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 المنهج المدرسي للغة العربية

  
  )*(أ.د. محمود السّيد

  

يف هذا البحث أن نتعرف بعًضا من معايري مكونات املنهج املدرسي للغة  حناول
  العربية أسًسا وأهدافًا وحمتوى ومادة وأنشطة وتقوميًا.

  أوًال: معايير أسس المنهج المدرسي

ية واالجتماعية، ومن األهداف ينطلق إعداد املنهج املدرسي من الفلسفة الرتبو 
العامة للرتبية، ومن مث اشتقاق أهداف املناهج منها يف كل مرحلة من مراحل التعليم، 
لتوضع يف ضوئها اخلطة واملادة واملفردات واحملتويات التفصيلية واملناشط املرافقة هلذه 

أخريًا التقومي احملتويات، وتبيان لطرائق التدريس والتقنيات وأساليب تنفيذها، ليجيء 
  هلذا املنهج.

  ومن املعايري اليت تعتمد يف هذا اجملال:

، وهو عبارة عن systemتبين النظرة احلديثة إىل املنهج على أنه نظام  -١
حصيلة تفاعل عضوي مستمر جملموعة متشابكة من العوامل، تشمل اجملتمع بثقافته 

ه وفهم خصائص منوه، وفلسفته ومشكالته، واملتعلم من حيث النظر إىل طبيعت
  وأساليب تعلمه، كما تشمل العصر الذي حييا فيه باجتاهاته ومناشطه وحتدياته.

                                                           
  ) عضو جممع اللغة العربية بدمشق.*(
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ويف عملية بناء املنهج املدرسي ال بدَّ من النظر إىل هذه املكونات كلها يف إطار 
ا املتشابكة. وجيري بناء املنهج املدرسي يف ضوء النظرة احلديثة يف خطوات تبدأ  عالقا

أساسيات املادة حتديًدا علميًّا، مث خيتار من هذه األساسيات أكثرها فائدة  بتحديد
للمتعلم من حيث مساعدته على اإلسهام يف حل مشكالت جمتمعه ومواجهة مشكالت 
يأ الظروف واإلمكانات املدرسية  حياته اخلاصة، وإشباع حاجاته، وتنمية ميوله، مث 

  ه املناهج من أجلها.املناسبة لتحقيق األهداف اليت وضعت هذ
ويف ضوء هذا التوجه ال بدَّ من التكامل بني أسس بناء املنهج مادة ومتعلًما 
وجمتمًعا، والربط الوثيق بني املنهج وحاجات التنمية، ودمج هذه احلاجات دًجما عضويًا 

  باملنهج أهدافًا وحمتوى وطرائق وتقوميًا...إخل.
تركيًزا على املاضي أكثر من احلاضر واملستقبل،  ومن املالحظ أن يف مناهج اللغة العربية

وأن مثة ضعًفا يف استجابتها حلاجات اجملتمع املستقبلية، وإدراك طبيعة العصر ومستلزماته 
واإلرهاصات باملستقبل وجدائده وصورته املنشودة، كما أن هذه املناهج تفتقر إىل تنمية 

  كامل مواهبه وإمكاناته.  شخصية الفرد تنمية متوازنة مبدعة، وإىل استخراج
حتقيق وحدة اللغة يف املنهج، ونسخ ما كان سائًدا من قبل من حيث النظر  -٢

ا فروع، إذ إن النظرة احلديثة تركز على أن اللغة وحدة متكاملة، وأن  إىل اللغة على أ
االنفصال يف تعليمها ال خيدم ممارسة اللغة يف مواقف احلياة، وأن فروع اللغة ما هي 

ا، وإمنا هي وسائل لتحقيق وظيفة إ ال أجزاء لكل، وليست غايات يف حد ذا
  التواصل اللغوية.

الرتكيز على التمهري وإكساب املتعلمني املهارات اللغوية إرساًال يف احملادثة  -٣
والكتابة واستقباًال يف االستماع والقراءة، ذلك ألن التمهري يؤدي إىل أن تغدو اللغة عادة 

لم يف استعماهلا. والتمهري حيتاج إىل املران واملمارسة يف مواقف احلياة بصورة لدى املتع
طبيعية، كما حيتاج إىل توفُّر القدوة احلسنة أمام املتعلم وتعزيزه إن كان أداؤه جيًدا، 

  وتوجيهه إن كان أداؤه دون املستوى.
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جمتمعه، اختيار احملتوى الوظيفي الذي يؤدي وظيفة للمتعلم يف تفاعله مع  -٤
فيؤدي حاجاته وينفذ متطلباته، ويشبع ميوله ورغباته واهتماماته من خالل استعماله 

  هلذه اللغة الوظيفية.
  املرونة املتسقة مع اهليكل التعليمي وتنوعه ومراحل النمو املختلفة. -٥
  التجريب قبل التعميم والتعديل املستمر يف ضوء مالحظات امليدان. -٦

 *   *  *  
  دافـألها: اـثانيً 

  تشتق أهداف املنهج املدرسي للغة العربية من:
الفهم الصحيح لإلسالم قيًما ومواقف واجتاهات مستمدة من القرآن الكرمي  -١

آية لنبوته، وتأييًدا لدعوته،  الذي نزل به الروح األمني على قلب الرسول العريب الكرمي 
  ودستورًا ألمته ومن السنة النبوية الشريفة.

ا اإلنسانية، وعميق الصلة بينها وبني اللغة العرو  -٢ ا ونظر ا وحضار بة مبقوما
  العربية، لغة القرآن الكرمي.

  أهداف التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية. -٣
  اجتاهات العصر ومقتضياته وخصائصه. -٤
  حاجات املتعلم العريب ومطالب منوه املتكامل يف خمتلف جوانب شخصيته. - ٥
ا كان مثة تالزم بني العروبة واإلسالم فإن األهداف اليت نشتقها من العروبة ومل

  تتمثل يف:

  أن العرب هم أول من رفع راية اإلسالم، ونشروا لواءه بني األمم. -١

أن العروبة بناء متكامل له مقومات وجوده، ومن أهم هذه املقومات اللغة  -٢
  عربًيا، وأنزل القرآن عربًيا. عل الرسول العربية اليت كرمها اهللا سبحانه وتعاىل فج
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أن العرب يف سائر أحناء الوطن العريب يؤلفون األمة العربية، مما يستوجب العمل  - ٣
  العريب املشرتك من أجل التغلب على املشكالت والتحديات وحتقيق اآلمال والطموحات.

هاًما رائًدا، أن لألمة العربية تارخيها احلضاري املشرف بإسهام أبنائها إس -٤
وعظيًما يف بناء صرح احلضارة اإلنسانية، وهذا األمر يدفعهم إىل السعي لتطوير 

  حاضرهم، ليسهموا أكثر يف التقدم املعاصر، وجيمعوا بني األصالة واملعاصرة.
أن للوطن العريب موقًعا جغرافًيا متميزًا، ولألمة العربية إمكانات حضارية  -٥

  يؤهلها ملكانة مرموقة يف العامل. مادية وبشرية وروحية مما
ومن االجتاهات الرتبوية احلديثة الرتبية باألهداف، ويقوم هذا االجتاه على ختطيط 
ا. ومثة ثالثة  منهجي إلجراءات تنفيذ األهداف الرتبوية تبًعا ملا يوحي به حتليل متطلبا

ة اجملتمع مستويات من األهداف أوهلا الغايات الكربى للرتبية مستمدة من فلسف
وواقعه ومتطلباته، وثانيها األهداف العامة وهي ترمجة للغايات الرتبوية إىل مضمون 
ا إىل حد ما وسائل لتلك الغايات، وتتجلى يف املناهج الرمسية ملراحل  تربوي أي إ

  التعليم املختلفة، وثالثها وهو أكثر إجرائية األهداف السلوكية.
ج إىل أهداف إجرائية تتعلق باهلدف النهائي ومهمة هذه األهداف ترمجة املناه

للعملية الرتبوية ممثلة يف املتعلم. ويف هذا املستوى تتوفر تقنيات جديدة تستهدف 
صوغ األهداف على صورة أمناط من السلوك، على أن الطابع اإلجرائي ينبغي أن 

  يكون حاضرًا منذ املستوى األول من األهداف.
ديد املسار ووضوحه، وعلى اختيار احملتوى ووضوح األهداف يساعد على حت

والطرائق واألساليب واملناشط، ويساعد على التقومي، ومن مث على رفع مستوى العملية 
التعليمية التعلمية حمتوى وكتابًا ووسيلة ونشاطًا وعالقة وتقوميًا وتطويرًا، كما يساعد 

ذه األهد يئة املناخ املناسب لتحقيقها، ولالنتفاع  اف وحتقيقها، وال بدَّ من على 
التنسيق بني مجيع املعنيني بالعملية الرتبوية أسرة ومدرسة وجمتمًعا والتبصري بأمهية حتقيق 

  هذه األهداف.
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وما دمنا يف صدد املنهج املدرسي لتعليم اللغة العربية وتعلمها، كانت األهداف اليت 
ى استعمال اللغة يف خمتلف نبتغيها من هذا املنهج تتمثل يف جعل املتعلم قادرًا عل

ا، على أن يكون هذا االستعمال  الظروف اليت يعيش فيها، واألحوال اخلطابية اليت مير 
  سليًما من كل حلن أو عجمة، وميكن تبيان هذه األهداف مفصلة على النحو التايل:

  إكساب املتعلمني املهارات اللغوية حمادثة واستماًعا وقراءة وكتابة. -١
الثروة اللغوية والفكرية للتمكن من االتصال مع اآلخرين والتواصل معهم  تنمية - ٢

  بلغة عربية فصيحة بكل سهولة ويسر وتلقائية إن بطريق احملادثة أو الكتابة.
تنمية القدرة على فهم ما يستمع إليه وقراءته بلغة عربية فصيحة، وإفهام  -٣

  املناسبة. اآلخرين بلغة عربية صحيحة نطًقا وكتابة وبالسرعة
تطوير القدرة على قراءة النصوص األدبية املختلفة وفهمها وتذوقها وإدراك  -٤

  بعض مواقع اجلمال فيها وحتليلها ونقدها.
غرس الشغف بالقراءة وحمبتها يف نفوس الناشئة حبيث يغدو الكتاب الصديق  -٥

  الصدوق للمتعلم.
  للقراءة. إكساب الناشئ القدرة على اختيار املادة الصاحلة -٦
  إكساب الناشئ مهارات التعلم الذايت الذي هو أساس للتعلم املستمر. -٧
صقل مهارة الكتابة الصحيحة اجلميلة يف ضوء قواعد اإلمالء واخلط العريب،  -٨

  وتنمية املواهب الفنية يف جمال اخلط العريب.
ة إمالًء متكني الناشئة من امتالك أساسيات اللغة العربية وأحكامها الوظيفي -٩

وحنًوا وترقيًما وداللًة وصوًال إىل الفهم الصحيح، والقدرة على التعبري السليم وظيفًيا 
  وإبداعًيا.
تعزيز امليول واألهداف األدبية وصقلها وتنمية الذوق اجلمايل وصوًال إىل  - ١٠

  اإلبداع واالبتكار.
احلوار من خالل تنمية القدرة على التفكري العلمي والبحث والتحليل والنقد و  - ١١

  اللغة.
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وإن تنفيذ أي هدف من األهداف يستلزم التغيري يف عناصر املنهج حمتوى وطريقة 
إكساب الناشئ مهارات التعلم «وأسلوبًا وتقوميًا، فإذا أخذنا على سبيل املثال هدف 

ىل فإن تنفيذه يستلزم تغيريًا جوهريًا يف أدوار املعلم الوظيفية حبيث يتحول معها إ» الذايت
مرشد إىل مصادر املعرفة والتعلم، ومنسق لعمليات التعلم، ومصحح ألخطائه، ومقوم 

  لنتائجه، وموجه إىل ما يناسب قدرات كل متعلم وميوله.
وهكذا نرى أن كل شيء يتغري يف إطار اهلدف ومتطلبات تنفيذه من حيث 

علم، وفلسفة التوجيه املواقف التعليمية واملواد واألنشطة املدرسية وأساليب التعليم والت
  الفين واإلدارة املدرسية وتقومي نتائج التعلم... إخل.

*  *  *  

  ثالثًا: المحتوى

وتشتمل عليه الكتب املدرسية، ويشتمل حمتوى الكتاب املدرسي على أربعة عناصر 
ا وتفاصيلها، وهي على التوايل:   متكاملة ومتوازية يف عالقا

 - ٤أنشطة التعليم.  - ٣والقيم.  املعارف واالجتاهات - ٢األهداف.  - ١
  تقومي التحصيل.

أما مواد وكيفيات تعليم الكتاب املدرسي من املتعلمني مث تعليمه من املعلم فهي 
  من اختصاص كتاب عمل املتعلم وكتاب املعلم أو دليل املعلم.

  ومن املعايري اليت ال بدَّ أن تتوفر يف احملتوى:
  املرسومة. الربط الوثيق بينه وبني األهداف -١
  املوضوعية يف إيراد املعارف واملعلومات. -٢
  العلمية يف تنمية أساليب التفكري العلمي. -٣
التنظيم واملنهجية واملنطقية وبيان مستوى السهولة والصعوبة يف العرض،  -٤

  وتناسب أسلوب عرض احملتوى واملرحلة العمرية.



  د. حممود السيِّد - املنهج املدرسي للغة العربية 
  

٣٢١

لو األسلوب من التعقيد، الشمولية شكًال ومضمونًا، وأسلوبًا وحمتوى، وخ -٥
  واتسامه بالسهولة والرشاقة.

  مواكبة روح العصر وآخر املستجدات العلمية والتقانية. -٦

  مالءمته للوقت املخصص يف اخلطة. -٧

  التوازن بني حجم املادة املقررة يف احلصص الدراسية وعددها يف اخلطة الدراسية. - ٨

  الوضوح والدقة يف استعمال املصطلحات. -٩

  اجلمع بني األصالة واملعاصرة. -١٠

  الوظيفية يف اختيار احملتوى، ومن معايري الوظيفية: -١١

اختيار املناشط اللغوية السائدة يف اجملتمع واليت يكثر استعماهلا يف مواقف  -أ
احلياة، وترتيبها ترتيًبا تنازلًيا يف ضوء الشيوع والتواتر يف االستعمال الواقعي، حبثًا عن 

تعبري الوظيفية يف احلياة، فما استعمل بكثرة عّد وظيفًيا، وما قّل استعماله ال مواقف ال
  يعترب وظيفًيا.

ا، ويف أساليب الكّتاب  وختتار أكثر البىن اللغوية شيوًعا وتواترًا يف اللغة املنطوق 
املعاصرين يف خمتلف جوانب احلياة، ويف مجيع ميادين املعرفة حبثًا عن القوالب 

ا واملكتوبة، وينطبق األمر على املفردات املستعمل ة بكثرة فتختار من اللغتني املنطوق 
ا واملكتوبة وترتيبها يف ضوء مبدأ الشيوع أيًضا،  اللغوية الشائعة يف اللغتني املنطوق 

  والبحث عن النحو الوظيفي فيها.

جماالت االنتقال من االنعزال املعريف إىل التداخل املعريف، والتكامل بني  –ب 
  املعرفة املختلفة على النحو املستعمل يف واقع احلياة.

اجلمع بني النظري والعلمي وربط املادة التعليمية مبجاالت الطبيعة وتاريخ  -ج
  التطور العلمي.
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إتاحة الفرصة الختيار الطرائق املناسبة مبا يتناسب وطبيعة املادة ومستويات  -١٢
  الطالب والبيئة الصفية.

  دة على تعرف أفضل تقنيات التعليم اليت تقرب املفاهيم إىل األذهان.املساع - ١٣

اشتمال احملتوى على األنشطة اليت ال بدَّ أن متارس يف داخل الصف أو يف  -١٤
  خارجه.

  توضيح األسئلة والتدريبات اليت تساعد على تنمية التفكري النقدي واإلبداعي. - ١٥

لى حنو حيقق التوازن، على أن تكون اختيار النصوص من احلاضر واملاضي ع -١٦
النصوص املتخرية من املاضي تلقي أضواء على احلاضر حتقيًقا الستمرار اخلربة، وانطالقًا 

  من أن النمو عملية مستمرة.

الرتكيز يف احملتوى على السلوكات الدميقراطية وحقوق املواطن وواجباته حنو  -١٧
كافة، وعلى الرتبية البيئية والسكانية، وواجب أسرته وجريانه وجمتمعه وأمته واإلنسانية  

اجملتمع حنو ترشيد مصادر البيئة وتوظيفها ملصلحته ومصلحة اإلنسانية كافة، وعلى القيم 
اإلنسانية يف حضارتنا العربية، وعلى التحديات اليت تواجهها أمتنا العربية ويف طليعتها 

ا يواجهه الواقع العريب من جتزئة التحدي الصهيوين االستيطاين واالحتالل للعراق، وم
وخالفات ...إخل والدعوة إىل التضامن العريب واستنهاض اهلمم، بغية جتاوز التحديات 

  املعرتضة والصعوبات احلائلة دون تقدم اجملتمع العريب.

  ومن معايري الوقوف على حمتوى الكتاب املدرسي بوجٍه عام:

حول عدد من املفاهيم منها مراعاة الكتاب املعايري النفسية والرتبوية اليت تدور  -١
ملبدأ تعلم اللغة، ومراعاته للعالقة بني اللغة والفكر واملعىن، ومراعاته لتكامل شخصية 
املتعلم، ومراعاته ملبدأ الفروق الفردية، ومبدأ عملية التعلم، ومراعاته لتقنيات العملية 

  التعليمية التعلمية.
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ملبدأ التمهري اللغوي، ومراعاته لتكامل األجزاء ومراعاته املعايري اللغوية: مراعاته  -٢
  للمواقف واالجتاهات، ولكون اللغة ممارسة وإبداًعا.

بني الرتاث «املعايري الثقافية واالجتماعية: التوازن بني األصالة واملعاصرة  -٣
وجيه واحلداثة، وبني احلاضر واملستقبل، وبني املعطيات الفردية واالجتماعية، وبني الت

  ».واالستقاللية، وبني املعطيات اإلقليمية والوطنية واإلنسانية

املعايري املرتبطة مبادة الكتاب وموضوعه: وتشمل صياغة األهداف التعليمية وحمتوى  - ٤
  الكتاب وأسلوبه وتتظيمه، ومدى ارتباطه بعناصر املنهاج األخرى وطرائق تقوميه.

تعليمية ومقدمة الكتاب وإخراجه وطباعته املعايري الفنية وتتعلق بالوسائل ال -٥
  واتباع قواعد الرتقيم والفهارس والتعريف باألعالم... إخل.

*  *  *  

  رابًعا: طرائق التدريس
تعد طرائق التدريس عنصرًا من عناصر املنهج، وهي عملية ختطيط ودراسة وإشراف 

لالمنهجية، واألدوات وإدارة، لكل من األهداف التعليمية التعلمية واألنشطة املنهجية وا
والوسائل التعليمية واملصادر املرجعية واألدوات املتنوعة حبيث يكون دور املعلم فيها دور 
املخطط واملصمم واملشرف واملدير واملقوم، ويكون دور الطالب فيها دور املشارك واملساهم 

  واملتفاعل مع كل نشاط من أنشطتها، وكل موقف من مواقفها.

ا وإذا كانت طرائ ق التدريس ترتبط ارتباطًا وثيًقا مع األهداف املراد حتقيقها فإ
ترتبط عضويًا يف الوقت نفسه بسائر مكونات املنهج. ومن املعايري اليت تؤخذ 

  باحلسبان يف جمال الطرائق:
املرونة يف اختيار طرائق التدريس يف ضوء األجواء ومستويات املتعلمني، إذ إن  - ١

مل الطريقة ويتحكم فيها، وهو الذي يصنعها، وما من معلم تتحكم املعلم هو الذي يستع
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فيه طريقة معينة يلتزمها يف دروسه كافة إال كان مآله إىل اإلخفاق واجلمود والتحجر، إذ ال 
  شيء أقتل لإلبداع واملبادرة من القولبة.

التنوع يف الطرائق يف ضوء األهداف املراد قياسها، والتنوع يف األنشطة  -٢
  والوسائل التعليمية.

  استثارة الدافعية وشد االنتباه. -٣
  مراعاة الفروق الفردية. -٤
  الربط بني النظري والعملي. -٥
املشاركة اإلجيابية الفعالة يف العملية التعليمية التعلمية، وأال يكون العبء  -٦

ملقى على كاهل املعلم، وطريقة القدح الذهين أو العصف الدماغي حتقق هذه 
  املشاركة اإلجيابية.

  إتاحة الفرصة للمارسة واملران والتدريب واملواقف التطبيقية. -٧
  توفري التغذية الراجعة ارتقاء باألداء وتالفًيا للخطأ. -٨
للتعلم املستمر، إكساب املتعلم مهارات التعلم الذايت الذي هو أساس  -٩

وضرورة سريورة مبادئ التعلم الذايت يف خمتلف مناحي املنهج ألن التعلم الذايت ضرورة 
يف عصر يتسم بالتفجر املعريف واالنتشار الثقايف. ومن املالحظ أن ناشئتنا عازفون عن 

إن يف املدارس أو يف املعاهد  )١(القراءة احلرة ومواصلة االطالع بعد خترجهم
  ت.واجلامعا

التفكري االبتكاري، «إكساب املتعلم القدرة على التفكري بأنواعه املختلفة  - ١٠
التفكري املفهومي، التفكري النقدي، التفكري اخلاليف، التفكري العلمي، التفكري االستشرايف، 
التفكري املبادر، التفكري احملدد، التفكري اجلمعي، التفكري التنفيذي، التفكري البدائلي، 

  ».احلدسي، التفكري التواصلي، التفكري الشمويل... التفكري
                                                           

 ) خترُّجهم، سواء كانوا من خرجيي املدارس أو املعاهد واجلامعات.١(



  د. حممود السيِّد - املنهج املدرسي للغة العربية 
  

٣٢٥

االنتقال يف تعليم اللغة وتعلمها من الالإدراك إىل اإلدراك، ومن استعمال  - ١١
ويستعملون الرتاكيب إىل بيان وظيفة الكلمة يف الرتكيب، إذ إن األطفال يتكلمون اللغة 

يف اجلملة، فإذا ما دربوا على  الرتاكيب والبىن اللغوية من غري أن يدركوا وظيفة الكلمة
أن يتكلموا أكثر ما ميكن أن يتكلموا، وأن ينطلقوا يف الكالم على سجيتهم 
وعفويتهم، جيري االنتقال بعدها إىل تبيان املصطلحات النحوية ووظائف الكلمات 

  يف اجلمل والرتاكيب مع النمو الفكري للناشئة.

  ا مل تكن مبنية على جتارب علمية منضبطة.البعد عن التعميم يف أفضلية الطرائق م - ١٢

اعتماد أسلوب االنتقالية حبيث يركز على اإلجيابيات يف الطرائق وتاليف  -١٣
السلبيات، إذ من املعروف أن مثة ثالث طرائق يف تعليم القراءة يف الصف األول من 

، كما »التوفيقية الطريقة الرتكيبية، والطريقة التحليلية، والطريقة«مرحلة التعليم األساسي 
الطريقة القياسية «أن هنالك ثالث طرائق يف تعليم القواعد النحوية واإلمالئية وهي 

ويف ميدان األدب مثة عدة مناهج يف حتليل ». والطريقة االستقرائية والطريقة املعدلة
النصوص األدبية منها املنهج البالغي، واملنهج النفساين، واملنهج االجتماعي، واملنهج 

طريقة العصور «هليكالين، واملنهج الشكالين وهنالك عدة توجهات يف تدريس األدب ا
  ».التارخيية، وطريقة الفنون األدبية، وطريقة األقاليم األدبية، والطريقة املتكاملة

ولكل من هذه الطرائق، إن يف القراءة أو القواعد أو اإلمالء أو األدب، أنصار 
  ا من املزايا، وخصوم يوجهون إليها سهام النقد.وخصوم، أنصار ينسبون إليها كثريً 

واملعيار الذي توصي به الرتبية املعاصرة هو أسلوب االنتقائية حبيث تؤخذ اإلجيابيات 
  من هذه الطرائق وتتالىف السلبيات.

استعمال الوسائل والتقنيات املساعدة على توضيح املفاهيم وتقريبها إىل  -١٤
اجملسمات والصور املتحركة واللوحات املصورة، والرسوم «األذهان، ومن هذه الوسائل 

واألشكال والكتب اإلضافية املكملة للكتب املقررة، املصادر واملراجع ودوائر املعارف، 
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اجملالت والصحف، املواد املربجمة، برامج اإلذاعة، برامج التلفزة، التسجيالت الصوتية، 
وم املتحركة، واملختربات اللغوية، الشرائح والشفافيات، األفالم الثابتة والرس

  واحلواسيب... إخل.

التبصري والتهيئة الذهنية إلدراك أمهية تقانة املعلومات يف املنهج املدرسي  - ١٥
من حيث االنتقال من التلقني إىل منظومة التعليم املتكاملة، ومن حتصيل املعرفة إىل 

  توظيفها، ومن اجلمود إىل املرونة.

يجية التعلم من أجل اإلتقان يف إكساب املتعلمني املهارات اعتماد اسرتات - ١٦
  اللغوية واالنتقال من التحفيظ والتسميع إىل التمهري.

انتهاج اسرتاتيجية الرتبية يف العمق أو الرتبية اإلبداعية انسجاًما مع العصر  - ١٧
  واستجابة ملتطلباته يف الكشف عن املواهب وتنميتها.

*  *  *  
  خامًسا: األنشطة

عد األنشطة املنهجية والالمنهجية للغة العربية عنصرًا من عناصر املنهج ت
املدرسي، وترتبط باألهداف واحملتوى ارتباطًا وثيًقا، وتعزز اخلربات اليت يهدف املنهج 
إىل تكوينها وإعطائها الصبغة الطبيعية، وهي جمموعة من األلوان املتنوعة حمادثة 

متارس يف داخل املدرسة ويف خارجها، على أن تكون واستماًعا وقراءة وكتابة، وهذه 
ممارسة املتعلم هلا خارج املدرسة ممارسة غري متكلفة ومنظمة تنظيًما خالًيا من صرامة 

  القيود اليت تفرضها املدرسة غالًبا.
  ومن املعايري اليت تؤخذ باحلسبان يف جمال األنشطة املتعلقة باللغة العربية:

  ليمي الذي صممت من أجله.حتقيقها للهدف التع -١
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ا وتنوعها  -٢ إعداد صحف حائطية وجملة مدرسية، إذاعة «تعدد جماال
مدرسية، إعداد معارض كتب ومعارض رسوم وشرحها والتعليق عليها، متثيل 
مسرحيات هادفة، إلقاء كلمات يف املناسبات الوطنية واالجتماعية، مشاهدة 

ا...إخل.املسلسالت واألفالم التلفزية والسينما   ئية ومناقشته مضمو

  الواقعية وقابلية التنفيذ يف ضوء اإلمكانات املتاحة. -٣

م  -٤ احلاجة إىل «اتسامها بالتشويق واستثارة دافعية املتعلمني وَسدُّ حاجا
فاحلاجة هي اليت » املعرفة، احلاجة إىل البحث، احلاجة إىل النظر، احلاجة إىل العمل

  م عمًال حقيقًيا وفعاًال.جتعل من استجابة املتعل

  مراعاة قدرات املتعلمني وميوهلم. -٥

  توفري األجواء املالئمة للجان األنشطة لتقوم بدورها. -٦

  جلنة الصحافة والتحرير. -

  جلنة التمثيل. -

  جلنة اإلذاعة املدرسية. -

  جلنة املكتبة والقراءة احلرة. -

  جلنة املنتدى األديب. -

  ا... إخل.جلنة التلفزة والسينم -

  وضوح التعليمات املوجهة ملمارسة األنشطة يف منأى عن الغموض والتعقيد. - ٧

دفع املتعلمني إىل العمل اجلماعي والتعاوين، فيعملون على ختطيط العمل  -٨
وتنظيمه وحتديد املسؤولية، والتدريب على القيادة واحرتام النظام، وكتابة تقارير حماضر 

  اجللسات... إخل.
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  املتعلمني إىل حتمل املسؤولية والتفكري املبدع يف إجناز العمل.دفع  -٩

الكشف من خالل املمارسة هلذه األنشطة عن املوهوبني فتنمَّى  - ١٠
م، ويؤخذ بأيديهم إىل إبراز مواهبهم.   شخصيا

اختاذ املناشط أسلوبًا من أساليب معاجلة بعض املشكالت النفسية اليت  - ١١
  من مثل اخلجل واالنطواء على النفس... إخل.يعانيها بعض املتعلمني 

  توظيف وقت الفراغ فيما يفيد. - ١٢

*  *  *  

  سادًسا: التقويم

يعد التقومي هو اآلخر ركًنا أساسًيا يف املنهج املدرسي، إذ به يُتعرف مدى حتقيق 
األهداف املرسومة للمنهج من اكتساب املهارات اللغوية األساسية حمادثة واستماًعا 

وكتابة، ومن تكوين لالجتاهات يف اجلانب الوجداين من اخلربات املكتسبة ومن وقراءة 
إتاحة املنهج الفرصة ملمارسة التعلم الذايت، ومن غرس الشغف بالقراءة لدى 

  املتعلمني... إخل.

  أما معايري التقومي فيتمثل بعضها يف:

  ارتباطه باألهداف التعليمية التعلمية املراد قياسها. -١

  مه بالصدق والثبات واملوضوعية والشمول.اتسا -٢

  التمييز بني املتعلمني والكشف عن املوهوبني منهم واالرتقاء مبواهبهم. -٣

الشمول حبيث يشرتك يف العمل التقوميي للمنهج مبفهومه املنظومي الشمويل  - ٤
  املتكامل كل من املعلم والطالب واملدير وأولياء األمور واإلعالميني ...إخل.
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لتنوع يف استعمال أساليب التقومي من اختبارات حتصيلية وموضوعية ا -٥
وشفهية وكتابية للمتعلمني، وبطاقات مالحظة لألداء، وسجالت وتقارير واستبانات 

  .ومقابالت... إخل

مدى كفاية األنشطة املختلفة من صحافة وإذاعة مدرسية وخطابة  -٦
  ومناظرات ومسابقات... إخل.

ل املعينة والتقانات احلديثة من حواسيب وغريها يف جماالت مدى توفر الوسائ -٧
  االستعمال لتكوين املهارات اللغوية.

  مدى مشول مجيع املهارات اللغوية الرئيسية والفرعية. -٨
  مدى مشول مجيع جوانب اخلربة فكرًا ونزوًعا وأداًء. -٩
  مدى اإلفادة من التقومي يف تشخيص صعوبات التعلم. -١٠
  املبىن املدرسي لدوره الوظيفي يف تنفيذ املنهج وأنشطته املختلفة. مواءمة - ١١

مدى قدرة املتعلمني على املناقشة الشِّفاهية وممارسة ضروب التعبري الوظيفي  -١٢
  بأنواعه كافة.

مدى قدرة املنهج على فسح يف اجملال ملمارسة اهلوايات وتذوق املتعلمني  -١٣
  اجلمال يف التعبري.

  الشروط املوضوعية يف االختبارات: مدى توفر -١٤
 .ائية   الشمولية للمنهاج إذا كانت االختبارات 
 .االستمرارية على مدار العام الدراسي 
  حفظًا وفهًما وتركيًبا وحتليًال ونقًدا وتعليًال وتطبيًقا «قياس املهارات العقلية كافة

 ».وتوظيًفا...إخل
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 .مراعاة الفروق الفردية 
  واخللو من كل لبس وغموض.الوضوح يف األسئلة 
 .التدرج يف طرح األسئلة من السهل إىل الصعب 
 .التنوع ومتثيل املستويات املختلفة 
 .مالءمة االختبارات للوقت املخصص هلا 
 .توفر االختيار 
 .عدم احتمال التأويل يف اإلجابات 

  وفي تقويم الكتاب المدرسي تعتمد المعايير اآلتية:
االجتاهات واملناشط اليت حيتويها الكتاب املدرسي يف أنواع املعارف والقيم و  -١

  ضوء األهداف.
مناسبة حمتوى الكتاب املدرسي للمتعلمني من حيث درجة السهولة والصعوبة  -٢

  وأساليب تقدميه للمتعلمني.
  مستوى اللغة ومدى مالءمتها للمتعلمني. -٣
  أسلوب الكتاب. -٤
لتزويد احملتوى بالتوضيحات  احتواء الكتاب على وسائل تقانة الرتبية -٥

  الشكلية لتسهيل العملية التعليمية التعلمية.
  إخراج الكتاب من حيث الوضوح واحلروف واجلاذبية والصور والوسائل. - ٦
  التدرج يف تقدمي موضوعات الكتاب بصيغة منطقية ومتسلسلة. -٧
تقليدية حتويل حمتوى الكتاب كلًيا أو جزئًيا إىل صيغ أخرى غري الصيغة ال -٨

املكتوبة، كأن تكون مربجمة أو مسعية على شكل أشرطة مسعية أو إلكرتونية على 
  احلاسوب أو أفالم أو حقائب تعليمية... إخل.
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  الوقت املتوفر لتنفيذ الكتاب. -٩

مدى توفر اآلالت واألجهزة والتسهيالت واخلدمات املساعدة من أفالم  - ١٠
  وشرائح وغريها لتنفيذ احملتوى.

  صادر تقويم الكتاب المدرسي:ومن م

  املعلمون بطريق املقابالت وإبداء املالحظات. -١

املتعلمون بطريق استبانات توجه إليهم بغية تعرف آرائهم يف حمتوى الكتاب  -٢
م العامة وحمبتهم له  املدرسي وأنشطة التعلم ومحاستهم، واستجابة الكتاب حلاجا

م على أساليب التدريس.   ومالحظا

  اء اخلرباء املكلفني تطبيق الكتاب املدرسي وعمليات تقوميه.آر  -٣

  ُأَسر التالميذ واملهتمون من اجملتمع احمللي. -٤
  ومن أدوات تقويم الكتاب المدرسي:

املقابالت الشخصية للمعلمني واإلداريني وأسر املتعلمني واملهتمني يف  -١
  اجملتمع احمللي.

  ة إىل املقابالت.استبانات توجه إىل املتعلمني إضاف -٢

  املالحظات امليدانية لتطبيق الكتاب املدرسي. -٣

 .توفري أحكام تقوميية حول مدى متكن املتعلمني يف بعض املهارات  

  توفري معلومات عن ميول املتعلمني حنو الكتاب: حضورهم احلصص، انتظامهم
  ومشاركتهم واهتمامهم.

  ني.احلكم الفردي للمتخصصني األكادمييني والنفسي -٤

اختبارات املتعلمني، وكراسات أنشطتهم املتنوعة من مترينات ومقاالت ورسوم،  - ٥
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  سجالت املتعلمني وتقارير املعلمني عن حتصيلهم واستجابتهم وردود فعلهم حنو الكتاب.

مناقشات «وسائل التقدير العام مثل املناقشات الرمسية وغري الرمسية للكتاب  -٦
م، مالحظات التالميذ ومعلميهم، إجناز  املعلمني ومحاستهم، آراء أسر املتعلمني وانطباعا

  املهتمني من اجملتمع احمللي... إخل.

دراسات املتابعة ألثر تطبيق الكتاب املدرسي على التالميذ بعد االنتهاء منه  -٧
  واالنتقال إىل كتاب مدرسي آخر أو مرحلة دراسية أخرى.

  لة يف مجيع البيانات املطلوبة فتتمثل يف:أما مواصفات األدوات والوسائل املستعم

  مناسبتها لألهداف ومواضع التقومي اليت جتري دراستها. -١

  فعاليتها يف مجع املعلومات. -٢

 قابليتها للتطبيق. -٣

 توفر العاملني والوقت واملصادر الكافية لتنفيذ التقومي بوساطتها. -٤

 توفر اخلربات املتخصصة بتخطيط التقومي وتنفيذه. -٥

  :دليل المعلم

  ومن معايري دليل املعلم:

مساعدة املعلمني على ختطيط املواقف التعليمية التعلمية مبا يتناسب وقدرات  -١
املتعلمني عرب تكييف اخلطة الدراسية وفق األجواء، وابتكار استعمال األساليب والطرائق 

  لتناسب املواقف املستجدة.

ارة الدافعية لدى املتعلمني تزويد املعلمني بالكفايات اليت تساعدهم على استث - ٢
  وعلى املرونة يف اختيار طرائق التدريس يف ضوء املستويات واإلمكانات.
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مساعدة املعلمني على توظيف أساليب التعلم الذايت يف إطار منظومة  - ٣
متكاملة للعملية الرتبوية، وذلك باستعمال املدخل النظامي يف التخطيط والتنفيذ 

  والتقومي.

ليل على توظيف تقنيات التعلم الذايت مبهارة وقدرة على استعمال احتواء الد -٤
  ...إخل.» اإلنرتنت«التقنيات اجلديدة كالتلفاز واحلاسوب والشابكة 

تزويد املعلمني بالكفايات اليت تساعدهم على تدريب املتعلمني على إتقان  -٥
التعلم ومراكزه، املهارات املكتبية من حيث الوصول إىل املعلومات واملعارف ومصادر 

ومهارة االستعمال العلمي الصحيح للمراجع واملصادر من حيث التوثيق واالقتباس 
والتنظيم والتفكري الناقد، ومهارة استعمال التقنيات الرتبوية وممارسة األنشطة املنهجية 

  والالمنهجية.

توجيه املعلمني إىل إجراء البحوث اليت تنمي التفكري العلمي والبحوث  -٦
  جرائية اليت تسهم يف حل املشكالت.اإل

  مراجع البحث

ا  -املهارات اللغوية  -الدكتور رشدي أمحد طعيمة  -١ ا، تدريسها، صعوبا مستويا
  .٢٠٠٦دار الفكر العريب  -

جملة جامعة دمشق لآلداب  -معايري حتليل مناهج اللغة العربية  -مسري استيتية  -٢
  .١٩٩٦عام  ١٢لد اجمل -والعلوم اإلنسانية والرتبوية 

 –السماع اللغوي العلمي عند العرب  -الدكتور عبد الرمحن احلاج صاحل  -٣
  .٢٠٠٧اجلزائر  -منشورات اجملمع اجلزائري للغة العربية 
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حبث مقارن عن االجتاهات السائدة يف الواقع الرتبوي يف  - الدكتور عبد اهللا عبد الدامي  -٤
  .١٩٩٣تونس  - للرتبية والثقافة والعلوم  املنظمة العربية - البالد العربية 

 - مطبعة ألف باء األديب  -اسرتاتيجية التعلم الذايت  -الدكتور عدنان زيتون  - ٥
  .١٩٩٩دمشق 

  .١٩٩٧دار الرتبية احلديثة  - تقييم الكتاب املدرسي  - الدكتور حممد زياد محدان  -٦

مناهج تعليم اللغة العربية والرتبية الدكتور حممود أمحد السيد. دراسة تقوميية ألسس بناء  - ٧
  .١٩٨٩ندوة اجلزائر  –املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم  –اإلسالمية 

 - دار الندوة للدراسات والنشر  - يف قضايا الرتبية املعاصرة  - الدكتور حممود أمحد السيد  - ٨
  .١٩٩٦دمشق 

 - دار املعارف للطباعة والنشر  - لغة اللسانيات وتعليم ال - الدكتور حممود أمحد السيد  - ٩
  م.١٩٩٨تونس  –سوسة 

الطبعة  - جامعة دمشق  - الدكتور حممود أمحد السيد، يف طرائق تدريس اللغة العربية  - ١٠
  .٢٠٠٤الرابعة 



  ٣٣٥

  
  

 من واقع حال األدب والنقد األدبي في العصر المملوكي
  (باالعتماد على ثالث مخطوطات فريدة)

  

  )*(محمد رضوان الدايةد. 

  
ت يف وصف العصور األدبية الوسيطة كلمات: اُجلمود، لممن املفردات اليت اسُتع

  والُعْقم، والّتأخُّر.
وردت على ألسنة   وأسرف من قال: االحنطاط. لكن هذه املفردات وأشباهها

ّدة 
ُ
 امعظم عصر املماليك وخصوصً  ليت تطولاكثري من مؤّرخي األدب، ودارسي امل

املماليك الُربجّية، ومعظم العصر العثماين. وهي مّدة طويلة تكاد تصل إىل نصف 
  املدة اليت وصل منها إلينا نتاج أدّيب.

ّدة مجلًة: (يف إطار تاريخ ودرَس عدد غري قليل من األدباء والنقاد والباحثني هذه امل
ماليك والعثمانيني). ووقف بعضهم عند ماألدب) أو منفردة: (يف التاريخ األديب والثقايف لل

  كاملوّشحات واألزجال وغري ذلك.  احمّددً  اشاعر أو كاتب، أو َرصَد قضية أو موضوعً 
 افتتاح ومن الكالم القاصد الذي قيل يف هذه املّدة ما كتبه أ.د حممود الربداوي يف

فقد قال: (وعلى الرغم من أنّنا ال ننكر أّن العصور ، )١(دراسته عن ابن حجة احلموي
ال يتجزّأ  اواكَبْت َهرم األدب العريب، تبقى جزءً  االيت تلت العصر العّباسي كانت عصورً 

                                                           
  يف األدب والنقد وأستاذ جامعي من سورية.) باحث *(

  .٥ابن حجة احلموي شاعرًا وناقًدا: ) ١(
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من تارخينا األديب، واإلنصاُف يف البحث والّدراَسة يقتضينا أن نويل دراسة تاريخ األدب 
  ُعصور هرمه وفتوره العناية كما أَْولَْيناها يف عصور منّوه وازدهاره...). يف

وهي رسائل ، )٢(وقد وقع إّيل مؤلّفات ثالثة كان أشار إليها الباحث الّزميل يف دراسته
. وهي آثار أدبّية تقّدم إضاءة جديدة، وإضافة مفيدة بالَقْدر الذي اَمسّاها مصّنفوها كتبً 
ة. والشّك يف أنَّ تصوير العصر على حقيقة حاله تستطيعه مؤلّفات ذ لك العصر املشا

، تالف أنواعه يكمل الصورة الشاملةواستنفاد األغراض يف االّطالع على نتاجه على اخ
يشّخص األْحوال األدبية والنقدية كما هي؛ ويضيُف إلينا مسّوغات وُمَسبّبات ملا كان و 

  الثقافة عاّمة من ُمجود أو َتراُجع. عليه حال األدب والّنقد خاّصة، وأحوال

  ثالث رسائل مخطوطة -)  ١

َشار إلَيها جنده َمسَّى منها: 
ُ
عند استعراض ُكتب ابن حّجة املذكورة يف الّدراسة امل

مبا نقله النوَّاجي  اوأشار يف أثناء َوْصِفه (استئناسً ، )٣(زقة الَبيطار يف عقر ابن العطّار)(ل
، كتاب ابن احّجة)، وذَكر أيضً  تابه عن سرقات ابنأحِد ُخصوم ابن حجة يف ك

كتاب   االعطّار السابق ذكره والذي مسّاه: (حوائج العطّار يف عقر احلمار)، ومسى ثالثً 
ابن اخلرّاط الذي عنوانه: (َسْوط العذاب على شّر الدواّب) وظاهر أن شّر الّدواب 

ُز إشارٌة إىل اخلْصِم املشرتك (وهي عبارة مستفادة من آية كرمية) هو احلمار، وهذا ال ّنبـْ
  البِن العطّار ومؤّلف الّسوط ابن اخلرّاط: وهو ابن حّجة احلموي.

بداوي من النٌّبذة اليت اطّلَع عليها عند (الّنواجي) عن وقد َحاول الدكتور الر 
ؤّلفات الثالثة أن يستشّف 

ُ
أغراَض هذه املؤّلفات، وَخّطها العاّم،  –بصفٍة عاّمة  –امل
قاصَد مؤّلفيها، وارتقب أن تظهر هذه املخطُوطات لتكّمل الصُّورة اليت رمسها البن وم

                                                           
  .٨٦-٨٥ابن حجة احلموي:  )٢(
 .١٦٦-١٦٥املرجع السابق:  )٣(
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٣٣٧

حّجة، وشعره، ونقده وبعض صفاته، وخصائصه، وعالقته ببعض أدباء عصره 
  )٤(.ونتاجهم األدُيب النقدي

يدوُر حول شخصية ابن  –على الّصحيح  –حمور هذه الكتب، َأو الرسائل 
أدبه عاّمة. وما تزال هذه الرسائل خمطوطة وأصلها حجة احلموي وشعره خاصة و 

هذه  حمفوظ يف مكتبة (تشسرتبيت) الشهرية يف أيرلندة وقد حصلت على نسخة من
  .)٥(الرسائل باالقتناء من مكتبة مجعية املاجد (مركز مجعية املاجد للثقافة والرتاث)

  وهي تعطي صورة واضحة عن جوانب خمتلفة:
  من ُمَتعاِصريَن يف موضوع معّني. تقديم نماذج شعريةمن  -
واسعة من  وتقدمي صورة عن العالقة بني أدباء مرحلة معينة على امتداد أرض -

  وُمدن يف الشام إىل القاهرة ومدن يف مصر). الشام إىل مصر (من محاه
وحتديد مستوى األداء األديب (يف الشعر خاصة)، وتقدير َخصائص النصوص  -

  وجود منها بني أيدي الدارسني.إىل امل االفنية قياسً 
تلك الرسائل، يف أَداٍء  وإلقاء الضوء على حملاٍت نقديٍّة وردت يف مواضع من -

  شعرّي (منظوم).
كما يقال يف الكنايات املعاصرة بني اجلوانب الّشخصية   »خلط األوراق«و -

  وبني الفوائد الفّنية، أو املسائل األدبية، والّنقدية.
حَتمل، وينبو عن وَرْصد اإلقذاع  -

ُ
الّشديد يف اِهلَجاء، حىت إنَُّه َخيْرُج عن امل

  الذَّوق.

                                                           
  .١٦٧ابن حجة احلموي:  )٤(
يف تشسرتبيت،  ٣٩١٢من املخطوطة املرقمة  ١٠٦و  ٩٣تقع املخطوطات بني الورقات  )٥(

 ز مجعية املاجد.يف مرك ٧٩٤واملرقمة بـ 



  )٢) اجلزء (٨٤اجمللد ( –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٣٣٨

َحّسنات البديعية على مذهب العصر السَّائد يف ذلك. -
ُ
  ورصد بُروز بعض امل

 ا قصرية، ف  وهي رسائل ّ بن االبيطار يف عقر حيىي  لزقة«يصح َأن يصفها بأ
يف أربع ورقات و  »ر احلمارعقحوائج العطّار يف «يف ثالث ورقات، و  »العطّار

الكبري، ومل  (سوط العذاب على شّر الدواب) يف عشر ورقات. وهي من القطع
ا. وهي مجيعً    مكتوبة بقلٍم واحد. اتسّجل وثيقة املخطوطات مسطر

  ِخَصاٌم ونَقد. -)  ٢

وطات نفسها هذه الرسائل، كما يظهر من املخط »تأليف«الّشرارة اليت أتاحت 
نظمها ابن العطّار يف هجاء ابن حّجة، فرّد هذا عليه بعشرين قطعة  ةقصيدة ميميّ 

البيطار يف عقر  لزقة«ة ومساها كما يف مقدمة الرسالة رسالة مستقلّ  هجائية، مجلها يف
ورّد ابن العطّار على خصمه برسالٍة مستقّلٍة مسّاها كما يف مقدمة  »حيىي بن العطّار

حلمار) وَسّجل فيها ثالثني مقطوعة يف الرّد على الكتاب: (حوائج العطّار يف عقر ا
  الرسالة السابقة.
هذه أحد أدباء العصر، وهو ابن اخلرّاط، ومسى  »حلبة السباق«ودخل يف 

مختلفة لعدد من شعراء  اجمع فيها قطعً رسالته (سوط العذاب على شّر الدواب) 
اء ابن حّجة يف هج »سوط العذاب«ومجيع ما يف  العصر الُمَعادين البن حّجة

إن صّحت  – »االحتفالّية الشعرية«تكن مشاركة ابن اخلرّاط يف هذه  احلموي. ومل
  من باب املصادفة كما سوف أبّني. –العبارة 

وكتاب ابن اخلرّاط هذا (أو رسالته) مهّمة وضرورية لتبّني (الَقضّية) أعين اخلالف 
وهو يفيد       أخرى. بني ابن حّجة احلموي من جهٍة وبني ابن العطّار من جهة

ابن اخلرّاط يف تقدمي عدد من أمساء أدباء من ذلك العصر يشاركون ابن العطّار و  اأيضً 
القصيدة امليمّية اليت كانت شرارة الصراع  »سوط العذاب«هذه (اخلصومة)، ويف 
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٣٣٩

، وصار وسيلًة لنشر اهلجاء وثلم األعراض. وسوف أعوُد االذي اختذ الّشعر َمركبً 
  إليها.
على اختالف  اليس مقصورً  –ُل كما أُفضِّ   –ابتداًء إن األمر   الذي نقولهو 

األمزجة، أي ليست القضية تطاوالت شخصية عارضة، ولكنها قضيٌة منسوجٌة من 
  عدد من اخليوط:

ما بينهم وال ينتهي اخلالف حني خيتلف الرِّجال في الخيُط الّشخصيفهناك  -
  السنة واهلجاء.باالزورار واإلعراض، وينتقل إىل امل

تابعالخالف اَألدبيوهنالك  -
ُ
بني  اموضوعيًّ  اخالفً  ، الذي يبدو للقارئ وامل

(التقومي األديب من  نقد بعضهم لبعضفّين ومذهٍب آخر. ويدخل يف ذلك  مذهبٍ 
  خل.أو باطًال)... إ اة اَألدبية (حقً واحد لواحد آخر) وادعاء السَّرِق

والوظائف مثل وظائف  حمة على األعمالالمزاوهناك اخلالف الناشئ عن  -
ا أحدهم فتكون وظيفُتُه  اِإلنشاء، وكتابة السّر، واألعمال الديوانية اليت كان يكلف 

   يف عِني آخر!...
وهناك التزاحم على َعتبات احلّكام والكرباء وذوي اجلاه واملال. فقد كان (غرض  - 

  ب الرتاجم وقائع من هذا الباب.وسّجلت كت .)٦(املديح) من أغراض الّشعر الرّائجة

ّدة ومع هؤالء األدباء الشعراء) قول أحدهم: -
ُ
  وال يصّح هنا (يف هذه امل

 النَّـــــــواُل وال ملـــــــيح يـُْعَشـــــــُق! ِمنـــــــهُ    َذَهــــَب الكــــرام فــــال َجــــواٌد يـُْرجتـــــى
                                                           

م من  )٦( يف تراجم ابن حجة وابن العطار وابن اخلراط ويف أشعارهم الباقية أخبار عن استفاد
مدائحهم يف مدينة محاه ودمشق والقاهرة وغريها. وكتب تراجم العصر شاهدة بذلك  
كالذي نقرؤه مثًال يف إنباء الغمر البن حجر والضوء الالمع للسخاوي. ونقرأ للدكتور 

  ) (إن الشكوى من كساد األدب شكوى تقليدية قيمة...)٣٩بداوي يف دراسته (صر 



  )٢) اجلزء (٨٤اجمللد ( –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٣٤٠
    

ا .. -   لقد كان للمدح سوق حسنة ، يُنتفع 

  الّزمان والمكان والحال. -) ٣

، وخصــومًة هــو ابــن حّجــة احلمــوي. ومتتــّد اونقــدً  اركــة العاصــفة، شــعرً ِحمــَوُر هــذه احل
) فالّزمــان هــو عصــر دولــة ه ٨٣٧وتــويف  ٧٦٧حياتــه يف القــرنني الثــامن والتاســع (ولــد 

(املماليــــك  ه٩٢٣-٧٨٤(املماليــــك البحريــــة) ومــــن  ه ٧٨٤إىل  ٦٤٨املماليــــِك مــــن 
اسـعة مـن أقطـار اإلسـالم يف الُربجّية). وقد بسـط املماليـك ظـل دولـتهم علـى مسـاحة و 

املشــرق يف مصــر والشــام وأجــزاء واســعة مــن اجلزيــرة العربيــة وقطــاع مــن األناضــول (الــّروم  
ـــبالد ـــا كانـــت ال

ّ
ـــة واحـــدًة  كمـــا كانـــت ُتســـّمى). ومل علـــى رغـــم الفـــنت والثـــورات  –دول

 اكـــان التنقـــل بـــني الشـــام ومصـــر واإلقامـــة يف أي بلـــد أمـــرً   –وحركـــات األمـــراء واحلكـــام 
  .اياديًّ اعت

ودمشق  الشاُم ومصُر عاّمة، ومدينة محاه الذي يُذكر مع ابن حّجة والمكان
ا ابن حجة أو سافر إليها.اوالقاهرة خصوصً    ، مع مدن كثرية مّر 

ونسبة الشاعر حقيقية، فإنه من أهل محاه، وفيها نشأ مث تنّقل يف الشام 
  دمشق، ودخل القاهرة وسكنها أكثر من مرّة. اوخصوصً 

صادر واملراجع ُتشري إىل اشتغال ابن حّجة يف جماالت الكتابة لحالوا
َ
: امل

واإلدارة من جهة، و(تعاطي) أو معاناة نظم الشعر وممارسة النقد، والتأليف يف 
  جماالت شىت يف نطاق األدب والنقد والرتّسل والتصنيف من جهٍة أخرى...

  عاَرَض فيها كافّيات:، )٧(يةٍ بقصيدة كاف ُن حّجة احلَياة العاّمة بعد محاهدخل اب
                                                           

  أّوهلا: )٧(
 فكيَف لو كان هذا عند مغناِك؟  طربُت عند مساعي وْصَف معناك
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٣٤١

ا القاضي بُرهان الدين بن  ابن نباتة والقرياطي وصفّي الدين احلّلي، ومدح 
ا إىل مصر ُحّجًة لشاعريّته، ومدح القاضي فخر  ا وبتقريظا َمجاعة يف دمشق، وخرَج 

ره ونال تقريظ هذا القاضي مع أوالده. ونال احلظوة واجلاه بشع، )٨(الّدين بن مكانس
محاه ودمشق والقاهرة وتوّىل مناصب مهمة  اوخصوصً  وترسُّله وأدبه يف بلدان كثرية

  .امثل كتابة اإلنشاء (منشئ الديوان)، وأّلف وصّنف أيضً 
وا على بعض خصاٍل فيه. فقد كان: وقد نوَّه بابن حّجة كلُّ مْن تـَْرَجم له، ونـَبـَّهُ 

  .)٩(زيكما عّرب املقري  »بنفسه، وكان فيه زهو امعجبً «
املنظومات  ع الشعر َأَ◌نواع منوالنثر، وم وتناولت آثاره الفنّيُة جانيب الشعر

ا العصر العباسي وما بعده كاملواليا والدوبيت والزَّجل واملوشح.  األخرى اليت اشتهر 
إنشائه)، وإىل التأليف  وانقسم النثر إىل الّرسائل والكتب السلطانية (اليت هي من

واختار من شعر غريه يف مصّنفات كانت  انتخبة إىل شعره والّتصنيف. وإضاف
وقد استوىف احلديث عنها الدكتور الرّبداوي يف دراسته  ،امشهورة لزمانه، وبعده أيضً 

  )١٠(.ااملذكورة مستقصيً 
األدبّية النقدية الشخصية مها ابن العطّار، وابن اخلرّاط.  وطرفا هذه العاصفة

د بن عمر التنوخي احلموي األصل الكركي املولد، فاألول: شرف الدين حيىي بن أمح
بالكرك، وانتقل أبوه إىل محاه فنشأ فيها، مث انتقل إىل القاهرة  ه٧٧٨ القاهري ولد

فأّمت علومه، وبَرع، وتوّىل أعماًال مهّمة منها توقيع الّدْست، والتوقيع عند ناظر اجليش. 
خاوي يف الّضوء الالمع (ثالث هذه الشخصيات). وذكر السّ  وصادق ابن الخّراط

                                                           
  .٣١٠: ٨، وإنباء الغمر ٥٣-٥٢: ١١الضوء الالمع  )٨(
 انظر احلاشية السابقة. )٩(
  .٧٨ -٥٤من الباب األول:  انظر الفصل الثالث: (آثاره ومصّنفاته) )١٠(



  )٢) اجلزء (٨٤اجمللد ( –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٣٤٢

أّن ابن حّجة أساء معاملة ابن العطّار فاْحنَرف عنه، ومعه ابن اخلرّاط. وانقلبت احلال 
  فيما بينهم إىل اخلصومة.

