحظ نقال عن دعبل بعنوان 
أقمنا عند سهل بن هارون فلم نربح حىت كدنا منوت : قال دعبل الشاعر

فأتينا بقصعة فيها : لقا! ّيا غالم، ويلك غدنا: من اجلوع، فلما اضطررناه قال
أين : فقال مث رفع رأسه إىل الغالم )٢٦(]ًفبقي مطرقا ساعة[مرق فيه حلم 
: قال! مل أظنك تأكله: ومل رميت به؟ قال: رميت به قال: الرأس؟ فقال

فكيف [وألي شيء ظننت أين ال آكله؟ فواهللا إين ألمقت من يرمي برجليه 
! ّ صنعت إال للطرية والفأل لكرهتهلو مل أكره ما: مث قال له] من يرمي برأسه

                                                            
 . الزيادة من عيون األخبار)26(



لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٥٢  )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

ُالرأس رئيس وفيه احلواس، ومنه يصدح الديك، ولوال صوته ما أريد، وفيه فرقه  ُ
ا املثل يقال ُالذي يتربك به، وعينه اليت يضرب  ّ  )) شراب كعني الديك((: ُ

ّودماغه عجيب لوجع الكلية، ومل أر عظما قط أهش حتت األسنان من عظم  ً
 ظننت أين ال آكله ظننت أن العيال ال يأكلونه؟ وإن كان بلغ ّرأسه، فهال إذ

أو ما علمت أنه خري من . من نبلك أنك ال تأكله فإن عندنا من يأكله
واهللا ما أدري أين : طرف اجلناح ومن الساق والعنق؟ انظر أين هو؟ قال

  !لكين أدري أنك رميت به يف بطنك واهللا حسيبك: قال! رميت به
إن اهللا مجيل حيب اجلمال، سخي حيب ((: الشريفجاء يف احلديث 

 )) فيض القدير(( يف كتاب ١٧٢٤ رقم احلديث )) السخاء، نظيف حيب النظافة
وتنظيف الثوب والبدن . هذا وإن النظافة تزيد يف العني مهابة ويف القلب جاللة

ًمطلوب عقال وشرعا وعرفا ً  .ُمث إن نظافة الظاهر قد تعني على نظافة الباطن. ً
ّوالعرب من أنظف األمم وهم الذين شرعوا النظافة يف بالدهم ومثلوها أفضل 

يد   .متثيل يف ماضيهم ا

معظم احليوان حني . والبأس أن نتطرق إىل استعمال املالعق لديهم

ومن هبات اهللا لإلنسان أنه جعله يأكل بيده، مث هداه . يأكل يأكل بفمه

ًكان ألهل مهذان خاصة حذق . قةإىل استعمال أدوات الطعام ومنها امللع
ا وباختاذها مجيع  امر والطبول املذهبة، اليت فاقوا  ّباختاذ املرايا واملالعق وا

ًِم ملغزا ١٢٨٦/ ه٦٨٥والبن اخليمي املصري املتوىف سنة . )٢٧(أهل األرض ُ
  :يف امللعقة

                                                            
 .٢٥٣ كتاب البلدان البن الفقيه ليدن ص )27(



٢٥٣  عبد الكرمي اليايف.  د– الطعام وشجونه الرتاثية

ِبكف على ساعد مسعد ٍ
ْ ُ ِوممدودة كيد املجتدي  ٍّ َِ ْ ُ َ َ ٍ 

 َترى بعضها يف فمي كاللسا  ِ يدي كاليدن ومجلتها يف
رود ومن النحاس والفضة والذهب . كانت املالعق تصنع من الزجاج ا

ّوالبأس أن نذكر قصة الوزير احلسن بن حممد املهليب، فقد كان عزوف النفس، 
ٌوجد نفسه يأنف من إعادة امللعقة إىل فيه، فقد روى ياقوت يف كتابه إرشاد 

  : التالية عنهاألريب القصة

وكان من ظرفه يف فعله ونظافته يف مأكله، أنه إذا أراد أكل شيء ..... ((

مبلعقة كاألرز واللنب وأمثاله، وقف من جانبه األمين غالم معه حنو ثالثني ملعقة 

ا من ذلك اللون  ًزجاجا جمرودا، وكان يستعمله كثريا فيأخذ منه ملعقة يأكل  ً ً
 غالم آخر قام من جانب األيسر، مث يأخذ أخرى لقمة واحدة، مث يدفعها إىل

ا فعل األوىل، حىت ينال الكفاية لئال يعيد امللعقة إىل فيه ثانية ))فيفعل 
)٢٨(.  

وقد يقع يف الوليمة ما هو مستهجن أو مضحك، وسرعان ما كان 

صاحب الوليمة يتالىف ذلك بكياسة واقتدار حمكم، حىت إن املهليب جعل 

حدامها كبرية عامة وأخرى لطيفة خاصة كان يؤاكله عليها إ: لنفسه مائدتني

  .بعض صحبه املخلصني

                                                            
 .١٠٢ ص ١٣ معجم األدباء لياقوت، اجلزء )28(



لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٥٤  )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

  المصادر

  . إحياء علوم الدين، أبو احلامد الغزايل، مصر، املكتبة التجارية الكربى- ١

  .١٣٣٠:  أدب الندمي، باريس- ٢

  .١٩٤٨دار الكاتب املصري، :  البخالء، اجلاحظ، حتقيق طه احلاجري، القاهرة- ٣

: مصر. احلافظ أبو الفضل املقدسي) كتاب األطعمة واألشربة(وة التصوف،  صف- ٤

  .مطبعة دار التأليف

املؤسسة :  عيون األخبار، أبو حممد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري، القاهرة- ٥

  .١٩٦٣املصرية العامة، 

شقي  فص اخلوامت فيما قيل يف الوالئم، مشس الدين حممد بن علي بن طولون الدم- ٦

  .دار الفكر: الصاحلي، حتقيق نزار أباظة، دمشق

  .املطبعة الكاثوليكية:  فقه اللغة، اإلمام أبو منصور الثعاليب، بريوت- ٧

  . كتاب البلدان، ابن الفقيه- ٨

 كتاب الطبيخ، حممد بن احلسن بن حممد الكاتب البغدادي، أعاد نشره فخري - ٩

  .مشقية، دار الكتاب اجلديدالبارودي مذيل عليه بكتاب معجم املآكل الد

:  كتاب كنـز الفوائد يف تنويع املوائد، حتقيق مانويال مارين وديفيد وانيز، بريوت-١٠

  . شتوتغارت أملانيا٤٠ النشرات اإلسالمية ١٩٩٣/ ١٤١٣

 الوزراء أو حتفة األمراء يف تاريخ الوزراء، أبو احلسن اهلالل بن احملسن الصابئ، -١١

  .١٩٥٨محد فراج، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البايب حتقيق عبد الستار أ



  
  

 - ٢٥٥ -

  كالم في الشعر وماهيته

  )∗(محمد إحسان النص. د

ّلقد طرح هذا السؤال عشرات املرات منذ القدمي ما سبب انقسام الفن : ُ
ّالقويل، لدى مجيع األمم، إىل نثر وشعر؟ ما ماهية الشعر اليت متيزه من الكالم 
ّاملعتاد ومن النثر الفين؟ إن أكثر ما جنده من احلديث عن الشعر إمنا يتصل 

أما بيان ماهية . أثره يف النفس ومجاليته وصعوبة قوله ومنـزلة الشاعر يف جمتمعهب
ّالشعر فقلما يعرض هلا النـقاد واألدباء ُ.  

تمع اجلاهلي منـزلة مميزة ألنه كان  ّمن احملقق أنه كانت للشاعر يف ا َّ
ال احملامي عن القبيلة، يهجو أعداءها، ويفخر مبآثرها، وميدح أشرافها ولكننا 
ًجند يف الشعر اجلاهلي بيانا ملاهية الشعر، وإمنا جند كالما حول صعوبة قوله ً .

  :يقول احلطيئة

ْوالشعر ال يطيقه من يظلمه ُالشعر صعب وطويل سلمه   ُ ّ ُ ٌ 
ُزلت به إىل احلضيض قدمه  إذا ارتقى فيه الذي ال يعلمه   ّ

ِيريد أن يعربه فيعجمه   ُ َُ ُِ
)١(   

ّعمل الشعر على احلاذق به أشد من ((:  قول الشعروقالوا يف صعوبة
ُويقال إن الشعر كالبحر، أهون ما يكون على اجلاهل، أهول ما . لصخرنقل ا

))يكون على العامل
)٢(.  

                                                            
  .عضو جممع اللغة العربية بدمشق) ∗(
  .١/٩٦ العمدة البن رشيق )١(
  .١/٩٧  نفسه)٢(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٥٦  )٢( اجلزء )٨٣( ا

ًوكان للشعر أثره القوي يف نفوس اجلاهليني حبيث أن بيتا من الشعر يف 
ّ اهلجاء ينحط به املهجو ًاملديح يرفع من شأن املمدوح إىل منـزلة عالية، وبيتا يف ّ

ذكروا أن . ّمن أمثلة ذلك حديث األعشى واحمللق الكاليب... إىل أدىن منـزلة
ّاألعشى قدم مكة وتسامع الناس به، فقالت امرأة احمللق لزوجها، وكانت امرأة 

ّإن األعشى قدم، وهو رجل مفوه جمدود يف الشعر، ما مدح أحدا إال : عاقلة ً َّ
َا إال وضعه، وأنت رجل، كما علمت، فقري خامل الذكر ذو ًرفعه، وال هجا أحد َ ّ

ا، فلو سبقت الناس إليه، فدعوته إىل الضيافة،  بنات، وعندنا لقحة نعيش 
. ًوحنرت له، واحتلت لك فيما تشرتي به شرابا يتعاطاه، لرجوت حسن العاقبة

ًفسبق إليه احمللق، فأنزله وحنر له، ووجد املرأة قد خبزت خبزا، و ًْأخرجت حنيا فيه ّ
ِ

ِمسن، وجاءت بوطب لنب ْ ّفلما أكل األعشى وأصحابه، وكان يف عصابة . َ
ّقيسية، قدم إليه الشراب، واشتوى له من كبد الناقة، وأطعمه من أطايبها ّفلما . َ

جرى الشراب يف األعشى، وأخذت منه الكأس، سأله عن حاله وعياله، فعرف 
ّكفيت أمرهن:  األعشىفقال. البؤس يف كالمه، وذكر البنات َ ووقف بعكاظ . ُ

  :فأنشد قصيدة قال فيها
ًنفى الذم عن احمللق جفنة   كجابية الشيخ العراقي تفهق ّ َّ 
 لعمري لقد الحت عيون كثرية   ّإىل ضوء نار باليفاع حترق
ّوبات على النار الندى واحمللق ا   ّ ّتشب ملقرورين يصطليا َ ُ 

  .إىل آخر القصيدة
ّها إال والناس ينسلون إىل احمللق يهنئونه، واألشراف من كل ّفما أمت ّ

ّقبيلة يتسابقون جريا خيطبون بناته، فلم متس منهن واحدة إال يف عصمة ِ ً 



  
٢٥٧  حممد إحسان النص.  د– الشعر وماهيته

  .)٣(رجل أفضل من أبيها
كانوا . وممن رفعه الشعر بنو أنف الناقة، يف زمن عمر بن اخلطاب 

ذ اللقب ويتحامون ذكره إذا سئلوا ع ُيعريون  فلما قال احلطيئة . ن نسبهمَّ
  :قصيدته يف مدحهم ومنها قوله

ّومن يسوي بأنف الناقة الذنبا  قوم هم األنف واألذناب غريهم   َ
ذا اللقب ويتطاولون به   .صاروا يفخرون 

ًوممن وضعه الشعر الربيع بن زياد العبسي، وكان ندميا للنعمان بن املنذر، 
  : وهو يومئذ غالم، بالرجز الذي يقول فيهفلما هجاه لبيد بن ربيعة العامري،

  ًمهال أبيت اللعن ال تأكل معه
  .وأفحش فيه، سقطت منـزلته عند النعمان

*  *  *  
فلما جاء اإلسالم ظلت للشعر مكانته يف النفوس وأثره القوي فيها، مع 

ُوالشعراء : ّأن القرآن وقف من الشعراء وقفة املنكر الذام هلم يف قوله تعاىل ََ ُّ
َتبعهم الغاوونَيـ ُ َ ْ ُ ُ ُ َأمل تـر أنـهم يف كل واد يهيمون. َِّ ُ ََِ ٍ ِّ ُ ِ ْ ُ ََّ َََ َوأنـهم يـقولون ما ال . َْ ََ ُ ُ ْ ُ َََّ

َيـفعلون َُ ْ َ
َّإال: على أنه أثىن بعد ذلك على املؤمنني منهم يف قوله تعاىل. )٤( ِ 

َالذين آمنوا وعملوا الصاحلات وذكروا الله كثريا و َ ًَ
ِ َ ََ َّ ُ َ

ِ َ َِ َِّ ُ ِ َ ُ َ َانـتصروا من بـعد ما َّ َ ِْ ْ ِ
ُ َ َْ

ُظلموا
ُِ)ّفالشعراء الذين ذمهم القرآن الكرمي إمنا هم الشعراء الذين . )٥

م، ويف القرآن آية تنفي أن يكون حممد  ، َّيتعرضون هلجاء الناس ويظلمو

                                                            
  .١/٣٥ العمدة )٣(
  .٢٢٦، ٢٢٥، ٢٢٤ اآليات الشعراء سورة )٤(
  .٢٢٧ اآلية الشعراء سورة )٥(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٥٨  )٢( اجلزء )٨٣( ا

عاملا بالشعر وهي قوله تعاىل
ً

 :ُوما علمناه الشعر وما يـنبغي له إن ه ْْ ِ ُ َ ِ َ َْْ َ ََ ََ ِّ ُ َ ِو إََّ ٌذكر  َّالَ ْ
ِ

ٌوقـرآن مبني ُِ ٌ ُْ َ
ُ إمنا بعث هلداية الناس بآيات فالقصد من اآلية أن الرسول  .)٦(

، حديث يذم فيه الشعر وهو وروي عن النيب . القرآن، ومل يبعثه ليقول الشعر
َِ أحدكم قيحا فريُن ميتلئ جوفَأل((: قوله ً ))ًيه خري له من أن ميتلئ شعراَ

)٧(.  
فإمنا هو من غلب الشعر على ((:ن رشيق املقصود منه فقالّوقد وضح اب

 ومنعه من ذكر اهللا تعاىل ،قلبه وملك نفسه حىت شغله عن دينه وإقامة فروضه
))وتالوة القرآن

)٧(.  
وقد روي عن الرسول، عليه الصالة والسالم، كالم يف الثناء على الشعر 

  :منه قوله

ًإن من البيان لسحرا، وإن من الشعر حل((
))كمةِ

ًوأثر عنه أيضا قوله يف . )٨( َ
ُِ

الشعر كالم من كالم العرب جزل، تتكلم به يف بواديها، ((:الثناء على الشعر

ّوتسل به الضغائن من بينها َ ُ((
)٨(.  

ُوملا نزل القرآن وأخذ املشركون ببالغته حاروا يف إطالق نعت حملمد، عليه 
لك لعميق أثره يف النفوس، الصالة والسالم، وكان مما نعتوه به أنه شاعر، وذ

ُإنه لقول : ّوقد ذكر القرآن أقواهلم ورد نعتهم حملمد بأنه شاعر يف قوله تعاىل ْ ََ َُِّ

ٍِرسول كرمي َ ٍ ُ َوما هو بقول شاعر قليال ما تـؤمنون. َ ُ ِ ِْ ُ َ ًَ َِ ٍ َ ِ ْ َِ َ ُ َ
 فالشاعر يف نظر ،)٩(

ًما بليغا رائعا اجلاهليني ليس فقط من يقول الشعر املوزون، وإمنا من يقول كال ً ً
                                                            

  .٦٩، اآلية يـس سورة )٦(
  .١/١٨ العمدة )٧(
  .١/١٤ نفسه)٨(
  .٤١ - ٤٠:احلاقة )٩(



  
٢٥٩  حممد إحسان النص.  د– الشعر وماهيته

  .عميق األثر يف النفوس
 يستعني بالشعراء على مهاجاة املشركني وشعرائهم، ومن وكان الرسول 

هؤالء حسان بن ثابت، وكعب بن مالك، وعبد اهللا بن رواحة، فكان حيارب 
املشركني بسالحهم، إذ كان شعراؤهم يهجون الرسول واملسلمني، ومنهم عبد 

  .ِّر اإلسالم مل يؤد إىل احنطاط منـزلة الشعرفظهو.اهللا بن الزبعرى
.  وخلفائه كالم كثري يف شأن الشعرُوروي عن أصحاب رسول اهللا 

الشعر علم قوم ((:ولعمر بن اخلطاب، رضي اهللا عنه، أقوال يف الشعر منها قوله

))هلم علم أعلم منهمل يكن 
َمر من ((: وكتب عمر إىل أيب موسى األشعري.)١٠( ُ

واب الرأي، ومعرفة فإنه يدل على معايل األخالق، وص  الشعر،ِقبلك بتعلم

))األنساب
)١١(.  

ًا قرأمت شيئا من كتاب اهللا فلم تعرفوه إذ((: يقولوكان ابن عباس 
))فاطلبوه يف أشعار العرب، فإن الشعر ديوان العرب

 ومن كالم معاوية يف .)١٢(
 ))راتب األدبعلى مجيب على الرجل تأديب ولده، والشعر أ((:الشعر قوله
  .))واجعلوا الشعر أكرب مهكم وأكثر دأبكم((:ًوقال أيضا

ومثة أقوال كثرية يف بيان منـزلة الشعر، ولكن ليس فيها ذكر لتعريف الشعر 
وأول كالم يف تعريف الشعر جنده عند ابن سريين وهو . وبيان ماهيته

                                                            
  .١/١٤ العمدة )١٠(
  .١/١٧ نفسه )١١(
  .١/١٥ نفسه )١٢(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٦٠  )٢( اجلزء )٨٣( ا

))ُالشعر كالم عقد بالقوايف((:قوله
واف، فهو ولكن هذا التعريف غري . )١٣(

  .جيعل الفارق بني الشعر والنثر ارتباط الشعر بالقافية
كتابان يف الشعر أحدمها )ه٢٩١ت(أليب العباس ثعلب أمحد بن حيىي 

ومل يكن ثعلب من ). معاين الشعر(وهو مطبوع، والثاين ) قواعد الشعر(
َّنـقاد الشعر وإمنا كان حنويا لغويا، ولذلك مل يأت يف كتابه  قواعد (ُ

األمر والنهي واخلرب :بتعريف للشعر وإمنا ذكر قواعده، وهي عنده)لشعرا
  .)١٤(َّوحتدث عن املعىن وما حيسن منه،وحديثه يف غاية اإلجياز.واالستخبار

ت (أول أديب ناقد حتدث عن الشعر والشعراء هو اجلاحظ عمرو بن حبر
هم ن، ففي حديثه عن الشعراء ذكر م)البيان والتبيني( يف كتابه )ه٢٥٥

ّاملطبوعني على الشعر من املولدين كبشار بن برد والسيد احلمريي ، وكذلك )١٥(ّ
ه متالحم األجزاء، َوأجود الشعر ما رأيت((:َّحتدث عن صفات الشعر اجليد فقال

ًعلم بذلك أنه قد أفرغ فراغا واحدا، وسبك سبكا َسهل املخارج، فت ُ ً ً ُ
))ًواحدا

عصي قوله على الفحول َّوحتدث عن أوقات الشعر، فقد يست. )١٦(
أنا عند الناس أشعر العرب، ولرمبا كان نـزع ضرس ((: منهم، وأورد قول الفرزدق

))ّأيسر علي من أن أقول بيت شعر
ّ وحتدث عن الشعراء الذين ينقحون .)١٧( َّ

ًومن شعراء العرب من كان يدع القصيدة متكث عنده حوال : أشعارهم فقال

                                                            
  .١/١٦ العمدة  )١٣(
  ).٨٤ص(األديب عند العرب للدكتور إحسان عباس  انظر كتاب تاريخ النقد )١٤(
  .١/٥٠ البيان والتبيني )١٥(
  .١/١٦٧ نفسه )١٦(
  .١/١٣٠ نفسه )١٧(



  
٢٦١  حممد إحسان النص.  د– الشعر وماهيته

ّكريتا وزمنا طويال، يردد ف ُ ً ً اما ً ًيها نظره وجييل فيها عقله، ويقلب فيها رأيه ا ِّ ِّ

ًلعقله، وتتبعا على نفسه، فيجعل عقله زماما على رأيه، ورأيه عيارا على  ً ً
ّوكانوا يسمون القصائد احلوليات واملقلدات، واملنقحات ليصري قائلها ... شعره ّ ّ ّ

ًفحال خنذيذا أو شاعرا مفلقا ً ً  كل بليغ يستطيع ًوذكر أيضا أنه ليس.    )١٨(ً
وهذه إشارة هامة يف بيان الفارق بني األديب والشاعر، وعلل . )١٩(قول الشعر

ويكون له طبع يف تأليف الرسائل ((:ذلك باختالف طبع الرجل وطبيعته، قال
ًوتلك أيضا . ))واخلطب واألسجاع، وال يكون له طبع يف قرض بيت شعر

ُلشاعر، وليس كل أديب وهب ٌإشارة هامة إىل ماهية الشعر، فهو طبع يف ا
ّعلى أن اجلاحظ مل يضع تعريفا للشعر يبني ماهيته ومقوماته. هذا الطبع ً.  

  فقد ذهب إىل أن الشعر)ه٢٣١ت (ّأما حممد بن سالم اجلمحي 
وللشعر صناعة وثقافة يعرفها أهل العلم، ((: صناعة يعرفها أهل العلم، قال

لعني، ومنها ما تثقفه األذن، ا هثقفكسائر أصناف العلم والصناعات، منها ما ت
))نا اليد، ومنها ما يثقفه اللسه تثقفاومنها م

وقال يف بيان منـزلة الشعر . )٢٠(
كان الشعر يف اجلاهلية عند العرب ديوان علمهم، ومنتهى ((: يف اجلاهلية

))حكمهم، به يأخذون، وإليه يصريون
)٢١(.  

 قتيبة، عبد اهللا بن مسلم َّومن أوائل من حتدثوا عن الشعر والشعراء ابن
عن أمور كثرية تتصل ) الشعر والشعراء(َّفقد حتدث يف كتابه . )ه٢٧٦ت (

                                                            
  .٢/٩ البيان والتبيني )١٨(
  .١/٢٠٨ نفسه )١٩(
  .١/٦ طبقات فحول الشعراء )٢٠(
  .٢٢ نفسه ص)٢١(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٦٢  )٢( اجلزء )٨٣( ا

ِّبالشعر، ولكنه مل يعرف الشعر وإمنا ذكر أن من الشعراء املتكلف  ّ
وللشعر ((:َّ، وحتدث عن دواعي الشعر وأوقاته، من ذلك قوله)٢٢(واملطبوع

ُريضه قريبه، ويستصعب فيها تارات يبعد فيها ِّ((
ّ وعلل ذلك حبصول .)٢٣(

  . عارض يعرض على الغريزة، من سوء غذاء أو خاطر غم
يبدو أن أول ناقد وضع حدا للشعر هو الناشئ األكرب، عبد اهللا بن حممد 

ٌومل يصلنا كتابه يف نقد الشعر وإمنا وصلتنا نـقول منه  . )ه٢٩٣ت (األنباري  ُُ
ما ((:  التوحيدي، فهو يقول فيهأليب حيان) البصائر والذخائر(يف كتاب 

َّأصبت أحدا تكل الناشئ املتكلم، م يف نقد الشعر وتوصيفه أحسن مما أتى به ً
))وإن كالمه ليزيد على كالم قدامة وغريه

ً وقد عرف الناشئ الشعر تعريفا .)٢٤( ّ
لرباعة،  اّلالشعر قيد الكالم، وعقال األدب، وسور البالغة، وحم((: أدبيا فقال

ّاجلنان، وسرحه البيان، وذريعة املتوسل، ووسيلة املرتسل، وذمام العرب، وجمال  َ
ّوحرمة األديب، وعصمة اهلارب، وعذر الراهب، وفرصة املتمثل، وحاكم 

))اإلعراب، وشاهد الصواب
 إال أن هذا التعريف ليس حدا للشعر، وإمنا .)٢٥(

  .هو وصف ملنـزلته وأثره يف النفوس
  يف)ه٣٢٢ت (ر ابن طباطبا حممد بن أمحد ًوممن وضع تعريفا للشع

ونظمه ... الشعر كالم منظوم، بائن عن املنثور((: ، قال)عيار الشعر(كتاب 
ّمعلوم حمدود، فمن صح طبعه وذوقه مل حيتج إىل االستعانة على نظم الشعر 

                                                            
  .١/٧٧ الشعر والشعراء )٢٢(
  .١/٨٠ نفسه )٢٣(
  .٢/١١٧ البصائر والذخائر )٢٤(
  .٢/٥٧٣نفسه  )٢٥(



  
٢٦٣  حممد إحسان النص.  د– الشعر وماهيته

))بالعروض اليت هي ميزانه
.  فابن طباطبا جيعل الشعر وليد الطبع والذوق،)٢٦(

َناء قصيدة خمض فإذا أراد الشاعر ب((:ن صناعة الشعر، فيقولمث يتحدث ع ََ
ّاملعىن الذي يريد بناء الشعر عليه يف فكره نثرا، وأعد له ما يلبسه إياه من  ً
األلفاظ اليت تطابقه، والقوايف اليت توافقه، والوزن الذي يسلس له القول 

))عليه
ًعىن أصال هلذه  فالشعر عند ابن طبابا طبع وصنعة، وهو جيعل امل.)٢٧(
ًفالشاعر يبحث أوال عن املعىن، مث خيتار لقصيدته األلفاظ والقوايف . الصنعة
: وله كالم يف عمل الشعر وإجادته ومكانته وأثره يف النفوس يقول. والوزن

ُدفع به العظائم، وتسل به السخائم، وختُالشعر ت(( ّ َ ُلب به العقول، وتسحر به ُ
))رقيق اللفظ، ولطيف املعىناأللباب، ملا يشتمل عليه من 

)٢٨(.  
على أن أول من وضع حدا منطقيا للشعر إمنا هو الناقد أبو الفرج 

َّفقد عرف الشعر . )ه٣٣٧ت (ً وكان معاصرا البن طباطبا قدامة بن جعفر،
مر معرفة ُإن أول ما حيتاج إليه يف شرح هذا األ((: بقوله) نقد الشعر(يف كتابه 

 ليس بشعر، وليس يوجد يف العبارة عن ذلك أبلغ وال ّحد الشعر اجلائز عما
ّإنه قول موزون مقفى يدل على : ُأوجز، مع متام الداللة، من أن يقال فيه ّ

))معىن
ّفحد الشعر عند قدامة هو أنه كالم موزون مقفى يدل على معىن. )٢٩( ّ .

ذا التعر. فالعناصر اليت يقوم عليها الشعر هي الوزن والقافية واملعىن يف و
ًيدخل يف الشعر كل كالم منظوم كألفية ابن مالك مثال، وهذا التعريف  َّ

                                                            
  .٣ عيار الشعر ص)٢٦(
  .٥ نفسه ص)٢٧(
  .٢/١١٦، والبصائر والذخائر للتوحيدي ١٢١ نفسه ص)٢٨(
  .١٣ نقد الشعر ص)٢٩(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٦٤  )٢( اجلزء )٨٣( ا

  .ّاملنطقي ال يلم جبميع عناصر الشعر
ت (َّوممن تعرض للشعر بعد هؤالء العامل اللغوي أمحد بن حممد املرزوقي 

ًا واضحا حد يف مقدمته لشرح محاسة أيب متام، وهو أول من وضع )ه٤٢١
م ((: ه بقولهلعمود الشعر، وقد خلص  كانوا حياولون - أي الشعراء العرب - إ

... شرف املعىن وصحته، وجزالة اللفظ واستقامته، واإلصابة يف الوصف
ّواملقارنة يف التشبيه، والتحام أجزاء النظم والتئامها، على ختري من لذيذ الوزن، 
ومناسبة املستعار منه للمستعار له، ومشاكلة اللفظ للمعىن، وشدة 

فهذه سبعة أبواب هي عمود . ضائهما للقافية حىت ال منافرة بينهمااقت
))الشعر

)٣٠(.  
ّويف سياق حديثه عن النثر والشعر يورد حد الشعر بقوله  - مث تفرد عنه ((: ُ

ّ بأن كان حده لفظ موزون مقفى يدل على معىن-عن النثر أي  َّ((
 ومن .)٣١(

امة بن جعفر يف كتابه ّالواضح أن حد الشعر عنده هو الذي وجدناه عند قد
فلم يأت . الوزن والقافية واملعىن: ، فعناصر الشعر ثالثة وهي)نقد الشعر(

ًاملرزوقي بتعريف للشعر يغاير تعريف قدامة، ومل يكن هم املرزوقي منصرفا إىل  ّ
تعريف الشعر، وإمنا كان معنيا ببيان عمود الشعر وبيان الفوارق بني النثر 

  .ة على أن النثر أفضل من الشعروالشعر، وإيراد األدل

مثة شاعر كان له تصور للشعر خيالف به تصور شعراء آخرين، ذاك هو 

فهو يرفض إقحام املنطق يف ). ه٢٨٤ت(البحرتي أبو عبادة الوليد بن عبيد 
                                                            

  .٨٨ مقدمة املرزوقي ص )٣٠(
  .٨٧ نفسه ص )٣١(



  
٢٦٥  حممد إحسان النص.  د– الشعر وماهيته

  :ًالشعر، صنيع أيب متام مثال، يقول

 كلفتمونا حدود منطقكم   ُوالشعر يغين عن صدقه كذبه
 ومل يكن ذو القروح يلهج باملنـ   ا سببهـطق مانوعه وم

 والشعر ملح تكفي إشارته   ُّوليس باهلذر طولت خطبه
فالشعر عنده يقوم على اإلجياز واإلشارة ال على التطويل واملنطق، ويف 

  .ُالشعر يقبل الكذب من الشاعر، واملقصود بالكذب هنا اخليال والتصوير

عر القاضي اجلرجاين علي بن عبد العزيز َّومن النقاد الذين حتدثوا عن الش

ّوقد عرف الشعر ). الوساطة بني املتنيب وخصومه( يف كتابه )ه٣٦٦ت (
مث . والرواية والذكاءالشعر علم من علوم العرب يشرتك فيه الطبع ((: بقوله

))ًتكون الدربة مادة له، وقوة لكل واحد من أسبابه
 فعناصر الشعر عنده .)٣٢(

ًفجعل الشعر علما من علوم العرب . ية، والذكاء، والدربةهي الطبع، والروا
  . الطبعقوامه 

العمدة ( كتابه )ھ٤٥٦ت (ّويف القرن اخلامس ألف ابن رشيق القريواين 

ّوقد عرف الشعر ) ّباب حد الشعر وبنيته(، وفيه باب عنوانه )يف حماسن الشعر
ظ، والوزن، واملعىن، اللف: ن أربعة أشياء وهيمالشعر يقوم بعد النية ((: بقوله

ألن من ((: ً مث يزيد الكالم إيضاحا فيقول،)٣٣(ّ هو حد الشعراوالقافية، فهذ

فقد أضاف ابن رشيق . ))ّ بشعر لعدم القصد والنية وليس،ّقفىمًالكالم موزونا 
                                                            

  .١٥ الوساطة ص)٣٢(
   .١/٩٩ العمدة)٣٣(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٦٦  )٢( اجلزء )٨٣( ا

ّإىل تعريف قدامة القصد والنية وأورد بعض ما قيل يف بنية الشعر ومنها قول . َ

املدح، واهلجاء، والنسيب، : على أربعة أركان وهي الشعر ُبين((: بعضهم

ّمث حتدث ابن رشيق . فخلط بعض الباحثني بني ماهية الشعر وأغراضه. والرثاء
ع، بقراره الط:  من الشعر كالبيت من األبنيةتالبي((: عن بيت الشعر فقال

يف بيت وال خري .  وساكنه املعىنربة،ُّه الرواية، ودعائمه العلم، وبابه الدُكَْومس

وصارت األعاريض والقوايف كاملوازين واألمثلة لألبنية، أو . غري مسكون

فأما ما سوى ذلك من حماسن الشعر فإمنا هو . كاألواخي واألوتاد لألخبية

مث أورد كالم القاضي اجلرجاين يف . ُزينة مستأنفة، ولو مل تكن الستغين عنها

شرتك فيه الطبع والرواية الشعر علم من علوم العرب ي: تعريف الشعر بقوله

))والذكاء، مث تكون الدربة مادة له، وقوة لكل واحد من أسبابه
 مث أورد .)٣٤(

فكذلك نرى أن ابن رشيق مل يأت . ًابن رشيق أقواال يف أركان الشعر وأغراضه

  .جبديد ذي شأن يف تعريف ماهية الشعر

 احلسن ظهر يف القرن السابع اهلجري ناقد بالغي نافذ النظرة هو أبو

ًف كتابا يف البالغة واألدب واحلكمة مساه َّ، أل)ه٦٨٤ت (حازم القرطاجين 
، وكان ممن تأثروا بفلسفة أرسطو ونظرات )منهاج البلغاء وسراج األدباء(

معرف دال على ((: ًوقد وقف يف كتابه بابا للشعر عنوانه. لعرباالفالسفة 

لشعر كالم موزون مقفى من شأنه ا((:  يقول فيه)) املعرفة مباهية الشعر وحقيقته

                                                            
  .١٠١ العمدة ص)٣٤(



  
٢٦٧  حممد إحسان النص.  د– الشعر وماهيته

 ،ا ما قصد تكريهههّ إليها، ويكره إليهأن حيبب إىل النفس ما قصد حتبيب

أو اهلرب منه، مبا يتضمن من حسن ختييل له،  هحمل بذلك على طلبلت

الكالم، وقوة صدقه، أو وحماكاة مستقلة بنفسها أو متصورة حبسن هيئة تأليفه 

))قوة شهرته، أو جمموع ذلك
ِّ فحازم يعرف.)٣٥(  الشعر تعريف قدامة بن ٌ

جعفر، ولكنه يضيف إليه ما حيققه الشعر من تأثري يف النفس، وجيعل عماده 

ِّالتخييل واحملاكاة، وهو يوضح هذا التعريف باحلديث عن احملاكاة والصدق 
  .والكذب يف الشعر

ومن املؤرخني القدامى الذين حتدثوا عن الشعر الفيلسوف االجتماعي 

ًفقد أفرد يف مقدمته فصال للشعر عنوانه . )ه٨٠٨ت ( الرمحن بن خلدون عبد
الشعر هو ((: َّوقد عرف فيه الشعر بقوله) يف صناعة الشعر ووجه تعلمها(

ّالكالم البليغ املبين على االستعارة واألوصاف، املفصل بأجزاء متفقة يف الوزن 
 اجلاري ،ه وبعدهقبلّوالروي، مستقل كل جزء منها يف غرضه ومقصده عما 

))على أساليب العرب املخصوصة به
 عنصر من هذه مث شرح كل. )٣٦(

 هلا شروط، صناعةعنده، فالشعر يف رأيه ) حقيقة الشعر(العناصر، فهذه 

 –احلفظ من جنسه : ًن لعمل الشعر وإحكام صناعته شروطا أوهلاإ((: يقول

ى  حىت تنشأ يف النفس ملكة ينسج عل–أي من حشو شعر العرب 

                                                            
  .٧١ منهاج األدباء ص)٣٥(
  .٥٧٣ مقدمة ابن خلدون ص)٣٦(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٦٨  )٢( اجلزء )٨٣( ا

))منواهلا
ُ فملكة الشعر عنده إمنا تكتسب حبفظ أشعار العرب، وصناعة .)٣٧(

ّفقد عرف ابن خلدون الشعر مبضمونه . الشعر تقوم على مجلة من الشروط
  .ّوعماده وصنعته ومل يعرف ماهية الشعر

ّظهرت يف العصر احلديث واملعاصر دراسات تدعو إىل التخلي عن 
ومن أوائل من دعوا إىل .  وفق نظرة جديدة وإىل قول الشعرالشعر الخليلي

ا  فقد ). قضايا الشعر املعاصر(ذلك الشاعرة املبدعة نازك املالئكة يف كتا

وهو خيتلف عن الشعر ). الشعر احلر(اهتدت إىل ضرب من الشعر دعته 

اخلليلي يف أنه يقوم على الشطر الواحد ال على الشطرين، وأنه ينظم على 

 تفعيالت الشعر اخلليلي، وال يلتزم قافية واحدة يف تفعيالت متساوية من

، وتساوي التفعيالت يقع يف بشعر التفعيلةُوقد عرف هذا الشعر . القصيدة

  .طائفة من البحور اخلليلية كاخلبب والكامل والرمل واملتقارب
ج التفعيلة يف األقطار العربية حقبة من  وقد شاع قول الشعر على 

ُلنهج أن خولف فيما أطلق عليه وما لبث هذا ا. الزمن وقد ). قصيدة النثر(ُ
وما ). شعر(ًظهر هذا الضرب اجلديد من الشعر أوال يف لبنان، يف رحاب جملة 

  .لبث أن شاع يف مجيع األقطار العربية
ا  قضايا الشعر (ما تعريف الشعر عند نازك املالئكة؟ لقد حتدثت يف كتا

املوضوع، واهليكل، والتفاصيل :  أربعةعن عناصر الشعر، وهي عندها) املعاصر
  .)٣٨(، والوزن)األساليب(

                                                            
  .٥٧٤نفسه ص )٣٧(
  .٢٠٢ قضايا الشعر املعاصر ص)٣٨(



  
٢٦٩  حممد إحسان النص.  د– الشعر وماهيته

ُوقد عرف نقاد معاصرون آخرون الشعر وماهيته، منهم نزار القباين يف  ّ
َّ، وقد حتدث نزار يف كتابه هذا عن )ما هو الشعر(الكتيب الذي حيمل عنوان 

شعر، ومل َّكل شيء باستثناء ماهية الشعر، فقد قدم تعريفات وصفية عاطفية لل
ًيقدم له تعريفا معياريا، فمن أقواله مثال يف تعريف الشعر ً ِّ :  

 اللغة ذات التوتر العايل، اليت تلغي كل لغة سابقة، هالشعر هو هذ-١((
نون الذي خيتصر كل -٢. وتعيد صياغتها من جديد  الشعر هو الكالم ا

النقالب  الشعر هو ذلك ا-٣. العقل، والفوضى اليت ختتصر كل النظام
احلضاري الناجح الذي تقوم به البشرية ضد نفسها، دون عنف ودون إراقة 

 الشعر هو ذلك الفن اخلارج على القانون ويعكس قمة -٤. دماء
))...العدالة

  .)٤٠( ونزار من القائلني إن املستقبل هو لقصيدة النثر.)٣٩(
ّوممن عاجل موضوع تعريف الشعر الشاعر والناقد أدونيس، فقد عرف 

ّلعل خري ما نعرف به الشعر ((: بقوله) زمن الشعر(الشعر احلديث يف كتاب 
هي .  والرؤيا بطبيعتها قفزة خارج املفهومات السائدة،اجلديد هو أنه رؤيا

هكذا يبدو الشعر . إذن تغيري يف نظام األشياء ويف نظام النظر إليها
ًاجلديد، أول ما يبدو، متردا على األشكال والطرق الشعرية ))القدمية ّ

)٤١(. 
 تنظر إىل كيف((: ًويقول يف موضع آخر من كتابه، جوابا عن سؤال

ُالشعر؟ إن كنت تقصد حتديد ماهية الشعر، فسؤالك ال جياب عنه، ذلك 
خرق مستمر ٍكل جواب يستند إىل قواعد ومقاييس، والشعر : أن اجلواب

                                                            
  .٣٣ ما هو الشعر ص)٣٩(
  .١١٥ الكتاب ص)٤٠(
  .٩ زمن الشعر ص)٤١(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٧٠  )٢( اجلزء )٨٣( ا

))للقواعد واملقاييس
ِّ وأدونيس هو أيضا من مؤيدي قصيدة.)٤٢(  النثر، وهو ً

يأخذ على رافضي حركة الشعر احلديث يف البالد العربية نقص التعريف 
ذا الشعر، وبسط ماهيته ومفاهيمه والزوايا اليت من خالهلا يرى العامل 

  .)٤٣( والتعبريواإلنسان
ًفكذلك ترى أن النقاد والشعراء العرب مل يعرفوا ماهية الشعر تعريفا دقيقا  ً ّ َّ

مه بعضهم على الطبع، وهو قريب من تعريف املاهية، وأضاف ًشامال وإمنا أقا
  .بعض آخر إىل الطبع الصنعة

*  *  *  
َّفإذا انتقلنا إىل النقاد والباحثني من غري العرب جند أن أقدم من حتدث  َّ

أو فن الشعر، ) الشعر(عن الشعر هو الفيلسوف اإلغريقي أرسطو يف كتابه 
، على أن أرسطو مل يتحدث التطهيره ، وغايتمحاكاةّفهو يعرف الشعر بأنه 

ًفقد وصلنا كتابه ناقصا والقسم ) تراجيدي(يف كتابه هذا إال عن املأساة 
وحديث أرسطو ال يتناول الشعر ). كوميدي(املفقود يتحدث فيه عن امللهاة 

. ًعامة، وإمنا يتناول الشعر التمثيلي املسرحي الذي كان شائعا يف بالده يومئذ
وكان له َّاب أثره القوي يف النقاد الغربيني وفالسفتهم وشعرائهم، وكان هلذا الكت

  .أثره يف الفالسفة العرب وخاصة يف ابن رشد، وابن سينا، والفارايب
ّوقد خلص ابن رشد كتاب أرسطو بعد أن ترجم من السريانية إىل العربية، 

، وشرح ّوقرر يف حديثه عن الشعر أن األقاويل الشعرية هي األقاويل املتخيلة
ا أرسطو أما الفارايب فلخص أفكار أرسطو يف . نظرية احملاكاة اليت جاء 
                                                            

  .٣١٢ زمن الشعر ص)٤٢(
  . مقدمة كتاب زمن الشعر)٤٣(



  
٢٧١  حممد إحسان النص.  د– الشعر وماهيته

والبن سينا كتاب مستمد من آراء أرسطو  ))قوانني صناعة الشعراء((رسالته 
َّكالم خميل مؤلف من أقوال موزونة ((، والشعر عنده هو )فن الشعر(عنوانه  َّ

  .))َمتساوية، وهي مقفاة عند العرب
َّكانت وهيغل، ومن النقاد : عن الشعر من فالسفة الغربوقد حتدث 

ُِّّوالشعراء عدد كبري ال يتسع هذا البحث لعرض أنظارهم، ومنهم الكالسيون 
  .والرومانسيون والسرياليون والرمزيون واالشرتاكيون والواقعيون وغريهم

ولبعض أدباء الغرب تعريفات للشعر توضح وصف الشعر وال توضح 
ا وال ترى((:  الرسام ليوناردو دافنشيماهيته، يقول ُالشعر هو صورة يشعر  َ ُ .

تعريفي للشعر اخلالص أنه شيء اخرتعه الشاعر خارج عن ((: مور. ويقول ج
الشعر هو فيض عفوي للمشاعر القوية ((:  ويقول ووردز ورث))شخصيته

الشاعر، ((: ّ ويقول شلي))منشؤه يف االنفعال الذي نشعر به يف السكينة
ًالسا يف الظالم، هو عندليب يغين ليبعث أحلانا مجيلة لشعوره الذايت ج ً

  .))بالوحدة
*  *  *  

ًبعد هذا العرض ملا قيل قدميا وحديثا يف تعريف الشعر نتساءل هل : ً
ًوجدنا بينها تعريفا شامال شافيا ملاهية الشعر؟ اجلواب بالنفي، وكأن الشعر غري  ً ً

  .ف الشعر جبمع كل مقوماتهّقابل للتعريف، وإمنا يسعنا أن نعر
وهذ ما نريد أن نتحدث عنه ). طبع(مثة ذكر يف بعض التعريفات لكلمة 

ًحديثا مفصال ّ : يف مجيع الناس؟ واجلواب) الطبع(ملاذا ال جند هذا : والسؤال. ً
فليس الشعر .  أتيحت لفئة من الناس دون غريهاموهبة فطريةألن الشعر 

وهذه املوهبة هي جزء من كيان الشاعر، . راءًعلما يتعلمه الناس فيصبحون شع



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٧٢  )٢( اجلزء )٨٣( ا

خملوقة فيه ال ميكنه ) اجلينة(فمن مل تكن هذه املورثة ). جيناته(ّوإحدى مورثاته 
ًأن يكون شاعرا، فلكي يكون املرء شاعرا ينبغي أن خيلق شاعرا وهذا األمر  ً ًُ

ّيفسر لنا ظواهر كثرية، ومنها املنـزلة الرفيعة اليت حيتلها الشاعر  يف جمتمعه، ّ
ُومنها اعتقاد بعض الناس أن لكل شاعر شيطانا يلهمه قول الشعر، ومن  ً
الشعراء من زعم أن شيطانه يلهمه قول الشعر، بل لقد أطلق بعض الشعراء 

ّأبو العالء املعري عن شياطني الشعراء يف َّوقد حتدث . أمساء على شياطينهم
 العرب أن دنه مشهور عنفقد علم أ((:  قوله، وجاء فيها)٤٤(إحدى رسائله

 فقد أطلق األعشى على شيطانه )) لى لسانهلشعر عاًلكل شاعر شيطانا يقول 
َمسحل(م سا   :فقال) ِ

َّجهنام بعدا للغوي املذمم ّ ً ُ ّ  ودعوا له) ًمسحال(ُدعوت خليلي    ِ
 وبالغ بعضهم فجعل شيطانه. )٤٥()أبو زاجية(وشيطان ابن دريد امسه 

ّى، فقد ذكروا أن العجاج الراجز قدم املربد فأنشد الناس ًذكرا وشيطان غريه أنث
  :أرجوزته اليت مطلعها

ْقد جرب الدين اإلله فجبـر ََ َ ُ ََ ِّ َ 

  :ُفلما أخرب أبو النجم بأمره قدم املربد فأنشد أرجوزته اليت مطلعها

ْتذكر القلب وجهال ما ذكر َ َ ً َ ُ َ َّ 
  :ومنها قوله

ْإين وكل شاعر من البشر َ َ ٍ ُّ 
                                                            

  .٤٧٨رسالة الشياطني املنشورة مع رسالة الغفران بتحقيق كامل كيالين ص:  انظر)٤٤(
  .٤٨٠ الرسالة نفسها ص)٤٥(



  
٢٧٣  حممد إحسان النص.  د– الشعر وماهيته

ْانه أنثى وشيطاين ذكرشيط َ َ 
ّفادعاء الشعراء أن هلم شياطني تلهمهم قول الشعر إمنا يفسر باملوهبة  ُ ّ
ُالشعرية اليت تولد مع الشاعر، وأبو العالء يشري يف رسالة الشياطني إىل أن 

  .)٤٦(الشعراء القدامى كانوا يقولون الشعر بغريزة وطبع

 كتابة البحوث واملقاالت وتأليف ًوهلذا نرى أن كثريا من األدباء برعوا يف

ُفمن أدبائنا القدامى جند اجلاحظ مثال يؤلف . الكتب األدبية ومل يكونوا شعراء ً
َّالكتب الكثرية وال يقول الشعر، ومثله األديب الفذ أبو حيان التوحيدي، وغريمها 

ا ومل ًخِّمؤرًومن أدبائنا احملدثني نذكر األديب العظيم طه حسني، كان أديبا و. كثري

 ومن اجتمعت فيهم الرباعة األدبية .ًيكن شاعرا، ومثله العامل اجلليل أمحد أمني

واملوهبة الشعرية كانوا قلة، ومنهم على سبيل املثال الكاتب العظيم عباس حممود 

ًالعقاد، كان أديبا المعا ومؤرخا وشاعرا جميدا ً ً ِّ ً ً.  

م، وألن الشعر وليد املوهبة الفطرية جند شعراء قالوا  الشعر وهم يف مقتبل حيا

ًمن هؤالء مثال الشاعر لبيد بن ربيعة الذي دخل وهو يف سن الصبا، على النعمان 
  .ًبن املنذر وارجتل رجزا يف هجاء الربيع بن زياد العبسي

والشعر على ذلك، من الفنون اجلميلة، وهذه الفنون خيتلف بعضها عن 
ا األحلان بعض باختالف أدائها، فالشعر أداته األلف اظ، واملوسيقا أدا

وهذه الفنون كلها وليدة املوهبة، . واألصوات، والرسم أداته اخلطوط واأللوان
ًهذه احلقيقة تفسر لنا مثال نبوغ املوسيقي األملاين العظيم جان سيبستيان باخ  ِّ

                                                            
  .٤٨١ياطني ص رسالة الش)٤٦(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٧٤  )٢( اجلزء )٨٣( ا

Bach فقد نبغ يف التأليف املوسيقي منذ حداثة سنه، ومثله املوسيقي ،
، وصدور الشعر وسائر الفنون عن املوهبة Mozart موزار النمسوي النابغة

ًيفسر لنا أمرا آخر هو ظهور املوهبة الشعرية يف أسرة كاملة، يتوارث أبناؤها  ِّ
ًمن هذه األسر مثال أسرة زهري بن أيب سلمى، . ًاملوهبة الشعر واحدا بعد واحد

ًكان ابنه كعب شاعرا، وكان ابن كعب عقبة شاعرا، وابن عقبة  ّالعوام كان ً
فاملوهبة الشعرية . ًومن األسر الشعرية أيضا أسرة جرير بن عطية الشاعر. ًشاعرا

قد تكون وراثية، وكذلك املوهبة الفنية، وقد كان للموسيقي باخ ثالثة أوالد 
  .كلهم كانوا جييدون التأليف املوسيقي

 ًولكن هل تكفي املوهبة الشعرية وحدها ليكون صاحبها شاعرا؟ اجلواب
ُبالنفي، فإىل جانب املوهبة الشعرية مثة أمور يشرتط توفرها يف صاحب املوهبة 

  .ًليكون شاعرا

أول هذه الشروط إتقان اللغة اليت يتكلمها قوم الشاعر، فالشعر عماده 

األلفاظ فإذا اجتمعت اللغة واملوهبة الشعرية يف شخص أتيح له أن يكون 

 وحدمها إلجادة الشعر، فالبد للشاعر ًشاعرا، ولكن املوهبة واللغة ال تكفيان

إذا أراد إجادة شعره من أن يقف على قواعد الشعر السائدة يف عصره، 

ًكالعروض والقافية يف الشعر العريب الكالسي، والبد له أيضا من أن حيفظ  ِّ
فكما أن الصائغ . ًكما وافرا من مأثور الشعر ليكتسب امللكة وجيلو املوهبة

ر بريقه وملعانه، فكذلك الشاعر إذا أراد أن جييد قول الشعر جيلو املعدن ليظه

  .ًعليه أن حيفظ كثريا مما قاله السابقون من الشعراء

م  ِّإن اقرتان املوهبة باللغة يفسر لنا ظهور شعراء قالوا الشعر بالعربية مع أ



  
٢٧٥  حممد إحسان النص.  د– الشعر وماهيته

م عاشوا مع العرب وأتقنوا لغتهم. أعاجم ُوجد ففي العصر األموي . ذلك أ

ًجميد هو نصيب، كان ألبوين نوبيني، وكان مداحا لبين أمية، شهد له شاعر  َّ ُ
ًوشاعر آخر هو أبو عطاء السندي، وكان شاعرا . )٤٧(األصمعي جبودة الشعر ِّ

ًجميدا ولكن كانت فيه لكنة ولثغة بسبب جنسه السندي
وشاعر ثالث . )٤٨(

  .)٤٩(هو إمساعيل بن يسار، الفارسي األصل

ٌْاسي ظهر عدد وفـر من الشعراء الفرس الذين أجادوا ّفلما أطل العصر العب َ
ُمن مشهوريهم بشار بن برد، وأبو نواس، . قول الشعر العريب، ونالوا شهرة بعيدة

  .ّوشاعر من أصل رومي هو ابن الرومي علي بن العباس بن جريج

ُورمبا ختلت املوهبة الشعرية عن صاحبها يف بعض األحيان، فقد روي عن  ّ
الساعة لقلع ّقد علم الناس أين فحل الشعراء، ورمبا أتت علي ((: هالفرزدق قول

))ّضرس من أضراسي أهون علي من قول بيت من الشعر
ُوروي حنو ذلك  .)٥٠(

ّعن نصيب الشاعر، فقد سئل مرة ُ إي ((: أتطلب القريض فيعسر عليك؟ فقال: ُ

ا رحلي، مث أسري يف اُواهللا، لرمبا فعلت، فآمر براحليت، في لشعاب اخلالية، ّشد 

وأقف يف الرباع املقوية، فيطربين ذلك ويفتح يل 
ُ ))شعرالّ

)٥١(.  
ّنستخلص من كل ما تقدم أن حد الشعر يقوم على أمرين املوهبة مث اللغة، : ّ

                                                            
  . انظر ترمجته يف اجلزء األول من األغاين)٤٧(
  . من كتاب األغاين١٦ انظر ترمجته يف اجلزء )٤٨(
  . ترمجته يف اجلزء الرابع من كتاب األغاين)٤٩(
  .٢١ األغاين اجلزء )٥٠(
  .١/٣٦٧ األغاين )٥١(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٧٦  )٢( اجلزء )٨٣( ا

حفظ قصائد من الشعر، ومعرفة قواعده : ُوتضاف إليها شروط إلجادة الشعر، منها
ًَّكالسي يف تاريخ أدبنا مقيدا بأمرين مهاوكان الشعر ال. العروضية والنحوية والصرفية ّ :

ًوقد ختلى عن هذين الشرطني كثرة الشعراء املعاصرين، فظهر أوال . الوزن والقافية ّ
  .الشعر احلر، أو شعر التفعيلة، مث ظهرت قصيدة النثر

وعقب ظهور قصيدة النثر كثر عدد الشعراء العرب كثرة هائلة، وذلك 
وأتاح هذا األمر ملن ال . ً والقافية، فأصبح الشعر منثورالعدم التزام الشعراء الوزن

ًميلكون املوهبة الشعرية أن يقولوا كالما غثا وهراء ال معىن له يسمونه شعرا،  ً ً
ٍتقرؤه فال تدرك له أي معىن، فهو خال من الداللة املعنوية ومن الصور 

  .املبتكرة
ثر وأجادوا فيها، ولكن حنن ال ننكر أن مثة شعراء جميدين قالوا قصيدة الن

عدد هؤالء ال يتجاوز أصابع الكف، وسائر من يقولون قصيدة النثر خالون 
َمن أي موهبة شعرية، وإمنا جييدون الشعبذة الشعرية َْ َّ.  

األداء اللغوي واخليال، فالشاعر ذو : واملوهبة الشعرية تقوم على دعامتني
ا عن أفكا ّره وشعوره، وميده خياله املبدع ِّاملوهبة يقتنص األلفاظ اليت يعرب 

ِّبالصور واألخيلة فشعره يؤثر يف القارئ بألفاظه وصوره، والشعر تعبري وتصوير 

َّوإيقاع، فإذا خال الشعر من هذه الشروط كان نظما ال شعرا، كألفية ابن  ً ً
  .ًمالك مثال



  
  

 - ٢٧٧ -

  

  المدرسة الفارسية في دمشق
)∗(الدكتورة ليلى الصباغ

  

  )١()القسم الثاني (

، ً موضوعا للدراسة هذه املدرسةاألمر الثاين الذي كان احلافز الختيارو

 احملاكم الشرعية بدمشق، على وثائق هو العثور ضمن ،ُكما ذكر يف املقدمة

لك الوثائق، البد  فحوى توإلدراك.  أمورهابعضبعض الوثائق اليت تفصح عن 

 الوثائق يف أواخر تلك قبل تاريخ ،من الرجوع إىل نشأة تلك املدرسة ونشاطها

السابع (لثاين عشر ا والنصف األول من القرن ،القرن احلادي عشر للهجرة

ُتنبئنا  ، وإذا كانت الوثائق ال)عشر للميالد والنصف األول من الثامن عشر

 وما ذكره مؤرخو الرتاجم عنها، النعيمينه ّدو  تلك املعلومات، فإن مامثلعن 

 . تلك املعطيات الرئيسةببعضيف سياق ترامجهم، يزودنا 
 فقد يتبادر إىل الذهن، كما يظن كثريون، ، املدرسةاسم ما ابتدئ بوإذا

ا مسيت ب  ولسبب من األسباب، إال أنه من ،))ُْالفرس(( إىل نسبة الفارسيةبأ
 أنشئت يف كل من املرحلة الزنكية واأليوبية  أن معظم املدارس اليتاملعروف

                                                            
 .عضو جممع اللغة العربية بدمشق) ∗(
لد الثالث والثمانني ص ) 1(  .٦٢ -٣٥نشر القسم األول يف اجلزء األول من ا



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٧٨  )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

))الفارسية((ومدرستنا  .قد نسبت إىل أمساء مؤسسيها أو واقفيها واململوكية،
)2( 

  الدين فارس التيميسيف األمريسبت هي األخرى إىل مؤسسها ُ نهذه
 )3()ه٨٠٢ت (تنم ً ذو دارا لنائب دمشق اململوكيوكانت، )ه٨١٠ت(

  .))ََْتـنبك((ً أيضا باسم املعروف
 أستاذه، وهو تاريخ مقتل ه٨٠٢ أن إنشاءه هلا قد حدث قبل سنة ويبدو

                                                            
 وحدها هذا االسم يف البالد  هي اليت حتملدمشق املدرسة الفارسية هذه يف ليست )2(

ذه التسميةأخرىالعربية، فهناك ثالث مدارس   من بالقرب ،القدساثنتان منها يف :  
ّ التكي بن األمري قطلو ملك فارس((املسجد األقصى، ومها من وقف األمري اململوكي 

وقد حافظت .  السلطنة باألعمال الساحلية واجلبلية ونائب غزةنائب )) اهللاعبدبن 
 نشاطهما التعليمي حىت النصف األول من القرن الثاين عشر علىملدرستان ا

ً بل وبقيت إحدامها دارا تضم كتب املسجد األقصى امليالدي،الثامن عشر /اهلجري
  . اهلجريعشرحىت مطلع القرن الثالث 

  : حول املدرستنيانظر
دراسة . رةتراجم أهل القدس يف القرن الثاين عشر للهج:  عبد اللطيف احلسينحسن - ١

  .٤٦ - ١٩٨٥/٤٥جزءان يف جملد واحد، عمان، :  صاحل النعيماتوتقدمي
  .٦/١١٧خطط الشام، ج:  كرد عليحممد  - ٢
 فارس(( تقع يف القاهرة، وأنشأها ًأيضا ))الفارسية(( الثالثة اليت حتمل اسم املدرسة - 
ها عمود وقد ختربت مع الزمن، وبقي من. م١٣٥٥/ه٧٥٦ إليه أعاله سنة ملشارا )) ّالبكي
  .١٨٦٦/ه١٢٨٠ وسطها فقط حىت يف

 نسخة ١٨٧طبعة القاهرة  (٦/٣٠اخلطط التوفيقية، ج: علي باشا مبارك: انظر - 
  .ه١٣٠٥ عن بوالق مصورة
  .٢/٣٦ملواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلثار، جزءان، القاهرة، جا: املقريزي - 

ًجزءا، ١٢ ())تاسع الالمع يف أهل القرن الالضوء(( كتابه يف السخاوي  يشرمل )3(
ّفيه، إىل معلومات تعرف ) ٥٤٣(، ويف الرتمجة رقم ٦/١٦٣جيف ) ه١٣٥٤القاهرة، 

  .))تنبله(( أستاذه فبه، واكتفى بتعري



  
٢٧٩  ليلى الصباغ.  د– املدرسة الفارسية بدمشق

))ََْتـنبك((
 الدين بن شهابً استنادا إىل أقوال املؤرخ يشري النعيمي  ألن،)4(

 أو أنه وقف عليها ََْتـنبك،أن ذلك قد مت يف حياة أستاذه  ،)5(حجي السعدي
 عن ًنقال النعيميام وغريه، ويضيف ً وجعلها وقفا على إمجانبها،حوانيت إىل 

 األسدي
َّ بأن الوقف كان أيضا على قراء ،)6(  فارس أنإال .  وغري ذلكوأيتامً

                                                            
 وقد ، برقوقالظاهر كان من كبار خاصكية السلطان الظاهري،َْنبك احلسين َ سيف الدين ـتهو )4(

م، وبقي فيها سبع ١٣٩٢/ه٧٩٥ة سندت إليه نيابة دمشق سنُأترقى يف املناصب حىت 
 ))تنم(( أعلنم ١٣٨٩ /ه٨٠١وعند وفاة أستاذه سنة . ه١٣٩٩/ه٨٠٢سنوات أي حىت 

 محص وطرابلس، فحاربه املماليك وانتهى أمره وعلى واستوىل على قلعة دمشق، العصيان،
  . دمشقخارج )) احلصىميدان(( يفودفن برتبة . بالقتل يف قلعة دمشق

ً وابن طولون إعالم الورى مبن ويل نائبا من -  ٣/٤٤ضوء الالمع جال: السخاوي: انظر
 وأمحد - . ١٩٦٤/٥٦ دمشق، -  الشام، حتقيق األستاذ حممد أمحد دمهان بدمشقاألتراك 
  .١٨٥- ١٩٦٤/١٧٨ دمشق - دمشق يف عهد املماليك : دمهانحممد 

ظ  حاف،)ه٨١٦- ٧٥١( الدمشقي السعديّأمحد بن عمر بن حجي بن موسى : هو )5(
 :صنف عدة كتب هامة منها.  اإلسالمؤرخولد وتويف بدمشق، ويلقب مب. ومؤرخ

 دمشق سنة على تيمورلنك  غالبه عند هجوماحرتق )) من أخبار املدارسالدارس((
ْ شقدهابن  يف التاريخ ذكره تلميذهًكتاباّم، وألف ١٤٠١/ه٨٠٣  أنه ابتدأه بسنة وقال ،ِ
 املدرسة  يف عدد من مدارس دمشق ومنهاسّدروقد . م وختمه سنة وفاته١٣٤٠/ه٧٤١

  .م١٤٠٨/ه٨١١ سنة الفارسية
القالئد اجلوهرية : طولون ابن -  ١/٢٦٩املصدر نفسه ج: السخاوي: انظر

  .١٤٣- ١/١٣٨ النعيمي، املصدر نفسه، ج- ١/١١٢ج
): ه٨٥١- ٧٧٩: (هيب الدمشقيُّ الشاألسديأبو بكر أمحد بن حممد بن عمر : هو )6(

ْ دمشق، عرف بابن قاضي شهبة، ألن أبا جده أهلعصره ومؤرخها، من فقيه الشام يف  ُ ُ
ُأقام قاضيا بشهبة من قرى حوران  ومن تصانيفه تاريخ كبري ابتدأ به من .  سنةأربعنيً

 الذهيبوله ذيل على تواريخ املتأخرين ك. م١٣٩٠/ه٧٩٢م إىل سنة ٨١٥/ه٢٠٠سنة 
م، يف مثاين جملدات، ١٤١٨/ه٨٢١ إىل سنة م١٣٤٠/ه٧٤١ ابتدأه سنة الربزايل،و

 درويش يف أربعة عدنانوقد حققه الدكتور .  بتاريخ اإلسالماإلعالم: واختصره ومساه
  . هامة أخرىمصنفاتوله . جملدات
لد الثاين احملقق من تاريخ : انظر  - ١٩٩٤/١١ قاضي شهبة، دمشق، ابنمقدمة ا
أعيان األعيان، نيويورك نظم العقيان يف :  السيوطي-  ١/٢١ والضوء الالمع ج-  ٣٦

  .٢/٣٥األعالم، ج:  الزركلي- ١٩٢٧/٩٤



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٨٠  )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

 الشام، يف )7(صحنايا قرية، بإذن السلطان يف مصر، ه٨٠٨ سنةاشرتىالتنمي 
ْ وبصفة خاصة على شيخني مدرسني للعلم، على أن ًأيضا،ووقفها على املدرسة  َْ َ ْ

 املذاهب األربعة، وجعل لكل شيخ يف الشهر مثانني منما أنواع العلوم ُيقرأ عليه
ًدرمها

 وجعل عددهم عشرة، وكذلك ًدرمها، وللطلبة كل شهر مخسة وأربعني ،)8(
 كل يتيم يف َّخصً أي قراء القرآن ولكل منهم مخسة عشر درمها، كما املقرىي((

ًكل شهر خبمسة عشر درمها أيضا، ويف كل موسم وعيد،  لكل واحد مخسة ً
ً درمها؛ وشرط للحرمنيعشر

.  ذلك لذريتهبعد )10( وجعل الفاضلمجلة )9(
 ونواب )11( قد استقر فيها فقهاءبأنه األسدي لسان على النعيميويضيف 

                                                            
ً يف غوطة دمشق الغربية، تبعد مخسة عشر كيلو مرتا عن دمشق، وتقع يف منطقة قرية )7(

ا بالزراعة معتمدين  ر األعوج، وعلى بعض اآلبار علىسهلية ويعمل سكا  مياه 
  .االرتوازية

  .٤/١١٧ي، ج اجلغرايف للقطر العريب السوراملعجم - 
م، ١٩٥٧ حمافظة دمشق، جزءان، دمشق، - الريف السوري :  وصفي زكرياأمحد - 

  .١٧٩- ٢/١٧٧ج
 اإلسالمي، ولقد اختلف وزنه مع الزمن العامل هو وحدة النقد الفضي يف الدرهم )8(

  .ةضً غراما من الف٢.٥- ٢.٩١ املتوسطولكن يقدرون أنه يعادل يف . واملكان
لد اجلديدة،إلسالمية بالفرنسية يف دائرة املعارف ا: انظر  ,G.C. Miles) ٢( ا
Dirham,  ١/٤٢٨املصدر نفسه، ج:  النعيمي- . ٣٢٩ - ٣٢٨: ص.  

 غنيان عن ومها.  مكة املكرمة واملدينة املنورةيف الشريفني احلرمني:  باحلرمنياملقصود )9(
 يف قرية ةأفدن) ٣(التعريف وكان من نصيبهما كما أتى يف وثائق احملاكم الشرعية 

  الفارسيةًفدانا وهي جمموع فدن القرية، كما كان للمدرسة ) ٢٤(صحنايا من أصل 
  .ًواحد وعشرون فدانا منها) ٢١(

  .مما وقف، ويكون لذريته) املتبقي (أيهنا، ) الفاضل( املقصود من كلمة إن )10(
 عفاملنت:ًيضا منها أُيقصد العامل بالفقه فقط، وإمنا كان هنا الفقيه تعين كلمة ال) 11(

     .ًأحيانا اخلطيب وصفة الفقيهوكان يطلق على هؤالء املنتفعني صفة . بالوقف



  
٢٨١  ليلى الصباغ.  د– املدرسة الفارسية بدمشق

  .وأعيان الطلبة القاضي،
 وإمنا كان من فقط، صحنايا قرية على الفارسية املدرسة يقتصر وقف ومل

 فزارة  قريةربعًوقفها أيضا 
ْ عمل اجلوالن، والعشر يف قرية من )12(  من )13(بالنيُ

 ابن وبيت )15( املدرسة األمينيةشركة السالح سوق وربع،)14(عمل البقاع
 فارس األخرية من وقف املوقوفاتُوال يعرف بالضبط إذا كانت . )16(الزلق

  . أضيفت من غريهأمالتنمي 
ا وحىت تدوين أما  يف لتارخيها يميالنع حول نشاط هذه املدرسة منذ نشأ

                                                                                                                                
 اإلسالمية باللغة الفرنسية، الطبعة األوىل وهي املعارف يف دائرة ،Wakfحبث الوقف : انظر

لد جاءمن أربع جملدات، وحبث الوقف    ).١١٥٧(ويف الصفحة ) ٤( يف ا
 تعرضت اخلشنية، ومشايل شرقي القنيطرة،كم جنويب ) ١٥( تقع على بعد قرية )12(

 اجلغرايف للقطر العريب املعجم: ً وانظر أيضا-  ١٩٦٧سرائيلي سنة لالحتالل اإل
  .٢/٤٨٣جاملصدر السابق، :  ووصفي زكريا٤/٤٧٨السوري، ج

لكتب ا ويف ، موقعها بالدقة يف اخلريطةعلىُ من قرى سهل البقاع، مل يعثر قرية )13(
  .افية املتوفرةاجلغر

 يتكون منها اجلزء األوسط من املنخفض اليت هو كما هو معروف اهلضبة البقاع )14(
دامي الشامي، بني سلسلة لبنان    . والشرقيةالغربيةاال

  .٣٤-٤/٣٣ املعربة، جاإلسالميةالبقاع يف دائرة املعارف : هارمتان. س: انظر
  .١/٤٧٠، ج١٩٥٥ ،بريوت أجزاء، ٥: معجم البلدان:  ياقوت احلموي- 

 بدمشق، تقع جنويب باب الزيادة من أبواب اجلامع للشافعيةا أول مدرسة بنيت إ: قيل )15(
ا يف. األموي  )) الدولة كمشتكنيأمني(( أتابك العساكر بدمشق بناها ، السالحسوق ويقع با
حوهلا من سوق السالح  غالب ماه ٥٤٤ سنةم؛ ووقف عليها ١١٤٦/ه٥٤١ املتوىف
  . وقد اختلس اجلريان بعضها، احلريرسوقً◌ا أخرى وتقع اآلن يف ًفوأوقا

 كرد - ، ٣٤- ٣٣/نفسهاملصدر :  العلموي- ، ٢٠٥- ١/١٧٧ النعيمي، ج- 
  .٦/٧٦خطط الشام، ج: علي

- ٧٥٤( بن علي بن أيب بكر حممد فهو مزلق ابن يعرف موقع هذا البيت، أما ال )16(
درب الشام إىل مصر حانات، نشأ على أ. ً كبريا من أثرياء دمشقًتاجرا كان )ه٨٤٨

 جسر بنات يعقوب، وعيون التجار،وكان له مآثر مماثلة يف درب ويفمنها بالقنيطرة، 
  .٢١ - ١/٢٠النعيمي ج -. احلرمني الشريفنيسكاناحلجاز، ووقف على 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٨٢  )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

 ذلك النعيمياخلامس عشر امليالدي، فقد شرح / اهلجريأواخر القرن التاسع 
ْ املدرسني اللذين كانا أول أنَّالنشاط، على عادته يف املدارس األخرى، وبني  َ ّ

ا، وذلك عام   الدين أمحد شهاب الشيخ، مها ه٨١١ّمن درسا فيها بعد نشأ
ًدرسا خمتصرا يف ّ الذي درس فيها ،بن حجي السعدي   النساءسورة  أولتفسريً

. )19( قام بتفسري آية أخرىالذي )18( الدين الطيماينمجال والشيخ ،)17(
  الدين القاضي املالكيُّعز حجي ِابن َوحضر درس

 وبعض الفقهاء، وبقي ،)20(
ولكن ملا كان .  ولده مكانهفاستقر فيها حىت حضرته الوفاة، ِّيدرس الطيماين

 بابن قاضي الشهري الدين األسدي تقيستنيب عنه الشيخ ًصغريا، فقد ا
ْشهبة ُ

 ابن خمتصر((ّ ودرس فيها االثنني، وكان جيري درسه بعد عصر يوم ،)21(

                                                            
  . واآلية األوىل منهاالكري، السورة الرابع من سور القرآن هي) 17(
  الدين بن طيمان املصري مث الدمشقيركنبن حممد بن  أبو حممد عبد اهللا وه) 18(

ً إال أنه درس الفقه الشافعي أيضا، ولد احلنابلة،من علماء الفقه ). ه٨١٥ - ٧٧١( ّ
ّ مرات، مث أقام فيها، يفيت ويصنف؛ وقد درس عدةَّيف مصر ودرس فيها، وقدم دمشق 

وقد . لسميساطية ااخلانقاه  كما ويل خدمةالفارسية ؛ بعدة مدارس بدمشق، منها
ني ب يف الفتنة وقتل.  يروي دروسه بفصاحة وتعقلبأنه الدين األسدي تقي شهد له

ودفن .  من العمرواألربعني وكان يف السابعة وغرمائه، بن برقوق الناصرالسلطان 
، ٢٥٧ - ١/٢٥٦ والنعيمي ج-  ٥/٥٠الضوء الالمع، ج: السخاوي: انظر. بدمشق

  .٤/٢٧٢ واألعالم ج- 
  .١/٤٢ جميالنعي )19(
. للذهيب ))العرب((كتب خبطه لكثري كـ . ملالكي حممد بن عبد اهللا بن حممد العز هو )20(

، وقد جاوز السبعني من ه٨٦١وكان حسن العقيدة، وانتقل إىل الشام، وتويف سنة 
  .٨/١١٤الضوء الالمع، ج: السخاوي: انظر. العمر

  .البحثمن هذا ) ٨٧( ترمجته يف هامش انظر )21(



  
٢٨٣  ليلى الصباغ.  د– املدرسة الفارسية بدمشق

))احلاجب
ُ الدين بن مفلحبرهان  حيث درس عليه العامل،)22(

 وكان يشاركه ،)23(
 عدوب .)24( الدين الكفرييمشس يف املوعد، العامل معهيف التدريس، ويتناوب 
ت (ُشهبةّ الدين ابن تقي الدين بن قاضي بدرّوفاته حل حمل ابنه 

 الدين بن تقيزل عنها للشيخ  ً شيخا للفقهاء حىت نا، واستمر )25()ه٨٧٤
 قاضي عجلون

)26(.  

                                                            
ولد ) ه٦٤٦ - ٥٧٠( علماء العربية كبار عثمان بن عمر، فقيه مالكي، ومن هو )22(

   يف الكافية: من تآليفه املشهورة. سكندريةباإليف مصر وسكن يف دمشق وتويف 
: انظر.  السول واألمل يف علمي األصول واجلدلمنتهى الصرف، ويف الشافية و،النحو

  .٤/٣٧٤ج: عالم واأل-  ٢٥٠ - ٧/٢٤٨جوفيات األعيان : ابن خلكان
 - ٨١٦(  الدمشقياملقدسيُ بن حممد بن مفلح إبراهيمُ الدين بن مفلح، وبرهان )23(

ومن .  يف عدد من مدارس احلنبلية بدمشقّدرسمن كبار علماء احلنابلة، ) ه٨٨٤
  . يف القضاءوعمل وانتهت إليه رئاسة احلنابلة، املبدع، :ومساه ، املقنعشرح: تصانيفه

  .٦٠ - ٢/٥٩ جالنعيمي - ١/١٦١ج ئد اجلوهريةالقال:  طولونابن  
 - ٧٥٧( الكفريي األصل، الدمشقي العجلوين أبو عبد هللا حممد بن أمحد موسى هو) 24(

عض املدارس، وله يف بتدريس ال نيابة القضاء، وويل وباشر، من فقهاء الشافعية، )ه٨٣١
  .٣١٥ - ١/٣١٣النعيمي ج -  .بعض التصانيف

، عامل )ه٨٧٤-  ٧٩٨( األسدي الشافعي حممدأمحد بن  حممد بن أيب بكر بن هو )25(
وكان يف زمنه فقيه الشام، له عدة .  ووفاةًمولدابفقه الشافعية، ومن أهل دمشق 

 يف املنهاج وله شرح على الشهيد، الثمني يف سرية نور الدين الدر: مؤلفات، منها
  .٦/٢٨٤ األعالم، - ١/٢٢٤ النعيمي ج- ٧/١٥٥ج السخاوي- .الفقه

فقيه ) م١٥٢٢ -  ١٤٣٨/ه٢٨ - ٨٤١( أبو بكر بن عبد اهللا أبو صدق هو )26(
.  على الصوفيةاالنكاركان شديد . انتهت إليه رئاسة الشافعية بدمشق يف عصره

  .درس يف عدة مدارس بدمشق ومنها الفارسية، وله عة مصنفات
- . ١/٢٦ النعيمي ج-  ١/١١٤جنم الدين، الكواكب السائرة، : الغزي: انظر  

لدين األسدي، هو الذي ا بدر بأن، وهو الذي ذكر ٦٦/املصدر نفسه، : العلموي
  .٢/٤٢ج األعالم، - نزل البن قاضي عجلون عن التدريس فيها، 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٨٤  )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

/  القرن التاسع اهلجرييف الفارسية املدرسة أنه مل يقتصر عمل ويبدو
ً فقط، وإمنا اختذت أيضا  امليالدي على التدريس وإقراء القرآنعشراخلامس 

 الطومانية املدرسة  الذي انتقل إليها من،)27( احلنبليالقاضيًمقرا حملكمة 
  .)29( تيمورلنكواقعة اليت احرتق بعضها أثناء )28(احلنفية

/ ه٨٣٨ً املعلومات اليت وصلتنا عن تلك املدرسة أيضا، أنه يف سنة ومن
 ،)30 ( أبو يزيد الناصري الدينسيف يباشر نظر أوقافها األمري كانم،١٤٣٤

ً إليه سابقا، وذلك نيابة املشار منق َْتـنبك الشام نائب )31(الذي كان رأس نوبة
  . املدرسةواقف الدوادار فارس زوجته بنت األمري عن

 الدين مجال ه أنه كان هلا بواب امساألسدي،ً استنادا إىل أخبار النعيمي ويشري

                                                            
  .٥٤٣ - ١/٥٤٢ املصدر نفسه، جالنعيمي، )27(
ِوقد غصبت . القدمي العصرونية سوق ويف.  احلديث األشرفيةدار  تقع جتاهكانت )28( ُ

. ً سوقا إىل جانب املصرف املوجودصارت مث  ، بانكوّمخارة تدعى ّمخارةوأنشئ فيها 
 أن الشهري، احملدث الشيخ بدر الدين والد ، املغريبيوسفوقد حاول العالمة الشيخ 

:  احلصين-  ٥٤٣ -١/٥٤٢انظر النعيمي ج. ، فلم يفلحه١٢٧٠يعيدها سنة 
  .٦/٢ جعلي كرد - ، ٣/٥٥ج

ً، وأقام فيها مثانني يوما، ه٨٠٣ة  سندمشق عندما هاجم تيمورلنك مدينة أي )29(
 ودورها ومدارسها بأضرار فادحة، انظر مشاهدهاوحرقت املدينة وأصيبت معظم 

  .١٧٤ - ٢/١٦٩حول ذلك كرد علي 
 له غري ما ذكر بأنه كان أمري طبلخانة، وتويف ترمجةُمل يعثر على :  يزيد الناصريأبو )30(

يه عند وفاته، وحضر جنازته ّ يف دمشق صلى علالسلطنة، وأن نائب ه٨٣٨سنة 
  .٣٠٢ - ٢/٣٠١ جالنعيمي،: انظر. األمراء واحلجاب

وكان له .  األلوف يف الزمن اململوكيمقدميهو عادة أمري بن :  نوبة النوبرأس )31(
 املرجع يف املشورة عليهم وهو السفري بينهم وإليهاألمري على مجيع املماليك السلطانية 

 اليامسني يف ذكر قوانني اخللفاء والسالطني، حدائقّنان، وبني السلطان أو نائبه ابن ك
  .١١٥ - ١١٤م ص١٩٩١عباس صباغ، دمشق: حتقيق



  
٢٨٥  ليلى الصباغ.  د– املدرسة الفارسية بدمشق

،العدوي
ا الزالت عاملة؛)32(دين الدين بن تقي المجالهو  وإمام    . مما يدل على أ
َالعلموي والنعيمي  كانوإذا ََ

 املدرسة أفادانا عن بعض نشاط قد )33(
السادس عشر /  اهلجريرالعاش تأسيسها وحىت مطلع القرن منذالفارسية 

وقد يعثر الباحث هنا . عنهاامليالدي، فإن املرحلة اليت تلت فقرية يف معلوماتنا 
 ويف كتب ؛ اخلالن البن طولونمفاكهة مثل كتاب حلوليات،اوهناك، يف كتب 

ا كل من واحلاديالرتاجم للقرن العاشر،  ّ عشر، والثاين عشر للهجرة، اليت دو
ا بقيت ،)35(املرادي و،)34(احمليب و، الدين الغزيجنم  بعض معلومات تبني أ

ا استقبلت للتدريس فيها عددا من كبار علماء دمشق آنذعاملة، ففي . اكً وأ

                                                            
  . عن عمليهم فقطماذكر يعثر لالثنني على ترمجة، سوى مل )32(
ْ عبد الباسط بن موسى العلموي هو )33( عمل يف ). ه٩٨١ - ٩٠٧ (الشافعيَ

 املؤذنني يف جامع بين أمية، سوترأاخلطابة والوعظ يف جامع السويقة ساروجة، 
 يف املعيد وقد اختصر كتاب والتلحني،وكان له معرفة يف علم امليقات وعلم النغمة 

  . تنبيه الطالب وإرشاد الدارسخمتصر الغزي، وكتاب للبدرأدب املفيد 
  . ب، ج/ص:  يف مقدمة كتابهترمجته انظر

دمشقي . ملعرفة وشاعرمؤرخ موسوعي ا) ه١١١١ - ١٠٦١( األمني احمليب حممد )34(
 األثر يف أعيان القرن احلادي خالصة: التاريخيفاملولد والوفاة له عدة مؤلفات، منها 

 من السبيل فيما يف اللغة العربية قصد : ويف اللغة، الرحيانةنفحة : ويف األدب،عشر
 العصرمن أعالم الفكر العريب يف :  ليلى الصباغ- :ًانظر تفصيال عنه يف. الدخيل

  .م١٩٨٦ثماين األول، دمشق، الع
فقيه ومؤرخ، كان مفيت الشام ) ه١٢٠٦-  ١١٧٣( حممد خليل بن علي هو )35(

 الدرر سلك:  يف تاريخ الرتاجممؤلفاتهأشهر . ونقيب أشرافها، ولد ونشأ يف دمشق
  . البشام فيمن ويل فتوى الشامعرف و،يف أعيان القرن الثاين عشر

 مراد،حممد مطيع احلافظ ورياض :  حتقيق،))بشام العرف((: مقدمة كتابه: انظر    
  .٦/٢٥٢ واألعالم ج- )  ي- ه (ص . م١٩٧٩دمشق



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٨٦  )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

 كان ناظر ،)36( يونس العاديلاألمري إشارة عابرة إىل أن ًمثال اخلالن مفاكهة
ِّيبني الغزي النجمكما أن . )38(والصابونية )37(واحلافظية الفارسية املدرسة  يف ُ

 جانب إىل ))الفارسية((ّ بأنه درس يف ،)39 ( بدر الدين الغزيحممد، ترمجته أباه
                                                            

 كان ؛ البغداديابن وبالعاديل، الدمشقي املشهور بمث الدين احلليب شرف األمري هو )36(
مث انتقل إىل القاهرة .  بيده معلمية الصابونوكانتمن جتار سوق الصابون حبلب، 

وقربه إليه السلطان .  الصابوينابن باملعروف اخلاص ناظروعمل فيها يف خدمة 
وقد أرسله السلطان . العاديل مث عرف بومن ،العادل بامللقب باي طومان اململوكي
 العثمانيةًوبقي مقربا إىل الدولة . سليم إىل السلطان العثماين ًرسوال الغوري قانصوه

  .م١٥٣٠ سنة وتويف.واستوطن دمشق وعرف بكرمه.بعد زوال اململوكية
، ٣٦، ٢، ٢/٢٨ جو ٣٤٥، ١/٣٣٧مفاكهة اخلالن، ج: ابن طولون: انظر  

  .٦٢٢ - ٢/٦٢٠در احلبب، ج:  ورضي الدين احلنبلي- ١٣، ٣٩
 أراغون اخلاتون أقامتها اليت ، اخلاتونيةالرتبة وهي يف األصل:  احلافظيةاملدرسة )37(

ًجدا وعمرت طويال، وقد  وثرية عاقلة، وكانت امرأة )م١٢٥٠/ه٦٤٨ (سنةاحلافظية  ّ ً
ا بدرب الصاحلية، وأنشأت فيها مسجدا،  ًعمر   .ً عليها أوقافا كثريةووقفتّ

  .١/٣١٥القالئد اجلوهرية، ج: طولون وابن -  ٢/٢٤٣النعيمي ج: انظر  
ا اجلابية باب جنويب دار للقرآن الكرمي خارج دمشق، هي )38(  جامع حسن وتربة و

 املعروف أمحد الشهايب البكري الدمشقي اخلواجكيأها  أنشوذريتهما،للواقف وأخيه 
ا سنة . الصابوينب ًووقف هلا عددا من ). ه٨٦٨(وفرغ منها سنة  ه٨٦٣وابتدأ عمار

وهي مدفن .  وغريمها، ظلت قائمة حىت املرحلة املعاصرةوالبقاعالقرى يف الغوطة 
 كرد -  ١٤ - ١/١٣النعيمي ج - . الصغريباب وتقع قبالة تربة ، البكريبينالسادة 
  .٧١ - ٦/٧٠ جعلي

، )ه٩٨٤ -٩٠٤( الدين الغزي رضي القاضي حممد بن حممد بدر الدين بن هو )39(
ً والده وعلى كبار مشايخ عصره بدمشق والقاهرة، وتوىل عددا من الوظائف علىدرس 

ّودرس بالعادلية، والفارسية . ّ القراء باجلامع األموي، وإمامة املقصورةكمشيخةالدينية 
. والبيان واملعاين وغريمهاًوبلغت تصانيفه مئة وبضعة عشر مصنفا يف الفقه، . غريهاو

 الواجد يف ترمجة شيخ بلغة خاصة يف كتيب، وأمساه ترمجة الدين جنم له ابنه وأفرد
مقدمة كتاب :  الشيخحممودو ١٠- ٣/٣ج السائرة الكواكب: الغزي - .اإلسالم الوالد

  .٧/٢٨ األعالم، ج-  ١/٢٢ين الغزي، ج الدلنجم السمر وقطف الثمر لطف



  
٢٨٧  ليلى الصباغ.  د– املدرسة الفارسية بدمشق

 ،احمليب الغزي ووالنجم )40(البوريين احلسنذكر و. أخرىتدريسه يف عدة مدارس 
 ،ًأيضا الفارسية املدرسةّ درس يف بأنه )41( بن املنقار احلليبأمحد  ترمجتهم العاملعن

 يف التدريس فيها، وكذلك عملوا من العلماء األدباء الذين كان البوريينبل إن 
  .)42( بن قوالقسزأمحد

ا قد ذكرت أن أولئك العلماء قد ً كانت كتب الرتاجم املشار إليها آنفوإذا
ا كانت ال تزال على حيويتها ، الفارسيةاملدرسة يف ّدرسوا  مما يثبت أ

 نشاط تلك املدرسة شبه مفقودة عن املرحلة املمتدة من أخباروعطائها، فإن 
. السابع عشر للميالد وحىت آخر القرن/  للهجرةعشرات القرن احلادي يأربعين

 أيديناني ب كتب التاريخ املوجودة يف املدرسةأخبار هذه ولكن إذا كنا نفتقد 
قد تسد بعض هذا  اليوم، فإن بعض وثائق سجالت احملاكم الشرعية بدمشق

                                                            
ولد يف .  بدر الدين البوريين الشافعيالدمشقي، حسن بن حممد الصفوري األصل، هو )40(

 هاجر مع أبيه ).ه١٠٢٤(، وتويف يف دمشق )ه٩٦٣(صفورية من أرض فلسطني سنة 
وتصدر للتدريس والسيما .  يف كل علم إسالميعصرهإىل دمشق، وأخذ عن كبار علماء 

وأتقن .  يف جمموعة من املدارس، ومنها الفارسيةّودرسًوعني قاضيا بالركب الشامي . لتفسريا
 األعيان من تراجم: ومن أبرز مصنفاته يف التاريخ.  العربيةجانباللغتني الرتكية والفارسية إىل 

 ٣٠ - ١/٣٥٥ جالثمر،لطف السمر وقطف ): جنم الدين(الغزي  -  .أنباء الزمان
  .٦٢ - ٢/٥١ األثر، جخالصة: احمليبو

 حنفي املذهب، برع يف العربية ومتيز على والنشأة، األصل، دمشقي املولد حليب )41(
سطنبول إ أنه بعد سفره إىل إال الفارسية باملدرسةّودرس . وقال الشعر احلسن. أقرانه
وبقي على حاله تلك ثالثني . ّ املكيفات، فاختل تفكريه، فأعيد إىل دمشقتعاطى
، ١٩٦٦دمشق. الزمان تراجم األعيان يف أنباء :البوريين – ).ه١٠٣٢(سنة  وتويفسنة 
  .١/٢٢٥ جاألعالم،و ١/٢٩٦احمليب، خالصة األثر جو ١/١٦٣ج

حليب األصل، دمشقي املولد، عرف . الدين أمحد بن حممد بن أمحد شهاب هو )42(
ومن الع كان واسع االط.  األذنمقطوع تركي يعين تعبري : سيزقالقو. بابن قوالقسز

مالفقهاء، ّأجل  - ٩٨٣. (ّدرس باملدرسة الفارسية. ً وكان مرجعا للناس يف مشكال
  ).ه١٠٣٧



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٨٨  )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

 املرحلة املشار إليها فحسب، وإمنا عن أواخر القرن احلادي عنالنقص، ال 
 تبني ق إذ مت العثور على جمموعة وثائللميالد،عشر للهجرة، السابع عشر 

ا،ف تلك املدرسة مفصلة، أوقا ا، والعاملني فيها واملستفيدين وإيرادا  ونفقا
 األوقاف، بني متوليها بصفة خاصة، تلكمنها، وتوضح بعض املنازعات حول 

ا   .والدارسني فيها، والطامعني 
 وقد تكون أمهها، تقع يف الصفحتني الوثائق، هذه من األولى والوثيقة

 وقد ؛ احملاكم الشرعية بدمشقسجالت من) ١٨(من السجل ) ٢٠(و) ١٩(
 حمصوالت وإخراجات وقف مدرسة دفرت: الرتكيةللغةاب  التايلالعنوانمحلت 

دي ن أفمحزة مفخر العلماء واملدرسني الكرام زمانفارسية باطن دمشق، در 
 املدرسة هي بيان بأوقاف أي )) وقف مزبور، ومدرس مدرسة مزورةتوىل

 وقفتل، وكيفية توزيع هذا املردود على الذين ّ تدر من ماوما ة،الفارسي
عليهم، وعلى شؤون املدرسة، وما تتطلبه من مصروفات متنوعة؛ وذلك زمن 

وألف إىل  ماه حمرم احلرام سنة مئة غرةوتاريخ الوثيقة . )43( أفنديمحزةاملتويل 
أي من . )) ومصرفإيراد تدخل غري منختام ذي احلجة الواقع خالهلا فيها 
                                                            

وكان جد املؤرخ . )ه١١٢٠ - ١٠٣٨ (صوفيتها نزالء مدينة دمشق وأحد مشاهري من )43(
فقد تزوج جد املؤرخ . ألمه ))عشر الدرر يف أعيان القرن الثاين سلك(( كتاب صاحب املرادي

 طويلة، وسكن ملدة الفارسيةّوقد ويل وقف . وأعمامه املرادي منها بوالد ورزق ،عائشة ابنتهمن 
وقد اجتمع .  عريب، والعلوم العقلية والنقليةالبن )) املكيةالفتوحات(( مع الطبة وقرأّفيها، ودرس، 

 الطلبة، الفرضي، سعدي بن عبد الرمحن احلسيين بن محزة الدمشقي، وقاسم بن منعليه 
  . احلبشيباللودفن بباب الصغري قرب ضريح . زيل دمشق  املالكي، ناملغريبسعيد 
               

ْمطمح الواجد يف ترمجة : نفسه واملرادي ٢/٧٥املرادي، سلك الدرر، ج: انظر   َ
 ،OR 4050- SCH 5501 الرقم حتت الربيطاين املتحفخمطوط يف . الوالد املاجد

  . آ٣٣ - ب٣٢ورقة 



  
٢٨٩  ليلى الصباغ.  د– املدرسة الفارسية بدمشق

  .١٦٨٩ تشرين األول ١٤ حىت ١٦٨٨ن األول  تشري٢٦
 النعيميأتى يف كتاب  ورد يف هذه الوثيقة مع ما  مامقابلة بعد ُويالحظ

ا؛ ً بأن هناك تطابقا تام،)44( أوقاف تلك املدرسة، واملوقوف عليهم فيهاعن
ورد يف تلك  وميكن تصنيف ما.  أو تبديلتغيريلوقف مل يطرأ عليه اأي أن 

 ينفق وكيفُّ تبني مايغله كل جزء من الوقف، اليت التاليةفقرات الوثيقة يف ال
  :وارد ذلك الوقف

  :ُّ وما يدرهالوقف – ًأوال
)    ٤.٢٥( وجاء أنه يبلغ ،)) مال وقف مزبورأصل(( أمسي يف الوثيقة وقد

  : وتفصيله كما يلي،)45(رشقالًأربعمئة وأربعة عشر قرشا ونصف 
  )47( فدان،)46(ي العجم تابع وادصحنايا، قرية حمصول عن ً غرشا٣٥٠

                                                            
من الوثيقة املذكورة ) ١٩( الصفحة وانظر، ٤٢٨ - ١/٤٢٧ج: النعيمي: انظر) 44(

  .ًأعاله أيضا
 الفلمنكياشتهر منه  وأكثر ما.  يف األصلأوريبالغرش أو القرش، نقد فضي  )45(

ْ األصالين أو األرسالين أو األسدي، ولذا مسي بأسد،وكان حيمل صورة ). اهلوالندي( َ
 القرشًوهناك أيضا ). األسدبالعربية  تركيتان تعنيان كلمتانأرسالن وأصالن (

 القرشُ يفوق بوزنه مقدار الثمن عن الذي ، قروشقره أو الريال باملسمىالنمسوي 
ّوقد سكت .  مدفعأبا كان املصريون يسمونه الذي ، اإلسباينالريالوهناك . الفلمنكي

 ًقرشابع عشر للميالد االس/ القرن احلادي عشر للهجرةأواخرالدولة العثمانية يف 
وكان الريال هذا .  ثلثي القره قروشيعادلَّ قلدت به القروش األوربية، وكان ،انيعثما

، وهي العملة الفضية )عثماين (أقجة) ١٦٠(يعادل يف أواخر القرن السابع عشر 
  .العثمانية الصغرية

)١٦٠ (Gibb & Bouven, Islamic Society and the West. 2 Parts   
   London 1951- ١٩٥٧  - Part II, P. 53- 54.   

وحيده من الشمال .  قطناقضاء ماكان يسمى يف التقسيم اإلداري الشامي السبق بهو )46(
 شياار ومن الغرب والقنيطرة، إزرع ومن اجلنوب ، دمشققضاء ومن الشرق الزبداين،قضاء 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٩٠  )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

   وإجيارها يف سنةإجارة،، در عهدة رعايا بروجه )٢١(
 .ًثالمثئة ومخسون غرشا) ٣٥٠(

 الصف الشمايل، وحمصول يف  السالحسوق دكاكني حمصول ً ستون غرشا٦٠
) ٦٠( الصف الغريب، يف سنة يف )48( الدهيناتيةسوق دكاكني
 .ً غرشاستون

 رشغ
 ١.٥٠ونصف

  سنةزل يف  أي إجيار أطباق من( )49(قأطبا حكر حمصول
  . غرش ونصف)١.٥٠(

 . ال شيء: )52(٦ط )51( تابع حوله،)50( فزارةمزرعة حمصول ٠
                                                                                                                                

 قطنا ناحييت يشمل الفوقاينو. وفوقاين حتتاينويقسم هذا القضاء إىل . اللبنانني وحاصبيا
لكنس املستعمل يف ا فيه ّالبالن لكثرة نبات ،َّ البالنإقليمً أيضا ويسمى ، جنوبيت
 لكنه فصل عنه سنة الزبداين،ً وكان يضم سابقا الكسوة، ناحية يشمل التحتاينو. والوقود
أمحد  - . العجمواديوال يعرف سبب تسمية هذه املنطقة ب. دمشق، وربط بلواء ١٨٩٩

  .٣٦٨ ٢/٣٦٧، مصدر سابق، جالريف السوري: وصفي زكريا
وقد قدره .  الشامبالدمقياس مساحة، وهو سائد يف مصر بصفة خاصة ويف : ّالفدان )47(

 تعادل أي أن القصبة ،٢م)٦٣٦٨(قصبة مربعة أو ما يعادل ) ٤٠٠(بـ القلقشندي
  ٢م)٤٢٠٠.٨٣٣( يعادل ١٨٣٠وقد تناقصت مساحة هذا الفدان فغدا منذ . ٢م)٣٩(

 ٩٨ - ٧/ سابقمصدر نتس، -  ٣/٤٤٦ي، صبح األعشى، جالقلقشند: انظر  
لد السابع . ودائرة املعارف اإلسالمية باللغة الفرنسية، الطبعة اجلديدة  مادة -ا

  ).١٤٠( صو Misahaمساحة 
 مقر ًأيضا كانت يتلا اجلوزية املدرسةسوق يف البزورية، وكانت فيه :  الدهيناتيةسوق )48(

  . هذا السوق جنويب جامع بين أميةويقع. احملكمة الكربى بدمشق
 ابن بيت يقصد ّولعله . املنازلطوابق أو الطبقات أي األطباق أن املراد من يبدو )49(

  . الوقفيفاملزلق 
 والسيما أن كتابة،ّ ولعلها حتريف أو تصحيف نطق أو ،))لزازة(( يف الوثيقة أتت) 50(

 اليت ورد امسها يف القرية ))فزارة((ورسم كتابتها متشابه مع . الوثيقة قد دونت بالرتكية
ً عرف موقعها سابقاوقد النعيمي كتاب يفالوقف  ُّ.  

ذا االسممنهوامسه مشتق من البحرية املعروفة .  احلولةسهل املقصود هو ّلعل )51(   .



  
٢٩١  ليلى الصباغ.  د– املدرسة الفارسية بدمشق

 ).باقي عطل( الوثيقة بتعبري يف وأتت 
   غروشثالثة٣

٤١٤.٢٥ 
 . ثالثة غروش) ٣(، ٣ البقاع طتابع ))بالني(( زراعة حمصول
موع ويكون    )٤١٤.٢٥(  كما ورد يف أعلى الوثيقةا

 .ً وأربعة عشر قرشا ونصف القرشأربعمئة 
ا – ًثانيا : عنوانحتت ) منها) ٢٠(و) ١٩(الصفحة ( جاء يف الوثيقة ذا

 املصروف من إيراد الوقف أي ) من ذلكاملصروف( أي )) من ذلكاملوضوع((
  :ةُِّ وزع على األقسام التاليوقدمايلي؛ 
1   ًقرشا) ١٨٩( وقيمته ،ف خدام وقوظايف -ً

  : الوظائف هيوهذه
 عشرون ٢٠

 ًغرشا
 وإىل جانب هذا ًقرشا،عشرون )٢٠: ( ونصيبه يف يوم،))متويل(( وظيفة) ١

 .ُومل يؤكد أن هذ النصيب سنوي. الرقم خطوط وأرقام مل تفهم
 .ًقرشا) ١٥٠(ًقرشا، ويف سنة ) ٥٠( يوم يف ))ّمدرس((وظيفة ) ٢ ً غرشا١٥٠

 .ستة قروش) ٦( سنة يف  وبوابخادموظيفة ) ٣  ستة غروش٦

                                                                                                                                
 اجلوالن هضبة الشرقوحيده من . ويقع السهل يف الزاوية الشمالية الشرقية من فلسطني

ايات جل  ومن الغربالسورية، .  الشيخجبل وجنويب لبنان، ومن الشمال عامل 
ر األردن البحر، وجزء منه حتت مستوى سطح ،٢كم)١٨٠(ومساحته   ومير فيه 

 - .  بعد استيالئها على املنطقةبتجفيفها اسرائيل اليت قامت ، احلولةحبريةّليكون 
صفي أمحد وو ٢٩٤ - ٢/٢٩٠، ج١٩٨٤أجزاء، دمشق ٤املوسوعة الفلسطينية، 
  .٤٩٤ - ٢/٤٩١زكريا، املصدر نفسه، ج

وكذلك عند ) فزارة (لزازة عند احلديث عن مزرعة ًمنفردا الطاء يف الوثيقة حرف ورد )52(
خمتصر ) الطاء(ويقصد هنا حبرف . فيالني أتت مصحفة اليت بالنياحلديث عن مزرعة 

ىل كل فمن املعروف أن أي أرض أو عقار مهما بلغت مساحتامها، ينظر إ. قرياط
تعادل ربع ) فزارة(فالقراريط الستة يف مزرعة . ًقرياطا) ٢٤( أنه مؤلف من علىمنهما 

، فإن القراريط الثالثة تعادل )فيالني (بالني املذكورة، وكذلك يف مزرعة القريةفدادين 
  . ُمثن املزرعة



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٩٢  )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

 ).أي جايب الوقف. (تسعة قروش()  سنة يف )) وقفجابيان((وظيفة ) ٤ غروش  تسعة٩
 .أربعة غروش) ٤( سنة يف  مصحف شريفقاري )) أمحدشيخ((وظيفة ) ٥  أربعة غروش٤

مئة وتسعة ) ١٨٩( ماينفق على تلك الوظائف اخلمس جمموع ويكون ١٨٩
 .ًن قرشاومثانو

2  طالبان(( وظائف ماأمسته الوثيقة على ُمايصرف –ًأربعون غرشا ٤٠ -ً
 وعدد الظائف عشرة ًغرشا،أربعون ) ٤٠(وقيمته ) طالب علم (أي ،))علم
  :هي

 وظيفة وظيفة وظيفة وظيفة وظيفة 
  خليلشيخًغرشا ٤٢٩

 يف علم طالب
) ٤(سنة 

 قروش

   أمحدسيد
 يف علم طالب

) ٤(سنة 
 قروش

  مالكيضيقا
 يف علم طالب

) ٤(سنة 
 قروش

  فضليشيخ
 علم يف طالب

) ٤(سنة 
 قروش

 جليب أمحد

 طالبجقمقي 
 علم يف سنة 

 قروش) ٤(
 وظيفة وظيفة وظيفة وظيفة وظيفة 

 سعدوي شيخ 
 علم يف طالب

) ٤(سنة 
 قروش

 عبد شيخ

 طالب اللطيف
   علم يف سنة

 قروش) ٤(

 جليب ترمجان أمحد

 علم يف طالب
) ٤ ( سنة
 وشقر

 إبراهيم شيخ
 علم يف طالب

) ٤(سنة 
 قروش

 حسن شيخ
 علم يف طالب

) ٤(سنة 
 قروش

ُ يعثر على ترمجة ألولئك الطالب يف املصدر التارخيي الشامي املعاصر ومل
 الطلبة العشر هم الذين حددهم الواقف وهؤالء . الدرر للمراديسلك وهو آنذاك،

َّ وكان قد خص كلاملدرسة،منذ نشأة   واحد آنذاك بالنسبة للنقد املستخدم يف تلك ُ
ويالحظ وجود وظيفة . ً درمها يف كل شهروأربعني مخسة) ٤٥( بـ الزمنية،املرحلة 

 كان يستفيد من تلك املالكي القاضيويبدو أن .  طالب العلمبني )) مالكيقاضي((
بذلك َّ منذ نشأة هذه املدرسة بدليل أن الوقف خص فقهاء نواب القاضي األوقاف

  ).١/٢٨النعيمي، ج. (املاديالعون 



  
٢٩٣  ليلى الصباغ.  د– املدرسة الفارسية بدمشق

  )الكرميّقراء أجزاء من القرآن  (٢٨ غروش  قاريات أجزاءوظايف - ًثالثا
 وظيفة وظيفة وظيفة وظيفة وظيفة

 زاده أفندي بكري أمحد
) ٢( غرش سنة يف

   جليب كرمييإمسعيل
 )٢( غرش سنة يف

  إبراهيم حصريسيد
 )٢( غرش سنة يف

   أمحدشيخ
 )٣( غرش سنة يف

  جليب صادق
 )٢( غرش سنة يف

 وظيفة وظيفة وظيفة وظيفة وظيفة
  اكميل رمليشيخ

 )٢( غرش سنة يف

  إبراهيم اسطواينشيخ

 )٢( غرش سنة يف

  عبد اللطيفشيخ

 )٢( غرش سنة يف

 مصطفى ولد شيخ
 الشيخ عثمان

  )٢( غرش سنة يف

  يسنيشيخ

 )٢( غرش سنة يف

  ) غروش٨( سنة يف. ُيخ القراءش:  حسني ولد سيد قدسيسيد وظيفة

 أوردت الوثيقة أمساء عشرة قراء للقرآن الكرمي، مل يعثر مل على ترمجة، لقد
وهؤالء القراء العشرة كان الوقف منذ البدء . )) القراءشيخ(( إليهم اسم وأضافت

َّقد نص على عددهم، كما نص  َْ مقرئـني آخرين إىل جانبهم حيضران علىَّ َ ْ َ ْ ُ
 قارئ(( ماأتى حتت اسم العشرةفإذا ضم إىل أولئك . عصرعقب الظهر وال
 شيخ القراء، وكذلك ورد ضمن وظائف خدام الوقف، الذي ))مصحف شريف

ّيكون العدد اثين عشر قارئا وهو الذي نص عليه الوقف يف أصل ً.  
ا )) أمحدشيخ((ُ ماورد عن حصة أما ا غلطة بأ  ثالثة غروش، فيظن أ

موع  كما ورد يف ) مثان وعشرون٢٨= ٨+٢٠( وهو ،صحيحقلم، ألن ا
  .)) ألجزاءّقراء((حصة 

ً الوثيقة حت عنوان كبري نسبيا من  الرابعالقسم  أتى هذاوقد - ًرابعا
ا ويقصد ))اإلخراجات((و  للمدرسـة، وقيمتهـا الضرورية األخرى النفقات 
  : اآلتيةالصورة موزعة على ،ًمئة وثمان وخمسون غرشا) ١٥٨(
  القرش٧٣.٥٠ 

  
 

 وسبعون ثالث )٧٣.٥٠ (مال احلرمني الشريفني وهو أداء - 
لقد كان للحرمني الشريفني حصة يف . ونصف القرش يف سنة

 إذ ذكرت الوثائق أن للحرمني صحنايا، وارد قرية منالوقف 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٩٤  )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

ًأربعة وعشرين فدانا ) ٢٤(ثالثة فدادين من أصل ) ٣ (الشريفني
ًحدا وا) ٢١ (الفارسية حصة وقف وكانت. هي فدادين القرية
 . الفدادينتلكًوعشرين فدانا من 

 العثمانيةكانت تتقاضاه اخلزينة  وهي مقابل ما :نفقات النظارة-  ً قرشا٤٤
 .ًغرشا) ٤٤(لوقف ا ناظرمقابل أجر 

٢.٥٠ 
   ونصفقرشان
 قروش١٢٠

ويبدو أنه مثن إخراج تذكرة من املريي .  مرييتذكرة خرج - 
) ٢.٥٠( الوقف حساباتبتسلم ورق ) خزينة السلطان(
  ونصف رشانغ

 عن ،املتويل مبحاسبة ًسنويا القاضييقوم :  رسم حماسبة قاضي-  ٦.٥٠
 من احلساب صورةوترسل . الوايل وحبضور ونفقاته،واردات الوقف 

 .طنبولإسإىل 
 ))طينة(( وضع أي ))تطيني(( تكاليفأي :  طينة سوق سالح-  ٣.٥٠

هي عملية ترميمية كانت و.  السالحسوق وسقف دكاكني جلدران
 .ًجتري تقريبا كل عام

 .أفسده الدهر فيه  أي إصالح مااحلانوتترميم : ترميم حانوت -  ٣
َ عدسة دكاكني-  َ تعبري عامي يقصد به تغطية أرض : ))عدسة((: َ

 بطبقة من املالط تغطي الرتاب، أخرىالدكان أو أية أرضية 
 .ّوتسوي األرض

 عمارة دكان حالق هي لتسهيل أندو يب: ّ عمارة دكان حال-  ١.٥٠

 .احلالقة للعاملني يف املدرسة

 هذا الرسم، ومل يعثر على منُمل يعرف املقصود :  رسم معقول-  ١

 .مصدر لشرحه

 . حيمل املاء إىل املدرسةالذيأي أجرة :  أجرة شاوي ماء-  ٣



  
٢٩٥  ليلى الصباغ.  د– املدرسة الفارسية بدمشق

اء زيت-  ٦  . للقنديل، أو اإلضاءةاملخصصأي مثن الزيت :  

٢.٥٠  

  

ّكان ميد : ُصر مدرسةُ ح-  ُ أرض قاعات املدرسة حصر بدل يفُ
 .))احللفا(( أو ))القصب((السجاد، وتصنع احلصر عادة من نسيج نبات 

 يستخدم القطن يصنع فتيل وكان:  قطن وقناديل ومكانس-  ١

 . بالطبع للتنظيففهي ))املكانس((القناديل، أما 

١٥٨  
مئة ومثانية ومخسني ) ١٥٨ (ملتفرقةا ))اإلخراجات(( جمموع تلك وبلغ

  .ًغرشا

موع  ٤١٥= ١٥٨+ ٢٨)+ ٢٢٩ (٤٠+ ١٩٨:  الكلي للمصرفوا

   .٤١٤.٥:  والوارد هو–

 اإليراد والصرف، بعد دفع علوفة ونص سنة مجع((:  الوثيقة مبا يليواختتمت

 يتأخر ألحد من فلم مبوجب األمر الشريف السلطاين، ،))املريي((تارخيه جلهة 

 احلرام القعدةحرر ذلك يف خامس ذي . رتزقة، وال للمتويل يف جهة الوقف شيءامل

واحملضر بإمضاء املوىل ). م١٦٨٩آب٢١/ ه١١٠٠ذي القعدة٥(سنة مئة وألف 

  .)53( بدمشق الشامالقاضي بكر أفندي أبو اهلمام
 املدرسة حول احملاكم الشرعية بدمشق وثائق الوثائق األخرى من أما

                                                            
 وبقي .ه١١٠٠سنة مصطفى أفندي حفظي  القاضي أتى بعد وفاة قاضيهاوهذا)53(

  .ه١١٠٦ حىتفيها 
 ،مصدر)) يف العهد العثماينق دمشوالة((حممد بن مجعة املقار يف كتاب : حوله انظر

  .٤٧/سابق



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٩٦  )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

 وبعض ، املدرسةوقف ادعاءات متنوعة تدور حول افمضموالفارسية 
وقد يكون من أمهها شكوى الفالحني .  فيهاالعملتعيينات جديدة يف جمال 

 محزة ً وهو كما أشري سابقا، الوقفمتويلالعاملني يف حصة وقف املدرسة، من 
ً مبلغا كبريا جتاوز كثريالزراعإذ أنه أخذ أثناء توليته من . بن بريم الكردي ً ا املبلغ ً
 املتجاوز، الذي أخذه املبلغوهم يف شكواهم يطلبون رد . اخلاص بالوقف

  . ولعدة سنوات دون وجه شرعيمنهم، املتويل

 يظهر من تلك الوثائق بأنه كان هناك شك بتصرفات املتويل على وهكذا

 من العلماء كان ))املتويل(( يف اجلباية أم يف الصرف، مع أن ذاك أكانالوقف، 

ً تلك الوثائق أيضا، عدم تصديق الفالحني احلجج اليت منويظهر !! فةاملتصو
ا، وال تأكيده  فاملتويل .  كان يقوم باحلساب الشرعي الصحيحأنهكان يتذرع 

 أو بأخرى، وجيوز على بطريقةكان يف احلقيقة ينتقص من مال الوقف 

  .الفالحني لينال أكرب قسط من حاصل ذلك الوقف

 الفارسية املدرسة من كل ماأتى يف الوثائق، أن  القول، يتبنيوخالصة

الثامن عشر /  عشر اهلجريالثالث عاملة حىت منتصف القرن كانتالدمشقية 

 قريةّ تدره ماكانتً طامعا بوقفها، والسيما منه كان املتويلامليالدي، وأن 

ي  بريم الكردمحزةكما أن تلك الوثائق تبني أن تولية املدرسة كانت بعد . صحنايا

  .السابق املتويل اليت كانت على صلة قرىب من ،)54( املراديةاألسرة بيد

                                                            
 حممد من القرن الثاين عشر بتولية ولدي الثاين املدرسة الفارسية يف النصف كانت )54(

وقد ولد يف القسطنطينية سنة .  خليل املراديحممدوهو جد املؤرخ . بن حممد املرادي
وتلقى العلوم . فيها اليزبكي البخاري مراد، عندما كان والده )م١٦٨٣/ه١٠٩٤(



  
٢٩٧  ليلى الصباغ.  د– املدرسة الفارسية بدمشق

ّ إذا كانت الوثائق تبني لنا بعض أحوال املدرسة الفارسية الدمشقية ولكن
 من القرن الثاين عشر اهلجري، فإن كتب التاريخ الدمشقية األربعينياتحىت 

مي هلذه املدرسة أثناء ً شيئا عن النشاطني العلمي والتعليتقدمبصفة خاصة، ال 
/  عشر اهلجري، ولو خالل القرن الثالث عشرالثاينالنصف الثاين من القرن 

 التعليمي يف كتب املؤرخني املسرحالتاسع عشر امليالدي؛ فهي غائبة عن 
 مع أن أسرته كانت هي املتولية ، املرادياملؤرخالدمشقيني، وحىت يف مؤلفات 

  .عليها
سبب األكيد لغياب هذه املدرسة بالذات عن  يعرف يف احلقيقة الوال
 النظام تثبت دمشق يف تلك املرحلة، وقبل يف التعليمي النشاطجمال 

التعليمي احلديث فيها؛ إذ مل يرد ذكرها يف كتب املؤرخني الدمشقيني، مع 
 أمساء عدد كبري آخر من املدارس الناشطة، فهل هو الضياع التدرجيي ورود

ا والن رأينا وقدألوقافها،  ّزاع حوهلا؟؟ أو رمبا لعل ذلك يرجع إىل  الطمع 
                                                                                                                                

وقام بعدة رحالت على عادة علماء زمنه، واستقر يف .  عصرهومشايخعلى أبيه 
ًوكان مقربا من السلطان العثماين، وأنعم عليه .  والتصوفالعبادةدمشق، واجته إىل 

 سنة دمشق وتويف يف .وله عدة تصانيف ورسائل.  املنورةاملدينةبقضاء 
  ).م١٧٧٥/ه١١٦٩(

حممد مطيع : حتقيق. الشامعرف البشام فيمن ويل فتوى دمشق : املرادي: انظر
 الكتاب مقدمة). م١٩٧٩/ه١٣٩(دمشق، . احلافظ ورياض عبد احلميد مراد

  .ز. ص) ٢(
خمطوط يف املتحف .  نفسه، مطمح الواجد يف ترمجة الوالد املاجداملؤلف - 

  Catalogue Or 4050. Sch5501. آ٦ب، ٣قات  الورالربيطاين،
يف هذا البحث، لتعرف ) ١٢٤( رقم ،)) بريم الكرديمحزة((ً أيضا ترمجة وانظر - 

  .  القرابةدرجة



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٩٨  )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

ال التعليمي نافستهانشأة مدارس جديدة   العلمي، فاجتذبت – يف هذا ا
 أنه يطيب للنفس وللفكر األخذ املعروف،إذ من ! إليها العلماء والطلبة

ويف !  فقط ال يف عمقهظاهرهباجلديد واملتجدد، ولو كان هذا اجلديد يف 
 يف مدينة امليالدي،الثامن عشر / ع نشأ يف القرن الثاين عشر اهلجريالواق

 املدرسةك. املدارسدمشق، وأثناء مرحلة حكم آل العظم فيها، عدد من 
/ ه١١٤١( سوق اخلياطني، اليت أسست سنة يف )55(اإلمساعيلية
.  باشا العظموأسعد باشا العظم إمساعيل، وكانت من إنشاء )م١٧٢٨

 باب يف باشا العظم سليمان ه١١٥٠  أنشأها سنةاليتانية  السليماملدرسةو
 مراد اجلد األول لألسرة املرادية أقامها اليت )57( املراديةاملدرسةو. )56(الربيد
 املدرسةو). م١٧٢٠/ ه١١٣٢ (سنة اجلوانية الظاهرية جنويب )58(املرادي

املرادي  مراد وقد أنشأها هي األخرى ، صاروجاسوق يف )59(النقشبندية الربانية
  الشاموايل أقامها اليت )60( العبدليةواملدرسة. ً داره، وبىن إىل جانبها مسجدايف

 جماورة السالح سوق، يف )م١٧٧٩/ ه١١٩٣ (سنة اهللا باشا العظم عبد

                                                            
  .٦/٩٩خطط الشام، ج:  عليكرد )55(
  . نفسهاملصدر )56(
ااملصدر )57(   . نفسه، الصفحة ذا
ولد يف ) ه١١٣٢ - ١٠٥٠( البخاري األزبكي مراد بن علي بن داود احلسيين هو )58(

طنبول، ومصر، إس وبالد فارس، ووالعراق، وأصيب بالشلل، وهاجر إىل اهلند، مسرقند،
. ً إقطاعا، وتويف يف اآلستانةدمشقومنحه السلطان العثماين يف بعض قرى . واحلجاز

  .والرتكيةوكانت له مؤلفات باللغات العربية والفارسية 
  .٨٢ - ٨/٨١األعالم، ج: الزركلي: انظر

  .٦/٩٨خطط الشام، ج:  عليكرد) 59(
  .٩٩/ نفسه املصدر) 60(



  
٢٩٩  ليلى الصباغ.  د– املدرسة الفارسية بدمشق

  . الفارسيةلمدرسةل
 تلك املدارس اجلديدة، البد أن تكون قد جذبت أنظار الشيوخ إن

. ًشمولة مبدئيا برعاية احلاكم ودعمه إليها، وهي املالعلمالعلماء، وطلبة 
 القريب من املدرسة الفارسية، وهو األموي اجلامع يفويضاف إليها أن التعليم 

ًوبذلك هجرت املدرسة الفارسية شيئا فشيئا، .  له نشاطه الكبري وروادهاليزال ً ُ
ً الذي كانت فيه أوقافها تسرق، وسكان املنطقة خيتلسون أجزاء منها الوقتيف  ُ
َّوهكذا مل يبق منها مع الزمن، سوى ذلك املصلى .  حوانيتإىلحولوها لي

 مل يبق من أوقافها الثمينة سوى الدكاكني كماالصغري الذي أشري إليه، 
ا   .الصغريين امللتصقني بأحد جدرا

ُ يتساءل يف آخر هذا املطاف الطويل، هل استثارت هذه املتابعة وقد
ا،س دمشق القدمية، وسرية  مدارمن الفارسية املدرسةلتاريخ   ونظام حيا

ا نشاطها التعليمي، وبصفتها  ا وحىت فقدا  ًمنوذجاالعمل فيها، منذ نشأ

 هل أعود فأكرر –لتاريخ أية مدرسة من تلك املدارس اإلسالمية العربية الغابرة 

ا ً يف أذهان الباحثني التارخييني واألثريني تفكريا جدي–استثارت هذه املتابعة 

ُ مثل املدارس املماثلة، اليت زرعت يف أحناء حياة لتتبع  ، علميمشروع بإقامة
 التعليمي َالرتاث هذا املشروع ُ واإلسالمي؟ كي يضع مثلالعريبكثرية من عاملنا 

 التعليمي العلمي البث أثر خاصة، يف دائرة النور، فيكشف بصفة ،احلضاري

ة العربية اإلسالمية ودميومتها،  للثقافاحلضاري، العطاء الفكري، والنماء يف

 املشروع، إذا مت بتنبيه، إصرار وتشبث ذلكفيتولد يف نفوس الباحثني يف مثل 

ً منها واملندثر، كانت عطاء حضاريا الباقيمببدأ يقول بإميان، إن تلك املدارس،  ً



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٠٠  )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

 ركام أبنيتها، وفقدان متويلها، بل حتتًمتنوع األطياف ومشعا، وجيب أال ميوت 

ًن جتىب ويذكر به دوما بالكلمة جيب أ ّ  واملكتوبة وبالرتميم العمراين إذا املنطوقةُ

 موقع مميز وغين على احلاضرأمكن، وأن يكون له يف عصرنا املعلومايت 

  . وتنميتهمنهالشابكة، تسعى األجيال احلاضرة والقادمة لو لوجه التزود 

جلنويب من  ساقتكما أي أخيت وأي أخي، أقدامكما إىل الباب افكلما

دّ تذكرا أن تعرجا على مايسمى اليوم باألموي،اجلامع   قلب يف الفاسي ا

 ، الفارسيةاملدرسة  منه بتحية تقدير ملن بىنتبعثاسوق البزورية بدمشق، وأن 

 وعلوم الدين، إال أنه آمن بالقيمة العربيةوهو مل تتأصل يف نفسه بعد اللغة 

 مماثلة ملن عمل يف هذه املدرسة وأمثاهلا، وحتية اإلنسانية للعلم والتعلم والتعليم؛

  .ً وتعلما، هدايةًوتعليما،ًيف املاضي الغابر، تدريسا، 



  
  

 - ٣٠١ -

  
  آفاق وحلول: التمكين للغة العربية

  )∗ (محمود السيد. د

سأحاول يف هذا البحث املوجز أن أقف على مفهوم اللغة ووظيفتها 
ا، مث أبني مسات اللغة العربية  ِّوأمهيتها بوجه عام، وكيف تعىن األمم احلية بلغا ُ

ًصوال ومكانتها والتحديات اليت تواجهها على الصعيدين اخلارجي والداخلي، و
ا على النحو  ا، واالهتمام بإتقا إىل التمكني هلا، واحلفاظ عليها، واالرتقاء 

  .ّالذي وجه إليه قائد الوطن السيد الرئيس بشار األسد
ً اللغة مفهوما ووظيفة وأهمية- ١ ً ً  

اللغة مفهوم منظومي يشمل اإلمياءات واإلشارات واألصوات والرموز 
إخل، إال ...اطبة، من رسم وحنت ورقص وموسيقااملكتوبة، ومجيع صور التعبري ق

ا حتتل املرتبة األوىل بني مجيع هذه اجلوانب   .أن اللغة املنطوق 
وتتمثل وظيفة اللغة يف التفكري والتواصل والتعبري، أو يف التعرف والنداء 
والتعبري، وإن كان بعض الباحثني يرى أن وظيفة التعبري ما هي إال ضرب من 

 الوظيفة األساسية للغة إمنا هي التواصل، ذلك ألن اللغة مؤسسة التواصل، وأن
  .اجتماعية إنسانية

واللغة والفكر وجهان لعملة واحدة، إذ إننا ال ميكن أن نتصور لغة من غري 
حنن نشعر ((: ويقول الدكتور طه حسني يف هذا الصدد. ًقكر وال فكرا من غري لغة

                                                            
  .عضو جممع اللغة العربية بدمشق) ∗(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٠٢  )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

املتباينة وميولنا املتناقضة حني نفكر، ومعىن بوجودنا وحباجاتنا املختلفة وعواطفنا 
ذلك أننا ال نفهم أنفسنا إال بالتفكري، وحنن ال نفكر يف اهلواء، وال نستطيع أن 
َّنفرض األشياء على أنفسنا إال مصورة يف هذه األلفاظ اليت نقدرها ونديرها يف 

فنحن نفكر . دُرؤوسنا، ونظهر منها للناس ما نريد، وحنتفظ منها ألنفسنا مبا نري
ا ليست أداة للتعامل والتعاون االجتماعيني  باللغة، وحنن ال نغلو إذا قلنا إ

  .))فحسب، وإمنا هي أداة للتفكري واحلس والشعور
 أن عملية التفكري نفسها ))كونديالك((ويرى الفيلسوف الفرنسي 

ل بغري مستحيلة بغري اللغة ورموزها، ويرى أنه ال معرفة بغري حتليل، وال حتلي
  .رموز أي بغري ألفاظ

تمع، (( إىل أنه ))ماكس مورو((ولقد أشار  باللغة وباللغة وحدها يندمج الفرد يف ا
َويتلقى تراث األمة الفكري والشعوري واألخالقي واالجتماعي كله، الرتاث املنحدر 

  .))من قرائح الكتاب والشعراء واملفكرين السالفني منهم واملعاصرين
ا مجيع الذين يتكلمون اللغة األملانية،  ))ةفيخت((ّوعد  األمة األملانية بأ
ًالذين يتكلمون بلغة واحدة يكونون كال موحدا، ربطته الطبيعة ((ذلك ألن  َّ

  .))بروابط متينة، وإن كانت غري مرئية
لغة اآلباء واألجداد خمزن لكل ما للشعب من (( األملاين أن ))هردر((ويرى 

اليد والتاريخ والفلسفة والدين، ولكن قلب الشعب ينبض يف ذخائر الفكر والتق
  . ))لغته، وروحه يكمن يف لغة اآلباء واألجداد

إن ((: الفيلسوف األملاين أميا تعبري عن أمهية اللغة عندما قال)) هيدجر((ّوعرب 
لغيت هي مسكين، هي موطين ومستقري، هي حدود عاملي احلميم ومعامله 

ا أنظر إىل بقية أرجاء الكون الفسيحوتضاريسه، ومن نوافذه   .))ا، وبعيو
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ًوملا كان التاريخ ال يصري ممكنا . حيث توجد اللغة يوجد عامل((ويضيف 
  .))َإال يف عامل، اقتضى ذلك أنه حيث توجد اللغة يوجد التاريخ

أن اللغة هي إحدى الوقائع االجتماعية الفاعلة ((فريى )) ستالني((أما 
الوجود االجتماعي ودميومته كلها، فهي تبقى ببقائه وتزول واملؤثرة يف سياق 

تمع   .))بزواله، وليس مثة إمكان وجود أي لغة يف خارج نطاق ا
ا علماء متعددون ويف  ُويف عصرنا احلايل ازدادت أمهية اللغة، وعين 
ا عامل  اختصاصات متعددة حىت غدت مركز الدراسات اإلنسانية، إذ عين 

، والطبيب املختص باألعصاب وأمراض الكالم، وعامل وظائف األعضاء
الرياضيات، واملهندس الكهربائي، واملعلومايت، وعامل النفس، وعامل االجتماع، 

)) تكلم حىت أراك((وإذا كان سقراط قد قال جلليسه . إخل...واملريب، واللغوي

ْتكلم حىت يراك ا)) اإلنرتنت((فإن الشعار حاليا يف عصر الشابكة  آلخرون عن َّ
  .ُبعد، وترى نفسك وهي بعيدة عنك

   عناية األمم بلغاتها- ٢
ا  ا أميا عناية، فتعمل على نشرها واالعتزاز  ُتعىن األمم احلية بلغا

ا رمزا هلويتها وذاتيتها،   قد استسلمت يف فها هي ذي اليابانًوالتمسك 
، ففرض األمريكيون احلرب العاملية الثانية حتت وطأة القنابل الذرية األمريكية

حفة على اليابان املستسلمة، مثل تغيري الدستور وحل اجليش ونزع  ّشروطهم ا
ًوقد قبلت اليابان مجيع تلك الشروط ما عدا شرطا واحدا مل . إخل...السالح ً ِ

، فكانت اللغة اليابانية  التخلي عن لغتها القومية في التعليمتقبل به، وهو
ضتها العلمية وال   .صناعية اجلديدةمنطلق 
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 جيري التعليم يف خمتلف مراحله وتنوع اختصاصاته باللغة الكورية وفي كوريا
 قنوات تلفزية كلها خاصة إال ١١٠الفصيحة، وتوجد يف كوريا حاليا ما يزيد على 

ً السليمة طبقا جميعها تبث باللغة الكورية الفصيحةقناة حكومية واحدة، و
ِّومجيع الالفتات وأمساء املحال بالكورية .  مراقبتهاللسياسة اللغوية للدولة وحتت َ َ

فقط، والنادر منها كالفتات السفارات والفنادق الكربى يضيف االسم باحلروف 
  .األجنبية الصغرية حتت احلروف الكورية الكبرية

ال ((: ً أبناء أمته قائال))هوشي مينه(( دعا القائد الفيتنامي وفي فيتنام
  .))دو إال بالعودة إىل ثقافتنا القومية ولغتنا األمانتصار لنا على الع

حافظوا على صفاء لغتكم حفاظكم على صفاء عيونكم، حذار ((وأضاف 
  .))ٍمن أن تضعوا كلمة أجنبية يف مكان بإمكانكم أن تضعوا فيه كلمة فيتنامية

 منذ أواخر القرن الثامن عشر أمهية اللغة القومية أدركت فرنساولقد 
بناء األمة، وأنه ال حرية حقيقية من رواسب اإلقطاع، وال كيان الفصيحة يف 

  .للشخصية الفرنسية إال بتمثل اللغة القومية
ًإىل جملس الثورة تقريرا عن حال اللغة الفرنسية  ))غريغوار((ّوقدم الراهب 

ًإننا نستطيع أن نؤكد دون مغاالة أن حنوا من ستة ماليني من : جاء فيه
ًا يف األرياف ال يعرفون لغتهم القومية، وعددا ال يقل عن الفرنسيني، وال سيم

ا، والذين  م ال يستطيعون أن يواصلوا التحدث  ًذلك، إذا عرفوا شيئا منها فإ
ا بفصاحة ال يتجاوز عددهم ثالثة ماليني، أما الذين  حيسنون التكلم 

لة وحل املشك. يستطيعون كتابتها على وجه الصحة فهم أقل من ذلك بكثري
يكمن يف حماربة اللهجات احمللية ونشر اللغة الفرنسية الفصيحة بني املواطنني 

  .مجيعهم
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ًم قرارا ينص على عدم ١٩٩٤وأصدرت اجلمعية الوطنية الفرنسية عام 
. السماح بعقد املؤمترات العلمية املتحدثة باإلنكليزية على األرض الفرنسية

ود اليت حيظر استعماهلا يف لغة ووضع الربملان الفرنسي قائمة بالكلمات الس
  .اإلعالم واإلعالن

 ))اليونسكو((ووقفت فرنسا يف املنظمة الدولية للرتبية والعلوم والثقافة 
  .تدافع عن التعدد اللغوي والتنوع الثقايف

ِّوجتدر اإلشارة إىل أن مدرس الرياضيات يف فرنسا حياسب طلبته على 
  .ئهم يف الرياضياتأخطائهم اللغوية كما حياسبهم على أخطا