هو زين الدين عبد الرمحن بن حممد بن سلمان، أبو الفضل. وهو  )١١(وابن اخلرّاط
ا، وتعمق يف الفقه واألدب مروزّي األصل. ولد حبماه، وقدم مع والده إىل حلب فنشأ 

ما. ونظم الشعر فربع ومدح األكابر يف الشام ومصر، وتوىل يف مصر كتابة  وما يتعلق 
اإلنشاء. وتقلب يف املناصب وتلقى عن والده بعض الوظائف. قال ابن حجر: بلغين أنه 

  .ه ٨٤٠قارب السبعني من عمره، وكانت وفاته سنة 
ا األيّام  –الئه كزم  –وكانت عالقة ابن اخلرّاط  حسنًة بابن حّجة، مث َغّري

ا يف الفقرة ( ىل أحداٍث أو ) من هذه الّدراسة، وسأشري إ٣بأسباب أشرُت إىل أّوليا
  ما بعد.مناسباٍت حمّددة في

  َثالثُة أرَكان في الَقضيَّة. -) ٤

يف ديوان اإلنشاء مبصر يف دولة  اكانت ذروة املكانة البن حّجة يوم صار كاتبً 
 عليه ومدعاة ِرًضا ا. وكانت مّدة هذا الّسلطان خريً ه ٨١٥امللك املؤيّد سنة 

واستقرار. وهي املّدة عينها اليت شهدْت ظهور صاحبيه ابن العطّار وابن اخلرّاط 
  (وغريمها من الرَجال نذكر منهم بعَد قليل).

 ترمجة ابن حّجة احنراف بدر الدينوذكر السخاوي يف الضوء الالمع يف 
ن حّجة فيهما بكثرة دعاويه وذكر له بيتني يهجو اب )١٢(َبْشِتكّي عنه وهجاءه لهال

  ته يف األدب والثقافة) وحبمرة حليته:(ادعاءا

                                                           
وذكره ابن  ١٣٠: ٤والسخاوي يف الضوء الالمع  ٤٣٨:  ٨ترجم له يف إنباء الغمر  )١١(

 .٢٣٥: ٧العماد يف شذرات الذهب. 
  .٥٤:  ١١الضوء  )١٢(
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٣٤٣

ـــــــــــــــــه ال تنتهـــــــــــــــــي  َصـــــــــــــــــبيُغ دعاوي
  

ــــــــــــواَب وال َيشــــــــــــُعُر!    ُخيَطّــــــــــــي الصَّ
  

ــــــــــــــــــــه ويف ذقنــــــــــــــــــــهِ   تفّكــــــــــــــــــــرُت في
  

ــــــــــــــــــــْم أدِر أيـَُّهمــــــــــــــــــــا أمحَــــــــــــــــــــُر!    فل
  

، قال: (وقد احنرف عنه الّنواجي بعد مزيد اوذكر احنراف الّنواجي عنه أيضً 
وزاد في  »اُحلّجة يف سرقات ابن حّجة«صاصهما (الصحبة العميقة) وصّنف: اخت

  .»وهجاه كثيرون من شعراء وقته بمقاطيع مقذعة«) مث قال : التحامل عليه

وخرج السخاوي من الّسرد إىل التعليل الذي البُّد منه. فإنّه وَصف ابن حّجة يف 
 »بكر (ابن حّجة) تقّدم على أنظارهأشهد أن أبا «ن شيِخه: صفحة نفسها نقًال عال

شعره، يرى غالبهم  بنفسه وب األنّه كان ضنينً  –واهللا أعلم  –وكأنّه « مث قال معّلًال:
  فاألسباب إذن: )١٣(!...»كآحاِد تالمذته

  ُخبُله على أصحابه وأقرانه بنفسه (وما عنده؟). -

م ومراجعتهم).وُخبُله بشعره (ل -   عّله حيجبه عنهم وال يقبل مذكرا
م، وهم يرون أنفسهم كمثله. -   )١٤(واستصغاره لشأ

قذعة اليت  –على وجاهته  –على أن هذا التعليل 
ُ
غري كاٍف لنظم هذه األشعار امل

  تناولت ابن حّجة يف شخصه، وعلمه، وشعره، ونقده، وتأليفه. ونضيف بعض املالحظات:

من (محاه): فابن حّجة محوّي أصًال، وصاحباه معدودان يف  ) ظهر الثالثة١
  أهلها. وهذا امللمح يسمُح بشيٍء من املنافسة، أو ببذور تلك املنافسة.

من  بُرهةٍ يف دائرٍة واحدة (ومكان واحد يف  –والّرحبُة واسعٌة  –) تزاحم الثالثة ٢

                                                           
 .٥٤:  ١١الضوء  )١٣(
) إنه (كان فيه ٥٥: ١١ولعل هذا موصول بقول املقريزي، كما نقله السخاوي (الضوء  )١٤(

  عجاب بنفسه).زهو وإ



  )٢) اجلزء (٨٤اجمللد ( –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٣٤٤

بعُض األعماِل اإلداريّة، ويف هذا أيّام امللك املؤيّد خاصة)، وهي كتابُة اإلنشاء، و  البـَُره
  قلََّ◌ْت أو َكثـَُرت، َظهرْت أو َخِفَيْت. »َصْنعةخصومة «

) شهد معاصرو ابن حّجة من أهل األدب ومن الّرؤساء واملمدوحني َلُه ٣
ار ما يشبهه، مث بالتقّدم، والسَّبق على أهل عصره. وهذا َسَبٌب وجيٌه للَحسد أو إضم

  .»خصومة«إظهاره يف شكل: 
ر واملوشح والزجل والفنون من الشع«ّتسعت دائرة ابن حّجة يف منظومه ) ا٤
ته وخمتصراته، ومصّنفاته.. ومل ويف مؤلفا »من اإلنشاء والرتّسل« ويف منثوره »األخرى

كن صاحباه على مثل حاله من هذا االّتساع والّظهور. ويف زمان املنافسة يكون ي
  اعي َحَسِده واهلُجوم عليه.اتساع َجماالت األديب الكاتب من َدو 

َعاصرين خلصوم ابن حّجة، وفيهم مشُس الّدين النواجي ٥
ُ
) انضّم عدٌد غري قليل من امل

  .)١٥(. ونقرأ يف ترمجته من الّضوء الالمعه ٨٥٩(حممد بن حسن) املتوىف سنة 
حّجة الشاعر،  وّممن كان يرغب يف كتابته وُجيزل له العطاء بسببها التقّي بن«

لذلك بصحبته، واستطال به على اجلالل البلقيين... مث كان من بعُد أْكَثر واختص 
  .»مسّاه: احلجة يف سرقات ابن حجة ااملؤذيَن له يف أول دولة األشرف، وعمل كتابً 

  مث قال إّن النواجي كان يأخذ من شعر ابن حجة وينسبه لغريه!!.

إىل غري ذلك  ض َمْن سبقه،ورّمبا أنشأ الشيء ممّا نظمه التقّي وَعزاُه لبع«قال: 
وقد «د الّسخاوي وهو طريف غريب قوله: ويف تتمة الكالم عن »مما حتامل عليه فيه
مساه قبح  االشعراء صّنف كتابً  على ذلك بعد دهر فإّن بعض ُجوزي (النواجي)

  )١٦(.»ع فيه هجو من َدّب وَدرج... إخلاألهاجي يف النواجي مج

                                                           
 .٢٣١: ٧الضوء الالمع  )١٥(
 نفسه. )١٦(
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٣٤٥

  في شخصية ابن حجة. -) ٥

من  –مع كثرة الّشواهد الدالة على حتامل هؤالء وأمثاهلم على ابن حّجة  –البّد 
ذه األسباب (وبغريها على التوّقع واالحتمال)   تقدير أمٍر الزم، وهو أّن ابن حجة 

، أو يسمُح للعواطف بأن تبتعد عنه، فهو مل على نْفِسهكان يستثُري بعَض الناِس 
نه ُأصيَب من كثرة اُخلصوم، أو املنصرفني عنه ّممن ولك ،يُؤَت من قّلة األعوان كما يبدو

يف الدرس  –حوله، ومن هنا دخلت األُمور الشخصية .. اليت تكون عادةً  بعيدًة 
  األديب والنقدي، وصارت مؤثرة يف جمرامها.

وال بأَس من إطراف القارئ الكرمي خبٍرب موصوٍل حبديثنا هذا عن َأَ◌َحِد ُمعاصري 
ينتِه محاه، هو: أبو بكر بن عبد اهللا بن ُقطُلبك الّدمشقي ابن حجة وُسّكان مد

. قال ه ٨١٢وزّجاًال، َقِدَم محاه وفيها كانت وفاته سنة  ااألديب املنجم. وكان شاعرً 
وأوصى أال يباع محارُه «ن قطلبك يف البيمارستان الّنوري الّسخاوي بعد ذكر وفاة اب

  .»ة بُغضه له!!حّجة، لكثر ، وأن ال يباع البن اإال مبئة ومخسني درمهً 

  )١٧(وله مطاَرحات مع أُدباء عصره... اظريفً  اوقد كان ابن ُقطلبك أديبً 
لكّن َحّظ ابن حّجة منُه مل يكْن بَأحسن من حظّه الذي سيلقاه مع ابن العطّار 

  .ايًّ وشخص اوابن اخلَرّاط وَمْن حتّزب هلما فنّـيً 

َصادفة أم هي طبيعة -
ُ
  التعامل مع الّناس؟... ونسأل أهو احلّظ، وامل

ويظهر من الّنصوص اليت أثىن فيها على نفسه، ومن اعرتاضات َأصحابه الُقدامى 
وَمْن ُهم يف َطور تالمذته على ُعجبه بنفسه، وعلى أسلوب تعامله معهم أنَّ صوَتُه 

                                                           
طربة...) ١٨٥: ٦قال ابن حجر يف ترمجته من إنباء الغمر  )١٧(

ُ
 (واشتهر خبّفة الّروح والنوادر امل

ومن الغريب ذكر محاره يف الوصية. وسوف نرى ان أصحاب ابن حجة كانوا ينبزونه  -
  باحلمار احملّىن!..
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٣٤٦

 ، وإْن كان هوا، وأن املِرآة كانت تصّور له شخصّيًة ضخمة جدًّ االداخلي كان عاليً 

وعندما يصل (ابن حّجة) إىل «ونقرأ يف وصف هذه اجلوانب منه: ، اوبارعً  اُمثقفً 
تقريظ شعره أو نثره يبلغ يف ذلك القمة يف الزهو واإلعجاب، فهو متنيب عصره، وهو 
عسكرّي الصناعتني، إىل غري ذلك من النُّعوت اليت كان ُيضفيها على نفسه، واليت 

م جلبت له الكثري من املتاعب يف آخر حيا ته حىت إّن تالميذه تنكروا له بعد إعجا
  )١٨(.»ذلك إىل تتبع مثالبه وإظهارها...به ُمّدًة طويلًة من الزمن، ودفعهم 

 اوإذا كان االقتصاد يف اعتماد كالم النواجي وأمثاله يف ابن حجة ضروريًّ 
 قـَُبول يرّشُح إىلما فإّن من الكالم الذي َوَرَد عنه  ،الختالط احلقائق بأنواع التجّين 

ويف بعض الشعر (املعتدل)  ت عنه يف كتب التواريخ والّرتاجم،الصُّورة العامة اليت انطبع
  الذي قيل فيه.

   القصيدة الميمّية وتوابعها. -) ٦
ــًة  واســتعملنظــَم ابــن العطّــار قصــيدته امليمّيــة املوجهــة إىل ابــن حجــة احلمــوي  تقنّي

ابـن اخلـرّاط قـال  .اسـم املهجـّو بالشـعر - اقاصـدً  -إعالمّيًة خاصة، ألنه مل يذكر فيها 
ــزَم بعــدم الّتصــريح بامســه لداللــةِ «وهــو يقــّدم للقصــيدة:  الكــالِم عليــه،  قــال َيهُجــوه والَت

  .)١٩(»وهو أّول من َهجاُه من اَجلماعة
  :بشخص املخاطب بالشعر اوكان البيت األول منذرً 

 حيُث اشَتهْرَت مبـا قـد شـاَع مـن َقطَـمِ 
  

ـــتـَُّهِم! دَِع اِخلضـــابَ     ملـــا فيـــه مـــن ال
  

مــن القصــيدة لتــدّل علــى مــا فيهــا، ونَتبــّني مــن خــالل ذلــك  اويكفــي أن نــورد أبياتًــ

                                                           
  .٥٢ابن حجة:  )١٨(
 /أ.١٠٠العذاب:  سوط )١٩(
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  اجتاهات ناظمها، والقضايا اليت يثريها.

يصــف ابــن العطّــار جوانــب مــن شــخص ابــن حجــة ويقــف وْقفــة خاصــة عنــد  -١
  قني:شيبه وخضابه باُحلمرة. ويقوي شعره ببعض التضمني من أشعار الساب

 يــــا أمحــــَر النّــــاس حــــّىت يف شــــواربه
  

 )٢٠(نعــــْم وأَْزَرَق أعــــدائي َمجــــيعهِم◌ِ   
  

ــُرْك أبيًضــ ــ اإن شــئت صــّفْر أو اتْـ  ايفًق
  

ألنْــــــــــــــــَت أســــــــــــــــَوُد يف َعْيـــــــــــــــــين مــــــــــــــــن   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَلَ◌ِم◌ِ   )٢١(الظُّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  وخيرج من العيب الشكلي الذي ميكن التغاضي عنه إىل العيب احلقيقي: -٢

 ال عيـــــــَب إال ملـــــــن شـــــــاَبْت عوارضـــــــهُ 
  

 وَعزُمــــــــــــُه يف اَألعــــــــــــادي غــــــــــــري ُحمــــــــــــَتِلمِ   
  

 وإمنــــــا العيــــــُب يف َمــــــْن ِشــــــعرُه هــــــدفٌ 
  

يـُْرمى بَسهم اِهلجا مـن وْقَصـِة الكلـمِ   
)٢٢( 

  

ـــعِر لــيس العيـــُب يف َشـــعرٍ   الَعْيــُب يف الشِّ
  

ـــَيمِ     والشـــيُب يف الّشـــعر دون الّشـــْيِب يف الشِّ
  

ّمة، ومن ضعف فالعيب إذن يف أمور أخرى غري شيب الرأس: من سقوط اهل
  النظم والقريض.. (تلك هي القضية!).

ماعة) كما قّدم ابن اخلرّاط، أو وحيّذر الشاعُر ابَن حّجة من هؤالء (اجل -٣
  كما مسّاهم ابن العطّار:  »القوم«

 اواخلـــْص بنفســـك مـــن قـــوٍم رقـــوا َشـــرفً 
  

 مـــــــــن اِحلَجـــــــــا وَتولَّـــــــــوا إمـــــــــرَة احلكـــــــــمِ   
  

                                                           
يف (أمحر الناس) تورية بني لون احلمرة والنسبة إىل احلمري (وهذا هو املقصود). وألهل  )٢٠(

الصرف كالم يف مثل هذه الصيغة. والعدّو عند العرب قد يوصف بالزرقة (املقصود زرقة 
  العيون...إخل).

 الشطر الثاين أليب الطيب املتنيب. )٢١(
  به.) وَقَص الشيء: نقصه وعا٢٢(
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٣٤٨

 همقــــــوٌم إذا مــــــا أنـْثَــــــىن للــــــّنْظم واِحــــــدُ 
  

 َســــــعْت إىل حنــــــوِه األلفــــــاُظ كاخلَــــــَدِم!  
  

  القوم) يغلبون ابن احلجة بشعرهم، مث يتابع: –فهؤالء الشعراء (اجلماعة 

 ومــــا اســــرتّقوا َمعــــاين الــــنظم يف َغــــرضٍ 
  

م    إال َغـــــــــــــــَدْت كـــــــــــــــاجلواري يف بيـــــــــــــــو
  

ــــــــــا األلفــــــــــاِظ واّتَشــــــــــُحوا  تقّلــــــــــدوا بظُب
  

 )٢٣(وا غايات جمـدهِم◌ِ بالفضِل واْمَتَطوُ   
  

ــــــــــيهم فالثّنــــــــــاُء إذن ــــــــــأثىن عل ــــــــــوا ف  أثـَْن
  

ـــــــــــــــــِمِ◌!   ـــــــــــــــــيهُم  ـــــــــــــــــيهم ف  مـــــــــــــــــنهم إل
  

 مل يعبــــــــــــــــؤوا باِهلجــــــــــــــــا إال لنازلــــــــــــــــٍة◌ٍ 
  

 َحلّــــــْت بنــــــاديهُم مــــــن غــــــري حمتشــــــِم..  
  

 شــــيٌخ يــــرى الّصــــلوات اخلمــــس نافلــــةً 
  

ويســــــــتحلُّ دَم اُحلّجــــــــاج يف اَحلــــــــرمِ   
)٢٤( 

  

  ابن حّجة (دون أن يسّميه كما سلف): امث قال خماطبً 

 ّنَك مــن َهجــوي ومــن ُملَــحألُلِبَســ
  

 يـَُعّمـــــك مـــــن رأٍس إىل قـــــدِم! اثوبًـــــ  
  

  :اويف البيت عبارة دارجة، فيها كناية عن الشمول، مث قال متابعً 
 هلتكــــــــك ال للّســــــــِرت راقمــــــــه اَثوبًــــــــ

  

 حديث جترحيك املروّي من ِقدِم◌ِ   
  

 – ) ويعلــــن ابــــن العطّــــار أنــــه (وأصــــحابه) لقــــي اَألذى فَــــردَّ باملثــــل، ومعــــىن هــــذا٤
  أن ابن حّجة هو الذي بدأ: –حبسب هذه الرواية 

 فمـــا أنـــت يف الـــدنيا بـــأّول َمــــنْ  اُعـــذرً 
  

 آذى فـــأوذَي أو مـــن قـــد (رمـــى) فـَرُمـــي  
  

  ) ويقول إّن ابن حّجة قصد إىل التقليل من شأنه (عداوة الصنعة كما يبدو):٥

ـــــــ
ً
ـــــــا ظامل ـــــــيت اي ـــــــَت كتمـــــــاين وتـَْغطي  ُرْم

  

 )٢٥(ِم◌ِ كما كتْمَت بياَض الشيب بالَكتَ   
  

 أردت ختفيـــــــــــــــــــــــــــين واهللا يُظِهـــــــــــــــــــــــــــُرين
  

 ذا (عـــّز) وذا َمشَـــِم◌ِ  –بـــرغم أنفـــك  -  
  

                                                           
 وا) والوزن يقتضي ذلك التجّوز.كذا فيه بواوين (وامتطوُ  )٢٣(
  البيت أليب الطيب املتنيب. )٢٤(
ا كما ترى و (الَكَتم) صبغة ُتصنع من مثرة شجر  )٢٥( ويف األصل املخطوط (والكتم) وقرأ

  الكتم: تتخذ للخضاب (صبغ الشعر خاصة).



  د. حممد رضوان الداية -من واقع حال األدب والنقد يف العصر اململوكي 
  

٣٤٩

 هيهـــات أن أختفـــي عـــن كـــل ذي َبصـــرٍ 
  

ـــــاس كّلهـــــم   ـــــاظر اجلـــــيش) عـــــني الن  و(ن
  

  ه وقتها.تورية، وإشارة إىل منصب كان يتوالّ ويف (ناظر اجليش) 

) وورقَة دفاع. اأشار إليهم ضمنً  وكأنَّ هذه القصيدَة وثيقَة اّدعاٍء من ابن العطّار (وَمنْ 
  .ااختلطت فيها أُمور العمل والصنعة، وأُمور الشعر والنقد، واألمور الشخصّية أيضً 

  ُمساَجالت . –) ٧

جاء يف القصيدة امليمّية اليت  ملا ابن حّجة (لزقة البيطار...) صًدىكانت رسالة 
يف  اعرية، هي مجيعً ين مقطوعة شة إليها، وَضَع فيها ابن حجة عشر بقت اإلشار س

امليمّية حمدودة فإن ابن حّجة  هجاء ابن الَعطّار. وإذا كانت اإلشارات القبيحة يف
فتح الباب على املصراعني. ومن هنا جاء الرّد من ابن العطّار بثالثني مقطوعة، وكان 

  إالّ يف القليل... ارديئً  اُمقذعً 

تبه الناسخ (أو الراوي) تبدأ رسالة ابن حجة بالشعر دون مقدمة إال ما ك -١
قال الشيخ اإلمام األوحد .... الشهري بابن حّجة رمحه اهللا يهجو بَعَض َمْن َهجاه «

ار يف هجو ابن العطّار مث وهو األديب شرف الدين حيىي بن العطّار ومسّاه لزقة البيط
  )٢٧(، وكان الناسخ اختصر املقدمة وبدأ بالشعر.. إىل أن قال:)٢٦(»قال...

 طــيُم ُمــْذ غــدا يســرُق مــنحيــىي الق
  

ـــــبِ عري ومل يُفِشـــــ   ـــــبس العْي ـــــْر بِل  كِّ
  

 عــــــرّاُه ربُّ العــــــرِش أثــــــواَب الّتقــــــى
  

ـــــــــــــــُه بالشـــــــــــــــْيِب!    وبـَْعـــــــــــــــَد ذا عاقَب
  

  فابن حجة يّدعي على ابن العطّار سرقة شعره!

                                                           
  / أ.١٠٦لزقة البيطار  )٢٦(
 املصدر نفسه. )٢٧(



  )٢) اجلزء (٨٤اجمللد ( –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٣٥٠

  )٢٨(وقال:
 يقــــــــول الشــــــــعر، بعــــــــد ُعلــــــــّو قــــــــدري

  

ــُت إىل احلضــيض ومــّت غّمــا؟!    نـَزَْل
  

 نظـــــــم َحيْـــــــىي بشـــــــعٍر (جمـــــــدب؟) مـــــــن
  

 )٢٩( بــه َصــْدر الزمــان يضــيق َمهّــا!  
  

ا (صدر الزمان) وال يقبله الناس كما  ِشْعُر ابِن العطّار كاهلموم الثقيلة يضيق 
  يرى!.

ورّد ابن العطّار بثالثني قطعة يف رسالته حوائج العطّار. وظاهر من العنوان 
ة استعار لزقة البيطار فإن التعريض بابن حّجة، ونقض ما يف شعره. وإذا كان ابن حجّ 

ا  ابن العطّار استفاد من امسه والّصنعة املالئمة له، وحّضر له (احلوائج) اليت يعاجل 
(عقر) احلمار. وأصله من قوهلم َعَقَر السَّرج، أو احلِياَصة (حزام الدابّة) ظهر احلمار 

  َجلرْح واحلّز.أصابه األذى وهو ا اأو مكانً 
  حجة يقابله ُعنوان (معاجل) من ابن العطّار.إذن عنواٌن من ابن  -١

  يعمل ما يعمله الصَّيدّيل. – اوما يزاُل جزئيًّ  –وكان العطّار 

ا نـََبزوا بِه اْبَن حّجة فقال: عّرض ابن العطّار يف الديباجة والتحميد مب - ٢
احلمد هللا مفضل اإلنسان على ما سواه من احليوان، والصالة والسالم األمتّان «

ما َعدا به سهام اللسان،  وأعدل من أّيد يف فيالن على أفضل َمْن شّدد واألكم
الرّد عليهم بإحسان، وعلى آله وأصحابه الذاّبني عن أعراضهم بالسيف 

  )٣٠(.»واللسان...

                                                           
 ./ أ١٠٦لزقة البيطار  )٢٨(
 الكلمة غري واضحة يف األصل، وهي مستجالة تقريًبا. )٢٩(
/ أ . وكأّن املراد: (فيما َعَدْت بِه سهاُم اللسان). واملوجود يف النص ١٠٢حوائج العطار  )٣٠(

  مقبول أيًضا.



  د. حممد رضوان الداية -من واقع حال األدب والنقد يف العصر اململوكي 
  

٣٥١

ذا التسويغ غري املباشر، كما هو ظاهر. وواضح أن   ابن العطّار ميّهد لقطعِه اهلجائّية 
  وأّول قطعة يف الّرسالة تشري إىل مضمون العنوان، وفيها: -١

ـــــا محـــــارً  جـــــائي اي ـــــُه   عقرت
  

 فتشــــــــــّفى بلزقــــــــــِة البَـْيطــــــــــار  
  

 ما َشَفْتَك إال وفيهـا اقَسمً 
  

 أثـَـٌر مـن (َحـوائج العطّــار)!  
  

  وبعدها:

 ْقـــــــــُر احلمـــــــــار إن ســـــــــرىعَ 
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبِ     وزاد يف التلهُّ
  

 لتقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى دواؤهال يُ 
  

 )٣١(إال بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّكان أيب  
  

  اإلشارة واضحة إىل شهرته: (ابن العطّار).و 
وظــــاهر أن قضــــية (تقــــومي الشــــعر) و (نقــــده) باإلمكانــــات املتاحــــة جــــزء مــــن  -٢

 )٣٢(احلملة املتبادلة، فقد قال:

ـــــو الطّـــــوْ   إْن هَجـــــاين شـــــيُخ الّزمـــــان أَب
  

 ق بشــــــــْعٍر أَبــــــــان عــــــــن ُســــــــوء َذوقِــــــــهْ   
  

جـــــــوٍ   ســـــــوف أهجـــــــوُه مـــــــا َحِيْيـــــــُت 
  

ــــــــــــعَ    ــــــــــــام تقطي ــــــــــــْه! ضــــــــــــامٍن لألن  طْوق
  

  )٣٣(وقال:  -

 اغــــــري بِــــــدٍْع إن قامــــــت احلــــــرُب دهــــــرً 
  

 بــــــــــني ذقــــــــــِن ابــــــــــن حّجــــــــــة ولســــــــــاين  
  

 اتلــــــــــــَك قيســــــــــــّيُة اإلهــــــــــــاِب خضــــــــــــابً 
  

 ولســـــــــــــاين كمـــــــــــــا علمـــــــــــــت َميـــــــــــــاين!  
  

ويف الشعر تورية، فاملعىن القريب اإلشارة إىل ِجْذَمني عظيمني من العرب: القيسية 

                                                           
 كذا: ال يلتقى: أي يوجد. والصيغة عامية. )٣١(
  / ب.١٠٣حوائج العطار:  )٣٢(
 / أ.١٠٤لسابق: املصدر ا )٣٣(



  )٢) اجلزء (٨٤اجمللد ( –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٣٥٢

ن القيس وهي الشدة والِغلظة، وأّن لسانه كالسَّيف . واملعىن البعيد املراد: م)٣٤(واليمنية
  ). واملراد هنا لسان الشاعرية، والتعريض باهلجاء.االيماين (قاطع جدًّ 

  وقال يف أواِخر مقطوعاته، وكان أشار قبلها إىل َسفر ابن حّجة عن مصر: -

ـــــك مـــــا مل تـــــأِت عـــــن ســـــفرٍ   إين َعتَـْقُت
  

ـــــا أمحـــــر النّـــــاس يف ِشـــــعٍر ويف َشـــــَعرِ     ي
  

 ا مــن الفخــِر أْن يســطو القــويُّ علــىفمــ
  

 شــــيٍخ مــــريٍض والســــيما علــــى َســـــفِر!  
  

يف شـعر ابـن العطّـار،  اوقد تكّرر معىن (أمحـر النـاس يف ِشـعٍر ويف َشـَعِر رأسـه) َكثـريً 
  .اوتناوله غريه أيضً 

وختم ابن العطّار بقطعة فيها إقذاٌع شديد، وفيها إشارة إىل عقر احلمار وعالجه 
  ار!.عند ابن العطّ 

  َسْوُط العذاب! -) ٨

يف ترمجة ابن العطّار يف الضوء الالمع إشارة إىل صحبتِه البن اخلرّاط قال: 
  .)٣٥(عن التقي بن حجة...) ا(وصادَق الزين بن اخلرّاط، واحنرفا معً 

وجاء كتابه (سوط العذاب على شر الدواّب) أشد من كتب صاحبه حيىي بن 
، واحتذى باحلمد والصالة على رسول اهللا  لعطاراالعطّار، وَأْوَسع. وافتتحه ابن 

) فأشار يف التحميد والصالة إىل مضمون اأسلوب ابن اخلرّاط (وهو معروف قدميً 
َزّين اإلنسان  الذي احلمد هللا«العام منها... فقال بعد البسملة الرسالة واملقصود 

على سيدنا  باللسان الناطق، وجعل أنكر األصوات صوت احليوان الناهق، والصالة
حممد رادع كّل منافق بالفعل الصادع والقول الّصادق، وعلى آله وصحبه الذين َمّزقوا 

                                                           
 يف الشعر إشارة إىل حروب قدمية بني القيسية واليمنية. )٣٤(
  .٢١٧: ١٠الضوء الالمع  )٣٥(
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٣٥٣

  .)٣٦(»ه يف كل مازق، وبعد...ءباهلجاء واهليجاء أعدا
وقّدم ابن اخلرّاط مبقدمة يف حنو صفحة، وقال إن ميدان سباق الّشعر َخال من 

م ابتعدوا هم بأنفسهم فخال امل ، »أو ُعرْج احلمري كما قال«للحمري يدان الفحول أل
ق بأشعاره فآذى األمساع فحّرك يف  َحّىن بينها، وهو مقصوص ال يطري، و

ُ
وكان امل

 وال بد، )٣٧(الرؤوس والقلوب الّصداع واألوجاع، وَمحل من َهَذيانِه يف األسفار األسفار
َحّىن، و 

ُ
عرى أشعاره لكن إذا محل األسفار احلمار لّبس على راكبيه بشبهة احلمار امل

ْعىن، واخ
َ
تال املختّل يف غري َسْرِجْه، ودرج بالَعرَج يف إنشائه فنفق إذ َغرب يف من امل

َدْرِجه. وظّن أنه ملعاصريه سابق، وللمتقدمني من فرسان هذا الشان الحق، وقابل 
بطنني رأسه وكريه ما أبرزه الشعر من أنفاسه ما َشدا به ُمطرب... كأنّه بلبل وَهزار، 

(نافس) ابن العطّار الذي مأل ن (الصِّمَّة وَمشْيم الَعرار) ووما فاح يف الكون من شذا اب
  .)٣٨(بشراب األدب كأسه...

وبعد وصفه باحلمار الَعثُور، وإثبات اّدعائه يف طريق األدب وقع احلافر على احلافر 
ول األدب َأسرع (يّتهمه بالسَّرقة وتسويغ ذلك بتوارد اخلواطر) قال إنه قد برزت عليه فحُ 

غة) كما وصفهم من كل جانب. وهجمت عليه (ليوث البال، )٣٩(من هبوب [الرياح]
وكساه كلٌّ ِمن جديد هجائه ما هو به خليق، وكواه عند سفره....«قال: 

ليستقيم  )٤٠(
على الطريق، ومجعوا ما هجوه به يف هذا الكتاب، وَمسّوه: سوط العذاب على شّر 

                                                           
 : أ.٩٤سوط العذاب:  )٣٦(
 األسفار األوىل مجع سفر (رحلة) والثانية مجع ِسفر: (كتاب). )٣٧(
 يف الورقة سواد وخروم من أصل املخطوطة. وما بني معقوفتني مقّدر. )٣٨(

  )١٢٤٠توقع الكالم املطموس، فاملراد قول الصمة القشريي (محاسة املرزوقي: إذا صح  -
 متتّــــــــــع مــــــــــن مشــــــــــيم عــــــــــرار جنــــــــــدٍ 

 

ــــراِر!   فمــــا بعــــَد العشــــّية مــــن َع
 

  

 سواد يف األصل. )٣٩(
 كالم تركناه. )٤٠(



  )٢) اجلزء (٨٤اجمللد ( –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٣٥٤

ذه اجلامع بني قبح الصمم والبكم واجلنون.  الدواب؟ إْذ هو احلمار وَمْن أوىل منه 
وَجّرد   ]٢٢األنفال: [ َشرَّ الدََّوابِّ ِعْنَد اللَِّه الصُّمُّ اْلُبْكُم الَِّذيَن ال يـَْعِقُلونَ التسمية إذ 

  )٤١(»صال وبّرز لتجريح هذا الِقْرن...كّل منهم صارم مقوله و 
ركة) اّليت احتدمت بني ابن حّجة عة (للمعفكتاب (سوط العذاب) إذن هو متاب

  طّار أوًال، وهي متابعة مجاعّية.وبني ابن الع
...) و(مجعوا ما هجوه ومن هنا قال ابن اخلرّاط يف النقل السابق: (وكساه كلٌّ 

ْوه...). فالكتاب كما هو واضح َعَمٌل مجاعي، أو: لعّل ابن اخلرّاط أراد أن (مسَّ به) و
  ابن احلّجة. علىبتكتل هؤالء اُألدباء والكّتاب والّشعراء  اجيعله كذلك إشعارً 

ويف املقّدمة السالفة احتجاٌج مريٌر على شخصّية ابن حّجة صاحب االّدعاءات 
األدبية الواسعة، وحتجيٌم له يف فّنه، وأدبه، وشعره وشخصّيته، وَرْفٌض ملا يصدُر منه 

  من آراٍء شعرية ونقديّة يف زمالئه ومعاصريه.

  َجْمَهَرُة الُمَحاِورين - ) ٩

َ◌ْمهَر للرّد على ابن حّجة، وملهامجته، والنّيل من شعره وشاعريته، والسخرية من َتج
رأيه ونقده عدد من رجال العصر آنذاك وفيهم بدر الدين الَبْشَتكّي وله أربُع قطع، وأخرى 

تسع قطع، خامسة يف حماورة له مع مشس الدين النواجي، وشهاب الدين احلجازي، وله 
ومشس الدين حممد الّنواجي وله تسع عشرة مقطوعة مع واحدة يف حماورة البشتكي، 
وصالح الدين بن الَغرس املصري وله إحدى عشرة مقطوعة، وخص ابن اخلرّاط نفسه بأربع 

امليمية اليت  ةوثالثني وأليب بكر الدمشقي املنجم قطعة واحدة . كل هذا إضافة إىل القصيد
  .اوأربعني بيتً  اليها وقد بلغت واحدً سبق الكالم ع

                                                           
 / ب.٩٤سوط العذاب:  )٤١(



  د. حممد رضوان الداية -من واقع حال األدب والنقد يف العصر اململوكي 
  

٣٥٥

أول قطعة يف (سوط العذاب) لبدر الدين البشتكي (حمّمد بن إبراهيم، أبو  -١
  :)٤٣(قال )٤٢()ه٨٣٠ – ٧٤٨البقاء الدمشقي األصل، املصري 

 )٤٤(نظم ابن حجة يف البـديع قصـيدةً 
  

 غنيــــــــْت عــــــــن الّتلخــــــــيِص واإليضــــــــاحِ   
  

 [ومــع؟] الغــىن يف نظمهــا مــع شــرحها
  

 فهــــــــــــو الفقــــــــــــري لصــــــــــــاحب املفتــــــــــــاحِ   
  

ة الــيت َمسّــى شــرحها: تقــدمي َأيب بكــر، واشــتهرت واإلشــارة هنــا إىل بديعيّــة ابــن حّجــ
  مع عصر الطباعة باسم: خزانة اَألدب.

  ووقف مشس الدين الّنواجي يف بعض مقطوعاته عند سرقات ابن حّجة فقال: - ٢
 نســــــَب األنــــــام لنجـــــــل حجــــــة ســـــــرقةً 

  

 الَمــــــة شــــــاعرِ فأَجْبــــــُت: كّفــــــوا عــــــن م  
  

ـــــــــــــــــــه هـــــــــــــــــــذا محـــــــــــــــــــاٌر فـــــــــــــــــــارهٌ   يف فـَّن
  

 يف الــنظم (وقعــة حــافِر) حكــى ولكــم  
  

ومصـادفة  اعن بعض املعاين اليت تـرد يف شـعر شـاعرين اتفاقًـ اوكانوا يعتذرون أحيانً 
بــأن ذلــك مــن بــاب: وقــع احلــافر علــى احلــافر، واســتفاد الشــاعر مــن التوريــة، وذّكــر مبــا  

حّىن!ابن حجة به من كو  ينبزونكانوا 
ُ
  نه: احلمار امل

وتَعرََّض شهاُب الديّن احلجازي لشعر ابن حجة وشاعريّته، واستفاد من عنصر  - ٣
، وأكثر شعراء هذه املدة كانوا معجبني بابن نباتة الذي أَشاَع هذا االتورية الذي كان سائدً 

  :)٤٥(وأورثه َمن بعده من الشعراء، قال احلجازي –من قبل  اوإن كان معروفً  –الفّن 
                                                           

ى من شعره، وأطال، ورو  ٢٧٧:  ٦أديب، فقيه، كاتب، شاعر، ترجم له يف الضوء الالمع  )٤٢(
 واختار بيتني يف هجاء ابن حّجة وردا يف سوط العذاب هذا.

 / ب. ٩٤سوط العذاب:  )٤٣(
  وما بعدها. ١٩٣راجع املطالعة املفصلة عن الكتاب يف: ابن حجة:  )٤٤(

ويف الّشعر توريٌة بأمساء بعض كتب البالغة املشهورة: التلخيص للقزويين واملفتاح  -
رية بتقدمي شخصه (وامسه أبو بكر) على أدباء عصره، وال خيفى للّسكاكي، ويف العنوان تو 

  ما يف ذلك من اإلغاظة هلم!
والشاعر هو شهاب الدين أمحد بن حمرر بن علي األنصاري ُعرف  –/ب ٩٦سوط العذاب:  )٤٥(



  )٢) اجلزء (٨٤اجمللد ( –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٣٥٦

 اأضــحى ابــن حجــة احلمــار ناظًمــ
  

 َغـــــــــدا يف غايـــــــــة القصـــــــــور اشـــــــــعرً   
  

ــــــــ ــــــــْبق مًع ــــــــّدعي التقــــــــدمي والسَّ  اوي
  

 قلــــــت: نعــــــم، يف طــــــابِق احلمــــــِري!  
  

ويف املشرتكني يف مواد (سوط العذاب): صالح الدين خليل بن الَغْرس  - ٤
اك ) وكان من مالزمي بدر الدين البشتكي، وواضح أّن هن٨٤٣ – ٧٨٧( )٤٦(املصري
م،  اجتمهرً  م وأصحا أن ابن  وملا بلغ ابَن الَفْرسمع خصوم ابن حّجة مع بعض تالمذ
  ، وقال:»اما حركوا يف اهلجاء شيئً «عّلق على أهاجي القوم فيه وقال: حجة 

ــــــــــــــا عقرنــــــــــــــا احلمــــــــــــــاَر هْجــــــــــــــوا
ّ
 مل

  

ـــــــــــــال: وبـــــــــــــني الضـــــــــــــلوع نـــــــــــــارُ     ق
  

 مـــــــــــا حركـــــــــــوا يف اهلجـــــــــــاِء، قُلنـــــــــــا
  

 لـــــــــــَك التحاريـــــــــــُك يـــــــــــا محـــــــــــاُر!!  
  

آخـر هـو ادعـاؤهم  اشخصـيً  اوأضاف بعض املشرتكني يف هجـاء ابـن حجـة جانبًـ - ٥
  )٤٧(عليه صفة ثقل الظّل، وكان بعضهم شّبهه جببل املقّطم، وقال ابن الَغرس:

 قــــــــــــــالوا: القطــــــــــــــيم تقــــــــــــــيٌّ 
  

 وَظرفــــــــا اقــــــــد حــــــــاَز ُلطًفــــــــ  
  

ـــــــــــــــــــــلٌ   فقلـــــــــــــــــــــُت: ذاك ثقي
  

ُقصــــــوا الّنعــــــت َحرفــــــا    ال تـَنـْ
  

 »تقيل«م صارت ذا ُأضيف إليها حرف الالّ ّجة إلقب ابن ح »تقي«فكلمة 
  وهي حمّرفة بالعامية عن الثقيل (بالثاء املثلثة النقط).

                                                                                                                                        
 .١٤٧: ٢) فقيه عامل أديب، له مؤلفات متعددة. الضوء الالمع ٨٧٥ – ٧٩٠بالشهاب احلجازي (

  .١٩١: ٣لالمع الضوء ا )٤٦(
 /ب.٩٦سوط العذاب:  )٤٧(

  /أ):٩٤يف شعر بدر الدين البشتكي (سوط العذاب  -
ـــا ابـــن حجـــة مـــن ثقيـــل  عـــدمتك ي

  

ــــــــــــــد حتكــــــــــــــم   ــــــــــــــني ق ــــــــــــــه داء دف  ب
  

ـــــــا ـــــــا وعجًب ـــــــورى تيًه  متـــــــّر علـــــــى ال
  

ـــــــــك اجلبـــــــــل املقطـــــــــم    فنحلـــــــــف أن
  

  والحظ التورية والنبز يف اسم اجلبل املقطم، (فقد نبزوه بالقطيم كثريًا)!!



  د. حممد رضوان الداية -من واقع حال األدب والنقد يف العصر اململوكي 
  

٣٥٧

  اهتمام ومتابعة. -)  ١٠

إحدى  ه ٩٥١ُنِسخت املخطوطات الثالث بقلٍم واحد، وأُرّخ النسخ بسنة 
 مئة بعد حنو قرن ونصف من تلك املعركة اليت اختلطت فيها األسبابومخسني وتسع

  وكثرت األمساء وتناثرت األشعار، وتنّوعت ادعاءات كل طرف على اآلخر.
وكانت البالد قد صارت يف إطار الدولة العثمانية اليت خلفت دولة املماليك  -

  .ه ٩٢٣ابتداء من 
 –من االهتمام مبا جرى من احتدام أديب  اوال بد أن نستنتج أن هناك نوعً  -
النظر عن  بَصْرفنصفها باحلركة النشيطة  يف ظل حركة أدبية يصّح أن –نقدي 

  حقيقة استفادة فّن األدب، وحركة النقد األديب، من ذلك االحتدام.
وسّجلت كتب الرتاجم، وبعض كتب األدب (وقت اندالع تلك الَفْوَرِة بني  -

مما دار بينهم، ولكنهم مل يشهدوا لتلك املساجالت  نـَُبًذانفٍر من أدباء العصر) 
مل حيكموا عليها بالظّرف واإلمتاع: ألن التشّنج هو الذي حرّكها ال بالفائدة، و 

احلماسة األدبية، والتوّتر الشخصي هو الذي غلب على مظاهرها حىت انتقل الشعراء 
  واألدباء من سجال الكالم إىل الّشتِم واهلجاء.

إذا صح  »مسألة ابن حّجة«، من إنصاف مجهرة امللتّفني حول اوال بّد أَيضً  -
لتعبري، فإّن جتاوز اَحلدِّ يف اخلصومِة إىل التوّتر قدمي: عرفناه يف النقائض، وعرفناه عند ا

مع ابن الّرومي الذي َجعل اإلقذاع أحد  ابعض شعراء العصر العّباسي، وخصوصً 
  أسلحته يف اهلجوم والّدفاع.

لكن ماّدة الّرسائل الثالث اليت وقفنا عندها يف معظمها من نوع النصوص 
  ارجة عن االنضباط، واملالمُح اهلادئُة قليلة، والِقَطُع ذاُت األَلق الفّين نادرة.اخل

ا يف يـَْعَتين  ولو ُوِجَد َمنْ «ترمجة أيب بكر، التقّي البساطي  باملناسبة، أذكر هنا عبارة قرأ
قــايف العــام والعنايــة هنــا تعــين الرعايــة العلميّــة املعّمقــة، ورفــع املســتوى الث »بــه َألْدَرك الُقــَدماء
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والتخّصصــي الــدقيق، والتــدريب الكــايف، ولــو كــان أولئــك األُدبــاء يف ظــّل ثقافــة عاليــة وتربيــة 
حركــًة موصــولًة مبــا كــان، ولكـــّن  اأدبيــة كافيــة جلَعلــوا هــذه احلركــة ذات األمهيــة احملــدودة جــدًّ 

  الركوَد واجلموَد هو نتيجٌة من جهة وسبٌب الستمرار تلك احلال من جهة أُخرى!

  َمعاِلُم وِسَمات . -)  ١١
ـــــــذين شـــــــار  -١ كوا يف محلـــــــة اهلجـــــــاء والرتاشـــــــق أو إذا نظرنـــــــا يف أكثـــــــر هـــــــؤالء ال

  كما مسّاهم ابن اخلرّاط يف (سوط العذاب) وجدنا:  »اجلماعة«
  أكثرهم ّممن مجعوا الفقه إىل اجلوانب األدبّية. -
احل الكرباء  ومن املشتغلني باألعمال الرمسّية احلكومية، وّممن يباشرون مص -

  كالسلطان والقاضي وناظر اجليش.
  وّممن جتاوزوا الكهولة أو كانوا يف أطرافها العليا. -
شرتك، أو العمل  -

ُ
وّممن كانت جتمعهم الّصداقات الّشخصية، ومصاحل العمل امل

  الفّين اإلداري يف نطاٍق واحد.
م الشخصّية الفرديّة. -   وّممن أثىن املؤّرخون على صفا

  يف أن املالحظات ذات أمهّية، وتطرح أكثر من سؤال.وال شك 
  املذكورة وجدنا: »احلركة«عنا إىل النصوص الشعرية يف إطار وإذا رج -٢
أن أكثر الّشعر الذي بني أَيدينا مما تداولوه فيما بينهم شعر مسيح (ممسوح)  -

  قليل العائدة، ضعيف اخلصائص الفنية.
  هو مثل لإلسفاف مباشرة. وَأن أكثره قريب إىل اإلسفاف، أو -
من  صقذاع، ولو وقفوا عند حدٍّ ملا نقشديد اإل اوأّن اهلجاء كان ُمقذعً  -

  مواقفهم شيء.
احتكم  من املقطوعات مبّين على ألفاظ وعبارات (جنسّية) خارجة، ولو اوأّن كثريً  - 



  د. حممد رضوان الداية -من واقع حال األدب والنقد يف العصر اململوكي 
  

٣٥٩

  جزائي. مأ) الستطاع أن حياكمهم عند قاضٍ احل أحدهم (لو مل يشارك يف خوض

  من تساهل العصر. اكان جزءً   –كما يبدو   –كله غريب، ولكنه   وهذا

ويلفت النظر إقحام شخصية احلمار يف موضوع اخلالف، وقد وجدنا االسم  -٣
لكتب أو يف القصيدة امليمّية (البن العطّار)، وهي اليت أطلقت شرارة تأليف ا اثابتً 

يف حبلهم فكان  خصوم ابن حّجة واحلاطبني »قرائح«الرسائل الثالث، وحرّكت 
، وكان عنوان وهو طبيب البهائم وفيها احلمار زقة البيطار...لرسالة ابن حّجة: عنوان 

والكالم موجه إىل ابن حّجة الذي  »حوائج العطّار يف عقر احلمار«رسالة ابن العطّار 
ط يرمى بسهام الشعر والزجل وغريمها، مث كان عنوان كتاب ابن اخلرّا انصبوه محارً 

  .»لعذاب على شّر الدوابسوط ا«

ا أخذوا الوجه اآلخر، وهو النبز باللقب على  وعلى مزايا احلمار اليت يعرفو
م يصفون من يعمل جبد إنه محار شغل، والعبارة ثابتة يف  الوجه الشائع، وإال فإ

ا يف العامية الدارجة.   الفصيح ثبا

م وهي كثرية، وأضافوا إليه   وتفّنن الّشعراء يف الكالم على احلمار يف مقطعا
الصبغة احلمراء ألن املهجو كان يصبغ باللون األمحر ... وتفّتقت مواهب الشعراء 
بالكثري من الكالم، لكّن ما قرأُت من هذه األشعار خيلو من قطعة واحدة يصح أن 

ا مرسومة بإتقان، أو ألن صاحبها أطلق شعرً  يشبه الصورة  اتثري السخرية احلقيقية (أل
  يكاتورية).الكار 

إىل اِإلقذاع، ولكنها مل تكن  القد ضمنت األشعاُر اِهلَجاَء، ووصلت أحيانً 
  وال حسنة (باملعىن الفّين). »ممتعة«

َُقطّعات اليت َنشأت أصًال لتصوير اللقطات السَّريعة 
إنه نوع من الُعقم، َحّىت يف امل

  الذكية اليت ختتصر املواقف وتلهب اخليال.
قرأته وحبسب ذوقي الشخصي) غسيٌل من جهة، وشاحب ما كالم أكثره (في
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الّلون من حيث اإلغراب واإلطراف والتقاط اللمحة املعجبة أو املضحكة أو املثرية 
  وأين؟! ..... ومن أين؟ -     للسخرية الذكية.

  خالصة البحث ونتائجه . -  ١٢
ة (إضافة لو شئنا تلخيص هذه اخلصوصية املتلّبسة بالقضايا األدبية والنقدي -١

  يقول: اإىل اجلوانب االجتماعية والشخصية) لوضعنا عنوانً 
  واهلَْزُل كل اهلزل..... يف ِجّد!    اِجلدُّ كل اِجلّد ..... يف َهْزل!«

يف البحوث والدراسات اجلاّدة، ولكنهم  استعماهلاوكلمة (لو) ال ُجييز املؤرخون 
لّلذين يستنتجون ويعلمون الناس من تركوا للُمشتغلني بالفّن ومراجعة حركة احلضارة، و 

م من عالمات النجاح، ومن هنا يقف دارس احلركة األدبية  األخطاء كما يعّلمو
الذي ثّبت عقارب  »اجلمود«عن جذور هذا  اصر اململوكي باحثً والّنقدية عند الع

  طويًال.  االساعة زمانً 
من  يدور البحث حول ظاهرة ابن حّجة احلموي يف خالفه مع عدد -٢

أصدقائه الُقدامى الذي استحال إىل خصومة، مث حتركت اخلصومة فأنتجت رسائل 
  أدبية نقدية وقصائد ومقطعات شعرية وأَزجاًال تدخُل يف تلك اُخلصومة.

والذي ُيَسوّغ دراسة هذه الظواهر ارتباطُها باجلانب األديب الّنقدي (على َبساطة 
 يف املناقشات والرُّدود، وكون ذلك كّله يف حاهلما آنذاك) إضافًة إىل الصَّْوت العايل

  .اإطار احلركة األدبّية والثقافية واالجتماعّية أيضً 
وقد َوصل إلينا ثالث رسائل لثالثٍة من أُدباء العصر تـَْعرُض َماّدة أدبّية (شعريّة يف 
أغلبها) تقّدم أجوبًة عن تساؤالت بعض الباحثني الذين َدرسوا شخصّية ابن حّجة، 

ا أنتجت ُنصوصً وأَث شعريّة،  ااروا قضية االختالف بينه وبني بعض رجال عصره، أل
ومالحظات نقديّة، وصبغت احلركة األدبية بصبغتها يف سنوات غري قليلة من صور 

  القرن اهلجري التاسع.
للمعركة األدبية (املمزوجة باخلالفات الشخصية احلاّدة)  اقّدم البحث تصّورً  -٣
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ا حبسب ما َورد يف املخطوطات را اووضع َأسبابً  جحًة لتلك املعركة، وتابع جمريا
صادر واملراجع ومبقدار ما حيتاج

َ
ا يف امل البحث من  هالثالث، وحبسب ما يتعّلُق 

  ذلك، ومواصلًة ملا قّدمه الباحثون من قبل.
أسهم البحث يف تكميل جانب من صور العصر الذي عاشوا فيه، وأعتقد  -٤

دَّة، ستكون أكثر وضوحً  أن طبيعة البحث
ُ
بالعودة إىل هذه النصوص،  ايف هذه امل

ومراجعة مطالعة هذه الّدراسة باعتبارها نظرة إضافية ولو من وجهة نظر شخصية، 
لوجه كما يقال) يقّرب الباحث من  اووضع النصوص املتعارضة متجاورًة (أو وجهً 

  املوضوعية، ويقارب امليزان من اإلنصاف.
مبا قّدم من ُنصوص جديدة، وما قّدم من مطالعة أو تفسري  وهذا البحث -٥
يف الّتمهيد لقراءة اخلصومات اليت ظهرت يف العصر احلديث،  – اولو جزئيًّ  –ُيْسِهُم 

تلك اُخلصومات اليت ارتفعت فيها األصوات، واشتّطت العبارات، ومحََِيت  اوخصوصً 
  اوين املثرية.الَعواطف، ويوّجه النظر إىل االختيار القاصد للعن

أثبت البحث يف جمرياته حقيقة تقّدم ابن حّجة على أقرانه، وفّسر اجلوانب اليت  - ٦
كما مساهم خصمه ابن اخلرّاط، نعم!   »اجلماعة«شخصه وشخصيّته واليت أثارت عليه تتعّلق ب

ة، الشخصية احملورية يف تلك الّسجاالت احلادّ  - كل ما قيل   مع - لقد كان ابن حجة 
  نسبّية، موصولة بزمانه، ورَجال زَمانه. »تقدم ابن حجة«، وعبارة اة أحيانً والعاصف
سّجل البحث استمراريّة نشاط َغرض املديح يف العصر اململوكي (حىت العصر  - ٧

الباب الذي نفذ منه كثري من شعراء العصر إىل  يحالثاين: املماليك الربجّية)، لقد كان املد
  اإلدارية واالختصاصيني (كتابة اإلنشاء) خاّصة.الّشهرة عامًة، وإىل املناصب 

كانوا بارعني يف الرتّسل الفين   تلك املدةسجل البحث يف جمرياته أنَّ شعراء  - ٨
ومشاركني مشاركة أساسّية يف كثري من العلوم الشرعية واإلسالمية (الفقه خاّصة) وال جند 

ون غريها)، وهذا امللمح الشاعر الذي احرتف صنعة الشعر، واستطاع أن يعيش منها (د
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  استمرار ملا كانت عليه أحوال الشعراء يف املشرق واملغرب قبل ذلك بكثري.
، ادودً .... حماجدً  اظهر النقد األديب، من خالل املخطوطات املذكورة ضعيفً  -٩

  .»متشّنجة«تغلب عليه نزعات شخصّية 

  المصادر والمراجع

  .٢اجلزء  م١٩٧١دار املعارف مبصر  –ول سالم د. حممد زغل –األدب يف العصر اململوكي  -١
  ).٨ – ١دار العلم للماليني ( –الزركلي  –األعالم  -٢
 حيدر آباد –ملعارف العثمانية دائرة ا –ابن حجر العسقالين  –إنباء الغمر بأنباء العمر  -٣

  .م١٩٧٣ – ه١٣٩٣) ٩ – ١املهند ( –كن الد 
  .ه ١٣٤٨ –مصر  –) مطبعة السعادة ٢ – ١الشركاين ( –ابع البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن الس - ٤
  م.١٩٨٢ - بريوت -  (عامل الكتب) –أ.د. علي أبو زيد  –البديعيات  -٥
  مصر. –طبعة أشرف عليها د. شوقي ضيف دار اهلالل  –) جرجي زيدان ٣تاريخ آداب اللغة العربية (ج - ٦
  م.١٩٧٢ -  ه١٣٩٢ –بريوت  –العلم للماليني  ) دار٣(ج –د. عمر فّروخ  –تاريخ األدب العريب  - ٧
دمشق  –دار الفكر  –د. عمر موسى باشا  –العصر اململوكي  –تاريخ األدب العريب  -٨

  .م١٩٨٩ –ه   ١٤٠٩
  .ه١٢٧٣بوالق (مصر)  –تقدمي أيب بكر (خزانة األدب) ابن حجة احلموي  -٩
  م.١٩٨٢ -   ه١٤٠٢دمشق  -  دار قتيبة –أ.د. حممود الربداوي  –ابن حجة احلموي  - ١٠
  القاهرة. -  جنلو املصريةألمكتبة ا –أ.د. عبد العزيز األهواين  –سناء امللك ومشكلة العقم واالبتكار  ابن - ١١
  القاهرة. –ديوان أيب الطيب املتنيب (املنسوب للعكربي) مصطفى السقا وآخرون طبع مصطفى البايب احلليب  - ١٢
  ة يف دار اجليل بريوت بال توثيق!).ديوان ابن نباتة  مصر (مصور  - ١٣
مكتبة القدسي (حتقيق  –ابن العماد احلنبلي  –شذرات الذهب يف أخبار من ذهب  - ١٤

  .ه ١٣٥٠حسام الدين القدسي) 
مكتبة  –حتقيق حسام الدين القدسي  –السخاوي  –الضوء الالمع ألهل القرن التاسع  - ١٥

  .ه ١٣٥٥ – ١٣٥٣القاهرة  –القدسي 
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  ابن جني 
  وأثره في البحث اللغوي الغربي

  )*(د. حازم سليمان الحلي
  

  نشأته: َحَياتُُه و
ُوِصِلي، وِجينِّ بكسِر اجلِيِم وتشديِد النُّونِ 

،كاَن )١(هو أبو الفتِح ُعثماُن بُن ِجينِّ امل
يِه شيٌء، أَمَّا أُّمُه ، ومل يُذَكْر ِمْن َنَسِبِه بعَد أب)٢(مملوًكا ُروميًّا ِلسليماَن بِن فهٍد األزدي

، وِهلذا كاَن يَفَخُر بعلِمِه ال )٤(، وكاَن يَنَتِسُب إىل األزِد بالوالءِ )٣(فكانْت َجاريًة روميةً 
  :)٥(بَِنَسِبِه فيقولُ 

 فـــــــإْن ُأصـــــــِبْح بِـــــــال َنَســـــــبِ 
  

 َفعلِمـــــــي يف الـــــــَوَرى َنَســـــــِيب   
  

ابن ِجينِّ وينطبق عليه  وال حيتاُج أَبو الفتح بن ِجينِّ إىل َأكثر من أن يقال قالَ 
  قول الشاعر:

 ُكِن ابَن مـن شـئَت واكتسـْب أدبًـا
  

 يُغنيــــــَك حممــــــوُدُه َعــــــِن النََّســــــبِ   
  

وِصِل َحَواِيلْ سنة 
َ
، وفيها نشَأ يف عصٍر ظهَر فيِه )٦(ه٣٢٠ُوِلَد ابُن ِجينِّ يف امل

يِه الثقافُة الَعَربِيُة اإلسالِميُة يف عدٌد ِمَن النَّواِبِغ يف الُفُنوِن واآلداِب والُعُلوِم، وَساَمهَْت ف
                                                           

  باحث وأستاذ جامعي من العراق. )*(
 .١/٨ :) اخلصائص، املقدمة١(
 .٣٣٦/ ٦، والوايف بالوفيات: ٢٤٤نزهة األلباء: ) ٢(
 .٤٣٧احلضارة اإلسالمية:) ٣(
 .٧اللمع:و  ،١/٥) اخلصائص، املقدمة :٤(
 .٣٣٧/ ٦، والوايف بالوفيات: ٢٤٦/ ٣فيات األعيان: ، وو ١/٧اخلصائص، املقدمة :) ٥(
  .١٢، والدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جين: ٤٠، وابن جين النحوي: ١/٩اخلصائص: ) ٦(



  )٢) اجلزء (٨٤اجمللد ( –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٣٦٤

اَحلَضاَرِة اإلنسانيِة. وقد َوَهَب اُهللا تعاىل أبا الفتِح ابَن ِجينِّ َحظًّا عظيًما من اِحلْذِق 
والذَّكاِء والبَـرَاَعِة واالستقصاِء واالستنباِط واَجلَدِل والرَّْغبِة يف الّتحِصيِل والِعْلِم. وَدفـََعُه 

رًا ملا أحسَّ يف نفسه املَلكةَ ُطُموُحُه إىل أ َر للتدريِس ُمَبكِّ والقدرة على  ْن يتصدَّ
َوِصِل يَُدرِّ 

ُس الصَّرَف فمرَّ بِه سنَة التدريس، وَجَلَس ابن ِجينِّ الفىت يف َجاِمِع امل
، العامل الكبري احلسن بن أمحد بن عبد الغفَّار أبو علي الفارسي (ت )٧(ه٣٣٧
، فـََوَجَدُه َيشرَُح مسألًة صرفيًِّة، هي قلب الواِو ألًفا يف )٨(نهإماُم النحو يف زماه) ٣٧٧

قاَم يقوُم، وقاَل يقول، وناَقَشُه أبو علي فيها فـََوَجَدُه ُمَقصِّرًا يف اجلواب. فقاَل لُه أبو 
  .)٩(علي: زَبـَّْبَت قبَل أْن ُحتَصرِمَ 

وأحسَّ أنَُّه مازال يف  مل ينجْح األستاُذ الفىت يف ذلَك االختبار، وُأحرَج موقُفُه،
، وَعرَف أنَّ العلَم كلما أوغَل فيه أدرَك  حاجةٍ إىل اكتساِب املعرفة من ِمثِل هذا العاملِِ

  أَنه ما يزال على مشارفه، وكلما ازداَد منه رِيًّا ازداَد ِإليه ظًما.

لي بشيِخِه أيب عه)  ٣٩٢فكانْت هذه احلَاِدثَُة َسَبَب اتَِّصاِل ابِن ِجينِّ (ت 
نيا ولزَم أبا علي، يف ِحلِِّه وتِرَحالِِه، فكان مقاُمُه منُه ه)  ٣٧٧الفارسي (ت  فطلََّق الدُّ

، وكما كان سيبويِه حاذقًا ه)١٧٥من شيِخِه اخلليل (ت ه) ١٨٠مقاَم سيبويِه (ت 
وأَميًنا فيما نقل عن اخلليِل فقد كان ابُن جين صادقًا وأَميًنا فيما نقَل عن شيخِه أيب 

  ي الفارسي.عل
، وصنف يف )١٠(وصاحَب ابُن ِجينِّ َشيَخُه أبا علي ُصْحَبًة دامْت أربعَني سنة

، ومل يفرتقا إال ِمبَوِت َأِيب علي سنة )١١(زمانه ووقف أبو علي على تصانيفه واستجادها
                                                           

  . ١٨  - ١٧/ ١: ) اخلصائص املقدمة٧(
  .٢٤٦/ ٣، ووفيات األعيان ١٨/ ١) نفسه: املقدمة: ٨(
  .٣٣٦/ ٦، والوايف بالوفيات: ٢٤٥نزهة األلباء: )٩(
  .١٣٢/ ٢، وبغية الوعاة: ٢٤٥نزهة األلباء:) ١٠(
  .١٠/ ١، وسر صناعة اإلعراب: املقدمة: ١٩/ ١، واخلصائص: املقدمة : ٣٣٦/ ٢إنباه الرواة: ) ١١(
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َر بعَدُه ابُن ِجينِّ لِلتدريِس مرتبًعا على كرسي األستاذيَّة يف بغداَد )١٢(ه٣٧٧ ، فتصدَّ
. َولَُه )١٣(ه٣٩٢بارَك اهللا يف عمره، فعاَش حوايل سبعَني عاًما، قبَل َأْن ميوَت سنَة  وقد

. وِمْن ِصَفاتِِه أنَُّه كاَن )١٤(ثالثَُة أوالد، علي والعايل والعالء ُكلُُّهم ُفَضالٌء أدباءٌ 
  . )١٧(ْدِقِه وُيشُري بيِدهِ ، وكاَن إذا َتَكلََّم ِميِيُل ِبشِ )١٦(وكاَن ُممَتـًَّعا بإحَدى َعيَنيهِ  )١٥(َأشَقرَ 

. وكاَن ِمْن )١٨(كاَن أبو الفتِح رجَل جٍد وامرَأ ِصدٍق َعفَّ اللساِن والقلمِ 
الذي شرَح ابُن ِجينِّ بعَض قصاِئِد ديوانِِه ه)  ٤٠٦تالمذتِِه الشريُف الرَِّضيُّ (ت 

  :)١٩(الَوَشِهَد الشَّريُف الرَِّضي ِبِعفَّتِه وصدِقِه يف قولِِه عندما رثاُه فق

 مضــــــى طيّــــــَب األرداِن يــــــأرُج ذِْكــــــرُهُ 
  

ــــــبَا تَنــــــَدى لِِعــــــْرِ◌ِنِني نَاِشــــــقِ     أريــــــَج الصَّ
  

ـــــهِ  ُـــــرِد َعَفاِف ـــــَري ب ُـــــرًدا َغ ـــــاَج ب  ومـــــا احت
  

 َوال َعــــْرَف ِطيــــٍب َغــــَري تِلــــَك اَخلالئِــــقِ   
  

تنيب (
ُ
فقد  ه)٣٥٤ت وكاَن ابُن ِجينِّ َصديًقا لِلشَّاِعر العريب الَكبِري أيب الطَّيِِّب أمحد امل

  . )٢٠(تصاحبا زمًنا طويًال، وكان كلٌّ منهما معجًبا باآلخر
، وشرًحا صغريًا )٢١(وقد شرح أَبو الفتح ديوان املتنيب شرًحا كبريًا َأمساه (الفسر)

                                                           
 .٣٤٨/ ٣املنصف و  ١/٣٤سر صناعة اإلعراب:  )١٢(
 . ٢٤٨/ ٣وفيات األعيان:  )١٣(
 .٣٣٦/ ٣، والوايف بالوفيات: ١٩/ ٥معجم األدباء:  )١٤(
 .٣١٨فهرسة ابن خري:  )١٥(
  .١٨/ ٥معجم األدباء:  )١٦(
  .٣٣٦/ ٦، والوايف بالوفيات: ١٦/ ٥نفسه:  )١٧(
 .١٤/ ١: ) اخلصائص املقدمة ١٨(
  . ٣٣٧/ ٦، والوايف بالوفيات: ٥٦٤/ ٢ديوان الشريف الرضي: ) ١٩(
 ذكرت هذه العالقة يف حبث يل بعنوان: ابن جين الناقد.) ٢٠(
 .م١٩٧٨صفاء خلوصي ونشره يف بغداد عام  حققه الدكتور) ٢١(
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  .)٢٢(أمساُه (الفتح الوهيب على مشكالت املتنيب)
  ثقافته ومذهُبه النَّحوي:

ِة اليت تـَرََكَها بعَدُه،  تُعَرُف ثقافُة ابِن ِجينِّ الغزيرُة ِمنَ  ُهمَّ
الرُُّجوِع إىل ُمَؤلَّفاتِِه امل

ؤلََّفاُت 
ُ
وأودََع فيها ُعُلوًما َمجًَّة فقد تـََرَك لنا حوايل سبعَني كتابًا ُمِهمًّا، وتشهُد َلُه تِلَك امل

والنَّقِد  وفقِه اللغِة، والنَّحِو والصَّرِف، واألدبِ  على َسَعِة بَاِعِه وعلوِّ كعِبِه يف اللغةِ 
  األديب، والِقرَاءات وُعلوِم القرآِن.

وهو َيذُكُر ِيف ُمَؤلََّفاتِِه َأمساَء بعِض الُعَلَماِء الذيَن اتصَل ِِم وأخَذ َعنـُْهم، َفوَعى، 
وتَأَلََّق جنُمُه يف األدِب واللغِة وعلوِمَها وِفقِهَها، وعلوِم القرآِن، َحىتَّ صاَر إماَم َعصرِِه 

، ويَرِجُع الفضُل يف ذلَك إىل أهمِّ أستاٍذ أخَذ عنُه وأثـََّر فيِه ةِه انتهِت الرِّئاسَ فيها، وإلي
 تأثريًا كبريًا ذلَك هو اإلماُم اجلَليُل الكبُري اَحلَسُن بُن أمحَد بُن عبِد الَغفَّاِر أبو علي

ذَهِب النَّحوي البصرِيه) ٣٧٧الفارِسي (ت 
َ
 َجَعَلُه ، َحىتَّ )٢٣(الذي َرَفَع ِمْن شأِن امل

، بْل ُهناَك َمْن يقوُل عن أيب )٢٥(وَأعَلَم منهه) ٢٨٥(ت  )٢٤(بعُض تالميِذِه فوَق املربِّدِ 
  .)٢٦(علي الفارسي: ما كان بيَنُه وبَني سيبويه َمْن هو أفضُل منهُ 

يف ويبدو أثرُُه يف أيب الفتِح جليًّا يف ُأسُلوِبِه وَمنَهِج ِحبِثِه الِعلِمي، واستعماِل املنطِق 
، من غِري أْن يـَُبالَغ يف ذلَك ُمَباَلَغَة أستاِذِه، كما ُعِينَ ابُن ِجينِّ بالقياِس )٢٧(االحتجاجِ 

                                                           
 م.١٩٧٣حققه الدكتور حمسن غيَّاض ونشره يف بغداد عام ) ٢٢(
 .٢٠٠نشأة النحو: ) ٢٣(
هو أبو العباس حممد بن يزيد املربد صاحب العلم الغزير ومؤلِّف الكامل واملقتضب وغريمها.يُنظر ) ٢٤(

   .٢٤١/ ٣اه الرواة: ، وإنب١٦٤، ونزهة األلباء:٣٨٠/ ٣يف: تاريخ بغداد: 
  .٧٥/ ٧) تاريخ بغداد: ٢٥(
 .٢٣٢ األلباء: ةنزه) ٢٦(
  .٩٦ -  ٩٥/ ١) احملتسب: ٢٧(
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، )٢٨(السِّكِّيتِ يَعقوَب بِن َحىتَّ قاَل: (وحنُن نعتقُد إْن أصبنا فسحًة أْن نشرََح ِكَتاَب 
ْن َمعرَِفِة َعَشَرِة احلاِل فيِه أمثُل مِ  واإلبداِل، فإنَّ معرفَة هذه يف القلبِ ه) ٢٤٤(ت 

أمثاِل لغِتِه وذلَك أنَّ مسألًة واحدًة ِمَن الِقياِس أنبُل وأنبُه ِمْن كتاِب لغٍة ِعنَد النَّاِس. 
حبلب سنَة سٍت وأربعَني: (ُأخِطُئ يف مخسَني مسألة  -رَمحُه اُهللا  -قاَل ِيل أبو علي 

  . )٢٩(يف اللغِة وال ُأخِطُئ يف واحدٍة ِمَن الِقياِس)

. وأخَذ )٣٠(وابُن ِجينِّ يف ُمَصنَـَفاتِِه يُكِثُر ِمَن األخِذ َعْن أيب علي واالستشهاِد بأَقوالِهِ 
َأيب علي أقلَّ ِممَّا َأَخَذ َعنُه، فقْد َأَخَذ عْن ُمجلٍة ِمَن الُعلَماِء ِمْن أمثاِل أمحَد بِن حممٍد  عْن َغريِ 
وِصِلي

َ
عُروِف باألخفشِ )٣١(امل

َ
كٍر حممِد بُن اَحلَسِن بِن يعقوَب املعروِف بابِن ، وَأِيب بَ )٣٢(، امل

، َصاِحِب كتاب اَألَغاِين، )٣٤(ه)٣٥٦، وَأِيب الَفرَِج اَألصَفَهاِين (ت )٣٣(ه)٣٥٤ُمَقسٍِّم (ت 
كما اتََّصَل باَألعرَاِب ، )٣٦(وغريُِهم )٣٥(ه) ٣٥٨وأِيب َبكٍر حممِد بِن هاروَن الرُّوياين (ت 

                                                           
هو العامل اللغوي الكبري أبو يوسف يعقوب بن إسحاق السكيت صاحب كتاب إصالح ) ٢٨(

ُتوِكُل الَعبَّاِسي عام 
   ه.٢٤٤املنطق، الذي أفرَغ فيه علًما لغويًّا َمجًّا. قتلُه امل

  .٨٨/ ٢اخلصائص: ) ٢٩(
 ٤٧٣/  ٢و ٢٦٢و ٢٠٨و ١٢٠و ٩٢/  ١يُنظر على سبيل املثال، ال احلصر: اخلصائص: ) ٣٠(

أنَّ ذكَرُه تردََّد يف كتاب اخلصائِص  ٤٣، ويف كتاب ابن جين النحوي:  ٢٥٥و ٢٢٧/  ٣و
 ٩٥و ١/٨٨واحملتَسب:  ٥٥و ١/٤٥) مرّة، ويُنظر يف: سر صناعة اإلعراب: ٢٢٤وحَدُه (

  .٣٣٠و ٢٣٩و ١٧١و ١٥٥و ١٥٢و ٥٤و ٢٥/ ٢و ٣٤٠و ٢٥٨و ١٧٤و ١٣٧و
  .٣٨٩بغية الوعاة: ) ٣١(
 .٢٣منهج األخفش األوسط: ) ٣٢(
 ٢٠٦/ ٢وتاريخ بغداد:  ٤٧ واملبهج١٥٢/ ١سر صناعة اإلعراب: و  ٦٨/ ١اخلصائص: ) ٣٣(

 .٢٨وابن جين النحوي: 
  . ١٥/ ١: -املقدمة  - واخلصائص  ٢١٣و ٨٤و ٥٤/ ١سر صناعة اإلعراب: ) ٣٤(
  . ٣٤٨/  ٣واملنصف  ٧٥/ ١و ١٥/ ١: -املقدمة  - ) اخلصائص ٣٥(
 . ٣٤ - ٢٨املصدران السابقان وابن جين النحوي: ) ٣٦(
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  .)٣٧(حممُد بُن الَعسَّاِف الُعَقيِليُّ التَّميمي الشَّجري م أَبو عبِد اهللاِ وأخَذ عنُهم وِمْن بِيِنهِ 
بصريَّ اهلوى النحوي، فهو يف حبوثه جيري  -كشيخه أيب علي   -كان ابن جين 

أصول مدرسة البصرة النحوية وينافح عنها ويذب وال يألو يف ذلك جهًدا، وهذا  على
  عة اإلعراب قوله: (كما قال اآلخر:واضح من مؤلفاته، جاء يف كتابه سر صنا
بطـــــــني بـــــــالَد قـــــــو  َأْن 

  

 ٍم يرتعـــوَن مـــَن الطِّـــالحِ   
  

فهــذا علــى تشــبيه (أْن) بـــ (مــا) الــيت مبعــىن املصــدر، يف قــول الكــوفيني، فأمــا علــى 
بطني)   .)٣٨(قولنا حنن فإنَُّه أراَد َأنَّ الثقيلة، وخفََّفها ضرورًة، وتقديره: أَنِك 

ا قلَت: أنت كزيد وجعلَت الكاف امسًا فال ضمَري فيِه كما أنَك إذا قلَت: وقال أيًضا (فإذ
األخ وال االبن إذا قلَت: أنت أخو زيد،  أنت مثل زيٍد فال ضمَري يف (مثل) كما ال ضمَري يف

وأنت ابن زيد. هذا مثُل قوِل أصحابنا. وإن كان قد أجاَز بعُض البغداديَني ألْن يكون يف هذا 
اأنه  الواضح. ومن )٣٩(املشتقِّ و غُري ُمشتقٍّ من الفعِل ضمٌري كما يكون يف النحو الذي ه  إمنَّ

  يريد بقوله (أصحابنا) البصريني.

ولكن هذا ال مينعه أن يأخذ باحلق إذا اقتنع به على أي مذهب كان فقد وافق 
حَتَسِب فوافقَ )٤٠(البصريَني يف اخلصائص

ُ
ذهُب الكوِفيَني فقاَل: وم ، مث َرَجَع يف امل

الكوفيَني فيِه أنَُّه ُحيرُك الثَّاين لكونِِه حرفًا حلِقيًّا فُيجيزوَن فيه الفتَح وإْن مل يسمُعوُه  
. مث يقوُل: وما أرى القوَل ِمْن بعُد إال َمَعُهْم )٤١(كالَبْحِر والَبَحِر، والصَّخِر والصََّخرِ 

                                                           
 ١٦٧و ٨٤/ ١احملتسب و  ٢٥٠و ٢٤٠و ٧٨و ٧٦و/  ١٥/ ١: - املقدمة  -اخلصائص ) ٣٧(

  .٢٠٩و ١٦٦/ ٢و
  .٤٤٨/ ٢سر صناعة اإلعراب: ) ٣٨(
  .٢٩٠/ ١: ) نفسه٣٩(
  . ٢/٩صائص: اخل) ٤٠(
  .١/٨٤احملتسب: ) ٤١(
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  واحلقَّ فيِه إال يف أيديهْم. 

ٍن آخَر إىل البغداديَني ويريُد ِِم الكوفيَني فَيُقوُل: وَنَسَب هذا الرَّأَي يف َمكا
َحْرِف احلَْلِق لكنـََّها لغاٌت. وأنا أرى  وَلَعمرِي إنَّ هذا عنَد أصحابَِنا ليس أمرًا رَاِجًعا إىل

ا ، )٤٢(ُمْعَتَمًدا يف هذا رأي البغداديَني يف أنَّ حرَف احلَْلِق يـَُؤثـُِّر هنا ِمَن الفتِح أثرًا ُمْعَتدًّ
وِإنَِّين أََرى فيِه رأيـَُهم ال رأي أصحابَِنا

، َحىتَّ يَقوَل: وال قـَرَابَة بَيِين وبَني الَبصريَني )٤٣(
   .)٤٤(ولكنَّها بَيِين وَبَني اَحلقِّ واَحلْمُد هللاِ 

َا َيسُلُك َطريَق السََّلِف بِالرُُّجوِع ِإَىل اَألعراِب والسََّماِع ِمنُهْم  وهو يف ُكلِّ هذا ِإمنَّ
ْعُتُه مرًة أخرى يقول  فقاَل: َحىتَّ َلِسِمْعُت الشََّجرِيَّ يقوُل: أنا َحمَُموٌم ِبَفتِح احلاِء ومسَِ

: واِهللا لقد ُكْنُت أبغي َمصَُّه َوِعْلَيُتُه -وقد قاَل َلُه الطَِّبيُب: ُمصَّ التـُّفَّاَح وارِم بِثُفِلِه 
 الَكالِم يـََفَعل، بفتِح الفاءِ تـََغُذو بفتِح الَغِني، وال أحَد َيدَِّعي َأنَّ يف

)٤٥( .  
َع َمجَاَعًة ِمْن ُعَقيٍل يَقولوَن: الَلَحم يريدوَن الَلْحَم.    َومسَِ

  . )٤٦(ويقولوَن: َساُروا َحنََوُه، ِبَفتِح احلَاءِ 
 وهو أمٌر َوَرَد يف الِقرَاَءاِت الُقرآنيِة وِمْن ذلَك ِقرَاَءُة حممِد بنِ 

السَُّميـَْفعِ 
(ِإَىل يـَْوِم ه): ١١٠، وقراءُة اَحلَسِن (ت )٤٩(ِبفتِح القافِ  )٤٨(:(قـَرٌَح))٤٧(

                                                           
  . ١/١٦٧احملتسب: ) ٤٢(
  .٢/١٦٦: ) نفسه٤٣(
  .١/١٦٧نفسه: ) ٤٤(
  .١٦٧و ١/٨٥: ) نفسه٤٥(
  . ١/٨٥: ) نفسه٤٦(
هوحممد بن عبد الرمحن بن السَّميفع بفتح السني أبوعبد اهللا اليماين القارئ له اختيار يف ) ٤٧(

يزيد عن إبراهيم، وقيل إنه قرأ على نافع وعلى  القراءة ينسب إليه، قرأ على أيب حيوة شريح بن
   .٢/١٦١طاووس بن ميسان عن ابن عباس. ينظر: غاية النهاية: 

   ِإْن َميَْسْسُكْم قَـرٌْح فَـَقْد َمسَّ اْلَقْوَم قَـرٌْح ِمثْـلُهُ من قوله تعاىل:  ٣/١٤٠آل عمران: ) ٤٨(
  .١/١٦٦) احملتسب: ٤٩(
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  .)٥١(، ِبفتِح الَعِني ِفيهِما)٥٠(البَـَعِث فـََهَذا َيْ◌وُم البَـَعِث)
ويـَُعقُِّب ابُن ِجينِّ على الِقراَءِة األخريِة بقولِِه: قد تـََقدََّم القوُل على حديِث فتحِة احلرِف 

  تالًيا لِلَفتِح وذكِر الَفْرِق بَني قولَِنا وقوِل البغداديَني فيِه.  احلَْلِقي إذا كاَن ساكَن األصلِ 
ْعتُـُه ِمـَن الشَّـَجرِيِّ وغـريِِه ِمـْن  وإنَّين أرى فيـِه رأيُهـْم ال رأي أصـحابَِنا وذكـرُت مـا ِمسِ

  . )٥٢(َقوهلِِْم: أنا َحمَُموٌم، وقولِِه: يـََغُذو وهو يُريُد يـَْغُذو
بَن ِجينِّ َوَأحَسَن إِليِه كم كان منصًفا! َفَما َصاَحَب إال اَحلقَّ َرِحَم اُهللا أبا الفتح ا

  َوَحتَوََّل بعَد َمسَاِعِه ِمَن اَألعَراِب ِمْن رأي أصحابِِه البصريَني ِإىل رأي الكوفيَني.

   : آثاره
َر حوايل سبعني عاًما تـََرَك لََنا  بارَك اُهللا يف عمر أيب الفتِح عثمان بِن ِجينِّ فـَُعمِّ

َحوايل َسبِعَني ُمَؤلًَّفا ُكلَُّها يف غايِة اَجلوَدِة، وكانْت يف اللَغِة وِفقِه اللغِة والنَّحِو والصَّرِف 
واألدِب والنَّقِد اَألدِيب والَعُروِض والِقَراَءاِت وُعلوِم الُقَرآِن وَغريَِها، بعُضها َمطُبوٌع وبعُضها 

ْن كتبه املطبوعة: اخلصائِص، وسرِّ ِصَناَعِة اإلعراِب، ما زَاَل َخمطُوطًا، وبعُضها َمْفُقوٌد، فمِ 
حَتَسِب، واللَُّمِع، والَفْسِر شرح ديوان املتنيب، والفتح 

ُ
ْنِصِف شرح تصريف املازين، وامل

ُ
وامل

 الوهيب على مشكالت املتنيب، والتماِم يف شرح أشعار هذيل، واملبهج يف تفسري أمساء
، شرح شعر )٥٣(غري مطبوعة منها تفسري العلويات شعراء احلماسة، وغريِها، وله كتب

  الشريف الرضي وغُري ذلَك من الُكُتِب. 
وقد ُأْحِصَيْت مَؤلَّفاتُُه، ووِصَفْت وذُِكَر ما طُِبَع منها وما مل ُيطَبْع يف ُمقِدَمة  

، وذُكرت ه)٧٦٤(ت ) ٥٥(، وذكرها صالح الدين الصفدي)٥٤(ِكَتاِب اَخلَصاِئصِ 
                                                           

  . ٣٠/٥٦لروم: ) ا٥٠(
  . ٢/١٦٦احملتسب: ) ٥١(
  . ٢/١٦٦: ) نفسه٥٢(
، ونقد النص عند ابن جين ٨٣وأبوعلي الفارسي:  ١١٢ - ١١١/ ١٢معجم األُدباء: ) ٥٣(

 .٢٢٧م: ١٩٨٩سنة  ٣حبث للدكتور حازم احللي منشور يف جملة كلية الفقه العدد: 
 .٦٨ -  ٦٥املقدمة: ص: ) ٥٤(
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، وكتاِب الدراساِت اللهِجيِة والصَّوتِّيِة عنَد ابِن )٥٦( النَّحوييف كتاب ابِن ِجينِّ 
  ، فال َحاَجَة إىل تكرارَِها ُهنا.)٥٨(، ويف كتاِب اللَُّمعِ )٥٧(ِجينِّ 

َصنَـَفاُت اليت ترَكَها ابُن ِجينِّ ِلَألجياِل بَعَدُه إبداًعا وإسهاًما يف بِناِء 
ُ
وتُعدُّ هذه امل

َدٍة ِمَن الثقاَفِة العربيِة، وقد جعلته آثارُُه تلَك َأحَد اَحلَضاَرِة اإلنسانّيِة يف  َجَواِنَب ُمتَـَعدِّ
  نواِبِغ العراِق يف الَقْرِن الرَّابِع اِهلجري. 

  ذا العاملُ بَني الِعلِم واألدِب من غِري أْن جيوَر َأَحُدُمهَا على اآلَخِر.هفقد مجع 
نَّحِو والصرف واللغِة ِلَما اشَتَمَل عليِه ِمْن مسائَل ويـَُعدُّ كتابُُه احملتَسِب ِمْن َذَخائِِر ال

  َحنويٍة ولغويٍة وصرفيٍة، وكان بودي أن َأحتدََّث عنه، ولكن ليس هذا موضع احلديث.
َصاِدِر وأشاَر يف مقدمِة 

َ
حَتَسِب مْن ُمجلٍة صاحلٍة من امل

ُ
واغرتَف ابُن ِجينِّ يف امل

سَتِنِري ُقْطُرب (تالكتاِب إىل أنَُّه انتفَع مْن كتاِب حم
ُ
يقصُد بذلَك  ه) ٢٠٦مد بِن امل

ومْن  ه) ٢٠٧من معاين القرآن للفرَّاِء (ت  كتابَُه (معاين القرآن) كما صرََّح بأنَُّه َأخذَ 
كما انتفَع ه) ٢٥٥كتاِب ِأيب َحامتٍِ سهِل بِن حممد بِن عثماَن السَِّجستاين (ت 

وبكتاِب َأمحَد بن موسى بِن ه) ٣١١(ت  بكتاِبِ◌ معاين القرآِن وإعراِبِه للزَّجَّاجِ 
  الذي يذكُر فيه القراءاِت الشاذََّة.ه) ٣٢٤ُجمَاِهٍد (ت 

، )٥٩(وِسيَبوِيهِ ه) ١٧٥ونـََقَل عِن العلماِء الذيَن َسبَـُقوُه ِمْن أَمَثاِل: اخلليل (ت 
ه) ١٨٧وأيب جعفر الرؤاسي (ت  ه)١٨٣ويوُنِس بِن حبيب البصري (ت ه) ١٨٠ (ت

وَأيب عثماَن بكِر بِن حممٍد املازين ه) ٢١٦واألصمعي (ت ه) ١٨٩، (ت )٦٠(والكسائي
                                                            

  .٣٣٧/ ٦ ) الوايف بالوفيات:٥٥(
 .٩٣ - ٨٤ص: ) ٥٦(
 .٢١ - ٢٠ص:) ٥٧(
  .٢٣ - ٢٢ص: ) ٥٨(
 ٢٣و ٢٢و ١٢/ ٢و ٢٢٣و ٢١٥و ٩٣و ٨٧و ٧٩و ٧٨و ٦٧و ٦٥/  ١) احملتسب: ٥٩(

  .٣٦٤و ٣٢٩و ٣١٢و ٣٠٢و
 وغريها.  ١٤٧و ١٣٤و ١٢٨و ١٢١و ١٠٥و ١٠و ٦٣و ٥و ٥٢و ٤٧/ ١ ) نفسه:٦٠(
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وأيب ه) ٢٩١وأيب العباِس ثعلب (ت ه) ٢٨٥وحممِد بِن يزيَد املربِِّد (ت ه) ٢٤٧(ت 
وأمحد بن موسى ه) ٣٢١وحممِد بِن اَحلَسِن بِن دريٍد (ت ه) ٣١٦بكِر بِن السَّرَّاِج (ت 

  وغريِِهْم.ه) ٣٧٧، (ت )٦٢(يب علي الفارسيوأه) ٣٢٤، (ت )٦١(بِن ُجمَاِهدٍ 
ُهْم، وذََكَر ِمنـُْهم أبا  َع ابُن ِجينِّ ِمْن َعَرِب ُعقَيٍل َونـََقَل َعمَّْن يُوَثُق ِبعَربِيَّته ِمنـْ َومسَِ

  . )٦٣(عبِد اِهللا حممَد بَن الَعسَّاف الشََّجرِي
حتجاِج للقراءاِت وال يَفوتُُه أْن يذُكَر بعَض املَساِئِل الَبالغيِة أثناَء اال

َصنَـَفاِت الكثريِة اليت َخلََّفَها )٦٤(الشَّاذَّةِ 
ُ
حَتسُب َمنُوَذًجا َفريًدا ِمْن بِني امل

ُ
، فكاَن امل

  ِإسَهاًما ِمنُه يف نشر التـَُّراِث الَعَرِيب اإلسالِمي.ه) ٣٩٢ابُن ِجينِّ (ت 
ياًال. وتنهاُل الشواهُد من القرآن واألمثاِل العربيَّة والشعر العريب ع لى أيب الفتِح ا

  فإنَّ لديِه منها رصيًدا َضْخًما.
كانت شواهُدُه اللغويُة من شعِر َمْن جيوُز االحتجاُج بشعرِِهْم. فأودَع يف 

حَتَسِب ثَرَوًة قرآنيًة ولغويًة وأدبيًة وهلجيًة كبريًة.
ُ
  امل

  أثر ابن جني في البحث اللغوي الغربي
ِجينِّ ِفكرًا ثَاِقًبا وِذهًنا َصاِفًيا وَمنِطًقا سليًما وِحسًّا  لقد َوَهَب اُهللا أبا الفتِح ابن

َنُه ذلَك مْن تزيني ِكتابه (اَخلَصاِئص) بَأحباٍث ُمِهّمٍة يف َأصِل اللَغِة  لَُغويًّا ُمرَهًفا، مكَّ
، )٦٧(، واالطراِد والشُُّذوذِ )٦٦(؟ ويف َمَقاييِس العربيةِ )٦٥(أإهلاٌم هي؟ أم اصطالحٌ 

                                                           
  وغريها.  ٦٨و٦١و ٤٩و٤٤و٣٩و٢١/ ٢و٦٦و٦٤و ٦٢و ٦١و ٥٩و٤٣و٣٥/ ١) نفسه: ٦١(
 ٦٣و ٥٨و ٥٧و ٥٢و ٥١و ٤٨و ٤٣و ٤٢و ٤١/ ١على سبيل املثال:  نظر منه) نفسه يُ ٦٢(

  وغريها. ٤٧و ٤٦و ٤٤و ١٦و٧/ ٢و ٦٨و ٦٧و
 .٢٠٩و ١٦٦/ ٢و١٦٧و ٨٤/ ١احملتسب: ) ٦٣(
  .٨٢و ٨١/ ١نفسه: ) ٦٤(
 . ٤٠/ ١اخلصائص: ) ٦٥(
 . ١٠٩/ ١نفسه: ) ٦٦(
 . ٩٦/ ١) نفسه: ٦٧(
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األلفاِظ لِلَمَعاِين وهَو ما  ، وتـَرَكُِّب اللَغاِت َوَتَداُخِلَها َوُمَساَوَقةِ )٦٨(األكربِ واالشتقاِق 
َعاِين 
َ
  . )٦٩(اصطُِلَح عليِه بَِتَعاُقِب األلفاِظ لِتَـَعاُقِب امل

فقد كاَن ه) ٣٧٧ومَع أنَُّه كاَن يَرتسَُّم ُخطا َشيِخِه َأَ◌ِيب علي الفارِسي (ت 
ُث كاَن يطمُح ببصرِِه إىل ُمقاِم اخلَِليِل بِن َأَمحَد الفراهيدي يذهُب أَبعَد من ذلَك َحي

  فانتَـَفَع ِمبَا نـَبَّه عليِه َوأشاَر ِإليِه إشارًة َسريَعًة َفوسََّعُه.ه) ١٧٥(ت 
كان يُلقيها على  كاَن اخلليُل َيهَتمُّ بَصوِت اَحلرِف ويُؤكُِّد هذا يف ُحمَاَضرَاتِِه اليت

  .)٧٠(درِسهِ طالِبِه يف َحْلَقِة 

(قاَل اخلليُل يَوًما وسأَل َأصحابَُه: كيَف تقولوَن إذا ه): ١٨٠قال سيبويِه (ت 
أََردْمت َأْن تَلُفظُوا بالكاِف اليت يف: (َلَك)، والكاف اليت يف (مالك)، والباء اليت يف: 

ا ِجئُتم باالسِم ومل تَلفظُو  ا باَحلرِف. (َضَرَب)؟ فقيَل لَُه: نَقوُل: كاف، باء. فقاَل: إمنَّ
 فقلنا: فما تقول؟ قاَل أَقوُل: َكْه َوبَْه. فقلنا: ِملَ َأَحلقَت اهلاَء؟ فقال: رأيُتهم قالوا: َعهْ 

ا ألنَُّه ال يُلفُظ حبرف، فإْن وصلَت قـُْلَت:  وها يستطاُع الكالُم  فأحلقوا هاًء حىت صريَّ
قة ُكلِّ َحرٍف كاَن ُمتحرًِّكا. وقد َك و َب فاعلْم يا فـََىت. كما قالوا: ِع يا فـََىت. فهذه طري

ا، فتقول: با، وكا، كما  ا منها وشبهها  جيوُز َأْن يكوَن األَلُف هنا ِمبَنـزِلَِة اهلاِء لُِقِر
  .)٧١(تقول: أَنا)

هذه التجربُة العلميُة اَألوليُة اليت اتَّبعها اخلليُل بتذوُِّق احلرِف يف وضِع سكونِِه ال يف 
احلركة تُغيّـُر موِضَع احلرِف، أَعطْت نتائَج دقيقًة مازالْت موِضَع إعجاِب  وضِع حركِتِه ألنَّ 

ا حيصُل بسبِب اهلواِء اخلَارِِج مَن الرئتَني باجتاه الشفتِني فِإْن مل يعرتْضهُ  العلماِء، والصوُت إمنَّ
عتَـَرَضُه عاِرٌض عاِرٌض فهو صوُت احلركاِت الطويلِة اليت َأْمسَاها اخلَلِيل باهلوائِيِة، فإِنْ◌ ا

                                                           
 . ١٣٩/ ٢: اخلصائص) ٦٨(
 . ١٥٣/ ٢) نفسه: ٦٩(
 . ١٩٨ليل رائد علم الصوت: اخل) ٧٠(
 . ٦٢ - ٦١/ ٢، ويف طبعة بوالق: ٣٢٠/ ٣ الكتاب:) ٧١(
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٣٧٤

وقُِطَع، حصَل صوُت احلرِف، وختتِلُف نَغماُت احلُروِف حبسِب مواِقِعها اليت امَتدَّْت من 
  .)٧٢(أَقصى احلَْلِق إَىل الشََّفَتنيِ 

وواضٌح أنَّ اخلليَل كان يريد الصَّوَت، وإْن مل يستعمْل ُمصطلَح الصَّوِت، والِعربُة 
َباِين.

َ
َعاِين ال بامل

َ
  بامل

الذي استَقرَّ عنَدُه ه) ٣٩٢ما الَحظَُه أبو الفتِح عثماُن بُن ِجينِّ (ت  وهذا
ُمصطََلُح الصَّوِت فأوَضَح ما أراَدُه اخلليُل قائًال: (اعلْم َأنَّ الصَّوَت َعَرٌض َخيرُُج مَع 

ِطُع تُثنيِه عِن امتداِدِه النـََّفِس ُمستطيًال ُمتَِّصًال َحىتَّ يَعِرَض َلُه يف احلَْلِق والَفِم والشََّفَتِني َمقا
قَطُع أَينما ُعِرَض َلُه حرفًا، وَختَتِلُف أجراُس احلُُروِف ِحبسِب اختالِف 

َ
واستطالَِتِه فُيَسمَّى امل

َقاِطِع ِشْئَت 
َ
َمَقاِطِعَها... َأال تـََرى أَنََّك تَبَتِدُئ الصَّوَت ِمْن أقَصى َحلِقَك مث تَبُلُغ بِِه َأيَّ امل

َجْرًسا ما، فإن انتَـَقلَت عنُه راِجًعا منُه أو ُمَتجاوزًا َلُه، مث َقَطْعَت َأْحَسْسَت ِعنَد  فـََتِجُد َلهُ 
ا مسَِْعَت هنا  ذلَك َصدًى َغَري الصََّدى اَألوَِّل؟ وذلَك حنو الكاِف فِإنََّك ِإذا َقَطْعَت 

اجلِيِم مسَِعَت غَري َذيَنَك  وإْن ُجْزَت إَىل  َصًدى ما، فإْن َرَجْعَت إىل القاِف مسَِعَت َغريَُه،
  .)٧٤(. وهو يَعين بالصَّوِت ذبَذبَة الَوَتريِن الصَّوتِينيِ )٧٣(اَألولِني)

ُمصطََلُح الصَّوِت يف ُنصوٍص َوَرَدْت  - تلميذ اخلليِل  - وَظَهَر عنَد سيبويِه 
ِف ويُريُد ِبِه الصَّوَت، ، وكاَن يريُد بِه اَجلْرَس، ولكنَُّه بقَي َيسَتعِمُل ُمصطََلَح اَحلر )٧٥(ِعنَدهُ 

. على أنَّ اخللَط بَني اَحلرِف والصَّوِت َوَقَع فيِه كثٌري  ُصطََلَح استَقرَّ ِعنَد ابِن ِجينِّ
غَري أنَّ امل

حَدِثَني اُألوربينيَ 
ُ
  .)٧٦(من ُعلَماِء اللغِة امل

من الِعلِم فهو يعرف ُكنَه  وُيالَحُظ على كالِم ابِن ِجينِّ أَنَُّه كالُم العاملِِ اخلَبِري املتَضلِّعِ 

                                                           
 .١٩٩اخلليل رائد علم الصوت: ) ٧٢(
 .١٩٩، وأشرت إىل هذا يف: اخلليل رائد علم الصوت: ٦/ ١سر صناعة اإلعراب:  )٧٣(
 .٨٥املدخل إىل علِم اللغة: )٧٤(
 .٤٠٦و ٤٠٥/ ٢الكتاب: ) ٧٥(
 .٣١، ويف البحث الصَّويت عند العرب: ١١٢: األصوات اللغوية )٧٦(
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٣٧٥

اللغة واستوعَب علم األصواِت، ويعَلُم أنَّ َسَبَب ُحُصوِل الصَّوِت هو ُخروُج اهلواِء مَع 
النـََّفِس ِمَن الرِّئتِني باجتَِّاِه الشَّفَتِني فإيَنَما ُقِطَع حصَل صوُت احلرِف ولكلِّ حرٍف َخمرٌَج أمل 

َعَرٌض َخيرُُج مع النـََّفِس ُمستطيًال ُمتَِّصًال حىتَّ يَعِرَض َلُه تالحظ قوله؟: (اعلْم َأنَّ الصَّوَت 
قَطُع أَيَنّما ُعرَض 

َ
يف احلَْلِق والَفِم والشََّفَتِني مقاِطُع تُثنيِه عِن امتداِدِه واستطالِتِه فُيَسمَّى امل

  . )٧٧(َلُه حرفًا وَختَتِلُف أجراُس احلُُروِف ِحبسِب اختالِف َمَقاِطِعَها)
ُد عليها َمواِضَع ويُع رُِّف أعضاَء جهاِز النُّطِق وحيصُرَها َبَني احلَْلِق والشََّفَتِني وحيدِّ

  احلروِف، وهو يعرُف أنَّ احلروَف تبدأُ َخمَارُجها مْن أقصى احللِق، وتنتهي بالشفتِني.
أقَصى َحلِقَك  ورتََّب احلروَف حسَب َخمَارِجَها فقال: أَال تـََرى أَنََّك تَبَتِدُئ الصَّوَت ِمنْ 

َقاِطِع ِشْئَت فـََتِجُد لَُه َجْرًسا ما، فإْن انتَـَقلَت عنهُ راِجًعا منُه أو ُمَتجاوزًا لَهُ، مث 
َ
مث تَبُلُغ بِِه َأيَّ امل

َقطَْعَت أَْحَسْسَت ِعنَد ذلَك َصدًى َغَري الصََّدى األَوَِّل؟ وذلَك حنو الكاِف فِإنََّك إِذا َقطَْعَت 
ا َصًدى ما، فإْن رَجعَت ِإىل القاِف مسَِْعَت َغريَُه، وإْن ُجزَت إَىل اجلِيِم مسَِعَت ا مسَِْعَت هن

  .)٧٨(غَري َذيَنَك األَولِني)
، الذي اعتمَد طُرُقًا بدائيًة قوامها التََّذُوُق )٧٩(ورائُد هذا الِعلٌم وأستاُذُه اخلليلُ 

ا إىل نتائَج علميٍة على غايٍة م َن اَألمهيِة، وكاَن ُموفـًَّقا َغايََة التَّوِفيِق والسَّماُع، فتوصََّل 
  يف ما تـََوصََّل ِإليِه.

وابُن ِجينِّ أَفَضُل َمْن َوَعى هذا العِلَم، وهو ليس ُمقلًدا تَقِليَد أَعَمى َبْل لَُه اجتهاُدُه. 
ُم عليهِ  مهزًة مفتوَحًة،  فقد حدََّد اخلَليُل َخمَارَِج احلُروِف يف وضِع سكوِن احلَرِف ِعنَدما يـَُقدِّ

ألَنَُّه كاَن إذا أَراَد أَْن يذوَق احلرَف يفَتُح فاُه باأللِف مث يُظِهُر اَحلرَف، حنو: 

                                                           
 .٦/ ١سر صناعة اإلعراب:) ٧٧(
 .٦/ ١: ) نفسه٧٨(
وقد نشرُت حبًثا بعنوان: اخلليل رائد علم الصوت يف جملة جممع اللغة العربية بدمشق: ) ٧٩(

٢٣٦ -  ١٩٥: ٢/ ٦٨.  
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٣٧٦

  .)٨٠(َأب.َأت.َأح.َأع.َأغ
ْفُتوَحَة اليت استعَمَلَها اخلليُل واستعَمَل قبَل احلَرِف اهلَْمزََة 

َ
َفَجاَء ابُن ِجينِّ َوتـََرَك اهلَْمزََة امل

ْكُسورة ال
َ
: )٨١(ه)١٨٠يت اصطنعها ِسيبويِه (ت امل ، تلميُذ اخلَليِل النَّابِهُ األَمُني. قاَل ابُن ِجينِّ

(وسبيُلَك إذا أََرْدَت اعتباَر َصدى احلرِف أْن تأِيتَ بِِه َساِكنًا، ال متَحرًِّكا، ألنَّ اَحلرََكَة تُقلُق 
رِف اليت هي بعُضهُ، مث تُدخَل عليِه مهزَة احلرَف عْن موِضِعِه وُمستَـَقرِِّه، وجتَتِذبُُه إىل جهِة احلَ 

الَوْصِل مكسورًَة مْن قبِلِه، َألنَّ السَّاِكَن ال ُميكُن االبتداُء بِِه، فتقول:إك.إق.إج، وكذلك 
  .)٨٢(سائر احلُُروِف)

َترتِيًبا  َخمَارِِجَها واتَّبَع ابُن ِجينِّ َمنَهَج اخلَِليِل يف َتَذّوِق اَحلروِف ولكنَُّه رَتـََّبها َحْسبَ 
تِيِب الذي َوَضَعُه  خالَف فيِه الَرتتِيَب الذي َوَضَعُه اخلليُل هلا، بْل هو أَقرُب ِإىل الرتَّ

. وقد ذكرنا ترتيب احلروف وسبَب االختالِف )٨٤(، وإن اختلف معه قليالً )٨٣(سيبويهِ 
وُسوِم بـ (اخلليل رائد علم الصوت).