 ))خوسيه لويس ثاباتريو(( اجتمع أعضاء الربملان بعد انتخاب وفي إسبانيا
م حتت قبة الربملان، وحاول ٢٠٠٤ آذار عام ١٤ًرئيسا للحكومة اإلسبانية يف 

م فوجئوا بالرفض الشديد من  ممثلو إقليم قطلونيا استعمال اللغة احمللية، غري أ
ربملان الذي منعهم من استعمال اللغة احمللية، ملا متثله  رئيس ال))مانويل مارين((

من خطر من شأنه أن يهدد اللغة اإلسبانية الرمسية، وقد استشهد رئيس 
الربملان باملادة الثالثة من الدستور اإلسباين، اليت تنص على أن اللغة اإلسبانية 

  .هي اللغة الرمسية اليت ينبغي جلميع أبناء الشعب استعماهلا
 عن أفظع األحداث اليت حدثت يف القرن ))بسمارك((ُ عندما سئل  ألمانياوفي

إن اجلاليات األملانية يف مشال أمريكا اختذت اللغة اإلنكليزية : الثامن عشر، أجاب
ُلغة رمسية هلا، وكان يأمل أن تتخذ هذه اجلاليات اللغة األملانية ال اإلنكليزية، وقد 

قفت أمريكا إىل جانب إنكلرتا يف احلربني أثبتت األحداث صدق رؤيته، فقد و
  .وللغة دور يف تقارب الفكر وتوحيد الرؤى. العامليتني األوىل والثانية
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 األملانية على صفحتها األوىل وباخلط ))دي فيلت((وورد يف صحيفة 
، ويتحدث املقال ))ال شهادة ثانوية لضعيف يف اللغة األملانية((العريض عنوان 
 جنحت يف مواد الشهادة الثانوية ما عدا اللغة األملانية، فأقامت عن طالبة أملانية

دعوى على جلنة االمتحانات، إال أن احملكمة أصدرت حكمها برسوب 
الطالبة، فاستأنفت احلكم، ولكن حمكمة االستئناف اعتمدت احلكم وقررت 

  .))ال شهادة ثانوية لضعيف يف اللغة األملانية((أنه 
ًلس القومي ملعلمي اللغة اإلنكليزية قرارا يقضي  أصدر اوفي بريطانيا

ًعلى كل معلم أن يكون معلما للغة األم أوالبأن  ً ِّ ، ذلك ألن تعليم اللغة إمنا ّ
م ينبغي هلم أن  هو مسؤولية مجاعية، ومجيع املعلمني مهما تكن اختصاصا

  .ِّيعلموا اللغة األم من خالل تعليم موادهم
ًومل نذهب بعيدا فها ه َ

ا على إحياء اللغة العربية، ِ ي ذي إسرائيل أقامت كيا
ا تعليما وإعالما  ا يف مجيع شؤون حيا ًوهي لغة ميتة منذ ألفي سنة، فاعتمد ً

ُوتواصال، حىت إن املؤمترات الذرية والنووية تعقد باللغة العربية ال باإلنكليزية ً.  
  سمات ومكانة:  اللغة العربية- ٣
ُتعد اللغة األم هوية  املرء وهوية أمته اليت ينتسب إليها يف الوقت نفسه، ُ

ولغتنا العربية الفصيحة هي لغتنا األم اليت وحدت بني العرب يف مواضي 
ا يف  َّاحلقب بطريق القرآن الكرمي، وما تزال هي الرابطة املوحدة واملوحدة، شأ ِّ

ايتها ِّذلك شأن األمم اليت توحد بني أبنائها وحتنو عليهم، وتشملهم برع
ًوعنايتها حبا وعطفا واهتماما ً ً.  
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ا وسيلتنا للتعبري عن مشاعرنا وعواطفنا وأفكارنا، ووسيلتنا لقضاء  إ
حاجاتنا، وحتقيق متطلباتنا يف التواصل مع أفراد جمتمعنا، ووسيلتنا للتحكم يف 

ا أداة التفكري ومثرته   .بيئتنا أل
ا رمز لكياننا وثقافتنا والقلعة احلصينة لل َّذود عن هويتنا وذاتيتنا الثقافية إ

  .ووحدتنا القومية
وهي لغة قرآننا الكرمي وذاكرة أمتنا ومستودع تراثها، والرابطة اليت مجعت 
ًوجتمع بني أبناء األمة فكرا ونزوعا وأداء، آالما وآماال، تارخيا وحاضرا  ًً ً ً ً

  .ًومستقبال
 نزول القرآن ولقد كان مثة خالف بني اللهجات العربية القدمية قبل

َّالكرمي، فكان هناك خالف يف موضع إبدال احلروف والنطق، متثل يف 
، والفحفحة يف ))ًإبدال الكاف شينا يف اخلطاب((الكشكشة عند ربيعة ومضر 

جعل العني ((، واالستنطاء يف قيس واألزد ))ًإبدال احلاء عينا((لغة هذيل 
  .))ًياء جيماجعل ال((، والعجعجة عند قضاعة ))ًالساكنة نونا

وكان مثة خالف يف معاين املفردات إضافة إىل اخلالف يف إبدال احلروف 
وكانت . ًوالنطق، وكانت لغة قريش أوسع اللغات انتشارا يف اجلزيرة العربية

قريش أفصح العرب ألسنة وأصفاهم لغة كما يقول أمحد بن فارس يف كتابه 
  .))الصاحيب يف فقه اللغة((

 بلغة قريش وتأثرت اللغة العربية بالقرآن الكرمي فاتسعت ونزل القرآن الكرمي
ذبت ألفاظها، ورقت أساليبها ا، وتشعبت أغراضها ومعانيها، و   .َّماد

وأكسب القرآن الكرمي اللغة العربية عذوبة يف اللفظ، ورقة يف الرتاكيب، 
ة باستعماله َّودقة يف األداء، وقوة يف املنطق، وثروة يف املعاين، ووسع دائرة اللغ
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األلفاظ الدينية كالصالة والزكاة والصيام والركوع والسجود واملؤمن 
  .إخل...والكافر

وتتسم لغتنا العربية بسمات متعددة يف حروفها، من حيث اتساع املدرج 
الصويت فانفردت حبروف ال توجد يف اللغات األخرى كالضاد والطاء والعني 

يف اللفظ بني بعض احلروف، وتقارب يف والغني واحلاء والقاف، وهناك تقارب 
الشكل بني بعضها اآلخر، ومثة ثبات يف احلروف العربية األصيلة فتبقى حمافظة 

  .على أصلها، إضافة إىل العالقة بني احلرف واملعىن
ا والدقة يف تعبريها،  ًوتتسم لغتنا أيضا باملنطقية يف قوالبها والغىن يف مفردا

  .عراب املوضح ملعانيهاواإلجياز يف تراكيبها واإل
وحتتل لغتنا العربية مكانة كبرية يف نظر الباحثني واملستشرقني املنصفني، ولقد 

 يف القرن التاسع امليالدي، Alvaroأشار إىل تلك املكانة الكاتب اإلسباين القدمي 
 شاعر إيطاليا الكبري يف القرن الرابع عشر امليالدي، والكاتب القاص ))بيرتارك((و

 واملستشرق ))إدوارد نيسون روس(( واملستشرق اإلنكليزي ))جول فرن((نسي الفر
، واملستشرق األمريكي ))جويدي(( واملستشرق اإليطايل )) كارل نلينو((اإليطايل 

يل((، واملستشرق األمريكي ))وليم ورل(( َّقل منا ((: ، إذ يقول هذا املستشرق))كو
حق قدرها من حيث أمهيتها وغناها، فهي ِّحنن الغربيني من يقدر اللغة العربية 

ا وبداعي انتشارها يف أقاليم كثرية، واحتكاكها  بفضل تاريخ األقوام اليت نطقت 
َّمبدنيات خمتلفة، قد منت إىل أن أصبحت لغة مدنية بأسرها بعد أن كانت لغة 

  .)) لقد كان للعربية ماض جميد، ويف تقديري سيكون هلا مستقبل باهر.َّقبلية

إن للغة العربية من اللني واملرونة ((: ))وليم ورل((قول املستشرق األمريكي وي

ا من التكيف وفق مقتضيات العصر، وهي مل تتقهقر فيما مضى  ِّما ميكنا
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ا يف  ا، وهي ستحافظ على كيا أمام أي لغة أخرى من اللغات اليت احتكت 

  .))املستقبل كما حافظت عليه يف املاضي

ليست لغة العرب أغىن لغات العامل ((:  فيقول))فريننباغ((ملاين أما العامل األ

ا ال ميكن حصرهم، وإن اختالفهم عنا  فحسب، بل الذين نبغوا يف التأليف 

َّيف الزمان والسجايا واألخالق أقام بيننا حنن الغرباء عن العربية وبني ما ألفوه 

  .))ًحجابا ال نتبني ما وراءه إال بصعوبة

من أغرب املدهشات أن تنبت تلك ((: ))أرنست رينان((رخ ويقول املؤ

َّاللغة القوية، وتصل إىل درجة الكمال وسط الصحارى عند أمة من الرحل،  ُّ
ا ودقة معانيها، وحسن نظام  ا بكثرة مفردا تلك اللغة اليت فاقت أخوا

مبانيها، وكانت هذه اللغة جمهولة عند األمم، ومن يوم علمت ظهرت لنا يف 

ا مل يعرف هلا يف كل ح ا مل تتغري أي تغري يذكر، حىت إ ُلل الكمال لدرجة أ
ا  ا إال فتوحا ا ال طفولة وال شيخوخة، وال نكاد نعلم من شأ أطوار حيا

ا اليت ال تبارى، وال نعلم شبيها هلذه اللغة اليت ظهرت للباحثني  ًوانتصارا
  . ))ا من كل شائبةكاملة من غري تدرج، وبقيت حمافظة على كيا

 الفرنسي إىل أن اللغة العربية لغة وعي ولغة شهادة، ))ماسينيون((ويشري 

وينبغي إنقاذها سليمة بأي مثن للتأثري يف اللغة الدولية املستقبلية، وإن يف 

  .ًاللفظ العريب جرسا موسيقيا ال أجده يف لغيت الفرنسية، حبسب تعبريه
  للغة العربية من التحديات التي تواجهها ا- ٤
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 مثة حتديات كثرية تواجهها لغتنا العربية على الصعيدين اخلارجي والداخلي،
ومن التحديات اخلارجية اليت واجهتها يف املاضي مواجهتها لتوسع الدولة 
ا عهد من أجناس  اإلسالمية وانتشار العرب يف بقاع من األرض، مل يكن هلم 

ًك حريا أن يلتهم هذه اللغة اليت ولغات وأديان وحضارات متعددة، وكان ذل
ّخرجت من نطاق ضيق وإطار حمصور يف اجلزيرة العربية، وأن يقضي عليها 
ا وعاشت معها،  ا غريها من لغات األمم األخرى اليت اتصلت  ويستبدل 

ولكن اللغة العربية ازدادت . وكانت أعرق منها يف جمال العلم والثقافة واحلضارة
ٍاملعرفة وانتشارا يف أرجاء العامل املعروف آنئذ، وسرعان ما ًاتساعا يف ميادين 

ً
صارت هي لغة اإلدارة والعلم والثقافة ألهلها وللعامل املعروف آنذاك، وتدفق 
الشعر والنثر والتأليف والرتمجة والتعليم يف العصر األموي مث يف العصر العباسي، 

م من نثر ِفحملت اللغة العربية علم اإلغريق وفلسفتهم، وعلوم  املسلمني وأد
ا لغة للتعليم والتعلم، ويرتمجون  وشعر إىل أوربا، وكان العلماء األوربيون يستعملو

  .منها إىل الالتينية
ومن التحديات اليت واجهتها لغتنا العربية يف ماضيها هجمات املغول 
ر دجلة حيث ظل ماؤه متشح ًوالترت وإلقاء الكتب واملخطوطات العربية يف  ا َّ

ُبالسواد أربعني يوما نتيجة ملا ألقي فيه من كتب وخمطوطات ً.  
ًومن هذه التحديات أيضا محلة نابليون على مصر ودعوته إىل نشر 
الفرنسية، ومحلة الترتيك اليت رمت إىل استبعاد العربية وفرض اللغة الرتكية 

م إبان احتالهلم للدول الع ا، مث حماوالت املستعمرين فرض لغا ربية، مكا
وحماوالت بعض املستشرقني يف النصف األول من القرن املاضي يف اعتماد 

 ))ويلمور((اللهجات العامية وكتابتها باألحرف الالتينية على يد القاضي 
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وقد سار نفر من أبناء العربية حتت لواء تلك الدعوات . ))ويلكوكس((واملهندس 
  .إخل...فرحيةمن أمثال سالمة موسى، وعبد العزيز فهمي، وأنيس 

أما التحديات اليت تواجهها لغتنا العربية يف عصرنا احلايل فتتمثل يف بعض 
جوانبها بالعوملة، وهذه العوملة الثقافية تروم نشر اللغة اإلنكليزية لغة القطب 
الواحد وهيمنتها يف التعليم والتواصل، وهذا ما دفع أمريكا إىل مناهضة 

ِّللوقوف بضد التنوع الثقايف و التعدد اللغوي يف املنظمة الدولية للرتبية والعلوم ِ
  .))اليونسكو((والثقافة 

ًواختذت حماربة اللغة العربية الفصيحة أشكاال متعددة منها وصم لغتنا 
ا لغة البداوة وليست  بالتخلف وعدم مواكبة روح العصر والتفجر املعريف، وبأ

 وصرفها وكثرة احلركات لغة العلم، ووصمها بالصعوبة والتعقيد بسبب حنوها
ا تفهم لتقرأ خالفا لبقية اللغات ًفيها، وأ ُ ُ.  

ًومن هذه األساليب إحياء الدعوة إىل استعمال اللهجات العامية جمددا، 
وتشجيع البحوث اليت ختدم العاميات وتقدمي الدعم املادي هلا، حىت إن بعض 

الستعاضة عنها اجلامعات األمريكية قامت بإلغاء تدريس اللغة العربية وا
باللهجات العربية مثل الشامية واملصرية واملغربية والعراقية، كما أن فرنسا 
ُعملت على استبعاد العربية من امتحانات الشهادة الثانوية، حيث كان يسمح 

ًوابتداء من . للطالب باختيار لغة ثانية كاإلنكليزية واألملانية واإلسبانية والعربية
ُربية من بني هذه اللغات، واستعيض عنها بعدد من م مل تعد الع١٩٩٥عام 

ا   .اللهجات العربية والكتابة 
ا  ًومن األساليب أيضا إحياء لغات األقليات وتقدمي الدعم للقائمني 

  .حتت شعار حقوق اإلنسان
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ُومثة توجه إىل إلغاء اللغة العربية من بني اللغات العاملية الرمسية يف منظمة  ُّ
اإلنكليزية، الفرنسية، ((: واللغات العاملية الرمسية يف املنظمة هياألمم املتحدة، 

  :، وذلك لألسباب الثالثة اآلتية))اإلسبانية، الروسية، الصينية، العربية
ا املتعلقة بدفع نفقات -١  عدم وفاء معظم الدول العربية بالتزاما

  .استعمال العربية يف املنظمة
ربية للغة العربية يف األمم املتحدة، فهم ِّ عدم استعمال ممثلي الدول الع-٢

م م ومناقشا   .يستعملون اإلنكليزية أو الفرنسية يف إلقاء كلما
  . عدم وجود مرتمجني عرب أكفياء جييدون اللغة العربية-٣

ولقد ضغطت الدول الكربى ومنها أمريكا على منظمة اليونسكو 
ًخريا تعلن أن احلقوق خبصوص حقوق التنوع اللغوي، مما جعل هذه املنظمة أ

  :اللغوية تنحصر يف ثالثة
  . احلق يف لغة األم وليس اللغة األم-١
تمع-٢   . احلق يف لغة التواصل يف ا
  . احلق يف لغة املعرفة-٣

  :وتعين هذه احلقوق فيما يتعلق ببالدنا العربية
  . لغة األم هي اللهجة العامية أو إحدى اللغات الوطنية غري العربية-١
  .غة التواصل هي اللهجة العربية الدارجة ل-٢
  . لغة املعرفة العاملية هي اإلنكليزية أو الفرنسية-٣

وفي ظل هذه العولمة الثقافية ذات القطب الواحد تنتشر األفالم 
والمسلسالت المتلفزة واألغاني األجنبية التي تطالعنا في كل مكان، 

اليب التفكير والسلوك َّوتصافح أسماعنا، وهي محملة بأنماط الحياة وأس



  
٣١٣  ِّحممود السيد.  د– آفاق وحلول: التمكني للغة العربية

الغربية وخاصة األمريكية حتى تتشربها األجيال، وتغدو نمط حياة 
وأسلوب تفكير وسلوك، فتذوب شخصياتها في شخصية البلد المصدر، 

  .ويتغرب فكرها وشعورها، وتسود ثقافة واحدة
ا  ّوتروج الدوائر املعادية ألمتنا لبعض املصطلحات، وتعمل على سريور

، إذ إن هذا ))منطقة الشرق األوسط(( ومن بني هذه املصطلحات وانتشارها،
املصطلح يشمل منطقة ال هوية هلا، إلزالة اهلوية العربية، وليحل هذا املصطلح 

والغاية من ذلك . ))األمة العربية(( أو ))البالد العربية(( أو ))الوطن العريب((مكان 
ُكله تغريب الفكر وتأمركه وتصهينه، بغية إ َُْ ِزالة الطابع العريب وإقحام إسرائيل ََ

ًيف املنطقة لتصبح جزءا عضويا مقبوال فيها ً وشاع املصطلح دون وعي فكانت . ً
  .ُلنا حمطة إذاعية وجريدة عربية كبرية مسيت به

ُ، وأسقط الشريك العريب، ))الشراكة األوربية املتوسطية((ومن املصطلحات 
ل األوربية الواقعة على البحر املتوسط فباتت الشراكة أوربية فقط، أي بني الدو

الشراكة األوربية العربية ((وحدها، وكان من الواجب أن يكون التعبري السليم 
، وكأن القصد تغييب الصفة العربية من كل مصطلح أو عبارة، من ))املتوسطية

أجل أن تغيب معها اهلوية العربية يف نفوس الناشئة واألجيال القادمة، ومن 
  .م إسرائيل يف هذه الشراكةأجل إقحا

ًومن احملاوالت أخريا تفريغ املناهج والكتب يف مراحل التعليم العام ويف 
املرحلة اجلامعية األوىل من النماذج التأصيلية والنصوص التأسيسية للغة العربية 
ا، فيفرغ عقل  َّوثقافتها، إما حبذفها أو بوضع مناذج ونصوص هزيلة مكا ُ

  . كل ما هو أصيل يصله حبقيقة لغته وثقافة أمتهالدارس ووجدانه من
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ُويضاف إىل ذلك كله ضعف نسبة ما ينشر باللغة العربية على الشابكة  ُ
ْالوب((من صفحات املوقع املتوفرة على شبكة % ٨٠، إذ إن ))اإلنرتنيت(( ِ ْ(( 

مكتوبة باإلنكليزية، ومثة نقص رقمي على الشابكة بالعربية وعدم اعتماد 
  .ارف اللغة العربية وهذا يسبب الكثري من اإلشكاالتمواصفات حم

ومن املالحظ التهميش للعربية ملصلحة اإلنكليزية، على أن اإلنكليزية هي 
ًلغة عمل وتواصل على مجيع الصعد، بدءا من النشر العلمي وتبادل اخلربات 

عالم ً ومرورا بالتعليم العايل والتجارة والصناعة واإل))التكنولوجية((التقانية 
وهذا يعين . ًواإلعالن وغريها، وصوال إىل التعليم األساسي ورياض األطفال

ضمور اللغة العربية واستعماهلا يف جماالت تقليدية حمددة، وقد يزداد دور 
  .اللهجات العامية يف تأثريها على الفصيحة

وإذا أضفنا إلى هذه التحديات التعتيم على ثقافتنا العربية والحقد 
 أمتنا، أدركنا عمق التحديات التي نواجهها، ففي احتالل على حضارة

َّالعراق على يد األمريكان والمتحالفين معهم تم تحطيم ضريح نبوخذ 
ًنصر وسوي باألرض، وأصبح مكانه موقفا للسيارات العسكرية، وتمت  ّ
سرقة مليون كتاب من أمهات الكتب وسرقة ثمانية ماليين وثيقة، وسرقة 

  . لوحة ليس لها مثيل١٤.٠٠٠رية منها  لوحة أث١٧٠.٠٠٠
ًأما التحديات الداخلية اليت تواجهها لغتنا العربية فهي البيئة امللوثة لغويا 
ِّمن حيث استشراء اللهجات العامية، وانتشار الكلمات األجنبية على احملال 

 التجارية واملطاعم والفنادق واحلياة العامة، والكلمات العامية واألخطاء النحوية
ُعلى وسائل النقل ويف اإلعالنات واإلعالم، ويف الكلمات اليت تلقى يف 
املناسبات، ويف العملية التعليمية العلمية يف مدارس التعليم العام، ويف املعاهد 
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واجلامعات، وضبابية املقاصد يف أذهان القائمني على تعليم اللغة وتعلمها، 
ّيها، وختلف طرائق تعليم اللغة وقصور حمتوى املناهج وضآلة اجلانب الوظيفي ف

وتعلمها، واإلخفاق يف غرس الشغف بالقراءة وحمبتها يف نفوس املتعلمني، إذ 
ً كتابا للفرد ٣٥ففي أوربا إن أبناء األمة مبتلون بآفة العزوف عن القراءة، 

ًالواحد يقرأ سنويا، وفي إسرائيل  ُ كتابا للفرد الواحد تطبع بالعبرية، ٤٠ُ ً
أربعة كتب للفرد الواحد، وفي الوطن العربي كتاب واحد وفي السنغال 
  .ًلكل ثمانين فردا

وهناك إخفاق يف إكساب املتعلمني مهارات التعلم الذايت، وضآلة نسبة 
ال التعليمي  ُما يرتجم إىل اللغة العربية ومنها، وقلة البحوث العلمية يف ا

 كما يقول الدكتور طه - ية املتعلق باللغة، واجلمود اللغوي، إذ إن اللغة العرب
ا أنفسهم، ولن تكون لغة حية إال - حسني   لن تتطور ما مل يتطور أصحا

ا على احلياة، ولن تكون لغة قادرة على الوفاء باحتياجات  إذا حرص أصحا
ا إىل مستوى العصر ثقافة وسلوكا وفهما، أخذا  ًالعصر إال إذا ارتفع أصحا ً ً

  .ًوعطاء
ًلية أيضا ضعف التعبري الوظيفي وقلة الرصيد ومن التحديات الداخ

احلفظي، وهيمنة اللغات األجنبية يف اجلامعات اخلاصة ويف املدارس اخلاصة 
حىت يف رياض األطفال، وضعف االنتماء وفتوره وضعف الوعي اللغوي، وليس 
هذا الضعف يف الوعي اللغوي لدى األميني فقط، وإمنا لدى نفر من 

ًيهجرون لغتهم إىل استعمال العامية حينا، وإىل استعمال  الذين ))املثقفني((
  .ًاإلنكليزية أو الفرنسية حينا آخر
   التمكين للغة العربية- ٥
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ًانطالقا من أمهية لغتنا العربية ومن دورها القومي يف بناء أمتنا ومتاسكها 
ا  االجتماعي، حرصت سورية على احلفاظ على لغتنا الفصيحة وعلى سريور

وهلذا قاومت حماوالت الترتيك، الرامية إىل . ا يف مجيع مناحي احلياةوانتشاره
ا إبان حكم األتراك لبالد الشام، وكان  إبعاد اللغة العربية وفرض الرتكية مكا
ّرواد التعريب األوائل قد وقفوا جهودهم على التنقيب والبحث يف رحاب 

ًلغتهم، واعتمادها على األلسنة واألقالم أسلوبا عربي ًا فصيحا ومشرقاً ً.  
ُمث عجز االستعمار الفرنسي الذي ابتليت به سورية مدة مخس وعشرين 
سنة عن أن ينال من منجزات التعريب ومسريته، إذ بقي معهدا الطب 

ِّم يدرسان باللغة العربية، وكانا نواة اجلامعة ١٩١٩ُواحلقوق اللذان افتتحا عام  ُ
ر املعارف العام يف املفوضية العليا  مدي))بونور((ّالسورية، وقد خاطب السيد 

ًإبان االنتداب الفرنسي أساتذة اجلامعة السورية آنذاك مباركا هلم اعتماد اللغة 
ِّالعربية يف التدريس، متمنيا عليهم أال يضيعوا هذا االحرتام املقدر للغتهم، ألن  ُ ً

ُمن يدافع عن لغته يدافع عن أصله وعن حقه وعن كيانه وعن حلمه ودمه  وفق ُ
  .تعبريه

ولقد تكاملت الدراسات العلمية والدراسات اإلنسانية واألدبية باللغة 
ِالعربية منذ ذلك الوقت وإىل يومنا هذا، ومشل التعريب خمتلف التخصصات، 

ا  وغدت سورية قلعة للتعريب والذود عن العربية، واحلرص على سريور
مجيع مناحي احلياة، وانتشارها نقية وسليمة على األلسنة واألقالم، ويف 

وصارت مضرب املثل على نطاق الساحة العربية يف متسكها بلغتها األم 
مع العلمي العريب  ً مرجعا ))جممع اللغة العربية اليوم((واحلفاظ عليها، وكان ا

  .للدوائر احلكومية يف مسرية التعبري ويف كل ما من شأنه تعزيز اللغة العربية
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ِّم يعزز ٦/١١/١٩٥٢ بتاريخ ١٣٩ الرقم وصدر املرسوم التشريعي ذو
استعمال اللغة العربية يف البيئة، وذلك مبنع إطالق األمساء األعجمية على 

م بالغ رئاسة جملس ٧/٥/١٩٧٠احملال العامة واخلاصة، كما صدر بتاريخ 
 للحد من طغيان األمساء األجنبية على ١٧٠٩/٥/ب/٩٥الوزراء ذو الرقم 

ً وصدر أيضا كتاب من رئاسة جملس الوزراء إىل اجلهات احملال العامة واخلاصة،
 يتضمن اعتماد توصية ٢٨/٥/١٩٨٠ بتاريخ ٢٧٢١/ ١املعنية ذو الرقم 

اللجنة الثقافية حول تعريب أمساء احملالت القائمة يف البالد، ونصت املادة 
م على أن ختتار ١٩٨٠ لعام ٣٩٧الثالثة من قرار وزير السياحة ذي الرقم 

ا يف التصنيف أو املكاتب  ا وفئا واملنشآت السياحية على اختالف درجا
ًالتأهيل أمساء عربية فقط، وحيظر عليها استعمال أمساء أجنبية، واستثىن القرار 
املنشآت السياحية األجنبية ذات املستوى والتصنيف الدوليني، واخلاضعة 

ا مبوجب العقود املربمة معها   .ألنظمة الوزارة واملرتبطة 
ًومع كل هذا احلرص لوحظ أن مثة احندارا يف املستوى اللغوي يف مضمار  ِّ
ْتعليم اللغة العربية وتعلمها، إن يف التعليم العام أو يف التعليم اجلامعي لدى 
طلبة اجلامعات واملعاهد ويف خمتلف االختصاصات، فصدر املرسوم اجلمهوري 

 اللغة العربية يف م ينص على تدريس١٠/٦/١٩٨٣بتاريخ / ٧٥٩/ذو الرقم 
املرحلة اجلامعية األوىل يف مجيع سنوات الدراسة، يف الكليات واملعاهد العليا يف 
سورية، فيما عدا قسمي اللغة العربية والسنوات األخرية يف كلية الطب 

ّويدرس هذا املقرر على مدار السنة يف النظامني الدراسيني الفصلي . البشري
ُِّاصة بتعليم اللغة العربية لغري املختصني، ونـفذت ُِّوالسنوي، وألفت الكتب اخل

  .التجربة منذ مثانينيات القرن املاضي
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ومل تقتصر إجراءات النهوض باملستوى اللغوي على الطلبة فقط، وإمنا 
امتدت إىل أعضاء اهليئة التدريسية، إذ أوصت اللجنة الثقافية يف رئاسة جملس 

ية يف مجيع الكليات واختيار املعيدين وأعضاء الوزراء بضرورة العناية باللغة العرب
  .ُاهليئة التدريسية من الذين حيسنون اللغة العربية يف التدريس

ِّبيد أن هذه اإلجراءات كافة مل حتقق األهداف املرجوة،فما يزال الوضع 
ْاللغوي يعاين القصور يف خمتلف مواقعه، إن يف العملية التعليمية التعلمية يف 

ْم العام ما قبل اجلامعي، وإن يف التدريس اجلامعي، وإن يف البيئة مدارس التعلي ْ
ًاخلارجية إعالما وإعالنات وحمافل ومنتديات وحوارا وتراسال ً   .إخل..ً

بتاريخ / ٤/وهلذه األسباب جمتمعة صدر القرار اجلمهوري ذو الرقم 
م بتكوين جلنة للتمكني للغة العربية واحملافظة عليها ٢٦/١/٢٠٠٧

ا، وحدد القرار اجلمهوري مهمة اللجنة بوضع واالهت ا واالرتقاء  ّمام بإتقا
ا  خطة عمل وطنية للتمكني للغة العربية واحلفاظ عليها واالهتمام بإتقا

ا، ومتابعة تنفيذها   .واالرتقاء 
َّوقامت اللجنة املكونة واليت كان يل شرف رئاستها، بوضع خطة العمل 

 الثالثة األوىل من تاريخ تكوينها، وما تزال تتابع الوطنية للتمكني يف األشهر
ّإنفاذها مع اجلهات املعنية، وقد اشتملت اخلطة على مسوغات وضعها 
فأبانت أمهية اللغة عامة، واألمهية القومية للغة األم، وحرص اجلمهورية العربية 
ل السورية على سالمة اللغة األم، مث وقفت اخلطة على الواقع اللغوي والعوام

ُّاملؤثرة فيه يف العملية التعليمية التعلمية، ويف خارج العملية التعليمية التعلمية يف  ُّ

ُالبيئة اخلارجية، كما وقفت على سبل املواجهة، وأبانت ما الذي ينبغي 
وزارة الرتبية، وزارة التعليم العايل، وزارة اإلعالم، وزارة ((للجهات املعنية القيام به 
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القتصاد والسياحة، وزارة الشؤون االجتماعية والعمل، وزارة الثقافة، وزارتا ا
َّاألوقاف، احتاد الكتاب العرب، جممع اللغة العربية، اجلمعية العلمية السورية 

ا اخلطة، ))للمعلوماتية ّ ومثة إجراءات عاجلة البد من تنفيذها بسرعة ذكر
 حماولة تذليل فيذعملية التنوتقوم اجلهات املعنية بتنفيذها، وتتابع اللجنة 

ًالعقبات املعرتضة، وجتتمع اللجنة شهريا وتقدم تقارير املتابعة إىل السيدة 
  .الدكتورة جناح العطار نائب السيد رئيس اجلمهورية للشؤون الثقافية

َّوملا كان للمعلمني دورهم الفعال يف االرتقاء باللغة وإكساب الناشئة 
ا، كان حريا بنا أن نقف على  األدوار املنوطة بوزاريت الرتبية والتعليم مهارا

  .ً، ألن للمعلمني دورا أساسيا يف عملية التنفيذتنفيذهاالعايل، واليت عليهما 
  :وزارة التربية

 إجراء دورات تدريبية ملربيات األطفال على استعمال العربية املبسطة -أ
 السلم ًيف رياض األطفال، والسعي التدرجيي ألن تكون الرياض جزءا من

ّالتعليمي، وتوفري مستلزمات هذا املسعى من برامج وأنشطة وكراسات 
  .إخل...وأدلة

 إجراء دورات تدريبية للمعلمني كافة لتدريبهم على استعمال -ب
ًأساسيات لغتهم استعماال سليما، وتوظيف دورات التدريب املستمر يف  ً

  .جانب منها هلذا املسعى
راحل التعليم كافة باستعمال اللغة العربية  التزام مجيع املعلمني ويف م-ج

يف العملية التعليمية التعلمية، وأال خيضعوا للرتقية يف وظائفهم إال إذا أثبتوا 
م أساسيات اللغة   .إتقا
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 تنويع طرائق التدريس واملرونة يف استعماهلا حبسب األجواء، مبا يفسح -ء
ال فيها الستثارة املهارات العقلية العليا من  فهم وتطبيق وتركيب وحتليل ا

  .إخل...ونقد وتقومي
 تدريب معلمي اللغة على أساليب تعليم اللغة العربية وطرائق -ه

  .تدريسها، والعناية بالتعلم الذايت واملطالعة احلرة
 تشجيع املتعلمني كافة على استعمال العربية السليمة يف مناشطهم -و

م ب   .العاميةاللغوية، والتشدد يف عدم قبول إجابا
 ختصيص جوائز للناشئة املتميزين يف استعمال لغتهم األم يف مناشطهم -ز
  .اللغوية
 إعادة النظر يف مضمون املناهج ولغتها لتكون لغة للحياة النابضة - ح
  .الزاخرة
 الرتكيز على النحو الوظيفي وعلى التعبري الوظيفي يف املناهج - ط
  .اللغوية
 اللغوية يف عملية تعليم اللغة يف املراحل  الرتكيز على القوالب والبىن-ي

األوىل قبل الدخول يف املصطلحات النحوية، وجتنب استعمال املصطلحات 
  .النحوية يف املراحل املبكرة من التعليم

 اإلكثار من حفظ النصوص من القرآن الكرمي واحلديث النبوي -ك
اصة املراحل الشريف واألشعار واخلطب البليغة يف مراحل التعليم كافة وخ

َّاألوىل، وعلى قدر حفظ النصوص يف املراحل األوىل يستقيم اللسان، يتجلى 

  .ذلك يف صحة القلم واللسان
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َّ ضبط الكتب املؤلفة بالشكل يف مجيع الكتب يف احللقة األوىل من -ل

  .ُمرحلة التعليم األساسي، وضبط ما خيشى منه اللبس يف املراحل التالية
  . على الكشف يف املعاجم التدريب املستمر-م
  . إنتاج كتب إلكرتونية مبسطة بالعربية- ن
  .))اإلنرتنت(( تصميم دروس العربية باحلاسوب وعلى الشابكة - س
تطوير أساليب االمتحانات يف مجيع املراحل التعليمية، وعدم االقتصار - ع

 يف التقومي على االمتحانات الكتابية، مع ضرورة بناء أدوات موضوعية لتقومي
  .األداء اللغوي، على أن تتضمن يف بعض جوانبها الضبط بالشكل

  . إجراء حبوث علمية ملعاجلة املشكالت اللغوية يف العملية التعليمية التعلمية- ف
 العناية باملكتبات املدرسية وتزويدها بدوائر املعارف واملعاجم -ص

تكون اللغة وأمهات الكتب والكتب اإللكرتونية والسالسل املتنوعة، على أن 
ُُاملستعملة فيها سليمة لغويا، وعلى أن تكلف أطر متخصصة باملكتبات  ُ َّ ُ ً

ا   .َالعناية 
 إغناء البيئة التعليمية التعلمية مبصادر التعليم املختلفة من كتب -ق

وصحف وجمالت ووثائق وصور وجمسمات وتسجيالت ورسوم وأشكال 
  .إخل...وشرائح وخطوط بيانية وحواسيب

ِّل املناشط اللغوية الالصفية من صحافة مدرسية وجمالت وإذاعة  تفعي-ر َ ّ
مدرسية وكتابة إعالنات والفتات، وإجراء مناظرات ومسابقات الختيار 

  .األداءات املتميزة وختصيص جوائز هلا
 تفعيل املسرح املدرسي واإلكثار من عرض املسرحيات الناطقة -ش

  .ة يف متثيل أدوارهابالعربية الفصيحة املبسطة وإشراك الناشئ
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 زيادة االهتمام بذوي احلاجات اخلاصة، وتوفري الربامج اللغوية -ت
تمع بصورة فعالة َّوالوسائل التعليمية املالئمة هلم حتقيقا لدجمهم يف ا ً.  

  .َّ اإلشراف الفعال على املدارس اخلاصة واالرتقاء بواقع اللغة العربية فيها- ث
اصة لتعليم املغرتبني وأبنائهم وغري  الرتكيز على وضع مناهج خ-خ

ا م مهارا   .َالناطقني باللغة العربية اللغة العربية بغية إكسا
  . الرتكيز على اللغة العربية السليمة والشائقة يف الربامج التعليمية التلفزية- ذ

 التنسيق مع وزارة اإلعالم إلنتاج برنامج تلفزي متقن لتعليم - ض
ا يف ضوء االجتاهات الرتبوية العربية ألبنائها وللمغ رتبني ولغري الناطقني 

  .املعاصرة
  :وزارة التعليم العالي

 اختيار الطلبة الراغبني يف االنتساب إىل الكليات اجلامعية كافة على -أ
  .أساس إتقان أساسيات اللغة العربية

َ التزام مجيع أعضاء اهليئة التدريسية يف اجلامعات واملعاهد استعمال -ب
  .غة العربية يف العملية التعليمية التعلميةالل

 إعادة النظر يف مناهج تدريس اللغة العربية يف كلية اآلداب لتكون - ج
  .وظيفية
 إعادة النظر يف مناهج تعليم اللغة العربية لغري املختصني يف ضوء -ء

  .ًاختصاص الطالب يف كليته استثارة للدافعية، وحتقيقا للمنحى الوظيفي
ًلنظر يف برامج إعداد معلمي اللغة اختيارا وتأهيال وتدريبا إعادة ا-ھ ً ً.  
ً تعميم تدريس اللغة العربية مطلبا جامعيا يف كل الكليات اجلامعية -و ً

  .ويف اجلامعات الرمسية واخلاصة
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 وضع خريطة حبثية بالتنسيق مع وزارة الرتبية ملشكالت تعليم اللغة -ز
  .شكالت باألساليب العلميةالعربية وتعلمها بغية معاجلة هذه امل

 األخذ باحلسبان أن يكون من بني شروط ترقية أعضاء اهليئة -ح
م أساسيات اللغة   .التدريسية إتقا

 اعتماد املصطلحات اليت أقرها جممع اللغة العربية بدمشق يف -ط
  .التدريس ويف الرتمجة

  تفعيل حلقات البحث لتؤدي األغراض املرسومة هلا من حيث تعويد-ي
َالطالب البحث والتلخيص والعرض واملناقشة باللغة العربية السليمة يف كليات  َ ِ

  .اآلداب والعلوم اإلنسانية
 الرتكيز على اللسانيات التطبيقية يف كليات اآلداب والعلوم اإلنسانية -ك

  .وتوظيفها يف خدمة اللغة العربية الفصيحة
لدارسني، وعدم  إعادة االمتحانات الشفهية إىل أساليب تقومي ا- ل

  .االكتفاء باالمتحانات التحريرية يف الصفوف األخرية من الدراسة اجلامعية
 اإلكثار من ضروب النشاط اللغوي بالعربية الفصيحة يف املناشط - م

الت واملسرحيات واملناظرات  ِّالالصفية يف اإلذاعة والصحافة اجلامعية وا ّ
  .إخل...واملساجالت

قني من الطالب يف أدائهم اللغوي ويف مجيع  ختصيص جوائز للمتفو- ن
االت اللغوية   .ا

 تطوير قسم الصحافة يف جامعة دمشق ليغدو كلية لإلعالم - س
بأقسامها املختلفة من صحافة وإذاعة مسموعة ومرئية غايتها إعداد األطر 

  .اإلعالمية
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ا-ع   . تفعيل الرتمجة اآللية وإعداد األطر املتخصصة يف ميدا
  
  :ات العاجلةاإلجراء

ا فتتمثل يف   :أما اإلجراءات العاجلة اليت على وزارة الرتبية القيام 
 عقد دورات تدريبية جلميع املعلمني لتدريبهم على استعمال - أ

ًأساسيات اللغة استعماال سليما، وأال تقتصر الدورات على معلمي اللغة  ً
عية، وأن استعمال ًالعربية وحدهم، انطالقا من أن تعليم اللغة مسؤولية مجا

ُاللغة السليمة من معلمي مجيع املواد يسهم أميا إسهام يف حتسني الواقع 
  .اللغوي للمتعلمني

 إجراء دورات تدريبية ملربيات رياض األطفال لتدريبهم على استعمال -ب
  .اللغة املبسطة يف التواصل مع األطفال

ية، وخاصة يف َّ ضبط الكتب املؤلفة بالشكل يف مجيع املواد الدراس-ج
احللقة األوىل من مرحلة التعليم األساسي، واالستمرار يف عملية الضبط يف 

ٍاملراحل التالية، على أن يضبط ما خيشى منه اللبس بوجه خاص ُ ُ.  
 تفعيل املكتبات املدرسية يف املراحل كافة، والعمل على تعدد مصادر -د

  .املعرفة يف البيئة التعليمية التعلمية
َّ الفعال على املدارس اخلاصة واالرتقاء بواقع تدريس اللغة  اإلشراف- ه

  .العربية فيها
 الرتكيز على استعمال اللغة العربية السليمة والشائقة يف الربامج -و

  .َّالتعليمية التلفزية وتلك املوجهة إىل األطفال
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 اإلكثار من حفظ النصوص من القرآن الكرمي واحلديث النبوي -ز
  .قدمي واخلطب البالغيةالشريف والشعر ال

ّ تطوير أساليب االمتحانات، وختصيص حيز من الدرجات -ح
  .لالمتحانات الشفوية

 إجراء حبوث علمية لدراسة مشكالت تعليم اللغة العربية وتعلمها يف -ط
  .مراحل التعليم العام

 التزام املعلمني باستعمال العربية الفصيحة يف دروسهم كافة، وأال -ي
تعلمني إال التكلم بالفصيحة، وأن يعملوا على إسباغ ثوب يقبلوا من امل

  .الفصيحة على كالمهم بالعامية
ُ إعادة النظر يف حمتويات املناهج لتغدو وظيفية تستعمل فيها لغة -ك

  .ُْاحلياة النابضة على أن جيمع فيها بني األصالة واملعاصرة
ا فهيوأما اإلجراءات العاجلة اليت على وزارة التعليم العايل   : القيام 

ً جعل مقرر اللغة العربية متطلبا جامعيا يف اجلامعات الرمسية واخلاصة -أ ً
  .ويف خمتلف التخصصات

ّ ختصيص حيز من أساليب تقومي الدارسني لالمتحانات الشفوية -ب
  .وعدم االكتفاء باالمتحانات التحريرية لقياس األداء اللغوي

يف اجلامعات واملعاهد باستعمال  التزام أعضاء اهليئات التدريسية -ج
العربية الفصيحة يف دروسهم كافة يف منأى عن استعمال العامية، وتدريب 

  .الطالب على استعمال العربية يف أسئلتهم وأجوبتهم
ً تطوير املناهج تطويرا مستمرا مواكبة لروح العصر، واحلرص على -د ً

  .استعمال اللغة العربية السليمة فيها



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٢٦  )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

طلحات املستعملة يف مؤسسات التعليم العايل بالتنسيق  توحيد املص- ه
  .مع جممع اللغة العربية

 قيام جممع اللغة العربية بدمشق بإجناز وضع مصطلحات احلياة -و
العامة، ومتابعة تصحيح األغالط املتأصلة يف لغة الصحافة واإلعالم 

  .واإلعالنات، ومتابعة حتقيق كتب الرتاث
َ خطاب القسم والتمكي- ٦   ن للغة العربيةَ

ّعندما أدى السيد الرئيس بشار األسد القسم الدستوري أمام جملس 
م ٢٠٠٧الشعب لوالية دستورية جديدة يف السابع عشر من شهر متوز لعام 

ذه املناسبة، وقد أشار يف جانب من خطابه إىل  ًألقى خطابا شامال ومهما  ً ً
 كل االهتمام والرعاية، كي تعيش إيالء اللغة العربية املرتبطة بالتاريخ والثقافة

ًيف مناهجنا وإعالمنا وتعليمنا كائنا حيا ينمو ويتطور ويزدهر، وتكون يف  ً
ًاملكانة اليت تستحقها جوهرا النتمائنا القومي، ولكي تكون قادرة على 
االندماج يف سياق التطور العلمي واملعريف يف عصر العوملة واملعلومات لتصبح 

ًحديث، ودرعا متينة يف مواجهة حماوالت التغريب والتشويش أداة من أدوات الت
  .اليت تتعرض هلا ثقافتنا

ذا الصدد جيب إيالء اللغة العربية، وهذا ((: ّويقول السيد الرئيس 
َّاملوضوع هام جدا، اللغة العربية اليت ترتبط بتارخينا وثقافتنا وهويتنا، كل  ً

ذا املوضوع وو. اهتمامنا ورعايتنا ضعته يف خطاب القسم ألن هناك بدأت 
  .ًتراجعا بالنسبة للغة العربية املرتبطة باهلوية العربية

وجيب إيالء اللغة العربية اليت ترتبط بتارخينا وثقافتنا وهويتنا كل اهتمامنا 
ًورعايتنا كي تعيش معنا يف مناهجنا وإعالمنا وتعليمنا، كائنا حيا ينمو ويتطور 



  
٣٢٧  ِّحممود السيد.  د– آفاق وحلول: التمكني للغة العربية

ًنة اليت يستحقها جوهرا النتمائنا القومي، ولكي تكون ويزدهر، ويكون يف املكا
قادرة على االندماج يف سياق التطور العلمي واملعريف يف عصر العوملة 
ًواملعلومات، ولتصبح أداة من أدوات التحديث ودرعا متينة يف مواجهة 

  .حماوالت التغريب والتشويش اليت تتعرض هلا ثقافتنا
ًلعربية كل االهتمام، وتبوأت موقعا رفيعا يف لقد أعطينا يف سورية اللغة ا ً

حياتنا الثقافية منذ وقت مبكر، ومطلوب منا اليوم استكمال جهودنا للنهوض 
ا والسيما يف هذه املرحلة اليت يتعرض فيها وجودنا القومي حملاوالت طمس 
ذا  ًهويته ومكانته، والذي يشكل التمسك باللغة العربية عنوانا للتمسك  ّ

  .ود ذاتهالوج
وجيب أن نتذكر أن دعمنا لتعلم اللغات األجنبية للوفاء مبتطلبات التعلم 
ٌَُِّوالتواصل احلضاري مع اآلخرين ليس بديال عن اللغة العربية، بل حمفز إضايف  ً

ا   .))لتمكينها واالرتقاء 
ًويتابع السيد الرئيس قائال ًأنا مهتم جدا بتطوير نفسي يف اللغات ((: ّ

ّوأحتدث بعض اللغات بطالقة، وال يوجد لدي مشكلة، ومتحمس األجنبية، 
وأول سؤال . هلذا الشيء، ولكنين يف الوقت نفسه حريص على اللغة العربية

ما عدد األخطاء اللغوية اليت وقعت فيها قبل أن أسأل : أسأله بعد كل خطاب
 يف كل. ِّعن مضمون اخلطاب، علينا أن نركز بشكل مستمر على هذا املوضوع

خطاب ننسى الكثري من األفكار، ولكن ال أحزن، ولكن إذا كانت هناك 
  .))أخطاء لغوية، فمع كل خطأ أشعر باخلجل

ُويشدد السيد الرئيس على اخلطر الكبري الذي حيدث إذا ضعفت اللغة  ّ ِّ

عندما تضعف اللغة العربية، من السهل أن يضعف أي ((: العربية، فيقول



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٢٨  )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

بة للوطن، بالنسبة للقومية، أو بالنسبة للدين، فهذه ارتباط آخر لنا سواء بالنس

  .))األمور ترتبط باللغة

والواقع أن هذه الدعوة الكرمية من قائد الوطن للحرص على سالمة اللغة، 

والتمكني هلا يف مناهجنا وتعليمنا وإعالمنا ويف سائر مناحي حياتنا، إمنا يعطي 

ًا االهتمام ليس اهتماما عاديا وإمنا هو ًدفعا قويا لتعزيز لغتنا القومية، ألن هذ
ًاهتمام من قائد األمة وحامي قيمها، وعلينا مجيعا أن نكون على مستوى هذا 

ًاالهتمام انتماء وعمال وأداء ًً.  



  
  

 - ٣٢٩ -

  
  من مسالك اللغة 

  في 
   التذكير والتأنيث

)∗(مازن المبارك. د
   

ًمل تتبع اللغات مسلكا واحدا أو طريقة واحدة يف التفريق بني اجلنسني  ً
ًاملذكر واملؤنث، فقد كان منها ما اعتمد األصل يف اخللقة أساسا للتفريق  ّ

ًبينهما، فما كان يف خلقه ما يدل على تذكريه جعلوه مذكرا، وما  كان يف َ
وينطبق هذا احلكم على األحياء، وأما . ًخلقه ما يدل على تأنيثه جعلوه مؤنثا

ما ال حياة فيه فال صلة له باجلنس، كاجلماد مثل الوادي والنجم واحلجر فهو 
 أي غري املنحاز إىل إحدى Neutre) احليادي(جنس ثالث أطلقوا عليه اسم 

لك اللغات جنس ثالث خارج اجلهتني أو أحد اجلنسني، وهكذا أصبح يف ت
  .عن التصنيف اجلنسي املوصوف بالتذكري أو التأنيث

وأما اللغة العربية فاألمساء والصفات فيها إما مذكرة أو مؤنثة، سواء 
. ّأكانت حية أم جامدة، ولكن التذكري والتأنيث فيها على درجات أو أقسام

َ خلقه عالمات أو ًفمنها ما كان تذكريه أو تأنيثه حقيقيا، وهو ما كان يف
ًأعضاء تذكري أو تأنيث، ومنها ما كان ذلك فيه جمازيا، كأن يعامل االسم 
ًمعاملة املؤنث مثال وليس فيه عالمة تأنيث كالشمس واألرض، ومنها ما كان 

ًتأنيثه لفظيا ولو كان يف خلقه مذكرا كطلحة ومعاوية ً.  
                                                            

 .عضو جممع اللغة العربية بدمشق) ∗(



  
لد –مع اللغة العربية بدمشق جملة جم ٣٣٠  )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

، ويف احلياة جنسان ًولعل ذلك إمنا كان انعكاسا لواقع احلياة على اللغة
َومن كل شيء خلقنا : ذكر وأنثى أو ما يقوم مقام كل منهما، قال تعاىل ِّْ َ َ ٍ

ْ َ ُ ِ َ
َزوجني لعلكم تذكرون ُ َّ َ َ ْ ُ َََّ ِ ْ َ ْ َ)١(.  

ّوفرقت العربية يف التعبري بني املذكر واملؤنث، فرتكت املذكر على حاله 
ا مسيت عالمات ال تأنيث، كما ُوأصله، ووضعت للمؤنث عالمات يعرف 

) هذه(وإىل املؤنث بـ ) هذا(ّفرقت بينهما بأمساء اإلشارة؛ فأشارت إىل املذكر بـ 
ًوكان األصل أن يوضع لكل من املذكر واملؤنث امسا خاصا به كالغالم  ً ٍ

األصل أن يوضع لكل مؤنث لفظ غري لفظ ((: واجلارية، قال ابن النحاس
َوعناق، وجدي )٣( وأتان)٢(املذكر، كما قالوا عري

ْ ومحل ورخل)٤( ِ ََ
ْ وحجر)٥( ِ

)٦( 
لكنهم خافوا أن تكثر عليهم األلفاظ ويطول عليهم األمر، فاختصروا ذلك 
ا بني املذكر واملؤنث، تارة يف الصفة كضارب وضاربة،  بأن أتوا بعالمة فرقوا 
م جتاوزا ذلك إىل  وتارة يف االسم كامرىء وامرأة، ومرء ومرأة يف احلقيقي، مث إ

ًمجعوا يف الفرق بني اللفظ والعالمة للتوكيد وحرصا على البيان فقالوا كبش أن 
ولعل ما اجتمع فيه التذكري والتأنيث من غري األحياء ... ونعجة، ومجل وناقة

يعود السبب فيه إىل أن اللغات اختلفت فيه، فجاء تذكريه يف لغة قبيلة وجاء 
ْ فاجتمع احلكمان، كما هو تأنيثه يف لغة قبيلة أخرى، مث اجتمعت اللغتان ُ

                                                            
 .٤٩/ الذاريات ) 1(
 .احلمار، وغلب على الوحشي: ْالعري) 2(
 .احلمارة: األتان) 3(
ِ األنثى من أوالد املعز:َالعناق) 4(

َ
. 

َاخلروف الصغري أو اجلذع، أي احلدث من أوالد الضأن: َاحلمل) 5( َ ْالرخل. ََ األنثى من : ِّ
 .أوالد الضأن

ْاحلجر) 6(  .األنثى من اخليل: ِ



  
٣٣١  مازن املبارك.  د– من مسالك اللغة يف التذكري والتأنيث

ّاليت وردت مؤنثة إال يف لغة احلجاز فهي مذكرة، ) احلال(ًاألمر مثال يف كلمة 
 وقد نقل )٧(فهو مذكر يف جند مؤنث يف احلجاز) الطريق(وكذلك لفظ 

ُّالسيوطي عن اليزيدي أن أهل احلجاز يقولون هي التمر وهي البـر وهي الشعري 
ْوهي الذهب وهي البسر ُ

  .)٩(ِّ ومتيم تذكر هذا كله)٨(
َّوإذا كان األصل أن يكون لكل مسمى اسم مييزه من غريه، وكان  ُ
ّاألحياء جنسني مها مذكر ومؤنث، فال بد أن يكون لكل منهما اسم كما 
رأينا، كاحلصان والفرس واحلمار واألتان، وهم لو مل يفعلوا ذلك يف كل األمساء 

ّالتعبري عما يفرق بينهما بقوهلم ذكر الوز ّمن اجلنسني فال بد أن يلجؤوا إىل  ّ ّ
َوأنثى الوز وذكر احلمام وأنثى احلمام ولكن قصد اإلجياز عندهم جعلهم ... ّ

ا إىل االسم املذكر فيصبح مؤنثا،  ًيستغنون عن كل ذلك بإجياد عالمة يضيفو
ِّولذلك كانت عالمات التأنيث كالتاء يف معلمة، واأللف يف كربى ومحراء،  ُ

  .ا من ضروب اإلجيازًضرب
ّوقد اهتم العلماء مبعرفة املذكر واملؤنث وعدوا ذلك من باب الفصاحة، 

وأول ((: ّبل قدم بعضهم معرفته على معرفة اإلعراب، قال أبو حامت السجستاين
ًوالنعت قياسا ) ١٠(الفصاحة معرفة التأنيث والتذكري يف األمساء واألفعال

))وحكاية
نيث والتذكري ألزم من معرفة اإلعراب وكلتامها ومعرفة التأ((:  وقال)١١(

ّمث عدد بعض ما استثقلوا فيه اإلعراب أو تركوه كالوقف، وختم كالمه . )) الزمة

                                                            
 .١٤٧: املذكر واملؤنث للسجستاين) 7(
ْالبسر) 8( َطلع مث خالل مث: هو التمر يف مرحلة من مراحل نضجه وهي: ُ ْ بـلح مث بسر مث َْ ُ ََ

َرطب مث متر ُ. 
 .٢٧٧/ ٢املزهر ) 9(
 .يعين دخول التاء والنون على األفعال يف مثل قامت هند، والنساء يقمن) 10(
 .٢٣: املذكر واملؤنث) 11(



  
لد –مع اللغة العربية بدمشق جملة جم ٣٣٢  )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

ُوأما تأنيث املذكر وتذكري املؤنث فمن العجمة عند من يعرب ومن ال ((بقوله 
))ُيعرب

)١٢(.  
 كتب ّكما ظهر اهتمام العلماء بالتذكري والتأنيث فيما صنفوه من

  :ّ؛ وكان ممن صنف فيه من العلماء))املذكر واملؤنث((
وهو إمام العربية  ه ٢٠٨ّ الفراء حيىي بن زياد أبو زكريا املتوىف سنة -١

املذكر (( و))املقصور واملمدود(( و)) معاين القرآن((وشيخ الكوفة وصاحب 
))واملؤنث

)١٣(.  
 وهو ه٢٥٥ والسجستاين سهل بن حممد أبو حامت املتوىف سنة -٢

ْالفرق(( و))األضداد((اللغوي الراوية واملقرىء النحوي، صاحب   وفعلت )) َ
)١٤(واملذكر واملؤنث((وأفعلت 

  . وغريها. ))
 اإلمام النحوي ه٢٨٥ّ واملربد حممد بن يزيد أبو العباس املتوىف سنة -٣
))املذكر واملؤنث(( و))املقتضب(( و))الكامل يف اللغة واألدب((صاحب 

)١٥( 
  .وغريها

 اللغوي والنحوي ه٣٢٨ واألنباري حممد بن القاسم املتوىف سنة -٤
 وغريها، له ))الزاهر(( و)) األضداد((اإلخباري العامل باألدب والغريب وصاحب 

))املذكر واملؤنث((كتاب 
)١٦(.  

 النحوي ه٣٠٥ وأبو موسى احلامض سليمان بن حممد املتوىف سنة -٥
                                                            

 .٢٤: املذكر واملؤنث) 12(
 . م١٩٧٥رمضان عبد التواب ونشره يف القاهرة سنة . حققه د) 13(
 ضمن ١٩٩٧ ونشرته دار الفكر بدمشق سنة حامت صاحل الضامن. حققه د) 14(

 .مطبوعات مركز مجعة املاجد للثقافة والرتاث
 . م١٩٧٠رمضان عبد التواب وصالح الدين هادي ونشر يف القاهرة . حققه د) 15(
 . م١٩٨٦و ه ١٤٠٦حققه طارق اجلنايب ونشر يف بريوت سنة ) 16(



  
٣٣٣  مازن املبارك.  د– من مسالك اللغة يف التذكري والتأنيث

َّكويف والبصري وبقي كويف النـزعة، له الذي أخذ عن ثعلب، وخلط املذهبني ال َّ
))املذكر واملؤنث((كتاب 

)١٧(.   
املذكر ((، له كتاب ه٣٦١ والتسرتي، سعيد بن إبراهيم املتوىف سنة -٦
)١٨(واملؤنث

((.  
اإلمام اللغوي  ه ٣٩٢ وابن جين، عثمان، أبو الفتح املتوىف سنة -٧

 )) احملتسب(( و ))سر الصناعة(( و)) اخلصائص((الصريف النحوي، صاحب 
))املذكر واملؤنث((و

  . وغريها)١٩(
اللغوي أستاذ بديع الزمان  ه ٣٩٥ وأمحد بن فارس املتوىف سنة -٨

مل والصاحيب يف فقه اللغة وغريها، له  اهلمذاين وصاحب معجم املقاييس، وا
))املذكر واملؤنث((

)٢٠(.  
 ه ٥٧٧  وابن األنباري أبو الربكات حممد بن القاسم املتوىف سنة-٩

البلغة يف الفرق بني املذكر ((له . صاحب كتايب اإلنصاف وأسرار العربية
)٢١(واملؤنث

((.  
ّ ما تركت شيئا إال ذكرته أو أنثته، سواء أنها ومما لفت النظر يف لغة العرب  ً

ًأكان حيا أم مجادا ا حكمت على كثري من األلفاظ جبواز التذكري والتأنيث . ً وأ
ذكر مرة، ومعاملة املؤنث مرة أخرى، وأن علماءها اختلفوا يف وعاملتها معاملة امل

ّبعض األلفاظ، وذهب بعضهم إىل تذكريها على حني أنثها آخرون َ.  
ّوال شك أن هذه الظواهر وأمثاهلا جعلت العلماء يهتمون بالسماع، بل 

                                                            
 .م ١٩٦٧رمضان عبد التواب، ونشر يف مصر سنة . حققه د) 17(
يد هريدي ونشر يف القاهرة سنة ) 18(  . م١٩٨٣و ه ١٤٠٣حققه أمحد عبد ا
َّحققه طارق جنم عبد اهللا ونشره يف جدة سنة ) 19(  . م١٩٨٥ -  ه ١٤٠٥ُ
 . م١٩٦٩رمضان عبد التواب ونشر يف القاهرة سنة . حققه د) 20(
 . م١٩٩٦رمضان عبد التواب ونشره يف القاهرة . حققه د) 21(



  
لد –مع اللغة العربية بدمشق جملة جم ٣٣٤  )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

جعلت بعضهم يذهب إىل أن التذكري والتأنيث ليس له قياس مطرد وال أصل 
ليس جيري أمر املذكر أو املؤنث على قياس مطرد وال ((: التسرتيقال . منضبط

ّ ويقول إن ما ادعوه من عالمات )) ّهلما باب حيصرمها كما يدعي بعض الناس
َّالتأنيث موجودة بعينها يف املذكر مثل خنثى وجرحى وباقعة ونسابة، كما أن 

ثل دعد وهند ًكثريا من األلفاظ املؤنثة عندهم خالية من عالمات التأنيث م
  .)٢٢(ِورجل وساق

ًّوذلك ما جعل كثريا منهم يفرد للسماع حيـزا يف كتابه عن املذكر  ّ ً
، بل جعل أبا بكر حممد بن أيب بكر الرازي )٢٣(واملؤنث كما فعل األنباري

 يضع منظومة يف األمساء ))خمتار الصحاح((صاحب معجم ه ٦٦٦املتوىف سنة 
  :ًمسا من األمساء املؤنثة السماعية يقول يف أوهلااملؤنثة السماعية يورد فيها ستني ا

ُملا فيه تأنيث من االسم مبهم ُ ًأخي ذا احلجا واحللم إن كنت طالبا  ٌ ِ 
ا ستون وهي منظم ّفعد ّ َّ  فخذ ما شرحنا واختذها بضاعة  :ِ
 لسان وعني والذراع وإصبع  وكف ونعل والعصا وجهنم

                                                            
 . وما بعدها٤٧: واملؤنثاملذكر ) 22(
ذه املناسبة، البن احلاجب املتوىف سنة )23(  قصيدة يف األمساء املؤنثة من غري ه٦٤٦ 

  . أن تكون فيها عالمة تأنيث
اإلمتاع : فصل عنوانه) دراسات يف العربية( ويف كتاب الشيخ حممد اخلضر حسني - 

  .مبا يتوقف تأنيثه على السماع
وردت قصيدة ابن ) دراسات يف اللغة(ضر حسني ويف كتاب الشيخ حممد اخل -

  .احلاجب
 مقال إحسان جعفر عن قصيدة ٢٧ ص ٢١العدد ) اللسان العريب( ويف جملة - 

لة... [ابن احلاجب، وفيها بيتان زيادة على ما أورده الشيخ اخلضر  ].ا



  
٣٣٥  مازن املبارك.  د– من مسالك اللغة يف التذكري والتأنيث

  .)٢٤(نشرها األستاذ حممد وجيه التكرييتًوهي يف ثالثة عشر بيتا حققها و

م االجتماعية،  ّوقد رأينا العرب يقدمون املذكر على املؤنث يف حيا
ّوقدموه يف لغتهم فجعلوه األصل، لذلك تركوه بال عالمة تدل عليه وجعلوا  ّ
ّاملؤنث فرعا وجعلوا له عالمة تدل عليه، وقدموه على املؤنث يف باب التغليب،  ً

ومن اجلدير بالذكر . ّاء بضمري املذكر إذا كان بينهن رجل واحدفخاطبوا النس
أن نورد بعض املواضع اليت راعى العرب فيها التأنيث وآثروه على التذكري يف 

  : اللغة
ًمن تلك املواضع إيثارهم للتأنيث إذا كان املعدود مذكرا حمذوفا، على  ً

َُوالذين يـتـ :حنو ما جاء يف قوله سبحانه وتعاىل َ
ِ َّ ًوفـون منكم ويذرون أزواجا َ ََ ََْ َ َُ َ ْ ُ ِ ْ َّ َ

ًيـتـربصن بأنفسهن أربـعة أشهر وعشرا َْ َ َُ َ ٍ ُ َْ َ ََ َْ َّ ِ ِ َِ َ ْ َّ َ)وعشرة أيام، ولكن ملا حذف : أي) ٢٥
من صام (( املعدود املذكر عومل معاملة املؤنث، وكذلك يف قول النيب 

قال .  أيام أي ستة)) ...رمضان مث أتبعه ستا من شوال فكأمنا صام الدهر
ًستا من شوال، صحيح ولو قال ستة باهلاء جاز أيضا((: النووي قال أهل . ً
ًيقال صمنا مخسا وستا ومخسة وستة، وإمنا يلتزمون اهلاء يف املذكر إذا : اللغة ً

صمنا ستة أيام، وال جيوز ست أيام، فإذا حذفوا : ًذكروه بلفظه صرحيا فيقولون
))األيام جاز الوجهان

ز الوجهني فإن إيثار التأنيث عند حذف ومع جوا) ٢٦(
  .املذكر يف القرآن واحلديث يدل على أنه هو األفصح

ومن مواضع إيثار التأنيث على التذكري باب التأريخ؛ وقد آثر العرب 

                                                            
 ). م١٩٨٨ كانون األول –، متوز ٣٥/ العدد (جملة جممع اللغة العربية األردين ) 24(
 .٢٣٤:البقرة) 25(
 .٥٦ /٨شرح صحيح مسلم ) 26(



  
لد –مع اللغة العربية بدمشق جملة جم ٣٣٦  )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

م اتبعوا التاريخ القمري، وأرخوا بالليايل وهي مؤنثة ألن  ّالتأنيث يف التأريخ أل
م وتار والشهر القمري أوله . خيهم هي الشهور القمريةالشهور املعتمدة يف حيا

ًليلة وآخره يوم، لذلك قالوا لما وقع يف أول الشهر حىت منتصفه مثال كتبته ألول : ِ
ُّأو ملستهله أو لغرته، وكتب لليلة خلت، أو لليلتني خلتا، أو . ليلة من شهر كذا

ِ ّ
ْلعش/ وهكذا إىل تسع عشرة، مث يقولون. ََلثالث خلت أو خلون ٍّر بقني أو لست َ ِ ِ َِ ْ َ ٍ

وهكذا قالوا لثالث أو خلمس أو . َبقني أو آلخر يوم منه أو لسلخه أو انسالخه
  ).اليوم(على ) ليلة(ًلست، إيثارا للمؤنث الذي هو 

ًومن مواضع إيثارهم للتأنيث أيضا ما جاء يف قاعدة من قواعد تذكري 
 نراعي املذكر يف املعدود العدد وتأنيثه، وذلك أن األصل يف األعداد املركبة أن

ًالعاقل متقدما كان أو متأخرا، فنقول ًعندي مخسة عشر طالبا وطالبة، : ً
ًوعندي مخسة عشر طالبة وطالبا، وأما إذا كان املعدود غري عاقل فنراعي 

ًعندي مخسة عشر مجال وناقة، وعندي مخس : جنس السابق منهما فنقول
ّعشرة ناقة ومجال، بشرط أال يفصل بني  العدد والتمييز فاصل، فإن فصل ً

. عندي مخس عشرة ما بني مجل وناقة: بينهما فاصل راعينا املؤنث فقلنا
  .وعندي مخس عشرة ما بني ناقة ومجل

ولعل مما يلفت النظر شدة اهتمام العلماء من لغويني وحنويني، مبوضوع 
م املفردة له، واحتالله حيـزا كبري ًاملذكر واملؤنث وكثرة مؤلفا ا يف كتبهم اليت مل ًّ

يفردوه هلا؛ لقد كثرت يف أبواب املذكر واملؤنث القواعد واألحكام، وكثرت فيها 
أقسامه من حقيقي وجمازي ومعنوي ولفظي، وكثر احلديث عن عالمات 
ا تدل على التأنيث يف ألفاظ وتدل على  ّالتأنيث يف األمساء والصفات، وكو

سم والصفة يف مثل فتاة ومعلمة، وتدل غريه يف غريها، كالتاء اليت تؤنث اال



  
٣٣٧  مازن املبارك.  د– من مسالك اللغة يف التذكري والتأنيث

وكثرت . ّعلى املبالغة يف مثل عالمة وراوية، وقد تدل على غري ذلك كما سنرى
ًضوابط تأنيث العدد وتذكريه مفردا ومركبا ّوزاد األمر اتساعا حني تفنن .. ً ً

ًبعض العرب يف التعبري فأعادوا الضمري املذكر على االسم املؤنث ألن له مرادفا 
ّأتاه كتايب فاحتقرها ؟ وفسر ذلك : ظه مذكر والعكس، أمل يقل قائلهملف ُ

ّولقد ذهب بعض املفسرين إىل ذلك . بكون الكتاب هو الصحيفة أو الرسالة
ِِالسماء منـفطر به: نفسه يف تفسري قوله تعاىل ٌِ َ ْ َُّ ُ َ)إذ السماء مبعىن (( )٢٧

َالسقف وكل ما مسا فوقك فهو سقف قال تعاىل ََ :َوج َعلنا السماء َ َ َّ ََْ
ًسقفا ْ َ

)٢٨(
ّومع ذلك كله فقد كان للسماع وحده شأن كبري يف احلكم بالتذكري  ))

ًأو التأنيث، وكان اهتمام املعجمات وكتب اللغة والنحو شديدا يف إيراد ما مسع 
ْعن العرب مؤنثا، وما مسع مذكرا وما رووه بالوجهني دون أن يكون لذلك قياس أو ََ ً ً 

  .ضابط
سنة  أن كل ما سبق ذكره وأمثاله هو الذي دعا التسرتي املتوىف ال شك

  .  إىل أن يقول ليس للتأنيث والتذكري قياس مطرد وال باب حيصرمهاھ٣٦١
ُوهو الذي جعل بعض املحدثني من عرب ومستشرقني حيارون يف  ََ ُ
موضوع التذكري والتأنيث، بل جعل بعضهم يبالغ يف التفسري أو يركب الشطط 

  !أويل والتخييليف الت
أما املستشرقون فكان منهم برجسرتاسر الذي رأى باب التذكري 
َّوالتأنيث من أغمض أبواب النحو، وقال إن املستشرقني مل يوفقوا إىل حل 

                                                            
 .١٨: املزمل) 27(
 .٣٢: نبياءألا) 28(



  
لد –مع اللغة العربية بدمشق جملة جم ٣٣٨  )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

  .)٢٩(مشكالت هذا الباب مع كثرة ما بذلوا يف سبيل ذلك من جهود
ومها اللذان أعجب  WENSINK وفنسنك RIGHTوكان منهم رايت 

إبراهيم أنيس . ًصبحي الصاحل وأشاد بآرائهما متابعا يف ذلك د. ما د
  .))أسرار اللغة((صاحب كتاب 
))دراسات يف فقه اللغة((الصاحل يف كتابه . يقول د

)٣٠( :  
ّومن أغرب االختالف وأعجبه بني هاتني اللهجتني العربيتني ((

ََِّالشماليتني   ويورد ))األمساء وتأنيثهاما يتعلق بتذكري ) يعين احلجازية والتميمية(َّ
ونضيف إىل ذلك أن أعضاء جسم ((بعد ذلك أمثلة أوردها السيوطي مث يقول 

اإلنسان كالعنق والعضد مؤنثة عند احلجازيني مذكرة عند التميميني، وكذلك 
ِّاحلال يف أمساء األماكن كالطريق والسوق والصراط والسبيل، ففي حني تؤنثها  ُ

ِّاحلجاز تذكرها متيم والواقع أن االختالف يف تذكري هذه األمساء وتأنيثها ال . ُ
 كما يقول –ّميت إىل املنطق العقلي بصلة، وأن اخليال السامي اخلصيب 

قد خلع على بعض األشياء اجلامدة مسات  RIGHTاملستشرق رايت 
ًاألشخاص احلية، فأنث بعضها وذكر البعض اآلخر تبعا لتصوره كال منها ّّ ً ّ ّ .