َ
  يف ترتيِبها يف حبِثنا امل

. )٨٦(، مثل: قطر، قرط، طرق، رقط)٨٥(للَخليِل قائٌم على نظام التـََّقالِيبِ  وُمعجُم العنيِ 
، ومن )٨٧(واخلليل صاحب مدرسة معجمية تُعرف مبدرسة اخلليل، أو مدرسة التقليب

دي اخلليل على منهج العني واهتدى معجمات هذه املدرسة اليت سارت  (ت مؤلِّفوها 
، والبارع أليب علي ه)٣٢١بن دريد (ت  اجلمهرة أليب بكر حممد بن احلسنه): ١٧٥

                                                           
 .١٩٨، واخلليل رائد علم الصوت: ٤٧/ ١: -املقدمة  -) العني ٨٠(
  .٢١٠رائد علم الصوت: ) اخلليل ٨١(
 .٧/ ١) سر صناعة اإلعراب: ٨٢(
 .٤٠٥/ ٢) الكتاب: ٨٣(
 .٢١٠، واخلليل رائد علم الصوت: ٤٥) أطوار املعجم العريب: ٨٤(
 .٤٦ - ٤٥) أطوار املعجم العريب:٨٥(
 . ٩٥/ ٥: ) العني٨٦(
 . ٦٧ -  ٤٢ينظر يف أطوار املعجم العريب: ) ٨٧(
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٣٧٧

ذيب اللغة لألزهريه)٣٥٦(ت  )٨٨(القايل ، وخمتصر العني ه)٣٧٠ (ت )٨٩(، و
، ومقاييس ه)٣٨٥(ت  )٩١(، واحمليط للصاحب بن عبَّاده)٣٧٩(ت  )٩٠(للزبيدي

(ت  )٩٣(، واحملكم البن سيدهه)٣٩٥: (ت )٩٢(اللغة، واجململ وكالمها البن فارس
  ه).٤٥٨

مَل ابُن جّين هذه التـََّقالِيَب وَحاَوَل أْن جيََِد َعالَقًة وِصَلًة َوَنَسًبا بيَنها فِإِن ولقد تأَ 
ابتعَد ِمنها َشيٌء َردَُّه بُلطِف التَّأويِل فهَو ُحياوُل إجياَد َعالقٍة َبَني األلفاِظ اليت هي ِمْن 

  األصِل الَواِحِد. عائَِلٍة واِحَدٍة ِلوحَدِة َنَسِبها َفريبُط َبَني األلفاِظ َذاتِ 
وقد أبدَع يف علم اللغِة، وجاَء إبداعُه يف مباحَث مهمٍة، يـَتَـَعّلُق بعُضها مبادِة 
ا وهيئتها مًعا، ووقَف العلماء  يئِتها، وبعضها مباد يئِتها، وبعُضها يـَتَـَعّلُق  الَكلَمة ال 

                                                           
يف حفظ الشعر واألدب، ولد يف منازجرد، ورحل إىل إمساعيل بن القاسم كان آيًة و ه )٨٨(

، ٢٢٦/ ١، ووفيات األعيان: ٢٠٤/ ١بغداَد ودرس فيها، ومات يف قرطبة. ِإنباه الرواة:
 . ٢٨٧/ ١واألعالم:

/ ٤وواللغة. وفيات األعيان: منصور حممد بن أمحد األزهري اهلروي كان إماًما يف النحو أبو ه) ٨٩(
 .  ٣/٧٢وشذرات الذهب: ، ١/١٩، وبغية الوعاة: ٣٣٤

بكر حممد بن احلسن بن عبد اهللا الزبيدي اإلشبيلي نزيل قرطبة، كان أخرب أهل زمانه و أبو ه) ٩٠(
أبرز تالميذ أيب علي و باللغة واألخبار والسري والنوادر وما كان يف األندلس يف زمانه مثله وه

 .١/٨٤لوعاة:، وبغية ا١٨/١٨٠باء:، ومعجم األد١٠٩/ ٣القايل. إنباه الرواة: 
القاسم ِإمساعيل بن عبَّاد الطالقاين وزير غلَب عليه األدُب فكان من نوادر الدهر و أبو ه) ٩١(

  .٣٢٠/ ١: ٣، واألعالم، ط٢٢٨/ ١. وفيات األعيان: الً علًما وفض
هوأمحد بن فارس بن زكريا الرازي أحد أئمة اللغة يف زمانه، وهو من تالميذ بديع الزمان اهلمذاين  )٩٢(

ف مقاييس اللغة واجململ والصاحيب وغريها، مات يف الري ودفن مقابل مرقد القاضي عبد العزيز ألَّ 
، وبغية الوعاة: ١١٨/ ١، ووفيات األعيان: ١/٨٠، ومعجم األدباء: ٩٢/ ١اجلرجاين. إنباه الرواة: 

  .١٨٤/ ١: ٣، األعالم، ط٣٥٢/ ١
ا يف األندلس كان ضريًرا وكذلك   احلسن علي بن إمساعيل بن سيده إمام اللغةو أبو ه) ٩٣( وآدا

حكم وغريمها. ِإنباه الرواة: 
ُ
/ ٣، ووفيات األعيان: ٢٢٥/ ٢كان أبوه، ألف املخّصص وامل

  .٦٩/ ٥: ٣، واألعالم، ط٣٣٠
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  زاُل ُتؤِيت ِمثَاَرَها. خبُشوٍع أَماَم إبداِع هذا العبقري وأَماَم نظرياتِِه اليت ما ت
أزعُم أنَِّين جنحت عزيزي القارئ بشدِّ انتباهَك ِإّيلَّ وأنت تنتظر قطف الثمرة 

أَثَر العبقري أيب الفتح بن جين يف البحث اللغوي الغريب،  -يا رعاك اُهللا  -ُألريك 
  وكيف ؟ ومىت أخَذ عنه الغربيون وتأثروا به ؟

َطَوَلِة لقد نبََّه َصنيُع ابِن ِجينِّ ه
ُ
ذا غَري أبناِء الضَّاِد إىل اإلشارِة يف ُمعَجَماِِم امل
ادِة ِبَقوهلِِْم: وهذا األصُل يُِفيُد كذا

َ
. )٩٤(الَباِحَثِة عِن اُألصوِل واِإلَشارِِة ِإَىل َأصِل امل

  وكاَن الَغربيوَن على اطالٍع بصنيِع أيب الفتِح هذا. 
يٌَّة ِلالشتقاِق اللغوّي وبقيْت ا نِ فقد قاَل آدم ِمتز: ظهرْت يف الَقر  لرَّاِبِع دراسٌة ِجدِّ

وِصِلي (ت 
ُ
راَسِة ابُن ِجِينّ امل وهو الذي ه)  ٣٩٢عصرًا َطويًال، وكاَن أستاُذ هذِه الدِّ

َُسمَّى باالشِتَقاِق اَألكَربِ 
، هذا )٩٥(يُنَسُب إليِه ابتداُع َحبٍث جديٍد يف ِعْلِم اللَغِة وهو امل

يُؤِيت ِمثاَرُه ِإَىل اليوِم والذي َخيَتصُّ مباَدِة الكلمِة ُدوَن َهيئِتها ومل  زالُ الَبحُث الذي ال يَ 
  .)٩٦(أعظَم ِمْن هذا إنتاجٌ َيكْن ِلُعَلَماِء اللَغِة ِمَن العرِب 

؟ بْل فهموا ُكنَهُه وعرفوا قدرَُه وعلو   أرأيت َأنَّ الغربيَني ال جيهُلوَن منـزلَة ابِن ِجينِّ
تنيب العظيُم (ت كعبه يف علم الل

ُ
قبلهم يقوُل َعنُه: هذا َرجٌل ال ه) ٣٥٤غة، وكان امل

  . )٩٧(يَعِرُف قدَرُه كثٌري مَن النَّاسِ 
َوَوَقَف علماُء الغرِب على آثارِِه الِعلِمّيِة، وَحقَُّقوا بعَضَها وَدَرُسوها، َوأَفَاُدوا ِمنها، 

  عليَها.َونـََهُلوا ِمْن ِعلِمِه، وَأخُذوا َنَظرياته وبـََنوا 
جَمُع الِعلمي البافاري، يف ميونخ، يف أملانيا، باحلضارة العربية 

َ
فقد اهتمَّ امل

َصاِدر اخلَاصَّة بالقرآِن الكرِمي وُعُلوِمِه َفَجَمعها وضَبَط ِقرَاءاتِِه 
َ
واإلسالمية، وَعِمَد إىل امل

                                                           
 . ١٠٩نشوء اللغة: ) ٩٤(
 O. Rescher Student uber Iben Gini,. S. . وينظر يف:١٣٩/ ٢اخلصائص: ) ٩٥(

...   
  .٤٣٧/  ١ارة اإلسالمية يف القرن الرابع اهلجري: احلض) ٩٦(
  . ٢٥/  ٥معجم األُدباء: ) ٩٧(



  د. حازم احللي - لبحث اللغوي الغريب ابن جين وأثره يف ا
  

٣٧٩

َحقِِّق 
ُ
سَتشرِِق امل

ُ
ُهمَّة ِإَىل امل

م)، ١٩٣٣(براجشرتاسر) (ت لِنشرِها، وَأُ◌وِكَلْت هذِه امل
، ه)٨٣٣ُحمقِِّق كتاِب غايِة النهايِة يف طبقاِت القراِء حملمد بِن حممد بن اَجلَزري (ت 

ِتِه املستشرق (برتزل) فَلمَّا ُتوِيفَ األوَُّل عاَم  جَمُع ١٩٣٣وعاونَُه يف ُمهمَّ
َ
م انَتَدَب امل

ذا العمِل العل سَتشرَِق (برتزل) إلكماهلا فنهَض 
ُ
تلَك اجلهوُد عن مي، وقد َأسفرْت امل

قِنِع  ،ه) ٤٤٤نشِر كتاِب التَّيسِري يف القراءاِت السَّبِع أليب عمرو الدَّاين (ت 
ُ
وكتاِب امل

أمحَد بِن َخاَلويِه (ت  ابن للدَّاين أيًضا، وكتاب ُخمَتَصر يف شواذِّ القرآِن للحَسني
حَتَسِب البِن ِجينِّ ه)٣٧٠

ُ
الذي اشتمل على ه) ٣٩٢(ت  ، وعرفوا قيمة كتاِب امل

جَمِع الِعلِمي 
َ
علٍم جٍم َفَطِبَ◌ُعوُه حبروٍف التِيِنيٍَّة وانتفعوا به، وهو ِمْن َمنُشوراِت امل

، بينما كانت خمطوطات هذا الكتاب ما )٩٨(م١٩٣٣الَبافَارِي يف ميونخ يف أملانيا عام 
وحيققها وخيرجها إىل  تزال ترقد عندنا يف خزائن الكتب قبل أن ينفَض عنها الغَُبارَ 

طيََّب اُهللا ثراُه ومعه النجدي ناصف  النور أستاذنا وشيخنا األستاذ العالمة علي
 ١٣٨٦صاحباه، مث قام اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمّية يف القاهرة بنشره يف الفرتة 

م رساليت للحصول على املاجستري يف  ١٩٧٨، وجعلت من بعُد يف عام ه١٣٨٩ -
جامعة القاهرة: (أثر احملتسب يف الدراسات النحوية) وما زالت  -لوم كلية دار الع

  الرسالة مل تطبع بعُد.
ستشرقوَن إىل َحتِقيِق آثاِر ُعلَمائَِنا، وأخُذوا ِمنها ما يَنَفُعُهْم قَبَل أْن 

ُ
لقد َسبَـَقَنا امل
ُموها لَنا ُحمقََّقًة.   يـَُقدِّ

 بعَد اطِّالِعِهم ّعليها وَحنَوا َمنحاُه يف البحث وانتفَع الغربيوَن ِمبَُصنـََّفاِت ابِن ِجينِّ 
ذا الَعبَقريُّ هاللغوي، وشيَُّدوا َفوَق َما أسََّس لِلَحَضاَرِة اِإلْنَسانيِِّة وأكَمُلوا ما َبدأُه 

  الَعظيِم.
وبَُه جهَلُه الكثُري مْن أهِلِه َفَضيـَُّعوُه، ومل يَلَتِفُتوا صَ  لقد اهتمَّ الغربيوَن بالَعاملِِ الذي

  ِإال بعَد أْن نـَبـََّهُهم إليِه َغريُُهْم، وكم َضيـَُّعوا قَبَلُه وبـََعَدُه !! 
                                                           

  . ٧٥/  ٢املستشرقون: ) ٩٨(
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  َوتِلَك ُمشِكَلٌة َقِدميٌَة حديثٌة َشَكا ِمْن َوَجِعَها الُعَقالُء َقِدميًا.
  ه): . ق. ٢٥(ت  )٩٩(قاَل َعِبيُد بُن األبَرِص األسدي

َــــــوِت تـَْنــــــِدبُِين 
 ألَلِفينَّــــــَك بعــــــَد امل

  

ــــــــاِيت َمــــــــا َزوَّْدتَــــــــِين زَاِديوِيف      َحَي
  

يعيُش يف  ه)١٧٥فقد كان عبقري زمانِِه وفلتة دهره اخلليُل بُن أمحَد الَفرَاهيدي (ت 
ُخصٍّ ِمْن أخَصاِص الَبصرِة، بَيَنَما يَعيُش النَّاُس بِعلِمِه، ويعلُِّم ُطالبُُه أَبناَء اخلَُلَفاِء واألمرَاِء 

يف الِبالِط الَعَباِسي، وجيرِي َعليهم الَعطَاءُ َوَلِديِهم، بلغِة الَعصر احلديث، ويَعِيُشوَن ُمرَفَِّهَني 
  صكوٌك مصرفيةٌ َمفُتوَحٌة. 

قاَل اخلليل العظيم يوًما ألهِلِ◌ البصرِة الذين عاَش بَينَـُهم يَنُشُر ِعلَمُه عليِهْم 
لو َوَجْدُت ِعندَُكم يف ُكلِّ  :وعلى َغريِِهْم ويتدفَُّق عطاًء وميُأل أجَواَءُهم ِمْن َشَذا َعْرِفهِ 

َا تـَرَكُت َمِديَنَتُكم !! )١٠٠(َيوٍم ِكيَلَجةَ 
  ُفوٍل مل
  الذي قال:ه) ٣٥٤يب املتنيب (ت رحَم اهللاُ أبا الط

 ِإذا تَرحَّلـــَت عـــن قـــوٍم وقـــد قَـــِدُروا
  

 َأال تُفـــــــــارَِقهم فـــــــــالراحلوَن هـــــــــمُ   
  

  فما أكثَر الذين أهلََبْت ظهوَرُهم ِسَياُط الُغربَِة، وقوُمهم يف غفلٍة عنهم سادرون!! 
  َعَرَف أَوَجاَعُهم فقاَل:ه) ٢٠٠غري أنَّ أبا الشمقمق (ت 

 إال َمــْن يُكاِبــُدهُ  ال يعــرُف الشــوقَ 
  

 وال الصـــــــــــبابَة إال مـــــــــــن يعانيهـــــــــــا  
  

ًة.    لقْد أثاَر الَعبَقرِيُّ ابُن جّين يف َأَحباثِِه َمسائَل لَُغويًَّة ُمِهمَّ
َفِمْن تلَك املسائِل اليت أثارها َمسألُة الَعالَقِة بَني األلفاِظ وَمَعانِيها، أو َما يُعَرُف 

  اة اَألصَواِت.يف الدراسات اللغويِة ِمبَُحاكَ 

                                                           
وفيه: (ألعرفنَّك) مكان (أللفينَّك)، والشعر  ٧٠ديوان عبيد بن األبرص طبعة أوربا: ) ٩٩(

 .٥٢، وأخبار شعراء الشيعة: ١٨٩/ ١والشعراء، الدار العربية للكتاب: 
  - ، واملعجم الوسيط- كلج   - العروس  يلجة بكسر الكاف: كيٌل ألهِل العراق. تاجالكِ ) ١٠٠(

 .٨٠٨: -كيل 
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فقد كاَن يرى، كما يرى غريُُه ِمْن ُعلَماِء، اللَغِة َأنَّ َكِلَماِت اللَغِة اإلنسانية اُألوَىل 
ا، فقاَل: (وذهَب بعُضُهم إىل أنَّ َأصَل  ابُتِكَرْت بتقليِد أصواِت الطبيعِة وحماكاِ

سُموَعاِت َكَدوّي ال
َ
ا هو اَألصواُت امل رِّيِح وَحنِني الرَّعِد وَخرِيِر املاِء اللَغاِت ُكلِّها إمنَّ

وَشحيج اِحلَماِر ونَِعيِق الُغرَاِب وَصهيِل الفرِس و نَزيِب الظَّيب وحنو ذلَك مث ولدِت 
  . )١٠١(اللغاُت عن ذلَك فيَما بعُد. وهذا ِعنِدي َوجٌه َصاِلٌح وَمذَهٌب ُمتَـَقبٌَّل)

للغِة َلَوَجْدنَا أثَر هذا َواِضًحا يف ُمَؤلََّفاِِْم ولو َرجعنا إىل ما كتبه الَغربِيُّوَن يف ِعْلِم ا
  َوَلَوَجْدنَا َبَصَماِت ابِن ِجينِّ بَارَِزًة ِفيَما كتبوا وصنفوا. 

 فرعِ  -أستاُذ ِعْلِم اللغِة  Stephen Ullmannيقول الربوفسور ستيفن أوملان 
ا املعروِف بثقافته الَواِسَعِة يف اللغِة بإنكلرت  Leadsِجبَاِمَعِة لِيدز  -الدراساِت الرُّوَمانِيَِّة 

وِعْلِم النـَّْفِس: (ويف أماِكَن ُأخَرى كثريٍة ُتسَتعَمُل  وقضاياها واألدِب والنَّقِد اَألديب
ِة عنها وَنستغلُّها استغالًال يُقَصُد ِبِه  َعربِّ

ُ
َحاِكيُة لألحداِث امل

ُ
وِحيُة ِمبََعانِيها أو امل

ُ
األصواُت امل
لراسني  Andromaqueالتَّأِثِري الّدرامي كما جاَء يف بيٍت من روايِة أندروماك  ِإىل ِإحَداثِ 

Racine  أورست«حيُث يسمُع« Oretes  َفِحيَح األَفاِعي يف اهلواِء وقد أصابـَْتُه لوثٌَة ِمَن
   .)١٠٢(الذي ُيشِبُه َفِحيَح األَفاعي Sاجلُُنوِن فَيِصيُح ِبعَبارٍة يتكرَُّر فيها صوُت الـ

سأََلَة كانْت َموِضَع ِعَنايَ  وهو
َ
َعَدٍد ِمَن الُكتَّاِب الغربيَني ُمشريًا  ةِ يذكُر أنَّ هذِه امل

عَىن َجيُب أْن يكوَن َصدًى لَلصَّوِت)Popeإىل قوِل بُوب 
َ
  . )١٠٣(: (إنَّ امل

ْم ذََكَرُه يف كتاِبه اَخلَصاِئص حيُث قاَل: (ِإنـَّهُ  هُ وأثُر ابِن ِجينِّ هنا واضٌح فهذا رأيُ 
ا ترتيَبها  َعربَّ عنها 

ُ
ا باألحداِث امل ِ قد ُيِضيُفوَن ِإىل اختياِر احلروِف وتشبيِه أصوا

                                                           
  . ٤٧ – ٤٦/  ١اخلصائص: ) ١٠١(
 .٧٨ – ٧٧دور الكلمة: ) ١٠٢(
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٣٨٢

وتقدَمي ما يَضاِهي َأوََّل اَحلَدِث وتأخَري ما ُيَضاِهي آخَرُه وَتوِسيَط ما ُيَضاِهي أَوَسطَُه 
قُصوِد والَغرِض املطلوِب.

َ
عَىن امل

َ
  َسوقًا لِلَحرِف على َمسِْت امل

َا َخفَقَة الَكفِّ على األرِض.و    ذلَك قوُهلُْم: َحبََث: فالباُء لِِغَلِظها ُتشِبُه ِبَصوِ
  ، ُتشِبهُ َخمَاِلَب اَألَسِد وبـَرَاثَِن الذِّئِب َوَحنوُمهَا إذا َغاَرْت يف األرِض.)١٠٤(واحلَاءُ ِلَصْحِلَها

  . )١٠٥(والثَّاُء لَلنـَّْفِث والَبثِّ يف التـُّرَاِب)
االنتباَه إىل بيتِني للشَّاِعِر كيبتس   Stephen Ullmann »ستيفن أوملان«ويُلِفُت  

Kepts  :◌ِوذلَك قولُُه:  »أغنية إىل بلبل«مْن قصيدتَِه  
Felour the very word is like a bell 
to call me back from the to many sole self. 

ُتشِبُه أو ُحتاِكي أصواَت  عُ ضائِ ومعناها أيها النـََّفُس الfelour» «مشريًا إىل أن كلمة 
خاِطِب ذاَت نفِسهِ 

ُ
   .)١٠٦(األجراِس فهي تـَُرنُّ يف أذنِِه وَترُِدُه عِن الطَّائِِر امل

َة التَّأَثُِّر بالَباِعِث الصَّويت على َتولِيِد الكلماِت ُتؤدي إىل  وهو يرى أنَّ ِشدَّ
عَىن 
َ
االعتقاِد بوجوِد ُمطابـََقٍة بَني الصَّوِت وامل

)١٠٧( .  

فَرَدِة ال باُجلملِة والعبارِة 
ُ
وهذا هو رأُي ابِن ِجينِّ وِإْن كاَن قد اهتمَّ بالكلمِة امل

عَىن. 
َ
  فحاوَل إجياَد عالقٍة بَني اللفِظ وامل

ا َفِهَي ِمَن األحَداِث فـََباٌب  َ قاَل أبو الفتِح: فََأمَّا ُمقابلُة األلفاِظ ِمبَا ُيَشاِكُل َأصَوا
   ْهٌج ُمتَلِئبٌّ عنَد َعارِِفيِه َمْأُموٌم.عظيٌم واِسٌع ونَـ 

                                                           
 . ٤٠١/ ١٣: -صحل  - الصوت. لسان العرب الصحل: الَبحَّة يف) ١٠٤(
 .١٦٣ – ١٦٢/  ٢: اخلصائص) ١٠٥(
 .٨١ – ٨٠ اللغة: دور الكلمة يف) ١٠٦(
 . ٨١: ) نفسه١٠٧(
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ا عنها  َعربَِّ 
ُ
وذلَك أَنـَُّهْم كثريًا ما جيعلوَن أصواَت احلروِف على َمسِْت األحداِث امل

ا عليها وذلَك  ا وحيتذوَ ا  ، )١٠٨(ما َنسَتْشِعرُهُ أكثُر ِممَّا نـَُقّدرُُه وأضعاُف فـَُيعّد ُلوَ
أَمِثَلًة كثريًة منها: َخِضَم وَقِضَم فاَخلْضُم اَألكُل الرَّْطب   ويورد ابُن ِجينِّ على ذلكَ 

كالِبطّيِخ والِقثَّاِء وما كاَن َحنَوُمهَا ِمَن املأكوِل الرَّْطِب، والَقْضُم لِلصَّلِب اليابِس فاختاُروا 
َا لِلرَّْطِب والَقاَف ِلَصالبَِتها لِلَياِبِس َحذًوا ِلَمسُموعِ  األصواِت على  اخلَاَء ِلَرَخاَوِ

  . )١٠٩(َحمُسوِس اَألحداثِ 

  ومْن ذلَك َسدَّ وَصدَّ، فإنَّ َسدَّ دوَن َصدَّ، َفَجَعُلوا الصَّاَد وهَي أَقَوى ِلَما هو أَقَوى. 

وِمْن ذلَك الَقْسُم والَقْصُم فالَقْصُم أقَوى ِفعًال ِمَن الَقْسِم، َألنَّ ا لَقْصَم َيُكوُن 
، وقد يَقِسم بَني الشَّيَئِني َفال يَنَكُأ َأحَدُمهَا فَِلَذِلَك ُخصَّْت بِاألَقَوى الصاُد  َمَعُه الدَّقُّ

  .)١١٠(وبِاَألْضَعِف السِّنيُ 

مْن هذِه اإلشارَاِت وِمْن تلَك النُُّصوِص الصَّرَِحيِة َنسَتِطيُع أْن نـَُقوَل ُمطَمِئنَِّني: ِإنَّ 
َهِج ا َا. ُعَلَماَء اللغِة الغربيَني تَأَثـَُّروا ِمبَنـْ   بِن ِجينِّ وِبآرَائِِه اللغويَِّة وانتَـَفُعوا ِ

عُروَفِة بنظريِة  ةِ : يقوُل أصحاُب النَّظرِيَّ Ullmannيقوَل أوملان 
َ
 bow – wowامل

ِإنَّ الكلماِت كانْت يف األصِل َتقِليًدا َألصَواِت الطبيعِة َكَما هي حاُهلَا اآلَن يف لغِة 
  . )١١١(األطفال

ُر ابِن ِجينِّ يف الَبحِث اللغوي الَغرِيب وِإْن مل يَنِسْبُه الغربيوَن ِإليِه َبْل هذا هو بعيِنِه أَثَـ 
، ِمْن َغِري َدلِيٍل َساُقوُه مَع أَنـَُّهْم آخذوَن َعْن )١١٢(َحاَولوا َعَبثًا ِنْسَبَتُه ِإَىل ُقَدَماِء اِإلغرِيقِ 
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َا وَنشرَِها، ابن جّين ألَنََّهُ◌ْم َبَني ُمطِّلٍع على ُمَصنَـَفاتِِه اطِّال ِ ًعا ُمَباِشرًا َعْن َطرِيِق ِقرَاَء
وُمطَِّلٍع على آرائِِه اطِّالًعا َغَري ُمَباِشٍر بَِأخِذَها ِممَّن اطََّلُعوا عليها مث نـََقُلوها َنصًّا أَو 

ْعَىن.
َ
  بِامل

اِحثَني يف وبعد فأرجو أْن أكوَن قد َقدَّْمُت يف هذا اجلهِد ِخدَمًة لُِلغِتَنا العربيِة ولِلبَ 
حَتَسِب وكتبُت عنُه 

ُ
َجاِل وإْن كنُت قد َدَرْسُت ُجهوَد ابِن ِجينِّ النَّحويَة يف امل

َ
هذا امل

ُحبوثًا ُمنَـوًِّها بَِنَشاِطِه اللغوي والنقِدي وُعْدُت إليِه يف هذا البحث ُألَسِلَط الضَّوَء على 
َ◌ُه، ولِكْن  َنَشاِطِه اللغوي وأثره يف الدرس اللغوي الغريب، ال أزُعمُ  أَنَِّين َوَفِ◌يُتُه َحقَّ

  َحسِيب أَنَِّين بذلُت جهِدي، واهللاُ ِمْن َورَاِء الَقْصِد.
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 م. ١٩٦٢ديوان لبيد بن ربيعة. حتقيق إحسان عباس، طبعة الكويت،  - ٣٧
  .م١٩٥٠ -ه ١٣٦٩ديوان اهلذليني. طبع دار الكتب،القاهرة،  - ٣٨
، حتقيق مصطفى السقا ومجاعته، ه)٣٩٢سر صناعة اإلعراب. أليب الفتح عثمان بن جين (ت  - ٣٩

  م.١٩٥٤ - ه  ١٣٧٤، القاهرة، ١فى البايب احلليب، طمطبعة مصط
  ه.١٣٥٠،مكتبة القدسي، ه) ١٠٨٩شذرات الذهب يف أخبار من ذهب. لعبد احلي بن العماد احلنبلي (ت  - ٤٠
، حتقيق حممد نور احلسن ومجاعته، مطبعة ه) ٦٨٦شرح الشافية. للرضي األسرتاباذي (ت  - ٤١

 ه. ١٣٥٨ -ه  ١٣٥٦حجازي،القاهرة، 
، تعليق الشنقيطي، ه) ٩١١شرح شواهد املغين. جلالل الدين عبد الرمحن السيوطي (ت  - ٤٢

حتقيق أمحد ظافر كوجان، نشر جلنة الرتاث العريب، ب. ت، مصور باألوفست عن طبعة 
 م. ١٩٦٦ -ه ١٣٨٦دمشق، 

القاهرة،  )،ه ٤٨٦شرح املعلقات السبع. أليب عبد اهللا احلسني بن أمحد بن احلسني الزوزين (ت  - ٤٣
 م.١٩٦٤ -ه  ١٣٨٤مطبعة السعادة، 

دار  ،ه)٦٤٣موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش النحوي (ت  للشيخ .لاملفصَّ  شرح - ٤٤
 .  م١٩٣٠ - ١٩٢٨ املنريية، القاهرة،بالطباعة 

الشريف الرضي وجهوده النحوية.  للدكتور حازم سليمان احللي، نشر وزارة اإلعالم دار  - ٤٥
 م.  ١٩٨٦قافية، بغداد، الشؤون الث

حتقيق أمحد عبد الغفور عطار، دار ه) ٣٩٣جلوهري (تإلمساعيل بن محاد ا الصحاح. - ٤٦
  م.١٩٨٧ -ه١٤٠٧العلم للماليني بريوت 

، حتقيق الدكتور حمسن ه) ٨٥١طبقات النحاة واللغويني. لتقي الدين بن قاضي ُشهبة (ت  - ٤٧
 م. ١٩٧٤ - ١٩٧٣غياض، مطبعة النعمان، النجف األشرف، 

، حتقيق حممد ه)٣٧٩. أليب بكر حممد بن احلسن الزبيدي (ت طبقات النحويني واللغويني - ٤٨
 م. ١٩٧٣أيب الفضل إبراهيم، دار املعارف مبصر، 

حتقيق الدكتور مهدي ه ) ١٧٥العني. أليب عبد الرمحن اخلليل بن أمحد الفراهيدي ( ت  - ٤٩
، وزارة الثقافة واإلعالم  دار الرشيد للنشر، بغداد، املخزومي والدكتور إبراهيم السامرائي

 م.١٩٨٥ - ١٩٨٠ومطابع الرسالة، الكويت، 
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٣٨٨

، حتقيق ج. ه)٨٣٣غاية النهاية يف طبقات القراء. حملمد بن حممد بن اجلزري (ت  - ٥٠
 م. ١٩٣٣ -ه  ١٣٥١براجشرتاسر، مكتبة اخلاجني، القاهرة، 

 ، بريوت، ب. ت.ه)٣٨٥عقوب إسحاق بن الندمي (ت الفهرست. أليب الفرج حممد بن أيب ي - ٥١
، ، بريوت٢، طه) ٥٧٥ اإلشبيلي (ت فهرسة ما رواه عن شيوخه أبو بكر حممد بن خري - ٥٢

  م.١٩٦٣ -ه  ١٣٨٢
، دار ١٢٤يف البحث الصَّويت عند العرب. للدكتور خليل العطية، املوسوعة الصغرية،  - ٥٣

 م.  ١٩٨٣اجلاحظ، بغداد، 
حتقيق حممد أيب الفضل ، ه )٢٨٥العباس حممد بن يزيد املربد ( ت أليب اللغة. يف الكامل - ٥٤

ضة مصر للطبع والنشرشحاتهإبراهيم والسيد   . ت.ب ، ، دار 
 ه.  ١٣٠٧، طبعة بوالق، القاهرة، ه) ١٨٠الكتاب لسيبويه (ت  - ٥٥
حتقيق  ،ه) ٤٣٧ الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها، ملكي بن أيب طالب القيسي (ت - ٥٦

  م.١٩٧٤ - ه  ١٣٩٤الدكتور حميي الدين رمضان، مطبوعات جممع اللغة العربية يف دمشق، 
طبعة بوالق، القاهرة، ه) ٧١١لسان العرب. حملمد بن مكرَّم بن منظور األنصاري (ت  - ٥٧

 م. ١٨٩٨ -ه ١٣٠٨
، ١د املؤمن، ط، حتقيق حامه) ٣٩٢اللمع يف العربية. أليب الفتح عثمان بن جين (ت  - ٥٨

 م. ١٩٨٢ -ه  ١٤٠٢مطبعة العاين، بغداد، 
، مطبعة ه) ٣٩٢املبهج يف تفسري أمساء شعراء احلماسة. أليب الفتح عثمان بن جين (ت - ٥٩

 ه.  ١٣٤٨الشرقي، دمشق، 
، دار احلياة، ه)٥٥٢الطربسي (ت   دجممع البيان يف تفسري القرآن. للفضل بن أمح - ٦٠

  م.١٩٦١ -ه  ١٣٨٠بريوت، 
احملتسب يف تبيني وجوه القراءات الشاذة واإليضاح عنها. أليب الفتح عثمان بن جّين (ت  - ٦١

، حتقيق علي النجدي ناصف وصاحبيه، اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمّية، القاهرة، ه) ٣٩٢
 ه. ١٣٨٩ - ١٣٨٦

 جملة كلية احملتسب من ذخائر النحو والصرف واللغة. حبث للدكتور حازم احللي، منشور يف - ٦٢
 م.١٩٩٦الرتبية، جامعة السابع من أبريل 
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براجشرتاسر،  ، حتقيق ج.ه)٣٧٠خمتصر يف شواذ القرآن للحسني بن أمحد بن خالويه (ت - ٦٣
 م.١٩٣٤املطبعة الرمحانية مبصر، 

بوالق  ١)، طه ٤٥٨(ت األندلسي احلسن علي بن إمساعيل بن سيده  أليب .املخصص - ٦٤
  ه.١٣١٨ -ه ١٣١٦القاهرة  -
كتور رمضان عبد التواب، مطبعة املدين، د ومناهج البحث اللغوي. للاللغة  علمإىل  دخلامل - ٦٥

 م.١٩٨٤ -ه ١٤٠٣، القاهرة، ١ط
حتقيق حممد أيب ه).  ٣٥١مراتب النحويني. لعبد الواحد بن علي أيب الطيَّب  اللغوي (ت  - ٦٦

ضة مصر، القاهرة، ط  م.  ١٩٧٤ - ه  ١٣٩٤، ٢الفضل إبراهيم، دار 
 م. ١٩٦٥املستشرقون. لنجيب العقيقي، طبع دار املعارف مبصر،  - ٦٧
، حتقيق أمحد يوسف خبايت وحممد ه)٢٠٧معاين القرآن. أليب زكريا حيىي بن زياد الفراء (ت  - ٦٨

 م. ١٩٨٠، اهليئة املصرية العامة للكتاب، ٢علي النجار وغريمها، ط
ىل معرفة األديب. لياقوت بن عبد اهللا احلموي معجم األدباء ويسمى إرشاد األريب إ - ٦٩

، مطبعة هندية باملوسكي، ٢، حتقيق د. س. مرجليوث، طه)٦٢٦الرومي البغدادي (ت 
 م.١٩٢٣القاهرة، 

  م.١٩٧٢ - ه  ١٣٩٢، مؤسسة اخلاجني، القاهرة، ١معجم شواهد العربية. لعبد السالم هارون، ط - ٧٠
 ه.  ١٣٧٨رمي. حملمد فؤاد عبد الباقي، مطابع الشعب، القاهرة، املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الك - ٧١
 - ه ١٣٨٠املعجم الوسيط. إخراج إبراهيم مصطفى ومجاعته، جممع اللغة العربية، القاهرة،  - ٧٢

 م.١٩٦١ -ه ١٣٨١م / ١٩٦٠
، حتقيق أمحد حممد شاكر ه)  ١٦٨املفّضليات. للمفضل بن حممد بن يعلى الضَّيبِّ (ت  - ٧٣

 م.١٩٦٤، دار املعارف مبصر، القاهرة، ٣سالم هارون، ط وعبد ال
، حتقيق حممد عبد اخلالق عضيمة، ه) ٢٨٥املقتَضب. أليب العباس حممد بن يزيد املربد (ت  - ٧٤

 ه.  ١٣٨٩ - ه  ١٣٨٦اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية، القاهرة، 
حتقيق مصطفى وعبد ه)  ٣٩٢املنصف شرح تصريف املازين. أليب الفتح عثمان بن جين (ت - ٧٥

 م.١٩٦٠ - ه  ١٣٧٩، مطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده، القاهرة، ٢اهللا أمني، ط
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منهج األخفش األوسط يف الدراسات النحوية. للدكتور عبد األمري الورد، مؤسسة  - ٧٦
 م. ١٩٧٥ -ه  ١٣٩٥، ١األعلمي، بريوت، ط

 املوسم جملة فصلية تصدر يف بريوت. - ٧٧
لباء يف طبقات األدباء. أليب الربكات عبد الرمحن بن حممد بن أيب سعيد األنباري (ت نزهة األ - ٧٨

  م.١٩٧٠، مكتبة األندلس، بغداد، ٢، حتقيق الدكتور إبراهيم السامرائي، طه)٥٧٧
 م.١٩٧٣ -ه  ١٣٩٣نشأة النحو. حملمد الطنطاوي،دار املعارف مبصر،  - ٧٩
، مطبعة التوفيق، ه)٨٣٣حممد بن اجلزري (ت  النشر يف القراءات العشر. حملمد بن - ٨٠

 ه. ١٣٤٠دمشق، 
 م.١٩٨٣ -نشوء اللغة. لألب أنستاس ماري الكرملي، املطبعة العصرية، بغداد  - ٨١
. حبث منشور يف جملة كلية الفقه، النجف، العدد  - ٨٢  م.١٩٨٩، سنة ٣نقد النَّص عند ابن ِجينِّ
، حتقيق هلموث ٢، طه)٧٦٤ن أيبك الصفدي (ت الوايف بالوفيات. لصالح الدين خليل ب - ٨٣

 م.١٩٦٢ - ه ١٣٨١ريرت، نشر دار فرانزشتاينر، شتوت غريت، أملانيا، 
، ه)٦٨١ وفيات األعيان. أليب العباس مشس الدين أمحد بن حممد بن أيب بكر بن خلكان (ت - ٨٤

  م.١٩٧٧ - ه ١٣٩٧عباس، دار صادر، بريوت.  نحتقيق الدكتور إحسا
  األجنبية: املصادر - ٨٥

O. Rescher. 
 Studenutler Iben Gini, . 
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 رواية األدب الجاهلي في مؤلفات الجاحظ
  المنهج واألثر

  

  )*(د. أحمد عبد المنعم حالو

  
  الجاحظ، تعريف وتصنيف:

م) وامسه عمرو بن حبر بن حمبوب ابن فزارة ٨٦٩-٧٧٧ه/٢٥٥-١٥٩اجلاحظ (
الكناين الليثي، أبو عثمان، الشهري باجلاحظ، ُمسّي بذلك لنتوء حدقتيه وجحوظهما، 

، ولكّن املطّلع على مؤلفات أيب عثمان )١(أن نسبه إىل كنانة نسب والءويرى بعضهم 
وما مازجها من حبٍّ للعربية واإلسالم، يشك فيما يُروى عن والئه، ويرى أنه عريب 
النسب خالصه، فإن صّح ما قيل، فأي إخالص شاكل الرجل، وخالطه حىت صار إىل ما 

  يت تضاف إىل صفاته وأخالقه.صار إليه؟ بل هو لعمري من كربيات حسناته ال

كان اجلاحظ كبري أئمة األدب وإماًما من أئمة الكالم، وزعيًما من زعماء 
ا حميطًا مبعارف عصره، ال يكاد يفوته شيء منها،

ً
وكان راوية من املعتزلة، وكان عامل

رواة اللغة وآدابها وأخبارها، غابرها ومعاصرها، واسع الرواية دقيق المعرفة، قوي 
  .)٢(ة في نقد اآلثار وتمييزهاالملك

                                                           
  ) أستاذ مساعد يف قسم اللغة العربية جبامعة البعث.*(
  .، ومثة مصادر ترمجته٥/٧٤) األعالم/ خري الدين الزركلي، ١(
  .١٨ء، حققه طه احلاجري، ص) البخال٢(
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، وقد كان لنشأته وحياته يف هذه املدينة أكرب األثر فيما )٣(مولده ووفاته يف البصرة
، وكذلك الدراسات )٥(، يصعب حصرها يف هذه العجالة)٤(رواه، وخطّه من مؤلفات

ها اليت قامت حوله وتناولت علمه وأدبه وجزئيات حياته تكاد ال ُحتصر، بيد أن قلة من
اجته إىل َمعلم روايته األدبية ومنهجه يف هذه الرواية، وهو ما سيبني عنه هذا البحث، 
بدًءا من التذكري خبصوصيته وأمهيته، ومرورًا برواية األدب اجلاهلي اليت ندبنا أنفسنا 
للحديث عنها إىل أن آلت دواوين وكتًبا مسّطرة وانتهاًء برواية اجلاحظ هلا وتدوينه 

ا مالحظني عدًدا من النقاط البحثية من حنو توثيق الشعر اجلاهلي والعناية أقساًما منه
  جلاحظ يف روايته وخصائصه الفنية.بتدوينه ومن حنو منهج ا

  خصوصية البحث:

الشك أن ختصيص البحث برواية اجلاحظ لألدب اجلاهلي، شعره ونثره، وما 
ه أننا نرى على سبيل ميت إىل ذلك العصر من أخبار وأنساب وعادات وتقاليد، مردّ 

املثال كيف أفاد اجلاحظ من هذه الرواية، فأوقف دفقات خصبة من فكره وعقله، 
وروايته للدفاع عن العرب أمام الشعوبية اليت استهدفتهم من كل جانب، وهامجتهم 
من كل اجتاه، مستهدفة إرث العرب، والسيما اجلاهلي منه، مبا مثّله من عادات يف 

 وصفات يف الشجاعة واإلقدام، وطرائق يف املعاش من حل وترحال الكرم والضيافة،

                                                           
، ومعجم األدباء ١٢/٣١٩، وانظر معلومات أخرى يف تاريخ بغداد ٥/٧٤) األعالم ٣(

  .٥٨٧، والعصر العباسي الثاين /١٢/١١٣
يف ألوان شىت من املعرفة، وهذا يف أقصى تقدير هلا مما رآه  ائة وستني مؤلفً وتقع يف زهاء ثالمث) ٤(

، احليوان، حتقيق عبد ه)٦٥٤ُط ابن اجلوزي املتوىف (يف مشهد أيب حنيفة ببغداد سب
  .٥السالم حممد هارون، املقدمة، ص

  .١٢-١/٥) انظر ما عّده اجلاحظ من مؤلفاته يف احليوان ٥(
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، واعتيادات هلم يف اخلطب والكالم، كاستعانتهم أثناء اخلطابة بالعصي )٦(وطعام
، أو مشارًا إليه )٧(واملخاصر، اعتمادهم على القسي، مما جنده مبثوثًا يف البيان والتبيني

  .)٨(يف مؤلفاته األخرى

فيما أبدعه اجلاحظ وخطّه يف كتابه احليوان، فإنه عّول به  واألمر نفسه يُقال
تعويًال كبريًا على اإلرث اجلاهلي، والسيما الشعر يف كثري مما استشهد به أو حققه، 

وكل معىن مسعناه يف باب معرفة احليوان «أو رّد به على فالسفة اليونان، وهو القائل: 
كلمني إال وحنن قد وجدناه أو قريًبا منه يف من الفالسفة، وقرأناه يف كتب األطباء واملت

  .)٩(»أشعار العرب واألعراب
إّن مثل هذا االستيعاب اجلاحظي لإلرث كان الدافع وراء ختصيص البحث برواية 
األدب اجلاهلي دون غريه من اآلداب، وإن كان باع اجلاحظ قد اتسع هلا مجيًعا، 

تتبع مرويات اجلاحظ  إذاالباحث ُيضاف إىل هذا عمق النتائج اليت قد يصل إليها 
  .)١٠(حول هذا العصر الدقيقةاألدبية وأحكامه 

  رواية األدب الجاهلي:
مما الشك فيه أّن اإلرث اجلاهلي، والسيما الشعر، قد انتقل عن طريق الرواية، 

                                                           
 - برأيهم  -  انظر من ذلك محلة الشعوبية على اللنب الذي كان ميثل قيمة عليا من القيم العربية) ٦(

  .٢٢٦تور عبد احلفيظ السطلي، صديوان أمية بن أيب الصلت، الدك
، مث أول اجلزء الثاين، مث أول اجلزء الثالث، وانظر كذلك: نظرة تارخيية يف ٣٨٣و ١/٣٧٠البيان والتبيني ) ٧(

  ، وما بعدها.١٤٥حركة التأليف عند العرب يف اللغة واألدب، الدكتور أجمد الطرابلسي، ص
سهل بن هارون يف ذم الكرم، ومدح البخل ، فيما عرض له من رسالة ٢٩) انظر البخالء، ص٨(

  مما نأى عنه العرب.
  مقدمة التحقيق. ١/١٩) احليوان ٩(
فيما أقره عن  ،٣٨ص  ،الدكتور شوقي ضيف ،العصر اجلاهلي:) انظر على سبيل املثال١٠(

  .اجلاحظ من حتديده زمن العصر اجلاهلي



  )٢) اجلزء (٨٤اجمللد ( –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

٣٩٤

وكانت ُأحيطت بقدر كبري من التحقيق والتمحيص، إنّه وإن كان هناك رواة متهمون، 
لماء األثبات باملرصاد من أمثال املفضل الضّيب (الكويف) واألصمعي فقد كان هلم الع

(البصري) وغريمها، وإّمنا مثل الشعر اجلاهلي يف روايته، ومن مث تدوينه مثل احلديث 
حنل كثري، ولكن العلماء استطاعوا متييز صحيحه من زائفه،  النبوي الشريف، فقد دخله
  .)١١(وكذلك شأن الشعر اجلاهلي

امات يف بيئة الرواة مزلًقا إىل  الّ وضوعية البحث مّنا أموتقتضي  نتخذ من كثرة اال
الطعن يف الشعر اجلاهلي عامة، وما قد يأيت يف أعقابه من نثر خطايب، وأنساب، وأخبار. 

لزائف واملنحول، وإمنا نطعن فيما طعن الرواة الثقات به، وما أمكننا الوقوف عليه من ا
، وإن اختلفوا يف مناهجهم، مة ما رواه العلماء األثبات صحيًحابقى عاوفيما وراء ذلك ي

وطرائقهم يف الرواية، وعليه ميكن إمهال بعض ما جاءنا من أمثال محاد الراوية وخلف 
األمحر مما قام الدليل بكذبه واصطناعه، وكذلك ما جاء من طريق أصحاب األخبار 

ن نضيف إليه ما اختلف فيه ميكن أاملتزيدين، وما وضعه القصاص عن العرب البائدة، و 
م، فينبغي أن نقبله، يقول ابن سالّم:  الرواة. وأما ما اتفقوا عليه أو ما جاءنا عن أثبا

قد اختلفت العلماء يف بعض الشعر، كما اختلفت يف بعض األشياء، وأما ما اتفقوا «
   ».)١٢(عليه، فليس ألحد أن خيرج منه

ية ملرويات األدب اجلاهلي تعدد وسائل الرواية األدبية والالفت بعد هذه املقدمة التوثيق
منذ العصر اجلاهلي نفسه، وإىل أن ّمت تدوين هذا الشعر يف القرن الثاين والثالث اهلجريني 
حيث عصر اجلاحظ، وأنداده من العلماء فيما نقلوه، أو أثبتوه، أو ختريوه.وكان ميكننا أن 

اإلسالم، وإىل أن كان عهد يف اجلاهلية، مث يف نذكر بشيء من التفصيل ما كان للرواية 

                                                           
 .١٥٦) انظر العصر اجلاهلي /١١(
  .١٥٧وانظر العصر اجلاهلي / ،٦) طبقات فحول الشعراء/١٢(
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ا ُعجالة وحسب، ومهما يكن، فاملتتبع لشؤون الرواية  يرى  في الجاهليةاجلاحظ نفسه، لوال أ
ما قامت به من دور إجيايب فّعال يف نقل الشعر خالل العصر اجلاهلي نفسه مالحظًا إدراك 

. ومعايًنا يف )١٣(ضمن حميطهم، ويف آفاق اجلزيرةالشعراء أّن الرواية هي الوسيلة لنقل أشعارهم 
الوقت نفسه الوسائل األخرى هلذه الرواية الشعرية، من حنو تلمذة بعض الشعراء لبعض يف رواية 
الشعر، وصنعته، على حنو ما تلمذ زهري بن أيب سلمى ألوس ابن حجر، وكان زوًجا ألمه، 

، فهؤالء وأمثاهلم )١٤(إىل آخر هذه السلسلة وعلى حنو ما تلمذ كعب بن زهري واحلطيئة لزهري، 
ممن روى بعضهم عن بعض متأثرين بأواصر القرىب تارًة، وباملذهب الواحد يف احلياة تارة 

زمانًيا ومكانًيا يف  - كما الحظنا  –امتدوا  )١٥(كرواية الصعاليك والفرسان عن بعضهم  - أخرى،
القبيلة كانت تروي شعر شاعرها، مشول واسع لرواية الشعر اجلاهلي، ُيضاف إىل ذلك أن 

  .)١٦(وكذلك كانت تفعل أسرة الشاعر، ومثة أخبار عالية التوثيق تدل على ذلك

استطاعت الرواية أن تنقل طائفة من هذا الشعر إىل القرن اهلجري األول، وفي اإلسالم 
وقد يكون من الدالئل على ذلك اهتمام النيب عليه الصالة والسالم وصحابته بأشعار 

، وحني آلت األمور إىل اخللفاء استمروا هم، ومن حوهلم، يروون )١٧(جلاهليني وأخبارهما

                                                           
  ، شعر (املسّيب بن علس).٦٢، وانظر املفضليات، حتقيق (شاكر، وهارون) ص١٤٢العصر اجلاهلي /) ١٣(
  .٨/٩١، وانظر األغاين لألصفهاين ١٤٢) العصر اجلاهلي/١٤(
  .١٤٣) العصر اجلاهلي/١٥(
حاديث نبوية شريفة فيما استشهد به مؤلفه من أ ٩٦- ٩٥انظر ديوان أمية بن أيب الصلت /) ١٦(

  عن شريد بن سويد الثقفي، والفارعة أخت أمية، وروايتهما أشعار أمية.
، والفاضل للمربد ٤/٥٥٩من ذلك: السرية النبوية، حتقيق مصطفى السقا ورفيقيه انظر ) ١٧(

. وينظر كذلك خربه عليه الصالة والسالم مع النابغة اجلعدي، رسائل اجلاحظ، ١٣+١٢
  .٣٦٣حتقيق هارون /



  )٢) اجلزء (٨٤اجمللد ( –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

٣٩٦

، )١٨(الشعر اجلاهلي، من حنو األخبار املروية عن ابن عباس، ورسوخ قدمه يف هذا اجملال
  واستمرت كذلك قبائل الشعراء وأسرهم تروي أشعارهم، وتذيعها يف كل مكان.

ية على اتصاهلا وكفايتها يف محل الكثري من الشعر استمرت الروا وفي العصر األموي
م وعماهلم،  اجلاهلي، وكان يؤازرها فيما آلت إليه نشاطًا وكفاءة عالية خلفاء بين أمية ووال

دارسة جندها بكثرة يف كتب ومثل هذه األخبار عن اهتمام األمويني بالشعر اجلاهلي رواية ومُ 
بقات فحول الشعراء البن سالَّم، واألغاين من حنو كتاب ط ،األدب والنقد والتاريخ

  ، وغريها.)١٩(لألصفهاين، واألمايل للقايل، وحلية احملاضرة للحامتي

ومثل هذا يُقال عن عدد من األمور جاءت تدعم الرواية، وتشّد من أزرها، من حنو 
ن االجتاه النقدي املؤيد للرواية، وهو مما ساد يف هذا العصر، وكان يطلب من الشعراء أ

يعتمدوا على الرواية بدًال من الكتابة. ومن حنو ما ورد عن الشعراء يف كثري من مواقفهم من 
الرواية، فبعضهم كالفرزدق نقل بوضوح وجالء أنه تلمذ لكثري من الشعراء اجلاهليني، والتلمذة 

 ، وبعضهم ممن اجته إىل مهنة التأديب كالطرماح)٢٠(إمنا كانت برواية أشعار هؤالء وحفظها
والكميت كانا يؤدبان الصغار برواية الشعر اجلاهلي، ألن االجتاه النقدي السائد خالل هذا 

  .)٢١(العصر كان يعلي من شأن الشعر اجلاهلي لقدمه وحسب

اختذت الرواية مظهرًا جديًدا مل يكن هلا فيما سبق، ألننا  وفي العصر العباسي
الشعر اجلاهلي ما يشبه احلرفة هلا، جند يف هذا العصر مجاعة من الرواة تتخذ من رواية 

ومل يكونوا يدونون هذا الشعر فحسب، وإمنا يضيفون إىل روايته ما يوضحه من شرح 

                                                           
  .١٥٠- ٦٧وما بعدها، واإلتقان يف علوم القرآن للسيوطي، حتقيق أبو الفضل إبراهيم / ١/٧٢األغاين ) ١٨(
  وغريمها. ٣٤٥، ٣٣٨، ٣٣٢، ١/٣٢٧) انظر على سبيل املثال الصفحات ١٩(
من هنا انربى اجلاحظ واصًفا الفرزدق، ومعربًا عن حسن تأتيه لرواية الشعر اجلاهلي بقوله: ) ٢٠(

  .١/٣٢١ية الناس، وشاعرهم، وصاحب أخبارهم) البيان والتبيني (إنه راو 
  .١/٣٢١، البيان والتبيني ١/٦٣) الشعر والشعراء، البن قتيبة، حتقيق أمحد حممد شاكر ٢١(
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لغريبه، أو إيضاح ملا فيه من أحداث وأنساب وأيام، ومما نعّده هلم أيًضا أن هؤالء 
اب، وقد الرواة كانوا يروون الشعر اجلاهلي واللغة وما إىل ذلك، عن القبائل واألعر 

أظهروا يف عملهم مهارة منقطعة النظري، إذ حتولوا جيمعون املادة اجلاهلية مجيعها بدافع 
خدمة القرآن الكرمي وتفسريألفاظه أوًال مث أصبحوا يقصدون جلمع هذا الشعر من أجل 

  .)٢٢(نفسه فقط 

والواقع أن رواة العصر العباسي كّونوا مدرستني متقابلتني، مدرسة يف الكوفة، 
م غري متشددين تشدد األخريين، ومن مث و  أخرى يف البصرة، وُعرف األولون بأ

م، ودخلها موضوع ومنتحل كثري، وقد ندد البصريون بالكوفيني،  تضخمت روايا
وبادهلم الكوفيون التنديد نفسه، فكان كلٌّ منهما يشكك يف اآلخر

. على أنه مل )٢٣(
اعني مما أشرنا إليه مطلع هذا ختل مدرسة منهما من علماء ثقات وآخرين وضّ 

البحث، وميكننا هنا أن خنّص اجلاحظ بكلمة موجزة حول ما يُقال عن روايته، 
ا كانت تغذيها   - والسيما أن الرجل كان مظنة القول، ويبدو أّن التهم اليت ُرمي 

أسباب شخصية، ومذهبية، وتارخيية، وجغرافية، فضًال عن غريها من  -على األكثر 
  .)٢٤(اليت تفتح على بعضها األسباب

ولعل السبب اجلغرايف هو األهم بسبب احتدام الصراع بني البصرة والكوفة، وكان 
قد بلغ أوجه يف عصر اجلاحظ،وكان اجلاحظ نفسه طرفًا مهًما يف هذا التجاذب 

                                                           
  .١٤٨) العصر اجلاهلي /٢٢(
  وما بعدها. ٤٢٤ناصر الدين األسد/ للدكتور) مصادر الشعر اجلاهلي، ٢٣(
، اجمللد ٤، مقالة الدكتور حممد حممود الدرويب، جملة عامل الفكر، العدد التهم املوجهة إىل اجلاحظ) ٢٤(

  .٢٠٠٧، عام٣٥



  )٢) اجلزء (٨٤اجمللد ( –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

٣٩٨

، وكان )٢٥(والتنابذ، وكان حبكم مولده ونشأته، وأثر البصرة يف نفسه حيتج للبصرة
  .)٢٦(عد يعتدون مبا أنتجه اجلاحظ ويفخرون به، والسيما كتابه احليوانالبصريون من ب

هذا األمر على الكوفيني، فقد وقف بعضهم موقًفا  يظهر أثرولعله كان متوقًعا أن 
شديًدا من اجلاحظ، وقابله بالتهمة، ويكفي أن ُيشار إىل جتريح ثعلب الكويف للجاحظ 

  ».)٢٧(أمونليس بثقة وال م«البصري حني وصفه بقوله: 

  تدوين األدب الجاهلي:

م يف صدر اإلسالم، فهم  رأينا أن العرب مل يدوِّنوا شعرهم يف اجلاهلية، وبقي هذا شأ
يتناشدون الشعر، وال يقيدونه إال قليالً، وهو ما أقره اجلاحظ نفسه حني أتى على الرواية 

وكل شيء للعرب، فإمنا «، يقول:العربية دراسة ومتحيًصا موازيًا بينها وبني التقييد أو التدوين
هو بديهة وارجتال، وكأنه إهلام...فما هو إال أن يصرف العريب ومهه إىل مجلة املذهب، وإىل 

، غري أن هذا ال يعين التأخر يف تدوين )٢٨(»العمود الذي يقصد فتأتيه املعاين أرساالً...
إىل عدد من املدونات يف اإلرث اجلاهلي وماتاله إىل ما ال حصر له، فثمة أخبار وإشارات 

، وندلف إىل اجلاحظ مشارًكا يف النهضة التدوينية اليت )٢٩(القرن األول و الثاين اهلجريني
سادت يف عصره إبان النصف األول من القرن الثالث اهلجري، لنراه قد بّذ أقرانه وفاق 

ة، ويكفي أن معاصريه فيما رواه، وفيما دّونه أيًضا، والسيما ما تعلق منه بأدب اجلاهلي
فإن األول منهما، وإن كان  »البيان والتبيني«و »احليوان«نذكر من هذه املدونات كتابه 

                                                           
  .٧/٧) احليوان ٢٥(
  .٢/١٤٠٦) معجم األدباء لياقوت احلموي، ٢٦(
، ولسان العرب، مادة (جحظ) وانظر ٢/٢٢٣) كتاب الضعفاء واملرتوكني، البن اجلوزي ٢٧(

يب (التهم املوجهة للجاحظ) عامل الفكر، مصادر أخرى للخرب يف مقالة الدكتور الدرو 
  م.٢٠٠٧، ٣٥، اجمللد٤العدد

  .٣/٢٨) البيان و التبيني ٢٨(
 .١٦٢ -١٥٩) العصر اجلاهلي ٢٩(
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امسه يوهم أنه خصص باحليوان، وما ميت إليه بسبب، إّال أنّه مل يكن إال معلمة 
واسعة وصورة ظاهرة لثقافة العصر املتشعبة األطراف، وقد كانت غزارة الشعر املروي 

يف هذا الكتاب مثار شك عند الدكتور طه حسني، وذلك يف مؤلفه:  عن اجلاهليني
(يف األدب اجلاهلي) فاّدعى أّن اجلاحظ إمنا فعل ذلك ليدل على اتساع معرفة 

، واحلق أّن هذا مل يكن من أهداف اجلاحظ، )٣٠(اجلاهليني يف هذا العلم، عصبية هلم
أن معارفهم فيه معارف أولية، فهو نفسه ينفي عنهم العلم الدقيق باحليوان، إذ يشري 

  .)٣١(وأنّه إّمنا دار يف أشعارهم، ألنه كان مثبوتًا حتت أعينهم وأبصارهم يف ديارهم

مباحث كثرية عظيمة القيمة،  -كما ال خيفى-وفيه  »البيان«وحنوه كتابه اآلخر 
دقيقة الداللة تتصل مبفاهيم البيان والفصاحة والبالغة، ولعل نقطة االنطالق فيها 
رغبة اجلاحظ يف الثبات أمام دعاة الشعوبية، وتوضيح ما للعرب من مزايا يف لغتهم 
م وبديهتهم وسرعة خاطرهم، وهو مما جعل اجلاحظ على احتكاك مباشر  وبيا

  .)٣٢(بالرتاث العريب اجلاهلي شعرًا وخطًبا، وعادات وتقاليد، ومأثورات وقيم

ته يسمع ويروي ويسند ضاربًا املثل يف وهكذا بدا اجلاحظ قويًّا يف مؤلفاته ومدّونا
، وهوما )٣٣(التدقيق والتوثيق العلمي مما نراه ماثًال يف أي صفحة من صفحات كتبه

سنقف عليه تفصيًال وتدقيًقا بدًءا من رواية اجلاحظ، منهجها وخصائصها، وانتهاًء 
  بأثرها يف أعماله ومدوناته.

                                                           
  من الكتاب. ١٧٦) انظر الصفحة ٣٠(
  .١٧٤-١٧٣وما بعدها، وانظر العصر اجلاهلي  ٦/٦٩و  ١/٢٨) احليوان ٣١(
  .١٢٠/) نظرة تارخيية يف حركة التأليف عند العرب ٣٢(
، ١٨، ١٦، ١/٩) انظر على سبيل املثال ال احلصر (البيان والتبيني) يف املواضع اآلتية: ٣٣(

، ٦٠، ٤٥، ٣٤، ٢٧/ ٣، و١٦٦، ٦١ ،٥٩، ٢٤، ١٨ ،٢/١٠، و٢٨٧، ٣٩، ٢٣
  .٩٦، ٩٢، ٨٣، ٧٢، ٤/٦٧، و٨٥، ٨١



  )٢) اجلزء (٨٤اجمللد ( –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

٤٠٠

  رواية الجاحظ:

ط األول من رواة اللغة واألخبار والتاريخ من يلتمع هنا اسم اجلاحظ يف الره
أمثال األصمعي وأيب زيد، واملدائين، وهشام بن حممد الكليب، وسواهم ممن ضربوا 

، غري أنّنا لو ذهبنا نقارن بني رواية )٣٤(بسهم كبري يف وفر اإلنتاج الفكري والتأليف
جدنا اختالفًا بيّـًنا بني اجلاحظ، ورواية معاصريه، ومن سبقه من اللغويني واألخباريني لو 

الروايتني، فإذا كان همُّ هؤالء مجيًعا مجع الشعر القدمي وزّجه إىل الناس، وغاية ما 
يعنيهم غرابته، أو إثارة شعور الدهشة لدى متلقيه، ورمبا كان أساس اختياره 

، فإّن اجلاحظ خّط لنفسه )٣٥(االستشهاد خلرب ما، أو توجيه عبارة مأثورة، وحنو ذلك
يًال آخر يف الرواية، إذ مضى يقبل ويرفض، ويثبت وينفي، منوًعا يف اختياراته، ال سب

ض  يقبل القدمي لقدمه، وال يهمل املولد حلداثته، مهّه املوضوع الذي أخذ به نفسه، و
ملعاجلته، ولعلنا فيما يلي نتبني سبيله، ونضع أيدينا على مالمح منهجه ومسات فنه 

  فيما رواه وختّريه.

  جه في الرواية:منه

بّث اجلاحظ يف أثناء كتبه ومؤلفاته منهجه يف الرواية،وما أخذ به نفسه من مراجعة 
ومطالعة، ورفض واختيار، ومساع وإسناد، ومعاينة وجتربة، واستقصاء وإحاطة، وسنعمد 

ه فيما يلي لبيان منهجه ومساته الغالبة عليه مما رواه رواية أدبية، أو تارخيية عامة، أو ختريّ 
من األدب اجلاهلي باجتاهاته املختلفة، من شعر، وخطب، وتاريخ، ونسب، 
ومالحظات مهمة، نقلها أو قاهلا يف بالغته ونقده، وسوى ذلك مما تكلم به، أو نّبه 

  عليه يف أثناء كتبه، أو جاء به تطبيًقا عمليًّا ملا التزم به من األصول العلمية للرواية.
ـ(شدة وقع اللسان، وبقاء أثره على املمدوح ففي موضوعه الذي عنون له ب

                                                           
  مقدمة التحقيق. ١/٤) احليوان ٣٤(
  .٢٠) البخالء /٣٥(



٤٠١  د. أمحد حالو - رواية األدب اجلاهلي يف مؤلفات اجلاحظ 

، نقرأ له من مطالعاته واختياراته من حمفوظه الشعري اجلاهلي قول امرئ )٣٦(واملهجو)
  القيس:

 ولــــــــــو عــــــــــن نثــــــــــا غــــــــــريه جــــــــــاءين
  

 )٣٧(وجــــــرُح اللســــــان كجــــــرح اليــــــدِ   
  

ـــــــ  حبســــــام ســــــيفك أو لســــــانك وال
  

 )٣٨(الَكْلــــــمِ  ـــــــَكِلِم األصــــــيل كأرغــــــبِ   
  

  لعبد:وقول طرفة بن ا

 لجن مواجلـــــــــارأيـــــــــت القـــــــــوايف يـــــــــتَّ 
  

 )٣٩(تضــايق عنهــا أن توجلَّهــا اإلبــرْ   
  

  وقول األعشى:

 وأدفــــــع عــــــن أعراضــــــكم وأعــــــريكم
  

 )٤٠(لســــانًا كمقــــراص اخلفــــاجي ملحبــــا  
  

(ابن عن حممد بن زياد املعروف بـ »ثالثة أبيات«ويف املوضوع ذاته، روى مساًعا 
  .)٤١(»(األبيات)وأنشدين حممد بن زياد «األعرايب)، قال: 

، )٤٢(وروى كذلك مساًعا بيتني آخرين عن ابن األعرايب نفسه من نظم األسدي

                                                           
  . ١/١٥٦البيان ) ٣٦(
    .١٨٥، والبيت يف ديوان الشاعر/ أخربت به عن الرجل من حسن أو سيئما  :ثاالن) ٣٧(
  .) الَكِلم: بفتح فكسر: مجع كلمة. وأرغب: أوسع. والَكْلُم: اجلرح٣٨(
  .٩٦/١٦١ويّتلجن: يدخلن وانظر البيتني يف ديوانه  .القصائد :القوايف) ٣٩(
ا، اللسان٤٠( (قرص) وروى البيت. واخلفاجي: رجل  ) املقراص: احلديدة العريضة اليت يُقطع 

إسكاف منسوب إىل خفاجة (من معاوية بن عقيل). وامللحب: القاطع ، والبيت يف ديوان 
  .١٥٣األعشى الكبري/

 .٥٧./١) البيان ٤١(
، ١/١٥٩هو عبد قيس بن خفاف الربمجي، والرباجم من أسد بن ربيعة، انظر البيان ) ٤٢(

  .حيث القصيدة ٣٨٦واملفضليات / 



  )٢) اجلزء (٨٤اجمللد ( –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

٤٠٢

  ، وهي قوله:)٤٣(»أنشدنيها ابن األعرايب«يف صفة اللسان وأثره، وقدم هلما بقوله: 

ـــــــــــــا  وأصـــــــــــــبحت أعـــــــــــــددت للنائب
  

ـــــا وعضـــــًبا صـــــقيال    ت عرًضـــــا بريًئ
  

 ووقــــــــــــع لســـــــــــــاٍن كحــــــــــــد الســـــــــــــنا
  

 )٤٤(عســـوالن ورحمًـــا طويـــل القنـــاة   
  

وهكذا أضاءت لنا جزئيات النص السابق بعًضا من منهج اجلاحظ يف الرواية 
ومدى إفادته من مجعه ومطالعاته، وثقافته ومساعه، وقد ندعم الرأي مبنهجه يف 
السماع مبا قاله اجلاحظ نفسه يف هذا اجملال مع إشارته اللطيفة إىل أثر السماع يف 

وأنا أقول: إنّه ليس يف األرض  «وجودة بيانه، قال: شخصية الراوي، وتقومي لسانه، 
كالٌم هو أنفع وال آنُق، وال ألُذ يف األمساع، وال أشد اتصاًال بالعقول السليمة، وال 
أفتق للسان، وال أجود تقوميًا للبيان من طول استماع حديث األعراب العقالء 

بقني من الرواة أمثال أيب ، ويف هذا تذكري مبنهج السا)٤٥(»الفصحاء، والعلماء البلغاء
عمرو الذي كانت عامة أخباره عن أعراب، والسيما الذين أدركوا اجلاهلية، وذلك 

م.   لقرب زمنه من زما
وفيما يلي نص آخر يبني فيه اجلاحظ عن خمالطته للرواة املسجديني واملربديني، 

الرواة، وتقدمي  وجمالسته لكبار رواة عصره من البغداديني، مع شيء من التقومي هلؤالء
بعضهم على اآلخر يف جمال ما من جماالت الرواية، وكله مما يؤكد جانب السماع يف 

وقد أدركت رواة «املنهج واإلسناد املباشر مما ارتضاه اجلاحظ لنفسه، يقول: 
بن كركرة ااملسجديني وجلست إىل أيب عبيدة، واألصمعي، وحيىي بن جنيم، وأيب مالك 

ة البغداديني، فما رأيت أحًدا منهم قصد إىل شعر يف النسيب مع من جالست من روا

                                                           
  .١/٥٩البيان  )٤٣(
  ) العضب: السيف القاطع، والعسول: املضطرب للينه.٤٤(
  فيما رواه عن أيب عمرو.  ١/٣٢١، وانظر ١/١٤٥) البيان ٤٥(
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  .)٤٦(»فأنشده، وكان خلف جيمع ذلك كله
قال يل ابن األعرايب: قال املفضل بن حممد «وحنوه أيًضا من مساعه وإسناده 

الضيب: قلت ألعرايب منا: ما البالغة؟ قال يل: اإلجياز يف غري عجز، واإلطناب يف 
  .)٤٧(»غري خطل...

ا على مساع من غري إسناد، ففينقف  وقد ما خّص به اجلاهلية من أمساء كها
قالوا: أكهن «وحكامها وخطبائها وعلمائها من قحطان، يطالعنا بقوله (قالوا) هكذا 

  .)٤٨(»العرب وأسجعهم سلمة بن أيب حيَّة، وهو الذي يُقال ُعزَّى سلمة... 
فات اجلاحظ، فبعضه جاء به ومثل هذا يُقال يف الشعر اجلاهلي املروي يف مؤل

مساًعا وإسناًدا، وبعضه من حمفوظه ومطالعاته من غري ما إشارة إىل مساع أو إسناٍد، 
من حنو الباب الذي عقده اجلاحظ للردِّ على الشعوبية، وما ختّريه من أشعار قيلت يف 
املخاصر والعصي وحنومها، فنراه يتمثل ببعض قول معن بن أوس املزين يف بعض 

  ئه، وبيان ما للعصا عند العرب من أمهية:هجا

ـــــا ـــــت ردًف ـــــل جئ  إذا اجتمـــــع القبائ
  

ــــــــــــباال    وراء املاســــــــــــحني لــــــــــــك السِّ
  

 فــــال تُعطــــى عصــــا اخلطبــــاء فــــيهم
  

 )٤٩(وقـــــد تكفـــــى املقـــــادة واملقـــــاال  
  

  »ستة أبيات«
  ويتمثل كذلك بقول لبيد بن ربيعة:
ــــهُ  ــــراِدُق غمَّ  مــــا إن أهــــاب إذا السُّ

  

ـــــ   ـــــدُ قـــــرع القســـــيِّ وأُْرِع  )٥٠(ش الرِّعدي
  

                                                           
  .٢٤-٤/٢٣) البيان ٤٦(
  .١/٩٧) السابق ٤٧(
ة من مساعات اجلاحظ، البيان ١/٣٥٨البيان ) ٤٨( ، ٨٤، ١/٤٤،٤١.وانظر يف جمالس مشا

  حنو هذا يف سائر مؤلفاته.، و ١٩٣، ١٢٨، ١٢٣، ٩٧، ٨٧
  .٧٣واألبيات يف ديوانه / ٣٧٢، ٣٧٠/ ١) البيان ٤٩(
 ا،وغمه: أي كثر عليه. قرع القسي:أي يصيب بعضها بعضً  ،أي سرداق امللك :) السرادق٥٠(

  .٣٧وديوانه/ ١/٢٧٢البيان 



  )٢) اجلزء (٨٤اجمللد ( –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

٤٠٤

  وبقوله اآلخر يف خدِّ وجه األرض بالعصي والقسي عند أبواب امللوك:      

 َنِشــــُني صــــحاَح البيــــِد ُكــــلَّ عشــــيةٍ 
  

ـــــبِ     )٥١(بُعـــــوِج الّســـــرَاء عنـــــد بـــــاب ُحمجَّ
  

ومما يتمثل به ملطالعاته وحفظه من غري أن يعوِّل على السماع واإلسناد ما رواه 
  باب احلصر و العي:عن النمر بن تولب يف 

 أعــــذين ربِّ مــــن حصــــر وِعــــيٍّ 
  

 ونفـــــــــــــس أعاجلهـــــــــــــا عالَجـــــــــــــا  
  

  وما رواه عن زبّان بن سياريف الباب نفسه:

 وقلنــــــا بــــــال ِعــــــيٍّ وُسْســــــنا بطاقــــــة
  

 )٥٢(إذا النـار نــار احلــرب طــال اشــتعاهلا  
  

  وما رواه عن ُأَحيحة بن اُجلالح يف الصمت و النطق:

 والصـــــــمت أمجـــــــل بـــــــالفىت 
  

 ن ِعــــــيٌّ يشــــــينهمــــــا مل يكــــــ  
  

 والقــــــــــــــول ذو خطــــــــــــــل إذا
  

 )٥٣(مــا مل يكــن لــبٌّ يعينــه  
  

  وما رواه عن زهري بن أيب سلمى يف عيب اخلطل:

 وذي خطــل يف القــول حيســب أنــه
  

 مصــــــيٌب فمــــــايلمم بــــــه فهــــــو قائلــــــه  
  

 عبــــأت لــــه حلًمــــا وأكرمــــت غــــريه
  

 )٥٤(وأعرضــت عنــه وهــو بــاٍد مقاتلــه  
  

ية، فاملالحظ أن اجلاحظ كان يضم اإللف إىل وأما ما يتعلق بسائر منهجه يف الروا
إلفه، والصنو إىل صنوه، فيما كان يرويه سواء ما وافق به موضوعه أو خالفه، وللقارئ أن 

                                                           
 وعند باب امللوك يتالقى الناس فيتفاخرون وخيطون بقسيهم فيؤثرون يف األرض«يقول: ) ٥١(

  . ١٩، وانظر ديوانه/١/٣٧١البيان  »فذلك شينهم صحاح البيد
  . ٥، ٣/ ١) البيان ٥٢(
 .»...خٌري للفىت«ورواية البيت األول فيه  ٨٣وانظر ديوانه /  ٢/٢٧٥و ١/٥ نفسه) ٥٣(
   .١/١١٠) البيان ٥٤(



٤٠٥  د. أمحد حالو - رواية األدب اجلاهلي يف مؤلفات اجلاحظ 

  يعود إىل أي موضوع من موضوعاته لريى مثل هذا االختيار يف املوافقة أو املخالفة.

دة على ميزان العقل وقد يكون يف معاينته وجتربته وعرضه املمتحن مساًعا أو مشاه
وحمك املنطق والفهم ما ينيف على ما ذكرناه من طريقته يف السماع والرواية، وما كان 

  يصحب ذلك من دقة متناهية وأمانة علمية صارمة.

فمن معايناته على سبيل املثال ما وصف به نطق األعجمي للعربية، وكيف 
فظه قد يكون متخيّـرًا فاخرًا يعرف السامع لكالمه وخمارج حروفه أنه نبطي، مع أن ل

  .)٥٥(ومعناه شريًفا كرميًا

وأما عرضه املعاينة على حمك العقل واملنطق فصاحبنا رجل جريء العقل، عنيف 
ا، بل يطرحها على املمتحن، وال يطأطئ  الفكر، فهو ال يقبل هذه النصوص بعال

ا عالًيا لريى وجه احلق فيها، وقلما تر  ك واحًدا منها إال تكلم بفكره هلا، وإمنا يصعد 
  فيه وعرضه على احلجة.

وهذا كتاب احليوان ينطق مبا ذُكر ال يكاد يغادر حرفًا من ذلك، وال خيفى على 
املطلع أن الكتاب قد نطق أوًال بأول بالقصد العلمي التفصيلي للحيوان مجيًعا، ولكل 

من سبقه  مملكة من ممالكه، ولكل جنس من أجناسه، وهو فضل اجلاحظ على مجيع
  .)٥٦( أو عاصره ممن كتب يف احليوان

فهذا مما يُسجل للجاحظ ومنهجه يف تناول العلوم كافة، غري أّن هذا لن ينسينا ما ندبنا 
أنفسنا إليه من عرض املعاينة العلمية، واملالحظة والتجربة، وما كان سبق احلديث عنه من 

ذلك باجتاه آخر من اجتاهات كتاب  مساع وحنوه على العقل واملنطق، وميكننا أن ندلل على
احليوان، وذلك أن اجلاحظ أفاد مما كتبه اليونان يف هذا اجملال، والسيما كتاب احليوان، 

                                                           
 .١/٦٩) البيان ٥٥(
  مقدمة التحقيق. ١/١٨،٢١) احليوان ٥٦(



  )٢) اجلزء (٨٤اجمللد ( –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

٤٠٦

، إال أّن ذلك مل مينعه من عرض هذا الفكر على العقل، واالمتحان، فما وافق )٥٧(ألرسطو
وقد مسعنا ما «رسطو: العقل قبله، وما خالفه رفضه، وكان اجلاحظ قال يف بعض رّده على أ

قال صاحب املنطق من قبل، وما يليق مبثله أن خيّلد على نفسه يف الكتب شهادات ال 
  .)٥٨(»حيققها االمتحان، وال يعرف صدقها أشباهه من العلماء

وكثريًا ما جلأ اجلاحظ إىل الشعر العريب، والسيما اجلاهلي منه، وما نظمه األعراب 
زرة يف دعم موقف علمي، أو تأييد مشاهدة أو معاينته له، عامة يستمد منه العون واملؤا

م كانوا على  ّ ومما علل به عمله يف االستشهاد بشعر اجلاهلية ومن تبعهم من األعراب أ
ورمبا، بل كثريًا ما يبتلون بالناب واملخلب، واللدغ واللسع، «صلة وثيقة باحليوان، قال 

م احلال إىل تعّرف حال اجلاين واجلارح والقاتل، وحال اجملين  والعض واألكل، فخرجت 
. وليس األمر كما ادعى الدكتور )٥٩( »عليه واجملروح واملقتول، وكيف الطلب واهلرب...

طه حسني من أن اجلاحظ كان يضيف هذا الشعر إىل اجلاهليني ليدّل على اتساع 
  .)٦٠(معرفتهم يف هذا العلم: علم احليوان، عصبية هلم

اد به يف هذا االجتاه من ثقة اجلاحظ بالشعر اجلاهلي أنّه كان ومما حيسن االستشه
يصدره يف الردِّ على أرسطو، وحيتج به عليه، قال بعد سرده كالم أرسطو يف عقوق 

هذا قول صاحب املنطق يف عقوق العقاب وجفائها ألوالدها. فأما أشعار «الُعقاب: 
  العرب، فهي تدل على خالف ذلك، قال دريد بن الصّمة:

                                                           
  املقدمة. ،١/٢٠) احليوان ٥٧(
وفيه رّد اجلاحظ على أرسطو فيما ذهب  ٧/٢٢٨، وانظر حنوه يف احليوان ١/١٨٥ نفسه )٥٨(

، ٤/١٥٦، ٣/٥١٧احليوان  ،إليه من أن الفيل أجرد اجللد، وحنوه من ردود اجلاحظ
٧/١٢٤، ٦/١٧، ٥/٥٤١ .  

  .٦/٢٩) احليوان ٥٩(
  البحث.من هذا  ٩، وقد سبقت اإلشارة إىل مثله يف الصفحة ١٧٣العصر اجلاهلي/) ٦٠(
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ــــــــــا  وكــــــــــلُّ جلــــــــــوج يف العنــــــــــان كأ
  

 )٦١(إذا اغتمست يف املـاء فتخـاء كاسـرُ   
  

 هلـــا نـــاهٌض يف الـــوكر قـــد مهـــدت لـــه
  

 )٦٢(كما َمَهَدْت للبعل حسناء عاقرُ   
  

ومما حيسن االستشهاد به أيًضا مما يوافق حديث اجلاحظ عن صلة اجلاهليني 
به واستشهد عليه من  واألعراب باحليوان ومعرفتهم ألحواله أنيسه ووحشيه ما حدث

  أكل الضبِّ ولَده، وهو ما أشار إليه ِخداش بن زهري من الشعراء اجلاهليني:

 فــــإن مسعــــتم جبــــيش ســــالًكا َســــرِفًا
  

ــوٍّ فــأخفوا اَجلــْرَس واكتتمــوا    )٦٣(أو بطــن قـَ
  

ــــــــــوتُكمُ   مث ارجعــــــــــوا فــــــــــأكّبوا يف بي
  

 )٦٤(كمـــا أكـــبَّ علـــى ذي بطنـــه اهلـــرِمُ   
  

، وكان اجلاحظ قد روى خالفهم يف شرح هذا )٦٥(ةوغريه من األعراب والروا
كل، وقال آخرون: مل يعِن بذي بطنه ولده و لكن الضبَّ يرمي ما أ«الشعر،قال: 

قال عمرو بن مسافر: ما عىن إال أوالده فكأّن ِخداًشا أي يقيء، مث يرجع فيأكله... و 
ا إىل أكل الذريّة و العي وحنوه مما يؤكد  »القال: ارجعوا عن احلرب اليت ال تستطيعو

صلة اجلاهليني باحليوان بأنواعه مما يدّب على األرض أو يطري يف السماء، ومما يتعلق 
مبوروثهم الفكري القدمي ذكرهم النسر، وأكثر ذلك يف لَُبد نسر لقمان الذي كان 

  ُيضرب املثل بسالمته وطول عمره، من حنو قول النابغة:

                                                           
إذا اغتمست «بهه بالُعقاب يف عجزه، وقوله: ) عىن بصدر البيت الفرس، مث مضى يش٦١(

  .»من عرق الفرس بسبب جريها وعدوها باملاء... أراد ما تصبب
  . ١١٧والبيتان يف ديوانه / ٣٨-٧/٣٧) احليوان ٦٢(
  .الصوت،أو اخلفيُّ منه :واجلرس ،موضعان :بطن قـَوٍّ ) سرف و ٦٣(
 . ٦/٥٠احليوان  )٦٤(
   .وفيه عرض اجلاحظ خلالفهم يف تفسري هذا الشعر ٥٣ -٦/٤٩نفسه  )٦٥(



  )٢) اجلزء (٨٤اجمللد ( –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

٤٠٨

 أضــحت خــالًء وأمســى أهلهــا احتملــوا
  

 )٦٦(أخىن عليها الذي أخىن على لُبَـدِ   
  

  وقول لبيد بن ربيعة: 

ــــــٌد فــــــأدرك جريــــــه  ولقــــــد جــــــرى لَُب
  

ــــــلِ     رَيــــــُب الزمــــــان وكــــــان غــــــري ُمثـَقَّ
  

 ملــــــــا رأى لَُبــــــــد النســــــــوَر تطــــــــايَرتْ 
  

ــــــــع القــــــــوادَم كــــــــالفقري األعــــــــزلِ     رف
  

ـــــــه لقمـــــــاُن يرجـــــــو نفعـــــــه  مـــــــن حتت
  

 )٦٧(ولقـــد رأى لقمـــاُن أن مل يأتـــلِ   
  

 .)٦٨(بني جاهلي وأعرايبوغريهم ما 
وحنو هذا صنيع اجلاحظ ملا عرض لذكر الفيل روى الكثري من األشعار مساًعا 
وإسناًدا وحفظًا ومطالعة، مث عرض ملوروث اجلاهليني الشعري يف حادثة الفيل مما عّم 
وساد أحناء اجلزيرة كلها، فصححه وأشاد به، ومنه للتمثل ومعرفة موضع هذا الشعر قول 

  عامر، وهو جاهلي من أهل يثرب: صيفي بن

 وا رّبكـــــــــم وتعـــــــــوذوالُّ قومـــــــــوا فَصـــــــــ
  

 بأركـــان هـــذا البيـــت بـــني األخاشـــب  
  

 فعنــــــــــدكم منـــــــــــه بــــــــــالء مصـــــــــــدَّقٌ 
  

 غـــداة أيب َيْكســـوم هـــادي الكتائـــب  
  

 فلمــــا أجــــازوا بطــــن نعمــــان رّدهــــم
  

ــــه بــــني ســــاف وحاصــــب    جنــــود اإلل
  

 فولـــــــوا ســـــــراًعا نـــــــادمني ومل يـــــــؤب
  

 )٦٩(غـري عصـائبإىل أهله ِملُحـْبِش   
  

                                                           
   .٧/٥١و  ٦/٣٢٥) احليوان ٦٦(
أي أن لقمان ألفى نفسه مل  »أن ال يأتلي«و الرواية فيه  ٢٧٤، وديوانه /٣٢٧ - ٣٢٦/ ٦ نفسه )٦٧(

  يقصر يف استبقاء النسور واحلرص عليها، ولكن القدر غلبه على أمره.
  .وما بعدها ٣٢٥/ ٦ نفسه )٦٨(
ما األخشبني، ومها جبال مكة ،واألخاشب ،٧/١٩٧ نفسه) ٦٩( كنية :وأبو يكسوم.أراد 

  . ١٠١/ ٧ينظر احليوان  ،صاحب الفيل ،امللك احلبشي ،أبرهة
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للوقوف على منحى جديد من رواية  - إىل حد ما - ولعل ما ذُكر كان مؤهًال 
اجلاحظ وما متيزت به من منهجية، ونعين بذلك الوقوف على خصائص منهجه، 

 ومساته الفنية الغالبة مما سيأيت تباًعا.

  خصائص منهجه:

يعين خصائص روايته   من غري شك أّن ما حتدثنا به عن منهج اجلاحظ يف روايته ال
ا املنهج اجلاحظي يف  كاملة، وال مسات منهجه من أوله إىل آخره، فثمة أمور أخرى متيز 
الرواية من حنو الوثائقية، وذلك أن اجلاحظ كان موثًقا أصيًال لكل موضوع وقف عليه مما 

ا كان شاهده يف األسواق، أو تناهى إىل مسعه عرب الرواية لألخبار واألشعار، فهذا مم
وقد «ملحوظًا لديه، ومعموًال به، وهو ما أشار إليه يف بعض رّده على أرسطو، قال: 

مسعنا ما قال صاحب املنطق من قبل، وما يليق مبثله أن خيلَّد على نفسه يف املكتب 
  .)٧٠(»شهادات ال حيققها االمتحان، وال يعرف صدقها أشباهه من العلماء

قع بسبب االختيار واالنتقاء، وذلك أن ظاهرة ومثة توثيق مل يقصد إليه وهو ماو 
االختيارات الشعرية، وحنوها النثرية كانت وما زالت متّد تراثنا مبعني ال ينضب من الوثائقية 
للمحفوظ، فال متيته الليايل وال متحوه األيام، فهذه األبيات أو األقوال اليت انتقاها 

أقواهلم استشهاًدا على أمر ما، أو اجلاحظ، واقتطعها من قصائد اجلاهليني وخطبهم و 
توضيًحا خلرب من األخبار، أو إقامة لصرح موضوع من املوضوعات بقيت تُروى إىل 

  عصرنا احلاضر مل ينتقض منها حرف واحد.

غري أّن هذا لن ينسينا أّن ظاهرة االختيارات، والسيما يف األدب، أضرت مثلما 
نفعت وأفادت، فهذه األبيات أو املقطعات اليت اقتطفت وحفظت على مّر الدهور، 
يقابلها القصائد األم اليت ُأخذت منها، واليت ميكن ليد الدهر أن تأيت عليها فتطويها يف 

                                                           
 .١/١٨٥) احليوان ٧٠(



  )٢) اجلزء (٨٤اجمللد ( –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

٤١٠

ما وقع فعًال، فبعض االختيارات بقيت شاهدة على  حيز النسيان أو الضياع، وهذا
أصوهلا يف حني أن أصوهلا ُنسيت أو تـُُنوسيت فال ُتذكر وال تُروى، وهذا األمر ال يقتصر 
على اجلاحظ يف نفعه أو ضره، والسيما أّن ظاهرة االختيارات ممثلة بـ(احلماسات) بدأت 

  .)٧١(هومن جاء بعده ) ٢٣٢تشق طريقها على يد أيب متام ( 

أما األحكام اليت كان اجلاحظ يطلقها حول العصر اجلاهلي الذي روى من 
أشعاره وأخباره الشيء الكثري، فيمكننا أن نشري إىل كثرة هذه األحكام اليت توصل 
ا ومتيزها بالصحة والدقة، وتعبريها عن صاحبها وعلمه،  إليها مع حيويتها ونضار

  وسعة اطالعه.

رتبط بتفكريه اإلنساين واحلضاري، واملعرب يف الوقت نفسه فمن هذه األحكام مما ي
م شأن بقية األقوام  عن الواقع اجلاهلي فيما كان عليه، من حيث أن اجلاهليني شأ
واألمم سعوا إىل ختليد مآثرهم وبقاء ذكراهم على وجه البسيطة، وهذا أمر متوغل يف 

، )٧٢(ك يوم كان يف جنة اخللدالنفس اإلنسانية ال يفارقها البتة، منذ سعى آدم لذل
كانت األمم حتتال لذلك من طريق العمران، وبناء الصروح وإىل يوم الناس هذا، وكيف 

واألوابد، كأهرامات مصر، ومعابد الرومان، وهياكل اليونان، وقصور فارس، يف حني أّن 
ملكاين، مل اجلزيرة، والذي كان بعيًدا عن االستقرار ا العريب، والسيما القاطن يف مشايلّ 

يكن أمامه لتخليد مآثره، وبقاء ذكراه سوى الشعر الذي قام عنده مقام األهرامات 
واهلياكل والقصور، وبريشته أبقى العريب ذكراه حّية نابضة إىل ما شاء اهللا من األزمان 

فكل أمة تعتمد «والدهور. يقول اجلاحظ يف بيان هذا احلكم، وتوضيح هذه احلقيقة: 

                                                           
  ).ه٢٨٤) تنظر احلماسة أليب متام، واحلماسة أليب عبادة الوليد بن عبيد البحرتي (٧١(
، وآيات سورة طه ٢٢-١٩، وآيات سورة األعراف ٣٦-٣٥آييت سورة البقرة انظر ) ٧٢(

١٢٢-١١٥.  
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ثرها، وحتقيق مناقبها على ضرب من الضروب، وشكل من األشكال، يف استيفاء مآ
وكانت العرب يف جاهليتها حتتال يف ختليدها بأن تعتمد يف ذلك على الشعر املوزون، 

   .»)٧٣(والكالم املقفى... وذهبت العجم على أن تقيد مآثرها بالبنيان

لى مروياته ومن أحكامه أيًضا ما سبق احلديث عنه، حيث مضى اجلاحظ بناًء ع
من الشعر اجلاهلي حيدد زمن هذا العصر حتديًدا دقيًقا، فيجعله يف مخسني ومئة، أو 

، وهذا )٧٤(يف مئتني من السنني، ويربط ذلك بشعر امرئ القيس ومهلهل بن ربيعة
ا الرجلُ    .)٧٥( احلكم على غاية من الدقة والوثائقية اليت ُعرف 

ركنان  -كما ال خيفى  -ابة والشعر، ومها وإذا ما جئنا إىل أحكامه يف جمال اخلط
أساسيان يف الرواية األدبية، وفيهما تعويل كبري على العصر اجلاهلي ومعطياته الحظنا 
أّن اجلاحظ قد عين باخلطابة عناية خاصة، وال غرو، فاخلطابة دعامة من دعائم 

أدبًا يستحسن فيه أن  الدعوة، وكثريًا ما جلأ إليها املعتزلة يف تأييد أمرهم، وهو يرسم هلا
يقتبس اخلطيب القرآن والشعر، ويبني ما ينبغي اتباعه يف ضروب من اخلطب كخطبة 

، ويتكلم يف استعمال املخاصر والعصي يف اخلطبة، وطعن الشعوبية على )٧٦(النكاح
  .)٧٧(العرب يف ذلك

وله أوزان  ونراه يف جمال الشعر يبني أّن له ميسًما يبقى على الدهر يف املدح واهلجاء،
البّد منها، والبد من القصد إليها، فمن جاء كالمه على وزن الشعر، ومل يتعمد هو هذا 

                                                           
  .١/٣٦) احليوان ٧٣(
  .١/٧٤ نفسه )٧٤(
  .٥، وانظر ما سبق يف هذا البحث، ص٣٨) العصر اجلاهلي/٧٥(
  .١١٨ ،١١٦، ١/١٤) البيان ٧٦(
  ، مث أول اجلزء الثاين، مث أول اجلزء الثالث.٢٨٣ /١ نفسه )٧٧(



  )٢) اجلزء (٨٤اجمللد ( –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

٤١٢

...ويأيت اجلاحظ على القصيدة الشعرية، فيذكر أنه ال )٧٨(فليس كالمه بشعرالوزن، 
ا إن كانت كذلك مل تسر، ومل جتر جمرى  ينبغي أن تكون كلها أمثاًال وحكًما، فإ

، وقد كان بعض أبيات الشعر سبًبا من أسباب )٧٩(ء رسوم خاصةالنوادر، وللشعرا
مرقًِّشا، وامسه عمرو بن سعد ابن مالك، وإمنا ّمسي  -هنا-تسمية الشاعر، فيذكر 

  ُمرقًِّشا لقوله:

ـــــــــدار قفـــــــــٌر والرســـــــــوم كمـــــــــا  ال
  

 )٨٠(رقّـــَش يف ظهـــر األدمي قلـــم  
  

ِ◌ق لقوله: ار العبدي، غلب عليه املمزَّ   ويذكر شأس بن 

 كنت مـأكوالً فكـن خـري آكـلٍ   إنف
  

ـــــــا أمـــــــزَّقِ   
ّ
 )٨١(وإال فـــــــأدركين ومل

  

  ويذكر الشريد وهو عمرو بن رياح السُّلمي،أبو اخلنساء غلب عليه (اللقب) لقوله: 
 تــــــــــوىل إخــــــــــويت وبقيــــــــــت فــــــــــرًدا

  

ــــــارهم شــــــريًدا   ــــــًدا يف دي  )٨٢(وحي
  

ُتَلمِّس وغريهم، وما قالوه من شعر غلب على أمس
َُزرَّد، وامل

  .)٨٣(ائهمويذكر امل
ومن جيد أحكامه يف جمال الشعر أن الشعر خري الوسائل لتخليد اإلنتاج الفين 

فما تكلمت به العرُب من جيد املنثور، أكثر من جيد املوزون، فلم ُحيفظ من املنثور «
  .)٨٤(»وال ضاع من املوزون عشره عشره،

                                                           
  .٢٨٩، ٢٨٧ /١) البيان ٧٨(
   .٢٠٦ ،١/٩٤ نفسه )٧٩(
  .٥٧، والبيت يف ديوانه/١/٣٧٤ نفسه )٨٠(
  .واملمّزق،بفتح الزاي و كسرها ١/٣٧٥ نفسه) ٨١(
 .١/٣٧٥ نفسه) ٨٢(
  .١/٣٧٤،٣٧٥ نفسه) ٨٣(
 .٧، وانظر مقدمة الكتاب ص١/٢٨٧ نفسه) ٨٤(



٤١٣  د. أمحد حالو - رواية األدب اجلاهلي يف مؤلفات اجلاحظ 

ا مؤلفات اجلاحظ، وهي يف صميم من فهذه هجه، ومما بعض األحكام اليت متتاز 
خيّصه وخيتص به أوًال بأول، وإذا كّنا قد الحظنا قلتها وضآلتها، فهذا مما عمدنا إليه، إذ مل 

توازي األمثال وتنوء بالعصبة  - واحلق يُقال  - يكن املقصود إال الشاهد واملثال، ولكنها 
ا، ودقتها، وصحتها، وتنوعها، ولك أن  ا، وسريور تقف على أويل القوة من الرجال، لكثر

  لرتى بيان ذلك يف أي اجتاه شئت. »البيان«بعضها مما أُشري إليه يف 

وميكننا اآلن بعد الذي تقدمنا به أن نستحث اخلُطَا إىل آخر اخلُطَا، ونعين بذلك 
الوقوف على األثر الذي تركته رواية األدب اجلاهلي يف مؤلفات اجلاحظ وأعماله العلمية، 

ا مبادة علمية، وأغنتها بأحكام وثائقية، وزينتها والسيما يف احليوان، والبي ان، إذ أمد
بضروب من اخلطب واألشعار، ومقتبسات من القيم والعادات واألنساب، مع اجلمِّ الكثري 

  من األخبار، وهو مما سنقف عليه يف هذه الفقرة بشيء من اإلجياز واإلمجال.

  أثر رواية األدب الجاهلي في كتب الجاحظ ومؤلفاته:

ذه النقطة األخرية من البحث سوى بعض النماذج واالختيارات مما  ال نقصد 
أّلفه اجلاحظ، وكتبه متأثرًا بروايته لألدب اجلاهلي، مما نراه متأللًئا على صفحات كتبه، 

  من مثل احليوان، والبيان، والبخالء، ورسائله املتعددة، وأعماله األخرى.
ينبغي أن « :)٨٥(مالحظًا تنبيه اجلاحظ له »يواناحل«وإذا ما توجه القارئ حنو كتاب 

تكون إذا مررت بذكر اآلية واألعجوبة يف الفراشة واجلرجسة، أّال حتتقر تلك اآلية، 
وتصغر تلك األعجوبة... ولكن كن عند الذي يظهر لك من تلك احلكم، ومن 

  :ذلك التدبري، كما قال اهللا 
 َُنا َلُه ِيف األَْلَواِح ِمْن ك األعراف: [ لِّ َشْيٍء َمْوِعظًَة َوتـَْفِصيًال ِلُكلِّ َشْيءٍ وََكَتبـْ
١٤٥[«.  

                                                           
  .١٣٦، وانظر نظرة تارخيية يف حركة التأليف عند العرب/٤/٢١٠) احليوان ٨٥(



  )٢) اجلزء (٨٤اجمللد ( –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

٤١٤

ومثل هذا التنبيه ردده اجلاحظ مرارًا لعل القارئ يدرك من خالله أنّه هو الغرض 
، فاجلاحظ رأس من رؤوس املعتزلة الذين أكثروا من )٨٦(األساسي من تأليف هذا الكتاب

من حجة على حكمة اخلالق، غري أّن  - احليوانومنها  –الكالم على ما يف املخلوقات 
أن اجلاحظ أديب قبل كل شيء، فسرعان ما انقلب هذا «هذا كله جيب أال ينسينا 

املوضوع الوقور ما بني يديه الساحرتني إىل موضوع خفيف الظل متعدد األلوان، متشعب 
واخلطب  النواحي، وغدا كتابه من أجل ذلك من أغىن كتب األدب باألخبار واألشعار

وهنا بيت القصيد، فيما توجهنا إليه من نقطة حبثية حول  ».)٨٧(واألقاصيص والنوادر...
األثر الذي تركته رواية اجلاحظ لألدب اجلاهلي يف مثل هذا املؤلف الضخم، وهو ما 
أشار إليه حمققه عبد السالم هارون حني عرض ملصادر اجلاحظ يف تأليف احليوان، فذكر 

وعليه كان أكثر «رمي، واحلديث الشريف، وذكر الثاين من مصادره، قال: منها القرآن الك
اعتماده الشعر العريب، فالشعر العريب، وخاصة البدوي منه، قد حتدث عن احليوان حديثًا 

  .»طويًال، وحتدث عن األنيس منه، ومل يهمل الوحشي، بل أشرك بني هذا وذاك
قد ثقفوا معرفة احليوان،  -ةواألعراب منهم خاص –واجلاحظ يرى أّن العرب 

وقلَّ معىن «وبرعوا يف ذلك الرباعة، واستوعبوا حاله وعاده، وهو يقول يف ذلك: 
مسعناه يف باب معرفة احليوان من الفالسفة وقرأناه يف كتب األطباء، واملتكلمني، إالّ 

  .»)٨٨(وحنن قد وجدناه، أو قريًبا منه يف أشعار العرب واألعراب

أّن الشعر اجلاهلي واألعرايب مما كان ينظمه الشعراء اجلاهليون وهكذا تبني لنا 
واألعراب من بعدهم مالحظة ومعاينة، أو تقليًدا فنيًّا جاريًا على سننهم يف منهج القصيدة 

                                                           
يف قصيديت بشر بن  ٦/٢٨٤، وانظر احليوان ١٣٦نظرة تارخيية يف حركة التأليف عند العرب /) ٨٦(

  هلذا املعىن. ااملعتمر املعتزيل يف احليوان، ومها مما أثبته اجلاحظ تأكيدً 
  .١٣٧) املصدر السابق /٨٧(
  مقدمة التحقيق. ،١/١٩) احليوان ٨٨(



٤١٥  د. أمحد حالو - رواية األدب اجلاهلي يف مؤلفات اجلاحظ 

من غري أن خيلَّ بالواقع املعاشي للحيوان، كل ذلك ترك أثره يف املفردات العلمية واألدبية 
داته الَعَقِديَّة والفلسفية، واجلغرافية والتارخيية، والطبية والبيطرية، هلذا الكتاب، وكذلك يف مفر 

  وغريها مما نراه شاخًصا يف كل صفحة من صفحاته تقريًبا.

من رواية  وبنظرة مماثلة نقف مع مؤلفه الثاين (البيان والتبيني) لنتبني هذا األثر
، على أن بعضه سبق لنا اجلاحظ لألدب اجلاهلي يف فقرات الكتاب، وأجزائه املختلفة

ذكره والوقوف عليه، وميكننا هنا للمثال، والوقوف على املعىن املشار إليه أن ندلف 
، وفيه يبدأ اجلاحظ مستعيًذا )٨٩(إىل أول هذا املؤلف، وهو من أبواب البيان والبالغة

ويأيت باهللا من فتنة القول ومن فتنة العمل... ومن السالطة واهلََذِر، والعي واحلصر... 
املتعددة مبا يناسب استعاذته، ويف مقدمتها ما رواه عن اجلاهليني بالشواهد 

تولب، واهلذيل، وشتيم بن خويلد، وزبان بن سّيار، وابن  واملخضرمني، أمثال النمر بن
أمحر الباهلي، ومحيد بن ثور اهلاليل، وأشعارهم شاخصة يف (البيان) تنبئك  مع غريها، 

ضروب الشعر والنثر اجلاهلي مبا اختاره اجلاحظ، ووشحه بأحاديثه  مما قلَّ، أو كثُر من
املختلفة عن العرب واألعراب، والشعر والشعراء، واخلطابة واخلطباء والكتاب والنساك 

يوضح  والزهاد، والقصاص، وما هم عليه من بالغة الشعر، وبالغة القلم، فهذا بعض ما
   .)٩٠(مثل هذا املؤلف األثر الذي تركته رواية األدب اجلاهلي يف

يف عجالتنا هذه على بعض مؤلفات اجلاحظ األخرى مما استبان أن نقف  ولنا
وكان قد روى  »البخالء«فيها أثر روايته لألدب اجلاهلي شعره ونثره، من حنو كتاب 

فيه لعدد من شعراء اجلاهلية وخمضرميها، واستشهد بقدر من أشعارها وخطبها وأمثاهلا 

                                                           
  .٦ -١/٣) البيان ٨٩(
حول توجه اجلاحظ ١٤٥ره الدكتور أجمد الطرابلسي يف حركة التأليف / انظر كذلك ما ذك) ٩٠(

  .للّرد على الشعوبية، وما أفاده من رواية اإلرث اجلاهلي يف هذا اجملال



  )٢) اجلزء (٨٤اجمللد ( –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

٤١٦

وفكرها، والسيما ألولئك الذين ذاع صيتهم يف كرم أو  )٩١(هاا وعادِ ونوادرها وقصصه
خبل، وبذل أو منع، ودعوة ووليمة، وطعام وحنوه، ولنا أن ندلل ببعض أمساء هؤالء 
الشعراء اجلاهليني من حنو خالد بن نضلة الفقعسي، واألسود بن يعفر، وقيس بن 

وعي، وحامت الطائي، والنمر بن زهري، وثوب بن شحمة العنربي، ورافع بن هرمي الريب
  تولب، ومتيم بن أيب بن مقبل، وغريهم.

م  ومما يتمثل به ملرويات اجلاحظ يف هذا املؤلَّف، مما نظمه اجلاهليون يف صفة عادا
وطعامهم، وما عايشوه يف صحرائهم، وما أحبوه أو كرهوه، وما قد يتمادحون به أو 

ة، وأنواع األطعمة ما طاب منها وما خبث، ووصفه ، ذكره الدعوة واملأدب)٩٢(يتهاجون بسببه
اجلفان والقدور، وما أردفه من شعر مسند أو مسموع أو مقروء حول هذا اإلرث، فمن 

  ذلك قوله يف املأدبة: وهي اسم لكل طعام ُدعيت إليه اجلماعات. قال الشاعر:
 حنــــن يف املشــــتاة نــــدعو اَجلَفلــــى

  

ـــــا ينتقـــــر    )٩٣(ال تـــــرى اآلدب فين
  

الُعرس واخلُرس واإلعذار «لك قوله يذكر بعض أطعمة العرب من حنو ومن ذ
  ، وقوله يروي هجاًء البن القميئة على التشبيه ببعض هذه األطعمة:)٩٤(»والوكرية...

 شــــــــــركم حاضــــــــــر وخــــــــــريكم دَ 
  

 )٩٥(رُّ َخــــروس مــــن األرانــــب ِبكــــر  
  

  وقريب منه مديح أحدهم ألطعمة أخرى، وهو قوله: 
                                                           

  .عاِدها: مجع عادة )٩١(
  وما بعدها (باب أطراف من علم العرب يف الطعام). ٢١٣انظر البخالء / ) ٩٢(
غري اختيار، وهي مما أحبوه وامتدحوه، ويقابلها النَـَقرى وهي االختيار يف اجلََفلى:الدعوة إىل الطعام من ) ٩٣(

  ومثة نسبة البيت لطرفة بن العبد. ٢١٦- ٢١٣الدعوة، وهو مما كرهوه وذموه،البخالء /
 .طعام البناء :والوكرية ،طعام اخلتان:واإلعذار ،) اخلُرس: طعام النفساء٩٤(
 ،من أقدم الشعراء اجلاهليني ،ئة هو عمرو بن قميئةابن القمي ،صاحبة اخلُرسة :) اخلَروس٩٥(

 .٢١٤البخالء/



٤١٧  د. أمحد حالو - رواية األدب اجلاهلي يف مؤلفات اجلاحظ 

 ريةخـــــــُري طعـــــــاٍم َشـــــــهد العشـــــــ
  

 )٩٦(الُعــــــرس واإلعــــــذار والــــــوكرية  
  

ومن هذا القبيل قول األفوه األودي يصف جفان املوسرين الكرام وطعامهم وال 
  سيما أيام الشتاء، يقول: 

 نــــــا لثعلبــــــَة بــــــن قــــــيس َجفنــــــة
  

 يــــــــأوي إليهــــــــا يف الشــــــــتاء اجلــــــــوَّعُ   
  

 ومــــــــذاِنٌب ال تســــــــتعاُر وخيمــــــــة
  

 )٩٧(ســـوداء عيـــب نســـيجها ال يُرقــــع  
  

 كثري يف الباب املشار إليه.وحنوه  

وقد يُقال مثل هذا يف مؤلفات اجلاحظ األخرى اليت يستشعر فيها القارئ أنس 
املؤلف باجلاهلية مجيعها، وما رواه عنها من أمثال وأشعار وهلجات وأقوال، مما نراه 

، متواترًا ضمن منهج جاحظي )٩٨(مبثوثًا يف كل صفحة من صفحات هذه املؤلفات
  منطه، ويبني يف كل خطوة من خطواته عن أثر هذه الرواية وأمهيتها.ال حييد يف 

  وختاًما:

تقدمنا به يف أول هذا البحث من تعريف باجلاحظ، ومطالعة عن رواية لعل ما 
ومن مث تدوينه، وما رافق ذلك من الشعر اجلاهلي وتوثيقه خالل العصور األوىل، 
يف تتمة البحث من حديث عن رواية  معطيات حبثية أخرى قد مهد السبيل ملا قمنا به

اجلاحظ ألدب اجلاهلية بدًءا من موقعه بني الرواة، وانتهاًء ببيان منهجه يف السماع 
واإلسناد واملطالعة واملعاينة، وما وليه من حديث آخر عن خصائص هذا املنهج من 

، مث ما كان حنو الدقة واالستقصاء واالختيار واالنتقاء، والشمولية والوثائقية واألحكام

                                                           
 .وروى البيت من غري نسبة ٢١٥) البخالء /٩٦(
 .واألفوه: صالءة بن عمرو، جاهلي قدمي.٢٢٣املذانب:مجع مذنب ومذنبة وهي املغرفة، البخالء/ ) ٩٧(
سوبة واألشعار، رسائل ) انظر على سبيل املثال فهرس النصوص املأثورة، واألقوال غري املن٩٨(

  وما بعدها. ٣٣٣اجلاحظ/



  )٢) اجلزء (٨٤اجمللد ( –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

٤١٨

من وقفة بينة مع أثر روايته لألدب اجلاهلي، فيما أعطى وأمتع، وألَّف وأفاد، والسيما 
  وسوى ذلك. »رسائله«و »البخالء«و »البيان«و »احليوان«يف أمثال مؤلفاته القيمة 

ذا األثر الذي منحته  وإن كان من كلمٍة تذكر يف هذا اجملال، فهو اإلشادة 
لي للجاحظ من حيث متكنه، وقوة عارضته، ولسانه العريب املبني، رواية األدب اجلاه

 واملعاصر وطرحه العلمي واألديب والفكري والديين والتارخيي واحلضاري واحليايت القدمي
ذه الرواية. وباملقابل، فاحلق يُقال إّن اجلاحظ أثرى األدب اجلاهلي،  مشفوًعا 

ل جلمهرة العلماء من بعده ليفيدوا أميا فائدة ومعطياته مجيًعا بروايته له، ومهَّد السبي
  من هذا الرتاث اخلالد، واملعني الذي ال ينضب أبًدا.
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٤٢٠
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  ٤٢١

  

  
  

  هوقصيد الفن في رجز أبي الخطاب البهدلي
 

   )*(د. أحمد علي محّمد
  

  المقدمة:

مل يكن الّرجز يف بادئ أمره يضاهي القصيد، سواء أكان ذلك من حيُث 
 
ُ
من  دِ صِ قْ الشكُل أم من حيُث املضموُن، هلذا ُجعلْت منـزلُة الرَّاجز دون منـزلة امل

لى حدِّ تعبري ابن قتيبة ال جيوُز يف نظمه البيتني أو الشُّعراء، فكان الرّاجز يف اجلاهلية ع
الثالثة إذا خاصم أو شامت أو فاخر، هلذا مل يصْل إلينا من أقوال أعالم الكالم يف 

انطوت عليها بعُض مصادر األدب، فلّما جاء  لزَّمن السابق لإلسالم إال شذراتٌ ا
ا أبوابه على النَّاس وقّصدوه اإلسالم انربى عدٌد من الرُّجاز فأحلقوه بالقصيد وفتحو 

وقد سئل األخطل  ر، كوصف الطلل ونعت اإلبل وغريمها.ليستوعب موضوعات الشِّع
، »)١(فإنّه فتح أبواب الرَّجز ،أرجز الرُّجاز يف اإلسالم وقبله العجَّاجُ «عن الرَّجز فقال: 

يق يرى أّن ويُروى عن ابن سالم: أّن األغلب العجلي أّول من ارجتز، غري أّن ابن رش
، وكان من أمر )٢(الّرجز ُعرف منذ اجلاهلية، إذ كان الرَّجل يقول منه البيتني أو الثالثة

يار وأهلها وذكر ما «اج أن العجّ  رفعه فشبهه بالشِّعر، وجعل له أوائل، ووصف فيه الدِّ
                                                           

 لية اآلداب جبامعة محص.عضو اهليئة التدريسية يف ك )*(
   .١٢٣ص: ١٩٧٠البيهقي ( احملاسن واملساوئ) ط دار صادر بريوت  )١(
  .١/٢٣٤ابن رشيق (العمدة) تح: قرقزان ط دار الكتاب اللبناين بريوت  )٢(



  )٢) اجلزء (٨٤اجمللد ( –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٤٢٢

، »)٣(فيها، وذكر الرُّسوم والقلوب ونعت اإلبل والطلول، وكان ُيشبَُّه بامرئ القيس
ذلك ألّن امرأ القيس أّول من بكى واستبكى واستوقف الصحب ووصف الطلول يف 
القصيد، والعجَّاج أّول من أحلق الّرجز بالقصيد فطوَّله ومدَّ أطرافه وفتح بابه على 

وضوعات القصيد من وصٍف ومدح وفخر وهجاء وغري ذلك ملالّناس فإذا به يّتسع 
  من موضوعات الشِّعر.

أّن األغلب العجلي أّول من شبه الّرجز بالقصيد فأطاله وكان ويذكر ابن قتيبة 
رار السابق إىل إحلاق الّرجز لعسكري أّن الّناس تنازعوا يف إق. ويورد ا)٤(الً قبله ضئي
وقالت  ،فزعمت متيم أّن أّوهلم العّجاج مث محيد األرقط مث رؤبة بن العجَّاج ،بالقصيد

  .)٥(العّجاج ربيعة أّوهلم األغلب مث أبو الّنجم مث

ليس يف اجلاهلية  ،وعلى كلِّ حال فقد جعلوا أرجز الّرجز ثالث أُرجوزات
  واإلسالم أمدح من أرجوزة الَعّجاج:

  قد جرب الديَن اإللُه فجرب
  

  أرجز من أرجوزة رؤبة: وقابضٍ  وال أرجوزة يف وصف رامٍ 

 وقـــــامت األعمـــــاق خـــــاوي املخـــــرتق
  

  ز من أرجوزة أيب الّنجم:وال أرجوزة يف وصف اإلبل ورعيها أرج

جـــزلِ 
ُ
 )٦(احلمـــُد هللا الوهـــوب امل

  

قوٍم مل يكن لديهم علٌم أصحَّ  علم«  وإذا كان الشِّعُر على حدِّ قول عمر
                                                           

  .١١١ص: ١٩٧٧العسكري ( األوائل) تح وليد قصاب نشر وزارة الثقافة دمشق ) ٣(
  .٢/٢١٢تح: أمحد حممد شاكر ط دار املعارف مبصر  ابن قتيبة ( الشعر والشعراء ) )٤(
  .١٠٠العسكري (األوائل ) ص:  )٥(
  .١١٢املصدر السابق ص: )٦(



  د. أمحد علي حمّمد  - د أيب اخلطاب البهديل الفن يف رجز وقصي
  

٤٢٣

ُمدّون، أو زعون يف املدح والفخر واهلجاء والرِّثاء، إْذ مل يكن لديهم ديواٌن ـ، إليه ين»)٧(منه
م، فجعلوا الشِّعر منتهى علمهم وغاية ذخرية يرجعون إليها يف التعبري عن حاجا

م، فإّن الّرجز كان مهوى  حكمتهم، فادخروا فيه كّل ما انتهت إليه معارفهم يف حيا
م يركنون إليه يف التعبري عن لغتهم وحفظ ما تناسته األلسنة منها، فصار الّرجز  أفئد

اهلم، والشاذ من الغريب من كالمهم واملهجور من أقو  أشبَه باملعجمات اّليت حتفظ
ألفاظهم، من أجل ذلك قيل: إّن األصمعي كان حيفظ ألف أرجوزة، والنواسي حني 
تفتحت قرحيته نصح له خلف األمحر أن حيفظ عدًدا من األراجيز، وكذا كان أبو متام 

  .»)٨(رّووا أبناءكم الرَّجز فإنّه يهرت أشداقهم«حافظًا للّرجز، وقد قيل: 

اإلسالم وعصر بين أمية كثرًة دعت الكثريين من األدباء لقد كثر الّرجز يف صدر 
ِه من نتاج هذين العصرين، إْذ كان العّجاج وأبو الّنجم العجلي ورؤبة  بن اإىل عدِّ

العّجاج من أعالم هذا الفّن، أودعوه ما أودع الشُّعراُء قصائَدهم من املديح واالفتخار 
م جعلوا الّرجز مضمارًا للغريبواألوصاف والتزّهد واِحلَكِم، يضاف إىل ذلك أ ّ 

واملهجور والشاذ من كالم العرب، فقدموا مادة ثرية لعلماء الّلغة والّنحو، فكان اخلليل 
  وأبو عمرو بن العالء واألصمعي يأخذون عنهم ويستشهدون بكالمهم.