 مبثل هذا التعليل أن نفهم تقسيم املؤنث إىل حقيقي وجمازي، وحنن نستطيع
ازي تعبري عن شيء مبهم يتعذر تفسريه، لكنه   وقد أشبه يف أذهان –ّففي ا

الساميني ومعتقدات العرب بوجه خاص ما يكتنف املرأة من سحر وغموض 
ر  أن نذك– يف هذا املوطن –وعلينا ) ٣١( كان بالتأنيث أجدر منه بالتذكري–

                                                            
 .١١٢: التطور النحوي للغة العربية) 29(
 . وما بعدها٨١: ص) 30(
 .٩٤: من أسرار اللغة للدكتور إبراهيم أنيس) 31(



  
٣٣٩  مازن املبارك.  د– من مسالك اللغة يف التذكري والتأنيث

بعض مظاهر ( يف كتابه WENSINKبشيء من اإلعجاب رأي فنسنك 
فهو ينفي أن تكون عالمات التأنيث كالتاء ) اجلنس يف اللغات السامية

ا  واأللف املمدودة واملقصورة أمارات حقيقية على التأنيث، وينتهي إىل أ
ّليست أكثر من عالمات للمبالغة تفيد التكثري كعالمة وفهامة يف وصف  ّ

ّولعلنا ال . ذكر، وقتلى وجرحى وشهداء وعلماء يف وصف بعض اجلموعامل
ّنستبعد هذا الرأي كثريا إذا ما قارناه مبا تسبغه العربية الفصحى من صيغ تفيد  ً
ا كل أمارة دالة عليه، كاملرأة احلامل واملرضع والعاقر  التأنيث، رغم فقدا

يرى بوضوح أن هذه الصفات ((ّ، واملربد ...والطالق والثاكل والعانس والكاعب
 ويقف الدكتور الصاحل ))الدالة على التأنيث من غري عالماته ال ختضع للمنطق

ًعند متييز املربد بني ما نعت به املؤنث نعتا خالصا ملعىن الوصفية، وما نعت به  ً
ْعلى معىن احلدثية أو الفعلية ؛ مبعىن أن ما أفاد الفعلية لزمته عالمة التأنيث  َ ّ

: ويستدل املربد بقوله تعاىل. ُّضارع فعله مثل طلقت املرأة فهي طالقةحىت ي
ْوم تـرونـها تذهل كل مرضعة عما أرضعتَيـ َ َ َ ََ َْ َّ َُ ٍ ِ ُْ ُّ ُ َ ْ َ ََ ْ َ ْ)ويعلق الدكتور الصاحل على )٣٢ ّ

 هذا التعليل املنطقي لعالمة - أي املربد -ّويف جتشمه ((:  بقوله–قول املربد 
 بصعوبة التعليل فيما مسع من الشواهد األخرى، كأن التأنيث يف اآلية إحياء

ّأمرها أهون يف نظره من أن يتكلف له دليل من املنطق  وينكشف ((: مث يقول)) ُ
لنا مرة أخرى أن عالمات التأنيث ليست ذات بال حني نرى أن األصل يف 

 ويورد أمثلة من أمساء جاءت يف القرآن ))ّاألمساء جتردها من هذه العالمات
واألمر أهون من هذا فما زاد القرآن يف ذكره ((: كرة ومؤنثة ليصل إىل القولمذ

تلك األلفاظ املتأرجحة بني التذكري والتأنيث على أن أظهرنا على عدم استقرار 
                                                            

 .٢: احلج) 32(



  
لد –مع اللغة العربية بدمشق جملة جم ٣٤٠  )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

ًهذه األلفاظ لدى فصحاء العرب، ونزوله باألمرين مجيعا حيفظ لغري هلجة  ُ
تساهل يف قضية لغوية ال متت ًقريش اعتبارها، مؤكدا يف الوقت نفسه ضرورة ال

))إىل املنطق العقلي بصلة
)٣٣(.  

  :وتتلخص آراء الدكتور الصالح فيما يأتي
 اختالف اللهجتني احلجازية والتميمية يف التذكري والتأنيث من -١

  .أغرب االختالف وأعجبه
تذكري األمساء عند قوم وتأنيثها عند آخرين كأعضاء جسم اإلنسان -٢

مساء األماكن كالطريق والسوق والصراط والسبيل أمر ال العنق والعضد، وكأ
  .ّميت إىل املنطق العقلي بصلة

 اخليال السامي اخلصيب كما يقول رايت خلع على بعض األشياء -٣
ّاجلامدة مسات األشخاص احلية، فأنث بعضها وذكر بعضها اآلخر تبعا لتصوره  ً ّ َ ّ

خاصة مما يشبه ما يكتنف وما كان يف معتقدات الساميني عامة والعرب . هلا
  .ًاملرأة عندهم من سحر وغموض جعلوه مؤنثا

 يعجب الدكتور الصاحل برأي فنسنك الذي يرى أن تاء التأنيث - ٤
ّليست للتأنيث حقيقة، بل هي كتاء عالمة وفهامة، تفيد املبالغة يف وصف  ّ

ته أي ًويرى أن ذلك ليس بعيدا، بدليل أن العربية تؤنث ما ليس يف صيغ. املذكر
   .داللة على الـتأنيث كوصفها للمرأة حبامل ومرضع وعاقر وكاعب وناهد

ِ تكلف املربد يف التفريق بني مرضع ومرضعة يف القرآن يوحي -٥ ُِ ُ ّ ُّ َ َ
  .بصعوبة التعليل يف الشواهد األخرى

                                                            
ربد، وهو يف كتابه هنا ينتهي حديث الدكتور الصاحل ونقله عن إبراهيم أنيس وامل) 33(

 .٨٩ إىل ص ٨١ من ص ))دراسات يف فقه اللغة((



  
٣٤١  مازن املبارك.  د– من مسالك اللغة يف التذكري والتأنيث

  .ّ عالمات التأنيث ليست بذات بال ألن األصل يف األمساء جتردها منها- ٦
ّاظ يف القرآن بني التذكري والتأنيث يدل على  تأرجح بعض األلف-٧

عدم استقرارها عند فصحاء العرب، واستعمال القرآن هلا مذكرة تارة، ومؤنثة 
ًتارة أخرى، فيه رد اعتبار للهجات غري القرشية، كما أن فيه تأكيدا لضرورة  ّ ّ

ّالتساهل يف قضية لغوية ال متت إىل املنطق العقلي بصلة ّ.  
  :لى ما أورده الدكتور الصالحًونقول تعليقا ع

َ ال ندري مل كان اختالف احلجازيني والتميميني يف التذكري -ً ١
والتأنيث أغرب اختالف وأعجبه ؟ وقد استغرقت وجوه االختالف بني 

ً بدءا من )٣٤(هلجتيهما عشرات الصفحات من كتابه دراسات يف فقه اللغة
 الفروق الصوتية من نرب للهمزة االختالف يف الوجوه اإلعرابية إىل االختالف يف

ّأو ختفيف هلا، ومن إدغام أو فك للمثلني أو املتجاورين املتقاربني من احلروف، 
... وإىل طريقة معاجلة كل من اللهجتني لألفعال واألمساء واحلروف والصيغ

ا فروق مدهشة  وهي كلها فروق واضحة يقول الدكتور الصاحل عن بعضها إ
  !تستحق االهتمام

كذا فليس االختالف بني احلجازيني والتميميني يف التذكري والتأنيث وه
ولعل ما سبق للدكتور الصاحل أن . وحده هو الغريب أو األغرب واألعجب

ًذكره مستأنسا بأقوال الدكتور إبراهيم أنيس يوضح شيئا من أسباب هذا  ً
الم ّفمهما صقلت اللغة العربية ومهما وحدت قبل اإلس((: اخلالف حني قال

ا ومت صقلها بعد اإلسالم فإننا ال نستطيع أن نتصورها إذ  ّومهما قويت وحد
ّذاك إال مؤلفة من وحدات لغوية مستقلة منعزلة متمثلة يف قبائلها الكثرية 

                                                            
 .١٠٦ إىل ص ٦٨من ) 34(



  
لد –مع اللغة العربية بدمشق جملة جم ٣٤٢  )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

ُإن أقصى ما يغتفر لنا االقتصار ((: ويضيف الدكتور الصاحل قوله) ٣٥(املتعددة
رئيسيتان عظيمتان، إحدامها حجازية عليه من هلجات العربية الباقية جمموعتان 

واألخرى جندية شرقية أو كما تدعى ) قرشية(ًغربية أو كما تسمى أحيانا 
موعة )متيمية(ًأحيانا  ّ، فهذه القسمة الثنائية الباقية هي احلد األدىن لتلك ا

وليستحيلن علينا بدون هذه . الواسعة من الوحدات اللغوية املستقلة املنعزلة
ً نعلل تعليال علميا صحيحا وجودالقسمة أن ً ً  يذكر أمثلة من اختالف )) ......ّ

ّوأمثال ذلك أكثر مما نتصور، واخلالف حوله يف أصل ((: اللهجات مث يقول
ّهلجيت قريش ومتيم أوسع نطاقا مما نقدر أو نستشعر ً((

)٣٦(.  
مث إن ما ذكره من قيام وحدات لغوية مستقلة منعزل بعضها عن بعض 

ًم قد يفسر لنا بعض الظواهر اللغوية كأن تضع قبيلة امسا ما ملسمى قبل اإلسال ِّ ُ
ًمعني، وتضع قبيلة أخرى امسا آخر للمسمى نفسه، وتصل إلينا أمساء املسمى  ّ
ا مرتادفات، إذ ال يعقل أن تضع قبيلة واحدة أكثر  منهما ومن غريمها فنقول إ

ّرت امسا ملسمى وأنثته ّوقد تكون إحدى القبائل ذك. من اسم واحد للمسمى ّ ً
ًأخرى الختالف االعتبار يف نظرة كل منهما إليه، فاليت نظرت إىل امسه مثال 
ًرأته مذكرا فذكرته، ونظرت األخرى إىل معناه فرأته مؤنثا فأنثته، مث وصل إلينا  ّ ً

على أن هذا التعليل سواء ! تذكريه وتأنيثه وليسا مها من وضع قبيلة واحدة 
ًم خمطئا فليس لنا أن جنعل لتعليلنا أثرا يف اللغة اليت تبقى على ما ًأكان مصيبا أ ً

  .وصلت إلينا عليه
ّ قوله إن تذكري أمساء عند قوم وتأنيثها عند آخرين ال ميت إىل -٢

  .املنطق العقلي بصلة
                                                            

 .٣١:  واللهجات٥٧دراسات ص ) 35(
 .٥٩دراسات صفحة ) 36(



  
٣٤٣  مازن املبارك.  د– من مسالك اللغة يف التذكري والتأنيث

ّ وقوله إن خيال الساميني اخلصيب ومعتقدات العرب وما تراكم يف -٣
ًا جعلهم يذكرون ويؤنثون بتأثري منه وتبعا نفوسهم حول غموض املرأة وسحره ّ

  .ّلتصورهم إياه
مها يف احلق قوالن عجيبان ألن قائلهما هو نفسه الذي يقول ويف كتابه 
ّنفسه، إن عدوى املنطق األرسطي فاق أثرها يف الدراسات اللغوية كل حد، 

ًوعلينا أن نقصي جانبا مجيع املباحث اليت ال تتعلق بفقه اللغة تعلق(( ًا وثيقا؛ ً
ّفاملنطق الصوري وتعليالته وأقيسته وما وراء الطبيعة والغيبيات وفرض القواعد 
واملعايري كما تفرض أحكام القانون، كل هذه ليست من املنهج اللغوي يف 

))شيء
جيب إقصاء التفكري عن منهج فقه اللغة لئال جتيء ((: ويقول!! )٣٧(

وراء الطبيعة أو املنطق األحكام فيه مطبوعة بالطابع الغييب أو ما 
))الصوري

فهل التعليل باخليال السامي اخلصيب وبنظرة العرب إىل املرأة !! )٣٨(
  !.وما فيها من غموض وسحر يتفق وهذا الكالم ؟

َّمث إننا لو أردنا أن نتتبع آراء هؤالء من مستشرقني وعرب لنطبقها على 
 املرأة بسحره أوغموضه واقع اللغة فهل نصل إىل ما وصلوا إليه من أن ما يشبه

َّأنثوه وما خالف ذلك ذكروه؟ ّ!  
أرى أن نظريتهم لو صحت لكان القمر أوىل املوجودات بالتأنيث 

ما آيتان بارزتان لكل إنسان مرافقتان . ولكانت الشمس أوالها بالتذكري إ
لكل عريب يف صحرائه؛ أما القمر فهو الذي يأسره بسحره وهاالت ضوئه وينري 

ويؤنسه يف ليله، فهو أشبه باملرأة من الشمس اليت جتلدهم بسياط له مسراه 
ّأشعتها وتلهب الرمال من حتت أرجلهم فكيف سوغ هلم خياهلم اخلصيب وما 
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لد –مع اللغة العربية بدمشق جملة جم ٣٤٤  )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

م عن سحر املرأة وغموضها أن يكون القمر مذكرا والشمس مؤنثة  ًيف معتقدا
  !! ؟

ً ال ندري حقا كيف ذهب الدكتور الصاحل إىل ما ذهب إليه -٤
ملستشرق فنسنك، الذي ال يرى يف عالمات التأنيث أمارات حقيقية على ا

مع أنه مل يذكر !! ّالتأنيث، ولكنه يراها عالمات على املبالغة يف وصف املذكر
بل إن ! ّإذا كان ذلك كذلك فكيف تعرب العربية عن املؤنث ومتيزه من املذكر؟

ذا الرأي ألنه يرى العربية  تسبغ التأنيث على الدكتور الصاحل يستأنس 
صفات مؤنثة كثرية ال أمارة يف لفظها على التأنيث مثل املرأة احلامل واملرضع 

مما جيعلنا نقف لنسأل الدكتور الصاحل مىت حيتاج ) ٣٩(.والعاقر والكاعب والناهد
أليس حني خيشى اللبس بني املذكر واملؤنث ؟ أي ! اللفظ إىل عالمة تأنيث 

ّكون لكل منهما على السواء كمعلم ومعلمة، فإذا ّيف الوصف الذي يصح أن ي ٍ

َّجاءت صفات ال تكون أصال إال للمؤنث يف معناها فما احلاجة إىل تأنيث  ً
ًلفظها؟ بل أال يكون تأنيث لفظ ال يدل إال على مؤنث لغوا أو فضوال؟ إنه  ً
ّمطلب ال يصدر إال عمن يريد أن يطبق القانون املنطقي العقلي على اللغة،  َ ّ

ّال نظر إىل منطق اللغة اليت ال تزاد عالمة إىل لفظ من ألفاظها إال عندما ب
األصل : وكذلك هي العربية قال أبو حيان. تدعو حاجة الفهم واإلفهام إليها

َيف األمساء املختصة باملؤنث أال تدخلها عالمة تأنيث، كأتان وقلوص وعناق،  ّ
ا وقال أبو بكر األنباري إن العرب ال يدخلون اهل اء على النعوت اليت تنفرد 
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٣٤٥  مازن املبارك.  د– من مسالك اللغة يف التذكري والتأنيث

ا بني الذكر واألنثى م ال حيتاجون إىل عالمة يفرقون  ّاألنثى أل
)٤٠(.  

ا املذكر وفيها عالمة -٥ ُ يذكر املربد أن يف العربية كلمات نعت 
ًتأنيث، كعالمة ونسابة، وأن عالمة التأنيث تلحق أيضا الوصف اخلاص  ّ ّ

ًة ليكون الوصف مضارعا لفعله، مثل أشدنت ّباملؤنث إذا أريد به معىن الفعلي
ٍَوم تـرونـها تذهل كل مرضعة َيـ: واستشهد بقوله تعاىل. الظبية فهي مشدنة َ َِ ُْ ُّ ُ ُ َ ْ َ ََ ْ َ ْ

ْعما أرضعت َ َ َْ َّ َ)٤١(.  
ذا بوضوح إىل أن الصفات الدالة  ّويرى الدكتور الصاحل أن املربد يشري 

ًويرى أن املربد يتجشم تعليال ! قعلى التأنيث من غري عالماته ال ختضع للمنط ّ
 مما يوحي بصعوبة التعليل يف الشواهد )) مرضعة((ًمنطقيا لعالمة التأنيث يف 

ا أهون من يتعلل فيها مبنطق   !! )٤٢(َّاألخرى وكأ
ّوههنا أمور حيسن أن نتوقف عندها ؛ فالقول إن التاء يف عالمة وأمثاهلا 

م أدخلوها للداللة على تأكيد املبالغة، ّللداللة على التأنيث ال يسلم له أل
ّومعروف أن التاء كما تكون للداللة على التأنيث كما يف معلمة وفتاة، تكون 
لتمييز الواحد من جنسه مثل خنل وخنلة ومنل ومنلة، وتكون لتمييز اجلنس من 
ْالواحد مثل كمء، وكمأة، وتكون للمبالغة مثل راوية أو لتأكيد املبالغة مثل 

ّة ونسابة، وقد تكون للداللة على النسب مثل أزارقة ومهالبة، وتكون ّعالم
ّمل مسيت بتاء : ًعوضا عن فاء الكلمة احملذوفة يف مثل ثقة وعدة، وقد قيل
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لد –مع اللغة العربية بدمشق جملة جم ٣٤٦  )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

ا تسمية على الغالب يف  التأنيث وقد جتيء لغري التأنيث؟ فكان اجلواب أ
))األكثر من األشياء

)٤٣(.  
ما ّومعلوم أن الفعل ال يؤنث مع عال ِمة ونسابة وأمثاهلما إذا وصف  ُ ّ

ازي، وأن التاء دخلت عليها لتأكيد  ّاملذكركما جيوز تأنيث الفعل مع املؤنث ا
  .املبالغة

وأما وصف املرأة مبرضع يف موضع ومبرضعة يف موضع آخر، فليس فيه 
ّأو يف تعليله تكلف أو جتشم لتعليل منطقي، ولكنه منطق اللغة الذكية اليت  ّ

ّلكل حالة مهما تدق صيغة تعرب عنها التعبري الذي مييزها من غريهاتضع  ّ وما . ّ
ًيراه الدكتور الصاحل تكلفا من املربد وتعليال يصعب تعميمه يف الشواهد  ّ ًّ

  :بقوله) يف األلفية(ّاألخرى هو ما عرب عنه ابن مالك 
ّعن تاء استغىن ألن اللفظ نص  ّوما من الصفات باألنثى خيص  ٍ

ِغدت مرضعة طفال ولدكذي 
ُ ً ِْوحيث معىن الفعل تنوي التاء زد  ً َ 

ًوتفسري ذلك أن الصفات اخلاصة باألنثى ال تلحقها التاء استغناء بداللة 
ا  ا من اجلنس الذي ) مرضع(املعىن عن داللة اللفظ، فوصفك للمرأة بأ يعين أ

ذه الصفة دون غريه من الذكور، وأما حني تريد الدال لة على أن املرأة يتصف 
ّتقوم اآلن بفعل اإلرضاع فال بد من أن تزيد التاء تعبريا عن تلبسها بالفعل، قال  ً ّ

ْوم تـرونـها تذهل كل مرضعة عما أرضعتَيـ: تعاىل َ َ َ ََ َْ َّ َُ ٍ ِ ُْ ُّ ُ َ ْ َ ََ ْ َ ْ)فالذاهلة ليست جمرد) ٤٤ 
امرأة من جنس النساء املرضعات، ولكنها أم ترضع يف ذلك الوقت الذي 

  ! ر فيه ذهوهلاِّيصو
                                                            

 .٤٠: واملؤنث للسجستايناملذكر ) 43(
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٣٤٧  مازن املبارك.  د– من مسالك اللغة يف التذكري والتأنيث

وينكشف لنا أن عالمات التأنيث ليست ((:  يقول الدكتور الصاحل-٦
))ّذات بال حني نرى أن األصل يف األمساء جتردها من هذه العالمات

)٤٥ (

ًواحلق أننا إذا تركنا حكمه هكذا عاما مطلقا من كل قيد كان عكسه هو  ً
ّه داللة معينة؟ وداللة إذ كيف ميكن يف اللغة االستغناء عن شيء ل! الصحيح 

وإذا كانت ظاهرة التصنيف اجلنسي يف . تلك العالمات ظاهرة يف تسميتها
ا يف اللغة العربية  ال يفلت منها اسم بعض اللغات ال تشمل إال األحياء، فإ

ًوال صفة يف شيء سواء أكان حيا أم مجادا وعالمات التأنيث جزء مهم من . ًّ
ا العلماء، وأعطوها حيـزا كبريا من موضوع هو من أكرب املوضوعات  ًاليت اهتم  ًّ

ّكتبهم أو خصوها بأن أفردوها بالتأليف ؛ ولو أن الدكتور الصاحل قيد حكمه  ّ
وقال إن عالمات التأنيث ليست بذات بال يف األمساء اليت جيوز فيها التذكري 

فإن العرب الوصف بأحد اجلنسني ًوالتأنيث لكان مصيبا، وأما ما ثبت له عند 
ا اجلهل باإلعراب كما قال السجستاين، ومعرفة اجلنس  اجلهل به عجمة دو

 إن علماء اللغة جعلوا من أقسام ، بل)٤٦(من عالمات الفصاحة كما رأينا
ًاملؤنث قسما مستغنيا عن عالمة التأنيث لقيام معىن التأنيث فيه، وما قام معىن  ً

ال بال له عند صاحب وما ) ٤٧(التأنيث فيه ال عالمة للتأنيث يف لفظه
 ه ٣٢٨ يقول عنه أبو بكر حممد بن القاسم األنباري املتوىف سنة )) الدراسات((
ًإن من متام معرفة النحو واإلعراب معرفة املذكر واملؤنث، ألن من ذكر مؤنثا أو (( ّ
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لد –مع اللغة العربية بدمشق جملة جم ٣٤٨  )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

ًأنث مذكرا كان العيب الزما له كلزومه من نصب مرفوعا أو خفض منصوبا أو  َ ًً ً ّ ّ
))ًنصب خمفوضا

)٤٨(.  
 أما تأرجح بعض األلفاظ يف القرآن بني التذكري والتأنيث، فدليل -٧

ا مل تستقر لدى فصحاء العرب ّفهل ذكر القرآن لفظة ! عند الباحث على أ
ّأنثها العرب أو أنث لفظا ذكره العرب؟ ّإن القرآن حاكى لغة العرب فذكر ما ! ً

ّذكروه وأنث ما أنثوه وجاء بالتذكري والتأنيث مل ًا استعملوه يف لغتهم مذكرا ّ
ّومؤنثا، وهذه احملاكاة هي من أوكد شروط التحدي وألزمها، إذ لو خالف  ً
م لسقط حتديه هلم ولنجوا من ثغرة  َالقرآن يف شيء من أسلوبه شيئا من أسلو ّ ً

ّفالسماء اليت أنثها العرب كما أنثها القرآن يف قوله . الفرق بني األسلوبني
ّذكرها القرآن بإعادة ضمري املذكر عليها يف ) ٤٩(ّء انشقتإذا السما: تعاىل

ٌالسماء منفطر به: قوله تعاىل
 كما ذكرها بعضهم، روى اجلوهري أن )٥٠(

  :شاعرهم قال
ًإذا رفع السماء إليه قوما  حلقنا بالسماء مع السحاب َ ُ 

َوأما أن نستنبط من تذكري القرآن وتأنيثه لبعض األلفاظ، إعالن القرآن 
َّبذلك هوان التذكري والتأنيث، واحلض على التسامح يف هذه القضية اللغوية،  َ َ
فأمر يف غري موضعه واستنباط غري حكيم، بل لو استنبطنا من هذه الظاهرة 
ّالقرآنية يف تذكري ما ذكره العرب وتأنيث ما أنثوه، وتذكري وتأنيث ما أجازوا 

أساليب العرب املختلفة لكان ذلك َفيه الوجهني ضرورة تقليد القرآن يف حماكاة 
                                                            

 .١/١٠٧املذكر واملؤنث ) 48(
 .١االنشقاق ) 49(
 .١٨املزمل ) 50(



  
٣٤٩  مازن املبارك.  د– من مسالك اللغة يف التذكري والتأنيث

  .أوىل وأحكم
إن للغة واقعها لدى العرب وهلا منطقها اللغوي، وإن املنهج الوصفي 
ّيقضي بأن نأخذ اللغة كما نقلت إلينا أي على ما هي عليه، وأما تعليل 
ظواهرها فقد نصيب به وقد خنطىء، وسواء أكنا مصيبني أم خمطئني فإن اللغة 

ّلى ما هي عليه، ال يثنينا عن تقليدها منطق وال يردنا عن وظواهرها تبقى ع
ا حبث أو درس أو استنباط، وما ثبت لدينا مساعه عن العرب وصح نقله  ّحماكا ُ
ّعنهم، فهو لغتنا سواء أرضي أرسطو أم سخط، فكيف إذا أداها إلينا، القرآن 

ّبنصه الثابت، ونص علماؤها على أخذها مساعا، جنوز ألنفسنا  ً ّ ِّأن حنكم املنطق ّ

ا قضية لغوية ليست ذات بال  ؟ مث !!ّالعقلي ونتخيل التعليالت، لنصل إىل أ
كيف جيوز أن يصنع ذلك من قال إن املنطق الصوري وتعليالته وأقيسته وما 
ّوراء الطبيعة من الغيبيات وفرض القواعد واملعايري كما تفرض أحكام القانون كل 

  !!؟)٥١(يف شيءهذه ليست من املنهج اللغوي 
وقد رأيت أن أحلق يف آخر هذا البحث أمثلة من ألفاظ قرأت لبعض 
ًالزمالء والكتاب أحكاما يف تذكريها أو تأنيثها خمالفة ملا جاء يف كتب اللغة،  ّ
فمنهم من منع ما جيوز تذكريه، ومنهم من منع ما جيوز تأنيثه، وإين ذاكر فيما 

  :ة إىل أحكامهم أو أمسائهميأيت بعض ما وقفت عليه منها دون إشار
  : الحـال

َّوهي كلمة تؤنث وتذكر! مل ترد إال مؤنثة ) احلال(كتب زميل أن كلمة  ُ.  
فيه هذا باب ما ينتصب من املصادر ألنه حال وقع ((:  قال سيبويه-

هذا باب ما ((و. ))يف األلف والالممنه هذا باب ما جاء ((و. )) األمر فانتصب
                                                            

 .١٨: دراسات) 51(



  
لد –مع اللغة العربية بدمشق جملة جم ٣٥٠  )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

  .))معرفةمنه جاء 
 الكتاب )) واحلال ال يكون معرفة((قال األعلم الشنتمري  و- 

  .١٨٧ و١/١٨٦
 حال: يقال= وهو يذكر ويؤنث = احلال ((:  ويف شذور الذهب-
  .وحال حسنة، وقد يؤنث لفظها فيقال حالةحسن، 
  .))وغيرهالوصف جنس يشمل احلال ((:  ويف شرح األمشوين-
ونصبه ، صاحبهعلى هيئة ّفضلة دالة هو احلال ((:  ويف مجع اجلوامع-

  .))نصب املفعول به
  على هيئةٌدالفضلة وهو احلال يذكر ويؤنث، ((:  ويف مهع اهلوامع- 
  .))صاحبه

 ومن )) حويلة: احلال مؤنثه لقولك يف تصغريها((:  وقد قال العكربي-
ا عن تصغري حال حىت ))حالة((ً ليست تصغريا لـ ))حويلة((أين له أن   واستغنوا 

ْحول(بس بتصغير ال تلت   .؟)َ

) حال(َّاعلم أن لفظ احلال يذكر فيقال ((:  ويف هداية السالك-

ًوأن معناه قد يذكر فيعود الضمري عليه مذكرا، . بالتاء) حالة(ويؤنث فيقال  َّ

ُويسند إليه الفعل بغري تاء، ويشار إليه باسم اإلشارة املوضوع للمذكر، 
ًث معناه فيعود الضمري عليه مؤنثا، ، وقد يؤن...ويوصف مبا يوصف به املذكر

ًويسند إليه الفعل املاضي مقرتنا بتاء التأنيث، ويشار إليه باسم اإلشارة 
املوضوع للمؤنث، ويوصف مبا يوصف به املؤنث، ومن شواهد تذكري لفظ 

  :احلال قول الشاعر



  
٣٥١  مازن املبارك.  د– من مسالك اللغة يف التذكري والتأنيث

َّفدعه وواكل أمره واللياليا ِ ٍإذا أعجبتك الدهر حال من امرىء  ْ ٌ َ 
  :واهد تأنيثها قول الفرزدقومن ش

ًعلى حالة لو أن يف القوم حامتا  على جوده ضنَّت به نفس حامت ّ ٍ 
ّفإن كان لفظ الحال مذكرا فأنت في سعة من أن تذكر معناه أو تؤنثه ّ ً َّ.  

واحلال . هذا حال، وهذه حال، وحال حسن، وحال حسنة: تقول

ّالذي أنا فيه طيب، واحلال اليت أنا فيها طيبة ً، وكان حالنا يوم كذا مجيال، ّ
  .وكانت حالنا يوم كذا مجيلة

ٌأعجتك الدهر حال((وتأمل يف قول الشاعر   فقد أسند الفعل املاضي )) َ

ًإىل لفظ احلال املذكر مقرتنا بتاء التأنيث   : ّوقال أبو الطيب املتنيب. َّ

ُفليسعد النطق إن مل يسعد احلال ْ ديها وال مال  ُ ُال خيل عندك  ُ َ 
ًفذكرها لفظا ومعىن ً ّ.  

ْوأما إذا كان لفظ احلال مؤنثا فليس لك معدى عن تأنيث الفعل الذي  َ ً
. تسنده إليها وتأنيث اإلشارة إليها وتأنيث وصفها، وتأنيث ما خترب به عنها

ّوهلم جرا ّ((.  
  : وقال ابن مالك-

ُفردا أذهب(ِ يف حال كـ ُمفهم  ُمنتصباحلال وصف فضلة   )ً
 مشتقا ًنه متنقالوكو  ّن ليس مستحقا لكيغلب
 ً لفظا فاعتقدُِّعرفواحلال إن   ً معىن كوحدك اجتهدتنكيره

َّأو صفة أشبهت املصرفا  ُِّصرفاٍ بفعل ُينصبواحلال إن   ٍ
ًذا راجل، وخملصا زيد دعا  ً كمسرعاتقديمهفجائز   ٌ



  
لد –مع اللغة العربية بدمشق جملة جم ٣٥٢  )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

 )) عليه، كاحلالةاحلال كينة اإلنسان وما هو ((:  ويف القاموس احمليط-
  .احلالة: ِوالكينة. ِأحوال وأحولة:  جّويذكر والوقت الذي أنت فيه، 

مؤنثة : احلال من األحوال: ّوقال أبو حامت سهل بن حممد السجستاين
َّوقد تذكر ًهي احلال، وهي احلالة، باهلاء أيضا، وهو احلال، وثالث : يقال. ُ

  .أحوال، وثالثة أحوال
  :قفا واللسانُُالذراع والعنق وال

  .جاء نقد لتأنيثها يف مناقشة رسالة جامعية
ّ والذراع مؤنثة وقد ذكره بعضهم، واللغة اجليدة التأنيث- مسعت . ّ

  .)٥٢(اللغتني من أيب زيد األنصاري
وأما أبو زيد فكان يقول لنا ((: قال السجستاين. َّوالقفا يؤنث ويذكر

  .))الذراع والقفا والعنق واللسان: َّيف اجلسد أربعة أشياء تؤنث وتذكر: ًكثريا
واللسان يؤنث ويذكر، وما يف القرآن منه يدل على التذكري ألن يف 

) ٥٣(ألسنثالث : وهي مجع مذكر، وأما من أنث اللسان فيقول) ألسنة(القرآن 

ّاللسان يذكر إذا أريد به اجلارحة، ويؤنث إذا أريد به اللغة، ((ويف خمتار الصحاح 
ثة ألسنة مثل محار وأمحرة ومن أنثه قال ثالث ألسن مثل ذراع ّفمن ذكره قال ثال

ٌّلسان الذي يـلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عريب وأذرع على أن يف القرآن  ٌ ْ ُْ ُ
  ! وواضح أن صفة عريب هنا للغة وليست للجارحة)٥٤(ُمبني

ْالفلك وأما  بضم الفاء وتسكني الالم، أي السفينة، فال حاجة إىل ُ

                                                            
 .١٢١: املذكر واملؤنث للسجستاين) 52(
 .١١٢: املذكر واملؤنث للسجستاين )53(
 ١٠٣: النحل) 54(



  
٣٥٣  مازن املبارك.  د– من مسالك اللغة يف التذكري والتأنيث

ا واالستشهاد بقول فالن أو فالن، ألن القرآن الكرمي استعملها اخلالف حوهل
ًمؤنثة ومذكرة، ومفردا ومجعا دون تغيري يف لفظها َفأجنيناه ومن : قال تعاىل. ً

ْمعه يف الفلك املشحون ُ)وقال)٥٥  : ّوآية هلم أنا محلنا ذريتهم يف الفلك ٌ
َ فأفردها وذكرها، وقال)٥٦(املشحون َّ َ : جتري يف البحر مبا ينفع والفلك اليت
: َّفجمعها وأنثها وقال) ٥٨(وترى الفلك مواخر فيه: وقال)٥٧(الناس
ٌويصنع الفلك وكلما مر عليه مأل من قومه َ ّ  من كل زوجني فيهاقلنا امحل ... ّ

وهكذا مل تعد بنا حاجة إىل االستشهاد بقول ابن . ّفأنثها وأفردها) ٥٩(اثنني
ًا فهو مذكر ال غري، وإذا جعلته مجعا فهو مؤنث ًإذا جعلت الفلك واحد((بري 
  .))ال غري

ْالكميت وأما  َ ْفهو من الكمتة وهي احلمرة الشديدة، وتوصف اخليل ُ ُ

ٍا فهو أكمت وهي كمتاء ويقال لكل منهما كميت سواء يف ذلك الذكر 

ْواألنثى واجلمع كمت إن التصغري ألن احلمرة فيها ((قال اخلليل بن أمحد . ُ

ا ليست خالصة ألحد اللونني فصارت مبنـزلة خمال ٍطة للسواد فحقروها أل ّ
َدوين ذلك ْ َ ُ((

)٦٠(.  

ّوالكمت أشد . وعن األصمعي أن الكمتة أحب األلوان إىل العرب
                                                            

 .١١٩: الشعراء) 55(
 .٤١يس ) 56(
 .١٦٤البقرة ) 57(
 .١٤/النحل) 58(
 .٤٠- ٣٨/هود) 59(
 .١٣٥ –١٣٤: ٢الكتاب ) 60(



  
لد –مع اللغة العربية بدمشق جملة جم ٣٥٤  )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

ًاخليل جلودا وأصلبها حوافر
وإذا غلب السواد على الفرس فهو أحوى . )٦١(

َّوإذا غلب عليه احلمرة فهو مدمى، قال طفيل َ ُ
)٦٢(:   

َرى فوقها واستشعرت لون مذهبج ا  ُ ّوكمتا مدماة كأن متو َ ُ ً ْ ُ 
*  *  *  

  .أغناين عن ذكر املراجع واملصادر ما ذكرته منها يف احلواشي: مالحظة

                                                            
 .٣٧٥: اخليل) 61(
 .١٤٤:  وانظر التهذيب مبحكم الرتتيب البن شهيد٢٣: الديوان) 62(



  
  

 - ٣٥٥ -

  
  أبو طالب محمد بن علي بن الخيمي

  حياته وآثاره وشعره

  )∗(هالل بن ناجي. أ

  :اسمه ونسبه وكنيته ولقبه
 ،)ھ٦٤٢ -  ٥٤٩(هو حممد بن علي بن علي بن علي ابن املفضل بن القامغار  

  .ٌّفهو عريب صليبة. كنيته أبو طالب، مهذب الدين، ابن اخليمي، العبسي
احللة املزيدية ونبغ فيهم شعراء، منهم ويبدو أن بعض بين عبس توطنوا 

  .علي بن أفلح العبسي احللي
  :مولده ونشأته ورحلته في طلب العلم

ِولد يف احللة املزيدية يف الثامن والعشرين من شوال سنة تسع وأربعني  ُ
ذا االسم حىت ) اجلامعني(ومخسمئة ونشأ يف حملة  ُوهي حملة مازالت تعرف 
  :ّن إليها فقال فيما بعداليوم وذكرها يف شعره وح

ُنساء تـلبسن احلداد فواجع ِ َ َ ْ َََّ ا  ٌ  ًهواتف باألسحار شجوا كأ
ُمرابع عفتها الرياح الزعازع َُ َّْ  ٍوبابل) باجلامعني(تذكرين   ُ

  :شيوخه
وأخذ األدب وعلوم العربية من حنو وعروض ولغة على جلة من علماء 

تقل إىل بغداد فكان من شيوخه عبد فرسان احللي، وان: عصره يف احللة منهم

                                                            
  .باحث وحمقق من العراق، وعضو مراسل يف جممع اللغة العربية بدمشق) ∗(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٥٦  )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

َّوتلقى العلم على شيوخ من خمتلف املذاهب اإلسالمية . اهللا بن أمحد بن اخلشاب
منهم عبد الرمحن بن حممد املعروف باألنباري، وحممد بن احلسني ابن الدباغ، 
َّوالبندنيجي تلميذ الزاغوين، وابن العصار علي بن عبد الرحيم السلمي الرقي  َ

دي، وابن عبيدة الكرخي، وابن الزاهدة علي بن املبارك، وابن أيوب هبة اهللا البغدا
  .بن حامد احللي امللقب بعميد الرؤساء شيخ وقته يف احللة وغريهم

  :تنقالته
مث انتقل إىل املوصل واتصل بنقيب األشراف احلسينيني جمد الدين أيب 

وسافر إىل . لتهجعفر أمحد بن زيد بن عبيد اهللا احلسيين ومدحه فأجزل ص
دمشق بعدها وقرأ على زيد بن احلسن الكندي تاج الدين، وكان شيخ حناة 
اديا األشعار، السيما بعد انتقال صاحبنا  عصره وتوثقت بينهما صلة روحية و
ا أعواما طواال، وانصرف إىل التأليف واإلقراء وصنف  ّإىل القاهرة حيث أقام  ً ً

  .رهاأغلب مصنفاته اليت سنأيت على ذك
  :وفاته

وكانت وفاته بالقاهرة يوم األربعاء العشرين من ذي القعدة سنة اثنتني 
ودفن من الغد بالقرافة الصغرى، وحضرت : قال ابن خلكان. وأربعني وستمئة

. ًالصالة عليه، وكان إماما يف اللغة، راوية الشعر واألدب، رمحه اهللا تعاىل
  . أيوبوكانت وفاته أيام امللك الصاحل جنم الدين

  :شاعريته
ًِكان ابن اخليمي شاعرا مفلقا، لكنه مل جيمع شعره يف ديوان، وال مجعه  ْ ُ ً

ُُّوكان بـلديه . غريه فضاع أغلبه ِ  قد ذكر يف حبثه املوسوم ))جواد أمحد علوش((ََ
، وكانت تصدرها كلية الرتبية )األستاذ(املنشور يف جملة ) حممد ابن اخليمي(



  
٣٥٧  هالل ناجي.  أ– أبو طالب حممد بن علي ابن اخليمي

أكثر من ] من شعره[ أنه مل يصلنا منه -)١٢٢ص (١٤جبامعة بغداد ج
  .أوردها يف حبثه. ًمخسني بيتا

ا يف كتاب : يقول هالل بن ناجي وقد زدنا عليه سبعني أخرى ظفرنا 
قالئد اجلمان يف فرائد شعراء هذا الزمان املشهور ((ّابن الشعار املوصلي املعنون 

ْ فصنـعنا منها جم))بعقود اجلمان يف شعراء هذا الزمان ًموعا صغريا مسيناه ََ ً
  : وهاهي ذي))ُّالصبابة من شعر ابن اخليمي((

  ُّالصبابة من شعر ابن الخيمي
  :قال ابن اخليمي - )١(

ُإليك آل التقصي وانتهى الطلب ََ ِّ َ ُيا مطلبا ليس يل يف غريه أرب  َ ََ َ ً 
ٍوما طمحت ملرأى أو ملستمع  ُوال ملعىن إىل علياك ينتسب ُ 

 ًوما أراين أهال أن تواصلين  ُأين فيك مكتئبُحسيب علوا ب
ُفأطلب الوصل ملا يضعف األدب ّ

 ًلكن ينازع شوقي تارة أديب  
ُنام، وشوق له يف أضلعي هلب ََ ٍََولست أبرح يف احلالني ذا قـلق  ٍ ُ ُ 
ُصونا لذكرك يـعصيين وينسكب ِ ْ َ َومدمع كلما كفكفت أدمعه  ً ُ ُّ ٍ َ ْ َ 

 َوا هلف نفسي جيديين تلهفها  نفع احلربًعونا ووا حربا لو ي
ُيا للرجال، وال وصل وال سبب ََ ٌ ْ  ُيفىن الزمان وأشواقي مضاعفة  َ

ُلقد حكيت ولكن فاتك الشنب(  ًيا بارقا بأعايل الرقمتني بدا  )ََّ
لد الرابع عشر ص -) األستاذ( جملة :التخريج ، ١٣١ - ١٣٠ ا

 مطبعة -مي بقلم جواد أمحد علوش مقال حممد بن اخلي. ١٩٦٧ -١٩٦٦
اء ) كشكول(وهي له يف . ١٩٦٧ - بغداد - احلكومة  البهائي الشيخ 

  . طبع إيران-. ٢٩٨ ص٣ج: الدين حممد العاملي



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٥٨  )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

 ملا كان الشاعر بدمشق، أمر السلطان حبلق حلية شخص وجيه، - )٢(
ّ

ذه فحلق نصفها، وحصلت فيه شفاعة، فعفا عنه يف الباقي، فنظم الشاعر ه
  :واألبيات هي. األبيات ومل يصرح بامسه، بل رمزه وسرته

زرت ابن آدم ملا قيل قد حلقوا  ُمجيع حليته من بعدما ضربا
ّ َ َ ُ 

ُمهنئا بالذي منها له وهبا ُفلم أر النصف حملوقا فعدت له  ً ً َ َ 
ِبيتني ما نظما ميـنا وال كذبا َ ً ْ َ ُفقام ينشدين والدمع خينقه  ُ ُ ُ 

ْفاخلع(( َ ثيابك منها ممعنا هرباَ َ ًِ ٌإذا أتتك حللق الذقن طائفة  ))ُْ ِ ْ َ 
َفإن أطيب نصفيها الذي ذهبا َْ ِ

َ ا نصف: وإن أتوك وقالوا((  ))ّ ٌإ َ َ ّ 

وشطر الرابع والبيت اخلامس . ٥٦ ص ٦وفيات األعيان ج: التخريج
ة عجز  يف شرح املرزوقي حلماسة أيب متام ورواي٨٧٠مضمنة من احلماسية رقم 

 ويف ١٨٣ ص٤واملقطعة يف الوايف بالوفيات ج... فإن أمثل نصفيها: اخلامس
  .٤٤٢/ ٣فوات الوفيات 

ملا تويف أبو عثمان الفقيه : ومسعت ابن اخليمي يقول:  قال ابن النجار- )٣(
ّ

اين  الشارعي بالقاهرة، لقيين بعض األشعرية فذكره مبا يذكر األشعرية احلنابلة، و
  :ه، فإين تلك الليلة نائم، إذ رأيت اثنني فأنشداينعن الصالة علي

ِْواغتنم الوقت قبل فـوته ْ َ ًصل على املسلمني مجعا  َ ِّ 
ِْشيء يقوله الناس بعد موته  من ذا الذي ليس فيه  ٌ

لد – جملة األستاذ :التخريج  ومها له يف بغية الوعاة ١٣١ ص ١٤ ا
  .١٨٥ ص ١ج

ًيت املصري، وكان نصرانيا فأسلم وتوىل  وقال يهجو األسعد بن مما- )٤(
  :نظر الدواوين



  
٣٥٩  هالل ناجي.  أ– أبو طالب حممد بن علي ابن اخليمي

ِباسم الثغر عن ضمري خبيث ِوحديث اإلسالم واهي احلديث  ُ ُ 
ُزاده يف عالمة التأنيث ٌلو رأى بعض شعره سيبويه  َ َ 

لد – جملة األستاذ :التخريج   .١٢٩ ص ١٤ ا
  : وقال- )٥(

ِيأيت ولكن أرجه ِ ٍال ترجه لصاحل  ْ ُ 
  .١٣٣بدائع البدائه ص : ريجالتخ

  : وقال- )٦(
ُّأأصنام هذا اجليل طرا أكلكم  ))ُّود(( وال ))يغوث(( أما فيكم ))ُيعوق(( َ 

ُّسوى رب شأن يف الغىن شأنه الرد ٍ  ْلقد طال تردادي إليكم فلم أجد   ّ
ُّويقبل إذ حد احلسام هلا حد َ  ٍودعوى كرام يستحيل قبوهلا  ُّ

  .١٨١ ص٤ايف بالوفيات ج الو:التخريج
  .٤٤١ ص ٣واألول والثاين له يف فوات الوفيات ج

 وكتب إىل النقيب جمد الدين أيب جعفر أمحد بن زيد بن عبيد اهللا - )٧(
  :ًاحلسيين املوصلي مهنئا بالشهر

دد ُبقاؤك يف العز اهلناء ا َّ ُ ّليـهن بك الشهر اجلديد فإمنا  ِّ ُ ُ َ ْ َ 
َأبوك وأن تضحي وجدك ُّ َ ْ ٌوحسبك مدحا أن تبيت وحيدر  ُ أمحدُ َُ ً َ َْ َ ْ 

ُوأحرارهم رغما لبيتك أعبد ُْ ََ ً ْ َ ُوأن تغتدي والعالمون ملوكهم  ُ ُ َ َ 
ُأتت لكم اآليات بالفضل تشهد ُ ُ ُ ْ ٍولست مبحتاج إىل املدح بعد أن  َ َ 
ُإىل القول منا قربة فـنـقصد ِّ َ ًَُ ُ ْولكنَّما يدعو الغرائز فخركم  ّ ُ ْ َ َ 

ُاقبكم لكنَّنا نـتوددمن َّ ََ ْ ُ
ٍونعلم أن املدح ليس بزائد  ِ

َ َّ ُ 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٦٠  )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

ِّطوائف يف بغض الوصي وأحلدوا ِ ِ ُ ِّونرعــــــــــى عهــــــــــودا للنــــــــــيب أضــــــــــاعها  ُ ً  
ُنفوز غدا يوم املعاد ونسعد ًَ ْ َ

ِ ّفيا ابن عبيد اهللا يا من حببهم  ُ َ 
ُعطاه، وشكر الناس فيه مقيد ََّ ُ ُ ْ ُ ُويا أيها املجد الذي   ُ ْ َ

ًَْبات مطلقا ْ َ 
ُيفيض ونار يف الوغى تتوقد َّ ٌ ًو يا من له يف كل أمنلة ندى  ُ ٍَُ ِّ ُ ْ َ 
ُحتل أمور العاملني وتعقد؟ ُ ُ ُّ  َألست من القوم الذين بشرعهم  َُ
ُغمام وما ناح احلمام املغرد َُِّ ُ َ ْفعش ما أقام الفرقدان وما بكى  ٌ ِ َ 

لد الثاين ص–اء هذا الزمان  قالئد اجلمان يف فرائد شعر:التخريج   ا
١٦٢ - ١٦١.  
 وقال يف مدح النقيب جمد الدين أيب جعفر أمحد بن زيد بن عبيد - )٨(

  :اهللا احلسيين املوصلي
َفلقد رحت أغزر الناس رفدا َُ د جمدا  ْ ُزادك اهللا أيها ا ُ َ 
ّوخؤوال زهرا وأما وجدا َ ُ ً ْ ُ ًوأجل الورى أبا وعموما  ً ًُ ّ 

َْيح إال تضوع رنداِمن مد َ ّ ّ ًمعشر ما نظمت فيهم قريضا  ٍ ُ ٌَْ َ 
ْمن شراب إال تبدل شهدا َ َ ّ ّ ُال وال فـهت بامسهم يف أجاج  ٍ ْ ُ 
ًلكم نازحا عن األهل فردا ُ ٍيا أبا جعفر أجر ذا والء  ُ

ْ
ِ َ ٍ 

 ّحل يف املوصل الفسيحة حىت  خاهلا للهموم والضيق حلدا
َه وال للمعاد سؤال وع ً ُ  وهو ال يرجتي سواكم لدنيا  ْضداُ

ْعاد عندي بيض األماين ربدا ُُ ّونقشت تلك األحاديث عين  ّ ُ ّ 
 ُوجيوش الشتاء قد بادرتين  ًيتوعدنين خواء وبردا

ْوعطايا األيام وعدا وفـقدا َ ً ْ ًوعطاياك مل تـزل قط نقدا  َ ُّ َ ْ ََ 



  
٣٦١  هالل ناجي.  أ– أبو طالب حممد بن علي ابن اخليمي

َّفـتحنَّن علي يا ا  ّله يا أوسع الربية رفدا ْ  بن عبيد الـََ
 ُإنين عبدكم ومثلك يف السا  َْدة ما إذ يبيع مثلي عبدا
ْزال وقفا عليك قـربا وبـعدا ُ ًُْ  فاغتنم شكري املريع الذي ما  ً
ِّـب ملن ما رعوا جلدك عهدا ِمثلما بات ناصب اللعن والثلـ   ِ ُ 

لد الثا– قالئد اجلمان يف فرائد شعراء هذا الزمان :التخريج   .١٦١ين ص  ا
 وكان قد خرج إىل األهرام للتنـزه ومعه ابن الساعايت واجلمال بن - )٩(

وحدث أن كبت بغلة أيب احلسن علي بن . التاج البغدادي واألوحد الواسطي
نظيف كاتب امللك املعز مث وثبت ورفعت يديها، فتعاطى احلاضرون القول يف 

  :ذلك، فقال ابن اخليمي
 ّأقسمت بغلة الرئيس املفدى  ّحني حطت لعجزها عنه صدرا
ًإمنا رفـعت يديها قنوتا  بعد أن قبلت ثرى األرض عشرا ْ َ ّ ّ 
ّدا ومن جود كفه العذب حبرا ًإذ غدت من حجاه، حاملة طو  ً ْ ْ 

  .٢٦٤ بدائع البدائه ص :التخريج
  : وقال وقد رأى سبحة سوداء، فتأملها مليا فأوحت له هذين البيتني- )١٠(

ِد القلب والناظرحيكي سوا ِ ا  َ ُوسبحة مسودة لو ٍ
ّ 

َأعد أيامك يا هاجري ا  ّ  َكأنين وقت اشتغايل 
 ومها له يف كشكول البهائي ١٢٤ ص ١٤ جملة األستاذ ج:التخريج
  .٣٣٥ ص ٣العاملي ج

 وكتب إىل صديقه الشاعر األديب مجال الدين حيىي بن عيسى - )١١(
ِّويل على أموال املواريثًاملعروف بابن مطروح مهنئا حني  ُ:  

ِّملهيار مصر سجل الفضل عندما  وأبطلت الدعوى ملهيار فارس ُ ٍ 
ٍسربتـهما ما بني ماش وفارس ُ  ُفبينهما يف النظم والنثر إن مها  َ



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٦٢  )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

ُفىت نظر السلطان فيه خمايل الـ  ـدراية والديوان نظرة فارس ً 
ا من كل أجرأ فارس ّبه سر ُّفواله أموا  َ ًل املواريث حامياَ َ 
 أقام ابن أمحد) ابن مطروح(ّكأن   ُوأحياه من بعد البلى وابن فارس
ُغالم فال تبعث سواه بفارس ٍوكل أمري يف البالغة عنده  ٌ ّ 

  .١٢٧ -١٢٦ ص ١٤ جملة األستاذ ج:التخريج
  : وقال- )١٢(

ْمسي بشيبك فاملشيب أخو البـرص َ َ ِّ 
  

  عنَجتاف: قالت وقد رأت املشيب 
ْيـقظى وألقى دون رؤيته الغصص   َ ُ َ ْ ُإين ألكرهه إذا عاينته  َ ُ ُ ّ 

ْمحلته غاسليت وجاءت يف قـفص َ َ ُ َوأظنَّه كفين وقطن لفائفي  َْ ْ ُ َ 
  .١٨٢ ص ٤ الوايف بالوفيات ج:التخريج

 وقال ميدح نقيب األشراف يف املوصل أمحد بن زيد بن عبيد اهللا -)١٣(
  :احلسيين

َْويف كل مج ِّ ُع سر قلبك ذائعُ َ ُّ ُأيف كل ربع دمع عينيك هامع  ٍ ُ ٍ َْ ّ 
ُأجد لك الشوق احلمام السواجع ِ ُ َ ًويف أميا أرض حللت معرسا  َّ َِّ ُ َ ٍ ِّ 
ُنساء تـلبسن احلداد فواجع ِ َ َ ْ َََّ ا  ٌ َّهواتف باألسحار شجوا كأ ً ُ 
ُمرابع عفتها الرياح الزعازع َُ َّْ  ٍتذكرين باجلامعني وبابل  ُ
ُتتابعين يف شدوها وأتابع ِ ًفأسعدها بالنوح نوحا وتارة  ُ ً ُ ِ 
ُأنا السيف إن فـلت ظباه فقاطع ِ َ ُُ ُ ْ َّ ُأنا العلق  ُ ِْ

ٌ إن عي املقال فخاطب)١( َّ 
ُوبت جتايف جانيب املضاجع ِ َّ ُ ُّوإين إذا ما نابين اهلم واألسى  ُّ ّ 

                                                            
 .أنا الفلق:  يف األصل)1(



  
٣٦٣  هالل ناجي.  أ– أبو طالب حممد بن علي ابن اخليمي

ُمجالية مل يـعلها الدهر فارع َ ُ ْ ٍكور عنساء حربةُجعلت وسادي   َ ْ َ َ َ ْ ُ 
ُصالب تشكى وقعهن البالقع ِ َّ ٍحمففة حنو السرى مبناسم  ّ ُ 
ٌجهول إذا ما استعقلته الوقائع ّويثلثنا قاض وقور وإنه  َ ٌ ُ ُ 
ُمعاطفه حكما به العم قانع ُّ َ ً ُ َ ْإذا كذبت صحف اخلؤولة أظهرت  ِ ْ ُ ُ ْ َ َ َ 
ُتبسم جمد الدين حني يقارع ُ ُ حىت كأن لموعهًصفا رونقا  ُّ َ ُ ّ 
ُفىت محده يف البـر والبحر شائع َِّ ُ ُ ٍأيب جعفر جنل امليامني أمحد  ً ِ ٍ 
ُعلي الذي تثىن عليه األصابع ِّسليل رسول اهللا وابن وصيه  ِّ ِ َ ُ 
ُوأخرب بعد الكون ما اهللا صانع ِإمام أبان الدين بعد كمونه  َ ُ َ َ َ ٌ 
ُله منن ما تنقضي وصنائع؟ ٌ َّبالغ مدح امرئ كل قومهفهل   َِ ُ ٍ ُ ٌ 
ٌمغاور إن شنَّت من الدهر غارة  ُمغاوث إن مل يعد يف األرض ضارع ْ ُ 
ُمصلية حيث الرماح صوامع ِ َ َُ ً َِّ  ّتظل سراحني الفال لسيوفهم  ُ
ُمن الطلس إال أسحم اللون راكع ّ ِ َُفما ساجد بالطعن بات وفوقه  ُّْ ٌ 
ُوهازم جيش اللؤم واللؤم جامع ٌجممع فل احلمد واحلمد شارد  ُ ِّ َ ُِّ ُ 
ُسخي أيب مالك متواضع ِ ٌ ٌ ِّحسيب أديب قادر متعطف  ُّ ٌ ٌ ٌ 
ُعلنداة أسرهيجتها اجلالفع َّ ٍَ ْ ِأعز مليك للورى وخدت به  ُ ْ َ َ َ ٍ َُّ 
ُبقبهلة لطخ من الفجر المع ٍ ُ ٍوأكرم حممول على منت سابح  ٍ ٍ ُ 
ُحوائم محس بالفرات تدافع َ ُ ٌ ُْ ا  ُ  ّتزامحين فيه القوايف كأ
ُتسرى ووجه النصر أبلج ناصع ُ ُ َّ َ ُإذا ما انتضى يف حندس اخلطب عزمه  َ ََْ 

ٌأبيحت حالل واستقيدت صعاصع َ ْ ًوإن لبست أقالمه الطرس ساخطا  ُ َ ِّْ ُ 
ُويف كل سطر جعفر متدافع ُ ٌ ٍ ًوإن جاد إنعاما أتتك كتابة  ّ ً َ ْ 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٦٤  )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

ُبعدلكم حتدى إليها امل ًغدت سرية احلدباء يف األرض صورة  ُطامعُ ُ ْ َ َ 
ُوأنشد كل وهو يف البذل راتع ٌّ ْإذا تليت بني اللثام حتتموا  ُ َُِ 
ُوزيد القنا واألشرفان ورافع ٌمسا يب أوس يف السماح وحامت  ُ ّ ٌ َ َ 
ُألجدر من تصغى إليه املسامع ُ ُ َ ُفأصغ إيل السمع يا جمد إنين  ْ َ َّ ِ ْ 

ُول إال ما غدا أنت جامعَّوما الط َ ُ ٌِفما املدح إال ما أنا اليوم مورد  ْ ُ َ ّ ُ 
ُسوابق كتب قـبـله وشرائع ُ َ َْ ٍ ْ ُ ْوال الفضل إال فضل ما نطقت به  ُ ُ ُّ 
ُفأظلم إال وهي زهر طوالع ٌ ْ ُ ّ ٍَمناقب غر ما دجا شرك فـتـرة  َ َْ ُ ْ ِ ٌُّ ُ 

  .١٦٣- ١٦٢ص٢قالئد اجلمان يف فرائد شعراء هذا الزمان ج:التخريج
  : وقال- )١٤(

ّجننت فـعوذين بكتبك إن يل  ٍشياطني شوق ال تفارق مضجعي ْ ِّ َْ َ ُ ُِ 
َبعثت عليها يف الدجى شهب أدمعي ْ ًّإذا اسرتقت أسرار وجدي متردا  ُُ َ 

  .٤ والوايف بالوفيات ٤٤١ ص ٣فوات الوفيات ج: التخريج
  : وقال يرثي احلافظ علي بن املفضل املقدسي- )١٥(

ُُْ احلديث توعرت طرقهَّإن َُ ْ ّ ََُْأبكي وحق لناظري غرقه  َ َّ ُ 
ْفـعفت وأصبح مظلما أفـقه ُ َُ َُ ً ْ ُ َ ْ ِسفت الرياح على معامله  َ ُ ِ َ َ 
ُْبعد النَّبيه وفـرقت فرقه َ َُ
ِ ْ ِّ ُُِوغدت معطلة حمابره  ِ ً ّ ْ َ َ 

ََُْيذوى فيلبث بعده ورقه ُ ْ ٌونسوا روايته وهل غصن  َ ُ ُ َ ُ َ 
  .١٨٤ ص ١ُ بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة ج:التخريج

  :ً وقال مادحا- )١٦(
ُمعاشر كانت قبل مقدمه عجما ْولكنه إذ عاد مصر تـعربت  ُ َََّ َ َ ْ 



  
٣٦٥  هالل ناجي.  أ– أبو طالب حممد بن علي ابن اخليمي

ِوبغيته من بعد لو رزق الفهما ُ  ّفأصبح من قد كان مرجوه الغىن  َ
َوليس خياف الظمء من جاور السما ْ َّ ُأمنت الظما ملا حللت  ُ ُ ْ  ِ ببابهِ
ْرعى يل عرفان الشآم ومل يزل  ملوك الورى يرعون من عرفوا قدما َ 
ّتنوب مناب الراح يف طردها اهلما َ  ّمآثر ترويها العلى أفضلية  ُ

 خمطوطة نزهة امللك يف الكالب واملكلبني البن اخليمي مصورة :التخريج
  .يف خزانيت

  : وقال- )١٧(
ْوبائح سره الذي كتمه؟ َ َ َ َُّ ِ ْكم من مريق يوم الفراق دمه  ٍ َ َُ َ ٍ ْ 
َْعلى حمب مضى فما رمحه َِ ٍّ ُوكم حبيب سرت ركائبه  ُِ ُِ ْ َ َ ٍ ْ 

ْوما درى أنه الذي ظلمه َ ََ  ًدعا على ظامليه حمتسبا  َّ
ْمن حتت فـرع كأنه العتمه َ ََ َّ ٍ ٍذو طلعة كالصباح مشرقة  َْ ٍْ ُ 
ْبصدق هاروت يف الذي اجرتمه َ َ ٍَومقلة  ِ ْ ْ بابلية شهدتُ َ ِ َ ٍَّ 
ْبه وأمسيت عابدا صنمه َ ََ ً َظيب نسيت التوحيد من كلفي  ُ ََ َ ُ ِ َ ٌْ 
ْنار صدود باهلجر مضطرمه َ ُِ َِ ْ ٍ ُ ََسألته قبلة فأوردين  َ ً ُ ُ 
ْبات قسيم النريان معتصمه َ َْ ُ ْيا مالكي أحترق من: ُفقلت  َ َ ُ ِ ُْ 

ّزمان البن الشعار املوصلي  قالئد اجلمان يف فرائد شعراء هذا ال:التخريج
  .١٦١ -١٦٠ ص ٢ج

ُ وقال يرثي ثغر دمياط حني استباحه الصليبيون- )١٨( َ:  
ِووجدت وجد الفاقد احملزون ِ َ ْ َ ُ ْ ًولقد بكيت لثغر دمياط دما  َ ٍ ُ 
ِوتالوة القرآن والتأذين ِ ُّأرض العبادة والزهادة والتقى  ِ ِ َ 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٦٦  )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

ِشهداء بني الطعن والطاعون ِ َّْ ُئت وأوبأها العدو فأهلهاُِوب  ُ ّ َ ْ َ 

  .١٨٤ ص ١ بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنُّحاة ج:التخريج
 كتب إليه شيخه زيد بن احلسن الكندي تاج الدين من دمشق - )١٩(

  :ًمتشوقا من مجلة أبيات
ٍحنن بالشام رهن شوق إليكم  ٌهل لديكم مبصر شوق إلينا ُ ْ َ 

  : مجلتهافأجابه ابن اخليمي بأبيات من
ْـدة إنا بعهدكم ما وفينا َ ْ َِ َّ َ  ِْأيها الساكنون بالشام من كنـ  َ
ِحنبنا بـعد بـعدكم قد قضينا ْ ُْ ََ ُّلو قضينا حق املودة كنا  ََْ َّ 

  .٣٤١ ص ٢ وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ج:التخريج
شاه توران [ُرأيت يف النوم املعظم مشس الدولة :  قال ابن اخليمي-)٢٠(

َّوقد مدحته وهو يف القرب ميت، فـلف ] بن أيوب أخا صالح الدين األيويب ََ
  :كفنه ورماه يل وأنشد

ًميتا، وأمسيت عنه عاريا بدين َُ ُال تستقلن معروفا مسحت به  ًْ ً َّ 
ٌوال تظنن جودي شابه خبل  من بعد بذيل مبلك الشام واليمن ُْ ََُّ 
ّمن كل ما ملكت كفي سوى كفين َّ  ُإين خرجت من الدنيا وليس معي  ُ

  ص٢ ج- املقريزي :  املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلثار:التخريج
  .١٣٢/ ١٤ وجملة األستاذ ٣٨

  :ُ ومن شعره أبياته املشهورة وقد كتبها إىل ولده وقد عصر- )٢١(
ْص، ومكنوا منك اإلهانة َ  َعصروك أمثال اللصو  ّ
ْإن السالمة يف اخليانة ُذا رجعت فخنهم فإ  ّ ْ ُ َ َ 



  
٣٦٧  هالل ناجي.  أ– أبو طالب حممد بن علي ابن اخليمي

ْء امللك يف مال اخلزانة ِوافعل كفعل بين سنا  ِ ْ 
ُويقال إن هذه األبيات ملا شاعت أمسك بنو سناء امللك وصودروا 

  .بسبب هذه األبيات
  .٤٤١ ص ٣ وفوات الوفيات ج١٨٣ ص ٤ الوايف بالوفيات ج:التخريج

  :مصنفاته
ّ الوايف ومساه السيوطي يف  حرف يف علم القرآن، هكذا ذكره الصفدي يف- ١

  .البغية، كتاب حروف القرآن، وهو مفقود
  . أمثال القرآن وهو مفقود- ٢
ْ كتاب نزهة امللك يف الكالب واملكلبني، وصلتنا منه خمطوطة يف الظاهرية- ٣ ِ

َ
.  