ويف عصر بين العباس بلغ الّرجز مبلًغا عظيًما بطريق بشار بن برد وأيب نواس وأيب 
ماء يف مضمار املزدوج الذي ليدخل بعد ذلك بطريق العل ،م وأيب العتاهية وغريهممتا

كالذي صنعه ابن املعتز فيما نظمه من   ،لمنظومات التعليمية والعلمية والثقافيةاتسع ل
األيام والوقائع، وما صنعه أبان الالحقي الذي نظم كليلة ودمنة شعرًا، وما صنعه ابن 

  ن مالك يف نظم القواعد وغري ذلك كثري جًدا.واب ،سينا يف وصف الروح
                                                           

  .١/١٢٤ابن رشيق (العمدة)  )٧(
  .١٢٨م ص: ١٩٧٨) مطبعة األجنلو مصرية  الشعر هيم ( موسيقاأنيس إبرا )٨(



  )٢) اجلزء (٨٤اجمللد ( –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٤٢٤

 عن جرير جاز، إذ رويومع كّل ذلك فقد بقي التنازع قائًما بني الشُّعراء والرُّ 
إّين ألدع الّرجز خمافة أن يستفرعين، وإين ألراه كآثار اخليل يف اليوم «بن عطية قوله: 

بن العّجاج امع رؤبة  شأن الّرجاز يف حوار متخيل ، وكذا املعري هّون من»)٩(الثري
وميرُّ بأبيات ليس هلا مسوق أبيات اجلنة «انطوت عليه رسالة الغفران فذكر فيها: 

فيسأل عنها فيقال هذه جنة الّرجز يكون فيها أغلب بين عجل والعّجاج ورؤبة وأبو 
الّنجم ومحيد األرقط وعذافر بن أوس وأبو خنيلة وكّل من ُغفر له من الّرجاز، فيقول 

العزيز الوهاب، لقد صدق احلديث املروي أّن اهللا حيب معايل األمور ويكره  تبارك
سفسافها، وإن الّرجز من سفساف القريض، قصرمت أيُّها الّنفر فقصر بكم... ويعرض 
له رؤبة فيقول: يا أبا اجلّحاف ما أكلفَك بقواف ليست باملعجبة، تصنع رجزًا على 

غري ذلك من احلروف النافرة، ومل تكن صاحَب الغني ورجزًا على الطاء وعلى الظاء و 
َمَثٍل مذكور وال لفظ مستحسن عذب. فيغضب رؤبة ويقول: أيل تقول هذا وعين 

  أخذ اخلليل وكذلك عمرو بن العالء ؟

 :فيقول رؤبة .لو ُسِبَك رجُزَك ورجُز أبيك مل خترْج منه قصيدٌة مستحسنة :قال
إليه املقاييس كان يستشهد بقويل وجيعلين  )١٠(أليس رئيسكم يف القدمي والذي َضَهلتْ 

له كاإلمام ؟ فيقول: هو بالقول منطق ال فخر لك أن استشهد بكالمك فقد 
  .»)١٢(إىل النار املوقدة)١١(حتمل القطل وجدناهم يستشهدون بكالم أََمٍة وكعاءَ 

                                                           
 كتاب (احملب واحملبوب) للسري املال الثري: الكثري والثريان املطر وندى األرض ينظر إىل )٩(

  .١٢٣الرفاء تح: مصباح غالوجني ط جممع اللغة العربية بدمشق ص:
  املقاتلة. وجهالشيء على غري  هإلي ضهلت )١٠(
  املقطوع من الشجر. :القطل )١١(
  .٣٣٩بنت الشاطئ ط دار املعارف مبصر ص: :) تح املعري ( رسالة الغفران )١٢(
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٤٢٥

  بناء األرجوزة:
وى، خمتلفَة كانت طرُق الّرجز كما انتهت إىل أيب اخلطاب الحبًة، كثريَة الصُّ 

أعالم كبار كالعّجاج وأضرابه، مهدوا له الطرق  -كما تقدم   - السُّبل، فقد سبقه 
وبلغوا فيه من التنوع واالكتمال مبلًغا يصعب على من تأخر عنهم  إضافة ما جيدر 
ذكره أو الوقوف عليه، غري أّن أبا اخلطاب فيما يبدو قد وجد موطَئ قدٍم له يف هذا 

له واحتج بكالمه وأخذ  األصمعي على حنو ما يشري ابن املعتز روىالفّن، ذلك ألّن 
من أقواله، وهذا حبدِّ ذاته من الدوافع اليت جتعل من الوقوف عند رجزه مع ندرته وقلة 

  ما انتهى إلينا منه أمرًا يفيد الّدرس األديب يف هذا الباب. 

عثر من خالل لقد سكتْت كثٌري من املصادر األدبية عن ذكر أيب اخلطاب، ون
املعلومات القليلة اليت انطوت عليها كتٌب كالورقة البن اجلراح، وطبقات ابن املعتز وجمالس 
ثعلب، على مالمح ال تتسم بوضوح كاٍف يكشف عن شخصية هذا الرّاجز، وكّل ما 
يصادفه الباحث يف هذا الشأن أّن تلك املصادر القليلة اختلفت يف امسه، فيورد ابن اجلراح 

، أما ابن )١٤(، يف حني يسميه ثعلب يف جمالسه عمر بن عيسى)١٣(امسه عمر بن عامرأّن 
  .)١٥(املعتز فيكتفي يف طبقاته بلقبه أعين أبا اخلطاب البهديل

، »)١٦(بصري فصيح راجز متقدم«وحتدد املصادر موطنه بالبصرة إذ قال ابن اجلراح: 
، وكذا )١٧(ه كان يف عصر هارون الّرشيدوأما زمانه فمرتبط بزمن الّرشيد، فأورد ابن اجلراح أنّ 

                                                           
  .١٥٦م ص: ١٩٥٣رة هتح: عبد الستار فراج القا)  ابن اجلراح ( الورقة) ١٣(
  .١٩٦ارون ط دار الكتب املصرية ص:ه) تح: عبد السالم  جمالس ثعلبثعلب (  )١٤(
  .١٣٢) تح: عبد الستار أمحد فراج ط دار املعارف مبصر ص: طبقات الشعراء ابن املعتز ( )١٥(
  .١٢١) ص:  ابن اجلراح ( الورقة )١٦(
  املصدر السابق. )١٧(
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٤٢٦

  :)١٨(أشعاره تدل على أنّه اتصل مبوسى اهلادي ومدحه يف قوله

ـــــــيٌّ ومــــــا يف ســــــيبه كــــــدرُ  ــــــــــــائله   جــــــزٌل َهِن ـــــــــــْل للخليفـــــــــــة مــــــــــــوسى إنَّ ن  ق
ــــــــــدى  متـــــــــوٌج باهلـــــــــدى باحلمـــــــــد ملتحـــــــــفٌ    متــــــــــزرُ  باجملــــــــــدِ  مســــــــــربٌل بالّن

 الـــــذي بـــــذل املعـــــروف يـُْنهبـــــهُ موســـــى    ينهمر يف الّناس فاجلود من كفيه
ــــــــــــا ومحــــــــــــاة احلــــــــــــرب ُ  أنَت الدِّعامُة يـا موسـى إذا احتـدمتْ    جتتــــــــــــزر نريا

  :)١٩(ومدح الفضل بن حيىي الربمكي يف قوله

متشـــــــــــــ   دجاهـــــــ الوالفضـــــــل يف بنـــــــا العـــــــ  اغل النّـــــــــــــاس ببنيــــــــــــــا
ــــــــــدبريه ــــرأي أهــــل    دحامــــــــــ للفضــــــــــل يف ت  الّنهــــىكــــّل ذوي ال

  :)٢٠(سهل يف قولهومدح الوزير احلسن بن 

 قمعــــــَت كـــــــّل ناكـــــــث مفتـــــــون   بالصـــلح ملـــا صـــرت كـــالبنني

حازت إعجاب  جله أرجوزةوله يف رِ  ،ومن صفاته كما يُذكر أنّه كان من العرجان
ويبدو أنّه قد ُعمِّر فجاز الرابعة والتسعني كما  ،فعدت من عجائبه ،الناس يف زمنه

  :)٢١(قوله يشري يف
ـــــــــــأربعتُ تســـــــــــعني قـــــــــــد وصـــــــــــلْ   كـــــــــرُّ الليـــــــــايل الرُّّجـــــــــعِ   َأْحنلـــــــــين   ها ب

كثرية جًدا، وهو أحد العرجان، «يذكر ابن املعتز أّن أشعار أيب اخلطاب البهديل 
وقد ذكره اجلاحظ يف كتبه، وزعموا أنّه بلغ من معرته وخوف الّناس بادرة لسانه أنّه 
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  .املصدر السابق) ١٩(
  .١٢٥) ص:  ابن اجلراح ( الورقة) ٢٠(
  املصدر السابق.) ٢١(
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ُهنَّهُ يبعث بعصاه إىل األبواب يف حوائجه، فال حتجب العصا، وال  ّىت تُقضى ح يـَنـْ
غري أّن تلك األشعار مل تسلم كّلها من عوادي األزمنة، فبقيت منها  ،»)٢٢(حوائجه

شذرات تناثرت بني أطواء الكتب األدبية، منها أربع أرجوزات حفظها كتاب الورقة البن 
اجلراح، وكتاب طبقات ابن املعتز وجمالس ثعلب، إضافة إىل بعض القصائد واملقطعات 

  القليلة.

اجيز أيب اخلطاب البهديل أرجوزته اليت  يشكو فيها سوء أحواله وما أملَّ أطول أر 
  :)٢٣(إذ يقول ،به من أسقام من جراء كربه وهرمه

ـــَذلْ   ضـــّجت وّجلـــْت يف العتـــاب والَع
 صــــــــــــــّخابٌة ذاُت لســــــــــــــاٍن وَجــــــــــــــَدلْ 
ـــ  للـــو َصـــِخَبْت شـــهريِن دأبًـــا مل َمت

ـــــُر مـــــن قـــــ  وِل العلـــــلوجعلـــــْت ُتْكِث
ـــــد َشـــــغَ  حبُّـــــَك للباطـــــلِ  ـــــْدًما ق  لْ ِق

ــــا قلــــُت أجــــ  لْ كســــَبَك عــــن عيالن
 لا باحلَِيـــــــــــــــتربًُّمـــــــــــــــا مـــــــــــــــين َوِعيًّـــــــــــــــ

 َوْحيَــِك قــد َضــُعْفُت عــن ذاَك الَعَمــلْ 
ـــــــــَس الّشـــــــــيُخ قفـــــــــاه وَســـــــــ  َفلْ ونكَّ
ُــــــــــــ ُــــــــــــه فقــــــــــــد َذب  لْ َوَضــــــــــــُعَفْت قوَّت

 بالبصـــل والنّـــاس قـــد قـــالوا عليـــكَ 

                                                           
  .٢٥٥) ص: طبقات الشعراء ابن املعتز () ٢٢(
  .١٦٥ثعلب ( جمالس ثعلب) ص: ) ٢٣(
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 لْ ا َفُكــــــــــــونًــــــــــــا و َهْليُ ا نيًّــــــــــــزرً وجــــــــــــ
ثَــــــلْ  لبــــــيض حتســــــوه وبــــــالبيضوا

َ
 امل
ـــــــٍت ال ِخبَـــــــ  لْ واقـــــــِل العصـــــــافَري بزي
 لْ واحلبـــــــَة اخلضـــــــراَء ُكْلَهـــــــا بالعســـــــ
 لْ واجلـــوز واخلشـــخاش عنـــه ال َتَســـ
 لْ واشــــرْب نبيــــَذ الّصــــرفَاِن ال الــــّدقَ 
 لفقلـــــُت عـــــزٌم عاجـــــٌل فهـــــل عمـــــ
 لـــلْ ترضـــى بـــه ذاُت اخلضـــاِب واحلُ 
 لــــلْ مــــايل وضــــرَب القلعــــيِّ ذي اخل
 لْ علـــــــــى دواٍء َدَغـــــــــٍل مـــــــــن الـــــــــّدغ
 قد صرُت أخشى أجلي قبل األجـل
 لومـــات أخـــداين اُألىل كنـــُت أصـــ
 لْ وصــرت كالّنســر الــذي قيــل انتقــ

 لْ ا حـــــــّىت حجـــــــدً فقـــــــال أفـــــــىن لبـــــــ
 لْ وامَّـــــــاَر عنـــــــه ريُشــــــــُه فـََقـــــــْد َنَســــــــ

ـــــــّدهاريِق النّ مل يُِطـــــــ  َر اُألولْ ســـــــُر ال
ـــــــــْد َحنَـــــــــ ـــــــــا تَـــــــــريَن البهـــــــــدّيل َق  لْ أََم
 لْ وصــــار ميشــــي ِمْشــــيًة فيهــــا َخطَــــ
 لْ علـــــى ثـــــالِث أْرُجـــــٍل فيهـــــا َعَصـــــ
ــــــــــِه مــــــــــن األســــــــــ  لواحــــــــــدة يف كفِّ
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 لْ كســرطاِن البحــِر ميشــي يف الوحــ

لقد بىن البهديل أرجوزته هذه على مشطور الّرجز، مؤثرًا الليونة يف تشكيالت 
د األحرف الساكنة أعاريضه، من جهة االعتماد على الزحافات اليت تؤثر يف عد

واملتحركة يف التفعيلة الواحدة، فمن هنا نراه مييل إىل اخلنب وهو حذف ساكن السبب 
األول كما هو الشأن يف البيت األول لتستحيل مستفعلن، املؤلفة من سببني خفيفني 
ووتد جمموع، متفعلن.كما مييل إىل الطي وهو حذف ساكن السبب الثاين كما هو 

  .»مفتعلن« »مستفعلن«لثاين لتغدو األمر يف البيت ا
ومن الواضح أنَّ البهديل يف تصرفه يف تشكيل تفعيالت الّرجز ينحاز إىل احلركة، 

أرجوزته، مما أسهم  وهذا ما أتاحته له الزحافات حني عمد إىل اخلنب والطي يف مطلع
ن يف لدونة وزن الّرجز وبساطته من جراء ذلك التغيري، يف حني أنَّ إيثار السكو 

  .)٢٤(وتغليبها على احلركة جيعل من الّرجز وعرًا ثقيًال على األذن

ومن هنا ندرك أمهية صنيع البهديل الذي طوّع الّرجز ليستوعب موضوعات 
إنسانية رقيقة، تشف عن مشاعر ذاتية مؤثرة، فكأنّه يف هذه األرجوزة أطلق الّرجز  

الغريب والنادر والشاذ، وهو بعدئذ ا يكتظ بليغدو مطية املشاعر بعد أن كان متًنا لغويًّ 
وصل بني موضوعات الّرجز وموضوعات القصيدة وما خيالطها من ألفاظ ميسورة 

  وتعابري بسيطة تدنو من لغة العامة.

طرات الوجدان وألوان التجربة خلا يتسع ا شعريًّ جعل البهديل من األرجوزة فنًّ 
ذا يصور حاله البائسة بعد أن  الذاتية بكّل أطيافها الّنفسية واالجتماعية، فهاهو

ت عليه زوجته يف العتاب والّلوم، متهمة إياه بالتكاسل يف كسب الرزق، ت وجلَّ ضجَّ 
وتوفري قوت العيال، وما كان منه إال أن شكا ضعف بدنه وتراخي مهته، بعدما نّكلت 
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وقلي  ساء البيضبه اآلفات، فنصح له الّناس ليكثر من أكل البصل واجلزر واحت
وشرب نبيذ الصرفان، واالبتعاد عن تناول اجلوز واخلشخاش، لكي صافري بالزيت الع

يسرتد عافيته، غري أنّه يعرض عن كّل ذلك ملعرفته أنّه شاخ وهرم وصار شبيًها بلبد آخر 
ايته، إذ أوشك البلى أن يطوله.   نسور لقمان، فبات ينتظر 

يها حاله بعد أن وخيتتم أرجوزته بكالم ينطوي على صورة فريدة يشخص ف
واحدة منهن  ،وهنت قواه وخالط اخلطل مشيته فصار ميشي على ثالث أرجل معوجة

  يف الوحل. الً فأضحى كسرطان البحر الذي يتحرك متثاق ،عصا يتوكأ عليها

مثة نربة ساخرة يف خطاب أيب اخلطاب يف هذه األرجوزة، حتيل على حال الضعف 
ايته موجع القلب والوهن اليت تلم باإلنسان وهو يف أر  ذل العمر، فيمسي يف انتظار 

باكًيا، غري أّن الرّاجز هنا يقدم موضوعه بألفاظ تنمُّ على سخرية واضحة ترسم ابتسامًة 
ا تسهم  ،على شفة القارئ والسيما حني يذكر األطعمة واألشربة اليت زعم الزاعمون أ

ة نفسه يسخر من ذلك ألنّه يف اسرتداد الصحة والعافية للجسم السقيم، وهو يف قرار 
  أيقن أّن األجل مدركه، وال دواء بعد ذلك يُرجتى.  

  : )٢٥( الً أما أرجوزته الثانية فوصف فيها رجله العرجاء قائ

 اخلطـــــاقلـــــُت لرجلـــــي وهـــــي عرجـــــاُء 
 النَّســـــــــــاتشـــــــــــكو إيلَّ وجًعـــــــــــا مـــــــــــن 

 أو مـــن أذى الـــرِّيِح ففـــي الـــرِّيح األذى
 العصـــــا مـــــويت وهيهاتـــــِك مـــــن أخـــــذِ 

 تهىلـــــــــذي ال ُيشـــــــــنَّ يف اال تطمعـــــــــ
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ــــــــــــــذي ال يُرجتــــــــــــــويف ترجِّ   ىيــــــــــــــك ال
ـــــــــــني حـــــــــــوٍر كاملهـــــــــــ  اأتفضـــــــــــحيين ب
 ىأوانــــــــــــٍس مثــــــــــــِل تصــــــــــــاوير الــــــــــــدُّم

 يـــــا فـــــىت :كـــــم بـــــني قـــــول الغانيـــــات
ـــــــــــىن :وقـــــــــــوهلن  شـــــــــــاب هـــــــــــذا واحت

 )٢٦(وقــد نظــرن اليــوم مــن قــبح اجلــال

ـــــــــــــَني وجـــــــــــــٍه وجبينًـــــــــــــا كالقفـــــــــــــ  اجب
 رىيُــــــــــــــال  رُُّه مــــــــــــــنهّن كيمــــــــــــــاِســــــــــــــأُ 

ــــــــو بــــــــدا رمــــــــني رأســــــــي باحلصــــــــ  اول

هديل هذه األرجوزة وفق بناء أرجوزته السابقة، فيختار املشطور من الّرجز مث يبين الب
يتوسع يف إشاعة احلركة معتمًدا يف البيت األول على الطي، مث يعتمد على اخلبل وهو 

يف حشو  »متعلن« فتصبح »مستفعلن«حذف الساكن من السببني األول والثاين من 
  متفعلن. »مستفعلن«البيت الثاين، مث يعمد إىل اخلنب يف عروض البيت الثاين فتصبح 

ا اليت حتيل عليها  والظاهرة العروضية اليت حتيل عليها هذه األرجوزة هي ذا
أرجوزته السابقة، وفحواها االحنياز للحركة على حساب السكون، والغرض من ذلك  

نة واخلفة والسهولة والرشاقة واخلروج على رتابة حبر الّرجز كما قلنا إمنا هو طلب املرو 
  الذي يشي يف تفعيالته الساملة بالوعورة والثقل.

الذي تناوله يف أرجوزته  نفسه ّن املوضوع هنا يوشك أن يكون املوضوعمث إ
ا، والسيما رجلهاملذكورة اآلنفة العرجاء اليت  ، وهو الشكوى من العلل اليت أصيب 

كالمه عليها خطابًا ساخرًا كما صنع يف أرجوزته السابقة حني سخر من صاغ يف  
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  حال الضعف والوهن اليت آل إليها بعد انصرام عهد الشباب.

وجتدر اإلشارة أن إيثار البهديل ضربًا من الزحافات كالطي واخلنب أسهم يف 
يف الشاهد اكتساب رجزه حيويًة وبساطًة وتنوًعا، يف حني جند أن اعتماده على اخلبل 

الثاين قد جانب فيه احلسن واجلودة، فآل فيه إىل شيء من العسرة والعسف، إذ اخلنب 
والطي صاحل، يف حني كان اخلبل يف  ،كما يشري ابن عبد ربهحسن  من الزحافات 
  .)٢٧(الرجز قبيًحا

  :)٢٨(وللبهديل أرجوزة ثالثة شكا فيها ضعفه وحنوله وتقدمه يف السن يقول فيها
 ايل مـــا أردِت فاصـــنعيْل لليـــقـــ   عِ بليتــــــــــــــــه مل يرجــــــــــــــــإّن الــــــــــــــــذي أ

 ي أو دعـيمن الشباب فأجدِّ    مــــــودع وأنــــــِت قــــــد أودعــــــِت شــــــرّ 
 تقــــــــــــرٌّح يف بــــــــــــدين وأضــــــــــــلعي   أخــدعيوضــعُف ُصــليب واشــتكاُء 
ــــــا عــــــاذُل مــــــن  عِ ْجيَـــــــــــــــــبوجـــــــــــــــــٍع نظـــــــــــــــــريه مل أَ    مســــــتمتعِ  مــــــا يفَّ ي

ـــــــــــأرب  ّرّجـــــــــعِ أحنلـــــــــين كـــــــــرُّ الليـــــــــايل ال   عِ تســـــــــــعني قـــــــــــد وصـــــــــــلتها ب
 وحيــِك ُكّفـــي عـــن َمالمـــي واربعـــي   فــــــامسعي وحــــــّق مــــــا ألقــــــي إليــــــك
ــــــــــــ روعمــــــــــــر لقمــــــــــــان وعمــــــــــــ  إّين لـــو ُعّمـــرُت عمـــر األصـــمعي   عِ تـُّب

ـــ   مضـــجعي يبـــوِّ ّد مـــن تَ مـــا كـــان بـــ  رعِ ونســـر لقمـــان اهلجـــفِّ األق
 يف عـــــرض شـــــربين ومخـــــس أذرع   عيف مضـــــــــجع ســـــــــاكنه مل يهجـــــــــ

ا مبيلها إىل اخلنب يف بعض التفعيالت طلًبا للخفة متتاز هذه األرجوزة كسابقا
طرات الوجدان، إذ البهديل فيها مل خلوالرشاقة والتلقائية، كما متتاز بتطويعها الوزن ليتسع 

ز موضوع الشكوى مما صنعته األيام يف بدنه وأضلعه، واجلديد فيها يتمثل بإشارته يف جيَُ 
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سعني، وقد ورث من توايل أيام عمره الِكبَـَر والوهَن البيت اخلامس إىل أنّه جاز الرابعة والت
والضعف، وهو مدرك يف آخر األمر أنَّ املوت سيدركه  ولو بلغ عمر األصمعي أو عمر 
لقمان أو تبع، ويشري يف البيت السابع إىل لبد آخر أنسر لقمان احلكيم متمثًال مبا يروى 

... وسأل «رضه اليوسي يف قوله:عن حكاية لقمان مع نسوره السبعة، وتفصيل ذلك ما ع
بقرات مسر، ومن ظباء ُعفر، يف جبل وعر، ال ميسها  ر فخريِّ بني عمر سبعلقمان أْن يُعمَّ 

القطر، وبني سبعة أنسر، كلما هلك نسر خلف بعده نسر، فاختار الّنسور، فكان يأخذ 
و لبد فكان فرخ الّنسر من البيضة فيغذيه حّىت إذا هلك أخذ آخر، حىت بلغ السابع وه

. لقد متثل البهديل »)٢٩(لقمان باملوتيغذيه حّىت هرم ومل يستطع النهوض فأيقن حينئذ 
  بلبد أيًضا يف أرجوزته السابقة اليت ذكر فيها: 

 وصــرت كالنســر الــذي قيــل انتقــل
 حـــــــىت حجـــــــل ادً فقـــــــال أفـــــــىن لبـــــــ

َر طوي ر أنسر لقمان لبد فكان َمثـَُلُه َمَثَل آخ ًال،ويف ذلك داللة على أنّه قد ُعمِّ
  الذي أدركه األجل بعد طول بقاء.

  :)٣٠(أهدي إليه فقال اوللبهديل أرجوزة رابعة وصف فيها خروفً  
ـــــــا َمعمـــــــٌر خ   ده مكتوفــــــــــــاا عنــــــــــــكــــــــــــان زمانًــــــــــــ ـــــــاأهـــــــدى إلين  روف

 حــــّىت إذا مــــا صــــار مســــتجيفا   أهـــــــدى فأهـــــــدى قصـــــــًبا ملفوفـــــــا
 ا فوقــــــــه وصــــــــوفاُجلــــــــل جلــــــــدً    الــــــــــــه موصــــــــــــوفاوكــــــــــــان مــــــــــــن فع

وجبانب هذه األراجيز األربع رويت للبهديل أبياٌت مفردة يف الّرجز كقوله يف 
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  :)٣١(احلسن بن سهل
 قمعــــــَت كــــــلَّ ناكــــــث مفتــــــون   بالصــــــــــلح ملــــــــــا صــــــــــرت كــــــــــالبنني

  فّن األرجوزة:
نتنبه  ،اليت ذكر فيها أّن البهديل من املكثرين املتقدمةبالّنظر إىل قولة ابن املعتز 

ليت نعتها ابن املعتز بالكثرة قد فنيت ومل يبق منها سوى ما على أنَّ أشعار الرجل ا
ا أربع أراجيز انطوت عليها بعض املصادر، وأكرب الظَّنِّ أّن هنالك دَّ أشرنا إليه وعِ 

ذلك ألّن غايتنا ليست  ،من أراجيزه مبثوثة يف مصادر مل نستطع االهتداء إليها اأبياتً 
ألّن تلك اآلثار  ،ه منهاا بيان أمهية ما وقعنا عليا أردناستقصاء أراجيز الرجل بقْدِر م

ميكن أن تضاف إىل جهود  ،القليلة حبقٍّ تنطوي على مؤشرات فنية بالغة األمهية
الّرجاز الذين طوروا هذا الفّن حّىت أوشك أن يضاهي القصيد يف العصر العباسي 

ا أراجيز البهديل مبا ،خاصة   يأيت: وميكن إجياز تلك السمات اليت حتلت 
أراد البهديل تطويع وزن الّرجز مبا أتيح له من التصرف يف نغمات هذا البحر  -أ

وفيه عسرة ال تسرتيح له األمساع إذا  الً ثقي ا،رتيبً  ا،صافيً  ،الذي كان يعدُّ سهل الرّكوب
 استُ 

ً
يف الزِّحافات املقبولة   اومن هنا وجد البهديل متنفسً  ،من الزِّحاف اعمل سامل
وهذا مل يعصمه بطبيعة احلال من الوقوع فيما هو  ا،طي كما أشرنا سابقً كاخلنب وال

 ،والسيما حني استعمل اخلبل يف بعض أعاريض الرَّجز ،مستكره يف باب الزِّحاف
وكان يرمي من ذلك إىل السهولة والتنوع واالنزياح عن الوضع الطبيعي لوزن الّرجز 

 أراد أن يعبـَِّر عن خالصة جتربة فنية وهو يف احلالتني ا،وأخفق أحيانً  افوفق أحيانً 
ولوال ذلك ملا اعتور هذا الوزن مرات  ،اا للتعبري عن تفردهرحبً  الً وجدت يف الرَّجز جما

  حفظت لنا الكتب شذرات من أراجيزه تلك. ،عدة

                                                           
  .١٢٥ ص: السابق )٣١(
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لغة  لمإذ وجدناه يستع ،يف أراجيزه على نطاق اللُّغة اقّدم البهديل جديدً  -ب 
ا ما ،رحبة ال ضيق فيها ،ن العنتميسورة طلقة بريئة م كانت تشوب  وال تشو

فخّلص بذلك الّرجز من الصعوبة  ،األراجيز من األلفاظ الغريبة والكلمات املهجورة
ونعومة لغة أهل املدينة من  ،فربزت فيه رقة احلضارة ،وقربه من ذوق العامة ،واخلشونة

  دون ابتذال أو حلن.
الشكوى اليت  وضوعات الذاتية والسيماكان رجز أيب اخلطاب يتسع للم -ج

فوجد يف  ،ه الشِّعريةلغرض استنفد كّل طاقاتحّىت لكأّن هذا ا ،شغلت أراجيزه عامة
، وسخر فاستنكر انقضاء عهد شبابه وفتوته ،الكالم على أحواله ليكثر االرَّجز مضمارً 

  .من شيخوخته وعجزه وضعفه

ميتاز خطاب البهديل يف أراجيزه عامة بالسخرية املريرة، فهو جيسد الضعف  - د 
اإلنساين بأسلوب فيه شيء من االستخفاف، مما يدعو إىل اإلضحاك يف بعض 
األحيان، فهو يهزأ برجله العرجاء تارة، ويثري االستخفاف جبسده املثقل باألسقام، 

نها عصا على هيئة سرطان حبري فصور نفسه وهو يتوكأ على أرجل ثالث واحدة م
وهذه املرارة حتيل على إحساس مؤثر مل تعتد األراجيز محله،  يغوص يف أرض موحلة.

ا القارئ، وينتفي معها  ا كانت يف أغلب مناذجها أشبه مبتون لغوية يضيق  ذلك ألّ
  الشعور اإلنساين املشرق.

التمثيل، والسيما  ب عمادهامثة ألوان ثقافية تتألأل يف بعض أراجيز أيب اخلطا - ه 
رمه وهزال بدنه، فمّثل حلاله تارة بلبد وتارة باألصمعي ومرة ثالثة بتبع،  حني عّرض 

وهو يف احلاالت مجيًعا يستفيد من املخزون الثقايف لألمثال العربية اليت حتيل على 
ة بني خصوصية املثل وما ميكن أن ينطبق على حاله وحال كّل حي  ضرب من املشا

ا إزاء ومع ذلك مل جيد بُدًّ  قطع حياته من دون أن جيد يف طول البقاء ما ُيْشِعُر بامللل،
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الشُّعور القاهر بدنو األجل من أن يتكلم على ذكراه يف الوجود، حماوًال تسجيل ما 
جيول به اخلاطر من أمر اخللود الذي ال ميكن أن يتحقق إال من خالل الفن، فكانت 

  .  بالشعور اآلدمي يف ندب املصريأراجيزه سجالً حافالً 

من أجل ذلك كّله ميكن أن نقول إّن البهديل قد فتح أبواب الّرجز على احلياة  - و
اإلنسانية، ليتسع لدقائق الشعور اآلدمي الَقِلِق إزاء املصري، فهو من هذه الناحية جعل 

شعراء الذين جاؤوا من بعده، ، وقد تعاظم أثر صنيعه يف الَحبقّ ا ا شعوريًّ ا شعريًّ األرجوزة فنًّ 
ا.   فأضحى صاحب مذهب يف الرَّجز عماده احلياة اإلنسانية بكلِّ ظالهلا وتفصيال

  قصيدة أبي الخطاب في مدح الهادي:

كانت سرية شعر أيب اخلطاب كسرية أراجيزه اليت فنيت يف معظمها ومل يبق منها 
اء من أشعاره اليت هوت يف جوف ا يف البقإال القليل، ورّمبا كانت أراجيزه أوفر حظًّ 

الّزمان فلم يبق منها إال قصيدة واحدة طويلة، وهي قصيدته الرائية العظيمة، وبعض 
األبيات املفردة اليت ترويها املصادر، ومن الغريب أّن البهديل الذي آثر السهولة 

كانت رائيته ا وعرًا، فا بدويًّ والبساطة والتلقائية يف أراجيزه، ركب يف فّن القصيد مركبً 
ا، ولوال  اليت نتكلم عليها ال ختتلف عن قصائد اجلاهليني ال يف لغتها وال يف مضمو
ا من أشعار اجلاهليني، ال خيامره أدىن شك ّ ا يف مديح موسى اهلادي خلال املرء أ ّ  أ
يف ذلك، ومع ذلك فقد حازت القصيدة الرائية الفريدة مجاًال باهرًا وروعة متناهية، 

اء تصاويرها ويف جزالة لغتها وقوة سواء أ كان ذلك يف اكتمال موضوعها أم يف 
تراكيبها، وقد روى ابن املعتز حكايتها اليت تشبه حكايات روائع الشِّعر العريب يف 

  تارخيه املختلف.
حدثين أبو موسى سعيد بن مسلم عن أبيه قال: كان موسى «يقول ابن املعتز:  

شُّعراء مدة أيام خالفته، وال يرغب يف الشِّعر، وال يلتفت اهلادي ال يأذن ألحٍد من ال
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مك يف الشراب والقصف، وكان مشغوفًا بالّسماع فلما قال أبو اخلطاب  إليه، وقد ا
ا إعجابًا شديًدا، وقال للحاجب  رائيته سألين فأوصلتها إليه فلما مسعها أُعجب 

فلما مسع أبو اخلطاب ذلك علم  اخرْج إىل الباب َفُمْر من ينادي أين نسابة األسد؟
هأنذا، وأخذ احلاجب  :أّن شعره قد وصل وعمل عمله، والشُّعراء جمتمعون، فقال

فأنشده قصيدته الرائية فاستحسنها موسى  ،هات أنشدنا :بيده وأدخله البيت، فقال
وأمر يف ذلك اليوم أال حيجب عنه شاعر، وأن يعلموا أّن أبا اخلطاب كان السبب يف 

  .»)٣٢(ذلك

ومهما يكن من أمر هذه احلكاية اليت تصور عظم أثر القصيدة يف نفس اخلليفة 
ا يف واقع  ،إذ عطفته إىل مساع الشِّعر بعد أن عكف على القصف واللهو ،اهلادي ّ فإ

وقد انطوت على أبلغ قيم الفّن  ،األمر من عيون الشِّعر العريب وال مراء يف ذلك
ا  يقول البهديل يف  ،أرقى مناذجه منذ سالف األزمنةالّشعري العريب اليت ومست 

  :من البسيط )٣٣(مديح اهلادي

ــــــــــــــةٍ  - ١   الُعُصــــــرُ  كــــــالُربِد غــــــّري منهــــــا اجلــــــّدةَ   مــــــــــــــاذا يهيُجــــــــــــــَك مــــــــــــــن داٍر مبحني
ـــــــــــــٌح تنّســـــــــــــُفها - ٢   طُرُ حـــــــــّىت كـــــــــأّن بقايـــــــــا رمسهـــــــــا ُســـــــــ ـــــــــــــت معارَفهـــــــــــــا ري  عّف
ا ب - ٣   رهــــــوُج الرّيـــــــاح الـــــــيت تغـــــــدو وتبتكـــــــ  عـــــــــــــــــــــدي وغّريهـــــــــــــــــــــاأزرى جبـــــــــــــــــــــد

ـــــا َخَفـــــرُ   دار لواضـــــــــــــــــحِة اخلـــــــــــــــــديِن ناعمـــــــــــــــــةٍ  - ٤   )٣٤(غرثـــــى الوشـــــاح هلـــــا يف َدهلِّ
ـــــــــــــــا  - ٥   روامكنونــــــٌة رحبــــــوا فيهــــــا ومــــــا خســــــ ـــــــــــــــا ُدرٌَّة  أغلـــــــــــــــى التِّجـــــــــــــــاُر  َّ  كأ

 قـــــــــــــْل للخليفـــــــــــــِة موســـــــــــــى إَن نائلـــــــــــــه - ٦   َكــــــــَدرُ   جــــــــزٌل َهــــــــِينٌّ ومــــــــا يف ســــــــيبه
ـــــــــــــــوٌّج باهلـــــــــــــــدى باحلمـــــــــــــــد ملتحـــــــــــــــفٌ  - ٧   متــــــــــــزرُ  ُمســــــــــــربٌل بالنَّــــــــــــدى باجملــــــــــــد  ُمتَـ
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ــــــــهُ  - ٨   ر النَّــــاس فــــاجلوُد مــــن كفيــــه ينهمــــيف  موســــــــى الــــــــذي بَــــــــَذَل املعــــــــروَف يـُْنِهُب
م  جحاجحـــــــــــةٌ آبـــــــــــاٌء أشـــــــــــمُّ تنميـــــــــــه  -٩   )٣٥(صــــربوا شـــمُّ األنـــوِف علــــى مانـــا

ُــــــؤمُن مــــــن آووا ومــــــن نصــــــرو ـــــــًدا - ١٠   اواهللا ي ـــــــوا  أب ـــــــاُس مـــــــن مل يُؤِمن ـــــــؤمَن الن ـــــــن ي  ل
 ال يكســــــــــــُر الّنــــــــــــاُس مــــــــــــا شــــــــــــّدوا -١١   ولــــــيس ُجيْبَـــــــُر طــــــوَل الــــــّدهرِمن كســــــروا

ـــــــــــــ ـــــــــــــا ومحـــــــــــــاُة احلـــــــــــــرِب َجتَْت ُ ــــــــدمتْ  - ١٢   زِرُ نريا ــــــــا موســــــــى إذا احت ــــــــَت الدعامــــــــةُ ي  أن
ــــــرٍ  - ١٣   رُ إال علـــــــى َخطَـــــــٍر مـــــــا مثلُـــــــُه َخطَـــــــ ــــــاس مــــــن بََش  وإْن َغِضــــــْبَت فمــــــا يف الّن

ـــــــِدٌر َخـــــــِدٌر مستأِســـــــدٌ  - ١٤   )٣٦(َزئِــــــرُ ذو صــــــولٍة ُضــــــَبارٌِم خــــــادٌر   دٌ أســـــــ مـــــــا ُخمْ
ــــاِس ُمْصــــَطِربُ  ـــــــــفٌ  - ١٥   )٣٧(ُمْســــَرتِعٌب لقلــــوب الّن  َغَضـــــــــنـَْفٌر َغِضـــــــــٌف ِقْرَضـــــــــابَةٌ ثَِق
 ذو بـُــــــــــْرثٍُن َشــــــــــرٍِث َضــــــــــْخٌم  ُمــــــــــَزوَّرُهُ  - ١٦   )٣٨(ُخبَـْعــــَثُن اخلَْلــــِق يف أخالقــــِه َزَعــــرُ 

 ُمفـــِرتسٌ جـــأُب الشراســـِف رَْحـــُب اجلُـــْوِف  - ١٧   )٣٩(ُمْهَتِصـــــــرُ  عْنـــــــَد الّتجـــــــاوِل لألقـــــــران
 َعَفــــــرَْنٌس أْهــــــَرُت الّشــــــدقِني ذو َحنَــــــقٍ  - ١٨   )٤٠(للِقـــــرِن عنـــــد لقـــــا األقـــــران ُمْقَتِســـــرُ 

حيــــــا مهــــــوٌس ال -١٩   )٤١(زجرُ ـللّزجرينـــــــــــ صـــــــــــوُت الرِّجـــــــــــاِل وال
ُ
 يـُنَـْهِنُهــــــهُ  َجْهــــــُم امل

ـــــا َوْجُهـــــُه مـــــن هضـــــبٍة حجـــــ  يف خطمــــــه َخــــــَنٌس يف أنفــــــِه  َفطَــــــسٌ  - ٢٠   )٤٢(رُ كأمنَّ

                                                           
  و السيد الذي يسارع إىل املكرمات.ها جحجاح وه) جحاجحة: مجع مفرد٣٥(
  يقال: خدر األسد يف عرين هو أخدر. ضبارم: أسد ضبارم وضبارمة وزئر األسد فهو زئر. )٣٦(
  ) الغضنفر: األسد غضف: األغضف األسد قرضابة: من صفات األسد.٣٧(
الشرث: الغلظ يف الكف والرجل . من اإلنسانزلة األصابع ـبرثن: الرباثن من السباع مبن) ذو ٣٨(

  وانشقاقهما.
األسد  هصر) جأب الشراسف: اجلأب الصلب والشراسف مقاطع األضالع مهتصر: يقال ٣٩(

  صور.هالفريسة فهو 
  ت.هلر رت بّني اهوأسد أ هرت الشدقني: اهلريت واسع الشدقني،) أ٤٠(
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٤٣٩

َــــــَذرُ ـَغَشْمَشــــــميٌّ فــــــال يُــــــ  يــــــــــربزُهُ ذو آلــــــــــٍة قيســــــــــريٌّ حــــــــــني  -٢١   )٤٣(بقي وال ي
ــــــالٍغ ُعْشــــــَر ُعْشــــــٍر مــــــن شــــــجاعته - ٢٢   واشـــــــــــتجروا إذا تنازلـــــــــــِت األبطـــــــــــالُ   بب

مــــــهِ بــــــل أنــــــَت أجــــــرأُ منــــــ -٢٣   رُ وأنـــــــــَت أقـــــــــدُم منـــــــــه حـــــــــني جيتئـــــــــ  ه يف تقدُّ

 يالقيــَك أضــحى اللّيــُل مــن فـَــَرقٍ  بــل لــو - ٢٤   درُ نــــــَك القــــــي يوَمــــــه القــــــيفــــــة موخ

ـــــهُ  - ٢٥   مضـــــــــرُ وخــــــــَري مــــــــن قلدتْـــــــــُه أمَرهــــــــا  ـــــَر مـــــن عقـــــدْت كفـــــاهُ ُحْجزََت ـــــا خـيْ  ي
 هُ إال النــــــــــــــيبَّ رســــــــــــــوَل اهللا أنَّ لــــــــــــــ -٢٦   رُ فضـــًال وأنـــَت بـــذاَك الفضـــِل تفتخـــ

على مستويات عدة ومن فّن اجلاهلي يتمثل البهديل يف رائعته هذه أهم قضايا ال
ة، فمن جهة الشكل تـََرسََّم ُخطا اجلاهليني يف بناء املدحة، فإذا به يبدؤها  النواحي كاف
ال حيجبه عنه زمن باعد  ،على الطلل كما وقفوا ااجلاهليون قصائدهم واقفً  كما بدأ

فيبدأ  ،الرُّسوم ال بل إنه يدنو من أساليب اجلاهليني يف خماطبة ،بني الصفة واملوصوف
من فؤاد يهوي إىل تلك الرّبوع ليعيد إىل الذاكرة  امتعجبً  ،بالسؤال كما بدأ السابقون

والواقع أنّه ال يسرتجع يف أثناء ذلك الوقوف إال سرية فّن انبثق  ،قصة حب انصرمت
فحنينه إىل الطلل حنني إىل الشاعرية الفذة اليت ولدت يف خماض  ،من صميم الّرسوم

الذي انطلقت منه القصيدة العربية على لسان امرئ القيس وزهري والنابغة  الطلل
  وغريهم ممن خط أصول الشعر العريب.

إّن احلنني الذي استوىل على وجدان رجل كالبهديل حنني كامن يف قلب 
ا ذريعة  القصيدة، غري أّن حمفزات استدعائه يف عصر كالعصر العباسي ال تعدو كو

ريب سريته األوىل على ألسنة شعراء ما كان لديهم من وسيلة سوى ليستعيد الفّن الع

                                                           
  ) اهلموس: األسد.٤١(
  ذوات اخلف: املشفر ومن السباع: اخلطم. ) الفطسة: الشفة من اإلنسان ومن٤٢(
  ) القيسري: الضخم املنيع والقسورة: األسد الغشمشمي: اجلريء.٤٣(
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٤٤٠

ج شعرهم منطلقني من الطلل.   االعتماد على زاد األوائل الذين خّطوا 

وكما تسخط اجلاهليون الّزمان يف فواحتهم الطللية، ذلك ألّن الّزمان هو الذي أبلى    
ا  الُعُصِر تغريها وحتيلها رمسًا رثًّ الديار، تسخط البهديل الّزمن يف فاحتة قصيدته، فإذا ب

، وكذا الرّياح نسيْتها معلقًة بني الوجود والعدم، تطمسها تارًة بالٍ  عتيقٍ  كثوبٍ 
  .وتكشفها تارة أخرى فال يبني منها سوى رسم أشبه السطور

ا كانت مسكًنا   ّ هذه أطالل البهديل، فما من سبب كان يشده إليها لوال أ
يلة مدللة أشبهت درة مكنونة مثينة، وهنا ينغلق الكالم على المرأة مجيلة ناعمة حن

ا كما كان يفعل اجلاهليون الذين الطلل من دون أن ميهد البهديل ملوضوع املدح، متامً 
مل حيفلوا بطرق االنتقال من موضوع آلخر يف القصيدة، وهذا مؤشر قوي على إمعان 

احملدثني الذين عملوا يف مدائحهم  البهديل يف ترمسه خطوات اجلاهليني، متجنًبا صنيع
  على وصل أجزاء القصيدة.

ويف موضوع املدح يركب البهديل مركًبا خشًنا يف إخراج ألفاظه ومعانيه، فإذا  
وغرابة املعاين وقوة النسج وبالغة  مبدحيه يضارع مديح اجلاهليني، من حيُث وعورُة الّلغة

اهي يف لغتها ومعانيها أعظم تض ٢١ب - ١٤التعبري، وتكاد أبيات قصيدته من ب 
ما جاء به شعراء العربية من قوة العبارة ومتاسك النسج وفرادة األوصاف يف باب 
املديح، إذ التقط البهديل يف تلك األبيات من األلفاظ العسرية والعبارات القوية ما 

  جيعل قصيدته هذه حتوز كامل نعوت التفرد يف باب املديح. 

األسد وصفاته يف هذه القصيدة، حّىت أوشك أن ُخيرج أمعن البهديل يف أمساء 
خيالفه يف شيء ال  ممدوحه على مثال األسد وأمسائه وصفاته ومواضعه وطباعه كافة،

سوى أنّه خليفة مجع يف شخصه سيماء الّرجولة وخصال النبل وطباع األشداء، واملرء 
صيدة، لتكون يعجب أشد العجب من تركيز البهديل على نعوت األسد يف هذه الق
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تلك الصفات اليت خلعها بكمال ال جيد ما يضاهيه يف القصيد على اإلطالق مزية 
ا إال قول اهلادي: أين نسابة األسد، فمن شدة احتفاله بالنسبة  أليب اخلطاب يعرف 
إىل األسد نسب هو اآلخر لألسد فصار معروفًا بذلك، وعلى وجه من الدِّقة املتناهية 

من شاعر أمعن يف خلع صفات األسد وأمسائه على ممدوح كما يتيسر القول: ما 
انطوت على  ا أو رسالة لغويةصنع البهديل، والقصيدة تستحيل هلذا السبب متًنا لغويًّ 

أغلب أمساء األسد وصفاته، كالذي نقرأه يف األبيات املشار إليها آنًفا يف قوله: 
اف إىل ذلك إمعانه يف قرضابة، عفرنس، مهوس، قسور، يض ضبارم، غضنفر، غضف،

ذكر صفات األسد كقوله: شرث، ذو برثن، أهرت الشدقني، جأب الشراسيف، 
  …مهتصر 

الصفات اليت أطلقها البهديل والسؤال املهم أين موسى اهلادي من تلك األمساء و 
  ؟ عليه

هل كان جريًئا يف فعله، وخميًفا يف صورته، وذا هيبة وهيئة جتسدان صورة األسد 
  ؟ حقًّا

يُذكر أّن موسى بن حممد اهلادي قد ولد بالري سنة سبع وأربعني ومئة للهجرة،  
وتويف مسموًما سنة سبعني ومئة للهجرة وله مخس وعشرون سنة، ومل تدم له اخلالفة 

أمه اخليزران قد مسته ألنّه طالب  سوى سنة وشهر واحد وعشرين يوًما، ويقال إنّ 
، ويذكر أّن موسى كان )٤٤(هد وتقدمي ولدهأخاه الّرشيد خبلع نفسه عن والية الع

ة للخالفة تعلوه  أبيَض جسيًما طويًال شجاًعا بطًال جواًدا صعب املرام وال يقيم أ
  .)٤٥(هيبة وله سطوة

                                                           
  .١٦٧- ٤م ص: ١٩٧٣ابن شاكر الكتيب ( الوايف بالوفيات) تح: د. إحسان عباس ط بريوت ) ٤٤(
  املصدر السابق.) ٤٥(
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٤٤٢

اخلاسر مئة ألف  اإذ أعطى سلمً  ،ويقال إّن موسى كان أمسح بين العباس باملال
، وحيكى أنّه  املوت ال يهاب اكما كان شجاعً   ،ومل يفقه خليفة يف كثرة البذل ،درهم
وحبضرته مجاعة من  ،يف بستان له يتفرج وهو راكب على محاره وال سالح معه« كان

فدخل عليه حاجبه وأخربه أّن بالباب بعض اخلوارج له بأس  ،خواصه وأهل بيته
فأمر اهلادي بإدخاله فدخل عليه بني رجلني قبضا  ،د ظفر به بعض القواد، وقومكايد

واختطف سيف  ،فلما أبصر اخلارجي اهلادي جذب يديه من الرجلني ،على يديه
حّىت  ،وهو ثابت على محاره ،وبقي وحده ،ففر كّل من حوله ،وقصد اهلادي ،أحدمها

 ،وراءه اأومأ إىل اخلارجي وأومهه أّن غالمً  ،إذا ما دنا اخلارجي وهم أن يعلوه بالّسيف
ره فقبض على عنق اخلارجي وذحبه عن محا ازل اهلادي مسرعً ـوالتفت اخلارجي فن

ا عاتبهم وال فم اوأتباع اهلادي ينظرون إليه وقد ُملئوا رعبً … بالّسيف الذي كان معه 
ومل يفارق السالح بعد ذلك اليوم، ومل يركب إال  ،ةخاطبهم يف ذلك بكلم

  .)٤٦(»اجوادً 

 ومن الواضح أّن مثة مطابقًة واضحة بني االصفات واملوصوف، إذ تؤيد سرية
 ردليت أسندها إليه البهديل، فهو ناوطباعة ما جرت عليه أغلب الصفات ا اهلادي

الكرم ونادر الشجاعة، وهو من مث أشبه باألسد َخْلًقا وشجاعًة، واخلرب الذي ساقه 
ة، وقد وردت إشارة إىل هذه الصفة يف يدل على أنّه كان جسورًا وفيه غلظاإلتليدي 

)، ومثل هذه  كأمنا وجهه حجر قوله: ( ٢٠ويف ب)،  جهم احمليا يف قوله: ( ١٩ب
شاعرًا  الصفة يندر وقوعها يف املدح، إذ مل نقع فيما اطلعنا عليه يف أوصاف امللوك أنّ 

ذه الصالبة وتلك  يف تاريخ العربية يشبه وجه ممدوحه باحلجر، ولو مل يكن املمدوح 
جل ذلك كانت كثرة القسوة ملا ذكر البهديل هذه الصفة يف موضع املديح، من أ

                                                           
  .٧٩ص: ه١٢٧٩اإلتليدي ( إعالم الناس مبا وقع للربامكة) طبع مبصر ) ٤٦(
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الصفات اليت استعارها الشاعر من األسد مث أسندها ملمدوحه تشي باملطابقة، ومن مث 
ا ممدوحه، وقد أراد من كّل ذلك أن  حتيل على تركيزه على القوة اليت كان يتحلى 
 ُيربز فيه صفة البطولة اليت رآها يف هذه القصيدة جارية على صفة األسد مبختلف

ئه وطبائعه، وقد قيل إن اهلادي كان بطًال من أبطال بين العباس، وقد دلنا هيئاته وأمسا
على ذلك قول املتقدمني، أنّه كان بطًال حازًما له سطوة، كما كان أهوَج يف كرمه، 

ذه األعطية سلم اخلاسرفهو أول من أعطى للشعراء مئة ألف درهم،   ،)٤٧(وكان حظي 
ارقة أّن قصيدة أيب اخلطاب اليت صرفته عن سننه املاضية عزوفه عن الشِّعر والشُّعراء، واملف

ذلك فقد تفوقت على   ، ومع)٤٨(وأعادته إىل مساع الّشعر مل تظفر إال بعشرة آالف درهم
كثري من املدائح اليت خصصها الشُّعراء للهادي، ومن عجب أن تغفل املصادر عن ذكرها 

ا فريدة يف باب املدح ّ ا، والواقع أ مع تشعب هذا الباب الذي أوشك أن  واالحتفال 
  يذهب بأغلب شعر العرب.

من الصعوبة مبكان أن يظفر شاعر ما مبزية يف املدح، لكثرة ما قيل يف هذا 
الباب، ونرجح أن يكون البهديل من حمرتيف هذا الفّن يف القرن الثالث، بسبب 

عباسي من بني روائعه قصيدته الرائية اليت بسطنا القول فيها آنًفا، ومل يعرف الّشعر ال
املختلفة قصيدة رائعة كهذه القصيدة، سوى قصيدة مسلم بن الوليد يف مديح يزيد 

  بن مزيد الشيباين اليت أوهلا:

 ُأجـــررت حبـــَل خليـــٍع يف الصـــبا َغـــزِلِ    ومشــــــرْت مهــــــم العــــــّذال يف العــــــذلِ 

  ومنها:

                                                           
  .٤/١٦٧ابن شاكر الكتيب ( الوايف بالوفيات) ) ٤٧(
  .٣١٤ابن املعتز ( طبقات الشعراء) ص:) ٤٨(
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٤٤٤

 لٍ حــــــذاِر مــــــن أســــــٍد ضــــــرغامٍة  بطــــــ   ال يُولــغ الّســيَف إال مهجــة البطــل
ّــــــــه أجــــــــٌل يســــــــعى إىل  أمــــــــ  مـــوٍف علـــى ُمَهـــٍج يف يـــوم ذي رهـــجٍ    لكأن

وهذه القصيدة كما يقول العسكري أجود ما قيل يف وصف الفىت الشجاع يف 
. وجهة الشبه بني القصيدتني قوة النسج ومتانة الصياغة وجزالة )٤٩(شعر احملدثني

ا، حّىت لكأن القصيدتني قدتا من صخر، إذ ما  األلفاظ ووعور ّ ركب الشاعران مع أ
من احملدثني مركًبا وعرًا يف مدحيهما، غري أّن قصيدة البهديل يف اجلزء اخلاص باملدح 
تذهب مذهًبا أكثر مشقة يف األسلوب من قصيدة مسلم بن الوليد، وال سيما تركيزها 
ها الشديد على صفة اآلساد، واحتفاهلا الكبري باأللفاظ البدوية اليت تدل وكأّن صاحب

  قد خرج لتوه من جوف البادية.

وفحوى القول: كان ال بُد هلذا الفصل أن يسجل رأيًا يف أراجيز البهديل 
وقصائده على قلة ما انتهى إلينا من هذين الضربني الشعريني، وهو رأي نوجزه بأّن 
الرجل أجاد يف رجزه وقصيده على حدٍّ سواء، وكان قد تفرد يف البابني على قلة من 

يهما يف العصر الذي عاش فيه، وقد أحملنا إىل أهّم مزية حصلها الّنظر النقدي تفرد ف
أراجيزه  يف آثاره، ونعيدها هنا للتأكيد ليس غري، وهي أنّه سلك أسلوبًا مغايرًا يف

ألسلوب أعالم الّرجز، إذ كان الرُّجاز يتنكبون الوعورة الّلغوية، فأكثروا من الغريب 
استحالت أراجيزهم والسيما عند رؤبة وأبيه العجاج متونًا  واملهجور من األلفاظ حىت

من متون اللُّغة، يف حني جتنب البهديل الوعورة ليمهد أمام أراجيزه سبيل السهولة 
والبساطة والتلقائية حماوًال االعتماد على الزحافات املقبولة ليجوَز كلَّ حاجز بني 

حلوة عذبة خفيفة مرتعة  باألحاسيس األراجيز ترتى  أراجيزه واملستمعني، فإذا بتلك

                                                           
  .٢/١٢٣ ه١٣٢٤العسكري ( ديوان املعاين) طبع مبصر ) ٤٩(



  د. أمحد علي حمّمد  - د أيب اخلطاب البهديل الفن يف رجز وقصي
  

٤٤٥

واملشاعر اإلنسانية اخلالدة، أما قصائده فقد أراد أن خيرجها أعرابية خشنة ملا هلذا 
األسلوب من قوة ورصانة تناسب صفة ممدوحيه، والسيما اهلادي الذي تنازعته 

  صفات القوة والشجاعة والرهبة والبطولة والكرم.



  ٤٤٥

  
  
  

  القيس  ئالبنية الجمالية للتشبيه في معلقة امر 
  

  )*(د. خلدون سعيد صبح
        

   :مقدمة - ١
تأيت أمهية هذا البحث من كونه يريد الربهنة على مقولة مفادها أّن أهم ما ميّيز 

 الً هي الوعي الفين يف تشكيل التشبيه يف القصيدة تشكي ،القيس ئجتربة الشاعر امر 
ومن هنا امتازت بنية  .عله رائد هذا الفن يف القصيدة العربيةج ،اجديدً  اتأسيسيًّ 

وال سيما املهلهل الذي شاركه يف  ،التشبيه جبمالية خاصة ميزته عن غريه من الشعراء
فكال الشاعرين عاىن الفقد الذي حّرك شعرية التجربة وزاد أوراها  .التجربة احلياتية

ا مما جيعل من  القيس  امرئألمهية التشبيه عند  اكاشفً   الً بينهما مدخ املقابلةوحرار
  .وهذه الفكرة هي ما يرجو البحث أن حيققها ،ملميزاته اوإظهارً 

  :القيس مرئية الالمكانة الفن - ٢

وهو الربهنة على ريادته  ،رمبا يف استعراض ما قيل يف امرئ القيس ما يعزز هدفنا
على الوعي الفين الذي يعين، فيما  القائمَ  ،الفنية يف إعطاء التشبيه ألقه اخلاص املميز

يعنيه، كشف ما تنطوي عليه األشياء من شعرية وإظهارها بطريقة فنية واعية، 
 فاألشياء ليست شعرية إال بالقوة وال تصبح شعرية بالفعل إال بفضل اللغة، فبمجّرد«

                                                           
  عضو اهليئة التدريسية يف كلية اآلداب جبامعة محص.) *(



  )٢) اجلزء (٨٤لد (اجمل –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

٤٤٦

القول: . ومن هنا ميكن )١(»ما يتحّول الواقع إىل كالم يضع مصريه اجلمايل بني يدي اللغة
وال سيما إذا انطلقنا من  ني اللغة اليت متثل قوانني الوعي،إن قوانني الواقع ستخضع لقوان

فهم أن الشعر العريب يف غالبه وصف، أي استقراء فين للواقع، وهذا ما يؤكده ابن رشيق 
الشعر إّال أقله راجع إىل باب الوصف، وهو مناسب «يف العمدة عندما يقول: إّن 

األساس لفنون الشعر  ويكوِّن. فالوصف هو إدراك مجايل للواقع )٢(»مل عليهللتشبيه مشت
  العريب، إذ إّن ماهيتها املعرفية وينابيعها األساسية تتغذى منه.

 .األساس املعريف للجاهلي يف إدراك ماهيات العامل احمليط به يكوِّنالتشبيه إنَّ 
اومن هنا كلما ازداد وعي اجلاهلي لألشياء احمليطة ب تشبيهات معقدة  أبدعَ  ،ه وملاهيا

ومن هنا   .القيس امرئوهذا ما مّيز البنية التشبيهية عند  ،بعيدة عن السطحية افنيًّ 
يقول ابن  ،كان تركيز النقاد القدامى على أمهية الوصف يف تشكيل الوعي الفين

  .)٣(»للسامع اوأحسن الوصف ما نُعت به الشيء حىت يكاد ميثله عيانً « :رشيق

وإدراك آلياته وتقنياته هي البؤرة يف  ،الوصف أساس يف تشكيل الوعي الفينف
تشكل الوعي املتقن الذي خيتلف عن الوعي الفطري لألشياء وهذا ما كان ميّيز الوعي 

شبيه يف أساسه اللغوي هو والت –كما سنرى   –القيس عنه عند املهلهل  امرئعند 
ي للواقع قائم على التسوية بني طريف تشبيه فهو يستند إىل أساس وصف لذا ،)٤(التمثيل

                                                           

الدار  ،حممد الويل وحممد العمري :ترمجة :جان كوهني :بنية اللغة الشعرية) ١(
  .٣٧، ص ١٩٨٦ ،البيضاء

مد حميي الدين عبد احلميد حم :تح ،ابن رشيق القريواين :العمدة يف حماسن الشعر )٢(
  .٢/١٩٧ج ،١٩٧٢ ،٤ط  ،بريوت ،دار اجليل للنشر

  .٢٩٤/  ٢ :املرجع نفسه) ٣(

  .انظر مادة ( شبه ) يف لسان العرب) ٤(



  د. خلدون سعيد صبح -البنية اجلمالية للتشبيه يف معلقة امرئ القيس 
  

٤٤٧

كما يرى هالل   -ومن هنا فالتشبيه  ،شبه بهاملأو مقاربة املشبه ب ،خمتلفني أو متفقني
منهج لتنمية املعرفة باألشياء يقوم على الربط بني اجلزئيات ومنحها «هو  -اجلهاد 

ما هو كلي من املعرفة ألن التعليق املستمر يؤدي إىل الوصول إىل كل  ،اكليًّ   اطابعً 
  .)٥(»يف اجلزئي امتظاهرً 

والقياس هو طريق  -)٦(، على حد تعبري اجلرجاينوبناًء على ذلك فالتشبيه قياس
ومن هنا ال غرابة أن نؤكد أن الوعي البالغي العريب هو  .أساسي لتشكيل الوعي الفين

   .)٧(العرب مإّن التشبيه أكثر كال :وعي تشبيهي وهذا ما يؤّكده املربد بقوله
م األساس الذي  يّ والسبب يف ذلك كما يؤكد أحد الباحثني عائد إىل أنه أسلو

م وبعاملهم ،يقّوم معرفتهم اجلمالية وينميها وحيققها يف واقعهم  ،وهو طابع وعيهم بذا
باألصل واملعلوم  ،وهو منطقهم يف االستدالل على الفرع اجملهول البعيد الغائب

 اوكلما كان هذا االستدالل حمكمً  ا،مجاليًّ  الً وتشكي الً ومتثي اياسً ق ،والقريب والشاهد
شعرية ومن هنا قيل  كانت أكثر  ،ودقة وغرابة اوكانت املعرفة اليت يقّدمها أكثر ضبطً 

  .)٨(»أشرف كالم العرب«إن التشبيه 

   :وقد حدد أبو هالل العسكري القيمة اجلمالية للتشبيه بأربعة أوجه هي

إىل امل جتِر به العادة ، وإخراج متقع عليه احلاسة على ما تقع عليهإخراج ما ال «
                                                           

  .٢٠٠، ص ٢٠٠٧مجاليات الشعر العريب: هالل اجلهاد، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، ) ٥(

صححه وعلق عليه حممد  ،القاهر اجلرجاينعبد  :أسرار البالغة يف علم البيان) ٦(
  .١٥ص  ،بريوت ،دار املطبوعات العربية ،رشيد رضا

حممد أبو الفضل إبراهيم وسيد  :تح ،أبو العباس املربد :الكامل يف اللغة واألدب) ٧(
ضة مصر ،شحاته   .٣/٩٣ :القاهرة ،دار 

  .٢٠١ص  ،هالل احلماد :مجاليات التشبيه )٨(



  )٢) اجلزء (٨٤لد (اجمل –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

٤٤٨

ا عن طريق  ما جرت عليه، وإخراج ما ال يعرف بالبديهة العقلية إىل ما يعرف 
  .)٩(»التمثيل، وإخراج ما ال قوة له يف الصفة على ما له قوة فيها

من هنا جعل أيت من خلق االئتالف بني األطراف املختلفة. و التشبيه ي مجالُ 
اجلرجاين صنعة التشبيه مرتبطة جبودة القرحية وبوعي الشاعر اجلمايل عندما قال عن 

ا:  تستدعي جودة القرحية واحلذق الذي يلطف ويدق يف أن جيمع «صنعة التشبيه أ
أعناق املتنافرات املتباينات يف ربقة، ويعقد بني األجنبيات معاقد نسب 

  .)١٠(»وشبكة..

رئ القيس نلحظ أن براعته يف القياس وإجياد العالقات بني وبالعودة إىل ام
وهذا ما يؤكده  ،أطراف التشبيه مها ما أعطى التشبيه لديه عمًقا معرفيًّا ميزه عن غريه

فقد وصل التشبيه إىل مرحلة النضح الفين على يدي هذا  ،النقاد الذين درسوا شعره
خسف للشعراء عني «ر قد وهذا ما جعل ابن رشيق يرى أن هذا الشاع ،الشاعر
سبق الناس إىل أشياء «وهو ما جعل صاحب الطبقات يقول فيه إنه:  ،)١١(»الشعر

، بل إّن أبا القاسم اآلمدي ذهب )١٢(»ابتدعها استحسنها العرب واتبعه فيها الشعراء
وكانوا يقولون أسيلة  ،إىل أنه مؤسس األساس، إذ كانت األشعار قبله ساذجة وعفوية

الفرس السابق يلحق الغزال  ل أسيلة جمرى الدمع، وكانوا يقولون يفاخلد حىت قا
                                                           

 ،حممد البجاوي وحممد أبو الفضل :تح ،أبو اهلالل العسكري :كتاب الصناعتني)٩(
  .٢٤٢-٢٤٠ :، ص١٩٥٢القاهرة  ،دار إحياء الكتب العربية

  .١٢٧ :ص ،عبد القاهر اجلرجاين :أسرار البالغة )١٠(

  .٩٤/ ١ ،ابن رشيق :العمدة )١١(

مطبعة  –حممود حممد شاكر  :تح ،ابن سالم اجلمحي :طبقات فحول الشعراء) ١٢(
  .١/٢٧ ،جدة ،دينامل



  د. خلدون سعيد صبح -البنية اجلمالية للتشبيه يف معلقة امرئ القيس 
  

٤٤٩

  .)١٣( والظليم حىت قال قيد األوابد وامتثله الناس..

ولعلنا نالحظ أن معيار األفضلية يكمن يف الناحية الفنية، أي ختلي الشاعر عن 
 علىنم واالنتقال إىل التشبيه املعقد العميق الذي ي ،املألوف والبسيط من التشبيهات

وهو ما فات كثريًا من الشعراء من معاصريه الذين احنازوا  ،إدراك عاٍل ملاهيات األشياء
  غالًبا إىل الفطرة والعفوية.

شعرهم،  يفلذلك يعد امرؤ القيس من أوائل الشعراء الذين أبدعوا يف التشبيه 
 والتشبيه غرضه الدائب هو عرض الصورة بأفضل ما ميكن أن يتصّوره املستمع،

. ألّن الرؤية حتّقق الصورة احملسوسة واملنظورة، »ما راٍءِ◌ كَمن مسع«وقدميًا قالوا: 
ال حيّقق تلك الرؤية ؛ ألنّه ينقل اجملّرد إىل احملسوس، والذهين إىل فبينما السماع 

  احلّسي.

وغرضنا يف هذا البحث ليس التعويل على ما حبثه القدماء، يف تشبيهات امرئ 
فقط، وإّمنا البحث يف تشكيالت التشبيه، ومجالّيات  –ا على روعته –القيس 

األلفاظ اليت قام برتكيبها أثناء بناء تشبيهه يف حديثه عن الديار، أو األطالل، أو 
  الفرس، أو الليل يف معّلقته.

وقد ذكر ابن سّالم بعًضا من ممّيزات شعر امرئ القيس، وهو بصدد حديثه عن 
عرب إىل أشياء ابتدعها، واستحسنها العرُب، واتّبعه فيها أشعر الناس، وقّرر أنه سبق ال

استيقاف صحبه، والبكاء يف الديار، ورقّة النسيب، وقرب املأخذ، «الشعراء، وهي: 
ض، وشّبه اخليَل بالعقبان والعصي، وقّيد األوابد، وأجاد يف يْ وشّبه النساء بالظباء والبَـ 

   .)١٤(»التشبيه، وفصل بني النسيب وبني املعىن

                                                           

القاهرة  ،دار املعارف ،أمحد صقر :تح ،املوازنة يف شعر أيب متام والبحرتي )١٣(
  .٣٩ص  ،١٩٦١

  .٥٥ص  ،اجلمحي ،طبقات فحول الشعراء) ١٤(



  )٢) اجلزء (٨٤لد (اجمل –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

٤٥٠

ويُعّد امرؤ القيس أحسن الشعراء يف اجلاهلية تشبيًها، وقد متّيز عن شعراء عصره 
بكثرة ما يف شعرِه من تشبيهات متنوعة، انتقل فيها بني احملسوس واملعقول، واملفرد 
واملتعّدد، مستعمًال األداة، تارًكا هلا، ومنتقًال يف أوجه الشبه بني الصورة واهليئة واللون 

  واحلركة.
من التشبيه عند علماء البيان هو اإليضاح والتقريب بني البعيدين، حىت  غرضوال

   .)١٥(تصري بينهما مناسبة واشرتاك

ا على ُحسن التشبيه عند  وقد عرض ابن سالم بعض األبيات اليت استشهد 
   )١٦( :قال ،القيس امرئ

 اكــــأّن قلــــوَب الطــــِري رطًبــــا ويابًســــ
  

 لـــدى وكرِهـــا العّنـــاب واحلشـــف البـــايل  
  

ا  ،العّناب اكأّن قلـوَب الطِري رطبً  :وتقدير البيت كما جاء يف شرح الديوان وكأ
   )١٧(.البايل احلشفيابسة 

هو  :واحلشف ،ماء: متر أمحر غض ذو العّناب، ) للعقابفالضمري يف (وكرها
  .الفاسد القديـم :البايل ،التمر إذا مل يظهر له نوى

رشيق، حيث جعل امرأ القيس فاًحتا للشعراء،  وممن تناولوا هذا البيت باحلديث ابن
يف تشبيهه شيئني بشيئني، قال: وأصل التشبيه مع دخول الكاف وأمثاهلا، أو كأن وما 

  شاكلها شيٌء بشيء يف بيت واحد، إىل أن صنع امرؤ القيس يف صفة عقاب:

 كــــأّن قلــــوَب الطــــِري رطًبــــا ويابًســــا
  

 لــدى وكرِهــا العنّــاب واحلشــف البــايل  
  

   )١٨(.واتبعه الشعراء يف ذلك ،ه شيئني بشيئني يف بيت واحدفشب

                                                           

  .٢٨٩/ ٢ ،ابن رشيق :دةالعم) ١٥(
  .٣٨، الفضل إبراهيم، دار املعارف مبصرديوان امرئ القيس، حتقيق: حممد أبو  )١٦(
  .٣٨ص  ،نفسهاملرجع ) ١٧(
  .١/٢٩٠ ،ابن رشيق :العمدة )١٨(



  د. خلدون سعيد صبح -البنية اجلمالية للتشبيه يف معلقة امرئ القيس 
  

٤٥١

ذا البيت للتشبيه املختار وغرام الشعراء  ،وبّني غرضه ،أما ابن سنان فقد مثل 
ألن مشاهدة العناب  ،وهذا من التشبيه املقصود به إيضاح الشيء«: فقال ،به

   )١٩(.»ًة ويابسةواحلشف البايل أكثر من مشاهدة قلوب الطري رطب
القيس هذا  امرئمسعت بيت  مذما زلت «: وُروي عن بشار بن برد أنه قال

  :حىت قلت ،أطلُب أن يقع يل تشبيهان يف بيت واحد

ـــــار النقـــــِع فـــــوق رؤوســـــنا  كـــــأّن ُمث
  

ـــــــــاوى كواكبُـــــــــه    وأســـــــــيافَنا ليـــــــــٌل 
  

  ) ٢٠(.»فشبهت النقع بالليل، والسيوف بالكواكب، وهذا تشبيه للمبالغة والتفخيم

أن املتأمل لبيت امرئ القيس سيجُد أنه اعتمد على الطباق بني الرطوبة  واحلقيقة
وهو التمر الطري واحلشف البايل أي  العّنابواليباس يف قلوب الطري، مث طابق بني 

التمر اجلاف، ونالحظ أن األلفاظ اليت ركب امرؤ القيس منها البيت تنتمي إىل حقٍل 
ملعىن من خالل التناسب املائي، فجاء البيت داليل واحد هو املاء واجلفاف، فأبرز ا

منسجًما بألفاظه، كأنه املاء العذب، فال جند لفظًا ينبو عن موضعه، أو ال ينسجم يف 
تكوين التشبيه، أضف إىل ذلك رؤية العّناب والتمر اجلاف أكثر تردًدا عند الناس من 

امرؤ القيس أن  رؤية القلوب اجلافة أو الطرية يف أعشاش العقاب، وبذلك استطاع
ينقلنا من اجملهول إىل املعلوم من خالل تشبيه بديع، استمّد ألفاظه من البيئة املعلومة 

  واملتداولة بني العرب لتوضيح وجالء صورة العقاب.
   )٢١( :للتشبيه التخييلي أو الومهي يف قوله استعمالهومن حيث 

 أيقتلــــــــــــين واملشــــــــــــرّيف مضــــــــــــاجعي
  

 ومســـــــــنونة زرٌق كأنيـــــــــاب أغـــــــــوالِ   
  

                                                           
دار الطباعة  ،مصر ،القاهرة ،حممد ديب :امرؤ القيس بني القدماء واحملدثني )١٩(

  .٦٩ص  ،١٩٨٩ ،احملمدية
  .٢٤٨، ص ١٩٨٢، ١سر الفصاحة: ابن سنان اخلفاجي، بريوت، دار الكتب العلمية، ط  )٢٠(
  .٣٣ص  ،القيس امرئديوان  )٢١(



  )٢) اجلزء (٨٤لد (اجمل –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

٤٥٢

ولكنه حبيث لو  ،وهو غري املدرك بإحدى احلواس ،التشبيه الومهي :واملشاهد فيه
ا لو  ،حتققهان أنياب الغول مما ال يدركه احلس لعدم فإ ،ا اأدرك لكان مدركً  مع أ

   )٢٢( .أدركت مل تدرك إالّ حبّس البصر

ل املفردات وحتلي ،القيس امرئوإذا أردنا أن نبحث يف بنية التشبيه البالغي عند 
  :ضمن احلقول الداللية للصورة جند

  :الحقول الداللية في تشبيه األطالل

يستمد امرؤ القيس ألفاظ التشبيه عندما يريد أن يتحدث عن األطالل من 
ا، أو ملًسا، فعندما أراد أن يصف لنا ديار احملبوبة، بعد أن األشياء احملسوسة بصريًّ 
  حتولت إىل أطالل قال:

ـــــــــــرى بعـــــــــــَر اآل ات ِ  راِم يف عرصـــــــــــا
  

ـــــــا كأنّـــــــه َحـــــــبُّ فلفـــــــلِ    ِ  )٢٣(وقيعا
  

ولتأكيد حقل البصر اللغوي جند أن الشاعر افتتح البيت بالفعل ( ترى )، وهو 
 - عرصات  -فعل يلتصق بالنظر، مث جند األلفاظ الدالة على حاسة البصر: (اآلرام 

ي هو التشبيه تشكيل لغوي بالغبفلفل)، وربط بني هذه املدلوالت  - حب  - قيعان 
التناسب بني هذه األشياء، فالصورة األوىل بصرية، وهي  بفضلالتمثيلي، وقد أجاد 

املشبه ( ترى بعر اآلرام... )، والصورة الثانية بصرية، وهي (حب فلفل)، وربط بينهما بـ 
  ( كأن )، فالدار أقفرت من أهلها، وصارت مألًفا للوحوش، فبعُرها فيها.

ا عندما يربطها مبشاعرِه، فصورة جً التشبيهّية أكثَر تواشوتغدو عالقة البصر 
الرحيل تبكيه، وكأنّه أمام احلنظل، واحلنظل له حرارٌة ُتدِمع العني، فشّبه ما جرى من 

  دمعه لفقد أهل الدار مبا يسيل من عني ناقف حنظل:
                                                           

  .٩-٧ص  ،العباسي :نصيص على شواهد التلخيصمعاهد الت )٢٢(
  .٢٤ص  ،القيس امرئديوان  )٢٣(



  د. خلدون سعيد صبح -البنية اجلمالية للتشبيه يف معلقة امرئ القيس 
  

٤٥٣

ــــــوا ــــــوَم حتّمل ــــــني ي  كــــــأّين غــــــداة الب
  

 )٢٤(لـــدى مســـرات احلـــّي نـــاقف حنظـــلِ   
  

ا املفردات البصريّة يف تكوين التشبيه، وعذوبته وانسجامه بالغيًّ  اعً ولنالحظ م
)، فنحن جند شبكًة من العالقات احلسّية حنظل -ناقف  -احلّي  -حتّملوا  -البني (

راد نقُلها.
ُ
  بني األلفاظ البصريّة اّليت تقوم خبدمة توضيح التشبيه أو الصورة امل

للغوي يف أكثر من موضع ضمن معّلقة وتّتضح مجالّيات التشبيه يف التشكيل ا
  )٢٥( امرئ القيس، فحينما أراد أن يتغّزل أو يصف مجاَل حمبوبته قال:

 مهفهفـــــٌة  بيضــــاُء  غــــُري  مفاضــــةٍ 
  

ــلِ    ــا  مصـــــــــقولة  كالسجنجــــــــ  ترائبهــــــــ
  

ضخمة الويف دائرة الغزل جند تشكيل التشبيه يقوم على إثبات ونفي للمفاضة، وهي 
للنظر، جلماهلا واكتماهلا،  ضامرته، وترائبها مصقولة، أي جاذبة البطن، أي مخيصة البطن

كلمة رومّية األصل، وهي (السجنجل)   باستعمالوهي ألفاظ بصريّة، ّمث يأيت باملشّبه به 
  وبياضها وبريقها. أي املرآة، فتماُسك جسدها كتماسك املرآة

ْمِعنواملدّقق 
ُ
 أّن الشاعر يف هذه الصورة سيكتشف أّن مكمَن مجاهلا يف امل

املرآة ألّن املرآة تشّكل لإلنسان أقصى ما ميكن أن يرى ويشتهي من اجلمال،  استعمل
  أضف إىل ذلك أّن املشّبه واملشّبه به يشرتكان يف التماسك والربيق والبياض والتأللؤ.

واجلدير ذكرُه يف أغلب التشبيهات عند امرئ القيس أنّه يفّصل يف املشّبه، مثّ 
ها، ففي األبيات السابقة جاء املشّبه به حشّبه به، فيحكم الصورة ويوضّ يوجز يف امل

)، وهذا دليل على قدرة امرئ القيس على ا، مثل: (ناقف حنظل)، (السجنجلموجزً 
  اإلتيان مبا يوازي ما يريد تصويره بسرعٍة فائقة، وبإتقان.

                                                           
  .٩القيس ص  امرئديوان  )٢٤(
  .١٥املرجع نفسه ص ) ٢٥(



  )٢) اجلزء (٨٤لد (اجمل –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

٤٥٤

  :القيس امرئالبنية الجمالية للتشبيه في معلقة  - ٣

   :رة الليل في المعلقةجماليات صو  - أ

ليل، وما يعانيه من انتظار الصباح ما ينتقل امرؤ القيس ليصف طول الوعند
للبحث عن ثأره، ومملكته الضائعة، يزاوج يف تشكيله للتشبيه بني الصورة السمعّية 

   )٢٦( والصورة البصريّة يف قولِه:

 كمـــوج البحـــِر أرخـــى ســـدوله وليـــلٍ 
  

 يعلــــــــّي  بـــــــــأنواع اهلمــــــــوِم  ليبتلـــــــــ  
  

ـــــــا متطّـــــــى بصـــــــلبهِ 
ّ
 فقلـــــــُت  لـــــــه  مل

  

 وأردَف  أعجــــــازًا ونــــــاَء  بكلكــــــلِ   
  

 اجنـــــلِ ُل أال أال أيّهـــــا الليـــــُل الطويـــــ
  

 بصبٍح، وما اإلصـباُح منـَك بأمثـلِ   
  

ففي إطار احلالِة النفسّية ينقُلنا الشاعُر عَرب استعاراته، وتشبيهاته إىل صوٍر مسعّية 
ُر عن املشافهِة والسماع نها مبا شّكله من لفٍظ يعبّـ توّضح لنا ضيَقه باحلياة، وتربّمه م

  ).(فقلت)، واحلركة باألفعال (متّطى، أردف، وناء

وإن كان شّبه الليل مبوج البحر يف تراكمِه، وشّدة ظلمته، وتتابعه فقد استعاَر 
 منه يف التعبري عن الظالم الشديد اّلذي ال ينتهي، فالليلُ  الليِل الستارَة والسدول إمعانً 

َض بصدره، ّمث يتحّول ثقُله إىل مؤّخرته، فال يستطيع  ض  يطوُل كالبعِري إذا 
   )٢٧(النهوض إالّ بصعوبٍة وبطء.

وال شك أن طول الليل يف حالة اهلم والعشق واملالحقة هو ليل طويل، يقبع الشاعر 
إىل الربهنة على  فيه حتت وطأة املعاناة اليت تُذهب النوم وجتلب السُّهد، ورّمبا لسنا يف حاجة

ق طول الليل على العاشق ألنه معروف، لكن إذا ما توقفنا عند طول الليل على القلِ 
                                                           

  .١٨القيس ص  امرئديوان ) ٢٦(
 . صاحب خليل إبراهيمد :تح ،الصورة السمعية يف الشعر العريب اجلاهلي) ٢٧(

  .٢٣٧ص  ،منشورات احتاد الكتاب العرب



  د. خلدون سعيد صبح -البنية اجلمالية للتشبيه يف معلقة امرئ القيس 
  

٤٥٥

ق فسنجد صورًا كثرية لعل يف مقدمتها وصف الصورة التابعة للسهد الذي يعانيه واملالحِ 
  ) ٢٨(فيصبح طول الليل تعبريًا عن طول املعاناة وصعوبتها: يقول النابغة الذبياين:

 كــــــــــأين ســــــــــاورتين ضــــــــــئيلةفبــــــــــتُّ  
  

ــا الســم نــاقعٌ     مــن الــرقش، يف أنيا
  

ــهد، مــن ليــل التمــام، ســليُمها  ُيسَّ
  

ــــــــْه قعــــــــاقعُ    ــــــــي النســــــــاء يف يدي  َحلِْل
  

فالقلق عند النابغة يعادل مساورة األفعى، وكالمها جيمعهما الطول املصحوب 
مان، بأمل، فطول ليل النابغة وأرقه مصحوب بأمل نتيجة اخلوف من وعيد النع

ويستعمل املهلهل لفظة الليل استعماًال آخر يبعدها عن سياق الطول والقصر، ونركز 
جتربة امرئ القيس  ،هنا على املهلهل لنقارب جتربته اإلنسانية يف طلب ثأر أخيه كليب

يف طلب ملك ضائع ويف الثأر ملقتل أبيه، لنؤكد أن املهلهل يستعني يف بنيته التشبيهية 
هر احمليطة به دون الولوج إىل عمقها، بل تبقى يف إطار الوعي الفطري باألشياء والظوا
  العفوي يقول: 

 ولســـــــت خبـــــــالع درعـــــــي وســـــــيفي
  

 )٢٩(إىل أن خيلـــــــــع الليـــــــــل النهـــــــــار  
  

تكمن شعرية البيت من ربط تلك العالقة األبدية بني الليل والنهار، بارتباط 
ا الثأر، فالشاعر لن يتخلى عن احلرب  الشاعر املقاتل بسالحه يف حربه اليت يطلب 
إال يف حالة واحدة هي إذا ختلى الليل عن النهار، فالشاعر جيسد املستحيل (وهو 

طة من حميطه دون أن يبتعد يف فلسفة ذاك ترك القتال طلًبا للثأر) بصورة ملتق
املستحيل. بل بقي التشبيه يف اإلطار الفطري العفوي، يف حني أننا عند امرئ القيس 

يؤكد ريادته يف حتويل شعرية  ،سنجد عمًقا يف تناول الصورة، أي يف تركيب التشبيه
لتقطة من احمليط بالتشبيه من الصورة العفوية امل التشبيه إىل اجتاه جديد مفاده الذهاب

  إىل فلسفة األشياء وتعميقها.
                                                           

  .٨٠ص  ،كرم البستاين  :ت :النابغة ديوان )٢٨(
  .٣٤، ص ١٩٩٦ ،١ط –ديوان املهلهل: إعداد طالل حرب، دار صادر، بريوت  )٢٩(



  )٢) اجلزء (٨٤لد (اجمل –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

٤٥٦

فالشاعر امرؤ القيس هنا يعّرب عن حالته الداخلية املقهورة، وعن قلقه يف مالحقة 
ا  -كما يذهب الناقد يوسف اليوسف   - »كموج البحر«الثأر فعبارة  اليت شبه 

متارسه احلياة  الليل يف هذه اللوحة النفسية، تنبش شعور امرئ القيس باالجتياح الذي
عليه. وذلك من حيث أن الليل مل يصبه باهلموم فحسب، وإمنا هو الصورة اخلارجية 
حلس اهلم القابع يف داخله. ولقد قام اخليال التصويري بإنشاء صورة الليل على هيئة 

ذات اللون  »أرخى سدوله«داخل الشاعر متاًما، أو وفًقا ملعاناته متاًما، ويف عبارة 
م الشاعر صورة ملنغلق خارجي حييق به، ولكنه هو اآلخر مسحوب من القامت يقي

املنغلق الداخلي الذي حياصره يف الصميم، مث يتحول ذلك إىل اكتساح داخلي يف 
البيت التايل ( فقلت له...) حيث يقوم الشاعر بتصوير ثقل الليل بألفاظ جتسيمية هلا  

ممارسة ذات طاقة على  ،سداتكيفية مادية وقدرة على حتول احلس الداخلي إىل جم
استطاع الشاعر أن ينقل إلينا  عجازًا، ناء بكلكل) إذالسحق (متطى بصلبه، أردف أ

ما يقاسيه حتت وطأة الليل، الذي يتحول إىل رمز للهموم ولظلمة الواقع وحالة 
   )٣٠(.احلصار الداخلي اليت يعيشها الشاعر

  :جماليات صورة الفرس - ب

وصف الفرس عند امرئ القيس، فإننا جند مجاليات التشبيه ما إذا انتقلنا إىل أ
تبدو أكثر سطوًعا، وعمًقا، لذا آثرنا أن ندرسه دراسة بالغية مفصلة، وأن نطبق 

ى حللها، فقد قال امرؤ عليها منهًجا حتليليًّ  ا، نظهر من خالله بالغة التشبيه يف أ
   )٣١(القيس يصف فرسه:

                                                           

 ،١٩٧٨ ،دمشق ،منشورات وزارة الثقافة ،يوسف اليوسف :حبوث يف املعلقات) ٣٠(
  .وما بعدها ١٥٥ص 

  .٢١-١٩ص  ،القيس امرئديوان  )٣١(
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٤٥٧

ــــــاَوقَــــــد َأغتَــــــدي َوالطَــــــُري  يف ُو   ُكنا
  

ــــــــــــِد اَألوابِــــــــــــدِ     َهيَكــــــــــــلِ  ِمبُنَجــــــــــــرٍِد قَي
  

 َمًعــــــــــاٍر مَكــــــــــرٍّ ِمَفــــــــــرٍّ ُمْقِبــــــــــٍل ُمــــــــــدبِ 
  

 َكُجْلموِد َصـخٍر َحطـَُّه الَسـيُل ِمـن َعـلِ   
  

ـــهِ   ُكَميـــٍت يَـــزِلُّ اللبـــُد َعـــن حـــاِل َمتِن
  

تَـنَـزَّلِ   
ُ
 َكمـــــــــا زلَّـــــــــِت الَصـــــــــفواُء  بِـــــــــامل

  

 إذا مــــا الســــاِحباُت علــــى الــــَوىن ِمَســــحٍّ 
  

 أَ   
ُ
ـــــــــِد  امل ـــــــــارًا  بِالَكدي ـــــــــْرَن ُغب  لِ رَّكـــــــــثـَ

  

 َعلــــى الَعقــــِب َجيَّــــاش َكــــَأنَّ اهِتزاَمــــهُ 
  

ــــُه  َغلــــُي ِمرَجــــلِ     إذا جــــاَش فيــــه َمحُي
  

 يُطـــــُري الغُـــــالَم اخلِـــــفَّ َعـــــن َصـــــَهواتِهِ 
  

ــــــــلِ    ُثـَقَّ
 ويُلــــــــوي بــــــــأَثواِب الَعنيــــــــِف امل

  

 أََمــــــــــــــــرَّهُ  دِ َدريرٍَكُخــــــــــــــــذروِف الَوليــــــــــــــــ
  

ـــــــــــلِ  تـََقلُّـــــــــــُب َكفَّيـــــــــــهِ     َخبـــــــــــيِط  ُمَوصَّ
  

ـــــــــُه أَيطَـــــــــال ظَـــــــــٍيب َوســـــــــاق ـــــــــةٍ  اَل  نعاَم
  

ـــــــلِ    ـــــــُب تَتُف  َوِإرخـــــــاُء ِســـــــرحاٍن وَتقري
  

  ال بد لنا قبل الدخول يف التحليل البالغي لألبيات من شرحها وتوضيح بعض املعاين:

وض الطري من أوكارها على فرٍس ماٍض  - ١ب يقول: ورّمبا باكرُت الصيد قبل 
  الشعر، يقيِّد الوحوش بسرعة حلاقه إيّاها، وهو عظيم اجلرم.يف السري قليل 

هذا الفرس مكّر إذا أُريد منه الكّر، ومفّر إذا أُريد منه الفّر، ومقبل إذا  - ٢ب
: يعين أن الكرَّ والفرَّ واإلقبال اأُريد منه إقباله، ومدبر إذا أريد منه إدباره، وقوله معً 

مث شّبهه يف سرعة مرِّه وصالبة  األنَّ فيها تضادً  ،لهواإلدبار جمتمعة يف قّوته ال يف فع
  إىل حضيض. عالٍ  ألقاه السيل من مكانٍ  عظيمٍ  خلقه حبجرٍ 

إنّه الكتناز حلمه وامنالس صلبه يزلُّ لبده عن متنه كما أنَّ احلجر الصلب  - ٣ب
  املطر أو اإلنسان. هعنيزّل 

ح وأثارت الغبار يف إنّه جييء جيري بعد جري إذا كلَّت اخليل السواب - ٤ب
  األرض الصلبة.

تغلي فيه حرارة نشاطه على ذبول خلقه وضمر بطنه وكأنَّ تكسَّر صهيله  - ٥ب
  يف صدره غليان قدر.
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٤٥٨

إنَّ هذا الفرس يزّل ويزلق الغالم اخلفيف عن مقعده من ظهره، ويرمي  - ٦ب
لفروسّية زلق عن ظهره من مل يكن جيد اـيريد أنّه ين ،بثياب الرجل العنيف الثقيل

ا، ويرمي بأثواب الفارس احلاذق يف الفروسّية لشّدة عدوه وفرط مرحه يف  ا 
ً
عامل

  جريه.

إنّه قدمي السري والعدو متابع هلما ّمث شّبهه يف سرعة مرِّه وشدِّة عدوه  - ٧ب
  باخلذروف يف دورانه إذا بُولغ يف فتل خيطه، وكان اخليط موصوًال.

ي اصريت الظيب يف الضمر، وشبَّه ساقيه بساقَ شبَّه خاصريت هذا الفرس خب - ٨ب
النعامة يف االنتصاب والطول، وعدوه بإرخاء الذئب، وتقريبه بتقريب ولد الثعلب، 

  فجمع أربعَة تشبيهات يف هذا البيت.

لعّلك تالحظ أنَّ امرأ القيس يف وصفه لفرسه ينـزع نزوًعا أسطوريًّا، فصورة الفرس 
يشكِّل النمط املشتهى من قبل الفارس، وبناًء على هذه هي صورة الفرس املثايل الذي 

الرؤية انطلق امرؤ القيس يف وصف هذا الفرس وانطالقه عليه، وقد اعتمد يف تقدمي 
هذه الصورة املثالية للفرس على التشبيه التمثيلّي وعلى التشبيه البليغ، ولعّلك تالحظ 

بصورة متعّددة ال  مبقابلتهاللفرس بالغة التشبيه التمثيلّي يف جتسيد احلالة الكلّية 
تتحّصل يف الواقع، وإّمنا يف املخّيلة، يف حني أفاد التشبيه البليغ الذي ورد يف البيت 
األخري حتديًدا يف استعارة صفات ُمميِّزة حليوانات أخرى إللصاقها بالفرس يف سبيل 

ذا النّص تقوم الوصول إىل وصف مثاّيل ألمنوذج الفرس املشتهى. فالصورة الكلّية هل
على وصف اغتداء الشاعر يف وقت مبكر على صهوة فرس يتمّتع بصفات كثرية، 

يف السري، سريع، يلحق بالوحوش وال تستطيع الفكاك منه، وهو هنا يف  فهو ماضٍ 
البيت األّول يقّدم لنا ملّخًصا وصفيًّا للفرس ّمث ينتقل إىل تفصيل اجلزئّيات معتمًدا 

  ّي تارة والبليغ تارة أخرى.على التشبيه التمثيل
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٤٥٩

وعلى ذلك سنلحظ التشبيه التمثيلّي األّول يف البيت الثاين الذي يقّدم لنا شطره      
األّول مبالغة لطيفة يف اجتماع صفات الكّر والفّر واإلقبال واإلدبار يف قّوة ذلك 

هذه احلركات  الفرس ال يف فعله، على ما يوحي به الظاهر ألنّه ال يُعَقل أن تُنفَّذ كلّ 
فيها تضادًّا يُذهب الروعة يف الصورة إذا ُحِكم باجتماعها مًعا يف اللحظة  مًعا، ألنَّ 

ا جمتمعة يف قّوته وهي الصورة األوىل من التشبيه وستأيت جمتمعة يف  ّ راد أ
ُ
ا، فامل ذا

ظيم الصورة الثانية، ليعزِّز تلك الداللة (الشطر الثاين) فقد شّبه صورته تلك حبجر ع
إىل حضيض، فاجلامع هنا هو القّوة والسرعة، مث ينتقل  عالٍ  ألقاه السيل من مكانٍ 

ا هذا الفرس وهي صفة اكتناز اللحم وامنالس  الشاعر إىل صفة أخرى يتمّتع 
الصلب، فقد أورد هذه الصفات يف الشطر األّول من البيت الثالث، مث أورد صورة 

املطر عنه،  حلجر الصلب األملس الذي يزلّ مماثلة لتأكيد تلك الصفة هي صورة ا
وبعد أن يعزِّز صفة افرتاق هذا الفرس عن بقّية جياد اخليل يف التحّمل والقدرة على 
السري يف األرض الصلبة ينتقل يف البيت اخلامس إىل تشبيه آخر يصف حرارة نشاط 

أّن يف ذاك الفرس، فهو على ذبول خلقه وضمور بطنه تغلي فيه حرارة النشاط، وك
  .يشبه غليان القدر فوق النار اصدره صوتً 

ومن هنا ال غرابة أن جند يف البيت السادس أنَّ التعامل مع هذا الفرس حباجة 
إىل فارس من نوع خاّص، ومؤّكد أنّه سيكون الشاعَر امرَأ القيس، فوصف الفرس 

افتخاًرا  ذه الصفات يدّل على فارس خبري ممّيز عن أقرانه، وبذلك ميكن أن نلمح
ضمنيًّا للشاعر بفروسّيته وتفّرده عن غريه، لذلك جعل فرسه يف منأى عن الغالم 
اخلّف، وحّىت عن الفارس العنيف ذي اخلربة، وهذا سيربز صفًة أخرى هلذا الفرس 
ترد يف البيت على صورة تشبيه متثيلّي لتسويغ فروسّية صاحب الفرس، فالصورة هنا 

بسرعة دوران احلصاة املثقوبة ويف داخلها خيط يلّفه هي تشبيه سرعة هذا الفرس 
كإسراع خذروف الصيب، مث الصيب ليلعب به، فالفرس هنا يف حركته ودميومته يسرع 
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٤٦٠

خيتم الشاعر أبياته يف البيت الثامن الذي وردت فيه أربعة تشبيهات بليغة لتعزيز مسة 
ات اليت متيِّز احليوانات الفرس املشتهى اليت يريدها، لذلك يستعري أهّم وأمجل السم

األخرى وتناسب الفرس ليلصقها بالفرس، فقد شّبه خاصريت هذا الفرس خباصريت 
ر، وشّبه ساقيه بساقي النعامة يف االنتصاب والطول وعدوه بإرخاء و الظيب يف الضم

الذئب وتقريبه بتقريب ولد الثعلب فاستعار له الضمور من الظيب وهي مسة متيِّزه، 
ن النعامة من ناحية الطول واالنتصاب وهي أهّم ما ميّيزها وعدوه من والساقني م

  الذئب وهذا أهّم ما ميّيزه، وتقريبه من ولد الثعلب، وهذه مسة مميِّزة له.

وهكذا ميكن أن نالحظ أثر التشبيه يف تشكيل الصورة الكلّية للفرس وإظهار 
را ،مجالّيتها

ُ
دة وإبرازها، وكيف دخل التشبيه وإسهامه يف تقريب املعاين اجلمالّية امل

يف إبراز الصورة الكلّية اليت أراد الشاعر امرؤ القيس التعبري عنها وهي صورة الفرس 
  املشتهاة.

وجند أن هذا االحتفاء طبيعي  ا،وقد احتفى الشعر القدمي بالفرس احتفاًء كبريً 
الفتخار بالفرس للعالقة اليت كانت تربط الفارس بفرسه إىل درجه ّحتول معها ا انظرً 

وإذا نظرنا إىل صورة الفرس عند املهلهل  ،ن بالفارس الذي يركبهوقوته إىل افتخار مبطَّ 
  :قوله الً القيس فسنجد مث امرئشاعرنا بالشاعر الذي ارتضينا مقارنته 

ــــــنيِ   وعــــــاري النواهــــــق صــــــلِت اجلب
  

ــــــــــــب    )٣٢(عمــــــــــــوُد قوائمــــــــــــه كالكت
  

ْلـــــــــــــــــــــــُت عنـــــــــــــــــــــــه وخّليتُـــــــــــــــــــــــهُ   ترجَّ
  

حتطــــــــــــــــــبْ جيــــــــــــــــــر العــــــــــــــــــوايل كا  
ُ
 مل

  

يتّضمن إحضارًا  - على ما يرى هالل اجلهاد  - فهذا التشكيل الوصفي للفرس 

                                                           

) رسالة ماجستري ن ربيعة التغليب حياته وشعرهًال عن رافع الراجحي (املهلهل بنق )٣٢(
  .١٧٠ص ، ١٩٨٦عة املستنصرية بكلية اآلداب اجلام
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٤٦١

لبعض صفاته اليت تدل على عتقه وأصالته، وإشارة إىل قوته وصالبته، تتمثل يف تصوير 
ا مشدودة بفارسه، وهذا الفرس قد اقتحم بفارسه املعركة حىت امتأل  الشاعر لقوائمه كأ

أنه حمتطب حيمل أغصانًا قد اقتطعها... وما يريد أن يؤديه من  جسده بالرماح فبدا:
وبطولته من بطولة  ،املعىن بذلك هو إقدام الفارس وشجاعته يف مواجهة األعداء

من العالقة اليت ربطت بني قوائم الفرس والكتب «. وتأيت مجالية التشبيه هنا )٣٣(فرسه
بصورة فرس  وهذا ما يذكرنا أيًضا ،)٣٤(وبني منظره وهو جير الرماح املنغرزة يف جسده

   )٣٥(عنرتة الذي عرب عن شجاعته بصورة ما يالقي فرسه يقول:

ــــــــــــا  يــــــــــــدعون عنــــــــــــَرت والرمــــــــــــاُح كأ
  

 أشــــــــــطان بئــــــــــر يف لبــــــــــان األدهــــــــــم  
  

 مــــــــــا زلــــــــــت أرمــــــــــيهم بثغــــــــــرِة حنــــــــــرهِ 
  

ـــــــــــــدمِ    ـــــــــــــه حـــــــــــــىت تســـــــــــــرّبل بال  ولبان
  

 فــــــــــازوّر مــــــــــن وقــــــــــع القنــــــــــا بلبانــــــــــه
  

 وشــــــــــــــــكا إّيل بعــــــــــــــــربة وحتمحــــــــــــــــمِ   
  

 كـــان يـــدري مـــا احملـــاورة اشـــتكى  لـــو
  

ــــــمِ    ــــــم الكــــــالم ُمكّل ــــــو عل  ولكــــــان ل
  

لكن عنرتة هنا يصرّح مبعاناة فرسه إلبراز قوته يف املعركة وإلظهار صعوبة 
لذلك صّور الرماح بصورة حبال البئر املتصلة، ومعاناة  ،املواجهة مع فرسان األعداء

د امرئ القيس مصّرًحا به وهذا ما لن جنده عن ،الفرس هنا احنياز لقوة الفارس
فال إشارة مباشرة  ،، إذ ال ميكن الوصول إىل قوة الفارس إّال بالتأويلتصرًحيا مباشًرا

ذلك، وهذا ما يعّزز الوعي الفين العميق للشاعر عرب التلميح  إىللغوية أو غري لغوية 
ت ننا سنجد أن مجالياإ مث  ه.ـبإضفاء صفات ومسات عجيبة على فرس ، وذلكبقوته

الذي استطاع أْن ينقل لنا حاالت  ،التشبيه تبدو أكثر سطوًعا عند امرئ القيس

                                                           

  .٢١٠ص  ،هالل اجلهاد :مجاليات الشعر العريب )٣٣(
  .٢١١ص  ، املرجع نفسه) ٣٤(
  .٣٠-٢٩ص  ،دار صادر ،ديوان عنرتة )٣٥(
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٤٦٢

نفسية استطاع أن يشكلها لنا واقًعا من خالل لغته وقدرته الفائقة على التقاط 
كما رأينا عند وصفه لليل والفرس، فإذا كان قد ضّيع ملكه أو   ،الصورة وتوضيحها

التشبيه ملن جاء بعده فكان ملك  مبقاصدم ضاع منه فلقد امتلك إمارة اللغة وحتك
  اللغة.

  :نتائج البحث

  من كّل ما سبق أبّني أهمَّ النتائج اّليت خلصُت إليها:
إّن شعَر امرئ القيس كان مثاَر إعجاب البالغّيني والنحوّيني واللغوّيني، على  -١

ى حللها،  حدٍّ سواء، وكلٌّ وجد فيه حاجته اّليت يصبو إليها، فهو ميّثل الفصاحةَ  يف أ
 ويعطي صورًة صادقًة عن واقع اللغة يف عصره.

إّن شاعريّة امرئ القيس وبالغته دفعت الشعراء إىل تقليده يف التشبيه، وعلى  -٢
 األخّص يف تشبيه شيئني بشيئني، ويف التشبيه التخييلي.

 على فنٍّ بديعيّ  ا، معتمدً ااستطاع امرؤ القيس أن يشّكل تشبيهاته لغويًّ  -٣
 أّخاذ هو فّن االنسجام والتناسب.

أتقن امرؤ القيس اختيار ألفاظه من حقوٍل داللّية تناسُب الصورَة، فتارًة  -٤
على أكثر من حاّسة، وحينما يريد أن  اعلى السمع، وطورً  ايعتمُد على البصر، وأحيانً 

 يشّبه كان خيتار األلفاظ اّليت تناسُب كّل حاّسة.
فّصل يف صورة املشّبه، ويوجز يف صورة املشّبه به، كان يف بعض األحيان ي -٥

 وذلك دليٌل على قدرته يف التشبيه، وعلى األخّص يف التشبيه التمثيلي.
 تضافر البنية املعجمّية واملضمونّية واجلمالّية إلبداع التشبيه أو الصورة. -٦
 .القيس يرتبط بعمق الوعي الشعري امرئعمق التشبيه عند  -٧
  .القيس امرئالنفسية واحلالة اإلنسانية برزت يف التشبيه لدى اإلشارات  -٨



  ٤٦٣

  
  

  ودالالتها في اللغة العربية ))أو((
  )(د.عبد الجليل مصطفاوي

  
ا يف النصوص العربية على  تعّد (أو) من حروف العطف اليت يكثُر دورا
اختالفها، والسيما القرآن الكرمي. وقد وجدُت، من خالل قراءايت ملصادر النحو 

ا تكتسب معاَين كثرية، وأّن النحاة قد اختلفوا   ّ يف معانيها وظالهلا اليت العريب أ
  ُتستفاد من النصوص اليت ترد فيها. 

. )١(فقد ذكروا أن الغالب فيها أن تكون ألحد الشيئني أو األشياء، يف اخلرب واإلنشاء
أّما عن . )٢(وهي، كما يرتدد يف كتب النحو، ال ختلو من أن تصل مفرًدا مبفرد أو مجلة جبملة

ا ثالثة عشر معانيها فقد تشّعبت يف هذا الشأن  ّ م. فمن قائل إ آراء النحاة، وتباينت حتليال
ا اثنا عشر معىن)٣(معىن ّ ا مثانية معان)٤(، ومن قائل إ ّ . واكتفى آخرون  )٥(، ومن قائل إ

ا تفيد ثالثة معان فقط  هي الشّك والتخيري واإلباحة ّ   . )٦(بالقول إ

جلب عاين اليت ذكروها، مع ونظرًا لذلك رأيت أن أتتّبع يف كتبهم كّل تلك امل
ا ومواضع ورودها.  م، يف حماولة للوقوف على دالال ا مؤّلفا الشواهد اليت حفلت 

                                                           
) ( .ا، جبامعة تلمسان، اجلزائر   مدرِّس يف قسم اللغة العربية وآدا

 .٣/١٦٩يُنظر الكتاب: )١(  
 .١٣١ورصف املباين: ١/٢٨٩يُنظر اإليضاح العضدي:  )٢(
  .١١٥يُنظر األزهية: )٣(
 .١/٦٤يُنظر مغين اللبيب: )٤(
 .٢٢٨يُنظر اجلىن الداين: )٥(
 .٨/٩٩وشرح املفصَّل: ٣٠٤يُنظر أسرار العربية لألنباري: )٦(
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٤٦٤

وأوّد أن أشيد ههنا بصنيع النحاة العرب يف هذا الشأن؛ إذ إّن ذلك ُمياشي أحدث ما 
ا وسيلة  ّ تواصل، وعلى تذهب إليه املدارس اللسانية اليت تدعو إىل التعامل مع اللغة على أ

ا باعتبارها بناء متعدد األشكال،  أّن اخلطاب ينبغي أن حيلل انطالقًا من لغته اليت لُِفَظ 
م للنصوص.      متباين األغراض. وهو ما ملسناه عند وقوفنا على حتليالت النحاة وحماورا

 الشّك:- ١
. )٧(مرأةً ويكون ذلك يف اخلرب، يف حنو: جاءين زيٌد أو عمٌرو، ورأيت رجًال أو ا

ويرى النحاة ههنا أنّه جيوز أن يكون املتكلم شاكًّا فيتبعه السامع يف شّكه، وجيوز أن 
يكون املتكّلم غري شاّك وإّمنا يقصد إىل تشكيك سامعه بأمٍر َقَصَده؛ فيُبهم عليه كأن 

، يقول ذلك وهو يعرف أيَّ )٨(يقول:كلَّمُت أحَد الرجلني، واخرتُت أحَد األمرين
وأَْرَسْلناُه إىل ِمَئِة أَْلٍف أَْو   . ومن ذلك قوله تعاىل )٩(كلََّم، وأيَّ األمرين اختار  الرجالِ 
، وقول )١١(وَما أَْمُر السَّاَعِة ِإالَّ َكَلْمِح الَبَصِر َأْو ُهَو أَقْـَربُ ، وقوله تعاىل)١٠(يَزِيدونَ 
  :)١٢(لبيد

 ىنَّ ابـَْنتَــــــــــاَي َأْن يَعِــــــــــيَش أَبُوُمهـــــــــــاَمتَــــــــــ   َوَمـــــــا أَنَـــــــا ِإالَّ ِمـــــــْن َربِيَعـــــــَة أو ُمَضـــــــر

فقد ذهب ابن يعيش إىل أّن هذه الشواهد من قبيل تشكيك السامع،فقد علم لبيد 
م عليهما؛ « أنه من مضر، وليس من ربيعة، وإمنا أراد من إحدامها بني القبيلتني، كأنه أ

ْوا وال بّد أن يصري إىل يعّزي ابنتيه يف نفسه بأنّه من إحدى هاتني القبيلتني، وقد فـَنُـ 

                                                           
 .١٣٢-١٣١ورصف املباين: ٨/٩٩يُنظر شرح املفصَّل: )٧(
 ١١٥واألزهية: ٢/٣١٤يُنظر األمايل الشجرية: )٨(
 .٨/٩٩يُنظر شرح املفصَّل: )٩(
 .١٤٧سورة الصافات: )١٠(
 ٧٧سورة النحل: )١١(
 ، وفيه: وهل أنا...٢١٣شرح ديوان لبيد:   )١٢(
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٤٦٥

ام لكان أعظم يف التعزية   .)١٣( »مصريهم؛ وإمنا خّص القبيلتني لعظمهما، ولو زاد يف اإل

ام من جهة  وذكر بعض النحاة أّن الشّك يكون من جهة املتكّلم، واإل
ام ، )١٥(قَاُلوا لَِبثْـَنا يـَْوًما َأْو بـَْعَض يـَْومٍ . فمن الشّك قوله تعاىل)١٤(السامع ومن اإل

. وذهب الرمَّاين إىل )١٦(ِإنَّا َأْو ِإيَّاُكْم َلَعَلى ُهًدى َأْو يف َضَالٍل ُمبنيٍ  قوله عز وجلّ 
. وذهب )١٧(أّن  (أو) يف اآلية تفيد الشّك مبالغة يف العدل ومظاهرة يف احلجاج

ا يف اآلية مبعىن الواو ّ ى أّن املعىن: ِإنَّا . وأنكر الفرَّاء ذلك ورأ)١٨(بعض اللغويني إىل أ
لضالُّون أو ُمهتدون، وإنكم أيًضا لضالُّون أو ُمهتدون؛ فاهللا جلَّ شأنه يعلم أّن  

لكاذب؛ رسوله املهتدي وأّن غريه الضالون. فأنت تقول يف الكالم للرجل إنَّ أحدنا «
ام، وهو ما ذهب)١٩(»فكّذبته تكذيًبا غري مكشوف ا لإل ّ  . نفهم من كالم الفراء أ

  .)٢٠(إليه ابن الشجري وابن هشام أيًضا
ام قول الشاعر   :)٢١(وذكر ابن هشام  من اإل

ــــــــــــــَني وُســــــــــــــْحًقا ــــــــــــــًدا للُمْبِطل ـــــــــْوا اَحلـــــــــقَّ    فـَبـُْع ـــــــــُتُم اُألىل أْلَف ـــــــــُن َأْو أَنـْ  َحنْ

  التخيير:- ٢
، وال تقع ههنا إالّ )٢٢(وتأيت (أو) للتخيري بني شيئني وَقْصِد أحدمها دون اآلخر

                                                           
 ٨/٩٩شرح املفصَّل: )١٣(
 .٢٢٨واجلىن الداين: ١٣٢-١٣١يُنظر رصف املباين: )١٤(
 .١١٣وسورة املؤمنون: ١٩سورة الكهف: )١٥(
 .٢٤سورة سبأ: )١٦(
 .٩٧آن:يُنظر ثالث رسائل يف إعجاز القر  )١٧(
 .٢/٣١٥واألمايل الشجرية: ٢/٢٦٢يُنظر معاين القرآن للفراء: )١٨(
 .٢/٣٦٢يُنظر معاين القرآن للفراء: )١٩(
 .١/٦٤ومغين اللبيب: ٢١٧- ٢/٢١٦يُنظر األمايل الشجرية: )٢٠(
 .١/٦٤يُنظر مغين اللبيب: )٢١(
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، حنو قولنا: ُكِل السمَك أو اشرب اللنب، وتزوْج ِهنًدا أو أختها؛ أي )٢٣(لببعد الط
َفَكفَّاَرتُُه ِإْطَعاُم َعَشَرِة  . ومن ذلك قوله تعاىل)٢٤(ال جتمعهما واخرت أيَّهما شئت

، وقوله )٢٥(َمَساِكَني ِمْن أَْوَسِط َما ُتْطِعُموَن ِمْن َأْهِليُكْم،أو ِكْسوتـُُهْم أو َحتْرِيُر َرقـََبةٍ 
؛ فأنت  يف مجيع هذا خمّري، أيّها )٢٦(َفِفْديٌَة ِمْن ِصَياٍم أو َصَدَقٍة أو ُنُسكٍ تعاىل

فعلت  أجزأ عنك؛ فكل واحد من هذه األعمال  يكفي أن يكون كّفارة أو فدية، 
  .)٢٧(والباقي قُربٌة مستقلة خارجة عن ذلك

َوأَْرَسْلَناُه إىل ِمَئِة أَْلٍف أو عاىلونسب ابن الشجري إىل سيبويه أّن (أو) يف قوله ت
للتخيري، واملعىن أنّه إذا رآهم الرائي ُخيريَّ يف أن يقول هم ألف أو  )٢٨(يَزِيُدونَ 
  . وإن صّح ما ُنسب إىل سيبويه فهو ال يشرتط  الطلب يف التخيري.)٢٩(يزيدون

  اإلباحة: - ٣
ا أو خالًدا أو ِبْشرًا، كأّنك وتأيت (أو) إلباحة شيئني فأكثر؛ تقول: جالس َعْمرً 

جالس أحد هؤالء، ومل تُرِد إنسانًا بعينه، ففي هذا دليل أّن كلَّهم أهٌل أْن «قلت 
. وال تكون إّال بعد الطلب )٣٠(»سُجيالس، كأّنك قلت جالس هذا الضرب من النا

، فأنت  ههنا قد أُبيح لك أن جتالسهما حنو قولنا: جالس احلسن أو ابن سريين
ا جاز  ا.مجيعً  جيوز لك ذلك مع  أّن األصل يف (أو) أن تكون ألحد األشياء؛ وإمنَّ

                                                           
  ١/٢٨٧واإليضاح العضدي:١/١٠واملقتضب: ٣/١٨٤يُنظر الكتاب: )٢٢(
 .١/٦٤ومغين اللبيب: ١٣١يُنظر رصف املباين: )٢٣(
 .٨/١٠٠وشرح املفصَّل: ١١٥يُنظر األزهية: )٢٤(
 .٨٩سورة املائدة: )٢٥(
 .١٩٦البقرة:سورة  )٢٦(
 .١/٦٥ومغين اللبيب: ٤١٤يُنظر تأويل مشكل القرآن: )٢٧(
 .١٤٧سورة الصافات: )٢٨(
 . ٣١٩- ٢/٣١٨يُنظر األمايل الشجرية: )٢٩(
 .١/٢٨٨واإليضاح العضدي: ٢/٥٦، ويُنظر األصول يف النحو:٣/١٨٤الكتاب: )٣٠(
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ذلك يف هذا املوضع ال لشيء رجع إىل نفس (أو) بل لقرينة انضمت من جهة املعىن 
جاِلِسِه يف ذلك 

ُ
إىل (أو)؛ وذلك ألنّه قد عرف أنّه إمنا ُرغِّب يف جمالسة احلسن ملا مل

، وعلى ذلك قولنا: جاِلس )٣١( يف جمالسة ابن سريينمن احلظ، وهذه احلال موجودة 
  العلماَء أو الزُّهَّاَد، وتعلَّم الِفقَه أو النحَو.