  . استواء احلاكم والقاضي، ذكره الصفدي والسيوطي وهو مفقود- ٤
  . الصفدي والسيوطي وهو مفقودّ الرد على الوزير املغريب، ذكره- ٥
ذا االسم ومساه الصفدي - ٦ ّ كتاب املؤانسة يف املقايسة، ذكره السيوطي 

  . وهو مفقود))املقايسة((
  . لزوم اخلمس، ذكره الصفدي والسيوطي وهو مفقود- ٧
 امللخص الديواين يف األدب واحلساب، ذكره الصفدي، وذكره السيوطي - ٨

  . علم األدب واحلساب، وهو مفقودبعنوان املخلص الديواين يف
  .ذكره الصفدي والسيوطي وهو مفقود.  كتاب املقصورة- ٩
ذكره الصفدي، . ّ املطاول يف الرد على املعري يف مواضع سها فيها ستة- ١٠

  .وهو مفقود) ستة(وذكره السيوطي وأسقط من عنوانه لفظة 
  . ذكره الصفدي والسيوطي وهو مفقود– إسطرالب الشعر - ١١



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٦٨  )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

ذكره الصفدي بعنوان شرح التحيات وذكره :  كتاب شرح التحيات- ١٢
وهو رسالة نشرها حمققة األستاذ الدكتور . ))كتاب شرح التحيات هللا((: السيوطي بعنوان

 ببريوت ضمن كتاب ثالث رسائل يف اللغة، واعتمد ١٩٨١صالح الدين املنجد سنة 
 يف مكتبة جامعة اإلمام حممد بن حمفوظة: يف حتقيقه هذه الرسالة على خمطوطتني األوىل

  .ه٨٦٦سعود يف الرياض خبط العالمة السيوطي نسخها سنة 
يف خزانة األستاذ صالح الدين املنجد ضمن جمموع فيه رسائل لغوية : والثانية

فرغ من نسخها يف ذي . كتبها عبد القادر بن أمحد العمري الصاحلي الناسخ
  .ه٩٢٣احلجة سنة 

يسة نسخها ناسخها أمحد بن حممد بن إبراهيم ويف خزانيت خمطوطة نف
ْأقدم من املخطوطتني اللتني . ه٧٠٩القرشي الشافعي يف ذي احلجة عام 

  .- ّ مد اهللا يف عمره - ّاعتمدمها املنجد 
  .ذكره الصفدي والسيوطي وهو مفقود: ّ األربعني واألساميات- ١٣
ر جواد وقد وهم الدكتو:  كتاب الديوان املعمور يف مدح الصاحب- ١٤

وهذا الكتاب جمموعة أدبية : أمحد علوش يف حبثه املنشور يف جملة األستاذ إذ قال
تضم ما قيل يف مدح الصاحب وهو إمساعيل بن عباد بن العباس وزير البويهيني 

، وزير ))الصاحب بن شكر((والصواب أن املراد بالصاحب، . ه٣٨٥املتوىف سنة 
قال أبو .  واجلزيرة، مث وزير ابنه الكاملامللك العادل األيويب ملك مصر والشام

ّكان خليقا بالوزارة مل يتوهلا بعده مثله: شامة وكان يبالغ يف إقامة النواميس مع . ً
ًوقد متكن من امللك العادل متكنا ال مزيد . التواضع للعلماء والصدقات والصالت َّ

لكامل مث فلما مات عاد ابن شكر إىل مصر ووزر ل. مث غضب عليه ونفاه. عليه



  
٣٦٩  هالل ناجي.  أ– أبو طالب حممد بن علي ابن اخليمي

والكتاب ذكره الصفدي . )٢(ه٦٢٢عمي يف اآلخر وتويف يف شعبان سنة 
  .والسيوطي وهو مفقود

ذكره الصفدي .  اجلمع بني األخوات واحملافظة عليهن وهن مسيئات- ١٥
ّاجلمع بني األخوات واحلض على احملافظة بني ((والسيوطي ومساه السيوطي 

  .مفقودوهو . وقد حلقه حتريف واضح. ))املسبيات
 رسالة من أهل اإلخالص واملودة إىل الناكثني من أهل الغدر والردة - ١٦

وهي ... من أهل العذر: ذكرها الصفدي وتصحف العنوان عند السيوطي فصار
  .مفقودة

ذكرها الصفدي والسيوطي وهي .  كتاب صفات القبلة جمملة ومفصلة- ١٧
  .مفقودة

  .وهو مفقود.  كتاب قد، ذكره السيوطي- ١٨
  .وهو مفقود.  كتاب حيىي، ذكره السيوطي- ١٩
ُ جهينة األخبار وجنينة األذكار، خلصها من - ٢٠ ُُ أنيس املسافر ((ُ

 ٢ ذكره إمساعيل باشا البغدادي يف هدية العارفني ج))..وجليس احلاضر
  .١٢٢ – ١٢١العمود 

وهذا . ًومل يذكر أحد املرتمجني له أنه صنع لنفسه ديوانا رغم شاعريته الرفيعة
  .ٌبب من أسباب ضياع شعرهس

ا دارت يف موضوعات دينية  ويبدو من إنعام النظر يف عناوين مؤلفاته أ
ومما يربز مكانته الرفيعة يف التصنيف . ٍوفقهية وأصولية ولغوية وعروضية وأدبية

                                                            
 مبجلة – من استدراكات الدكتور مصطفى جواد على حبث جواد أمحد علوش )2(

 .٣٩ – ٣٨ ص ١٥األستاذ ج



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٧٠  )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

ّتصديه للرد على املعري، والرد على الوزير املغريب ومها علمان من أعالم عصرمها  ّ
وقد أسبغ عليه مؤرخوه من . احملزن أن يضيع مثل هذين الكتابنيوما بعده، ومن 

ا   .النعوت ما هو جدير 
ووصفه ابن النجار . ُْشاعر مفلق وأديب بارع: قال املنذري صاحب التكملة عنه

ًكان حنويا فاضال كامل املعرفة باألدب: فقال ًكان إماما يف : ونعته ابن خلكان بأنه. ً
  .األديب الكامل: وكان يف نظر الصفدي. دباللغة، راوية للشعر واأل

ِّنزهة الملك في وصف الكلب والمكلبين((التعريف بمخطوطة  ِ ِ َ ُ((:  
ا املكتبة الظاهرية بدمشق، وبذيلها  املخطوطة فريدة يف الدنيا حتتفظ 

ّخط مصنفها أيب طالب حممد بن اخليمي اللغوي يف موضعني ّ:  

  :ّجربيل وهذا نصهايف إجازته حملمد بن مرتفع بن : األول
ّقرأت مجيع هذا الكتاب املسمى بنـزهة امللك على مؤلفه املوىل مهذب  ُ

ً مقابال بأصله وهو - ّ أيده اهللا - الدين أيب طالب حممد بن علي بن علي اللغوي 
ّبيده، وسألته اإلذن يف روايته عنه فأذن، وسألته إجازة عامة يف مجيع ما ألفه من  َ ِ

من ًرواية له عنه فأذن، وتلفظ يل بذلك منعما، يف العشرين ّنظم ونثر وما تصح ال
 وكتبه الفقري إىل ربه الغين، حممد بن مرتفع بن. ذي القعدة سنة أربعني وستمئة

جربيل يف تارخيه واحلمد هللا وحده وصلى اهللا على سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم 
  .وحتتها العبارة التالية خبط ابن اخليمي. تسليما

  .ا ذكره من قراءته واستجازته وكتب ابن اخليمي يف تارخيهٌصحيح م
  .وحتتها ختم غري مقروء

(..) ّ إجازة أخرى للفقيه مجال الدين أيده اهللا املستجيز أحق :والثاني



  
٣٧١  هالل ناجي.  أ– أبو طالب حممد بن علي ابن اخليمي

بأن جييز، ملا أعلمه من فهمه وقراءته ونسكه، وقد أذنت له أن يروي عين 
دبية واللغوية على الشروط ّمجيع ما صح عنده أنه تأليفي من مجيع الفنون األ

  .باحللم.... املعتربة، وأذنت لولده نفعهما اهللا بالعلم و
وكتب ابن اخليمي حممد بن العليني الثالثة يف رابع عشر شوال الذي 
َُِِّّمن سنة تسع وثالثني وستمئة بالقاهرة املعزية، ومولده سنة تسع وأربعني 

ًحامدا اهللا ومصليا على سيدنا حم. ومخسمئة ّمد النيب األمي وعلى أهل بيته ً
  .توقيع) وبعدها(وصححه . الطيبني الطاهرين

بلغ الفقيه : ووجدته يشري يف مواضع عديدة من املخطوطة مبا نصه
ا قرئت على . مجال الدين إىل هنا أسعده اهللا ُوهذا يؤكد نفاسة املخطوطة وأ

  .مصنفها
ّوعدة املخطوطة  ا كتبت خبطني ّلكن الالفت للنظر أ. صفحة) ١٥١(ِ

َّوفيها صفحة العنوان كتبت خبط رديء وكأن ) ١٢ - ١(فالصحائف . خمتلفني ُ
ًأوراقا انتزعت من املخطوطة وأبدلت أو نسخت من شخص آخر وبدءا من  ُ ُِ ً

اية الكتاب، كتبت خبط قدمي يف غاية احلسن واجلودة، ) ١٣(الصفحة  ُوحىت 
ّمت (ختم املخطوطة بالعبارة التالية ِّومل يصرح الناسخ بامسه و. مضبوط بالشكل

ّالكتاب بأسره واحلمد هللا وحده وصلى اهللا على سيدنا حممد وآله الطاهرين 
َِوأصحابه املنتجبني وسلم تسليما َُْ.(  
*  *  *  

ويف ذكر الدافع إىل تأليف الكتاب، ذكر املصنف أن شيخه علي بن 

 روى له ما جرى بني ّعبد الرحيم بن احلسني العصار السلمي البغدادي الرقي

ِأيب العالء املعري وأحدهم يف جملس الشريف املرتضى ببغداد حني وطئ  أبو َ



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٧٢  )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

من هذا الكلب الذي يطأ الناس؟ فقال : العالء قدم أحدهم فشتمه املوطوء بقوله

ًالكلب من ال يعرف للكلب نيـفا وسبعني امسا: أبو العالء ً فأنت : فقال املوطوء. ِّ

 االسم والصفة، وإمنا يكون للشيء الواحد االسم كلب، ألنك ال تفرق بني

َِِّولله : فما تقول يف قوله سبحانه: فقال أبو العالء. الواحد، وما زاد فهو صفة َ
ا َِاألمساء احلسىن فادعوه  ُ ُ َْ َ َْ ْ ُْ ُ ]فاحرْجنم املوطوء]١٨٠: ألعرافا ،َ َ ْ.  

ذا احلديث مازال يتتب: يقول ابن اخليمي ع األمر لعله َّمنذ حدثه شيخه 

ّجيد أحدا من أهل العلم باللغة عين جبمع ذلك، فلم جيد منهم من ألف يف  ُ ً
ّالكلب نفسه كتابا مفردا يشتمل على هذه العدة، فأقدم وألف يف هذا الكتاب ما  ً ً
ا مما وقع إليه من  ًيزيد على نيف وسبعني امسا وصفة من أمساء الكالب وصفا

ْنزهة امللك((يز من ذكره، وومسه بـ كالم العرب وتضمن الكتاب العز َِ
((.  

َوشرح املقصود بلفظة املكلبني، أي الذين يـعلمون الكالب الصيد َ َِّ ُ َ َ َ.  
فهو مليء بألفاظ مشروحة، . والكتاب مبجموعه كتاب لغة وشعر وفقه

زياد : ُوغاص بالشواهد الشعرية، وفيه شعر كثري نسب ألصحابه ومنهم
ي ودكني بن رجاء وجندل بن الراعي النمريي األعجم وطفيل الغنوي واجلعد

والكميت والنابغة والبعيث وسعد بن زيد مناة وأبو زبيد ورؤبة والعباس بن 
مرداس واحلصني بن محام واألعشى ولبيد وامرؤ القيس وذو الرمة وعنرتة وزهري 
والراعي وأبو دؤاد وسويد احلارثي واملرار األسدي وابن ميادة وابن أمجر 

نون وابن عبدل وأبو النجم العجلي واملخبل والعجاج  ّوالقطامي وأبو كبري وا
والشماخ وحسان بن ثابت ودراج بن زرعة وسويد بن أيب كاهل وابن مقبل 
وطفيل والفقعسي واألحوص واألخطل وساعدة بن جؤية اهلذيل والفرزدق وأبو 



  
٣٧٣  هالل ناجي.  أ– أبو طالب حممد بن علي ابن اخليمي

عقبة وأبو ُوجرة والبعيث ومحيد وأبو الزحف الكليب وطرفة وبشر والوليد بن 
  .حمرز ووضاح اليمن والطرماح ومرة بن حمكان وغريهم

. ُوهناك عشرات األبيات وأشطار األرجاز مل تنسب إىل شاعر بعينه
ّوغص الكتاب باآليات القرآنية واألحاديث واألمثال، وهو كتاب لغة يدل 

ًمل يقسمه فصوال، بل اسرتسل فيه . على سعة علم مصنفه يف ميدان اللغة
ّإن األمساء ما دلت على املسميات، : ِّقال املؤلف:  وختمه بقولهًاسرتساال

َوالصفات ما عكرت عليها بعد التسمية بنفي أو إثبات َ ّوكل شيء واحد . َ
ٌفاسم واحد يدل عليه، فإن اقرتن به معىن، زيد له من الوصف اسم يستدرك  ٌ

ضحاك فإنه ّعليه، وهلذا قيل للصفات أمساء، إال االسم املشتق كالعباس وال
ًيدل بنفسه على املسمى وعلى املعىن فيه مجيعا ّوأوىل األمساء ما كان األخص . ّ

َالذي ال يشركه فيه غريه ليـنماز من غريه به ْ َِ((.  
  :من نتائج البحث

ُ نـفي العجمة عن الشاعر، فقد ورد يف سلسلة أجداده اسم جده -١ ْ َ
وقد نفينا هذه . نسبهوهو اسم غري عريب، مما يثري الشبهة يف ) القامغار(

ًالشبهة بإثبات أنه عريب صليبة من قبيلة  كما ذكر ابن الشعار يف ) عيسى(َِ
  .))قالئد اجلمان يف فرائد شعراء هذا الزمان((كتابه 

 من - أثبت عدم صحة ما ذهب إليه األستاذ جواد أمحد علوش -٢
 ابن اخليمي  من أنه مل يصلنا من شعر-أساتذة األدب يف كلية الرتبية ببغداد 

  .ًوأضفت سبعني بيتا) ١٢٢/ ١٤جملة األستاذ (ًأكثر من مخسني بيتا 
ً صححت أوهاما وردت يف ترمجة ابن اخليمي عند السيوطي يف -٣ ُ َّ

  : أثناء ذكره لشيوخه، وأظنها من أوهام النساخ ومنها١٨٤/ ١البغية 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٧٤  )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

ه فقد ذكره ابن اخليمي يف مقدمت. ّابن العصار: ّابن القصار صوابه
حدثين به : نزهة امللك يف وصف الكلب واملكلبني بالعبارة التالية(لكتابه 

ّشيخي الشيخ املهذب أبو احلسني علي بن عبد الرحيم بن احلسني العصار 
  .السلمي اللغوي البغدادي الرقي رمحه اهللا

ابن الزاهدة، وامسه علي بن املبارك بن علي : صوابه: أبو احلسن بن الزاهد
 بن عبد الباقي املعروف بابن الزاهدة النحوي صاحب ابن اخلشاب، ابن املبارك
  ).والزاهدة أمه.  طبعة مرجليوث١٢٥/ ٢معجم األدباء   (ھ٥٩٢املتوىف سنة 

صوابه ابن عبيدة وامسه احلسن بن علي بن بركة بن عبيدة : ابن عبيد
  ).مرجليوث.  ط١٥٥/ ٣معجم األدباء ج(الكرخي 

 وابن الزاغوين ه٥٥٠ املتوىف سنة وحذفت من شيوخه ابن محيدة
إذ ال ميكن أن يأخذ ابن اخليمي عنهما وعمره سنتان أو ) ه٥٥٢ت(

ثالثة، وقد ذكرمها املنجد يف مقدمة شرح لفظة التحيات، باعتبارمها من 
  .شيوخه وهو خطأ

نزهة امللك يف الكلب (( على خمطوطة - وألول مرة - وقفت -٤
ا تفصيال))واملكلبني ، ومل يكن أحد من مؤرخي ابن اخليمي املعاصرين ً فعرفت 

: اكتفى بالقول) ١٢١ص (قد وقف عليها، فجواد علوش يف حبثه أشار إليها 
ا وما إىل  كتاب الكالب واملكلبني وهو يف وصف كالب الصيد والصيد 

توجد من نسخة خطية عليها خط املؤلف يف اخلزانة الظاهرية بدمشق، . ذلك
  .٤٩ ص٣معارف البستاين جنقل هذا عن دائرة 

: وقال) شرح التحيات هللا(ًكما مل يعرف األستاذ جواد شيئا عن رسالة 
فاألستاذ جواد نشر مقالته . ًوظن الكتاب مفقودا. لعله يف األدعية واألوراد



  
٣٧٥  هالل ناجي.  أ– أبو طالب حممد بن علي ابن اخليمي

ا، ١٩٨١ّ، واملنجد حقق الرسالة سنة ١٩٦٧سنة  ، لذلك مل يكن قد مسع 
ظاهرية اليت أشار إليها البستاين وأشار كما مل حياول الوقوف على خمطوطة ال

 والدكتور اجلليل ٢٩/ ١١ًإليها أيضا عمر رضا كحالة يف معجم املؤلفني 
 ))وصف الكلب واملكلبني((األستاذ صالح الدين املنجد اكتفى بذكر كتاب 

ْكتاب الكالب املكلبني وأحال على معجم املؤلفني ومل يشر إىل نسخة : ّومساه ُ
  .وطةالظاهرية املخط

ُأما أنا فقد وقفت على خمطوطة الكتاب الفريدة وسعيت للحصول 
ا ا ووصف حمتويا . على مصورة منها، ودرستها وفصلت القول يف التعريف 

ّفهذه نتيجة من أبرز نتائج هذا البحث، فيها رحلة وراء املخطوط وسعي جاد 
  .لتصويره، والفضل يف هذا عائد لسدنة دار الكتب بالشام

  
  در والمراجعالمصا

لد الرابع عشر - جملة كانت تصدرها كلية الرتبية جبامعة بغداد :  األستاذ- ١  = ه١٣٨٧ ا
  .١٣٤ - ١٠٧جواد أمحد علوش، ص): حممد ابن اخليمي(حبث عنوانه . م١٩٦٧

لد اخلامس عشر بغداد - جملة تصدرها كلية الرتبية جبامعة بغداد :  األستاذ- ٢  -  ا
 - ١٥ ستدراكات أدبية تارخيية بقلم مصطفى جواد صا(حبث عنوانه . ١٩٦٩

٤١.(  
 حققه حممد أبو الفضل إبراهيم القاهرة - ّصنفه علي بن ظافر األزدي :  بدائع البدائه- ٣

 - ١٩٧٠.  
 حققه حممد أبو الفضل – السيوطي - بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة - ٤

  .م١٩٦٤= ه١٣٨٤ القاهرة - إبراهيم 
لد الثالث ص- عارف بإدارة فؤاد أفرام البستاين  دائرة امل- ٥   .١٩٦٠ بريوت -  ٤٩ ا
حققه أمحد أمني :  شرح ديوان احلماسة أليب علي أمحد بن حممد بن احلسن املرزوقي- ٦

  .١٩٥٣ القاهرة -  القسم الرابع - وعبد السالم هارون 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٧٦  )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

ح الدين املنجد، بتحقيق صال:  شرح لفظة التحيات أليب طالب حممد بن علي ابن اخليمي- ٧
  .١٩٨١ بريوت - دار الكتاب اجلديد ). ثالث رسائل يف اللغة(ضمن كتابه 

عباس  حققه إحسان –تأليف حممد بن شاكر الكتيب :  فوات الوفيات والذيل عليها- ٨
  .١٩٧٤ -  بريوت - دار الثقافة 

 هذا عقود اجلمان يف شعراء( قالئد اجلمان يف فرائد شعراء هذا الزمان املشهور بـ- ٩
صنفه كمال الدين أبو الربكات املبارك ابن الشعار املوصلي، حققه كامل ). الزمان

  .ه١٤٢٦= م ٢٠٠٥ -  بريوت - سلمان اجلبوري 
  . إيران- ٢٩٨ ص ٣ ج–اء الدين حممد العاملي :  الكشكول-١٠
 عمر رضا -  اجلزء احلادي عشر –تراجم مصنفي الكتب العربية :  معجم املؤلفني-١١

  .م١٩٦٠ = ه١٣٨٠مشق كحالة د
ا –أمحد بن علي املقريزي :  املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلثار-١٢  صور

  .باألوفسيت مكتبة املثىن ببغداد
 مصورة يف خزانة كاتب البحث أصلها – نزهة امللك يف الكالب واملكلبني -١٣

  .املخطوط حمفوظ خبزانة الظاهرية بدمشق
اية األرب يف فنون األد- ١٤  أمحد بن عبد الوهاب النويري اجلزء الثاين  ص: ب 

  . القاهرة، وزارة األوقاف واإلرشاد القومي- ٢٤٢
لد الثاين:  هدية العارفني أمساء املؤلفني وآثار املصنفني-١٥ ّألفه إمساعيل باشا . ا

أعادت طبعه باألوفسيت املكتبة . ١٩٥٥ُ طبع باآلستانة سنة - البغدادي 
  .ه١٣٨٧ - ي تربيزي بطهران اإلسالمية واجلعفر

ّصنفه صالح الدين خليل بن أيبك الصفدي باعتناء هلموت ريرت :  الوايف بالوفيات-١٦
  .م١٩٦١= ه١٣٨٤

حققها إحسان . أمحد بن حممد بن خلكان:  وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان-١٧
  .١٩٧٠ -  دار الثقافة، بريوت- عباس 

  .جليوث طبعة مر–ياقوت :  معجم األدباء-١٨



  
  

- ٣٧٧ -

  فوضى المصطلح اللساني
  وليد محمد السراقبي. د

ُتقسم اللغة من وجهة النظر التداولية والتواصلية إىل مستوى عام وآخر 
َّخاص، وهذا املستوى متثله املصطلحات يف كل علم من العلوم؛ ذلك أن أهل  ّ
كل علم حمتاجون إىل اإلجياز واالختصار ليتحقق هلم التواصل فيما بينهم يف 

وال يقوم الوجود احلقيقي هلذه املصطلحات إال بإمناء . صاصهمحقول اخت
  .ٍاملفردات اجلديدة، وبإعادة نشر املفردات أو الرتاكيب الناجزة مبعان جديدة

وقد شغلت قضية نقل املصطلح وترمجته الباحثني واملفكرين يف نقل العلوم 
ات ُمنذ رفاعة الطهطاوي وحىت يومنا هذا، فعقدت يف سبيل ذلك مؤمتر

ُّوندوات، وأقرت توصيات وتوصيات، وإذا ما حاولنا تلمس ذلك يف الواقع مل  َّ
  .ّنقع إال على سراب خادع

وليست قضية املصطلح اللساين مبنجاة عن قضية املصطلح العلمي، 
َّوالسيما أن اللسانيات أقرب إىل العلم منها إىل غريه، ذلك أن قارئ كتب 

ّضوعة بالعربية تتخطفه أمواج الفوضى اللسانيات املرتمجة منها أو املو
املصطلحية ما بني مغرب الوطن العريب وشرقه، وهو ما حيول دون فهم هذا 

ًالعلم فهما دقيقا صائبا ً ً.  
ْوقبل أن حناول سرب أغوار فوضى املعضلة املصطلحية اللسانية ال أجد  َ

ُّبأسا من الوقوف عند مفهوم املصطلح، مث أدلف إىل تلمس مالمح امل شكلة ً
ا، ألخلص من بعد  ُّ إىل تلمس الطريف -املصطلحية اللسانية وكشف مسببا

َّبأناة وصرب وتصرب حنو وضع احللول اليت ال أدعي حتميتها أو تأبيها على  ّ
  .املناقشة



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٧٨  )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

إن املصطلحات مفاهيم ومنظومات دالة مأخوذة من منظومة الدوال 
ا اللغوية ا تغدو مستقلة كلما . )١(اللغوية، فهي غري مفصولة عن دالال ّإال أ

ا التخصصي ا عن أصل وضعها . أوغلت يف ميدا فهي ألفاظ احنرفت دالال
ُفدخلت ميدانا خاصا من الداللة، يفصح عنها ويكشفها سياقها العلمي،  ً ً

ًالذي أصبحت حكرا عليه من بعد
)٢(.  

 وإذا حال لبعضهم أن جيانب الصواب فيعقد الصلة بني املصطلح والعلوم
ا، فإن املصطلح  ّالتقنية فيقصره عليها أو خيصه   ليس -  يف حقيقة األمر -ّ

كما يرى هؤالء؛ ذلك أن احلقيقة املصطلحية تبسط أجنحتها على ألفاظ 
احلضارة كافة، وتنضوي حتتها ألفاظ علوم االجتماع، واحلياة اإلنساينة، واحلياة 

  .)٣(صورة فيهاًالعامة، فال تبقى حكرا على العلوم التقنية أو حم
املعىن االشتقاقي، وهذا املستوى : فكل لفظ له ثالثة مستويات، األول

املعىن : والثاين. مرتبط جبذر اللفظ يف الطبيعة، وهو معىن إىل الثبات أقرب
العريف، فالعادة تعطي اللفظ معناه، وهذه العادة يندرج حتتها االتفاق واملواضعة 

املعىن : والثالث.  يتغري من عصر إىل عصروالعرف والتقاليد، وهذا هو الذي
االصطالحي، وهذا املعىن مرتبط باملستويني األولني مع تثبيت أحد جوانب 

  .املعىن باجتاه معيار دائم، وهذا املعىن املعياري ثابت ال يتغري
َّوتتضح املعضلة املصطلحية يف الدراسات اللسانية املرتمجة أميا اتضاح، من 

فقد كان أصحاب . تاب اجلامعي أو املوضوع للمختصنيدون تفريق بني الك
                                                            

 . م٢٠٠٤، ١٢٥ّالتحيز اللغوي، سلسلة كتاب الرياض، ع : محزة.  املزيين، د)1(

 .٨٧ات، ص قاموس اللساني: عبد السالم.  املسدي، د)2(

منهجية بناء املصطلحات، جملة جممع اللغة العربية، مج :  اخلطيب، أمحد شفيق)3(
 .٥٠٣، ص ٣، ج٧٥



  
٣٧٩  وليد حممد السراقيب.   د-  فوضى املصطلح اللساين

الرتمجات مدفوعني بالرغبة يف إشاعة هذا العلم اجلديد يف الساحة العربية، 
وتيسري الثقافة اللسانية اجلديدة ونشرها، وحتقيق السبق والريادة يف تقدمي 
 ّمفاهيمها يف زمحة العلوم واالختصاصات، ذلك أن الرتمجة أهم الوسائل اليت
َّتسلك يف وضع املصطلح، وهي مقدمة على التعريب، ذلك أن فيها سعة أفق  ّ ُ

  .)٤(استيعاب مضامني األلفاظ األعجيمة يف اللغة العربية
وقبل أن أصل إىل حتديد أسباب الفوضى املصطلحية يف الدراسات 

ْاللسانية، حيسن يب أن أعرض مناذج عما أقول ولتكن البداية مبصطلح . ُ
ً الذي أصبح علما على هذا الفرع من الدراسات اللغوية، فقد بلغت )اللسانيات( َ

ًاملصطلحات اليت استعملت يف التعبري عنه ثالثة وعشرين مصطلحا بدءا من  ً ْ ُ
ً، مرورا )علم اللغة النظري احلديث(، و)علم اللغة(، و)فقه اللغة(، و)الالنغو يستك(
، وهو آخر )٧()اللسانيات( و،)٦()ِّاللسنيات(َ، و)األلسنيات(َ، و)٥()األلسنية(بـ

م يف اجلزائر، ١٩٦٦َّ أول مرة سنة فقد ظهر. األمساء اليت اصطلح عليها املعنيون
                                                            

 .٩٣املصطلحات العلمية، ص :  الشهايب، مصطفى)4(

يظن بعض الدارسني أن هذا املصطلح خاص باملغرب عامة وتونس خاصة، والصواب فيه  )5(
وأول من وضعه أوغسطني . منا وترعرع يف لبنانأن أول استعمال له كان يف فلسطني مث 

َّاملعجمية العربية على ضوء الثنائية األلسنية (م، يف كتابه ١٩٣٧مرمرجي الدومنيكي سنة 
 .٦٩/ قاموس اللسانيات. ، الصادر عن مطبعة اآلباء الفرنسيني يف القدس)السامية

ْاللسن( جرى تداول هذا املصطلح يف املغرب العريب، وهو مأخوذ من )6( اللغة : ، ومعناه)ِّ
ًِّوالكالم إذا كان واضحا بيـنا .  كما يرى د- ُومل يكتب هلذا املصطلح الشيوع . ً

املسدي ألنه كاملهجور، وميزانه الصريف على قدر من الشذوذ، وبنيته غري متآلفة 
 .٧١/ قاموس اللسانيات. َّاملقاطع نبا عنه الذوق، ولذا ختلى عنه مستعملوه بسرعة

 .٧٢/ عبد السالم، قاموس اللسانيات. املسدي، د: نظرها مسلسلة يف ا)7(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٨٠  )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

مركز الدراسات واألحباث (وكان موضع اتفاق املختصني يف الندوة اليت أقامها 
ّم، مث احتضنه املختصون ١٩٧٨يف تونس يف سنة ) االقتصادية واالجتماعية

عبد م، ووضع الدكتور ١٩٨١نيات املعقودة يف دمشق سنة يف ندوة اللسا
وبذلك . م١٩٨٤وصدر سنة ) قاموس اللسانيات( كتابه السالم المسدي

ّبعد أن توزعته سبل ((ّيكون أبناء العربية قد توحدوا على مصطلح واحد 
))االستعمال فصاغ له الصائغون من العبارات ما يناهز العشرين

كما رأينا  ،)٨(
  .من قبل

وعلى الرغم من كل ذلك يأيت الدكتور أمحد خمتار عمر ليخرق هذا 
بل . فنعود عودنا على بدئنا) األلسنية(ِّاإلمجاع ويعود إىل زجنا يف مصطلح 

خيتار هذا املصطلح ليطلق على عدد كامل من جملة عامل الفكر الصادر سنة 
صطلح امل( نفسه بعنوان أحمد مختار عمرم، وقد افتتح حبث للدكتور ١٩٨٩

، مع إقراره هو نفسه بأن هذا املصطلح ليس أكثر )َّاأللسين وضبط املنهجية
علم (وحجته أن مصطلح ). اللسانيات(و) علم اللغة(ًانتشارا من مصطلحي 

َّحباجة إىل إيضاح جماله وحدوده ومنهجه، ألن مناهج كثرية تقلبت ) اللغة َّ
إىل . يث، وعلم اللغة العامعلم اللغة احلد: َّعليه، ومر مبراحل كثرية، فقيل

 يلتبس بتعليم اللغة، وأن مصطلح - علم اللغة - جانب أن هذا املصطلح 
مل تكن ) لغة(وأن كلمة . ُّاللغوي يدل على الشخص الذي أتقن عدة لغات

ًتستعمل قدميا مبعناها املعروف اآلن، وإمنا كانت تستعمل مبعىن  ، فلم )اللهجة(ُ
أما مصطلح ). لسان(لكرمي، وإمنا ورد فيه كلمة يف القرآن ا) لغة(ترد لفظة 

، فقد احتج لذلك بأن مصطلح علم اللغة احلديث غري خاص )اللسانيات(

                                                            
 .٢١٣/ التحيز اللغوي: محزة.  املزيين، د)8(



  
٣٨١  وليد حممد السراقيب.   د-  فوضى املصطلح اللساين

بلغة معينة، وإمنا يدرس اللغات كلها وحيلل أي مستوى منها فمعىن اجلمعية 
). لسان(ًبدال من ) ألسن(ملحوظ يف وظيفة هذا العلم، ولذا يناسبه لفظ اجلمع 

، فمن السهل أن )لسانيات(أسهل من ) ألسنية(رف يف مصطلح وبأن التص
 - ) لسانيات(مث إن مصطلح . ًدراسات ألسنية بدال من دراسات لسانياتية: تقول

وهذا ). اللسانيات(أم إىل ) اللسان( ملبس هل هو منسوب إىل - وفق رأيه 
 إىل اجلمع ًامسا للعلم، فعند النسبة) ألسنية(ُاحملظور يزول عندما يستعمل مصطلح 

فإن ) لساين(أما عند استعمال مصطلح ). العلم(يكون املراد النسبة إىل ) ألسين(
  .)٩(ال مبعىن العلم) اللغة(مبعىن ) اللسان(النسبة تكون إىل 

 )كولنج. ي. ن(لـ) املوسوعة اللغوية(ًوعلى الرغم من ذلك يأيت مرتمجا 
علم : فيقوال) Linguistics(ليضعا مصطلحات عدة يف مقابل مصطلح 

اللغة، ألسنية، علم اللغويات، اللسانيات، علم اللغات، وعليك أيها القارئ 
أن ختتار وهذا برهان على جهلهما مبا أصبح مستقرا يف هذا امليدان من 
ّمصطلحات، وعلى افتقارمها إىل الدقة النامجة عن متابعة ما حيد من دراسات، 

َّالمسني على غالف املوسوعة، ولعل هذا أو أنه ليس هلما من الرتمجة إال وضع ا
َّهو األكثر رجحانا من غريه، ومن مث إغفاهلما مسألة السياق يف أثناء الرتمجة  ً
واالكتفاء مبا تنجدمها به املعجمات الثنائية اللغوية، وهذا ليس مما ينبغي أن 

  .يف الرتمجة(!) يقوم به متضلع 
َّدراسة حتليلية تطبيقية لنظرية : ةاأللسنية احلديثة واللغة العربي(ويف كتاب 

ِّ، يستعمل مؤلفه مصطلحات )١٠()احلكم النحوي والربط على اللغة العربية
                                                            

 .٩ -٨: َّاملصطلح األلسين العريب وضبط املنهجية:  عمر، أمحد خمتار)9(

م، وهو من تأليف ١٩٩٧، نيسان )كتاب الرياض( من سلسلة ٤٠صدر هذا يف العدد  )10(
 .أحد املشاركني يف املوسوعة اللغوية املذكورة من قبل) ين محيديحميي الد. د(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٨٢  )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

ِّألداء املفاهيم اليت يؤديها ) األلسنية(، و)اللغويات العامة(و) اللغويات(
 غري ما سعد السويحويستعمل مقدم الكتاب ). اللسانيات(مصطلح 

  .)١١(لم اللغة، وغري ذلكاللسانيات، وع: مصطلح، فيقول
ًحممد زياد كبة أيضا عدة كلمات عند ترمجته كتاب . ويستعمل د جون (َّ

) Linguistics(، فيضع مقال )١٢()تشومسكي(الذي حيمل عنوان ) ليونز
اللسانيات، وعلم اللغة، والنظرية اللغوية، والنظرية اللغوية احلديثة، : مصطلحات

ا وأبعدها عن الصوابواألعمال النحوية، واملصطلح األخري   .)١٣( أغر 
منـزلة من التجريد عن طريق النسبة النعتية ) األلسنية(صحيح أن ملصطلح 

ًإىل لفظ خالص االمسية يتفق اشتقاقيا مع املصدر الصناعي، ويتصف 
ِّألسين، وألسنيني: بالطواعية الشتقاق نعوت كثرية منه، حنو إال أن هذا . ّ

ُّمثل يف أذهان املختصني فعدلوا عنه، ألنه ظل وجد صعوبة يف الت((املصطلح 
ًمتلبسا باسم النسبة إىل اجلمع ِّ((

وهو يف الوقت نفسه خروج مصطلح . )١٤(
ُاللسانيات الذي كان موضع إمجاع يف غري ما ندوة أقيمت يف شرق الوطن 
العريب ومغربه، مث إنه يتسم باالتساق من جهة، والتجريد العايل من جهة ثانية، 

  .)١٥(ة التصور من جهة ثالثةومشولي

                                                            
اجلرأة على ( مقال ٢مراجعات لسانية، ج:  لالستزادة يف تعرف مثالب الكتاب انظر)11(

 . وما بعدها، ففي ذلك غناء عن إعادته هنا٧٣، ص)نشر العبث

 .م١٩٨٧، ١ صدر هذا الكتاب عن النادي األديب يف الرياض، ط)12(

 .١تشومسكي، النادي األديب، الرياض، ط: يونز، جيون ل)13(

 .٧٠: قاموس اللسانيات: عبد السالم.  املسدي، د)14(

 .٧٢/  نفسه)15(



  
٣٨٣  وليد حممد السراقيب.   د-  فوضى املصطلح اللساين

ًولنـزيد األمر وضوحا البأس من أن نقف عند أمثلة أخرى ففي اإلحصاء 
، للمقابالت العربية اليت )١٦(الذي قام به املرحوم الدكتور أمحد خمتار عمر

  :ُوضعت يف مقابل املصطلحات اإلنكليزية
١- phonem.  
٢- Allophone.  
٣- Phone.  

َّتبني أن املصطلح األول فونيم، : ً كان له أحد عشر مقابال، هي على التوايلّ
صومت، فونيم، فونيمية، صوتيم، صوت جمرد، صوتية، مستصوت، / صومت، صوت

ألوفون، صومت تعاملي، : هي: وأن املصطلح الثاين وضع له ستة مقابالت. الفظ
مصطلح : متغري صويت، ألوفون، بد صوتية، ووقفت على مقابل سابع هو/ ألوفون
الذي أصدرته ) القاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللسان( صويت يف بديل

  .منذر عياشي. م برتمجة د٢٠٠٢جامعة البحرين سنة 
فون، : فكانت له أربعة مقابالت هي) Phone(وأما املصطلح الثالث 

صوت، صوت لغوي، صوت كالمي، ووقفت على مقابل خامس يف املوسوعة 
أما عدد عينات الدراسة فكان ). ويتص(املذكورة منذ قليل، وهو مصطلح 

  .تسع عينات
واملصطلحني املرتبطني به، ) Morpheme(وتباينت املصطلحات املقابلة لـ 

  :، فكانت على التايل)Morph(و) Allomorph: (ومها
١ - Morphemeمورفيم، صيغم، وحدة صرفية، مورفيمة، : ، ومقابالته

  .صرفية جمردة، صرفية
                                                            

 .١٢َّاملصطلح األلسين العريب وضبط املنهجية، ص : أمحد خمتار.  عمر، د)16(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٨٤  )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

٢- Allomorph :ف، شكلم، متغري داليل، بد صرفيةألو مور.  

٣- Morph :١٧(مورف، تشكل(.  

ُالذي وضعت له مصطلحات ) Lexeme(ومن األمثلة كذلك مصطلح 
وحدة معجمية، لكسيم، مفردة جمردة، معجمية، مفردة معجمية، : )١٨(عربية هي

ْمادة لغوية، مأصل َ
)١٩(:  

: ةُالذي وضعت له املقابالت اآلتي) diachronic(وكذلك مصطلح 

ًووضع حممد اخلويل مقابال . ّتطوري، متعاقب، تعاقيب، تارخيي، زماين، تعاقبية
محمد . االنفجاري االحتكاكي، وترمجة د: ًمقابال هو) affricate(ملصطلح 

:  مصطلحاتأحمد مختار عمر. ووضع له د) شديد(بـرشاد الحمزاوي 

َّمزجي، مركب، شديد، رخو َْ.  

  : املقابالت اآلتية)assimilation(ُووضعت ملصطلح 

  .متاثل، مماثلة: الخولي عند - ١

  . شديد، متاثل:الحمزاوي عند - ٢

ة، انسجام: الموسوعة اللغوية يف - ٣   .مماثلة، متاثل، جماورة، مشا
                                                            

 .١٣ نفسه، ص)17(

القاموس : لد، وبكرو، أوزاو٢٠٧: قاموس اللسانيات: عبد السالم.  املسدي، د)18(
 .١٠٢٣املوسوعة اللغوية : ، وكنج، ن،ي١١١٤: املوسوعي اجلديد

، واملوسوعة ١١١٤: ، والقاموس املوسوعي اجلديد٢٠٧:  قاموس اللسانيات)19(
 .١٠٢٣/ اللغوية



  
٣٨٥  وليد حممد السراقيب.   د-  فوضى املصطلح اللساين

  .، مماثلة، جماورة، استيعاب)٢٠(إدغام: القاموس الموسوعي يف - ٤
و أن يكون مناذج فإذا كان أمر املصطلح اللساين على ما ذكرناه، وهذا ال يعد

معدودة، فهل نستطيع بعد صور الفوضى اليت رأينا أن نتفق مع الدكتور حممود 
ٌّفهمي حجازي الذي ادعى أن بناء املصطلح اللساين مستمر على حنو من االطراد  َّ

 حيسم -  وفق رأيه –ّواخلالف احملدود؛ وأن استخدام هذه املصطلحات املطردة 
والسيما أن الدكتور حممود حجازي نفسه . لحاتاخلالفات احملدودة يف املصط

رميون طحان، قد استعمل مصطلحني خمتلفني للتعبري عن مفهوم (أشار إىل أن 
َّالعلوم اللغوية، والعلوم األلسنية، واأللسنية، ومسى املختصني فيه : واحد، فقال

دروس : ()جان كانتينو(ّوأن صاحل القرمادي يف ترمجته كتاب . باللغويني واأللسنيني
َّم مساه علم اللغة، وأطلق على ١٩٦٦الصادر سنة ) يف علم األصوات العربية
ذا األصل املشرقي ) األلسنية(، وأطلق مصطلح )اللغوي(املختص يف ذلك اسم 

أحمد وقام الدكتور ). ًألسنيا(ّعلى علم اللهجات، ومسى املختص باللهجات 
ليطلقه على ) األلسنية( مصطلح َّيف البحث الذي تكرر ذكره باختيارمختار عمر 

) األلسنية(و) علم اللغة(علم اللغة، وساق من احلجج الكثري، ومعلوم أن مصطلح 
ّفهل بعد ذلك كله يقبل من الدكتور حممود حجازي ادعاء االطراد = ليسا مرتادفني  ُ

                                                            
ّغري صحيحة، ذلك أن اإلدغام تغري صويت يؤدي إىل ) إدغام(ترمجة هذا املصطلح بـ )20(

ّفرياد به حتول صوتني ) assimilation( أما املصطلح ).َّبدد(َّحرف مشدد كما يف 
ًخمتلفني اختالفا نسبيا إىل صوتني متقاربني نسبيا، أو متماثلني، كما يف إبدال  ً ) اصتلح(ً

ر(، و)اصطلح(إىل  ًال يعد إدغاما، وكذلك يف ) الطاء(و) التاء(، فتماثل )ازدهر(إىل ) از
، دار ١مي، األسس اللغوية لعلم املصطلح، طحممود فه. حجازي، د: انظر. التاء والدال

  .١٧٠ - ١٦٦م، ص ص ١٩٧٧غريب للطباعة، القاهرة، 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٨٦  )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

  .وقلة اخلالف يف املصطلح اللساين
ّوليس األمر مقصورا على التعددية يف املصطلح ال لساين فحسب، بل يتعداه ً

وألضرب على . إىل تعدد رسم اسم العلم عند املرتمجني بل عند املرتجم الواحد
ذلك مثالني فقط، أوهلما من كتاب الدكتور حميي الدين محيدي اآلنف الذكر، 

ذا الرسم، ومرة أخرى برسم تشومسكيفقد ورد فيه اسم اللغوي املشهور   مرة 
اين فهو من القاموس املوسوعي اجلديد السابق ذكره أما املثال الث). شومسكي(

 يف صفحتني متتاليتني على )troubetzkoy(ًأيضا، فقد ورد فيه اسم اللساين 
وقل األمر نفسه بالنسبة إىل اللغوي . تروبيزكوي، مث تروبيتسكوي: النحو اآليت

د ّ، فليس مثة أدىن اتفاق على رسم موح)فردينان دي سوسير(الفرنسي الشهري 
  .المسه

ًكل ذلك فضال عن اخلطأ يف وضع املقابل الصحيح للمصطلح األجنيب أو 
الذي يرتمجه اللسانيون العرب ) universal(ترمجته، على حنو ما جنده يف ترمجة 

، النحو العاملي أو )٢٢()universal grammer(، فيقولون يف )٢١()عاملي(بـ

لعامة اليت تشرتك فيها اللغات الكليات ا: وإمنا املقصود به. القواعد العاملية

ْكيفي(بـ) Arbitrary(حممد زياد كبة مصطلح . وترجم د. مجيعها ، وهذا )َ
                                                            

 .١٠٥٧/ ، واملوسوعة اللغوية١١٣٧:  القاموس املوسوعي اجلديد)21(

، وترمجها )عامليات النحو( ترمجها حميي الدين محيدي وزميله يف املوسوعة اللغوية بـ)22(
، وهو )كليات(ًومل أجد أحدا ترمجه بـ). وينك(املسدي يف قاموس اللسانيات بـ

التسابق : مدارس اللسانيات(حممد زياد كبة يف ترمجته كتاب . الصواب، إال د
، النشر العلمي واملطابع، جامعة امللك سعود، )جفري سامسون(لـ) والتطور
 .ھ١٤١٧



  
٣٨٧  وليد حممد السراقيب.   د-  فوضى املصطلح اللساين

. ُمصطلح فلسفي يراد به اهليئة القارة يف الشيء ال يقتضي قسمة وال نسبة لذاته

 -كبة .  أعين د- وكذلك ترمجته . اعتباطي أو عشوائي: والصواب يف ترمجته

وهو مصطلح ) العامليات احلقيقية(بـ) Uneversal Substantiqe(مصطلح 

  .)٢٣(الكليات اجلوهرية أو الكليات املوضوعية: َّال مؤدى له، والصواب

ا الكثرية، من بينها   :إن هلذه الفوضى أسبا

  . االرجتالية واحلماسية- ١

  . الفردية وادعاء السبق والريادة، وانعدام الروح اجلماعية- ٢

  .ني ومصادرهمُّ تعدد مشارب اللساني- ٣

  . النعرة القطرية- ٤

  . اجلهل بأصول علم املصطلح- ٥

َّ انعدام املنهجية املوحدة يف التعريب- ٦ َّ.  

 إصدار املعجمات -  وهي يف الغالب ملك ألفراد -ِّ تويل دور النشر -٧

  .املصطلحية

  . عدم وجود هيئة عربية قومية يقتصر العمل فيها على امليدان املصطلحي- ٨

 Etymology: ني الشرح والتفسري واملصطلح، كقوهلم يف اخللط ب- ٩

  .التأثيل، أو التأصيل: علم تاريخ الكلمات، والصواب

  . غياب املبادئ املصطلحية- ١٠

، )بيشتهيربيرت (َّإن املصطلح املثال البد فيه من شروط حددها كل من 

                                                            
 .١٦٣، ص ١ مراجعات لسانية، ج)23(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٨٨  )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

عن الشرح وجود احلافز الواضح لوضعه، واستغناؤه : )٢٤(، ومنها)جينيفر دراسكاو(و

والتفسري، وخلوه من الزيادة واحلشو، واالستغناء عن الرتادف والتعددية املعنوية، 

، )٢٥(َّواالتسام بدرجة العاملية، والقابلية لالشتقاق، واالتفاق مع القواعد الرتكيبية للغة

واإلجياز غري املخل بوضوحه، والدقة املتناهية، والوحدة، وحتميل املصطلح مفهوم 

  .)٢٦(وافقته يف املعىن والبنيةمدلوله وم
ا واضعو املصطلحات، ومن أمهها : َّوكذلك مثة صفات جيب أن يتلبس 

َّالرباعة يف لغتني على األقل، وإتقان االختصاص العلمي، واألرضية الرتاثية 
َّالعلمية يف االختصاص، والدافعية، واملوهبة والكفاية، واخلضوع لربامج تأهيل 

ّلح وترمجته وتعريبه، والقدرة على التخلي عن األنانية مرسومة يف وضع املصط
  .والعمل بروح اجلماعة، والثقافة الشاملة املنفتحة

ًإن مثة معاجم كثرية ضمت كثريا من املصطلحات اخلاصة : وقد يقول قائل َّ ِّ َّ
                                                            

حممد حلمي هليل، جامعة .  املصطلحية، ترمجة دمقدمة يف: بيشت، هربرت، وجينفر دراسكاو) 24(
  .١٧٠ - ١٦٦م، ص ص ٢٠٠٠الكويت، 

َّإىل هذه الناحية فأقروا أن لكل لغة خصائص معينة؛ -  رمحهم اهللا -  التفت علماؤنا )25( ُّ
َّ ال توزن، ألن الوزن الصريف يف العربية -  على سبيل املثال - فاأللفاظ األعجمية 

ومن .  والزائد وهذا األمر ال يتحقق يف اللفظ األعجميمتوقف على معرفة األصلي
هنا ال ميكن أن تطرد األمساء األعجمية يف األوزان العربية على أساس من التأصيل 
واالشتقاق أو الطبيعة الصوتية، فيمتنع لذلك صوغ قواعد عربية ملادة غري أصيلة يف 

ة يف عصور االحتجاج، وزارة أثر الدخيل على العربي: مسعود. بوبو، د: انظر. العربية
 .١١٨م، ص ١٩٧٨، ١الثقافة بدمشق، ط

منهجية بناء املصطلحات، جملة جممع اللغة العربية بدمشق، :  اخلطيب، أمحد شفيق)26(
 .٥٣٠، ص ٣، ج٧٥مج



  
٣٨٩  وليد حممد السراقيب.   د-  فوضى املصطلح اللساين

معجم علم اللغة النظري لمحمد علي الخولي، ومعجم : باللسانيات، مثل
يث، ومعجم علم اللغة التطبيقي، وقاموس مصطلحات علم اللغة الحد

  .ُ وغريها وغريها، وإليها يكون املفزع ومنها تؤخذ االستشارةاللسانيات،
 ميكن أن – مع تقديرنا لكل من أسهم يف وضعها - إال أن هذه املعجمات 

ا، ومنهاجملةنتفق مع املرحوم الدكتور أمحد خمتار عمر يف    : الصفات اليت تتسم 
ا فرد أو جمموعة أفراد الفردية،- ١   . فهي ليست أكثر من جهود قام 
  .َّ ال تتفق يف منهجية معينة يف الوضع املصطلحي- ٢
  . ليست مستوعبة املصطلحات كلها- ٣
ِّ ليس فيها شرح للمصطلح حيدد مفهومه على غرار معاجم املصطلحات - ٤

 Liguistics And(للسانيات، ومعجم ) oxford(يف هذا العلم، مثل معجم 

Phonetics ( لـ)David Crystal (وغريمها.  
: َّ أن فيها مصطلحات واشتقاقات غري متسقة مع لغة اللسانيات، حنو- ٥

، )Natauariable(يف مقابل ) ميتا متغري(، و)Nominalisation(التأسيم 
  ).Abreviation(يف مقابل ) موجوز(و) Facabryation(والتبئري يف مقابل 

 إىل اللبس املصطلحي؛ ألنه يوحي بوجود فروق ٍوهو مفض:  الرتادف- ٦
  .ًداللية ال وجود هلا أصال، وهذا يؤدي إىل إجياد صعوبة يف التواصل

) حرف( التداخل املصطلحي كاستعمال واضعيها مصطلحي - ٧
  .للتعبري عن مفهوم واحد) صامت(و

 االستخدام امللبس للمصطلح بوضع مصطلح تراثي ألداء مفهوم - ٨
وقد . ؤدي إىل التمزق واحلرية بني داللة الرتاث وداللة احلداثةحديث، مما ي

ًمقابال لـ ) اإلدغام(َّْسبق يل أن عرضت ملثل اللبس يف استخدام مصطلح 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٩٠  )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

)Assimilation (وما هو بذاك)٢٧(.  
وإذا كانت بعض االصطالحات الصوتية املوروثة عن علماء العربية تتسم 

: ف بينهم حول داللة مصطلحات مثلبشيء من الثبات واالستقرار، فال خال
ُِّحلقي، وحنكي، وشفوي، وأسناين، إال أن مثة مصطلحات خالفت ما اتفق عليه  َّ

يف املصطلح الرتاثي، كتقسيمهم االسم إىل منصرف وغري منصرف، واألول يقبل 
عالمات اإلعراب الثالثة وهي الضمة، والفتحة، والكسرة، والثاين ال يقبل إال 

، فعاد )Triptote( الضمة والفتحة وقد وضع هلذا النوع مصطلح :عالمتني مها
ذو األحوال (، وترمجه عبد الصبور شاهني بـ)٢٨()ثالوث إعرابي(اللغويون فرتمجوه بـ
. وهذا األخري له يف الرتاث العريب داللة أخرى. )٢٩ ()ِّالمتصرف(و) اإلعرابية الثالثة

، وهو عند عبد الصبور )فثنائي الصر(بـ) Diptote(وترجم املسدي مصطلح 
  ).غير المنصرف) (ذو حالتين إعرابيتين(شاهني 

َّوال خيفى أن هذه الفوضى املصطلحية سينجم عنها فوضى أخرى يف فهم 
مداليل هذه املصطلحات من جهة، والقطيعة الثقافية والعلمية بني مشرق الوطن 

ُالعريب ومغربه والدليل على ذلك أن مثة كتبا ترتجم يف امل ً غرب تعود بالفائدة على َ
) اللغة(املشارقة والعكس صحيح؛ ذلك أن مضمون علم اللسانيات سيكون 

فال قيمة ألي كتاب . عند ثالث) اللسان(عند آخر، و) الكالم(عند مرتجم، و

                                                            
، )الفاعلية(و) حالة الرفع(مبصطلحي ) Nominative(ً ومن ذلك أيضا التعبري عن )27(

  .انومها مصطلحان متباعدان وملبس

 .١٧٧ قاموس اللسانيات، ص )28(

عبد الصبور شاهني، دار املشرق، بريوت، . العربية الفصحى، ترمجة د:  فلشر، هنري)29(
 .٢٢٤م، ص١٩٨٣، ٢ط



  
٣٩١  وليد حممد السراقيب.   د-  فوضى املصطلح اللساين

مرتجم إذا مل يقم صاحبه بتفريق واضح بني املفاهيم الثالثة من خالل التدقيق 
ًيف وضع مصطلحات دقيقة تعني كال   . منهاِّ

بعد هذا العرض هلذه الفوضى هل هناك إىل خروج من سبيل؟ إن سبيل 
  :اخلروج ميكن أن جنملها يف اجلوانب اآلتية

  .َّ منها ما يتعلق باملصطلح واملعجمات اخلاصة به- ١
  .ً منها ما خيص واضعي املصطلح أفرادا ومؤسسات- ٢
جها يف وضع املصط- ٣   .لحُّ منها ما خيص السبل اليت ميكن 

  :ّأما ما خيص املصطلح فيمكن أن نفرده بالنقاط اآلتية
 التأصيل الرتاثي، ذلك أن االتكاء على غري العربية يف كل جماالت احلياة - أ

ًال يعدو أن يكون انتقاصا من قيمة لغتنا العربية، وتعبريا عن اإلميان بقصورها  ً
ة التفكري والعلم عن الوفاء حباجاتنا التعبريية، وعن أن تكون هذه اللغة لغ

  .والتقنية
م ١٩٨١ّوقد أكدت ندوة وضع املصطلحات املعقودة يف الرباط سنة 

ّأولوية الرتاث يف وضع املصطلحات، وهذا من البدهي مبكان، ذلك أن اللغة  َ
فقد كان هلا اليد الطوىل يف . العربية معروفة بغناها على صعيد الفكر واحلضارة

وكانت لغة العلماء، بل .  عرب تارخيها الطويلٍّتقدمي معني ثر من املصطلحات
لغة الشعوب اليت دخلها اإلسالم، وكانت وحدها لغة العلم ال تنازعها أية لغة 
أخرى مكانتها تلك، فهي وسيلة الكتابة؛ ووسيلة احلوار إذا تنافرت أصول 

  .العلماء
ّوقد تقصى املؤرخ  ليزية  عدد األلفاظ العربية اليت دخلت اإلنكّفيليب حتيَّ

هذا العدد إىل ) آرثر جفري(فكانت مخسة آالف كلمة، وارتقى املستشرق 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٩٢  )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

  . )٣٠(الضعف
إن احلفريات املصطلحية يف الرتاث، والتنقري الدؤوب يف نصوصه بغية 
تسجيل الكلمات اجلديدة والربط فيما بينها من بعد، كل أولئك خطوة ال 

ولنا من مصطلح . )٣١(غىن عنها يف تقدمي أمناط االستعمال ومتثيلها
خري مثال، فقد سبق أن رأينا أنه قد وضع له ما يناهز عشرين ) اللسانيات(

ذكره يف مقدمة كتابه ) ھ٤٥٨- (ًمصطلحا، مع أنه سبق البن سيده 
، فلو اطلع عليه املختصون لكفاهم مؤونة الفوضى والتشتت يف )احملكم(

  .املصطلح
لك املسكوك بالوسائل األصيل املستمد من الرتاث، أو ذ((إن املصطلح 

))جيب أن يكون اهلدف األمسى لوضع املصطلح العريب... املتاحة
)٣٢(.  

وألضرب . ّواملصطلح الرتاثي األصيل أفضل من أي مصطلح أوريب مركب
) موضع النطق(الذي ترجم إىل ) Point articulation(على ذلك مصطلح 

ًإجيازا واختصارا، وليس ، وهو أكثر )ْالمخرج(َّمع أن يف تراثنا العريب مصطلح  ً
  .أقل أداء للمعىن من املصطلح األول

َّألن دقة املصطلح وتناغمه املبنوي وخصوصيته، كل :  الدقة املتناهية- ب
قد ذلك كفيل بالدفع به إىل ميدان االستعمال وإزاحة ما سبقه من مصطلحات 

صطلح وسأضرب على ذلك أمثلة من امل. ال تصل إىل مستوى رقته وتناغم مبناه

                                                            
 .٤٩٨ منهجية بناء املصطلحات، ص )30(

 . التحيز اللغوي)31(

، مكتبة العبيكان، ١اللغة العربية يف عصر العوملة، ط: أمحد حممد.  الضبيب، د)32(
 .م٢٠٠١الرياض، 



  
٣٩٣  وليد حممد السراقيب.   د-  فوضى املصطلح اللساين

مع أن يف تراثنا ) بريتون(و) بريطون(إىل ) Perition(ّالطيب، فقد عربت كلمة 
على مدى ) دورلندا(ً، وهذا املصطلح بقي مضمنا يف معجم )صفاق(مصطلح 

ُِّالذي عرب إىل ) aorta(أو ) arote(ومثل ذلك مصطلح . مخس وعشرين طبعة
ر(أو ) الوتني(مع أن يف تراثنا مصطلح ) أرطي(   ).األ

ّوما تقدم ذكره من أمثلة وهي أكثر من أن حتصى، يرد على من يتهم تراثنا  ُ ّ
ًباحملدودية يف الساحة العلمية باملصطلحات املناسبة متذرعا بكثرة املفاهيم، أو 
. َّبقصر عمرها، أو بعجز املصطلح الرتاثي عن منافسة ما استقر من املصطلحات

ًإن من املؤسف حقا أن جند لسانيا م ً  حيذر عبد القادر الفاسي الفهري. دثل َّ
ًّ خيلق تومها بصدق -  يف رأيه - ّمن استعمال املقابالت العربية الرتاثية، ألن ذلك 

  .)٣٣(املصطلح العريب
من ذلك املصطلحات :  مراعاة النمط اللغوي العريب وإغفال النحت- ج

ا )inter lextual(كما يف ) inter) (السابقة اإلنكليزية(املبدوءة بـ  واملراد 
ويف ). بيصائيت(ومثلها ) ّبينصية(ُوباللجوء إىل النحت ترمجت إىل ). َّبني نصية(

وإفضاء إىل إدخال صيغ ال . )٣٤(هذه الطريقة نأي عن النموذج اللغوي العريب
  .)٣٥(تنسجم واملوازين العربية الصرفية واالشتقاقية

ِّففي العينة . ًيثاً قليل االستعمال قدميا وحد-  على أنه موجود - والنحت 
ًمصطلحا، ال يتجاوز ) ١١٢٣٣(اليت كانت تضم ثالثة معاجم عدد جذورها 

ّ مصطلحا، كما بني الباحث أمحد شفيق ١٣عدد املصطلحات املنحوتة  ً
                                                            

 .٥٨٣ املصطلح األلسين وضبط املنهجية، ص )33(

 .٢٢٧ األسس اللغوية لعلم املصطلح، ص )34(

 .٥٨٧ املصطلح األلسين وضبط املنهجية، ص )35(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٩٤  )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

ّوأضاف أيضا أن عدد املنحوتات الشائعة الناجحة ال تزيد على . اخلطيب ) مئة(ً
ّة جدا تدفع الباحث إىل تنكب ، وهي نسبة ضئيل)٣٦(%)٠.٥(عدا، أي بنسبة  ً

  .هذه السبيل يف وضع املصطلح ما وسعه ذلك
َّ ترك الرتادف واالشرتاك والتضاد، ذلك أن لكل مصطلح داللة على - د

ٍمفهوم معريف يف جمال معريف ما، وتعدد املرتادفات مفض إىل فوضى فهم الداللة  ُّ
ولذلك أجدين . )٣٧(من جهة، ومؤشر على ضبابية املصطلح من جهة ثانية

ًمدفوعا إىل خمالفة الدكتور حممود فهمي حجازي الذي ذهب إىل أن بعض 
، لذلك ارتأى أن )اإلضافة(و) الجر(ّاللغات كالالتينية متيز بني مصطلحي 

ويف ). dative(و) gonitive(ُيستعمل هذان املصطلحان مقابل مصطلحي 
: ًأيضا، فيقال عنهاعلى حروف اجلر ) اإلضافة(ُتراثنا النحوي يطلق مصطلح 

ا تضيف معىن الفعل إىل االسم، لذا أرى أن يقتصر على  حروف اإلضافة، أل
فحسب، ويرتك أمر الفصل بني احلرف واالسم إىل التحليل ) اإلضافة(مصطلح 
  .السياقي
ة أو املناسبة أو املشاركة بني املدلول اللغوي للمصطلح - ٥  إجياد املشا

  .)٣٨( يف االصطالحّومدلوله الذي استقر عليه
 الربط بني اللفظ أو سياقه املصطلحي، فال مانع من أن جند - ٦

َّإال أن كل واحد منها له سياقه . النموذج، واملثال، واملنوال: مصطلحات مثل ّ
                                                            

 .٥٢٢:  منهجية بناء املصطلحات)36(

 .١/ قاموس اللسانيات )37(

ا ندوة توحيد منهجيات وضع امل– وهذا )38( صطلحات اجلديدة ّ أحد املبادئ اليت أقر
 .م١٩٨١/ ٢/ ٢٠ - ١٨املعقودة بتاريخ 



  
٣٩٥  وليد حممد السراقيب.   د-  فوضى املصطلح اللساين

ًالنوعي تصورا واستعماال، ألن أي اقتطاع هلذا املصطلح أو ذاك عن سياقه  ًُّ
ِّماله من جهة، واحلد من حماولة ّسيكون مدعاة إىل الغموض واللبس يف استع

ّوكل ذلك إمنا يكون يف . إجياد مصطلح أكثر دقة للداللة على املصطلح األجنيب
  .)٣٩(اطالع املستعملني للمصطلح يف نسيج البحث العلمي

ًأما ما يتعلق بواضعي املصطلح أفرادا ومؤسسات، فيوصى مبا يأيت ّ:  
ّرحلة اجلامعية، ووضع مقرر ّ االهتمام بقضية التأصيل املصطلحي يف امل- ١ ّ

ّخاص باملصطلح واملصطلحية يف كل حقل ختصصي ْ َ ّ.  
ُّ حصر مصطلحات التخصص الدقيق لوضع مقابالت هلا على حنو - ٢ ْ َ

حيقق الفروق الدقيقة بني هذه املصطلحات من جهة، والروابط بني كل 
  .املصطلحات املنتمية إىل حقل داليل واحد من جهة أخرى

هود العلمية فيما بني املصطلحني وتوحيدها والتخلي عن  تواصل اجل- ٣
 ومن األمثلة على ذلك ما ذكره. َاألنانية من جهة والنـُّعرة القطرية من جهة أخرى

علم األصوات (الدكتور محزة املزيين أن بعض املشارقة استعمل مصطلح 
، وهو مصطلح مقصور )phonology(يف مقابل املصطلح األجنيب ) الوظيفي

ُ الداللة على اهتمام واحد من مجلة اهتمامات العلم الذي يطلق عليه، وأن على
ّوهو مصطلح أعم وأمشل إال أنه غري ) ِّالصواتة(بعض املغاربة اقرتح مصطلح  ّ

ًمنتشر بسبب عدم اطالع املختصني عليه، أو بسبب النعرة القطرية أيضا ّ ومثل . ِّ
ْصومت(ذلك مصطلح    .)٤٠(ًبديال عنه) صوتية(الذي اقرتح مصطلح ) َ

الت اليت تصدر - ٤  تتبع املصطلح يف كل اللغات العاملية أو الدوريات وا
                                                            

ّالتحيز اللغوي: محزة.  املزيين، د)39( ّ /١٢. 

 .٢١٤/ التحيز اللغوي )40(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٩٦  )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

يف العامل، ووضعها أمام أصحاب الشأن واالهتمام سواء أكانوا مؤسسات أم 
ًأفرادا

)٤١(.  
  . توحيد املصطلحات ومنهجية وضعها- ٥
  . إنشاء كلية خاصة للرتمجة- ٦
  . إنشاء بنك مصطلحي- ٧
  .َّملعاجم املختصة بكل حقل داليل وضع ا- ٨
 إنشاء مركز خاص يقوم برتشيح األعمال اليت تنبغي ترمجتها وفق أسس - ٩

علمية صارمة، مث تقومي األعمال بعد ترمجتها، ويف إنشاء هذا املركز تشجيع 
للتواصل العلمي من جهة، ومنع تكرار األعمال املرتمجة من جهة ثانية، وتوحيد 

واألمثلة على فوضى الرتمجة وفوضى الكتب املرتمجة . لثةللمصطلح من جهة ثا
ّأكثر من أن حيصرها عد، فثمة ثالث ترمجات لكتاب سوسري، ومثلها لكتاب 

كما ذكرنا من قبل، وهكذا ) الثورات العلمية(، وأخرى لكتاب تشومسكي
  .تضيع اجلهود

ِّ وضع املعاجم ذات االختصاص الواحد اليت متحض املفاهيم - ١٠
ا مسالكهم يف واملت َّصورات، ليصبح للعلم أدواته اليت خيتزل أصحابه 

وتعميمها وتدارسها وعقد ندوات للوقوف على حماسنها . التدارس والتواصل
وهذه املعاجم جيب أن تتصف بالصفات اآلتية . ومثالبها للعمل على تالفيها

  :)٤٢(على األقل
ِّني حدوده ال  مقابلة املصطلح بالتعريف الذي يكشف مفهومه ويب- أ

                                                            
 .٨١١، ص ٤، ج٧٣العربية لغة العلم، جملة جممع اللغة العربية، مج: اخلوري، شحادة )41(

 .٩٦/ قاموس اللسانيات )42(



  
٣٩٧  وليد حممد السراقيب.   د-  فوضى املصطلح اللساين

  .االكتفاء مبجرد وضع مقابل عريب له
 الدقة والشمول، فالبد من وضع هيكلية دقيقة حمكمة تنأى به عن - ب

  .التداخل يف املفاهيم
  . أن خيلو من الرتادف واالشرتاك والتضاد- ج
  . أن يقتصر على إيراد مصطلحات العلم املخصوص به- د
  .دلوالت انطالقة من رؤية مشولية للدوال وامل- ھ
  . احتواؤه على الشرح وضرب األمثلة- و
 أن ينـزل املصطلح ضمن شبكة الدوال الفنية اليت يتبناها ذلك العلم - ز

  .بالذات، فال يعزل اللفظ عن حقله الداليل أو سياقه املصطلحي
  .ً أن يكون متعدد األلسنة أو ثنائيا على األقل- ح

العلم احلامسة يف ّفظهور القاموس املختص جتسيد إلحدى منعرجات 
  :مسريته، وأوهلا

  . التأسيس- ١
  . تأسيس املنظومة االصطالحية- ٢
َّوهو بالتايل ميحض املفاهيم واملتصورات وجيعل .  تأسيس فلسفة العلم- ٣ ِّ

  .)٤٣(للعلم أدواته اليت خيتصر فيها أصحابه سبلهم يف التواصل واملدارسة
يريد إطالق تسمية  جيب أن يتصف واضع املصطلح بدقة املعرفة مبا - ٤

مصطلحية عليه، وباملقدرة اللغوية على اختيار اللفظ املناسب وسعة املخيلة 
محزة املزيين على ضعف املقدرة . َّوقد مثل د. َّإلجياد الرابط بني االسم واملسمى

م ) Linguistics(اللغوية لدى الذين حاولوا وضع مصطلح مقابل لـ  ذلك أ
                                                            

 .٨٨/ قاموس اللسانيات )43(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٩٨  )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

ّكما رأينا من قبل، قبل أن يستقروا على ً مصطلحا ٢٢وضعوا أكثر من 
 املتوىف المحكم البن سيده، هذا مع وجوده يف )اللسانيات(املصطلح األخري 

  .)٤٤()٤٥٨(سنة 
  :ُُّأما السبل اليت ميكن سلوكها يف وضع املصطلح، فيمكن حصرها يف

ا إذا أعيتنا سبل : الترجمة - ١ وهي اخلطوة األوىل اليت ميكن االبتداء 
وهي املرحلة اليت ميكن سلوكها يف . ل على املصطلح عرب احلفريات الرتاثيةاحلصو

ذيبها ذيب املصطلحات املرتمجة و ويف . ِّسبيل ختطي عامل الزمن، وتليها مرحلة 
  :)٤٥(هذه املرحلة البد من توافر مجلة من الشروط الفنية واملوضوعية، منها

  .واملنقول منها معرفة املصطلحات باللغتني املنقول إليها - ١
ً معاينة احلقول الداللية يف اللغتني أيضا، ففي ذلك ضمان لتاليف - ٢

  .فوضى الرتمجة
  . إجياد التناسب بني احلقول الداللية يف اللغتني- ٣
  . هجر ما ليس له مقابل يف اللغة املنقول إليها- ٤
  :وهو يشمل:  التوليد- ب
از والتضمني- أ   . التوليد املعنوي عن طريق ا

املبنوي، عن طريق االشتقاق والنحت، والرتكيب، /  التوليد املعنوي- ب
  .والرتمجة، والتعريب اجلزئي

  . االشتقاق واستغالل أوزان اللغة العربية وصيغها- ج

                                                            
 .٢١٠/ اللغوي  التحيز)44(
، واملصطلح ١١٦أزمة املصطلح يف القرن التاسع عشر، ص : سواعي، حممد:  انظر)45(

 .٥٨٦األلسين، ص 



  
٣٩٩  وليد حممد السراقيب.   د-  فوضى املصطلح اللساين

ْبد= allo( فعدت Allomorph اإلقالل من النحت، كما يف - د َ( ،

ْبد صريف(، وحنت منها مصطلح ) صريفmorph(و ْد َب= Allophone، ويف )َ

معجم األلفاظ (وهذا املنهج قال به األمري مصطفى الشهايب يف . صويت

َّوتبىن هذه اخلطوات . ، فجعل هذه اخلطوات تالية خلطوة الرتمجة)٤٦()الزراعية
وجعل كل منهما خطوة التعريب اليت . )٤٧(عبد القادر الفاسي الفهري من بعد

. دي دراسة أجراها فف. سنخصها باحلديث يف الفقرة التالية، آخر اخلطوات

ا وجيه عبد الرحمن  ألف مصطلح يف معاجم الطب والتشريح، ٣٠ جعل ميدا

ً جذرا لغويا فقط، ويف هذا ١٥٠انتهى إىل أن التوليد باالشتقاق قد كان من  ً
  .)٤٨(بيان ألمهية االشتقاق يف توليد املصطلح

ْ وهو على خالف الرتمجة، فإذا كانت الرتمجة تـعىن ب: التعريب- ٢ نقل ُ

ُْاملصطلح من لغته األم إىل مقابل له يف اللغة العربية، فإن التعريب يـعىن بنقل  َّ

َّاملصطلحات من اللغة األجنبية وتطويعها ملالئمة الذوق العريب يف النطق؛ أي هو 
  .)٤٩(صقل اللفظ األعجمي وإخضاعه لنهج العربية وإعطاؤها جنسية لغوية عربية

ُتالزمان يفضيان إىل منو اللغة العربية إن الرتمجة والتعريب مسلكان م

                                                            
التعريب واملصطلح، جملة جممع : اخلوري، شحادة: ًنقال عن[ الشهايب، مصطفى )46(

 ].٨٠٩، ص٤، ج٧٣اللغة العربية بدمشق، مج

 .٥٨٣ املصطلح األلسين، ص )47(

 .٥١٧ املصطلحات، ص منهجية وضع)48(

، وعامل الفكر، ٢٩٢م، ص ١٩٧٢فقه اللغة، دار الفكر، دمشق، :  املبارك، حممد)49(
 .٥٠٦م، منهجية وضع املصطلحات، ص ١٩٨٩، ٤، ع١٩مج



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٠٠  )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

ضة جديدة، وحيققان للغة العربية بعديها القومي  ومواكبتها احلضارة وبناء 
واإلنساين، هذين البعدين اللذين سعى االستعمار من قبل والعوملة من بعد إىل 

 عن - ُّتعطيل العربية عن أدائهما، وسعى إىل رمسها مبيسم التخلف، فجعل 
 العربية عقدة لدى -  األم - َّولة إحالل اللغة األجنبية حمل اللغة طريق حما

ا م بني احلني واآلخر يف التعبري عن مصاعب التعبري    .أبنائها، يرفعون عقري
وليس التعريب يتناقض مع دراسة اللغة األجنبية وال يقف ضد تعليمها أو 

ُّتعلمها، ألن االستمرار يف تعلمها أمر ضروري يف مو اكبة العريب غريه من العلماء َُّّ
م العلمية، وآخر ما توصلوا إليه فيسد بذلك اهلوة اليت بني  َّوتعرف منجزا َّ ّ
حتصيله العلمي وبني التطور العلمي الذي حصل عرب أجيال متطاولة، وهو من 

بل على العكس من ذلك . )٥٠(جهة دليل على التواصل مع اللغات األخرى
ًيعد التغريب خنقا للعر ّبية وإحقاقا للطوق عليها، ومانعا من تطورها، وجعلها ُّ ً ً

  .)٥١(مقصورة على األحاديث اليومية فحسب
  :)٥٢( أربعة موجبات، هيشحادة الخوريِّ كما يبني األستاذ - وللتعريب 

  .ذلك أن اللغة جزء من تكويننا النفسي:  الرتبوي-  النفسي - ١
والتخاطب بني أصحاب فاللغة وسيلة التفاهم :  االجتماعي- ْ املهين - ٢

  .االختصاص الواحد
  .فالعربية أهم مسات قوميتنا وأخص خصائصها:  الثقايف القومي- ٣
  .فالعربية لغة احلضارة والعقيدة والرتاث:  احلضاري-  الروحي - ٤

                                                            
 .٥٥٥ منهجية وضع املصطلحات، ص )50(

 .٥٥٥منهجية وضع املصطلحات، ص ) 51(

 .٨٠٥، ص ٤، ج٧٣مج. التعريب واملصطلح:  اخلوري، شحادة)52(



  
٤٠١  وليد حممد السراقيب.   د-  فوضى املصطلح اللساين

َّوقد تعددت مواقف العلماء من مسألة التعريب يف املصطلحات عامة، 
 تامة يف قضية التعريب وخرج إىل  إىل خمالفة القدماء خمالفةالعاليليفذهب 

َّقصره على األعالم وبعض املصطلحات العلمية والتقنية املستعصية والشائعة 
ًشيوعا عامليا ً

)٥٣(.  
 إىل أن تعريب املصطلح اللساين يؤدي أحمد مختار عمروذهب الدكتور 

ِّإىل دخول ألفاظ غريبة على لغتنا ومبفاهيم ليست منها، مما يسبب نفور الذوق 
َْوهذا النفور ميكن التخفيف من حدته بالتزام صبغ املصطلح بالصبغة . لعريبا َّ

  .)٥٤(العربية أو املنهج العريب يف االشتقاق
ُّوالذي أذهب إليه أن هذا التخوف ال مربر له إذا التزمت قواعد وضوابط  َّ
َّمعينة يف تعريب املصطلح؛ ألن االقتصار على التعريب عن طريق الرتمجة 

َّر يتسم باالستحالة سواء يف العربية أم يف غريها، ويتسم بالالواقعية، فحسب أم
ًوبأن فيه عرقلة للفكر العريب والعلم العريب واإلبداع العريب وفيه إىل جانب ذلك . َّ

تقدمي حجج جاهزة ألعداء العربية للوقوف يف وجه تعريب التعليم إىل أن توجد 
  .)٥٥(املصطلحات الالزمة له وتتكامل

ُلتعريب ليس من املسائل املستجدة يف لغتنا، فقد كتبت فيه مصنَّفات، إن ا َّ
َّووضعت له قواعد وأصول، وكانت لعلمائنا فيه نظرات؛ فقد خصه   الجواليقيُ

ً، والبن جين أيضا كتاب حيمل هذا االسم، )َّالمعرب(َّمبصنَّف خاص مساه 
َّاملهذب فيما ورد من املعرب(ووضع السيوطي كتابه  الوزير ابن كمال وكتب ). َّ

                                                            
 .١٨٤م، ص ١٩٦٨ذيب املقدمة اللغوية، دار النعمان، بريوت، : العاليلي، عبد اهللا )53(

 .٥٨٦ص :  املصطلح األلسين العريب وضبط املنهجية)54(

 .٥٢٦ منهجية وضع املصطلح، ص )55(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٠٢  )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

ً، ومل يكن األمر مقصورا على )تعريب الكلمة األعجمية(ً كتابا بعنوان باشا
أبو تعريب األلفاظ أو املصطلحات، بل كان لتعريب الرمز ظهور واضح، فهذا 

ً رمزا منها أحد ٦٣) الجمع بين العلم والعمل( يضع يف كتابه العز الجزري
ًحد وعشرون رمزا منقلبا عنهاًعشر حرفا من حروف املعجم، ووا أبو واستخدم . ً

َّللداللة على مربع العدد، وحرف ) م(حرف ) ھ٨٩١ت (الحسين القلصادي
هول املرفوع إىل القوة الثالثة) كعب(من ) ك( حىت إن كلمة . للداللة على ا
)Cube (واستعمل كذلك حرف اجلر . مأخوذة منه)لإلشارة إىل عملية ) إىل

  .)٥٦(للتعبري عن عملية الطرح) َّإال(اجلمع، و
ِّفالتعريب اللفظي أمر ضروري ووراءه تقف مجلة دوافع يلخصها الباحث 

َممدوح خسارةاألستاذ  َ
  : يف)٥٧(

  . عظمة النشاط الرتمجي- ١
  . ضيق الوقت لتوليد املصطلح- ٢
  . ضعف املقدرة اللغوية يف التوليد املصطلحي- ٣
  .َّ كثرة املعربات- ٤

َّ التفصيل يف هذه القضية وبيان املنهجية اليت ينبغي ولست ههنا يف معرض َّ
ُاتباعها، فقد كتبت يف ذلك الدراسات املطولة، وعقدت لذلك املؤمترات َّ ولكن . ُ

َّحسيب أن أخلص املنهجية يف األصول اآلتية ِّ:  
 تعريب املصطلح وتوحيده ووضعه قيد االستعمال ونقل املعاين -١

                                                            
 .٤٣، ص ١، ج٧١تعريب الرموز، جملة جممع اللغة العربية، مج : دفع اهللا. الرتايب، د )56(

، ٤، ج٧٣جملة اللغة العربية، مج : حنو منهجية للتعريب اللفظي: ممدوح خسارة، )57(
 . وما بعدها٧٤٨ص 



  
٤٠٣  وليد حممد السراقيب.   د-  فوضى املصطلح اللساين

  .واألفكار
َّمة للمعاجم املختصة الستيعاب املصطلحات اجلديدة  املراجعة الدائ- ٢

  .وإجراء التبديل بني مصطلح أفضل وآخر مفضول
  . املراعاة الصوتية واملبنوية- ٣
  . مراعاة النطق السهل يف رسم األلفاظ املعربة- ٤
ً الضبط بالشكل للمعرب حرصا على صحة نطقه- ٥ َّ.  
  . تفضيل اللفظة الواحدة على العبارة- ٦
  .اة اإليقاع الصريف العريب دون الوزن الصريف مراع- ٧

. )٥٨( النقل وفق مقتضى حروف العربية البحتة من غري زيادة فيها- ٨

ُينقل احلرف األعجمي إىل أقرب احلروف العربية إليه، مع : أن نقول((فاألسلم 

))مراعاة طبيعة النطق املعاصرة لذلك احلرف يف لغته
وقد سبق لألمري . )٥٩(

نطق ًبدال من التعريب، أي ) التعاجم(َّ أن مسى هذا املسلك بـمصطفى الشهايب

م عندما يقتبسون من  ا األوروبيون، وبني أ َّاألمساء واأللفاظ وفق ما ينطق 

م أحرفا  ًالعربية كلمات فيها أحرف ليست يف لغتهم ال يضيفون إىل لغا ُ
قالوها بلفظها ) َّقبة(َْومثال ذلك أن الفرنسيني عندما فـرنسوا كلمة . جديدة

                                                            
حنو منهجية للتعريب اللفظي : ًانظر مناقشة وعرضا هلذه املسألة وموقف العلماء منها يف) 58(

َلألستاذ ممدوح خسارة؛ جملة جممع دمشق، مج   . وما بعدها٧٥٢، ص ٤، ج ٧٣َ
 .٧٥٩ب اللفظي، حنو منهجية للتعري) 59(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٠٤  )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

)Kobba(م حرف القاف   .)٦٠( بالكاف ومل يضيفوا إىل لسا

 –لن يطول الوقت ((ُفإذا ما أدخلت حروف من اللغات يف لغتنا، فإنه 

َّ حىت تصبح أجبديتنا خليطا من حروف شىت–واحلالة هذه  ًَّ((
)٦١(.  

.  تفضيل الكلمة اليت تسمح باالشتقاق على الكلمة اليت ال تسمح- ٩

ُمطولية(، فاألفضل تعريبها بـ)قابلية املطل( ذلك مصطلح مثال ا صاحلة ) َ أل

  ).ُمطل ميطل(لالشتقاق من 

عبد السالم املسدي . ّوبعد، فلعلي ال أكون كثري التشاؤم إذا رددت مع د

جيتمعون على أضعف اإلميان فيما يتحاورون به ((َّأن كل أصحاب االختصاص 

ًة اللغوية، والعاكفني على علم قوانينها غوصا إال حنن املشتغلني بدرس الظاهر
َّعلى أسرارها اخلفية ونواميسها الكامنة فلم نتوحد  على كلمة العلم  َّ

))ومصطلحه
  .َّ، ولكن لعلنا نتحد)٦٢(

                                                            
مالحظات لغوية اصطالحية، جملة جممع اللغة العربية بدمشق :  الشهايب، مصطفى)60(

 .١٠، ص ١، ج٣٧مج 

 .٧٥٩ املصدر السابق، ص )61(

 .٦٥قاموس اللسانيات، ص : عبد السالم.  املسدي، د)62(



  
  

 - ٤٠٥ -

  

  )المقاالت واآلراء(

  : صفحة لغة

ّعن اإلذاعة والتـلفزة، واإلذاعي والتـلفزي ِ َ َْ َّْ َّّ َ  

  )∗(محمد مكي الحسني الجزائري. د

 منذ - )))ُأذاع يذيع(( وهي مصدر الفعل -) إذاعة(ُاستعملت كلمة 

ًزمن بعيد بوصفها مصطلحا عربيا يقابل املصطلح اإلنكليزي 
broadcasting والفرنسي radiodiffusion  ُواشتق من هذه املادة اسم

ْمذياع(اآللة    .radioمقابل االسم األجنيب ) ِ

 فقد television واإلنكليزي télévisionأما املصطلح الفرنسي 

ًعرب يف بعض األقطار العربية، كاجلزائر مثال، فقالوا َتـلفزة : ُِّ َ َ ْ على الوزن (َ

ََْفـعللة، مثل: العريب َّوهذا تعريب موفق، ألنه ...). دحرجة، بعثرة، سيطرة: َ

ْيتيح استعمال فعل  َتـلفز(ِ َ ، ِْتلفاز: ًوما يشتق منه، خصوصا اسم اآللة) َْ

َالمتـلفزةوهو جهاز استقبال الربامج  َ ْ َ ُ.  

ْأما بقية البالد العربية، فقبلت   أن تنطق باللفظ - ويا لألسف -ََِ

زمن بعيد عن مع أن الفرنسيني عدلوا من ! (تلفزيون: الفرنسي كما هو

                                                            
  .عضو جممع اللغة العربية بدمشق) ∗(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٠٦  )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

، وحذا حذوهم الناطقون باإلنكليزية téléهذا املصطلح، فاختصروه إىل 

) تلفز(فخسرت الفعل ...) T V) يت يف(فاختصروا املصطلح إىل 

َومشتقاته، واستعملت الكلمة نفسها  َ ًامسا جلهاز االستقبال، ) تلفزيون(َ
  !ًبدال من تلفاز

ّإذاعي وتـلفزي: قلنافإذا أردنا أن ننسب إىل اإلذاعة والتلفزة  ِ َ َْ فنقول . ّ

َندوات إذاعية أو تلفزية، أي تـعقد يف دار اإلذاعة أو التلفزة، وال : ًمثال َْ ُ َ
  !ندوات مذياعية أو تلفازية: نقول

الت احملرتمة عبارة  ، )لقاءات تلفازية(ُوقد صادفت يف إحدى ا

ّوآمل أال ينتشر... وهذا تركيب غري سليم وغري مألوف ُ...  

َالتبصرة  -٢ ِ ِالتـوعية: ، ال)أو التبصير(َّْ ْ َّ!  

اليت ال وجود هلا يف لغتنا، إذ ) َّالتوعية(ًكثريا ما نقرأ ونسمع كلمة 

ِّوعى يـوعي(ِليس يف العربية فعل  َُ َّ ويف لغتنا ! ًلتكون التوعية مصدرا له) َ

ًفعل يؤدي املعىن املقصود متاما، هو  َّبصر((ٌ وهذا الفعل من األفعال . )) َ

َّفـعل(ِالقليلة زنة  َِتـفعلة(الصحيح الالم، اليت جاء مصدرها على ) َ ْ َ (

  :يقال. ًأيضا



  
٤٠٧  مكي احلسين.  د– صفحة لغة

ًبصر تبصريا وتـبصرة؛ جرب جتريبا وجتربة  ً َّ ً ِ َْ ً َّ ً؛ ذكر تذكريا !)بكسر الراء(َ َّ

ّوتذكرة؛ فرق تفريقا وتفرقة؛ فكر تفكريا وتفكرة؛ كرم تكرميا وتكرمة؛ كمل  ً ًِ ً َّ ًَّ ًً َ ً ِ

  .ًةًتكميال وتكمل

َبصر فالنا األمر وبه: ومن معاين هذا الفعل ًَ َّ ُفـهمه إياه، ووضحه له: َ َُ َّ َ َّ َ.  

ٍتـبصرة وذكرى لكل عبد منيب: ويف التنـزيل العزيز ُِ ٍ ِْ َْ ِّ ُ َ َْ ِ َ ً ِ َ ]٨:ّق.[  

ِّويف احلديث، قال عليه الصالة والسالم لعلي بن أيب طالب  ِ َّ كرم - َِ
ِّبصر ابن عمك: -اهللا وجهه  َ َ ْ ِ ِّ ُّ الوضوء والسنَّةَ َ.  

، ألن الوجه أن ))توعية املواطنني بكذا((: وعلى هذا ال يصح أن يقال

االقتصاد يف ) بضرورة(َاملواطنني ضرورة ) تبصرة(تبصري : ًيقال، مثال

  !استهالك املاء والكهرباء

ُوميكن أيضا أن يقال إرشاد املواطنني إىل مزايا االقتصاد يف استهالك : ً

  .اء، ومساوئ اإلسراف يف استهالكهااملاء والكهرب

َمدراء:  مديرون، ال-٣ ُ!!  

ًنـبه النـُّقاد كثريا على خطأ مجع كلمة  ُ َّ َمدراء(على ) ُمدير(ََّ ، ومع )ُ

ًذلك مازال هذا اخلطأ فاشيا فشوا عجيبا ًُ ُ ٌوأظن أن منشأه قياس فاسد! ِ َ :

ِّبضم األول، على مجع الصفة ) ُمدير(قياس مجع اسم الفاعل  املشبهة َ

َكرمي، خبري، فصيح( َ   !َبفتح األول) َ



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٠٨  )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

ُأن جتمع ) أي املشتقات(ومن املعلوم أن األصل يف مجع الوصف 

ُمجع سالمة، وتكسريها ضعيف إال إذا غلبت عليها االمسية؛ فيجمع  ّ ْ ََ َ
ُاملذكر العاقل منها مجع املذكر السامل، وجيمع املؤنث منها واملذكر غري  ّ

التساع ميدان [لكنهم اتسعوا يف تكسريها . ساملَالعاقل مجع املؤنث ال

م مل يكسروا كل الصفات. َّكما كسروا األمساء] البيان ِّبيد أ فامتنعوا : ُ

، مشري )من أدار(مدير : ، حنومن تكسير اسم الفاعل من فوق الثالثي

َفـلم يسمع مجعها على مشراء، )... أقام(، مقيم )أطاع(، مطيع )أشار( َ ُ ُ ََ

ُمطعاء، م َقماءََُ َ...  

َمدراء((ُوكذلك مل يسمع  ُ (( ...  



  
  

 - ٤٠٩ -

  

  المكتبة السليمانية في إستانبول 
  أعظم مجمع لمخطوطات 
  التراث الثقافي العربي

  )∗(عزة حسن. د

إن مدينة إستانبول العظمى هي أكرب موطن وأحرز موئل يف العامل 

ّملخطوطات الرتاث الثقايف العريب القدمي، بل هي اجلنة الغناء هلذا الرتاث الغين ّ .

فيها ما يزيد على . ُعليا مدينة أخرى يف الدنيا كلهاوال يساويها يف هذه امليزة ال

  .عشر مكتبات تزخر باملخطوطات العربية يف شىت فنون اآلداب والعلوم

وهي أكرب مركز يف . واملكتبة السليمانية أعظم هذه املكتبات وأغناها

  .َالعامل أمجع حيتفظ بأكرب عدد من خمطوطات الرتاث الثقايف العريب

يف قلب مدينة إستانبول القدمية، إىل جانب اجلامع تقع هذه املكتبة 

َوتشغل اليوم بناء . وهو أفخم جامع يف العامل اإلسالمي. السليماين الشهري
َّاملدرسة األوىل، وبناء املدرسة الثانية، يف املجمع الثقايف الكبري الذي أمر  َ ُ َ

عظم وهو أ. السلطان سليمان القانوين العثماين) ١٥٤٩(بإنشائه يف سنة 

وهاتان املدرستان بناءان واسعان متقابالن، يفصل . سالطني الدولة العثمانية

  .ّبينهما شارع صغري، يؤدي إىل اجلامع السليماين يف اجلهة الشرقية منهما

                                                            
 .ًقق سوري ومدير دار الكتب الظاهرية سابقا، مقيم يف اململكة املغربيةباحث وحم) ∗(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤١٠  )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

تشتمل املدرسة األوىل اجلنوبية على خزائن جمموعات املخطوطات 

ِوفيها معرض صغري، عرض فيه بعض النف. بأقسامها املختلفة ائس من مقتنيات ُ

أما املدرسة الثانية . َّاملكتبة، من املخطوطات واخلرائط واملصورات وغريها

الشمالية ففيها قاعات البحث واملطالعة، وأدراج الفهارس املختلفة، وحجرة 

  .املدير العام، وحجرات اإلدارة األخرى، ومعمل التصوير، ومعمل الرتميم

موعات املخطوطات اليت كانت ُوقد نقلت إىل هذه املكتبة الكربى جم

امع والتكايا والتـرب القدمية، وغريها من  َُّحمفوظة يف املساجد واملدارس وا

َْاألماكن يف أحناء إستانبول املختلفة، ومن مدن وبـلدات وقرى خارج مدينة 
فقد . مثل خمطوطات مسجد السلطان حممد الفاتح يف إستانبول. إستانبول

ّتشققت القبة اليت كان َّت فيها خزائن املخطوطات، وتسربت مياه األمطار من ّ
ًالشقوق، وبللت قسما من املخطوطات ًفنقلت املخطوطات كلها سريعا إىل . َّ ُ

ْوحفظت هناك يف حرز حريز. املكتبة السليمانية ِ ُونقلت إليها كذلك . ُ
خمطوطات مكتبة مسجد آيا صوفيا يف إستانبول، حني بدأت فيه أعمال 

  .ميماإلصالح والرت

َّوضمت إىل السليمانية جمموعات أخرى من املخطوطات قدمها إليها  ّ ُ
بعض األساتذة والعلماء، على سبيل اهلدايا أو الصدقات، وبعض الرجال 

وجمموعات عديدة من مكتبات خاصة . الفضالء، على سبيل الوقف الدائم

  .ر وغريهمّلرجال الدولة العثمانية من الوزراء والقضاة والكتاب وقادة العسك



  
٤١١  عزة حسن.  د– املكتبة السليمانية يف إستانبول

) ١٠٠(ُوهكذا قارب عدد ما اجتمع من املخطوطات يف السليمانية 

وذلك ألن بعض . ألف كتاب) ٢٠٠(فيها ما يقارب . ألف خمطوط

ومعظم هذه املخطوطات من الرتاث . َاملخطوطات حيتوي على أكثر من كتاب

ا وأعداد قليلة منه. الثقايف العريب، يف فنونه املختلفة من اآلداب والعلوم

ُّمكتوبة باللغة الرتكية، وعدد أقل منها مكتوب باللغة بالفارسية، أو بلغات 

ذه األمور كلها الصديق الدكتور نـوذات قايا، املدير العام . أخرى ْأخربين  َ

  .للمكتبة السليمانية

ذا العدد الكبري من املخطوطات فحسب، بل هي  وال متتاز السليمانية 

ّوتلك أن فيها خمطوطات كثرية من . خطرمتتاز بقيمة أخرى ذات شأن و

ِّبعضها مكتوب خبطوط املؤلفني، وبعضها مكتوب خبطوط . النفائس الثمينة

َمشاهري اخلطاطني، وبعضها خمطوطات نادرة، وحيدة فريدة، ال أخت هلا يف 
م،  م وإجازا َمكان آخر، وبعضها مقروء على كبار العلماء، وعليها توقيعا

م وحواشيه وبعض املخطوطات ذات قيمة فنية أثرية من جهة اخلط . موزيادا

َوالزخارف والنَّمنمات امللونة اجلميلة، والتذهيب والتصوير والتجليد الفاخر ْ .

  .ّويعد كل ذلك من فنون صناعة الكتاب العريب القدمي خالل العصور املاضية

ُوقد جعلت جمموعات املخطوطات اليت نقلت إىل السليمانية يف أقسام ُ 

َكل قسم منها مستقل قائم بنفسه، وحيمل اسم املكتبة أو اسم املكان . خاصة َ ّ



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤١٢  )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

َالذي اجتلبت منه املخطوطات، أو اسم العامل الذي أهداها، أو اسم  َ ُ ْ
مثل قسم السلطان حممد الفاتح، وقسم الشهيد علي . الشخص الذي وقفها

  .باشا، وقسم مكتبة آياصوفيا

اوحتمل خمطوطات كل قسم منها أرق ُّواتبعت هذه . ًاما متسلسلة خاصة 

ًاخلطة اجلميلة حفاظا على الكيان األصيل للمخطوطات، وتقديرا للعلماء  ً ِ

ًوالرجال الفضالء الذين قدموها للسليمانية يف سبيل اهللا، وختليدا لذكرهم  ّ
  .بسبب خدمتهم للعلم والعلماء

  .بة السليمانيةونذكر فيما يلي أشهر أقسام املخطوطات املخزونة يف املكت

  .وهو ملحق بقسم السلطان الفاتح.  إبراهيم أفندي-١

  . السلطان أمحد األول-٢
ِ أرزْجنان -٣   ). مدينة يف األناضول(َْ
  ).مدينة( إزمري -٤
  . أسعد أفندي شيخ اإلسالم-٥
َ أسعد أفندي مدرسه سي-٦ َ ْ َ.  
  .سلطان) أمساء خان(ِْ إمسخان -٧
  ).مسجد آياصوفيا. ( آياصوفيا-٨
  .ّ أيوب حاجي بشري آغا-٩

ْ بـرتـو باشا- ١٠ ََْ.  
ال- ١١ ْ بـرتـو  ِ ْ ََْ.  



  
٤١٣  عزة حسن.  د– املكتبة السليمانية يف إستانبول

ْ بغداد يل وهيب- ١٢ َ.  
  . جار اهللا أفندي- ١٣
  . جليب عبد اهللا- ١٤
  . جور ليلي علي باشا- ١٥
  . حاجي بشري آغا- ١٦
  . حاجي حممود أفندي- ١٧
  . حافظ أمحد باشا- ١٨
  . حالت أفندي- ١٩
  . حسن حسين باشا- ٢٠
  . خوجه عبد اهللا-   حسن خريي- ٢١
  ).مسجد أيب أيوب األنصاري. ( حضرة خالد- ٢٢
  . حفيد أفندي- ٢٣
  . حكيم أوغلي علي باشا- ٢٤
  . محيدية- ٢٥
  ).مدينة يف األناضول. ( خربوط- ٢٦
َ خسرو باشا- ٢٧ ْ ُ.  
  .ََْ دار املثـنوي- ٢٨
  . داماد إبراهيم باشا- ٢٩
  .ُ رئيس الكتاب مصطفى أفندي- ٣٠
ْ رؤوف يكتا- ٣١ َ.  
َ رستم باشا- ٣٢ ْ ُ.  



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤١٤  )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

  . رشيد أفندي- ٣٣
ْ زهدي بيك- ٣٤ ُ.  
ْ سرز- ٣٥ َ   ).مدينة يف تراكيا. (َ
ِ سرويلي- ٣٦ ْ   ).مدرسة. (َ
  ).مكتبة. ( سليمانية- ٣٧
ُ سوتـلوجه- ٣٨ ْ ْدركاه. (ُ َ.(  
  . سيد نظيف أفندي- ٣٩
  .ّ شازيل تكيه سي- ٤٠
َ شاه زاده حممد- ٤١ ْ.  
  .َْ شريف حميي الدين طرغان- ٤٢
  .اشا شهيد علي ب- ٤٣
  . صاحلة خاتون- ٤٤
َ طارق كوكمن- ٤٥ ْ ُ.  
  .ّ طاهر آغا تكيه سي- ٤٦
َ طرخان والده سلطان- ٤٧ ُْ.  
  . عبد الغين آغا- ٤٨
  . عاشر أفندي شيخ اإلسالم- ٤٩
اد طرالن- ٥٠ َْ علي 

ِ.  
ّ عشا قي تكيه سي- ٥١ َّ ُ.  
َ عثمان خلدي أزتـركلر- ٥٢ ُُْْْ ْ ُ.  
ُ عموجه زاده حسني باشا- ٥٣ َ.  



  
٤١٥  عزة حسن.  د– املكتبة السليمانية يف إستانبول

  ).السلطان حممد الفاتح( الفاتح - ٥٤
  .َ فتحي سزائي تركمان- ٥٥
  . فيض اهللا باشا- ٥٦
  . قاضي زاده برهان الدين- ٥٧
  . قاضي زاده حممد- ٥٨
َ قـره جليب زاده حسام الدين- ٥٩ َ ََ.  
ّ قصيدة جي زاده سليمان سري- ٦٠

ِ.  
  .ِ قيليج علي باشا- ٦١
َ كريسون- ٦٢

  ).مدينة يف األناضول. (ِ
  . الال إمساعيل- ٦٣
  ).مسجد يف إستانبول. (َالله يل - ٦٤
  . حممد آغا- ٦٥
ْ حممد حلمي - ٦٦   . فتح اهللا فهمي-ِ
  . حممد عارف- حممد مراد - ٦٧
  . حممود باشا- ٦٨
ِ مسيح باشا- ٦٩ َ.  
  . مراد خباري- ٧٠
ّ مراد مال- ٧١ ُ.  
ّ مصلى مدرسه سي- ٧٢ َ ُ.  
ّ مال جليب- ٧٣ ُ.  
ِ مهرشاه سلطان- ٧٤ ْ ِ.  



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤١٦  )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

ُ موغال خوجه مصطفى أفند- ٧٥ ْ   .يُ
  . نافذ باشا- ٧٦
ْ نصوحي دركاه- ٧٧ َ.  
َ نوري أرالسز- ٧٨ ْ.  
  . نوري أفندي- ٧٩
َ يازمه باغشلر- ٨٠ ْ ِ َ ْ.  
  . حيىي توفيق أفندي- ٨١
  ).مسجد يف إستانبول. (َ يين جامع- ٨٢
  .َ يين مدرسه- ٨٣
ْ يوزغات - ٨٤   ).مدينة يف األناضول(ُ

 *  *  *  
ة، وقد صنعها بعض وهناك فهارس مطبوعة لعدد من األقسام يف السليماني

العلماء العارفني بالرتاث الثقايف العريب واإلسالمي، يف عهد السلطان عبد احلميد 
َالثاين العثماين، أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين ُوطبعت باللغة . َ

ُْيذكر فيها . الرتكية العثمانية املكتوبة باحلروف العربية، وهي فهارس وجيزة خمتصرة
ِّن الكتاب املخطوط، واسم مؤلفه، ورقم تسجيله يف قسمه، ومعلومات عنوا

وهي مع ذلك مفيدة جدا . ُوفوائد قليلة تتعلق باخلط وحال املخطوط فحسب
ا خمتصرة ِوقد رصفت يف خزانة . ّللباحثني ومجهور القراء املطالعني، على كو ُ

ا، يف إحدى زوايا قاعة املطالعة العامة، لريجع إ ليها ويستفيد منها من خاصة 
  .يشاء من الباحثني وسائر القراء

  :وهذه الفهارس املطبوعة هي



  
٤١٧  عزة حسن.  د– املكتبة السليمانية يف إستانبول

َ دفرت كتبخانه عموجه حسني باشا-١ ُ َ   :وحيتوي القسمني. ُُْ
  ).٤٩ -١ص ( عموجه حسني باشا -
  ).٥٩ -٥٠ص ( سيد نظيف أفندي -

  :وحيتوي األقسام األربعة.  دفرت كتبخانه عاشر أفندي-٢
  ).٩٧ -١ص (ب مصطفى أفندي ّ رئيس الكتا-
  ).١٤٧ -٩٨ص ( عاشر أفندي شيخ اإلسالم -
  ).١٨٩ -١٤٨ص ( حفيد أفندي -
  ).١٩٣ - ١٨٩ص ( ملحق حفيد أفندي -

  :وحيتوي األقسام الثالثة.  دفرتكتبخانه آيا صوفيا-٣
  ).٣٨٦ -١ص ( آيا صوفيا -
  ).٣٩٣ - ٣٨٧ص ( سعد الدين مبتغي -
  ).٣٩٧ -٣٩٤ص ( خوجه سعد الدين أفندي -

  :وحيتوي القسمني.  دفرت كتبخانه بشري آغا-٤
  ).٥٨ -١ص ( بشري آغا -
  ).٦٠ -٥٩ص ( نور الدين آغا -

َ دفرت كتبخانه جليب عبد اهللا أفندي -٥   ).٤٥ -١ص (َ
ُْ دفرت كتبخانه جورلويل علي باشا -٦   ).٣٥ -١ص (ُ
  ).٨٧ -١ص ( دفرت كتبخانه داماد إبراهيم باشا -٧
  ).٤٧ -١ص (نه دوغوملي بابا  دفرت كتبخا-٨
  ).٣٤٢ -١ص ( دفرت كتبخانه أسعد أفندي -٩

  ).٢٣ -١ص ( دفرت كتبخانه جامع أيوب - ١٠



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤١٨  )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

  :وحيتوي القسمني.  دفرت كتبخانه الفاتح- ١١
  ).٣٨١ -١ص ( الفاتح -
  ).٥٩ - ١ص ( إبراهيم أفندي -
  :وحيتوي األقسام الثالثة.  دفرت كتبخانه فيض اهللا أفندي- ١٢

  ).٢٧ -١ص (اهللا أفندي  فيض -
  ).٤١ -٢٨ص ( إمساعيل آغا -
  ).٧٩ -٤٢ص ( دار املثنوي – شيخ مراد -
ْ دفرت كتبخانه حالت أفندي- ١٣   :وحيتوي القسمني. َ

  ).٧٠ - ١ص (ْ حالت أفندي -
  ).٩٦ - ٧١ص ( ملحق حالت أفندي -
  :وحيتوي القسمني.  دفرت كتبخانه محيديه- ١٤

  ).١٠٠ -١ص ( محيديه -
  ).١٥٢ - ١٠١ص (إمساعيل  الال -
ص (، )وزير البحرية العثمانية( فهرست كتبخانه حسن حسين باشا - ١٥
٥٠ .(  
  ).٧٢ص ( دفرت كتبخانه حكيم أوغلي علي باشا - ١٦
ْ دفرت كتبخانه خسرو باشا - ١٧ َ ْ   ).٧٨ص (ُ
  ).٤٠ص (ْ دفرت كتبخانه إمسي خان سلطان - ١٨
  :القسمنيوحيتوي .  دفرت كتبخانه حسام الدين أفندي- ١٩
َ قـره جليب زاده حسام الدين أفندي-   ِ

ََ.  
َ نـقش دل والده سلطان-   ِ ْ ِ ِ ْ َ.  



  
٤١٩  عزة حسن.  د– املكتبة السليمانية يف إستانبول

  ).٩٢ص (ِ دفرت كتبخانه قيليج علي باشا - ٢٠
  ).٣٨٢ص (َ دفرت كتبخانه الللي - ٢١
ْ دفرت كتبخانه حممود باشا وكتبخانه رستم باشا- ٢٢ َ ْ ُ.  
  :  وحيتوي األقسام األربعة  
  ).٢٧ -١ص ( حممود باشا -  
  ).٣٤ -٢٧ص ( إزمريي مصطفى أفندي -  
ْ رستم باشا -   َ ْ   ).٤٧ -٣٥ص (ُ
  ).٧٢ -٤٨ص ( يوسف آغا -  

ْ دفرت كتبخانه مهرشاه سلطان - ٢٣  ِ ْ   ).٧٦ص (ِ

  ).٧٤ص ( دفرت كتبخانه سليمية - ٢٤

ِ دفرت كتبخانه سرويلي - ٢٥ ْ   ).٣٣ص (َ

  ).١١١ص ( دفرت كتبخانه سليمانيه - ٢٦

  :وحيتوي األقسام الثالثة. م أسعد أفندي دفرت مدرسة شيخ اإلسال- ٢٧

  ).١١ -١ص ( شيخ اإلسالم أسعد أفندي -  

  ).٢٠ -١٢ص ( جامع حممد آغا -  

  ).٣٠ -٢١ص (َِ يين مدرسه -  

  ).٦٩ص (َ دفرت كتبخانه جامع والده - ٢٨

  ).٤٧ص ( دفرت كتبخانه حيىي أفندي - ٢٩

  :وحيتوي األقسام الثالثة. َِ دفرت كتبخانه يين جامع- ٣٠

  ).٧٦ -١ص (َ يين جامع -  



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٢٠  )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

  ).١٠١ - ٧٧ص (َ طرخان والده سلطان -  

  ).١٠٣ -١٠٢ص ( املعلم احلاج مصطفى أفندي -  

َ دفرت كتبخانه داماد زاده حممد مراد- ٣١   :وحيتوي األقسام األربعة. ْ

ّ مراد مال -   ُ   ).١٤٨ -١ص (ُ

  ).١٦١ -١٥٠ص ( حممد مراد -  

  ).١٧٠ - ١٦٢ص ( حممد عارف -  

ُبوللي طاهر َ غلي-     ).١٧٩ -١٧٢ص (ُ

  :وحيتوي األقسام الثالثة. ََ دفرت كتبخانه قـره مصطفى باشا- ٣٢

  .)١ ()٣٦ - ١ص (ََ قـره مصطفى باشا -  

ّ مصلى مدرسه سي -   َ   ).٥٤ - ٣٧ص (ُ

  ).٥٨ - ٥٥ص ( جامع حكيم أوغلي -  

 *  *   *  

ًوهناك فهارس أخرى، صنعت وطبعت حديثا، مببادرة من املديرية العا ُ مة ُ

وصدرت باللغة الرتكية املكتوبة باحلروف . للمكتبات يف وزارة الثقافة

  .وعناوين الكتب مكتوبة باحلروف العربية). الالتينية(األجنبية 

  :)٢(وهذه الفهارس احلديثة هي

                                                            
 .وليس يف السليمانية.  هذا القسم حمفوظ يف مكتبة بايزيد)1(



  
٤٢١  عزة حسن.  د– املكتبة السليمانية يف إستانبول

 فهرس املخطوطات العربية يف قسم بغداد يل وهيب أفندي يف املكتبة -١

َْتصنيف نائل بـيـرقدار. السليمانية . ١٢٦ص . (م١٩٨٤طبعة إستانبول . َْ

  ).وثالث صور

ْ فهرس خمطوطات قسم نوري أرالسز يف املكتبة السليمانية-٢ َ منشورات . َْ

ص . (م١٩٩١طبعة إستانبول . املديرية العامة للمكتبات يف وزارة الثقافة

٣٢.(  

َ خمطوطات متحف آنطاليا، ومتحف آالنيا، وآق سكي يكن حممد -٣ َ
منشورات املديرية العامة للمكتبات . َ، وتكيه يل أوغليباشا، ومكتبة أملايل

 جملدات من سلسلة الفهرس العام للمخطوطلت يف ٥يف وزارة الثقافة، 

 -٤٨٠ - ٤٨٠ -٣٢٠ص . (م١٩٨٤ -١٩٨٢طبعة إستانبول . تركيا

٣٦٧ -٣٢٠.(  

ُ خمطوطات كريسون، و ريزه، و أوردو-٤ ْ ُ ِ ْ ُ َ
منشورات املديرية العامة . ِ

 وزارة الثقافة، من سلسلة الفهرس العام للمخطوطات يف للمكتبات يف

  .م١٩٨٠طبعة آنقره . تركيا

اد طرالن يف املكتبة السليمانية-٥ َْ خمطوطات قسم علي 
منشورات . ِ

املديرية العامة للمكتبات يف وزارة الثقافة، من سلسلة الفهرس العام 

  .م١٩٨١طبعة آنقرة . للمخطوطات يف تركيا

                                                                                                                                
 . العناوين املذكورة مرتمجة عن اللغة الرتكية)2(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٢٢  )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

ُسم عموجه زاده حسني باشا، وقسم حكيم باشي  خمطوطات ق- ٦ َ
منشورات املديرية العامة للمكتبات يف وزارة . موسى نظيف أفندي

طبعة أنقرة . الثقافة، من سلسلة الفهرس العام للمخطوطات يف تركيا

  .م١٩٨٧
.  خمطوطات قسم مصطفى عاشر أفندي يف املكتبة السليمانية-٧

ت يف وزارة الثقافة، من سلسلة الفهرس منشورات املديرية العامة للمكتبا
  .م١٩٩٤طبعة أنقرة . العام للمخطوطات يف تركيا

 *  *   *  
وتوجد إىل جانب الفهارس القدمية املطبوعة باحلروف العربية، والفهارس 
ُاجلديدة املطبوعة باحلروف األجنبية، فهارس أخرى خمطوطة لبعض أقسام 

وأمهها الفهرس الذي صنعه أشهرها . وهي قليلة معدودة. املخطوطات
األستاذ حممد الصفائحي لنفسه، وهو عامل تونسي األصل، كان يعمل يف 
َفـهرسة املخطوطات يف املكتبة السليمانية، ويف غريها من مكتبات  َ ْ َ

َويضم هذا الفهرس املخطوط عناوين خمطوطات عربية، لكتب . إستانبول
.  فنونه من اآلداب والعلومِّقيمة مشهورة من الرتاث الثقايف العريب يف شىت

وقد اختارها العامل الصفائحي، رمحه اهللا، من حمتويات السليمانية، ومن 
َّورتبها على حروف املعجم، حسب أمساء . غريها يف مكتبات إستانبول
َُّوهو فهرس قيم، مفيد جدا يف كشف وتـعرف . الكتب، وكتبها خبط يده َ ً ّ

العريب يف مكتبات إستانبول، النوادر والنفائس من خمطوطات الرتاث 
  .ومكتبات سائر مدن تركيا



  
٤٢٣  عزة حسن.  د– املكتبة السليمانية يف إستانبول

وال يفوتنا أن نذكر الفهرس العام الذي يشمل كل املخطوطات احملفوظة 
وهو . َُونعين فهرس اجلذاذات املطبوعة على الورق. يف املكتبة السليمانية

ولكل . َّفهرس مرتب على عناوين الكتب، حسب حروف اهلجاء الرتكية
َخمطوط جذاذ فيها عنوان الكتاب، واسم املؤلف، . ة واحدة خاصة بهُ

واسم الناسخ الكاتب، وتاريخ النسخ والكتابة، ومعلومات أخرى عن نوع 
مث تسجيل الرقم الذي . اخلط والورق، وعدد الصفحات وأشياء غري ذلك

  .حيمله املخطوط يف القسم احملفوظ فيه
 *  *   *  

ِّوقد أسس يف السليمانية معمل للتصوي ِّوجهز بكل اآلالت ) م١٩٥٠(ر سنة ُ ُ
وعلى ) املكروفيلم(واألدوات الالزمة للتصوير على شرائط األفالم الصغرية 

َالورق واألقراص املدجمة ُْ
َوجيري تصوير املواد حسب أحكام قانون سنَّته وزارة . 

الثقافة للفائدة العامة، يف التبادل الثقايف على املستوى العاملي، أو يف مقابل 
  .اء تكلفة تصوير املواد املطلوبةأد

ا من املخطوطات، أرشيفا غنيا،  ًومتتلك السليمانية، إىل جانب حمتويا
ًيضم عددا كبريا من شرائط األفالم ملخطوطات نادرة كثرية من مكتبات  ً

  .تركيا، ومن مكتبات أخرى يف العامل
 *  *   *  

 وطلبة العلم كل يوم، َُّوتستقبل السليمانية روادها من العلماء والباحثني
ِّوتقدم هلم . ًابتداء من الساعة التاسعة صباحا، إىل الساعة اخلامسة مساء

ّاملخطوطات اليت يودون االطالع عليها، من غري استثناء، ومن دون أي 
  .قيد أو شرط



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٢٤  )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

َوما أكثر األيام، وما أمجلها، اليت قضيتها من عمري، يف قاعة املطالعة  َ َ
انية العامرة، وأنا أنعم بأريج املخطوطات اليت أنظر اجلميلة، يف السليم

يد ََفيها، غائبا عن الوجود، مسحورا بألق آثار تراثنا العريب ا ً ً.  
ْومتر األيام، وتدور السنون، وصرح السليمانية العريق قائم وسط مدينة  َ َ ِّ ّ
َإستانبول العظمى، يشع نورا وخريا، ويفيض علما وعرفانا، لمواكب  ً

ِ ً ً ً ّ
ِوهم يقبلون إليه، ويؤمون محاه من كل حدب . علماء والباحثنيال

ّ ُ
ينهلون من موارده . وصوب، يف الشرق والغرب، ومن كل األعراق واألقوام

َأعذب املعطيات، وجيتنون من جناه أطيب الثمرات َ َ ُْ فبارك اهللا . َ
َبالسليمانية، ومحاها من عوادي الزمان اد َورحم اهللا الرجال األفذاذ األجم. َ

َالذين أقاموها، والرجال األفاضل الذين شاركوا يف إغنائها، وأجزل هلم 
. وأعان اهللا الناس القائمني عليها والعاملني فيها. َالثواب يف جنات النعيم

ًوجزاهم خريا وإحسانا. ّوقواهم على مجيل األعمال واحلمد . اللهم آمني. ً
  .هللا رب العاملني على ما أفاد وأعان



  
  

 - ٤٢٥ -

  
  مواقف مختارة من كتب التراث

  )∗(عبد الكريم األشتر. د
-١-  

  ّفي أدب السفسطة
  ) للجاحظ))البخالء((من كتاب (

وهي تعين، يف مواطن . )١(شاعت يف العصر العباسي نزعة السفسطة
ّاجلدل، متويه احلقيقة وتضليل اخلصم عنها باالستدالل املوجه أو القياس 

ّكار البديهيات أو التالعب مبا تقره احلواس، ًوتنصرف غالبا إىل إن. الباطل
أقوى طرق املعرفة املباشرة، إذ ميكن أن تقع املماراة يف ما ميسك به العقل أو 
ّيستدل عليه، ولكنها ال تقع يف ما تراه العني أم متسك به اليد، مما ال تقصر  ّ

  .احلواس يف إدراكه
ّتاب فإذا أراد صاحب السفسطة، أو من يذهب مذهبه من الك

ّواملفكرين، أن يدل على قدرته الفكرية أو البيانية، قصد إىل ما اجتمع الناس 
ّعلى اإلقرار بصحته حىت صار يف مرتبة احلقيقة الشائعة، فأخذ ينقضه ويرتب 
ًأدلته يف نقضه ترتيبا يوقع يف الظن االرتياب فيه أول األمر، حىت ينتهي إىل 

وي، فيما يذهب إليه، حبوادث ومواقف وقد يستق. ّرده، أو إىل اإلقرار بضده

                                                            
ًباحث وحمقق سوري، وأستاذ األدب احلديث والنقد يف جامعة دمشق سابقا، ) ∗(

 .وعضو مراسل يف جممع اللغة العربية بدمشق
ّقياس مموه يركب من الومهيات، إلفحام اخلصم وإسكاته ) ١( ُ  ).من اليونانية(َّ



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٢٦  )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

وصيغ وأقوال، ينتزعها من احلياة أو من التاريخ أو من اللغة وتراثها، ويفسرها 
ّتفسريا خيلب العقل ويعطل قدرته على التمييز الدقيق ِ

ً.  
* * *  

ُوينسب إليه . وقد ذهب اجلاحظ هذا املذهب يف بعض رسائله وكتبه
يقوم كله على إثبات بعض احلقائق الفكرية ، )احملاسن واألضداد(كتاب امسه 

أو االجتماعية أو النفسية، مث العمل على نقضها مبا يشبه الرياضة الفكرية، 
ذهب . ّيريد أن يدل على ما بلغ من قوة العارضة وسطوة الذهن وقدرة البيان

، فوضع رسائل على ألسنة )البخالء(هذا املذهب يف بعض صفحات كتابه 
وهم يف ( املفكرين يف عصره، ممن شاعت عنهم شائعة البخل ّكبار الكتاب أو
، يف نقض ما اتفق الناس على امتداحه )اإلصالح أو االقتصاد: لغتهم يسمونه

من معاين البذل والكرم واجلود والعطاء واإلنفاق، واالستدالل على صحة ما 
بلغ، و. ُّاتفقوا على مدحه من صفات البخل والشح واملنع واإلمساك والتقتري

ًيف قدرته على قلب احلقائق وتلبيسها، مبلغا يثري العجب، حىت ظن بعض 
إنه يصعب أن يعرف اإلنسان من مسالك البخل : الناس به البخل، وقالوا

  !وحجج البخالء ما عرفه اجلاحظ، مث ال يكون منهم
، )٢(مث إنه وضع، يف أول الكتاب، على لسان أستاذه سهل بن هارون

ً، وحيتج له احتجاجا طريفا، ))اإلصالح((بالتزام منهجه يف ًكالما ينصح فيه  ً
ِْإذا زدت يف املرق فزد : عبتموين حني قلت للغالم((: يسوقه على النحو التايل ََ َ

                                                            
كان يتعصب على . من أصل فارسي). ھ٢١٥ت(ّمن كبار كتاب العصر العباسي ) ٢(

ًوكان ميلك حسا فنيا جعله يضع . ّأصبح قيم بيت احلكمة يف عهد املأمون. العرب
ُمثلة وعفرة((ّله كتاب منظوم مساه . ًكالما على ألسنة احليوانات كليلة (، على مثال ))ُ

 .ُالبن املقفع، وكتب أخرى ضاعت كلها وبقيت منها نقول يف كتب األدب) ودمنة



  
٤٢٧  الكرمي األشرتعبد .  د– مواقف خمتارة من كتب الرتاث

إذا ((: وقد قال النيب . يف إنضاج اللحم،لنجمع بني التأدم باللحم واملرق
ًطبختم حلما فزيدوا من املاء، فإن مل يصب أحدكم حلما ًْ ِ   .))ًََ أصاب مرقاُ

ُوعبتموين خبصف النعال وبرتقيع القميص، وحني زعمت أن النعل ((
ّاملخصوفة أبقى وأوقى، وأنفى للكرب وأشبه بالنسك، وأن الرتقيع من احلزم وقد . ِْ

ُوقد لفقت سعدى ابنة عوف. ِ خيصف نعله ويرقع ثوبهكان النيب  ْ ، إزار )٣(َ
وكان يف ثوب عمر بن ). ّة الفياضطلح(، وهو )جواد قريش(، وهو )٤(طلحة

فرتقيع الثوب جيمع مع اإلصالح التواضع، وخالف ذلك . اخلطاب رقاع جلد
ْوقد زعموا أن اإلصالح أحد الكسبني، كما زعموا . جيمع مع اإلشراف التكرب

َوقد جرب األحنف. أن قلة العيال أحد اليسارين
وقال عمر بن .  يد عنـز)٥(

ًوإن للغىن سكرا وإن للمال ((. )) فقد أكل دجاجةمن أكل بيضة((: اخلطاب 
ََوقال زيد بن جبلة. فمن مل حيفظ املال من سكر الغىن فقد أضاعه. ))َلنزوة

)٦( :
ّسكر الغىن أشد من سكر اخلمر(( ْ ُ((!  

. بل العلماء: العلماء أفضل أم األغنياء؟ قال: وقد قيل لرئيس احلكماء((
األغنياء أكثر مما يأيت األغنياء أبواب قيل فما بال العلماء يأتون أبواب 

                                                            
ا من أزواج ط) ٣(  ).أخت عبد الرمحن بن عوف؟(لحة بن عبيد اهللا ُيفهم من النص أ
ّمن العشرة املبشرين، ومن أغنياء قريش. طلحة بن عبيد اهللا) ٤( َ ُقتل يف وقعة . يضرب بسخائه املثل. َ

 ).ھ٣٦(ََاجلمل 
ّاألحنف بن قيسنب معاوية املري التميمي، سيد متيم، وأحد العظماء الدهاة ) ٥( ّ

 يف البصرة، ووفد على عمر حني آلت اخلالفة إليه، ولد. الفصحاء الشجعان الفاحتني
 .ّوشهد الفتوح يف خراسان، واعتزل الفتنة يوم اجلمل، وشهد صفني مع علي

وفد فيهم على عمر . شخصية كبرية مرموقة من شخصيات البصرة يف زمن متصريها) ٦(
 .بن اخلطاب وعلي بن أيب طالب رضي اهللا عنهما



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٢٨  )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

!... ))ملعرفة العلماء بفضل الغىن، وجلهل األغنياء بفضل العلم: العلماء؟ قال
ُ، وشيء يغين )املال: يعين(ّوكيف يستوي شيء ترى توجه اجلميع إليه ((

ّ، فأنا أقدم املال على العلم، أرى املال به )العلم: يعين(بعضهم فيه عن بعض 
  !))ِلعامل وبه تقوم النفوسُيغاث ا

- ٢ -  
  صوت اإلنسان الحق

  )))المكافأة وحسن العقبى((من كتاب (
  ألحمد بن يوسف

كتاب ((كتاب فريد من كتب احلكايات واألمسار، مساه صاحبه 

))املكافأة وحسن العقىب
ا اخلري )٧( َ، وقصره على أخبار خمتارة، فعل أصحا

: وامسه(وكان صاحبه . جوزوا بالشرُفكوفئوا باخلري، وفعل بعضهم الشر ف

 يف ّ، من كتاب الدولة الطولونية اليت قامت يف مصر،)٨()أمحد بن يوسف

                                                            
أمحد أمني : ض بتحقيقه وجالء غوامضه. ١٩٤١ القاهرة –ق املطبعة األمريية ببوال) ٧(

 .وعلي اجلارم
 ).ھ٣٣٠ت بعد (أبو جعفر أمحد بن أيب يعقوب يوسف، الكاتب املعروف بابن الداية ) ٨(

ُعرف باألدب وأخذ حبظ من الفلسفة والطب واحلساب والفلك، وله ديوان شعر مل 
مثقف أدنته خربته باحلياة العملية . ه إىل مصروانتقل به أبو. أصله من العراق. يصل إلينا

من فهم صالت الناس بعضهم ببعض، يف مرحلة مضطربة من حياة الدولة اإلسالمية 
ّفهذا الذي مكنه من رصد بعض املواقف اإلنسانية ). ظلم وفساد ومصادرات واغتيال(

كما (تامة النبيلة، يف غمار هذه األحداث، لفته إليها تكوينه يف ظل أب ذي مروءة 
ا يف الكتاب )يقول ياقوت ، وعرضها بلغته )وعددها إحدى وسبعون(، فجمع حكايا



  
٤٢٩  الكرمي األشرتعبد .  د– مواقف خمتارة من كتب الرتاث

  .)٩(القرن الثالث للهجرة

ّوميكن أن نعد الكتاب من كتب الرتبية العملية، جيري على أسلوب 
آبائنا يف تقومي اإلنسان، عن طريق العربة واالقتداء بأصحاب الفطرة السليمة 

  .نفوس الصاحلةوال

يف مصر، ) كما كانت تسمى آنذاك(وقد لفت نظري أن وزارة املعارف 

وحجة الوزارة، يف ). التوجيهية(فرضت قراءته على طالب الشهادة الثانوية 

عايل : أغلب الظن، أن الكتاب يقع يف الطبقة األوىل من كتب النثر العريب

ور يف احملن واألزمات، البيان، قوي التعبري عن النفس اإلنسانية وهي تتض

. وتنتظر اخلالص، أو هي تشرق مبعاين اخلري وبفعل اجلميل واألنس به وبأهله

ّمث إنه، يف معىن من معانيه، ميكن أن يعد من تراث مصر األديب يف العصور 
ويف . ّ كان من كتاب الدولة الطولونية- َّ كما قدمنا - املتقدمة، ألن صاحبه 

ًمساء قرى، ماتزال مواضعها معروفة، إىل اليوم يف الكتاب حكايات ترد فيها أ
  .مصر، وترتدد على ألسنة الناس

                                                                                                                                
ًكتب كتابا آخر عن أمحد بن طولون مؤسس . الرصينة احملكمة الواضحة الدالالت

 .ُالدولة الطولونية يف مصر وابنه مخارويه بن طولون
الهلا عن الدولة أعلنت استق). ھ٢٩٢ - ٢٥٤(حكمت مصر أقل من أربعني سنة ) ٩(

َبعد أن وىل اخلليفة العباسي مؤسسها أمحد بن طوالن على مصر . ھ٢٦٤العباسية سنة  ُ ّ
مث تتابع عليها أوالده إىل أن انتهى أمرها، . ّ، فضبط أمورها وضم إليها سورية)ھ٢٥٥(

ا يقل عن أربعني سنةھ٢٩٢زمن املكتفي باهللا سنة   .، فمجموع حيا



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٣٠  )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

ِفمن مجاع هذه املعاين اليت ترفع من قيمة الكتاب الرتبوية واألدبية والتارخيية، كان 

  .))كتاب مطالعة لطالب الشهادة الثانوية((ميل الوزارة يف مصر إىل تسميته 

فإين . سورية يومذاك بعيدة عن هذا التقليد يف ))وزارة املعارف((ومل تكن 

))َُالطرف((ًأذكر أن كتابا يف املطالعة كان يسمى 
، ويضم جمموعة من )١٠(

ًاحلكايات واألمسار القدمية، تولت مجعه جلنة من كبار أدباء الشام، كان مقررا 
  .يف املرحلة اإلعدادية

بين عجب شديد من ينتا) َُاملكافأة والطرف(فحني أعود إىل الكتابني اليوم 

قدرة طالبنا، يف مصر والشام، منذ ما يقرب من نصف القرن، على مطالعة 

  .هذا النمط العايل من التعبري احلي، وفهمه واالستمتاع به

* * *  

ِّنعود إىل كتاب املكافأة، فإين قرأت فيه هذه احلكاية اللطيفة اليت تصور 
ّط اخلليفة املوفق على أحد كتابه، ِفقد سخ: اإلنسان يف املرتبة اإلنسانية العالية

ًوطالبه مبال جسيم يرده إليه، ووكل مبقاضاته رجال من رجاله فلما اشتد هذا . َّ

  :الرجل يف مقاضاة الكاتب أجابه الكاتب، وهو يف العذاب

ّواهللا ما بقي يل شيء، وما ملكت قط ما هو أحب إيل من نفسي(( - ُّ ُ !

ًاهللا ما أملك على األرض وال فيها دينارا وال و! يا سيدي((: فقل ألمري املؤمنني
ّدرمها وال جوهرا، وأنت أوىل بالتطول َ ً ً

  .)) على خادمك)١١(

                                                            
 .َُطرف: مستحدث عجيب، واجلمعكل شيء : ُْالطرفة) ١٠(
 .اإلحسان: يعين) ١١(



  
٤٣١  الكرمي األشرتعبد .  د– مواقف خمتارة من كتب الرتاث

ذه الرسالة إىل اخلليفة ويف الطريق أغرته نفسه أن . فانصرف الرجل عنه 

ّيدس يف الرسالة اسم رجل يف الديوان كان يكرهه، فنقل إىل اخلليفة الرسالة 
ما أملك على وجه األرض ! يا سيدي: يقول لك الكاتب((: على الوجه التايل

  !))وال بطنها غري مئة ألف هي يل عند الطائي

  :ّفلما مسع الطائي هذا الكالم أقر به وقال. فأمر املوفق بإحضار الطائي

  ! ))وأنا أحضرها. هي له يف ذميت، وهي يف بغداد! نعم(( -

ا وسلمه إىل املوفق)١٢(وكتب خطا مث أخذ الرجل .  الطائيوانصرف. ّ 

ّالذي زور الرسالة يعاين من عذاب الضمري، وكرب يف عينه صنيع الطائي، 
  :مث قال له. ُوصغر هو يف عني نفسه، فباح للموفق مبا فعل يف الرسالة

  .))ّ خمري بني الصفح عنه والعقوبة عليه)١٣(وسيدي األمري(( -

ة أخرى، فاستحلفه أن ُفحسن اعرتافه يف عني املوفق، واستدعى الطائي مر

  :فقال الطائي. يصدقه احلديث عن هذا املال

ولكين ملا رأيته قد عاذ يب، . ماله عندي درهم واحد: وحق رأس األمري((

. ُتيقنت أنه مل تبق له حيلة يف املدافعة عن نفسه، فتحملت هذا املال عنه

  !))وواهللا ما أملكه، ولكين رجوت أن أصل إليه جباهي ولطيف حيليت

َوهذا مثل آخر من أمثلة الكتاب، أنقل مقاطع منه، مع بعض التصرف 
  .الذي ال يقلل من مجال بيان الكاتب
                                                            

 .ّاإلقرار، مبعىن الصك اليوم: يريد) ١٢(
 .أمري املؤمنني) ١٣(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٣٢  )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

كان مبصر رجل من الفقهاء مشهور االسم، وله حلقة عظيمة ((

، فبينما هو يف صدر احللقة إذ واىف عالن بن املغرية)١٤(باجلامع
ُ ّ فلما رآه . )١٥(ْ

  !))، مث خطا إليه حىت لقيهًمقبال حنوه، قام إليه على رجليه

واستكثر طالب الفقيه قيام شيخهم وحفاوته بالرجل، على هذه الصورة، 

ِّمع حداثة سنه   :ّوأحس الشيخ مبا أضمر الطلبة، فقال هلم. ِ

َما أعلمين مبا أضمرمت(( كانت عندي : ولكنين أريكم عذري فيما فعلت! َ

. بإدخال امرأته عليهوطالب زوج ابنيت . ألف دينار وديعة لرجل باملغرب

  :فقالت يل أمها

  ّ ما الذي تراه فيما قد أحل فيه هذا الرجل؟-

  . )١٦(نستعمل فيه التجوز: فقلت هلا

  !))ّلنا حساد خناف مشاتتهم، والبد أن تعينين على التجمل: فقالت يل

وظلت املرأة تداور زوجها الفقيه، وأغرته بشراء جهاز ميكن أن يباع يف 

  .إىل استعمال الوديعة اليت يف حوزتهأي وقت، ودفعته 

ْفجهزت ابنتها جبميع املال، وأدخلتها على زوجها(( َّ وجاء صاحب . ))َ

  !َالوديعة، ورفض زوج البنت أن خيرج شيء من اجلهاز خارج البيت

                                                            
 .))مصر القدمية((ًومايزال قائما فيما يسمى اليوم . جامع عمرو بن العاص) ١٤(
ّيبدو أنه كان عظيم املال، معروفا بالغىن، على حداثة سنه) ١٥( ً. 
 .والتقليد يف مصر أن يتحملها أهل العروس. ت العرس واجلهازالتقليل من نفقا) ١٦(



  
٤٣٣  الكرمي األشرتعبد .  د– مواقف خمتارة من كتب الرتاث

ًوسقط يف يدي، ورأيت الفضيحة يف الدارين متصدية يل((: يقول الفقيه ُ .

ّبت بليلة ما بت مبثلها، مث انتبهت قبل ِواعرتاين ما خفت منه على عقلي، و ُّ

  :ِالفجر، فصحت بالغالم

  .)١٧( أسرج يل-

ِوركبت وسرت بطوع عناين َْ
ُ، فلم يزل بغلي يسري حىت دخلت زقاق )١٨( ُ
ّفلما رآين قام إيل، وأقبل علي فقال. ّعالن بن املغرية، فدخلت عليه ّ:  

ُ واهللا لو بعثت إيل لسرت إليك، فاشرح يل أمرك- ّ َ.  

  !))َغلبتين العربة وحالت بيين وبني الكالمف

ّمث حكى له الفقيه حكاية الوديعة، ومقدارها، فضحك عالن، وطلب من 

  :وقال. غالمه أن يأتيه باملال

ا شأنك:  هذه ألف ومخسمئة دينار- . ألف للوديعة ومخسمئة تصلح 

  :مث قال

ليك، مىت أشكر إفرادك إياي بعد اهللا، بتأميلي يف حادثة حدثت ع((

  !))فأعانين اهللا على مكافأتك

  !))ًقد مسعنا عذرك، وعلينا عهد اهللا إن لقيناه إال قياما((: فقال الطلبة

                                                            
 .للركوب) ١٧(
 .أسلم قيادته لعنان الدابة، الستيالء احلرية عليه) ١٨(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٣٤  )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

- ٣ -  

ْجالل الملك ومعانيه ُ  

  )))التاج في أخالق الملوك((من كتاب (

)) كتاب التاج((ّأخذت أقلب، يف يدي 
َ، الذي ينسب إىل اجلاحظ، )١٩( ُ

ذا اخلاطر، عن . نسبته إليهأريد أن أسعى إىل التحقق من  ًوكنت مشغوال، 
ّمتلي ما يف الكتاب من حقائق النفس البشرية حني تكون يف مرتبة القدرة على 

من حوهلا من الناس، والتحكم يف أنفسهم وأمواهلم ومصائرهم، ال يردعها يف 

  .ذلك إال رادع الضمري الذي يصحو وينام

 هذا املعىن، فعجبت للنفس تركت أمر نسبة الكتاب إىل صاحبه وتتبعت

ْكيف كانت متتحن بتجربة امللك وحترتق بنارها، مث هي : البشرية
ُ

 مبا هي فيه –ُ

م- َ ال تكفيها عرب احلياة ووقائع التاريخ وال سري رجاله وال جتار َِ هذا كله ! ِ

ويف احلياة نواميس ال مفر من اخلضوع هلا، وأوهلا املوت الذي يطوي الناس 

م منحوا . ا اقتنوه أو سلبوهومنازهلم وم ُفكيف إذن كانت احلال تكون لو أ
  اخللود على األرض؟

                                                            
، وماتزال الشكوك )ه٢٥٥ت( نسب إىل اجلاحظ )) التاج يف أخالق امللوك((كتاب ) ١٩(

 ورأى أن ،)١٩١٤رة املطبعة األمريية بالقاه(حققه أمحد زكي باشا . تعتور نسبته إليه
 بعد القرن الثامن اهلجري، إذ كان ))يف أخالق امللوك((أضيفت إىل امسه ) التاج(كلمة 

 .)) أخالق امللوك((ًذكر للجاحظ كتابا باسم ) ه٦٨٩ت(ياقوت 



  
٤٣٥  الكرمي األشرتعبد .  د– مواقف خمتارة من كتب الرتاث

فما الذي يتبقى هلم من : مث إنا لو تركنا هذا كله، وبقينا يف قيد احلياة

ة امللك ومظاهرها اخلادعة وصورها الرباقة  ّمعاين احلياة العميقة اليت تدفنها أ
ا الباهظة؟ وأين يصري معها،  دفء األسرة والبيت، واجتماع الشمل، وتبعا

ْوألفة الود، ومجال العشرة، وراحة املباسطة؟ ِ  
ُ يقيم بينه -ً وأنا أنقل األخبار دائما عن هذا الكتاب -لقد كان معاوية 

وقد أحب بعض ولد املأمون أن يراه ! ًوبني ولده بابا ال يفتحه إال احلاجب
ما إىل ذلك !... ال واهللا((: هحني اشتد به وجع املوت، فرده احلاجب بقول

ّولكن إن شئت أن تراه من حيث ال يراك، فاطلع عليه من ثقب يف . سبيل
  !))ّفجاء الولد حىت اطلع عليه وتأمله، مث انصرف... ذلك الباب

ًوكان بعض ملوك العجم ال يعرف هلم مبيت، إمعانا يف احلذر، فكان  َ ُ
ًيفرش للملك منهم أربعون فراشا يف أربعني  ًموضعا، مث لعله ال ينام يف واحد ُ

  !منها على اإلطالق
ِوكانت حكاية امللك مع من حييط به، من أعوانه وحواشيه، تدخل يف 

َ
فهم، حبكم موضعهم منه، قادرون على أن يسلبوه إنسانيته : هذا الباب

ًويبدلوه بتاجها الذي هو من صنع اهللا، تاجا من صنع أنفسهم وهم ال . ُ
م، يف آ ا بأيديهميدرون أ   .خر األمر، ميسخو

َُّفقد غضب بعض ملوك األعاجم على واحد من مساره، فلم جيد هذا 
يق احلمري، ((ًبدا، إلرضائه، من أن يتعلم  ُنباح الكالب، وعواء الذئاب، و

ً، ويكمن للملك، قريبا من ))وصياح الديوك، وشحيج البغال، وصهيل اخليل َ ُ َ
  .ُجملسه، وخيفي نفسه



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٣٦  )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

! ))َّمل يشك امللك أنه كلب وابن كلب(( – يقول الكتاب –فحني نبح 

  :َفتلفت يسأل من حوله

   انظروا ما هذا؟-

ِفعوى الرجل حينئذ عواء الذئاب، فنـزل امللك عن سريره
َ

فنهق الرجل . ِ

لس وجاء الغلمان يتتبعون الصوت، فصاح . يق احلمار، فغادر امللك ا

ُتمعوا فاقتحموا عليه فأخرجوه وهو عريان مث اج. ِّصياح الديكة، فارتدوا عنه
  :وقالوا للملك...! خمتبئ

  !))هذا مازيار املضحك(( -

  :َّفضحك امللك حىت تبسط، وقال

  ؟))ما محلك على هذا: ويلك(( -

ّإن اهللا مسخين كلبا وذئبا ومحارا، ملا غضب علي امللك((: قال ّ ً ً ً((!  

* * *  

ّأخرى تصور جالل النفس ًعلى أن يف الكتاب، إىل جانب هذا، صورا 
ا على  النهوض مبا يكتنفها من أثقاله  َالبشرية وهي يف حمنة امللك، وقدر ْ

ُ
  .ّوتقاليده وأعبائه وحواشيه، وعلى احلفاظ على مسو مكان اإلنسان فيه

اء امللك كرما على احملتاجني،  ًفهذه هي النفوس العظيمة اليت تألقت يف  ْ
ُ

ًوعفوا عن املسيئني، وتغافال ً عن اهلفوات، وتكرميا ملن يستحقون التكرمي، ً
ِوعدال بني الناس خاصتهم وعامتهم، وقريبهم وبعيدهم على السواء، فرتكت  ً

  .ًالدنيا خريا مما كانت عليه قبلها



  
٤٣٧  الكرمي األشرتعبد .  د– مواقف خمتارة من كتب الرتاث

رام جور(( َفمما حيكى عن  َ، أنه خرج يوما لطلب الصيد، فعار)٢٠(ُ ً
 به )٢١(

  :فقال للراعي. )٢٢(فرسه حىت وقع إىل راع حتت شجرة، وهو حاقن
ِاحفظ علي عنان دابيت، حىت أبول(( -

ّ((.  
ًفأخذ بركابه حىت نزل، وأمسك عنان الفرس، وكان جلامه ملبسا ذهبا ً َّ .

رام، فأخرج من خفه سكينا، فقطع بعض أطراف  ًفوجد الراعي غفلة من  ّ ّ ُ
رام رأسه فنظر إليه فاستحيا. اللجام  وأطال ْ، ورمى بطرفه إىل األرض،)٢٣(فرفع 

وجعل الراعي يفرح بإبطائه عنه، حىت . االسترباء ليأخذ الراعي حاجته من اللجام
  : فقال)٢٦( قد أخذ حاجته من اللجام، قام)٢٥( أنه)٢٤(إذا ظن
ّقدم إيل فرسي، فإنه قد دخل يف عيين مما يف هذه الريح، ! يا راعي(( - ّ ّ ّ

  !))فما أقدر على فتحهما
ّفقرب الراعي فرسه، . تفقد حلية اللجامَّوغمض عينيه لئال يومهه أنه ي

  :ّفلما وىل، قال له الراعي. فركبه
  ؟))كيف آخذ إىل موضع كذا وكذا! أيها العظيم(( -

                                                            
رام جور اخلامس ابن يزدجرد ) ٢٠(  - ٤٢٠حكم من سنة (َمن ملوك الفرس، وهو 

- . ول يف التاريخ، إىل شخصية أسطوريةُعرف بالرفق والعدل، حىت حت). م٤٣٨
 ). سنة٨٣جعله الفردوسي، يف الشاهنامة، حيكم (

 .تاه به وانصرف يف كل اجتاه) ٢١(
 .من ال ميلك أن حيفظ بوله) ٢٢(
رام) ٢٣(  .َامللك 
رام) ٢٤(  .َامللك 
 .الراعي: يريد) ٢٥(
رام) ٢٦(  .َامللك 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٣٨  )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

رام   ؟))وما سؤالك عن هذا املوضع((: َقال 

ُهناك منـزيل، وما وطئت هذه الناحية قط غري يومي هذا، وال أراين ((: قال
)٢٧(أعود إليه ثانية

((!  

  :رام، وفطن ملا أراد، فقالَفضحك 

ًوأنا رجل مسافر، وأنا أحق بأال أعود إىل ههنا أبدا(( - ّ
)٢٨(

((!  

  :ّفلما نزل عن فرسه، قال لصاحب دوابه ومراكبه. مث مضى

ا أحدا(( - ًإن معاليق اللجام قد وهبتها لسائل مر يب، فال تتهمن  ّ ّ ٍ((!  

بن أيب سفيان، وأبو ومثله أنو شروان، وسليمان بن عبد امللك، ومعاوية 

ْوسعوا رعاياهم، وتغاضوا عنهم، وواسوهم يف أمواهلم، : )٢٩(جعفر املنصور َ َ ُ ِ َ
وهذه أخالق امللوك معروفة يف سريهم ((. َوحفظوهم يف خلفهم وعياهلم

ِ من هو دون امللك)٣٠(وكتبهم، وإمنا يتفقد مثل هذا
َ

ّفأما امللك فيجل عن كل . 
ِ

  .))ُشيء، ويصغر عنده كل شيء

                                                            
 .ًخوفا من أن ميسك به) ٢٧(
 .لرجليرمي إىل طمأنة ا) ٢٨(
طبعة الشركة اللبنانية (وما بعدها ) ١٠٧(ويف الكتاب املذكور حكايات عنهم ص ) ٢٩(

 ).للكتاب
رام جور) ٣٠(  .ُيشيـر إىل جلام 



  
  

 - ٤٣٩ -

  
ًالمستهتر واالستهتار حديثا وقديما ً  

  )∗(عباس علي السوسوة. د

ًليس الغرض من حبثنا يف تاريخ هذين اللفظني صيغة وداللة حترمي  ً
ما؛ فنحن نعتقد أن هذا خارج عن مهمة  استعماهلما، وال إجياد مسوغات إلجاز

اب اليت اللغوي، أي دراسة الظاهرة اللغوية حبياد كامل، وحتليلها، وذكر األسب
وهذا ما سنحاول أن نقوم به يف هذا البحث . َّأدت إىل أن تكون ما هي عليه

  .املتواضع 
)١(  

؛ ولسنا نستبعد وجود جذور )ًقدميا(وأتبعناه بـ) ًحديثا(بدأنا العنوان بـ
ُللظاهرة مطمورة يف معامجنا القدمية، حتتاج أن ينظر فيها بدقة؛ كي تستخرج من  ُ

ًتداخلة واملتضاربة واملتضادة، فضال عن مداخل املادة املختلطة بني تالل املعاين امل
 حسب خربتنا - على أن أكثر هذه األصول املختفية . يف املعجم الواحد 

ِّ إمنا توجد يف غري كتب اللغة؛ جيدها الباحث عند املؤلفني يف التاريخ - املتواضعة  ُ
  .إخل...واجلغرافية والرحالت واحلسبة والرتاجم وعلم الكالم 

  : م وحىت اآلن١٩٩١كنت أسأل طاليب اجلدد، منذ عام 
 أنه -  على خالفات طفيفة - ِ ما معىن فالن مستهرت ؟ فكانت األجوبة - 

  .ِّمتحلل من قيود األخالق والعادات واملواضعات االجتماعية والدين 
، أو مستهتر بالمذاكرةفالن ( وإذا صاحبت الباء الكلمة يف مثل - 

                                                            
  .باحث وأستاذ يف جامعة تعز يف اليمن)  ∗(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٤٠  )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

بكل ما جاء مستهين أنه : ؟ اتفقت اإلجابات أن املعىن)إخل...ن بالعمل أو بالدي
ا  .بعد الباء، أو أنه ال يبايل 

 .يف مجيع األحوال ) االستهتار: ( وإذن ما مصدر الكلمة ؟ أجابوا- 
َاستهرت :  وكيف يأيت الفعل منه ؟ أجابوا-  ) بفتح التاءين يف املاضي(َ
ِويستهرت   ) .انية يف املضارعبفتح التاء األوىل وكسر الث(َ

ّوسعت الدائرة فانتقلت أسأل الصحفيني والشعراء والقصاصني فكان  ُ ّ
ًاجلواب كما تقدم صيغة ومعىن  مث كنت أسأل بعض الزمالء الدكاترة املختصني . َّ

م عن إجابات -  وهم من أقطار عربية شىت–ًبالعربية لغة وأدبا   فلم ختتلف إجابا
  .الدوائر السابقة 
ا، ال خيتلف األمر سواء ويف العر ًبية الفصحى املعاصرة، مكتوبة ومنطوقا 

اسم الفاعل واملصدر والفعلني املضارع واملاضي، أو يف : يف استعمال صيغة الكلمة
  .معىن االستهانة بالشيء 

ِّوهذه بعض الشواهد الدالة على ما قلناه، لن نعلق عليها بشيء بادئني 
تدي إىل الرشاد إذا أفقت ((): م١٨٨٧ت (بأقدم احملدثني، الشدياق  َولعلك 

ّمن مخارك، وتبني لك فظاعة  ))ُهترك واستهتارك ُ
)١(.  

ًوكان خليعا ماجنا ((: ويف موضع آخر يقول ًفحاشا مستهترا،ً ً ً منهمكا يف ّ
))اللذات وهوى النفس

ًومن احلق أنه أيضا استعمل املستهرت باملعىن القدمي؛ أي  .)٢(
ًعلقا جنونياِّاملتعلق بالشيء ت ًُّ)٣(.  

                                                            
مكتبة احلياة :  بريوت٣فيما هو الفارياق، طالساق على الساق : أمحد فارس الشدياق )١(

  .١٢٢م، ص ١٩٦٦
  .٦٣٥، ٥٥٧، ٤٧٧، ٤٠٠، وانظر ص ١٩٠الساق على الساق، ص  )٢(
 .٢٧، ص ه١٢٩٩الواسطة يف أحوال مالطة، القسطنطينية : أمحد فارس الشدياق )٣(



  
ًاملستهرت واالستهتار حديثا وقدميا ٤٤١  عباس علي السوسوة.  د– ً

يف كتاب واحد، ) م١٩٧٣ت (ومثله يف استعمال املعنيني طه حسني 
كان ((: ويف احلديث عن شخص واحد هو يزيد بن معاوية، قال يف املوضع األول

والعكوف عليها ًقبل والية العهد ألبيه مسرفا على نفسه يف طلب اللذة 
))واالستهتار بها

)٤(.  
ان يزيد فىت من فتيان قريش صاحب هلو وعبث، وك((: ويف املوضع الثاين

ًحمبا للصيد، مسرفا على نفسه يف لذاته  ًمستهترا ال يتحفظ وكان ربما أضاع ًّ
))الصالة

)٥(.  
أن بعض ((وقد أملح إىل ذلك املرحوم حممد األنطاكي عندما ذكر 

ًللمعنيني معا، وأذكر أنين قرأت مرة ) استهرت (َّالكتاب اليوم يستعمل كلمة 
للمعنيني كليهما يف صفحة واحدة ) استهرت(ًكتابا استعمل فيه صاحبه كلمة 

))ومن املؤسف أن الذاكرة ال تسعفين لذكر اسم هذا الكتاب . [!]
)٦(.  

ا على لسان ليلى )ه١٩٣٢ت(مث جند الظاهرة عند أمري الشعراء  ، جاء 
  :حبيبة قيس

ّمستهتر الهوى لم يصنيوهو   َّحلب جهديُصنت منذ احلداثة ا((  ِ
))ٍكان بالغيل بني قيـس وبينـي

 ّقد تغىن بليلـة الغيل، ماذا  )٧(
                                                            

م، ص ١٩٨٢، ١١دار املعارف ط: ، علي وبنوه، القاهرة٢الفتنة الكربى، ج: طه حسني )٤(
  ] .١٩٤٦الطبعة األوىل  [١٣٦

  .٢٢٥ص : املرجع نفسه )٥(
 وقد ١٣٣ت، ص . د. دار الشرق العريب : الوجيز يف فقه اللغة، بريوت: حممد األنطاكي )٦(

َّجترأ الناشر بعد وفاة املؤلف فغري عنوان الكتاب إىل    !!))دراسات يف فقه اللغة((ِّ
، ص ١٩٨٦اهليئة املصرية العامة للكتاب، : اهرةمسرحية جمنون  ليلى، الق: أمحد شوقي )٧(

١٨. 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٤٢  )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

للشخص القوي : بلطجي((): م١٩٥٤ت(وجندها كثرية عند أمحد أمني 
))ويعيش عيش بوهيميةويستهتر الذي يأكل مال الناس 

)٨(.  
يف أعماله النثرية، ففي ) م ١٩٣٤ت(وجندها عند أيب القاسم الشايب 

ًمسرفا يف اللذة ًِمستهترا وكان األدب األندلسي ((): ل الشعري عند العرباخليا(
ون؛ ألن األمة األندلسية كانت صبية العبة مترح بني الرياض واجلداول ))وا

)٩( .
حىت إن ابن أيب ربيعة وامرأ القيس، ومها يف األدب العريب ((): الدموع احلائرة(ويف 

تهالكة على الشهوة واللذة، ليبدوان يف الدرجة املللنزعة المستهترة مثالن فريدان 
))ّالثانية بعد بشار

)١٠(.  
يقشعر هلما البدن استهتار وجسارة على ... ((وجندها عند جنيب حمفوظ 

((
)١١(.  

ويكفي ((): م٢٠٠٥ت(ِّمث جندها عند املؤرخ األديب الشهري شوقي ضيف 
 لنعرف أنه مل ره،بفسقه واستهتاأن نتصفح ديوان شاعر كالفرزدق الذي اشتهر 

ًمل يكن اإلسالم بعيدا ِفالفرزدق المستهتر ... ينفصل من اإلسالم، وأنه تأثر به 
))عنه 

)١٢(.  
ِّويف كتاب خصص للشاعر أيب نواس، كتبه جمموعة من الباحثني، جند  ُ

                                                            
لس األعلى : القاهرة. ٢قاموس العادات والتقاليد والتعابري املصرية، ط: أمحد أمني )٨( ا

:  وانظر له٤٢٧، ٣٥٩، ٣٣٣، ٢٧٥، ٢٦٥، ٢٣٦ وانظر ١٦٩م، ص ١٩٩٩للثقافة 
  .١١٤ /٥م، ج ١٩٤٨فيض اخلاطر، القاهرة 

  .١/١٠٥، ج ١٩٨٥الدار التونسية للنشر : األعمال الكاملة، تونس: أبو القاسم الشايب )٩(
  .٧٩ /٢ج : املصدر نفسه )١٠(
  .٢١٩م، ص١٩٤٨مكتبة مصر : السراب رواية ، القاهرة: جنيب حمفوظ )١١(
دار املعارف : ، القاهرة٨التطور والتجديد يف الشعر األموي، ط: شوقي ضيف )١٢(

  ].١٩٥١وىل الطبعة األ [ ٦٣، وانظر ص٦٢ صم،١٩٨٧



  
ًاملستهرت واالستهتار حديثا وقدميا ٤٤٣  عباس علي السوسوة.  د– ً

ت (ِفعبد العزيز البشري . اجلميع يستعملون الصيغة احلديثة والداللة احلديثة 
مستهتر إذ هو إىل ذلك رجل ((: يقول) املفنت أبو نواس (يف مقال ) م ١٩٤٣

تمع  ... ))حتلل من كل ما يأخذ الناس به نفوسهم يف هذا ا
)١٣(.  

حملمد زكي شافعي بك ) ًهل كان أبو نواس جمنونا ؟ ( ويف مقال 
أي إنه كان يعيش يف جو .مستهترة باألخالق ّأمه كانت ...((): ٣٤ - ٣٣ص(

ُفأبو نواس، لو صح ما كتب عن أمه ... ة ُّال ميت للفضيلة بصل  يكون –َّ
ًناشئا عن بيئة طفولية غالبااستهتاره  ً((.  

، )م١٩٥٩ت(لكامل كيالين ) بني شوقي وأيب نواس (ويف مقال 
ًمستهترا جريئا ال يبالي بالنقدوكان من الطبيعي أن نرى أبا نواس (( ):٦٦ص( ً((.  

قضى ((): ٧٥ص(، )ّعري واخليام أبو نواس بني امل(ويف مقال سيد إبراهيم 
ًسكريا عربيدا يف عصبة من قرنائهًمستهترا ًأبو نواس شبابه شاعرا  ً((.  

الدعابة يف شعر (يستعملها يف ) م١٩٥٥ت(وجند أمحد زكي أبو شادي 
فهو بودلري الشرق إىل حد كبري، وقد كان ذلك الشاعر ((): ٨٣ص) (أيب نواس

  .))ًصرحيا غاية الصراحة طيب القلب مثله، المستهتر الغريب 
املناقضة يف شعر أيب نواس بني ابن هاين وشعراء (ويف مقال حممد عرفة 

ًكان خليعا الذي تقفنا عليه دراسة مناقضات أيب نواس أنه ((): ٨٩ص) (عصره
ًماجنا مستهترا شعوبيا ً ً((.  

ُولوال خرق  ((): ١٢٧ص) (أبو نواس السياسي(ويف مقال خريي سعيد 
طاهر بن احلسني، واستهتاره بقائد المأمون ن عيسى بن ماهان قائده علي ب

  .))النتصر األمني واندحر املأمون
                                                            

وسنضع أرقام . ت. د. املكتبة احلديثة للطباعة والنشر: أبو نواس حياته وشعره، بريوت )١٣(
  .ًصفحات الكتاب يف املنت، ختفيفا على اهلوامش 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٤٤  )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

ًوخارج نطاق الكتاب إليك هذه الشواهد منسوقة نسقا تارخييا ً ً:  
ان  ((-  ّيف جمتمعهم، يتحدونه مستهترين بكل شيء ّوانطلق مع عصابة ا

))ًجهارا، وال يستحون من ارتكاب احملرمات
)١٤(.  

ُوتفتح أبواب أغلقها التضييق واإلعنات، مبفاتيح احلذر واحلرص الذي  ((- 
))يفسده قصور أو استهتارال تدانيه إباحة، وال 

)١٥(. 
الشاعر اليمين الوحيد الذي خرج عن حدود األدب واألخالق يف شعره  ((- 

ًهو األديب أمحد بن فليتة، الذي جند له قطعا ماجنة يف الغزل باملذكر،  ُ
))تهتار باألخالقواالس

)١٦(. 
المستهتر إال  أن األساس يف هذا يرجع إىل أسلوب سيدانشا ...  ((- 

))اململوء باهلزل وخمالطته للعامة من الناس طاحلهم قبل صاحلهم 
)١٧(. 

أما ما كان بعد ذلك، ومن ساهم يف تصحيح احلدث أو سريته، أو  ((- 
بإخالص أو مبكر وخداع من تصرف يف توجيه تياراته ورياحه بلباقة أو برعونة، 

                                                            
دار : ، القاهرة٣اجتاهات الشعر يف القرن الثاين اهلجري، ط: حممد مصطفى هدارة )١٤(

  ].١٩٦٣الطبعة األوىل  [ ٣١٥، ٢٤٦، ٢٩، وانظر ٦٢٠، ص ١٩٩٧املعارف 
  ص،م١٩٦٦دار املعارف : اللغة والنحو بني القدمي واحلديث، القاهرة: عباس حسن) ١٥(

٢٦٥.  
وزارة اإلعالم : حياة األدب يف عصر بين رسول، صنعاء: عبد اهللا بن حممد احلبشي )١٦(

جميد واجدة : ومثل ذلك يف. ٢٥٨، ٢٥٥، ٢٥٤، وانظر ١٢٣م، ص١٩٨٠
، ٤٨ ، ص١٩٨١الرشيد للنشر : أة يف أدب العصر العباسي، بغداداملر: األطرقجي

٣٨٥، ١٢٢. 
دار : اللغة العربية وقضية التنمية اللغوية يف باكستان، القاهرة: مسري عبد احلميد إبراهيم )١٧(

  .١٦١، ص ١٩٨٢املعارف 



  
ًاملستهرت واالستهتار حديثا وقدميا ٤٤٥  عباس علي السوسوة.  د– ً

))فلذلك حديث آخرواستهتار نوع آخر، بنـزاهة أو جبشع 
)١٨(. 

ِّمستخدمني يف ذلك نربة االستعداء ضد بعض املمثلني الذين ...  ((- 
))ٍبذخ واستهتارًيتقاضون أجورا مرتفعة وينفقون يف 

)١٩(. 
أقل الناس وفاء بالعهد وأضعفهم أمام المستهترين جند هؤالء  ((- 

))ملغرياتا
)٢٠(. 

 ًإين أرى سيارة ((-   تسري يف اضطراب
))أفرط يف الشراب 

 ٌمستهترقائدها   )٢١(
ً يقضي شهرا يف اخلرطوم وشهرا يف القاهرة ًحياة مستهترة،عاش سيف   ((-  ً

َّوشهرا يف أمسرة وال جييء البلد إال ليبيع أرضا أو يتخلص من مثر ً ً((
)٢٢(. 

تحدي يف أفق حيايت مبفهومها املتنور ال املتهور، لقد بزغت إذن إرادة ال ((- 
))المستهتر واملتزن ال 

)٢٣(. 

                                                            
امة : رياح التغيري يف اليمن، جدة: أمحد بن حممد الشامي )١٨(   .٤٢٦، ص ١٩٨٤منشورات 
، نيسان )١٢٤( الدوحة، العدد )) تساؤالت تواجه السينما العربية٣((: رؤوف توفيق )١٩(

  .١٣٤، ص١٩٨٦
الدار الفنية : ظاهرة االبتذال يف اللغة والنقد، القاهرة: حممد علي رزق اخلفاجي )٢٠(

  .٦٣، ص١٩٨٦
 .٥٦، ص١٩٨٧، لندن ٢الفتات : أمحد مطر )٢١(
اهليئة املصرية العامة : يب صاحل صانع األسطورة، القاهرةالط: ّأمحد مشس الدين احلجاجي )٢٢(

: األسطورة يف املسرح العريب، القاهرة: ِّ، وانظر للمؤلف نفسه٤٩م، ص١٩٩٠للكتاب
كتاب اهلالل :  ومولد البطل يف السرية الشعبية، القاهرة١٥٧، ص١٩٨٣كتاب اهلالل 

  .١٧٤م، ص١٩٩١
 وانظر ١٩٢م، ص١٩٩٣دار أخبار اليوم : اهرةقصيت مع احلياة، الق: خالد حممد خالد )٢٣(

٣٨٢، ٣٣٥، ٢٨٨، ١٣٩، ٦٢.  
  



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٤٦  )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

ا الطاغية مستهترة،وكانت امرأة خليعة ماجنة، غرارة  ((-   سلطت نزوا
))بإحكام على امللك 

)٢٤(. 
 )٢(   

ًخصوصا ما ) ت ر ه  (واآلن نرجع إىل معامجنا العربية القدمية للنظر يف مادة 
أهو بفتح التاءين أم بضم أوهلما وكسر الثاين، مث ننظر يف ) استهرت  (َّيتعلق بالفعل

أهي على اسم الفاعل بكسر التاء الثانية أم بفتحها ؟ وننظر يف ) مستهرت(صيغة 
ُّداللة اللفظ أيدل على شدة التعلق بالشيء أم يدل على االستهانة، أم على التعلق  ُّ

 على –مع األخذ يف االعتبار أن معامجنا بالشيء الذي ال يبايل صاحبه بلوم فيه ؟ 
تم بدالالت األلفاظ يف عصر االحتجاج باللغة، ال - ِّتعدد أزمان مؤلفيها  إمنا 

ولنبدأ بالعني للخليل . بالدالالت يف أزمان التأليف، فالالحق يأخذ عن السابق 
تم ُال يبالي ما قيل فيه وما ش: َمستهتررجل . ِمزق العرض : اهلرت(() ه ١٧٠ت(
))َفقد عقله من الكرب فهو املهرت: وأهرت الرجل.به

)٢٥(.  
ِأهرت الرجل فهو مهرت، أي صار خرفا من الكرب (() الصحاح ( ويف  َ َ ُ

ِ ُ .
اتر الرجالن ... َمستهتر بالشراب، أي مولع به ال يبالي ما قيل فيه وفالن  و

))...ًإذا ادعى كل منهما على صاحبه باطال
)٢٦(.  

. فجاءت الكلمة بضبطني يف كتابيه ) ه ٣٩٥ت(ازي أما ابن فارس الر
                                                            

دوب )٢٤( تمعات اإلسالمية، : أمحد علي ا تمعات الغربية مقارنة با َّالعادات اجلنسية لدى ا
، ٢٣٦، ٢٣٥ ،٢٢٩، ١١٣ وانظر ٢٣٠، ص١٩٩٨الدار املصرية اللبنانية :  القاهرة٢ط

  . إخل  ... ٢٤٧
كتاب العني، حتقيق مهدي املخزومي وإبراهيم السامرائي، : ن أمحد الفراهيدياخلليل ب )٢٥(

  .٣٢ /٤م، ج ١٩٨٢الرشيد للنشر : بغداد
دار العلم : تاج اللغة وصحاح العربية، حتقيق أمحد عبد الغفور عطار، بريوت: اجلوهري )٢٦(

  .للماليني 



  
ًاملستهرت واالستهتار حديثا وقدميا ٤٤٧  عباس علي السوسوة.  د– ً

َاهلاء والتاء والراء، أصيل يدل على باطل ((ففي مقاييس اللغة ضبطها بالكسر  ُ
ِوسيئ من القول؛ وأهرت الرجل خرف من الكرب، ومعىن هذا أنه يتكلم باهلرت وهو  ِ ِ

  ما قيل له،ِمستهتر ال يباليُواألصل فيه هذا، مث يقال رجل . َالسقط من القول 
))...أي كل الكالم عنده ساقط

)٢٧(.  
إذا خرف : َأهرت الرجل... ((: جاءت مضبوطة بالفتح) جممل اللغة (ويف 
ِورجل مهتر من الكرب،  َورجل مستهتر ال يبالي ما قيل . مزق العرض :  واهلرت.ُ

))وليست الكلمة من الباب .له 
)٢٨(.  

رت من((: ويف أساس البالغة للزخمشري ومن (...) بسقط :  القولِجاء 
از َهو مهرت به ومستهرت به: ا ِوقد أهرت بفالنة واستهرت . مفتون به ذاهب العقل : َ ِ ُ
 أعوذ بك أن أكون من –ابن عمر رضي اهللا عنهما : ((ويف الفائق . ))ا 

ُهم السقاط الذين ال يبالون ما قيل هلم وما شتموا به .َالمستهترين  ّ ُ (...).
ّهرت فالن؛ إذا ذهب عقله بالشيء وانصرفت مهته إليه حىت أكثر القول است: ُويقال ُ ِ

))َفيه وأولع به، أراد املستهرتين بالدنيا
)٢٩(.  

ٌورجل ): ه ٣٨٥ت(ّللصاحب إمساعيل بن عباد ) احمليط يف اللغة(ويف 
لرضي الدين ) العباب الزاخر ( ومثل ذلك يف ِمستهتر ال يبالي بما قيل فيه،

) احمليط(َولألمانة فإننا مل جند ذلك يف مطبوعيت ). ه٦٥٠ت(ّالصغاين 

                                                            
: ٢حممد هارون، القاهرة طمقاييس اللغة، حتقيق عبد السالم : أمحد بن فارس الرازي )٢٧(

  .٣٢/ ٦م، ج ١٩٧١مصطفى احلليب 
معهد : ّأمحد بن فارس الرازي، جممل اللغة، حتقيق هادي حسن محودي؛ الكويت )٢٨(

  .٤٦٥ /٤م، ج ١٩٨٥املخطوطات العربية 
الفائق يف غريب احلديث، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم وعلي حممد : الزخمشري )٢٩(

  .٩١ / ٤م، ج١٩٧١عيسى احلليب : ة، القاهر٢البجاوي، ط



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٤٨  )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

 إىل جوار املوسوعة الشعرية –، بل كان ذلك يف قرص حاسويب يضم )العباب(و
  . جمموعة من املعاجم القدمية –

اتبع هواه فال يبالي : ِواستهرت):... ه٧٧٠ت(ويف املصباح املنري للفيومي 
  .ه  ا.بما يفعل

جند مداخل املادة التسعة على ) ه ٧١١ت(ظور ويف لسان العرب البن من
ر من الكتابة، ومداخل املادة خمتلطة غري  صفحتني، ويف الصفحة الواحدة ثالثة أ

املهم أن يعلم . ًمرتبة، فضال عن التكرار الناتج عن النقل من مصادر متعددة
  .القارئ الكرمي أننا نقلنا ما يتعلق مبوضوع البحث واستبعدنا سواه

  .ُال يبالي ما قيل فيه وال ما قيل له وال ما شتم به : َرجل مستهرت... ((
ِأما االستهتار فهو الولوع بالشيء واإلفراط فيه حىت كأنه أهرت ...  ُ.  
  .مولع به ال يبالي ما قيل فيه أي : َفالن مستهرت بالشراب... 
َأهرت الرجل فهو مهرت، إذا أولع بالقول يف الشيء ...  ِ.  
َ فالن فهو مستهرت، إذا ذهب عقله فيه وانصرفت مهته إليه، ِواستهرت... 

  ....حىت أكثر القول فيه بالباطل 
املبطلني يف القول واملسقطني يف (...) َأعوذ بك أن أكون من املستهرتين ... 

  .)٣٠(ه  ا ))الذين ال يبالون ما قيل لهم وما شتموا به: وقيل. الكالم 
ه حديث، أو أنه جيمع القدمي واحلديث؛ ُفيفرتض أن) املعجم الوسيط (أما 

ًغري أنه يف هذه املادة كان قدميا؛ فقد ضم ما كان متفرقا يف املعاجم القدمية،  ّ ً
ًورتبها يف مخسة عشر مدخال، لبعض املداخل أكثر من معىن، حبسب النظام 

                                                            
دار املعارف : لسان العرب، حتقيق عبد اهللا علي الكبري وآخرين، القاهرة: ابن منظور )٣٠(

وال جديد يف القاموس وال يف تاج العروس بل ما . ٤٦١٢ - ٤٦١١م، ص١٩٨١- ٧٧
 .ًفيهما يقل كثريا عما يف اللسان 



  
ًاملستهرت واالستهتار حديثا وقدميا ٤٤٩  عباس علي السوسوة.  د– ً

الذي ارتضاه ونص عليه يف مقدمته، ومل خترج لغة الشرح عن شروح املعاجم 
  : جاء يف الوسيط. صها، وسنكتفي منه مبا له صلة مباشرة ببحثنا القدمية بن
  . ِذهب عقله وخرف من كرب وحنوه : ِاستهرت فالن ((- 

  . كان كثري األباطيل : و ــ 
ُفنت به ولزمه غري مبال بنقد وال موعظة يقال: و ــ بالشيء ِاستهرت : ُ

))... ِبالشراب، واستهرت بفالنة 
)٣١(.  

َّالذي ألفه صاحبه يف القرن التاسع عشر، ) يط احمليط حم(وإذا جئنا إىل 
َاستهتـر : والعامة تقول... ((ُوجدناه يغرتف من السابقني، ولكنه يضيف  َ َ

))ِلم يبال به وال يهتم به: بالشيء
)٣٢(.  

َّويف معجم دوزي املؤلف باللغة الفرنسية والعربية يف القرن التاسع عشر، 
عنده الدالالت احلديثة للفظ، مع الدالالت بعد تأليف البستاين معجمه، جند 

ًالقدمية، مستفيدا من كتب املؤلفني املغاربة، ومن املعاجم اليت ألفت قريبا من زمنه  ِّ ِّ ً
  .إذا تساقطت وبطلت): حميط احمليط(يف : اترت البينات((جاء فيه . 

ن ]: بغري ضبط[ استهرت بالنساء -     ) ٢٩، ٢٢حيان (ُأولع 
ّأحوال الفساق املستهرتين ): ١/٢٨املقدمة ] (بغري ضبط[  استهرت يف - 

  ).٠٠٠. (املستهرت يف احملبة) ٢/٣٥٥(ويف . يف التطواف بالليل 
استخف به، تالعب به، : َاستهرت به) . بقطر (ّحتداه : َ استهرت بفالن- 

))إخل ... والعامة تقول ) حميط احمليط(ويف . سخر منه 
)٣٣( .  

                                                            
  ).ت ر ه ( مادة ١٩٧٣، ٢سيط، طاملعجم الو: جممع اللغة العربية بالقاهرة )٣١(
 .٩٢٩، ص١٩٩٣مكتبة لبنان : حميط احمليط، بريوت: بطرس البستاين )٣٢(
تكملة املعاجم العربية، نقله إىل العربية حممد سليم النعيمي، أكمله مجال : رينهارت دوزي )٣٣(

  .١١/٢٣م، ج ٢٠٠١دار الشؤون الثقافية العامة، : اخلياط، بغداد



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٥٠  )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

شواهده أن ما نقله املرتجم غري مضبوط إمنا هو ِّوحنن نرجح، من خالل 
وأما دالالت . مفتوح التاءين يف املاضي، وأن املستهرت بكسر التاء الثانية 

  .االستهانة واالستخفاف فواضحة 
 )٣(   

حسب علمنا القاصر نعتقد أن ابن اجلوزي أول من أشار إىل حلن 
ِاستهرت فالن بكذا، والعامة تفتح الت(() َاستهرت( ))اءينُ

ونقله الصفدي عنه . )٣٤(
ِاستهرت الرجل فهو مستهرت : وال يقال((: فقال َ((

ُ، وكالمها مل يشر إىل داللة )٣٥(
َّوقد تلقف هذه التخطئة بعض املصححني اللغويني يف العصر احلديث . الصيغة 
ِاستهرت فالن، وال فالن مستهرت؛ ألنه من األفعال املبينة : وال تقل... ((: فقال ٌ َ
هول فاعلوهاللم ))جهول، ا

وحنن ال نرى هذا، بل نزعم أن الكلمة صاحلة . )٣٦(
ّوقد مر بنا يف املعاجم القدمية ما ضبطها . ُألن تسند إىل الفاعل أو لنائب الفاعل 

  . بالبناء للفاعل 
وهناك رسالة عن الفعل املبين لغري الفاعل، مجعها صاحبها من كتاب 

ِّواملتأمل فيها سيجد أن أكثر من .  مصادر قليلة ًاألفعال للسرقسطي أوال مث من
ًنصف األفعال اليت زعمها املؤلف مبنية للمجهول، جاءت يف العربية أيضا مبنية  ِّ

ًللفاعل، زد على ذلك أن املؤلف أورد قسما منها وهي مبنية للفاعل أيضا  ً املهم . ِّ

                                                            
دار : تقومي اللسان، حتقيق عبد العزيز مطر، القاهرة:  الرمحن بن علي اجلوزيأبو الفرج عبد )٣٤(

  .٧٧، ص١٩٦٦املعرفة 
تصحيح التصحيف وحترير التحريف، حتقيق : صالح الدين خليل بن أيبك الصفدي )٣٥(

، وعلى ذلك تكون هذه ١٠٢، ص١٩٨٧مكتبة اخلاجني : السيد الشرقاوي، القاهرة
  .سادس اهلجري الصيغة شائعة يف القرن ال

  .٦٤- ١/٦٣، ١٩٧٠مطبعة أسعد : ، بغداد٢قل وال تقل، ط: مصطفى جواد )٣٦(



  
ًاملستهرت واالستهتار حديثا وقدميا ٤٥١  عباس علي السوسوة.  د– ً

والراء مبين للمجهول، كما ِاستهرت بكذا بالفوقية واهلاء والفوقية ((: جاء يف الرسالة
))يف القاموس، واملستهرت بالشيء املولع به ال يبايل مبا فعل 

َّوعلق احملقق يف . )٣٧(
اون بالشيء، وهو خطأ((احلاشية  ))ويستعملها عامة زماننا مبعىن 

)٣٨(.  
وهو قد غرب عن ذهنه معىن الالمباالة يف املعاجم القدمية نفسها، أما 

م عامة زماننا فهم ال خي م بشىت اجتاها ولو . تلفون يف هذا عن علماء زماننا وكتا
إن صيغيت اسم الفاعل واملاضي املبين : كنا يف جمال االستحسان الشخصي لقلنا

فما بالك وقد وردت يف بعض تصاريف املادة هكذا، وقد ضبطها . للفاعل أقيس 
  .بعض املعاجم على القياس 

، يف عينية الشاعر املخضرم عبدة )اتَّاملفضلي(أضف إىل ذلك ورودها يف 
  : بن الطبيب اليت يرثي فيها نفسه، جاء يف البيت الثامن والعشرين

ُجدا، وليس بآكل ما جيمع  ٍ ً((
 ًِمستهتراًيسعى وجيمع جاهدا ((  )٣٩(

املولع بالشيء الذاهب عقله فيه من : املستهرت((: َّوعلق احملققان يف احلاشية
 التاء على وزن اسم الفاعل يف أصول املنت والشرح وضبط بكسر. حرصه عليه 
( والذي يف املعاجم ضبطها بفتحها بوزن اسم املفعول وضبط فعله . أربع مرات 

))بالبناء للمفعول فما ثبت هنا لغة مل ينص عليها ) استهرت 
)٤٠(.  

 )٤(   
                                                            

ّحممد بن علي بن عالن الصديقي )٣٧( إحتاف الفاضل بالفعل املبين لغري الفاعل، حتقيق : ّ
ه  ١٤٢٢ ذي احلجة –، شوال ٤، العدد٣حسن شاذيل فرهود، جملة الدراسات اللغوية، مج

  .٢٧، صم٢٠٠٤ مارس –يناير = 
  ! للمحقق ٥املصدر نفسه، حاشية  )٣٨(
َّاملفضليات، حتقيق أمحد حممد شاكر وعبد السالم حممد : َّاملفضل بن حممد الضيب )٣٩(

 .١٤٨م، ص١٩٧٤دار املعارف : هارون، القاهرة
  .احلاشية : املصدر نفسه )٤٠(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٥٢  )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

ِّتساءل املرحوم األنطاكي عن سر تغري داللة الكلمة من شدة التعلق 
ا بالشيء إ ٌكانت ال تقال إال إذا أحب إنسان ((َّىل الالمباالة به، فعلل ذلك بأ ُ

ًشيئا أو شخصا حبا ال يبايل معه ما يقوله الناس فيه  استهرت : (فكانوا إذا قالوا. ً
ًعنوا أن زيدا مولع بالسفر ولوعا شديدا جيعله ال يبايل ما يقوله ) زيد بالسفر  ًً َ

انتقل معىن عدم املباالة هذا من قول الناس إىل الناس فيه يف هذا الشأن، مث 
نفهم من ذلك أنه ال ) استهرت سعيد بالسفر (احملبوب ذاته، فصرنا إذا قلنا اليوم 

))... يبايل السفر وال يهتم له
)٤١(.  

  : ِّوهذا الرأي على وجاهته ال نسلم به؛ فنحن نرى
االة، كما هو ٍ أنه كان للكلمة معان عدة من بينها االستهانة والالمب- ١

ِمهرت (ِّواضح يف املعاجم، ونرجح أن االستهانة متعلقة بصيغة  غاية . دون غريها ) ُ
  . ما يف األمر أن املعربني استعملوا صيغة االستفعال منها 

 لو جاريناه يف انتقال املعىن إىل النقيض فإننا ال نذهب مذهبه يف التعليل، - ٢
. ون بشيء حسن أو بشيء قبيح على السواء بل نرى أن داللة التعلق بالشيء قد تك

 . َّومبرور الزمن صار استعماهلا يف التعلق بالقبيح أكثر، فتحول املعىن إىل النقيض 
 كرم اهللا –فمن التعلق باألشياء الطيبة قول اإلمام علي بن أيب طالب 

م االستهتار بلزوم طاعته((:  يف صفة املالئكة- وجهه ))وال يرجع 
)٤٢(.  

ستهتار بالنبيذ والشراب والقيان وما ذلك سبيله فيكفي أن نشري وأما اال
ا عند حدود القرن اخلامس  إىل املصادر يف احلاشية ملن أراد التأكد، وقد وقفنا 

                                                            
 بالبناء ُويالحظ أنه ضبط الصيغة. ٣١٣الوجيز يف فقه اللغة، ص: حممد األنطاكي )٤١(

  .ًوهذا غري حاصل إطالقا يف العربية الفصحى املعاصرة. للمجهول 
ج البالغة، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، ط: ابن أيب احلديد املدائين )٤٢( : ، القاهرة٢شرح 

  .٢/٣٦ وانظر ج ٤٧٧ / ١، ج ١٩٦٨عيسى  احلليب 



  
ًاملستهرت واالستهتار حديثا وقدميا ٤٥٣  عباس علي السوسوة.  د– ً

  .)٤٣(اهلجري 
على أن الذي حيتاج إىل شواهد إمنا هي داللة االستهانة واالستخفاف والالمباالة، 

  : ًدث طفرة يف القرن العشرين امليالديوسريى القارئ الكرمي أن ذلك مل حي
ّ لعل أقدم الشواهد على ذلك ما جاء يف شعر األندلسي ابن األبار - ١

  :، يف وصف الدوالب الذي يسقي له)ه ٤٣٣ت(
ُوكأنه مما بكى أواب  ّ((

 ٌِمستهتروكأنه مما شدا ((  )٤٤(
ومها . ح ّحالة األواب الباكي، وحالة املستهرت املر: فالدوالب بني حالتني
  . ال يبايل ببكاء األواب – ال شك –حالتان متناقضتان، فاملستهرت 

يتحدث عن شاعر أدت به استهانته بكبار ) ه ٥٤٢ت( والشنرتيين - ٢
واستفرص . أذياله واالستهتار جذبت البطالة ((: قال. أهل زمانه إىل اهلاوية
))َبلسانه أعيان أهل زمانه

)٤٥(.  
يصف به ) ه ٦٥٤ت (د سبط ابن اجلوزي  وجند داللة املستهني عن- ٣

                                                            
مصطفى احلليب : لقاهرة، ا٢احليوان، حتقيق عبد السالم حممد هارون، ط: اجلاحظ )٤٣(

نشوار احملاضرة وأخبار املذاكرة، حتقيق : واحملسن بن علي التنوخي. ٢/١٠٥، ج ١٩٦٥
أمايل : ، والشريف املرتضى٢٧١- ٢٧٠ /٢، ج ١٩٧٢دار صادر : عبود الشاجلي، بريوت

 وج ١/٣٨٤، ج ١٩٦٧عيسى احلليب : املرتضى، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة
التجارية : يتيمة الدهر، حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد، القاهرة: لثعاليبا. ٢/١٨٧

دار : كتاب املوشى أو الظرف والظرفاء، بريوت: ، وأبو الطيب الوشاء٣/٩١، ج ١٩٤٩
  .١/١٢٤م، ج ١٩٦٥صادر 

املغرب يف حلى املغرب، حتقيق شوقي ضيف، القاهرة: علي بن سعيد املغريب )٤٤(
َ دار : ُُ

  .٢/٣١٠، ج ١٩٦٤ املعارف
: الذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة، حتقيق إحسان عباس، تونس: ّعلي بن بسام الشنرتيين )٤٥(

  .٣/٧٥٨م، ج ١٩٨١الدار العربية للكتاب 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٥٤  )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

ًكان فاسد العقيدة دهريا ((: القاضي عبد العزيز بن عبد الواحد بأمور ًمستهترا ُ
))الشريعة

)٤٦(. 
، ه ٥٨٦ وجندها يف وصف شهاب الدين السهروردي املقتول عام - ٤

ما ((): ه ٦٦٨ت(ُعلى لسان فخر الدين املارديين، نقل ذلك ابن أيب أصيبعة 
إال أين أخشى . ًومل أجد أحدا مثله يف زماين ! ا الشاب وما أفصحهأذكى هذ

))ً أن يكون ذلك سببا لتالفهتهوره واستهتاره وقلة تحفظه،عليه؛ لكثرة 
)٤٧(.  

يف ترمجة السلطان األشرف خليل ) ه ٧٦٤ت( وجندها عند الكتيب - ٥
ِّشرع يعدد (( فذكر أن أحد املشرتكني يف اغتياله. ه  ٦٩٣ابن قالوون املقتول عام 

))واستهتاره باألمراء ذنوبه وإمهاله أمور املسلمني 
)٤٨(. 

ََيف وصف أمحد بن حممد البـققي ) ه ٧٦٤ت( وجندها عند الصفدي - ٦
الذي شهدت العقول حبسن وصفه، يستخف بالشرع كان ((): ه ٧٥٢ت(

))الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفهويستهتر بالقرآن 
)٤٩(. 

يف حديثه عن ) ه ٧٧٤ت(للفظ حيمل داللة سيئة عند ابن كثري  وا- ٧

                                                            
: مرآة الزمان يف تاريخ األعيان، حيدر آباد الدكن: سبط ابن اجلوزي يوسف بن قزأوغلي )٤٦(

  .٨/٧٥١، ج ١٩٥١مجعية دائرة املعارف العثمانية 
مكتبة احلياة : عيون األنباء يف طبقات األطباء، حتقيق نزار رضا، بريوت: ُابن أيب أصيبعة )٤٧(

معهد : املباحث اللغوية يف العراق، القاهرة: مصطفى جواد: وراجع. ٦٤٢م، ص١٩٦٥
 .٤٠م، ص١٩٥٤الدراسات العربية 

دار : حسان عباس، بريوتفوات الوفيات والذيل عليها، حتقيق إ: حممد بن شاكر الكتيب )٤٨(
  .١/٤٠٨صادر ج 

أعيان العصر وأعوان النصر، حتقيق علي أبو زيد : صالح الدين خليل بن أيبك الصفدي )٤٩(
، ١٩٩٧مركز مجعة املاجد : ونبيل أبو عمشة، وحممد موعد وحممود سامل حممد، أبو ظيب

  .٣٥٦/ ١ج 



  
ًاملستهرت واالستهتار حديثا وقدميا ٤٥٥  عباس علي السوسوة.  د– ً

والكفر واالستهتار وقد أسند إليه حكايات من املسخرة ((: ابن الراوندي امللحد
))والكبائر، منها ما هو صحيح عنه، ومنها ما هو مفتعل عليه 

)٥٠(. 
 استهتارهأورد ابن اجلوزي من أشعاره الدالة على ((:  ويقول عن املعري- ٨

 : فمن ذلك قوله. أشياء كثرية بدين اإلسالم 
َدين وآخر دين ال عقل له ٌ ّ ٍ((

 ذو عقل بال: اثنان أهل األرض  )٥١(
، يف وصف مقتل ) ه ٨٠٧ت( وجندها يف تاريخ ابن الفرات - ٩

واستهتاره مث شرع يعـدد مساوئ السلطان األشرف وخمازيـه ... ((: األشرف خليل
))إمهاله أمور املسلمني  وباألمراء ومماليك أبيه،

)٥٢(.  
؛ ففي ترمجته )ه ٨٥٢ت( وجندها عن ابن حجر العسقالين - ١٠

 زائد وكلمات مؤذنة استهتارُوينسب إليه ((: ه ٧٤١لطوغان الشمسي املتوىف 
))بالزندقة واالحنالل 

)٥٣(. 
ُ ويف موضع آخر ينقل عن ابن رافع أن مغلطاي بن قليج أنشده - ١١

)) وضعف يف الدين استهتارًشعرا يدل على ) بني الواضح امل(لنفسه يف ((
)٥٤(. 

فالعاقل يربأ بنفسه عن ((): ه ٩٨٤ت(َّ وجندها عند الغزي - ١٢
وال بأس به بني (...) ًسفساف األمور وعن خمالطة السفلة ومزاحهم مطلقا 

                                                            
م، ١٩٧٧مكتبة املعارف :  بريوتالبداية والنهاية،: إمساعيل بن عمر بن كثري الدمشقي )٥٠(

  .١١٣ / ١١ج 
 .٧٥ / ١٢البداية والنهاية ج  )٥١(
 حتقيق قسطنطني ٨تاريخ ابن الفرات، مج : ناصر الدين حممد بن عبد الرحيم بن الفرات )٥٢(

  .١٧٠م، ص١٩٣٩اجلامعة األمريكية : زريق وجنالء عز الدين، بريوت
لكامنة يف أعيان املئة الثامنة، حيدر آباد الدرر ا: أمحد بن علي بن حجر العسقالين )٥٣(

   .٢٢٨ /٢، ج ه١٣٤٩مجعية دائرة املعارف العثمانية : الدكن
  .٣٥٣ /٤الدرر الكامنة ج  )٥٤(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٥٦  )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

ًاإلخوان مبا ال أذى فيه وال ضرر وال غيبة وال شني يف عرض أو دين؛ قاصدا به  ِ

الحشمة بينهم من غير شرة والتواضع لإلخوان واالنبساط معهم، ورفع ُحسن الع
))استهتار وال إخالل بمروءة

)٥٥(. 
فبعد ). ه ١٠٤١ت(َّ وجند اللفظ مبعىن السلوك السيئ عند املقري - ١٣

ّأن نقل قصصا عن سلوك اخلليفة املعتمد بن عباد، وتبذيره األموال يف صرعات  ً
ًط الطيب متشي فيه زوجته تشبـها عجيبة؛ منها عمل عجني من أخال ّ

ِّمضيع ملا يف ... ((ّبالفالحات، أورد على لسان يوسف بن تاشفني يف وصفه أنه 
ُيده من امللك؛ ألن هذه األموال الكثرية اليت تصرف يف مثل هذه األحوال ال بد  ُ

. ًأن يكون هلا أرباب؛ ال ميكن أخذ هذا القدر منهم على وجه العدل أبدا 
ّلظلم، وإخراجه يف هذه الرتهات ْفأخذه با ))من أفحش االستهتارُ

)٥٦(. 
* * *  

ًوهكذا تتبعنا داللة هاتني الكلمتني وصيغهما تتبعا تارخييا، وحاولنا التعليل  ً
  .ِّنرجو أن نكون قد وفقنا إىل ذلك . هلما

  

                                                            
  .٤٧م، ص ١٩٨٦املراح يف املزاح، القاهرة، مكتبة الثقافة الدينية : ّبدر الدين الغزي )٥٥(
 غصن األندلس الرطيب، حتقيق نفح الطيب من: ّأمحد بن حممد املقري التلمساين )٥٦(

  .٤/٣٧٥م، ج ١٩٧٢- ٦٨دار صادر: إحسان عباس، بريوت



  
  

 - ٤٥٧ -

  

  رأي في رسم تنوين النصب

 )∗(مروان البواب. أ

  :خالصة الرأي
  .يرسم تنوين النصب فوق احلرف املنون به، ال فوق األلف اليت تلي هذا احلرف

  :المؤيدات
الفتحـة ( تنوين النصب شأنه شأن تنوين الرفع واجلر، وشأن احلركـات األخـرى - ١

ُِّن احلرف هو املعين بـالتنوين ، مجيع ذلك يرسم فوق احلرف، وذلك أل)والضمة والكسرة

ٍّبدر، بدرا، بدر، بدر، بدر، بدر، سد، سدا، سد: (أو احلركة؛ حنو ٌّ ِ ٍَ ُ ً ٌ.(  
ـذا -٢ ُ األلف اليت تلي احلرف املنون بتنوين النصب، إمنـا جعلـت لينطـق  ْ ُ َ ُ

ُاحلــرف املنــون مفتوحــا عنــد الوقــف، ال لريســم فوقهــا تنــوين النــصب مثــال ذلــك . ً
ًقمرا(كلمة أننا نلفظ  َ ًقمرا : (عند الوقف هكذا) َ َ   )َ◌ ا–َ◌ ر –َ◌ م –ق = َ

  :والدليل على هذا الذي قلناه
حالـة  (َيوقف عليه بالـسكون أنه إذا كان احلرف املنون بتنوين النصب -أ

ــــا، وأمــــا تنــــوين )التــــاء املربوطــــة ، فــــإن األلــــف ال تليــــه، النتفــــاء احلاجــــة إىل إثبا
ًون، كتنــــوين الرفــــع واجلــــر؛ فمــــثال نلفــــظ التــــاء ُالنــــصب فريســــم فــــوق احلــــرف املنــــ

ًهــاء ســاكنة عنــد الوقــف عليهــا، ســواء أكانــت منونــة ) َُْمجلــة(املربوطــة يف كلمــة 
  : بتنوين الرفع أم النصب أم اجلر، هكذا

 ) ْ◌ –ه َ◌ –ْ◌ ل –ُ◌ م –ج = ٌَُْمجلة (

                                                            
 . جممع اللغة العربية بدمشقعضو مراسل يف) ∗(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٥٨  )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

  ) ْ◌ –ه َ◌ –ْ◌ ل –ُ◌ م –ج = ًَُْمجلة (
  ) ْ◌ –ه َ◌ –ْ◌ ل –ُ◌ م –ج = ٍَُْمجلة (

َّ أنـه ملـا كـان احلــرف املنـون بتنـوين الرفـع أو اجلــر يـسكن -ب ُ ّ
؛ عنـد الوقــف

ٌقمر : (حنو[ َ ٍقمـر (، و)ْ◌ –َ◌ ر –َ◌ م –ق = َ َ َلـم يحتاجـا  )]ْ◌ –َ◌ ر –َ◌ م –ق = َ
  ).الواو يف حالة تنوين الرفع، والياء يف تنوين اجلر (إلى أن يليهما حرف مد

ًف عليــه مفتوحــا، وميتنــع أن  إذا كــان احلــرف املنــون بتنــوين النــصب يوقــ-٣
ًتليـــه األلـــف خطـــا، فـــإن تنـــوين النـــصب يرســـم فـــوق هـــذا احلـــرف املنـــون، متامـــا  ََِ

 : كتنوين الرفع واجلر؛ حنو

ٌمساء ( ًمساء (، )ْ◌ –َ◌ ا ء –َ◌ م –س = ََ ٍمساء (، )َ◌ ا –َ◌ ا ء –َ◌ م –س = ََ َ◌ ا ء –َ◌ م –س = ََ

– ◌ْ( 

  : وحنو

ٌملجأ ( َ ًملجأ (، )ْ◌ –َ◌ أ –ْ◌ ج –َ◌ ل –م = َْ َ ٍملجأ (، )َ◌ ا –َ◌ أ –ْ◌ ج –َ◌ ل –م = َْ َ َ◌ –م = َْ

 )ْ◌ –َ◌ أ –ْ◌ ج –ل 

  : وحنو

ًهذا هدى ( ًوجعلناه هدى (، )َ◌ ا –ُ◌ د –ه = ُ ًعلى هدى (، )َ◌ ا –ُ◌ د –ه = ُ َ◌ ا –ُ◌ د –ه = ُ

 ( 

  : وحنو

ًهذه عصا ( ًرأيت عصا (، )َ◌ ا –َ◌ ص –ع = َ َ ًعلى عصا (، )َ◌ ا –َ◌ ص –ع = ُ –َ◌ ص –ع = َ

 )  ا َ◌

  : وحنو



  
٤٥٩  مروان البواب.  د–رأي يف رسم تنوين النصب 

ًُرأيت ذرا (، )َ◌ ا –ُ◌ ر –ذ = ًُهذه ذرا (  ) َ◌ ا –ُ◌ ر –ذ = ًُعلى ذرا (، )َ◌ ا –ُ◌ ر –ذ = ُ

  . وهذا يدل على أن األصل يف رسم التنوين هو أن يكون فوق احلرف املنون

أي ( أن األلـــف الـــيت تلـــي احلـــرف املنـــون بتنـــوين النـــصب هـــي مـــن الـــصوائت - ٤

ـــــا هنـــــا حـــــرف مـــــد - ، ال مـــــن الـــــصوامت )احلركـــــات  ومـــــن مث فهـــــي ال حتتمـــــل - ّ أل

ًوملا كـان تنـوين النـصب يف حقيقتـه فتحـة ونونـا سـاكنة؛ حنـو. احلركات ً ّ
ًخبــزا : ( –خ = ُْ

ً◌ وصال ال وقفا–َ◌ ن –ْ◌ ز –ُ◌ ب  ً َّ، مل يصح رسم تنوين النصب فوق األلف)ْ ِ َْ. 

ًوممــا يؤيــد كــون تنــوين النــصب فتحــة ونونــا ســاكنة، كــون تنــوين الرفــع  ًضــمة ً
  : ًونونا ساكنة؛ حنو

ٌخبـز ( ً◌◌ وصال ال وقفا–ُ◌ ن –ْ◌ ز –ُ◌ ب –خ = ُْ ً ْ ْ(  

  :وأن تنوين اجلر هو كسرة ونون ساكنة؛ حنو

ٍخبز ( ً◌ وصال ال وقفا–ِ◌ ن –ْ◌ ز –ُ◌ ب –خ = ُْ ً ْ(  

  !ًفكيف نضع حركة على األلف اليت هي حرف مد؟

َّ لـو ســلمنا برســم تنــوين النـصب فــوق األلــف الــيت تلـي احلــرف- ٥  املنــون بتنــوين َ

ُ، فبم نشكل هذا احلرف ً)شجرا: حنو(النصب،  ْ َ َ   ؟)أي حرف الراء يف هذا املثال(َِ

ًَشـجرا: أي هكـذا(بالفتحـة : فإن قيل َ إن تنـوين النـصب هـو فتحـة : ، قلنـا)َ

) الــراء هنــا(ًونــون ســاكنة، كمــا ذكرنــا آنفــا، وهــذا يعــين أن فتحــة احلــرف املنــون 

 .وهذا ال يصح. لراء، والثانية يف تنوين النصبتكررت مرتني؛ األوىل فوق ا

ًال نــشكله، بــل نرتكــه غفــال مــن احلركــة : وإن قيــل ُْ ْ ًشــجرا: أي هكــذا(َ َ : ، قلنــا)َ

ذا احلرف وهو غري مشكول، والشكل إمنـا جعـل  َهذا ال يستقيم؛ إذ كيف ننطق 
ِ ُ



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٦٠  )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

ًمفتوحا أو مضموما أو مكسورا أو ساكن(ِّليبني كيفية النطق باحلرف  ً ً : فإن قيل! ؟)اً

وهـــذا ال يـــستقيم : قلنـــا. َال نــشكله ألن األلـــف الـــيت بعــده هـــي حركـــة هـــذا احلــرف

َأيضا، ألن األلف اليت تكون بعد احلرف احملرك بالفتحة ال متنع إثبات الفتحة على  َّ ً
ـذا احلـرف )َُمقام: حنو(احلرف؛  ، فاأللف بعـد القـاف احملركـة بالفتحـة هـي للنطـق 

ومثل . َذلك فإن هذه األلف مل متنع إثبات الفتحة على القافبفتحة طويلة، ومع 

: حنـــو(، والكـــسرة قبـــل اليـــاء املديـــة؛ )َُغفـــور: حنـــو(ذلـــك الـــضمة قبـــل الـــواو املديـــة؛ 

ِرحيم َمنعت إثبات ضمة الفاء، وال الياء يف ) ُغفور(، فال الواو يف )َ ْ َمنعـت ) ِرحيم(َ

  . إثبات كسرة احلاء

ً لـــو ســـلمنا ثانيـــة برســـ-٦ م تنـــوين النـــصب فـــوق األلـــف الـــيت تلـــي احلـــرف َّ

ْ، فــبم نــشكل هــذا )ِعــزا: حنــو(ًاملنــون بتنــوين النــصب، وكــان هــذا احلــرف مــشددا  َ َ َِ
  ؟ )أي الزاي هنا(احلرف 

ًَّعــزا: أي هكــذا(بالــشدة املفتوحــة : فــإن قيــل األوىل : هاهنــا مــسألتان: ، قلنــا)ِ

والثانيـة أن إثبـات . ذا ال يصحأن الفتحة تكررت مرتني، كما ذكرنا قبل قليل، وه

( إسقاط الشدة المنونة بتنـوين النـصب الشدة املفتوحة فوق احلرف املنون يعين 

وهـــذا ال يكـــون، ألن الـــشدة املنونـــة بتنـــوين النـــصب . مـــن مجلـــة احلركـــات )◌ - 

ا يف االسـتعمال والوجــود شـأن الــشدة املنونـة بتنــوين الرفـع  والــشدة ) ٌّ◌ -( شـأ

ب: (؛ حنـــــو)ٍّ◌ -(  اجلـــــر املنونـــــة بتنـــــوين ٍّحـــــب، حبـــــا، ح ُـــــ ُ َِعـــــريب، عربيـــــا، (، و)ٌُّ ََ ٌَّ ِ

ٍّعريب ََِ ...( 

ًّعـــزا: أي هكـــذا(بالـــشدة دون فتحـــة : وإن قيـــل ال يـــستقيم النطـــق : ، قلنـــا)ِ
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األوىل : ـــذا احلـــرف، ألن الـــشدة وحـــدها تعـــين النطـــق بـــاحلرف املـــشدد مـــرتني

م كيــف ي ُســاكنا، وأمــا الثانيــة فــال يـعل َــُ ْ ، )بــالفتح أم بالــضم أم بالكــسر(َنطــق بــه ً

ًوذلــك لعــدم وجــود حركــة فــوق الــشدة، خالفــا للــشدة املفتوحــة الــيت تعــين النطــق 
ًمــرة ســاكنا ومــرة حمركــا بالفتحــة، والــشدة املــضمومة الــيت : بــاحلرف املــشدد مــرتني ً

ًمـــرة ســـاكنا ومـــرة حمركـــا بالـــضمة، والـــشدة : تعـــين النطـــق بـــاحلرف املـــشدد مـــرتني ً
ًمــــرة ســـــاكنا ومــــرة حمركـــــا : رة الــــيت تعـــــين النطــــق بـــــاحلرف املــــشدد مـــــرتنياملكــــسو ً
  .بالكسرة

 يرسم تنـوين النـصب يف املـصاحف فـوق احلـرف املنـون ال فـوق األلـف -٧

وقـــد ذكرنـــا هـــذا ألنـــه موافـــق ملـــا أوردنـــا مـــن املؤيـــدات، ال ألن هـــذا . (الـــيت تليـــه

  ). الرسم هو أحد هذه املؤيدات

 :تنبيه

 النــصوص غيــر المــشكولة إســقاط تنــوين النــصب يف هنــاك مــن دعــا إىل

  : ، وحجته يف ذلكاكتفاء باأللف املبدلة منه

رأيـت سـيارة : (َُْأن هذا التنوين ال يـثبت يف سائر الكلمات؛ ففـي مثـل •

ـــارا ، وأغفلناهـــا مـــن )ًـــارا(، أثبتنـــا تنـــوين النـــصب يف كلمـــة )ًمـــسرعة 

  ).مسرعة(و) سيارة(كلميت 

  .هذا التنوين، فوجوده وعدمه سواءوأن السياق يدل على  •

وأن عـــدم إثباتـــه خيفـــف مـــن عـــبء تنـــضيد النـــصوص؛ إذ لـــيس يف لوحـــة  •

مالمـــس احلاســــوب مفتـــاح لأللــــف وفوقهـــا تنــــوين النـــصب، بــــل لأللــــف 
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وهذا يعـين أنـه يلـزم الـضغط علـى ثالثـة . مفتاح ولتنوين النصب مفتاحان

  .النصبمفاتيح يف لوحة املالمس لتنضيد األلف وفوقها تنوين 

وقبـل عـرض البيـان، . َْإن هذه الـدعوى ال تـثبـت علـى نظـر: ويف اجلواب أقول

  :ِّحيسن أن منثل للحاالت اليت تلتبس فيها ألف تنوين النصب بغريها من األلفات

   تلتبس ألف تنوين النصب بألف التثنية؛ -١

هــــذه اجلملــــة تقــــرأ ). فقــــد فعــــال مــــا هــــو أعظــــم مــــن ذلــــك: (مثــــال ذلــــك

َفقــد فـعــال مــا هــو أعظــم مــن ذلــك: (لبــوجهني؛ األو ًفقد فعــال مــا : (، واآلخــر)َ ُِــ
  ).هو أعظم من ذلك

: وهــذه اجلملــة تقــرأ بــوجهني؛ األول). عمــال مبــا ورد يف الــدليل: (ٍمثــال ثــان

ِعمال مبا ورد يف الدليل(   ).ًعمال مبا ورد يف الدليل: (، واآلخر)َ

ملـة تقـرأ بـوجهني؛ وهـذه اجل). فقلت هلمـا قـوال حقـا وانـصرفا: (مثال ثالث

ِفقلــــت هلمــــا قــــوال حقــــا وانــــصرفا: (األول وال حقــــا : (، واآلخــــر)ُ ًفقلــــت هلمــــا قـ ْ َــــ
  ).َوانصرفا

ًكتبــا وكتبــا: كتبــا: (ومثــل ذلــك َُ َُ ًجزعــا وجزعــا: جزعــا(، )َ ََ َ َّكــذبا : كــذبا(، )َِ َ
ًوكـــــذبا ِ ًحـــــسنا وحـــــسنا: حـــــسنا(، )َ ََ َ ًمحـــــال وح◌مـــــال: محـــــال(، )ََّ ْ ِ َ َبال: بالغـــــا(، )ََ َغـــــا َ

ًِوبالغا ًعيـنا وعيـنا: عينا(، )َ ََْ ََّ ...(  

  الفاعلني؛) نا( تلتبس ألف تنوين النصب بألف -٢

: هذه اجلملـة تقـرأ بـوجهني؛ األول). وهذا يقينا من أعظم اآلفات: (مثال ذلك

َوهذا يقينا من أعظم اآلفات(   ).ًوهذا يقينا من أعظم اآلفات: (، واآلخر)َِ
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وهــذه اجلملــة تقــرأ ). حينــا وال يطيــل اإلقامــةوبعــضهم يــسكن : (ٍمثــال ثــان

وبعضهم : (، واآلخر)َّوبعضهم يسكن حينا وال يطيل اإلقامة: (بوجهني؛ األول

ًيسكن حينا وال يطيل اإلقامة ِ.(  

وهــــذه اجلملــــة تقــــرأ بــــوجهني؛ ). فمــــن منــــا ال يقــــام لــــه وزن: (مثــــال ثالــــث

ِفمن منَّا ال يقام له وزن؟: (األول ْ َّفمن: (، واآلخر)َ   ). منا ال يقام له وزنَ

ًحـسبانا وحــسبانا: حـسبانا: (ومثـل ذلـك ََ َْ ُ ًِآمنَّـا وآمنـا: آمنـا(، )َِ : أشــجانا(، )َ

ًأشجانا وأشجانا َْ ًلونا ولونا: لونا(، )َْ َْ َََّّ...(  

   تلتبس ألف تنوين النصب باأللف الفارقة؛-٣

ة تقــرأ هــذه اجلملــ). عفــوا، وتــابع كالمــه: فالتفــت إلينــا وقــال: (مثــال ذلــك

فالتفــت : (، والثــاين)ًعفــوا، وتــابع كالمــه: فالتفــت إلينــا وقــال: (بــوجهني؛ األول

  ).ُّعفوا، وتابع كالمه: إلينا وقال

ًعدوا وعدوا: عدوا: (ومثل ذلك ْ َ ًسهوا وسهوا: سهوا(، )َُّ ْ َ َْ ُّعـضوا : عـضوا(، )َ َ
ًوعضوا ْ ًْحلوا حلوا: حلوا(، )ُ ُ ًكفوا وكفوا: كفوا(، )َُّ ْ ُ َُّ...(  

  تلتبس ألف تنوين النصب بألف األفعال الناقصة يف صيغة املاضي؛) ٤

ًغــدا وغــدا: غــدا: (مثــل ََ ُبــدا وبــدا: بــدا(، )َ ًخطــا وخطــا: خطــا(، )ََ َُ : صــبا(، )َ

ًصبا وصبا َِ ِعزا وعزا: عزا(، )َ ًأسا وأسا: أسا(، )ََ ََ َ...(  

  . وأمثلة غريها كثرية، ال جمال الستقصائها هنا

ُرجع احلديث  َ َ   :أقول. إىل دعوى إسقاط تنوين النصبَ

إن هــذا التنـــوين هــو ممـــا تـــضمنه نظــام الكتابـــة يف اللغــة العربيـــة، وقـــد : ًأوال
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أال تـرى أننـا حافظنـا علـى رسـم كلمـات . ًحافظنا على هذا النظام قرونـا عديـدة

ـا ... لكن، وهذا، وذلك: ُحذف منها حرف األلف حنو الكـن، (واألصـل إثبا

واألصــل ... الـذي، الـيت: ُأو حـذف منهــا حـرف الـالم حنــو! ...)وهـاذا، وذالـك

ـا  وكـذلك حافظنـا علــى رسـم كلمـات زيــد فيهـا حــرف ...)! اللـذي، اللــيت(إثبا

ُأالئــك، ألــو(واألصــل حــذفها ... أولئــك، أولــو: حنــو فمــا بالنــا ال حنــافظ ...)! ُ

، علــى عكــس حذفــه إثباتــه ينفــع وال يــضرعلــى هــذا التنــوين الــذي ســنرى أن 

  . يضر وال ينفعالذي

ـــا ايـــة املطـــاف اللـــبس الـــذي يقـــع يف : ًثاني ْإن الـــسياق وإن كـــان يزيـــل يف  َّ

ًبعــض الكلمــات، فــإن القــارئ جيــد نفــسه مــضطرا أحيانــا كثــرية إىل إعــادة قــراءة 
ــا، ومــن مث ) أو أكثــر(اجلملــة مــرتني  َليهتــدي إىل الوجــه الــصحيح لــشكل كلما َ

ــــا ــــ. قراء ِْواحلكمــــة تقتــــضي أال نـعن َت القــــارئ يف التفكــــري يف الوجــــوه املختلفــــة ُ َ
ِْللكلمـــــــات امللبـــــــسة 

ُ
للوصـــــــول إىل مـــــــراد الكاتـــــــب ) غـــــــري املـــــــضبوطة بالـــــــشكل(

ا إىل إثبـــات بعـــض احلركـــات . ومقـــصوده ًـــولـــذلك جنـــد أن الكتـــاب يلجـــؤون غالب ّ
 ذلـك أن إثبـات هـذه - وإن كان السياق يدل علـى مـرادهم -اليت تزيل اللبس 

ع امللبــسة يــسهل علــى القــارئ قــراءة الــنص، ويــساعده علــى احلركــات يف املواضــ

  .الوصول إىل املقصود من أقرب سبيل

َخـذ مثـاال علــى ذلـك اجلملــة اآلتيـة مــن كتـاب صــيد اخلـاطر  ): ١٣٥الــصفحة (ً

، ))فإن عمت نعمة علم من أهداها، وإن مر مر حال مذاقه يف فيه ملعرفته باملبتلي((

ًتـــر أن القــارئ يتوقــف قلــيال  َ ً، تبعــا لــسرعته يف احملاكمــة، حــىت يتبــني لــه ً)و طــويالأ(َ
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ــا فــإن ((: َعلــى حــني أننــا لــو شــكلنا بعــض حــروف هــذه اجلملــة هكــذا. وجــه قراء

ُعمـــت نعمـــة علـــم مـــن أهـــداها، وإن مـــر مـــر حـــال مذاقـــه يف فيـــه ملعرفتـــه بـــاملبتلي ٌّ َُّ َ َْ ِ ٌ ْ َّ(( ،

  .ل تفكريالستطاع القارئ أن يفهم معناها من غري أن حيتاج إىل طوي

، )َمـن(و) ِمـن(ًومن هذا الباب تراهم يضعون فتحة فـوق املـيم للتمييـز بـني 

) َخلقيـــــــة(، وفـــــــوق اخلــــــاء للتمييــــــز بــــــني )َمث(و) ُمث(وفــــــوق الثــــــاء للتمييــــــز بــــــني 

ًوشدة فوق التـاء للتمييـز )... ِرجل(و) َرجل(، وفوق الراء للتمييز بني )ُخلقية(و

ّوالدي(و) ِوالدي(تمييز بني ، وفوق الياء لل)ّكتاب(و) كتاب(بني  ًوضـمة )... َ
ـــا ممنوعـــة مـــن الـــصرف) ُهـــذه فالنـــة(فـــوق التـــاء املربوطـــة يف  ... للداللـــة علـــى أ

  .وغريها وغريها مما يصعب حصره يف هذه العجالة

مث إن السياق ال يزيل اللبس احلاصل يف تنوين النـصب فحـسب، بـل يزيلـه 

ـــذه احلجـــة مـــن مواضـــع أخـــرى كهمـــزة الوصـــل والقطـــع، فهـــل  ُجييـــز لنـــا األخـــذ 

، وأن )إن: (، أو حتتهـا حنـو)أن: (َالتخلي عن رسم مهزة القطع فوق األلف حنـو

ـــــف )ان: (نرمسهمـــــا يف احلـــــالتني هكـــــذا ـــــا أيـــــضا أن نعامـــــل األل ـــــز لن ً؟ وهـــــل جيي
، وأن نرمسهمــــا يف )مــــال: (، معاملــــة األلــــف اللينــــة حنــــو)مــــآل: (املمــــدودة حنــــو

 ن ندع للسياق حتديد املعىن واللفظ؟ ، وأ)مال: (احلالتني هكذا

ًلقد تلقت األمة هذا التنوين بقبول حسن، وال جتد كتابـا مطبوعـا : ًثالثا ً- 

 إال وقد أثبت فيه تنوين النصب، وصـار مـن املـألوف لـدى القـارئ -فيما أعلم 

أن تقــــع عينــــه علــــى هــــذا التنــــوين، فــــإذا مل جيــــده افتقــــده، وتــــساءل عــــن ســــبب 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٦٦  )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

  !!إسقاطه

ِإن حجة ختفيف عبء تنضيد النصوص توهيها اإلحصائية اآلتية: ًرابعا ُ:  
  

 عدد حروفهاسم الكتاب
عدد مرات ورود 
 تنوين النصب

النسبة املئوية لورود 
 تنوين النصب

   ٠.٤٣ % ٣,٠٤٦ ٧٠٨,٠٥٣ القرآن الكرمي

  ٠.٣٩ % ٢٠,٢١٣,٦٧٨٧٩,٠٠٤ لسان العرب

  ٠.٦١ % ٧,٦٤٨ ١,٣٦٣,٥٦٣ الكفاف

معجم أخطاء 
 الكتاب

٠.٤٨ ٧,٣٥٦ ١,٥٣٥,٧٨٢  %  

 %  ٠.٤١ ٢٣,٧٢١,٠٧٦٩٧,٠٥٤ المجموع
  

تبني هـذه اإلحـصائية أن النـسبة املئويـة لـدوران تنـوين النـصب يف النـصوص 

ًأي إنــه يــرد أربــع مــرات تقريبــا يف كــل ألــف حــرف، فمــا  %. ٠.٤١ال تتجــاوز 
  !.هو هذا العبء الذي خنففه حبذف التنوين؟



  
  

 - ٤٦٧ -

   

  
  مجموع األثبات الحديثية آلل الكزبري الدمشقيين (

  عمر بن موفق النشوقاتي: تحقيق) وسيرهم وإجازاتهم

 )∗(خير اهللا الشريف: عرض

َورد إىل مكتبة جممع اللغة العربية بأخرة َ َ
جمموع األثبات ( كتاب )١(

م بتحقيق األستاذ عمر ) احلديثية آلل الكزبري الدمشقيني وسريهم وإجازا

 موفق النشوقايت أمني مكتبة الفتح اإلسالمي بدمشق، والكتاب هو السابع بن

اليت تنشرها مكتبة ) األثبات واملشيخات واإلجازات واملسلسالت(يف سلسلة 

الشيخ نظام يعقويب اخلاصة يف البحرين، بالتعاون مع دار البشائر اإلسالمية يف 

ً بدمشق أيضا؛ فصدرت بريوت، وقد جاء هذا الكتاب بإسهام من دار النوادر
والسلسلة املذكورة . م عن ثالثة ناشرين٢٠٠٧/ ه١٤٢٨طبعته األوىل سنة 

سلسلة دفائن : (إحدى سالسل مخس يف إصدارات يعقويب، فهو يصدر معها

سلسلة (، و)سلسلة أعالم وأقالم(، و)سلسلة دراسات وحبوث(، و)اخلزائن

ا من مئة كتاب، واألخرية )لقاء العشر األواخر باملسجد احلرام   .تقرتب عد

                                                            
 .مدير املخطوطات يف مكتبة األسد بدمشق) ∗(
مع )١(  .ًكان ذلك يف أثناء عملي أمينا ملكتبة ا



  
٤٦٨  )٢(اجلزء ) ٨٢(لد  ا–جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

ُأما الثبت فسنَّة درج على وضعها علماء احلديث، حيافظون فيها على بقاء  َ ََّ

 ، متصلة بنبعها األول رسول اهللا – وهم حلقة فيها - سلسلة اإلسناد 

م من دواوين احلديث الكربى وغريها، كالكتب الستة، وكتب  فيذكرون مرويا

واملستخرجات، واملستدركات، ويذكرون أسانيدهم السنن، واجلوامع، والزوائد، 

اية السند وال تقتصر . ابتداء بشيوخهم، مث الطبقة السابقة هلم، وهكذا إىل 

املرويات على كتب احلديث، بل تتعداها إىل سائر العلوم كالفقه والرتاجم 

وقد تتناول . والتفسري والقراءات والسرية والعقيدة واللغة واألدب وغريها

ََانيد كتب علم واحد مشهور كالسيوطي وابن حجر وغريمها، وقد يرد يف األس
ُِْالثبت ذكر تراجم الشيوخ الذين أخذ عنهم صاحب الثبت، ويعتين املثبت 
ا؛ كاحلديث املسلسل باألولية،  بذكر سلسلة سنده ألحاديث مشهورة بأعيا

حلديث ، أو ا...)الرامحون يرمحهم الرمحن: (وهو حديث الرمحة املشهور

ويف الثبت فوائد . املسلسل بالدمشقيني، أو املسلسل باألذان، أو غري ذلك

  .لغوية وأدبية وبلدانية وفقهية كثرية أخرى

املتناول بالعرض أثبات ..) جمموع األثبات احلديثية آلل الكزبري(يشتمل 

َّنفر من أسرة دمشقية عريقة تولت التدريس حتت قبة النسر يف جامع بين أمية 

 إىل سنة ه١١٩٦ًمئة وسبعة وثالثني عاما من سنة ) ١٣٧(شق بدم

َّ، قدم األستاذ النشوقايت للمجموع بإجياز، مث عرف بآل الكزبري، ه١٣٣٣ َّ

م، فبلغ  ِّوذكر أقوال املؤرخني فيهم، مث أورد تراجم علمائهم مرتبة حسب وفيا
م ستة عشر عاملا، مث ساق أسانيده 

ً
 - ايت نفسه  أي أسانيد الشيخ النشوق-



  
٤٦٩  خري اهللا الشريف. أ:  عرض–) جمموع األثبات احلديثية(

موع احملقق على الكتب  املتصلة بأصحاب هذه األثبات، هذا وقد احتوى ا

  :اآلتية

 ثبت العالمة عـلي بن أمحد كزبـر خال األسرة الكزبريـة   - ١

  ).ه١١٦٥ - ١١٠٠(

 - ١١٠٠( ثبت العالمة عبد الرمحن بن حممد الكزبري الكبري -٢

  ).ه١١٨٥

 - ١١٤٠(الكزبري األوسط  ثبت العالمة حممد بن عبد الرمحن - ٣

  ).ه١٢٢١

 - ١١٨٤( ثبت العالمة عبد الرمحن بن حممد الكزبري الصغري -٤

  ).ه١٢٦٢

  . جمموع إجازات بين الكزبري-٥

موع صور ملخطوطات إجازات بين الكزبري للعلماء  وكان آخر كتب ا

َّاآلخرين، وفيها بعض اإلجازات اليت كتبها اآلخرون هلم، مجعها احملقق وأعد ها ِّ

للنشر خبطوط العلماء أنفسهم، مث ذيل عمله باستدراكات، مث بفهارس شاملة 

َّأعدها الدكتور رياض عبد احلميد مراد، تضمنت تسعة أنواع هي اآليات، : (َّ

واألحاديث، واألشعار، واألعالم، واألماكن، والكتب، واملرويات، واملصادر 

  ).واملراجع، والفوائد، واملوضوعات

ِّد الباحث واحملقق أن يعلم باإلضافات، اليت متخض عنها ولعل مما يفي



  
٤٧٠  )٢(اجلزء ) ٨٢(لد  ا–جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

التنقري يف خمطوطات مكتبة األسد الوطنية بدمشق، إىل تآليف آل الكزبري، 

  :ًوهي زيادات مل ترد يف حتقيق األستاذ النشوقايت، وسأذكرها تباعا

:  وجدت يف مؤلفات علي كزبر اخلال رسالة يف سبع ورقات بعنوان- ١

، )ت١١٣٣٧(، وهي يف الظاهريـة بـرقم )لة املسح على اخلفنيفتوى يف مسأ(

  .مل ترد يف مقدمة حتقيق ثبت املذكور

: َّ وجدت مخس نسخ أخرى من ثبت الكزبري األوسط املسمى بـ-٢

غري النسخ املذكورة يف مقدمة حتقيق ) القول السديد احلري بأسانيد الكزبري(

  :ثبت املذكور، وهي

 ): ورقة٢٤(، ويقع يف )٢ ت٣٨٧٠(الرقم  خمطوط الظاهرية ذو - أ

َّ، نص فيه على تسمية]٤٤ -٢١[   ..).القول السديد: (ُ

  ). ورقة١٢(، ويقع يف )٥١٠٠( خمطوط الظاهرية ذو الرقم -ب 

 ١١(، ويقع يف )٣ ت٣٨٧٠( خمطوط الظاهرية ذو الرقم -ج 

  ].٥٥ -٤٥): [ورقة

: تني، ويقع يف ورق)ت١٠٦٧٣( خمطوط الظاهرية ذو الرقم - د

]٢ - ١.[  

َّ خمطوط مصور من مكتبة األستاذ حممد نور الدين اخلطيب برقم - ه

  ].٣٥ - ٢٥): [ لقطة١١(، ويقع يف )١ ت٢٧٨٤/ م/ م ف(



  
٤٧١  خري اهللا الشريف. أ:  عرض–) جمموع األثبات احلديثية(

حترير املقال :  وجدت ثالث نسخ أخرى من رسالة الكزبري الصغري-٣
غري النسخ املذكورة يف مقدمة حتقيق ) فيما ورد على التعارض يف حق اآلل

  :كور، وهيثبت املذ
):  ورقات٤(، ويقع يف )٢ ت٢٤٠( خمطوط الظاهرية ذو الرقم - أ 

]٢٦ -٢٣.[  
 ): ورقات٣(، ويقع يف )١٠ ت٨١٠٤( خمطوط الظاهرية ذو الرقم - ب 

]١٢٩ -١٢٧.[  
/ م/م ف (َّ خمطوط مصور من مكتبة جممع اللغة العربية برقم -ج

  ].٢٧ -٢٥): [ لقطات٣(، ويقع يف )٢ت٥٣١٤
ًؤلفات الكزبري الصغري كتابا يف مخس وعشرين لقطة وجدت يف م- ٤ َّ :

، )ِّاإلجياز يف أسانيد وأثبات حمدثي الشام واحلجاز: (بعنوان] ٢٥ - ١[
/ م/م ف  (َّمصور من مكتبة األستاذ حممد نور الدين اخلطيب، وهو برقم

  .، مل يرد يف مقدمة حتقيق ثبت املذكور)٢٧٨٤
زبري الصغري غري النسخ  وجدت مثاين نسخ أخرى من ثبت الك-٥

  :املذكورة يف مقدمة حتقيق ثبتة، هي
 ): ورقات١٠(، ويقع يف )٩ ت٣٨٧٧( خمطوط الظاهرية ذو الرقم - أ

]١١٩ -١١٠.[  
  ). ورقة١٥(، ويقع يف )٩٣٩٤( خمطوط الظاهرية ذو الرقم -ب
  ). ورقات٩(، ويقع يف )٨٢٢١( خمطوط الظاهرية ذو الرقم -ج
  ). ورقة١٩(، ويقع يف )٩٣٧٥(الرقم  خمطوط الظاهرية ذو -د 



  
٤٧٢  )٢(اجلزء ) ٨٢(لد  ا–جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

 ): ورقة١٣(، ويقع يف )١ ت١١٢٤٠( خمطوط الظاهرية ذو الرقم - ه
]٣٠ -١٨.[  

 ): ورقة١١(، ويقع يف )٦ ت١١٢١٧( خمطوط الظاهرية ذو الرقم - و 
]٨٨ -٧٧.[  

 ): ورقة١٢(، ويقع يف )ت٣٧٢٢( خمطوط الظاهرية ذو الرقم -ز
]١٢ - ١.[  

بة األستاذ حممد نور الدين اخلطيب برقم َّ خمطوط مصور من مكت-ح
  ].٦٥ - ٣٦): [ لقطة-٣٠(، ويقع يف )٢ ت٢٧٨٤/ م/م ف (

 ) ورقة٧٨(ً وجدت ألمحد بن علي بن عبد القادر الكزبري كتابا يف - ٦

، خمروم اآلخر، )٤٨٠٥(، وهو يف الظاهرية برقم )أخبار بناء الكعبة: (بعنوان

  . األسرة الكزبريةمل يرد ذكر مؤلفه يف احلديث عن علماء

وبعد فالكتاب املعروض من األسفار النافعة، وجهد حمققه واضح للعيان، 

  . واهللا ويل التوفيق
  



 - ٤٧٣ -  

  )أنباء مجمعية وثقافية(

  والمجالت المهداةالكتب
   اللغة العربيةجممع مكتبة إىل

  م٢٠٠٨يف الربع األول من عام 

  العربية الكتب -  أ

  )*(سعد الدين المصطفى. أ

مكتبة آية اهللا : حممد حسني أمني، قم/ آغازنامه فهرست آغاز نسخة −
 .م٢٠٠٦العظمى، 

. د/ في القرن الخامس عشرآفاق النثر العربي واتجاهاته الخاصة  −
 .م٢٠٠٢ - ه١٤٢٢: قدور إبراهيم املهاجي، اجلزائر

منشورات معهد الدراسات : جمموعة باحثني، الرباط/ أبحاث لسانية −
 .م٢٠٠٦واألحباث للتعريب، 

جامعة حممد اخلامس، السويسي، : جمموعة باحثني، الرباط/ أبحاث لسانية −
 .م٢٠٠٥

عزيزة سلولة، / دراسة لغة) الربع األول(أبنية المصدر في القرآن الكريم  −
 .م١٩٩٨جامعة األمري عبد القادر، : اجلزائر

مكتب الرابطة : ظهور أمحد أظهر، الهور. د. أ/ أبيات سلطان باهو −
 .ت.الباكستاين، د

                                                            
  . عضو اهليئة الفنية يف جممع اللغة العربية )*(



  
لد – جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

  

 ٤٧٤

مؤسسة : جعفر السيد باقر احلسيين، قم/ أساليب المعاني في القرآن −
 .م٢٠٠٧ - ه١٤٢٨بوستان كتاب، 

حليمة أمحد . د/  في العربية دراسة تحليلية إحصائيةأسلوب التمييز −

، ٢٨: ، احلولية٢٦٦: عمايرة، جامعة الكويت، جملس النشر العلمي، الرسالة

 .م٢٠٠٧ - ه١٤٢٨
عبد الناصر / )دراسة بالغية نحوية(أسلوب الشرط في سورة البقرة  −

 .م١٩٩٦ - ه١٤١٧جامعة األمري عبد القادر، : ّطناش، اجلزائر
اللجنة / )٢٨ + ٢٧ + ٢٦(األجزاء ) ٨(المجلد : إسرائيليات −

: الشعبية لدعم االنتفاضة، ومقاومة املشروع الصهيوين، جمموعة باحثني، دمشق

 .م٢٠٠٧
روتردام، : ّحازم سليمان احللي، هولندا. د/ األصفهاني المؤرخ األدبي −

 .م٢٠٠٤
 .م١٩٩٠ - ه١٤١٠بغداد، : ّحازم سليمان احللي، العراق. د/ أصول التالوة −
: فاطمة راشد الراجحي، جامعة الكويت. د/ أصول النحو عند البغدادي −

 .م٢٠٠٥ - ه ١٤٢٦، ٢٥: ، احلولية٢٢٥: جملس النشر العلمي، الرسالة
خالد أمحد . د/ االغتراب األسري وأثره في تنمية أفراد األسرة الكويتية −

: ، احلولية٢٦٤: جملس النشر العلمي، الرسالة: الشالل، جامعة الكويت

 .م٢٠٠٧ - ه١٤٢٨، ٢٨
 .م٢٠٠٥ - ه١٤٢٦: ّحازم سليمان احللي، بريوت. د/ أطوار المعجم العربي −



  
الت املهداة    الكتب وا

 

  

٤٧٥

 .د: أبو القاسم حممد بن حبيب النيسابوري، قرأه وحققه/ أمثال القرآن −

 .م٢٠٠٦ - ه١٤٢٧كلية دار العلوم، : زكريا سعيد علي، القاهرة
: ّدراجي، دمشقحممد عزيز شكري وإبراهيم . د/ األمم المتحدة، لماذا؟ −

 .م٢٠٠٧ - ه١٤٢٨هيئة املوسوعة العربية، 
 .م٢٠٠٧دار مرييت، : علي القامسي، القاهرة. د/ أوان الرحيل −
: عبد الرمحن احلاج صاحل، اجلزائر. د/ بحوث ودراسات في اللسانيات −

 .م٢٠٠٧جممع اجلزائر، 
: عبد الرمحن احلاج صاحل، اجلزائر. د/ ِبحوث ودراسات في علم اللسان −

 .م٢٠٠٧مع اجلزائر، جم
/ بحوث ندوة أسماء األماكن الجغرافية في المملكة العربية السعودية −

 .ه١٤٢٨ - م ٢٠٠٧دارة امللك عبد العزيز، : جمموعة باحثني، الرياض
ِّالبرق المتألق في محاسن جلق − حممد : حممد بن مصطفى الراعي، حتقيق/ ِ

 .م٢٠٠٧مطبوعات جممع اللغة العربية، : أديب اجلادر، دمشق
 .م٢٠٠٧، ١عيسى فتوح، دمشق دار كيوان، ط/ بوح الذكريات −
قدور إبراهيم . د/ تاريخ إمهاجة بين المدلول اللغوي والرسوخ الجغرافي −

 .م٢٠٠٢ - ه١٤٢٢: املهاجي، اجلزائر
/ تاريخ الدولة السعودية األولى وحمالت محمد علي على الجزيرة −

دارة امللك عبد : الرياضحممد خري البقاعي، . د: فيلكس ماجنان، ترمجة
 .ه١٤٢٤العزيز، 

/ التواصل التاريخي والعلمي بين دول الخليج ودول المغرب العربي −
 .م٢٠٠٦دارة امللك عبد العزيز، : جمموعة باحثني، الرياض



  
لد – جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

  

 ٤٧٦

خالد . د/ التنوين والداللة ودراسة في ضوء اللسانيات العربية المعاصرة −
، ٢٦٥: ر العلمي، الرسالةجملس النش: ّإمساعيل حسان، جامعة الكويت

 .م٢٠٠٧ - ه١٤٢٨، ٢٨: احلولية

حممد حسني : يوسف بن عبد الرب النمري، تقدمي/ جامع بيان العلم −

 .ه١٤٢٣اجلامعة املفتوحة، : اجلاليل، شيكاغو

حممد مجعة / )ّفاتح المدرس رحلة الحياة والفن(جمر تحت الرماد  −

 .م٢٠٠٨دار بعل للطباعة، : ّمحادة، دمشق

 .ت. علي القامسي، الرباط، دار الثقافة، د. د/ واإلبداع والجنونُّالحب  −

ّفضل بن عمار العماري، جامعة . د/ الحنيفية في الشعر الجاهلي − ّ
 - ه١٤٢٨، ٢٨:  احلولية٢٧٠: جملس النشر العلمي، الرسالة: الكويت

 .م٢٠٠٧

مؤسسة بوستان : ّفتحية فتاحي زاده، قم. د/ ُدر تاريخ وانديشه إسالمي −

 .م٢٠٠٦، كتاب

قدور إبراهيم املهاجي، . د/ دراسات في األدب العربي قبل اإلسالم −

 .م٢٠٠٧ - ه١٤٢٨املطبعة اجلهوية، : اجلزائر

 .م٢٠٠٥، ١دار مرييت، ط: علي القامسي، بريوت. د/ دوائر األحزان −

/ ّالدليل المصور الثاني للكتب المترجمة الصادرة عن مركز الترجمة −

 .م٢٠٠٧ - ه١٤٢٨جامعة امللك سعود، 

: حي القابون: أمحد الفضل إبراهيم عيد، دمشق/ رابعة الشامية −



  
الت املهداة    الكتب وا

 

  

٤٧٧

 .م١٩٩٨ - ه١٤١٨
مطبعة : أمحد الفضل عيد، دمشق/ الرحلة إلى حرف األلف الهجائي −

 .م١٩٩٨ - ه١٤١٨الزرعي، 
 .م٢٠٠٣دار الثقافة، : علي القامسي، الدار البيضاء. د/ رسالة إلى حبيبتي −
املنظمة العربية للرتبية /  الصفوف األخيرةالرصيد اللغوي العربي لتالميذ −

 .١٩٩٠والثقافة والفنون، تونس، 
جملس : زيد عبد اهللا الزيد، جامعة الكويت. د/ رصد ألزمنة فصول السنة −

 .م٢٠٠٧ - ه١٤٢٨، ٢٨: ، احلولية٢٦٨: النشر العلمي، الرسالة
مؤسسة بوستان كتاب، : رضا خمتار وحمسن نوروزي، إيران/ رؤية الهالل −

 .م٢٠٠٧ - ه١٤٢٨
حممد حسني : حممد بن يعقوب الفريوزآبادي، تقدمي / سفر السعادة −

 .ه١٤٢٤اجلامعة املفتوحة، : اجلاليل، شيكاغو
عبد الرمحن . د/ السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة −

مع اجلزائري، : احلاج صاحل، اجلزائر  .م٢٠٠٧منشورات ا
مطبعة عكرمة، : الفضل عيد، دمشقأمحد / السنة الشمسية والقمرية −

 .م١٩٩٥، ١ط
: جمموعة باحثني، دمشق/ )م٢٠٠٧ - ٢٠٠٠(سورية سنوات التحدي  −

 .م٢٠٠٧العريب للنشر والطباعة، 
: ّحازم سليمان احللي، العراق. د/ السيد حيدر الحلي شاعر عصره −

 .م١٩٩١ -ه١٤١٠
، ٢ّنوري محودي القيسي، بريوت، عامل الكتب، ط. د/ شعراء أمويون −



  
لد – جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

  

 ٤٧٨

 .م١٩٨٥ - ه١٤٠٥
مكتب : ظهور أمحد أظهر، الهور. د/ شعر الشيخ فريد الدين مسعود −

 .ت.، د١الرابطة الباكستانية، ط
قدور إبراهيم املهاجي، اجلزائر، . د/ الشيخ الطيب المهاجي، سيرة وجهاد −

 .م٢٠٠٣ - ه١٤٢٤
 .م٢٠٠٣دار الثقافة، : علي القامسي، املغرب. د/ صمت البحر −
 .م٢٠٠٥حي القابون، : أمحد الفضل عيد، دمشق/ ضيعة القابون −
دار عكرمة، : أمحد الفضل عيد، دمشق/ َّالطريق األوفى لتجهيز المتوفى −

 .م١٩٩٦ - ه١٤١٦
مؤسسة بوستان كتاب، : عماد اهلاليل، قم/ العبد العالم المنهج والحياة −

 .ه١٣٨٦
العريب للنشر : ّحسن حدة، دمشق/ العهد القديم بين القرآن واإلنجيل −

 .ت.والطباعة، د
 .م٢٠٠٧عبد النور اخلرايف، الكويت، . د: جون جوزيف، ترمجة/ العقل −
مركز الثقافة واملعارف القرآنية، مؤسسة / علوم القرآن عند المفسرين −

 .ه١٤٢٨: بوستان كتاب، قم
أمحد / الفتح العميم في كيفية قراءة فواتح أو أوائل سور القرآن الكريم −

 .م١٩٩٤ - ه١٤١٤كتيب، دار امل: الفضل عيد، دمشق
أصغر الناظم / الفصول المئة في حياة أبي األئمة علي بن أبي طالب −

 .م٢٠٠٧ - ه١٤٢٨مؤسسة بوستان كتاب، : ّزاده القمي، قم



  
الت املهداة    الكتب وا

 

  

٤٧٩

عاطف حممد . د/ ُفلسفة الموت في قصيدة الرثاء عند شعراء هذيل −
: ، احلولية٢٧١: كنعان، جامعة الكويت، جملس النشر العلمي، الرسالة

 .م٢٠٠٧ - ه١٤٢٨ ،٢٨
 .م٢٠٠٧، ١دار األمل، ط: صاحل بلعيد، اجلزائر. د/ في الهوية الوطنية −
: جامعة أم القرى، معهد اللغة العربية/ ّقائمة مكة للمفردات الشائعة −

 .ت.مطابع الصفا، د
عبد اهللا بن ناصر . د/ )الترويح في المجتمع السعودي(كتاب الدارة  −

 .١٤٢٨العزيز، دارة امللك عبد : السرحان، الرياض
 / )النشاط العلمي في مكة المكرمة والمدينة المنورة(كتاب الدارة  −

 .ه١٤٢٧دارة امللك عبد العزيز، : إبراهيم بن عبد العزيز اجلميح، الرياض.د
جاسم . قدور إبراهيم املهاجي، ود. د/ كتاب مصادر األدب العربي −

 .م٢٠٠٢ - ه١٤٢٢: ّالبيايت، اجلزائر
: صالح الدين خليل بن أبيك الصفدي، اعتناء/ اتكتاب الوافي بالوفي −

 .م٢٠٠٦دار كالس، : أمحد حطيط، بريوت
عبد النور اخلرايف، . د: جون جوزيف، ت/ )عالم المعرفة(اللغة والهوية  −

 .م٢٠٠٧: الكويت
: اختيار العماد أول مصطفى طالس، دمشق/ مباهج الفيزياء الكونية −

 .م٢٠٠٥ طالس، دار
: أمحد الفضل عيد، دمشق/ عيد الشعريةمحفوظات أحمد الفضل  −



  
لد – جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

  

 ٤٨٠

 .م١٩٩٥ - ه١٤١٥ القابون، حي
: شرف الدين حممد سعيد البوصريي، تقدمي/ مخمس الكواكب الدرية −

 .ه١٤٢٧حممد حسني اجلاليل، 
، ١دار كيوان، ط: عيسى فتوح، دمشق/ مختارات من الشعر العالمي −

 .م٢٠٠٧
عبد : اس، ترمجةجورج بوه. د/ المدخل إلى نظرية المصوغات واألثول −

 .م٢٠٠٧: ، أغادير١الرحيم الساكر، ط
ممدوح خسارة، . د/ معجم الكلمات المصطلحية في لسان العرب −

 .م٢٠٠٨ - ه١٤٢٨مطبوعات جممع اللغة العربية، 
 - م٢٠٠٤بنجاب، : ضياء الدين إصالحي، باكستان، الهور/ معارف −

 .ه١٤٢٤
درسة الوطنية للمعلوماتية، جمموعة باحثني، امل/ المعالجة اآللية للغة العربية −

 .م٢٠٠٧
: إبراهيم حممد عبد اهللا، دمشق. د: ّابن والد، حتقيق/ المقصور والممدود −

 .م٢٠٠٧جممع اللغة العربية، 
عبد الفتاح محداين، خالد : إشراف/ المعالجة اآللية للغة العربية −

 .م٢٠٠٦: األشهب، الرباط
: ن بودرع، جامعة الكويتعبد الرمح. د/ من قضايا النظرة اللغوية العربية −

 .م٢٠٠٧ - ه١٤٢٨، ٢٨: ، احلولية٢٦٧: جملس النشر العلمي، الرسالة
ثامر كاظم اخلفاجي، . د/ من مشاهير أعالم الحلة إلى القرن العاشر −



  
الت املهداة    الكتب وا

 

  

٤٨١

 .م٢٠٠٨ - ه١٤٢٨، ١مكتبة املرعشي النجفي، ط: قم
: داوود عطية عبده، جامعة الرياض/ المفردات الشائعة في اللغة العربية −

 .م١٩٧٩ - ه١٣٩٩معهد اللغة العربية، 
جممع اللغة العربية بدمشق بالتعاون مع وزاريت / ندوة اللغة العربية والتعليم −

 .م٢٠٠٠ - ه١٤٢١: التعليم العايل والرتبية، دمشق
جمموعة باحثني، / ندوة التعليم العالي، أنماط التعليم غير التقليدية −

 .م٢٠٠٣وزارة التعليم العايل، 

وزارة التعليم / يم العالي ودوره في االرتقاء بخطط التنميةندوة التعل −

 .م٢٠٠٣، )٢+١(العايل، 

 .م٢٠٠٣جمموعة باحثني، وزارة التعليم العايل، / ندوة التعريب في التعليم العالي −

. د/ نظرة في قرينة اإلعراب في الدراسات النحوية القديمة والحديثة −

:  النشر العلمي، الرسالةجملس: حممد صالح الدين بكر، جامعة الكويت

 .م٢٠٠٧ - ه١٤٢٨، ٢٨: ، احلولية٢٦٤

، ١حي القابون، ط: أمحد الفضل عيد، دمشق/ نهر يزيد، نهر القابون −

  .م١٩٩٨ - ه١٤١٨



  
لد – جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

  

 ٤٨٢

  المجالت العربية - ب

  )∗(ماجد الفندي.أ
 المصدر سنة اإلصدار العدد اسم المجلة

، ١٠٦١، ١٠٦٠، ١٠٥٩، ١٠٥٨  األسبوع األديب- 
١٠٦٥، ١٠٦٤، ١٠٦٣، ١٠٦٢ ،
١٠٦٩، ١٠٦٨، ١٠٦٧، ١٠٦٦ ،

١٠٧٠  

  سورية  م٢٠٠٧

  سورية  م٢٠٠٧  )١٠٤(العدد ) ٢٦(السنة  : الرتاث العريب- 

، ٤٧٥، ٤٧٤، ٤٧٣، ٤٧٢األعداد  صوت فلسطني- 
٤٧٦  

  سورية  م٢٠٠٧

  سورية  م٢٠٠٦  )٧٥(  احلياة التشكيلية- 
  سورية  م٢٠٠٦  ٦٠، ٥٩، ٥٨  احلياة املسرحية- 
، ٢٠٠٦  ،٤٣، ٤٢، ٤١، ٤٠  احلياة املوسيقية- 

  م٢٠٠٧
  سورية

  
  سورية  م٢٠٠٧  ) ٦، ٥(العددان ) ٧٧(السنة   الضاد - 
جملة جامعة دمشق  - 

 لآلداب والعلوم اإلنسانية
  سورية  م٢٠٠٦  )٢٢(مج ) ٤، ٣(العددان 

جملــــــــة جامعــــــــة دمــــــــشق  - 
 للعلوم االقتصادية والقانونية

  سورية  م٢٠٠٧  )١(العدد ) ٢٣(مج 

  علوم بيولوجية) ١( العدد ٢٩مج   جملة جامعة تشرين- 
  علوم هندسية) ١( العدد ٢٩مج 
  علوم صحية) ١( العدد ٢٩مج 
 علوم اقتصادية )١( العدد ٢٩مج 

  وقانونية
  علوم أساسية) ١( العدد ٢٩مج 

  سورية  م٢٠٠٧

                                                            
  .إجازة يف املكتبات من جامعة دمشق) ∗(



  
الت املهداة    الكتب وا

 

  

٤٨٣

 المصدر سنة اإلصدار العدد اسم المجلة

لة البطريركية-    سورية  م٢٠٠٦  )،٢٦٠، ٢٥٩(العددان   ا
لة املعلوماتية-    سورية  م٢٠٠٧  )١٦(د العد) ٢(السنة   ا
  األردن  م٢٠٠٧  )٣(مج ) ٢(العدد    إدارة األعمال- 
  علوم إنسانية: دراسات - 

 علوم تربوية
  )٣٤(مج ) ١(العدد 
  )٣٤(مج ) ١(العدد 

  م٢٠٠٧
٢٠٠٧  

  األردن
  األردن

  )٢٢- ١(األعداد ) ٢+١(السنة   العربية 
٢٠٠٥ ،
٢٠٠٦ ،
٢٠٠٧  

  اإلمارات

  تونس  م٢٠٠٧  )٣٢، ٣١(العددان    أخبار األلكسو- 
مع اجلزائري -   جملة ا

  للغة العربية
  اجلزائر  م٢٠٠٧  )٥(العدد ) ٢(السنة 

، ٣٠٠، ٢٩٩(األعداد ) ٢٦(السنة    األمن واحلياة- 
٣٠١(  

  السعودية  م٢٠٠٧

  السعودية  م٢٠٠٧  )٦(العدد ) ٦٢(السنة    احلج والعمرة- 
  السعودية  م٢٠٠٧  ٣٧٤، ٣٧٣العددان    الفيصل- 
لة العربية-  ، ٣٦٦، ٣٦٥(األعداد ) ٣٢(السنة    ا

٣٦٧(  
  السعودية  م٢٠٠٧

  الكويت  م٢٠٠٧  ٤٤٥، ٤٤٤، ٤٤٣األعداد   البيان
 - ١٩٩٩  )٤٦ حىت ٢٢(من العدد   التقدم العلمي

  م٢٠٠٦
  الكويت

  الكويت  م٢٠٠٧  )٢٣(مج ) ٦، ٥(األعداد   العلوم
  لبنان  م٢٠٠٧  )٧٠(العدد   الدراسات الفلسطينية

  لبنان  م٢٠٠٧  )٣٣٩(العدد ) ٣٠(السنة   املستقبل العريب
  مصر  م٢٠٠٧  )٤٣(العدد   جملة كلية دار العلوم

  اهلند  م٢٠٠٧  ٣٩مج ) ٧، ٦(العدد   صوت األمة
 



  
لد – جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

  

 ٤٨٤

   الكتب والمجالت األجنبية- ج

  )∗(ربى معدني  . أ

١- Books: 

- Tout sur l’Afghanistan /Anne yelen.  
- Expérience de l’amour moderne/ Oswalt kolle. 
- Les principes de la philosophie/ V. Afanassiev. 
- Bakchich/ Michel clerc. 
- La revolution scientifique et technique. 
- Maigret/ Simenon. 
- How it works the motor car. 
- Abridge to spoken English/ L. A. Almozova. 
- L’Avare/ Molière. 

٢ – Periodicals:  

- Population and Development Review, vol. ٣٣, No. 
(٢٠٠٧) ٢. 

- Le Muséon, Tome ١٢٠- fasc.(٢٠٠٧) ٢-١. 
- IBLA: Revue de l’ institut des belles- lettres 

Arabes, N. (٢٠٠٦) ١٩٨. 
- Korea Focus, Vol. ١٥, No. (٢٠٠٧) ٢. 
- News letter from Islamic world academy of 

sciences, Vol. ٢٠, N. (٢٠٠٦) ٣٤ -٣٣- vol. ٢١, No. ٣٥ 
(٢٠٠٧). 

 

                                                            
  .إجازة يف األدب الفرنسي من جامعة دمشق) ∗(



  
٤٨٥  من مطبوعات جممع اللغة العربية بدمشق

  ١٩٩٣مطبوعات المجمع في عام 
  ، حتقيق سكينة الشهايب٤٣تاريخ مدينة دمشق البن عساكر مج  -
  م١٩٩٢ ـ ١٩١٣حفل تأبني األستاذ املهندس وجيه السمان  -

  ١٩٩٤مطبوعات المجمع في عام 
معية  - مع يف الدورة ا   ) ١٩٩٣ ـ ١٩٩٢(حماضرات ا

  ١٩٩٥مطبوعات المجمع في عام 
أربعــة (حممــد أمحــد الــدايل .  املعــضالت للبــاقويل، حتقيــق دكــشف املــشكالت وإيــضاح -

  )أجزاء
النجـــوم الزواهـــر يف معرفـــة األواخـــر البـــن اللبـــودي، حتقيـــق مـــأمون الـــصاغرجي وحممـــد  -

  أديب اجلادر
لد  -    حتقيق األستاذة سكينة الشهايب٤٤تاريخ مدينة دمشق البن عساكر ا

  ١٩٩٦مطبوعات المجمع في عام 
لد تاريخ مدينة دمشق  -    حتقيق األستاذة سكينة الشهايب٤٥البن عساكر ا

  ١٩٩٧ مطبوعات المجمع في عام 
  ، حتقيق األستاذة سكينة الشهايب٤٧تاريخ مدينة دمشق البن عساكر مج  -
مـريعلم، .مرايايت، د. ، دراسة وحتقيق د٢علم التعمية واستخراج املعمى عند العرب ج -

  الطيان. د
مع يف الدورة ا -   م١٩٩٥ ـ ١٩٩٤معية حماضرات ا
  ، حتقيق األستاذة سكينة الشهايب٣٦ ـ ٣٥تاريخ مدينة دمشق البن عساكر مج  -



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٨٦    )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

  ١٩٩٨ مطبوعات المجمع في عام 
معية  - مع يف الدورة ا  ١٩٩٦ – ١٩٩٥حماضرات ا
ـــد  - ـــسيوطي، تـــأليف عب ـــدين ال جـــة العابـــدين برتمجـــة حـــافظ العـــصر جـــالل ال كتـــاب 

  تور عبد اإلله نبهان حتقيق الدكالقادر الشاذيل،

  ١٩٩٩ مطبوعات المجمع في عام 
لدتاريخ مدينة دمشق البن عساكر  -   .، حتقيق األستاذة سكينة الشهايب)٤٨( ا
لد تاريخ مدينة دمشق البن عساكر  -   .، حتقيق األستاذة سكينة الشهايب)٤٩(ا

  ٢٠٠٠مطبوعات المجمع في عام 
لدتاريخ مدينة دمشق البن عساكر  -   .، حتقيق األستاذة سكينة الشهايب)٥١( ا
ـــرئيس حممـــد كـــرد علـــي إىل األب أنـــستاس مـــاري الكرملـــي، حتقيـــق -  رســـائل األســـتاذ ال

 .حسني حممد عجيل

  ٢٠٠١ مطبوعات المجمع في عام
لد تاريخ مدينة دمشق البن عساكر -   . حتقيق األستاذة سكينة الشهايب،)٥٢( ا
 .ور إحسان النص تأليف الدكت))كتب األنساب العربية((كتاب  -

  ٢٠٠٢ مطبوعات المجمع في عام
لد تاريخ مدينة دمشق البن عساكر -   .، حتقيق األستاذة سكينة الشهايب)٥٩( ا
لد تاريخ مدينة دمشق البن عساكر -   .، حتقيق األستاذة سكينة الشهايب)٦٠( ا
ن ، تــأليف أيب بكــر حممــد بــن احلــس)أبنيــة كتــاب ســيبويه( واحلــروف واألفعــالاألمســاء  -

 الزبيدي، حتقيق الدكتور أمحد راتب محوش
    )     ٧(، اجلــــــــزء )٧٥- ٦١(فهــــــــرس جملــــــــة جممــــــــع اللغــــــــة العربيــــــــة للمجلــــــــدات  -

  .صنعة مأمون الصاغرجي) م٢٠٠٠ -  ١٩٨٦(

  ٢٠٠٣ مطبوعات المجمع في عام
لد  البن عساكردمشقتاريخ مدينة  -   . حتقيق األستاذة سكينة الشهايب)٦١( ا



  
مع   من مطبوعات ا

  

٤٨٧

٤٨٧

  .صالح مهدي الفرطوسي. د: قع يف كتاب العني، أليب بكر الزبيدي، تحاستدراك الغلط الوا - 

  ٢٠٠٤ مطبوعات المجمع في عام
  .٦٢تاريخ مدينة دمشق البن عساكر، حتقيق األستاذة سكينة الشهايب اجلزء  -
  .٦٣تاريخ مدينة دمشق البن عساكر، حتقيق األستاذة سكينة الشهايب اجلزء  -

 ٢٠٠٥ في عام المجمع مطبوعات
  .٦٤ دمشق البن عساكر، حتقيق األستاذة سكينة الشهايب اجلزء مدينة يختار -
  .٦٥ دمشق البن عساكر، حتقيق األستاذة سكينة الشهايب اجلزء مدينة تاريخ -
   اإلمالءقواعد -
  ٦٦ دمشق البن عساكر، حتقيق األستاذة سكينة الشهايب اجلزء مدينة تاريخ -
  . عزة حسنَّ أليب إسحاق الزجاج، الدكتوراألنواء، كتاب -

  ٢٠٠٦ في عام المجمع مطبوعات
  .٦٧ دمشق البن عساكر، حتقيق األستاذة سكينة الشهايب اجلزء مدينة تاريخ -
  . األفعال، الدكتور أمين عبد الرزاق الشواأمساء معجم -
  . والعذب النمري، للمالقي، الدكتور حممد حسان الطيانالنثري الدر -
  . الدكتور حممد أديب عبد الواحد مجرانقهوحق أبو النجم العجلي، مجعه وشرحه ديوان - 

  ٢٠٠٧ في عام المجمع مطبوعات
، حتقيـــق األســـتاذ حممـــد ) ه١١٩٥ت (الراعـــي املتـــألق يف حماســـن جلـــق، البـــن الـــربق -

  .أديب اجلادر
  .٦٨ دمشق البن عساكر، حتقيق األستاذة سكينة الشهايب اجلزء مدينة تاريخ -
لــــدكتور خمتــــار األمحــــدي نويــــوات ، حتقيــــق ا)ه٤٦٦ت( ابــــن ســــنان اخلفــــاجي وانيــــد -

  .والدكتور نسيب النشاوي
  . املصطلحية يف لسان العرب، للدكتور ممدوح خسارةالكلمات معجم -
  .، حتقيق الدكتور إبراهيم حممد عبد اهللا)ه٣٣٢ت ( واملمدود، البن والد املقصور - 



  

 -٤٨٨-  
  

 الثانيفهرس الجزء 

  الثالث والثمانينمن المجلد  
  

  )البحوث والدراسات (
  

 ٢٣٧  عبد الكرمي اليايف. د  الطعام وشجونه الرتاثية
  ٢٥٥  إحسان النص . د  كالم يف الشعر وماهيته

  ٢٧٧  ليلى الصباغ . د  )٢ق(املدرسة الفارسية يف دمشق 
  ٣٠١  حممود السيد. د  آفاق وحلول: التمكني للغة العربية

  ٣٢٩  مازن املبارك . د  من مسالك اللغة يف التذكري والتأنيث
  ٣٥٥    هالل ناجي. أ  أبو طالب حممد بن علي بن اخليمي

  ٣٧٧  وليد السراقيب. د  فوضى املصطلح اللساين

  )المقاالت واآلراء (
  ٤٠٥  حممد مكي احلسين اجلزائري. د  اإلذاعة والتلفزة : صفحة لغة عن

  ٤٠٩    زة حسنع. د  املكتبة السليمانية
  ٤٢٥  عبد الكرمي األشرت. د  مواقف خمتارة من كتب الرتاث

ًاملستهرت واالستهتار حديثا وقدميا    ٤٣٩  عباس علي السوسوة . د  ً
  ٤٥٧  مروان البواب. أ  رأي يف رسم تنوين النصب

  ٤٦٧  خري اهللا الشريف. أ  جمموع األثبات احلديثية آلل الكزبري الدمشقيني 

  )فيةأنباء مجمعية وثقا (
  ٤٧٣  ٢٠٠٨الكتب املهداة يف الربع األول من عام 

مع    ٤٨٥  من مطبوعات ا
  ٤٨٨  الفهرس  
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