ونظريه يف النهي قولك: ال تأكْل خبزًا أو حلًما أو مترًا؛ كأّنك قلت: ال تأكْل 
ت شيًئا من هذه األشياء، وكذلك قولك: ال تَْأِت زيًدا أو َعْمرًا أو خالًدا؛ أي ال تأ

ُهْم آِمثًا َأْو َكُفورًا. ومنه قوله تعاىل)٣٢(هذا الضرب من الناس ؛ أي ال )٣٣(َوَال ُتِطْع ِمنـْ
تقع يف اإلباحة؛ ألّن النهي قد وقع على «تطع أحًدا من هؤالء. فـ(أو) هذه هي اليت 

اجلمع والتفريق. وال جيوز طاعة اآلمث على االنفراد، وال طاعة الكفور على االنفراد، 
ال مجعهما يف الطاعة؛ فهو ههنا يف النهي مبنـزلة اإلجياب حنو: جالس احلَسَن أو ابن و 

  .)٣٤( »ِسريينَ 
وذهب ابن مالك إىل أنَّ أكثر ورود (أو) لإلباحة يكون يف التشبيه حنو قوله 

اَب قـَْوَسْنيِ َفَكاَن قَ  ، والتقدير حنو قوله تعاىل)٣٥(َفِهَي َكاِحلَجارَِة أَْو َأَشدُّ َقْسَوةً تعاىل
  .)٣٧(، ومل خيّصها باملسبوقة بالطلب)٣٦(أَْو أَْدىنَ 

والفرق بني اإلباحة والتخيري أّن املخاطب يف اإلباحة جيوز له أن جيمع بني 
  .  )٣٨(الشيئني، وليس له ذلك يف التخيري

                                                           
 .٨/١٠٠، ويُنظر شرح املفصَّل:١/٣٤٨اخلصائص: )٣١(
 .١/٣٨٤واخلصائص: ٣/٣٠١و املقتضب: ٣/١٨٤يُنظر الكتاب: )٣٢(
 .٢٤سورة اإلنسان: )٣٣(
 .١/٦٥، ويُنظر مغين اللبيب:٨/١٠٠شرح املفصَّل: )٣٤(
  .٧٤سورة البقرة: )٣٥(
 .٩-٨سورة النجم: )٣٦(
 .١/٦٥يُنظر مغين اللبيب: )٣٧(
 .٢٢٨واجلىن الداين: ١٣١ورصف املباين: ١١٧-١١٦يُنظر األزهية: )٣٨(



  )٢) اجلزء (٨٤اجمللد ( –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٤٦٨

  تبيين النوع: - ٤

وما لبسُت إال خزًّا  ذكره اهلروّي ومّثل له بنحو قولنا: ما أكلُت إال مترًا أو زبيًبا،
ُهْم آِمثًا َأْو َكُفورًا أو ديباًجا. ومنه قوله تعاىل َوَال ُتِطْع ِمنـْ

قَاُلوا  ، وقوله عز وجلّ )٣٩(
َوَما َكاَن لَِبَشٍر َأْن ُيَكلَِّمُه اهللاُ ِإالَّ َوْحًيا َأْو ِمْن ، وقوله جّل شأنه )٤٠(َساِحٌر أَْو َجمُْنونٌ 
؛ أي بوجه من هذه الوجوه.وليس للهروّي ههنا )٤١(يـُْرِسَل َرُسوالً  َورَاِء ِحَجاٍب َأوْ 

، كما أشار إىل ذلك سيبويه ا معىن (أو) فلم يتعدَّ اإلباحةسوى فضل املصطلح، أمّ 
  .)٤٢(واملربّد وابن السراج

  الجمع المطلق: - ٥
إىل أّن (أو) تأخذ  - ومعهم األخفش واجلرميّ  - ذهب مجاعة من الكوفية

ورمبا كانت مبعىن واو «. وإليه ذهب ابن قتيبة أيًضا الذي قال: )٤٣(عىن الواوأحيانًا م
. وقد احتجوا لذلك بشواهد من القرآن والشعر؛ )٤٥(، وكذا ابن جين)٤٤(»النسق

َوَال َعَلى أَنـُْفِسُكْم َأْن َتْأُكُلوا ِمْن بـُُيوِتُكْم َأْو بـُُيوِت  فذكروا قوله تعاىل
، )٤٧(َوِإنَّا َأْو ِإيَّاُكْم َلَعَلى ُهًدى َأْو ِيف َضَالٍل ُمِبنيٍ  تعاىل ، وقوله)٤٦(آبَاِئُكمْ 

                                                           
 ٢٤سورة اإلنسان:  )٣٩(
 .٥٢سورة الذاريات: )٤٠(
 .٥١سورة الشورى: )٤١(
واألصول  ٣/٣٠١واملقتضب: ٣/١٨٤.ويُنظر يف هذا الشأن الكتاب:١١٧يُنظر األزهية: )٤٢(

 .٢/٥٦يف النحو:
 .٢٣٠واجلىن الداين: ٢/٣١٧يُنظر األمايل الشجرية: )٤٣(
 .٤١٤تأويل مشكل القرآن: )٤٤(
 .٢/٤٦٠يُنظر اخلصائص: )٤٥(
 .٦١سورة النور: )٤٦(
 .٢٤سورة سبأ: )٤٧(



ا يف اللغة العربية    د. عبد اجلليل مصطفاوي -أو ودالال
  

٤٦٩

  :)٤٨(وقول توبة بن احلمريِّ 

َهـــــا ُفُجوُرهـــــا َلــــــــى بِــــــــَأينِّ فَــــــــاِجرٌ    لِنَـْفِســـــي تـَُقاَهـــــا َأْو َعَليـْ  َوقَــــــــْد َزَعَمــــــــْت لَيـْ

  :)٤٩(وقول جرير

 اِخلالَفَـــــــَة َأْو َكانَـــــــْت لَـــــــُه قَـــــــَدرًانَـــــــاَل    َكَمـــــا أَتَـــــى َربَّـــــُه ُموَســـــى َعَلـــــى قَـــــَدر

  .)٥٠(فـ(أو) يف مجيع ذلك مبعىن واو النسق

وقد أنكر البصريون أن تكون (أو) مبعىن الواو؛ قالوا ألّن األصل يف كلِّ حرف 
  .)٥١(أالّ يدلَّ إالّ على ما ُوضع له

ن هشام ذلك؛ ، ورّد اب)٥٢(وزعم ابن مالك أّن(أو) اليت لإلباحة حالٌَّة حملَّ الواو
لو قيل: جالس احلسَن وابنَ سرييَن كان املأمور به جمالسُتهما مًعا، ومل خيرج «ألنه 

  .)٥٣( »املأمور عن العهدة مبجالسة أحدمها

  اإلضراب:- ٦
ي و إعادُة  ّ◌ُم نفي أو  أجاز سيبويه أن تكون (أو) مثل (بل) بشرطني: تـََقدُّ

ال تضرب زيًدا أو َعْمرًا. ولذا قال يف قوله العامل حنو قولنا:ما قام زيٌد أو عمٌرو، و 

                                                           

ام، يُنظر مغين  »أو«. وقيل إن ٢/٢٣يُنظر شرح أبيات مغين اللبيب: )٤٨( يف البيت لإل
 .١/٦٥اللبيب:

 ، وفيه: إذ كانت له...١/٢٧٥ديوان جرير: )٤٩(
مبعىن الواو،   »أو«. وهناك شواهد أخرى كثرية يف الشعر وردت فيها ١١٨يُنظر األزهية: )٥٠(

 .١٢٢- ١١٩واألزهية: ٣١٨-٢/٣١٧يُنظر األمايل الشجرية:
 .٢/٤١٨يُنظر اإلنصاف يف مسائل اخلالف لألنباري: )٥١(
 .١٧٦يُنظر تسهيل الفوائد: )٥٢(
  .١/٦٦مغين اللبيب: )٥٣(



  )٢) اجلزء (٨٤اجمللد ( –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٤٧٠

ُهْم آِمثًا أَْو َكُفورًاتعاىل  ، لو قلت فيه: أو ال تطع كفورًا انقلب )٥٤(َوَال ُتِطْع ِمنـْ
ًيا عن الثاين فقط   .)٥٥(املعىن؛ أي إنّه يصري إضرابًا عن النهي األول و

ك اهلَروّي: إّن (أو) تكون وقال الكوفيون وأبو علّي وابن جّينّ وابن بُرهان، وكذل
 ، و)٥٧(َفِهَي َكاِحلَجارَِة أَْو َأَشدُّ َقْسَوةً  . واستشهدوا بقوله تعاىل)٥٦(لإلضراب مطلًقا

َفَكاَن قَاَب قـَْوَسْنيِ َأْو  و ،)٥٨(َوَما أَْمُر السَّاَعِة ِإالَّ َكَلْمِح الَبَصِر أَْو ُهَو أَقْـَربُ 
ا يف كّل هذه املواضع مبعىن الواو ال مبعىن (بل)،  . وذهب ابن قتيبة)٥٩(أَْدىنَ  ّ إىل أ

  .)٦٠(وجوَّز اهلروّي ذلك
ا يف كّل هذه املواقع للتخيري؛ أي إنَّك إن قلت: إّن  ّ وذهب  ابن الشجرّي إىل أ
ا أشدُّ قسوًة جاز، وكذلك احلال يف سوريت النحل  ّ م كاحلجارة جاز، وإن قلت إ قلوَ

ام  -أيه بر  -والنجم. وجيوز  ، وهو األمر الذي أثبته ابن )٦١(أن تكون (أو) فيهّن لإل
مه على السامع وطواه عنه   . )٦٢(فارس قبله؛ إذ إّن املتكّلم يعلمه لكّنه أ

واحلّق أّن ما ذهب إليه ابن الشجري أقرب إىل طبيعة اللغة؛ ألنّه نظر إىل سياق 
معناها األصلي يف التخيري، وهو  غفل(أو) وحاِل الرتكيب الذي وردت فيه دون أن يُ 

ما ُمياشي مع ما يراه الّلسانيون من أّن املعىن حيّدده السياق وقرائنه؛ إذ ليست (أو) 

                                                           
 .٢٤اإلنسان: )٥٤(
 .١/٦٧يُنظر مغين اللبيب: )٥٥(
واجلىن  ١٧٦وتسهيل الفوائد: ٢/٤٨٧واإلنصاف يف مسائل اخلالف: ١٢٧يُنظر األزهية: )٥٦(

 .٢٢٩الداين:
 .٧٤سورة البقرة: )٥٧(
 .٧٧سورة النحل: )٥٨(
 .٩سورة النجم: )٥٩(
 .١٢٧األزهية:و  ٤١٥يُنظر تأويل مشكل القرآن: )٦٠(
 ٢/٣١٩يُنظر األمايل الشجرية: )٦١(
 .١٢٩يُنظر الصاحيب: )٦٢(



ا يف اللغة العربية    د. عبد اجلليل مصطفاوي -أو ودالال
  

٤٧١

  سوى وحدة من مكّونات الرتكيب اليت تتآلف لتأدية الدالالت املنشودة. 
فقال  ؛)٦٣(ونَ َوأَْرَسْلَناُه ِإَىل ِمَئِة أَْلٍف أَْو يَزِيدُ وقد اختلف هؤالء يف قوله تعاىل

ا مبعىن الواو - ومعهم ابن قتيبة -بعض الكوفيني منهم الفراء  - . وقال آخرون )٦٤(إ
ام، قال: )٦٥(إّن (أو) يف اآلية مبعىن (بل) -  ا تفيد اإل . ويُفهم من كالم األخفش أ
  .)٦٦( »كانوا كذاك عندكم«

  : )٦٧(الثالثة أقو  -كما نقل ابن الشجرّي   -وللبصريني يف (أو) هذه 
ا يف اآلية للتخيري؛ واملعىن أنّه إذا رآهم أحد ُخيريَّ يف  ّ أحدها قول سيبويه وهو أ

التخيري «أن يقول هم مئة ألف أو يزيدون. وأنكر ابن هشام ذلك؛ ألنّه ال يصّح  
  . )٦٨(»بني شيئني الواقع أحدمها

ام، وهو ما ذهب إليه ا   .)٦٩(ملالقيوالثاين أّن (أو) ألحد األمرين على اإل
للشّك، واملعىن أّن من يراهم يشّك يف  - يف رأيه   - والثالث ذكره ابن جين؛ فـ(أو) 

م م  لكثر أو يزيدون يف مرأى «. وهو ما ذهب إليه الزخمشري أيًضا إذ قال: )٧٠(عّد
  . )٧١(»الناظر؛ أي إذا رآها الرائي قال هي مئة ألف أو أكثر، والغرض الوصف بالكثرة

ة الزخمشري إىل الغرض من داللة اآلية ومقصدها ما يوحي  بأنه ال يُنظر إىل ويف إشار 

                                                           
 .١٤٨سورة الصافات: )٦٣(
 .٤١٥يُنظر تأويل مشكل القرآن: )٦٤(
 .٢/٣١٨واألمايل الشجرية: ٢/٣٩٣يُنظر معاين القرآن للفراء: )٦٥(
 .٢/٦٦٩معاين القرآن: )٦٦(
 .٢/٣١٨يُنظر األمايل الشجرية: )٦٧(
 .١/٦٧اللبيب: مغين )٦٨(
 .١٣٢يُنظر رصف املباين: )٦٩(
 .٢/٤٦١يُنظر اخلصائص: )٧٠(
 .٣١٢-٣/٣١١الكشاف: )٧١(



  )٢) اجلزء (٨٤اجمللد ( –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٤٧٢

(أو) مبنأى عن املقام العام للرتكيب ؛ إذ تغدو عنده وحدة من مجلة عناصر ووحدات 
  لسانية حتدِّد الداللة العامة هلذا الرتكيب الذي حتكمه مجلة من العالقات والوشائج.   

فإذا قال قائل هم مئة ألف فقد صدق، وإن قال  وقال قوم هي مبعىن اإلباحة؛
  .)٧٢(غريه بل يزيدون على مئة ألف فقد صدق

  وأنكر املربّد أن تكون (أو) يف اآلية مبنـزلة (بل)، وحجته يف ذلك أمران: 
أحدمها أّن (أو) لو وقعت يف هذا املوضع موقع (بل) جلاز أن تقع يف غري هذا 

أو عمرًا على غري الشّك لكن مبعىن (بل)؛ وهذا املوضع، وكّنا نقول: ضربت زيًدا 
  مردود عند مجيع النحاة. 

والثاين: أّن (بل) ال تأيت يف الواجب يف كالم واحد إال لإلضراب بعد غلط أو 
؛ ألّن القائل إذا قال: مررت بزيد غالطًا فاستدرك أو نسيان، وهذا منفّي عن اهللا 

ك ويثبت ذا. ويقّرر املربّد أّن جماز هذه اآلية ناسًيا فذكر قال: بل عمرو؛ لُيضرب عن ذل
اِْئِت زيًدا أو َعْمرًا أو خالًدا، تريد: اِْئِت هذا الضرب من الناس؛ فكأنّه قال «جماز قولك 

  .)٧٣( »إىل مئة ألف أو زيادة. وهذا قول كّل من نثق بعلمه - واهللا أعلم -

  التقسيم:  - ٧

. ومسّاه ابن مالك التفريق اجملرد )٧٤(فصيلمسّاه بعضهم التبعيض، ومسّاه آخرون الت
ام والتخيري، وقال إنَّ هذا أوىل من التعبري بالتقسيم؛ ألّن استعمال  من الشّك واإل

َوقَاُلوا ُكونُوا ُهوًدا َأْو َنَصاَرى . وقد مثّلوا لذلك بقوله تعاىل )٧٥(الواو يف التقسيم أجود

                                                           
 .١٢٧يُنظر الصاحيب: )٧٢(
 .٣٠٥-٣/٣٠٤املقتضب: )٧٣(
 .٢/٣٢٠واألمايل الشجرية: ١٢٩يُنظر األزهية: )٧٤(
 .١٧٢يُنظر تسهيل الفوائد:  )٧٥(



ا يف اللغة العربية    د. عبد اجلليل مصطفاوي -أو ودالال
  

٤٧٣

َجمُْنونٌ  قَاُلوا َساِحٌر َأوْ ، و)٧٦(تـَْهَتُدوا
؛ فاملعىن: وقالت اليهوُد كونوا هوًدا وقالت )٧٧(

النصارى كونوا نصارى، وقال بعضهم ساحر وقال بعضهم جمنون. فـ(أو) فيهما 
ون بني اليهودية ، )٧٨(لتفصيل اإلمجال يف (قالوا) م ال خيريَّ وليست للتخيري؛ ألّ

  .)٧٩(والنصرانية
َكلْمِح و،    )٨٠(َكاِحلَجارَِة أَْو َأَشدُّ َقْسوةً َفِهَي  وذكر بعضهم من ذلك قوله تعاىل

  .)٨٢(؛ أي بعضها كاحلجارة وبعضها أشّد قسوة)٨١(الَبَصِر أَْو ُهَو أَقْـَربُ 

  معنى (َوَال):  - ٨

، وقّيد الفرّاء ذلك بأن )٨٣(زعم بعض النحاة أن (أو) تأيت كذلك مبعىن(وال)
ا توافق (وال) بعد النهي . و )٨٤(تكون يف اجلحد واالستفهام واجلزاء ّ زعم ابن مالك أ

  :)٨٦(. ومثّلوا لذلك بقول ابن الرَّْمالء الغّساين)٨٥(والنفي

 َوالَ  ما ُوْجُد َثْكَلى َكَما َوِجْدُت،   ُوجــــــــــــــُد َعُجـــــــــــــــوٍل َأَضــــــــــــــلََّها َربْـــــــــــــــعُ 
ـــــــــــَواَىف اَحلِجـــــــــــيُج فَانْـــــــــــَدفـَُعوا  َأْو ُوْجـــــــــــــُد َشـــــــــــــْيٍخ َأَضـــــــــــــلَّ نَاقـََتــــــــــــــهُ    يـَـــــــــــْوَم تـَ

                                                           
 .١٣٥سورة البقرة: )٧٦(
 .٥٢ت:سورة الذاريا )٧٧(
 .١/٦٩يُنظر مغين اللبيب: )٧٨(
 .٢/٣٢٠واألمايل الشجرية: ١٣٠يُنظر األزهية: )٧٩(
 .٧٤سورة البقرة: )٨٠(
 .٧٧سورة النحل: )٨١(
 .١٢٩يُنظر الصاحيب: )٨٢(
 .٢٣٠واجلىن الداين: ١٢٩يُنظر األزهية )٨٣(
 .٣/٢١٩يُنظر معاين القرآن: )٨٤(
 .١٧٦يُنظر تسهيل الفوائد: )٨٥(
 .١٢٦نظر األزهية:يُ  )٨٦(



  )٢) اجلزء (٨٤اجمللد ( –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٤٧٤

  .)٨٧(أراد: وال ُوْجُد شيخ...
 - كما يرى الفرّاء   - ؛ فـ (أو) )٨٨(َوَال تُِطْع ِمنـُْهْم آِمثًا أَْو َكُفورًاومن ذلك قوله تعاىل

  .)٩٠(. وأثبت أبو عبيدة املعىن الثاين)٨٩(مبنـزلة (ال)، ومعناها قريب من معىن الواو

  معنى (إالَّ أْن): - ٩
، )٩١(ليها مضارع منصوب بـ(أن) مقّدرة بعدهاتكتسب (أو) هذا املعىن إذا و 

ا تكون أيًضا مبعىن (حّىت) ّ . ومن ذلك: أللزمنََّك أو تقضَيين؛ )٩٢(وذهب مجاعة إىل أ
فمعىن النصب هنا أللزمنَّك إال أن تقضَيين؛ أي أنا مالزم لك أو قاض أنت 

ا مبعىن (حّىت). وه)٩٣(حاجيت ّ ي هنا باقية ، أو حىت تقضيين، على رأي من قال إ
  .)٩٤(واملعىن ليكوننَّ اللزوم أو أن تقضيين على حاهلا من العطف،

لَْيَس َلَك ِمَن اَألْمِر َشْيٌء أَْو يـَُتوَب ومن شواهد ذلك يف القرآن الكرمي قوله تعاىل
ِحَجاٍب أَْو يـُْرِسَل  َما َكاَن لَِبَشٍر َأْن ُيَكلَِّمُه اُهللا ِإالَّ َوْحًيا أَْو ِمْن َورَاءِ  ، و)٩٥(َعَلْيِهمْ 
. زعم اخلليل أنَّ نصب (يرسل) حممول على (أن) قبلها، وأنكر سيبويه ذلك )٩٦(َرُسوالً 

ا«قائًال: 
ّ
 قال ...ولو كانت هذه الكلمة على (أن) هذه مل يكن للكالم وجه، ولكّنه مل

                                                           
 ، والعجول: الناقة الواهلة.١٢٦واألزهية: ٣/٣١٩يُنظر معاين القرآن للفراء: )٨٧(
 .٢٤سورة اإلنسان: )٨٨(
 .٣/٢١٩يُنظر معاين القرآن للفراء: )٨٩(
 .٢/٢٨٠يُنظر جماز القرآن: )٩٠(
ني إىل . ذهب بعض الكوفي١٢٧والصاحيب: ١/٣٥٠واإليضاح العضدي: ٣/٤٦يُنظر الكتاب: )٩١(

 .٢٣١واجلىن الداين: ١٣٤املضمرة، يُنظر رصف املباين:» أن«هي الناصبة ال  »أو«أّن 
 .٣/٣٠٦و ٢/٢٨واملقتضب: ١/٢٣٤يُنظر معاين القرآن للفراء: )٩٢(
 .١٣٤ورصف املباين: ٣/٤٧يُنظر الكتاب: )٩٣(
 .٣/٤٦يُنظر الكتاب: )٩٤(
 .١٢٨سورة آل عمران: )٩٥(
 .٥١سورة الشورى: )٩٦(



ا يف اللغة العربية    د. عبد اجلليل مصطفاوي -أو ودالال
  

٤٧٥

معىن: إالّ أن يوحى، وكان (أو يرسَل) فعالً ال جيري (ِإالَّ َوْحًيا أَْو ِمْن َورَاِء ِحَجاٍب) كان يف 
  . )٩٧(»(أن) هذه؛ كأنّه قال: إالّ أن يوحي أو يرسل على (إالّ) فأجرِي على

ولو كان (يرسل) حمموًال على ذلك لََبَطل «وقد أيّد املربّد رأي سيبويه قائًال: 
أي ما كان لبشر أن  املعىن؛ ألنّه كان يكون: ما كان لبشر أن يكّلمه اهللا أو يرسل؛

  .)٩٨(»يرسل اهللا إليه رسوًال، فهذا ال يكون
  :)٩٩(ومثله قول امرئ القيس  

ـَـــــــا   ُحنَــــــــــاِوُل ُمْلًكــــــــــا َأْو َمنـُـــــــــوَت فُنعــــــــــَذرَا نُــــــــَك ِإمنَّ  فـَُقْلـــــــُت لَــــــــُه َال تـَْبـــــــِك َعيـْ

(حّىت) و(إّال أن) فالنصب جائز جّيد إذا  تصلح فيه«ومجلة هذا أّن كّل موضع 
، والرفع على )١٠٠( »املعىن، والعطف على ما قبله مستعمل يف كل موضع أردت هذا

  .)١٠١(االبتداء جائز أيًضا

 وذكر بعضهم أّن (أو) ههنا جتتمع فيها معان ثالثة هي (إال أن) و(كي) و(إىل
ا الزمة ملعىن«أن)، وأنكر املالقّي ذلك وقال إّن الصحيح  ّ (إال أن) يف كّل موضع،  فعليه  أ

  .)١٠٢(»ل دون (إىل أن) و(كي)؛ ألن ذلك ال يطَّرد فيها يف كل موضعاملعوَّ 
  وجعل ابن هشام معىن (إىل أن) قائًما برأسه، ومّثل لذلك بقول الشاعر:

ـــــــاُل ِإالَّ ِلَصـــــــاِبرِ  ـــــــاَدِت اآلَم ــــَىن    َفَمـــــــا انـَْق
ُ
ــــْعَب َأْو أُْدرَِك امل  ألْسَتْســــِهَلنَّ الصَّ

و التقريب ونسبه إىل احلريري، ومنه: ما وذكر ابن هشام معىن آخر لـ(أو) ه

                                                           
 .٣/٤٩الكتاب: )٩٧(
 .٢/٣٤املقتضب: )٩٨(
 .٦٦ديوان امرئ القيس: )٩٩(
 .٢/٢٩املقتضب: )١٠٠(
 .٣/٤٧يُنظر الكتاب: )١٠١(
 .١٣٤-١٣٣رصف املباين: )١٠٢(
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٤٧٦

وإمنا اسُتفيد معىن «أدري أسّلَم أو ودَّع، ّمث وصفه بالفساد؛ ألّن (أو) فيه للشّك 
  . )١٠٣( »التقريب من إثبات اشتباه السالم بالتوديع

  (أو) بعد االستفهام: -١٠

ألشياء، إذا سبق (أو) أداة استفهام كاهلمزة أو غريها كانت ألحد الشيئني أو ا
وذلك يف حنو قولنا: أقام زيٌد أو عمرو؟ معناه: أقام أحدمها؟ وقولنا: هل عندك زيد أو 
عمرو؟ أي هل عندك أحد هؤالء، وقولنا: هل جتلس أو تقوم؟ أي هل يكون منك 

َفُعوَنُكْم َأْو . ومن ذلك قوله تعاىل:)١٠٤(أحد هذين َهْل َيْسَمُعوَنُكْم ِإْذ َتْدُعوَن َأْو يـَنـْ
  ؛ فاملعىن: هل يكون منهم أحد هذه األشياء..؟)١٠٥(ُضرُّونَ يَ 

وذكر ابن الشجري أّن (أو) بعد االستفهام ُعّدت قسًما على حياله؛ ألّن 
  .)١٠٦(االستفهام أخرجها من الّشّك والتخيري واإلباحة

  الفرق بين (أو) و(أم): -١١

و أعندك زيٌد أو خالٌد أو تقول: أََلِقيت زيًدا أو عمرًا أو خالًدا؟ «يقول سيبويه: 
عمٌرو؟ كأّنك قلت: أعندك أحٌد من هؤالء؟ وذلك أّنك مل تدّع أّن أحًدا منهم َمثَّ؛ 

  .)١٠٧( »أال ترى أنّه إذا أجابك قال: ال، كما إذا قلت: أعندك أحٌد من هؤالء؟

                                                           
 .١/٧٠مغين اللبيب: )١٠٣(
. وقصر بعضهم ذلك على اهلمزة وهل؛ ١٣٣ورصف املباين: ٣/١٧٥يُنظر الكتاب: )١٠٤(

د (أو) بعد هاتني األداتني كثري يف النصوص خبالف بقية ولعّل السر يف ذلك أّن ورو 
 .٢/٣١٩واألمايل الشجرية: ١٢٥األدوات األخرى، يُنظر األزهية:

 .٧٣ - ٧٢سورة الشعراء: )١٠٥(
 .٢/٣٢٠يُنظر األمايل الشجرية: )١٠٦(
 .٣/١٧٩الكتاب: )١٠٧(
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٤٧٧

ويقول يف موضع آخر إّنك إذا قلت: أزيٌد عندك أم عمٌرو؟ و أزيًدا َلِقيت أم 
عنده أحدمها؛ ألّنك إذا قلت أيّهما عندك؟ وأيَّهما لقيت؟ «تكون مدَّعًيا أّن  بشرًا؟

فأنت مدٍّع أّن املسؤول قد لقي أحدمها أو أّن عنده أحدمها إال أّن علمك قد استوى، 
  .)١٠٨(»ال تدري أيّهما هو

فـ(أو) تكون للسؤال عن شيء بغري عينه؛ ولذا يكون اجلواب معها بـ(نعم) أو 
إذا سأل سائل: أزيٌد عندك أو عمٌرو؟ فمراده: أأحُد هذين عندك؟ فهو ال (ال)؛ ف

يعلم كون أحدمها عندك؛ ولذا يسألك لتخربه، ومن هنا يكون اجلواب بـ(نعم) إن  
كان أحدمها عندك أو بـ(ال) إن مل يكن أحد منهما عندك، ولو قال قائل يف 

  .)١٠٩(اإلجابة: زيد أو عمرو مل يكن جميًبا عن صريح السؤال

أّما (أم) فتكون للسؤال عن شيء بعينه؛ ألّن السائل مدّع أّن أحد األمرين قد 
وقع، ولذا ينبغي التعيني يف اإلجابة. فإذا قيل: أزيٌد عندك أم عمٌرو؟ وجب أن تقول: 

(نعم) أو (ال) ألَحْلَت، ومل  زيٌد أو عمٌرو؛ ألّن السؤال مبنـزلة أيّهما عندك؟ ولو قلت
  .)١١٠(على مقتضى السؤالتكن قد أجبت 

أزيٌد أفضل  ، وإذا قيل :)١١١(فالسؤال بـ(أو) معناه أأحدمها؟ وبـ(أم) معناه أيهما؟
ألّنك تسأل عن صاحب الفضل، أال ترى أّنك لو «أم عمٌرو؟ مل جيز ههنا إال (أم)؛ 

  . )١١٢(قلت: أزيد أفضل؟ مل جيز
ا  أأحدمها أفضل؟ وليس هذا تصريِّ املعىن «ولو قيل أيًضا (أو) مل جيز؛ ألّ

                                                           
  .٣/١٦٩الكتاب: )١٠٨(
 .٩٩-٨/٩٨وشرح املفصَّل:١٤٣يُنظر األزهية:  )١٠٩(
 .٨/٩٩وشرح املفصَّل: ٢٩١-١/٢٩٠يُنظر اإليضاح العضدي: )١١٠(

 .٨/٩٩وشرح املفصَّل: ١٤٤-١٤٣يُنظر األزهية: )١١١(  
 .١٨٠-٣/١٧٩الكتاب: )١١٢(
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مل ترد  »، بينما جيوز أن تقول: أزيًدا أو َعْمرًا رأيت أم ِبشرًا ؟ وذلك أّنك)١١٣(»بكالم
أن جتعل عمرًا عديًال لزيد حىت يصري مبنـزلة أيهما، ولكّنك أردت أن يكون حشًوا ؛ 

. ومن ذلك قول صفية بنت عبد )١١٤( »فكأّنك قلت: أأحد هذين رأيت أم بشرًا
  املطلب:

ـــــــــــــــرًا  )*(َكْيـــــــــــــــَف رَأَيْــــــــــــــــَت زَبـْ
 أََأِقِ◌طًــــــــــــــــــــــــــــــــا َأْو َمتْــــــــــــــــــــــــــــــــرًا
 أَْم قـَُرِشــــــــــــــــــــــــــــــــــيًّا َصقــــــــــــــــــــــــــــــــــْرًا

املسؤول عندها مل يكن «فهي هنا مل ترد أن جتعل التمر عديًال لألقط؛ ألّن 
ممَّن قال: هو إّما متٌر وإما أَِقٌط وإما قرشيٌّ، ولكّنها قالت: أهو طعام أم قرشّي؟ 

ا ق ّ   .)١١٥(»الت: أشيًئا من هذين رأيَته أم قرشيًّافكأ
وإذا قيل: سواء عليَّ أقمت أم قعدت فال يكون ههنا إّال (أم)؛ ألّن قبلها ألف 
االستفهام، والتأويل سواء علّي أيهما فعلت. فإن قيل: سواء علّي قمت أو قعدت، 

ا بتأويل اجلزاء، و  املعىن: إن قمت أو بغري استفهام، مل يكن العطف إّال بـ(أو)؛ ألّ
. وأنكر ابن هشام استعمال (أو) بعد سواء، وعّد ما جاء يف )١١٦(قعدت فهما سواء

  . )١١٧(الصحاح من قوله: سواء علّي قمت أو قعدت، من قبيل الّسهو

واحلق أّن النحاة العرب قد اجتهدوا يف الوقوف على دالالت (أو)، وتنوعت 

                                                           
 .١٤٤األزهية: )١١٣(
 .٣/١٨١الكتاب: )١١٤(
 .٣/٣٠٣زبر ُمَكربَّ زبري، وهو الزبري بن العوام، يُنظر املقتضب: )*(
  .١٨٢الكتاب: )١١٥(
  .١٤٧يُنظر األزهية: )١١٦(
 ١/٤٢يُنظر مغين اللبيب: )١١٧(
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ا عن ذكاء يف حماورة النصوص واستكناه مضامينها. آراؤهم يف التحليل واملعاجلة، وأبانو 
ويأخذ أكثر من داللة؛ ممّا يثري فقد كان الشاهد الواحد يرتّدد يف أكثر من مكان، 

املوضوع، ويفتح آفاق البحث على واسعة لالجتهاد والنظر والتأويل، وهو األمر الذي 
  ملسناه يف تناوهلم ملعاين هذه األداة.

آراءهم ُمتاشي أحدث ما وصلت إليه الدراسات اللسانية  وإّين أكّرر ههنا أنّ 
احلديثة، وال سيما النحو التوليدي التحويلي الذي ينطلق يف حتليالته من أّن اللغة نظام 
من القواعد والعالقات الكالمية، ويقوم يف أساسه على دعامتني حموريتني، مها البنية 

املختلفة من إسناد ونفي وإثبات واستفهام العميقة املتمثلة يف اللغة نفسها وتراكيبها 
وتعريف وتنكري وغريها، والبنية الظاهرة أو السطحية اليت تتمّثل يف الرتاكيب اللغوية  اليت 

   ينتجها املتكّلم، ويتوّصل من خالهلا إىل الداللة وإىل أغراض الكالم ومقاصده.
اتنا كانوا يقّلبون وحنن حينما نتمّلى هذه التحليالت يتجّلى لنا بوضوح أّن حن

(أو) على كّل وجوهها احملتملة، ويتأمَّلون بذكاء السياقات اليت  العبارات اليت ترد فيها
تضّمها، ّمث حياولون، بعد ذلك، أن يقّدموا املعىن الذي حتمله هذه العبارة أو تلك. 
وذلك، لعمري، هو ما تسعى إليه اللسانيات احلديثة اليت تتوخى قراءة النصوص، 

  ليل اخلطاب اللغوي. وحت
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  دور الحيوان في التعبير عن التجربة الجاهلية
  حمار الوحش نموذًجا

  
  )*(سليمان الطعَّاند.

ا، ألن البيئة اجلاهلية مل تكن  مل يكن العرب أصحاب حضارة زراعية يُعتد 
ا بالزراعة إال يف بعض األمكنة اخلصيبة كيثرب والطائف، وهلذا قام  تسمح ألصحا

ى الرعي، فكان من البدهي أن حيوز احليوان لديهم مكانة عماد احلياة االقتصادية عل
سامية عالية، وأن يعتنوا به كثريًا، ألنه الوسيلة اليت يعتاشون منها. فقد عرف العرب 

  .اإلبل منذ منتصف األلف الثاين قبل امليالد واستطاعوا حتويلها إىل حيوانات أهلية

رآن الكرمي باحليوان أكثر من ويبدو أثر احلياة الرعوية واضًحا من اهتمام الق
واألنعام ما ينهض دليًال على  ةر البقر وَ اهتمامه بالنبات واألشجار. ولعّل يف أمساء سُ 

الدور الذي كان للحيوان يف احلياة العربية حينذاك. كما أّن اإلشارات إىل احليوان 
على قدرة  جبميع صنوفه تتواىل يف كل السور تقريًبا، لضرب العظة والعربة، والداللة

اخلالق وجالله. أضف إىل ذلك تلك اإلشارة الواضحة إىل أثر احليوانات يف حياة 
َها تَْأُكُلونَ األَ و : )١(العرب، قال تعاىل   نـَْعاَم َخَلَقَها َلُكْم ِفيَها ِدْفٌء َوَمَناِفُع َوِمنـْ

أَثـَْقاَلُكْم ِإَىل بـََلٍد ملَْ َتُكونُوا  َوَحتِْملُ  َوَلُكْم ِفيَها َمجَاٌل ِحَني تُرُِحيوَن َوِحَني َتْسَرُحونَ 
َواْخلَْيَل َواْلِبَغاَل َواحلَِْمَري لِتَـرَْكُبوَها َوزِيَنًة   نـُْفِس ِإنَّ َربَُّكْم َلَرُؤوٌف َرِحيمٌ ألَ ِبِشقِّ ا الَّ بَاِلِغيِه إِ 

  .َوَخيُْلُق َما ال تـَْعَلُمونَ 

                                                           
 عضو اهليئة التدريسية يف كلية اآلداب جبامعة محص. )*(
 . ٨-٥) سورة النحل اآليات ١(
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يأخذ حيـِّزًا كبريًا من حديث وتأسيًسا على هذا الدور املهم، وجدنا احليوان 
الشعراء، وهو حيز يتناسب وأمهية احليوان يف احلضارة اجلاهلية. ويذهب بعض الباحثني 
إىل أن هلذه احليوانات دالالت تتصل بأديان العرب القدمية، فقد َعَبَد العرب ثالوثًا 

ملثال بني الثور مكونًا من الشمس أمًّا والقمر أبًا وابنهما الزهرة،  وربطوا على سبيل ا
  .)٢(»ود«الوحشي والقمر، وجعلوا منه رمزًا لإلله 

وال بد من اإلشارة إىل أن بقايا النظام الطوطمي ظلت موجودة لدى اجلاهليني، 
نالحظ ذلك يف أمساء القبائل، مثل :أسد وكلب ويربوع، ويف أمساء األعالم األفراد، 

  ومحار وغري ذلك. )٣(مثل: ثور ودعبل
لنظام القبلي يف جوهره استمرار للنظام الطوطمي الذي يقوم على ويبدو أن ا

م، جيلونه وميتنعون عن  م ينحدرون من طوطم خاص  اعتقاد جمموعة من الناس أ
م أحيانًا إىل عدم ملسه واإلشارة إليه بامسه احلقيقي  قنصه وأكله، بل يصل األمر 

مات متبادلة بني أفراد القبيلة أنفسهم، . ويؤدي هذا األمر إىل التزا)٤(توقريًا واحرتاًما
ولكن النظام الطوطمي يزول مع مرور األيام ويبقى النظام االجتماعي الذي يربط 

  األفراد فيما بينهم.
ومهما يكن من أمر، فإن كثرة ورود احليوانات يف القصيدة اجلاهلية ال يعين أّن هلا 

ة اإلنسان الذي يستعملها. فللحيوان صلة أمهية دينية، مبقدار ما يعين أن هلا أمهية يف حيا
وثيقة باألساطري واألديان، إال أن ذكر الشعراء هلا ال ينبع من ارتباطها باملقدسات الدينية. 
ولذلك فإننا سنتجه إىل البحث عن العلة الكامنة خلف ظهور احليوانات واختفائها، 

يذهب إىل ذلك يوسف كما   - وتبيان أثر ذلك يف البنية الكلية للقصيدة. إننا ال نعتقد
                                                           

 .٤٥) الصورة يف الشعر العريب، علي البطل، ٢(
 الِدْعِبل: الناقة القوية الفتية الشديدة أو املِسنَّة.) ٣(
 .٢٣٠- ٢٢٩يثولوجيا واألديان العربية قبل اإلسالم، أمحد اخلليل، ) موسوعة امل٤(



٤٨٣  د. سليمان الطعَّان -دور احليوان يف التعبري عن التجربة اجلاهلية 

احليوان يف القصيدة اجلاهلية  )Characterization( تشخيص أن علة النـزوع حنو - اليوسف 
هي أّن اجلاهلي حيوان يسري يف طور اإلنسانية، وال أنه كائن حيتوي نسبة عالية من 

)٥(احليوانية
يوان ميثِّل ولكن هذا النـزوع يدل على التحام اجلاهلي بالطبيعة، وعلى أن احل. 

معادًال للذات الشاعرة، وستارًا تلقي عليه ما تريد هي أن تتخفف منه، أو ختجل من 
   إظهاره.

  دور حمار الوحش في القصيدة الجاهلية:
تبدو قصة محار الوحش تعبريًا عن حالة الشاعر النفسية من جهة، وموقفه من 

ذه القصة للتعبري عن الوجود، وجوده ووجود  احلياة من جهة ثانية. ويتوسل الشاعر 
اآلخرين، وللتعبري عن فهمه الذي يتحكم به منطق احلياة اجلاهلية وموقفه من هذه 

  احلياة نفسها.
والظاهر أن الشاعر اجلاهلي كان يصور يف هذه القصة حياة اإلنسان بأكثر مما  
كان يصف احليوان وطريقة عيشه. وآية ذلك أن الشاعر يستعري مفردات معجم 

، »حالئله«، فنراه يسّمي أتن احلمار بـ هِ نِ تُ ة ،للداللة على العالقة بني احلمار وأُ األسر 
  :)٦(أي: زوجاته اللوايت حيللن له، كما يف قول زهري بن أيب سلمى

 فَبينا نـُبَـغِّي الَوحَش جاَء ُغالُمنا   َيِدبُّ وُخيِفي َشخَصُه وُيضائُلهْ 
 فقاَل: ِشياٌه راتِعاٌت بَقْفرةٍ    مبُستأِسِد الُقْرياِن ُحوٍّ َمسائُلهْ 

 َثالٌث كأَقواِس السَّراِء وناِشطٌ    َجحاِفُلهْ  قد اخَضرَّ ِمن َلسِّ الَغِمريِ 
 وقد َخرََّم الطُّرّاُد َعنُه ِجحاَشهُ    فلم يـَْبَق إّال نـَْفُسُه وَحالئُلهْ 

                                                           
 .١٥٨) مقاالت يف الشعر اجلاهلي، يوسف اليوسف،٥(
. احلو: النبات يضرب إىل السواد. املسائل: مسائل املاء. اللس: األخذ ١٠٦-١٠٥) اإلميان، ٦(

 مبقدم الفم.
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 ويرى امرؤ القيس أن هذه األتن ضرائر جيمعها محار فظ، خشن العشرة
  :)٧(والسلوك، يقول

 أرنَّ على ُحْقٍب حياٍل َطُروَقةٍ    كَذْوِد اَألِجِري اَألربِع اَألِشرَاتِ 
 عنيٍف بَتجِمْيِع الضَّرائِر فاِحشٍ    َشتيٍم كَذْلِق الزُّجِّ ذي َذَمراتِ 

وينحو األعشى منحى امرئ القيس، من حيث تصويره للبعد النفسي يف عالقة 
  :)٨(ولمحار الوحش بأتنه، يق

ـــــــــــا ـــــــــــِن َجيَمـــــــــــُع ُعونًـــــــــــا وْجيتاُهل  ـ
  

ــــــ   ـــــَب ذي ُجـــــدَّ تـَْي  تـَرَاهـــــا كأْحَق
  

 حالئِــــــــــــــــَل مل يـُــــــــــــــــْؤِذِه َماُهلــــــــــــــــا
  

 َحنـــــــــاِئَص َشـــــــــىتَّ علـــــــــى َعينِـــــــــهِ   
  

 َجبْمــــــــــــــــِع الضَّــــــــــــــــرائِر َشــــــــــــــــالَُّهلا
  

ـــــــــــٌف وإن كـــــــــــاَن ذا ِشـــــــــــرَّةٍ     َعِني
  

لة، أو على وتصّور قصة محار الوحش أيًضا دورة الفصول اليت تتعاقب على القبي
اجملتمع الرعوي عامة، وحبث هذا اجملتمع عن وسائل العيش واحلياة، ولذلك نستطيع أن 
ا صورة مصغرة حلياة القبيلة. وتبدأ هذه القصة يف موسم الربيع، فنجد احلمار  ندَّعي أ
حييا حياة رغد وهناء مع قطيع األتن، وقد يصوره الشعراء وحيًدا، منفرًدا عن بقية أفراد 

ا بعد طول ممانعة وصدود يف مكان خصيب كثري ال قطيع، يرعى وأتانه اليت ظفر 
  :)٩(العشب واملاء. يقول األعشى

 َعَرْندَسٍة ال ينقُض السَُّري َغْرَضها   كَأْحَقَب بالوْفراِء َجْأب ُمكدَّمِ 

                                                           
ي اليت مل حتمل. الذود: من اإلبل . أرّن: صّوت. احليال: مجع حائل، وه٨٠-٧٩) ديوانه، ٧(

 من الثالث إىل العشر. الشتيم: القبيح. ذلق الزج: حّده.
. األحقب: محار الوحش. اجلدة: الطريقة والعالمة. النحوص: احلائل غري احلامل. ١٦٥ديوانه،) ٨(

 الشرة: احلدة. الضرائر: النساء  جيمع بينهن زوج واحد. الشل: الطرد.
. عرند سة: شديدة. الغرض: حزام الرحل. جأب: غليظ. الدو: ١٢١- ١١٩شرح شعره، ) ٩(

 الصحراء. السقبة: اجلحشة. القوداء: املنقادة. يعذم: يعض. الشد: العدو.
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 رعــــــى الــــــرَّوَض والــــــومسِْيَّ حــــــىت كأّمنــــــا   يــــــــرى بيبــــــــيِس الــــــــّدوِّ إْمــــــــرَار عْلَقــــــــمِ 
 تــــــال َســــــْقبًة قــــــْوداَء َمْشــــــكوكَة الَقــــــَرى    مــــا ُختالْفــــُه عــــن الَقْصــــِد يـَْعــــِذمِ مــــىت

ـــــــــــــه َحبـــــــــــــاِفرٍ    كــــــأّن لــــــه يف الصَّــــــدِر تــــــأثَري ْحمَجــــــمِ  ـــــــــــــا ِمْنهـــــــــــــا التَـَقْت  إذا مادن
ُضـــــــــــرَّمِ 

ـــــــــــِق امل  إذا َجاَهَرْتــــــــــُه بالفضــــــــــاِء انــــــــــربى هلــــــــــا   بَشـــــــــــدٍّ كإْهلـــــــــــاِب احلرِي

لشاعر نفسه، وقد ظفر بزوجة وهو يف ريعان شبابه، وليس هذا احليوان إال رمزًا ل
بعد أن عاىن الكثري من املشقة للظفر حببها، كما تفعل املرأة دائًما يف بداية كل عالقة 
غرام معها. كما أنه ينعم بالعيش وسط اجلماعة اليت يتخذ هلا القطيع رمزًا، وتلك 

ي حينما يعيش يف ظل قبيلة داللة واضحة على الطمأنينة اليت حتيط باإلنسان اجلاهل
  يشعر باألمن واحلماية اللتني توفرمها له.

واعتاد الشعراء بعد ذلك أن يصوروا انقالب اخلصب إىل جدب مهلك، إذ حيّل 
فصل الصيف، فينحبس املطر، وجتّف عيون املاء، ويُهلك اَحلرُّ العشَب، فيصبح التحول 

  :)١٠(بيعةأو االرحتال أمرًا ال مفر منه. يقول لبيد بن ر 

ــــــاِدهِ    وقـــد زايَـــَل البـُْهمـــى َســـَفا الِعـــْرِب نَاِصـــال ــــــيُف مــــــاَء ِمث ــــــاُه الصَّ ــــــا اعتَـَق  فلمَّ
ْر ِمـــــــــن بَِقيَّـــــــــِة َعْهــــــــــِدهِ    ِمـــن اَحلـــْوِض والُســـْؤبَاِن إال َصالِصـــال  ولــــــــــم يـَتَـــــــــذَكَّ
 فأمجــــــاَد ذي َرقْــــــد فأكنــــــاَف ثــــــاِدقٍ    فصـــــــــــارَة يُـــــــــــوىف َفوَقهــــــــــــا فاألعابِــــــــــــال

ـــــــــــال فأصــــــــــَبحَ  ـــــــــــِة قَاِف ـــــــــــدَّ الطََّ◌ريَق  وزاَل النَّســـــــيُل عـــــــن َزَحـــــــاليِف َمْتِنـــــــهِ    ُممت
 يُقلِّـــــــــــُب أطــــــــــــراَف األمـــــــــــوِر َختَالُــــــــــــه   بأْحنَـــــــاِء ســــــــاٍق آخــــــــَر الليــــــــِل ماثِـــــــــال
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٤٨٦

  :)١١(ويقول أوس بن حجر

ـــــاٌب وناِشـــــفُ   وأخلَفـــــــُه ِمـــــــن كـــــــلِّ َوْقـــــــٍط وُمـــــــْدهنٍ    ِنطـــــاٌف فمشـــــُروٌب يَب
ـــــــِه مـــــــن الّصـــــــّمان  وَخـــــــــــّب َســـــــــــَفا قـُْريانِـــــــــــِه وَتوقَّـــــــــــَدتْ    تْنيِ األصـــــــاِلفُ َعلْي

ـــــُة َجـــــْيٍش فهـــــو َظمـــــآُن خـــــاِئفُ  ــــــــتاِر كأنّــــــــهُ    ربيئ  فأْضــــــــحى بقــــــــاراِت السِّ
ههنــا جنــد أن علــة ارحتــال اإلنســان عــن ديــاره، وارحتــال محــار الــوحش عــن مرعــاه، 

ًا كبــريًا جيمــع بــني امل صــريين: مصــري تعــود إىل ســبب واحــد هــو اجلــدب، ولــذا فــإن تشــا
اإلنسان الفرد، ومصري محار الوحش. فالقيظ الذي جيرب القبيلة علـى االرحتـال هـو ذاتـه 

  الذي جيرب محار الوحش على ترك مراعيه، والبحث عن أمكنة جديدة للعيش.
إال أن هناك خالًفا يسريًا بني هذين املصريين. فحمار الوحش يرحتل عن الديار 

ا وجبنينها، والذي يتجسد يف احلمر األخرى مبتعًدا بأتانه عن اخلطر ا لذي حييط 
اليت قد تنال أنثاه، وتقضي على اجلنني قبل متام منوه وولوجه عامل احلياة. يقول لبيد 

  :)١٢(بن ربيعة

ا وِكداُمها  أو ُملِمٌع َوَسَقْت ألحَقَب الَحهُ    َطَرُد الُفُحوِل وَضرُ
ا وِوحاُمهــــــــــا ُ ا َحَدَب اِإلكاِم ُمَسحًَّجايَعل   قــــــــــد رابَــــــــــُه ِعصــــــــــيا  ُو 
راقِـــــــــِب َخوُفهـــــــــا آراُمهـــــــــا

َ
 بأِحزَِّة الثـََّلُبوِت يـَْربُأ َفوَقها   قـَْفـــــــــَر امل

وقد يتمثـل هـذا اخلطـر يف اجلفـاف أو الصـياد الـذي يـرتبص باحلمـار وأتانـه. يقـول 

                                                           
. الوقط: حفرة يف اجلبل جيتمع فيها املاء، ومثلها املدهن. خب: ارتفع. القريان: ٦٨) ديوانه، ١١(

 مجع قري وهو مسيل املاء. األصلف: املكان الذي ال ينبت.
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وامللمع: أتانه. احلدب: ما ارتفع من األرض. اإلكام: اجلبال الصغار. مسحج: معضض. 
 يربأ: يعلو.
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  :)١٣(زهري بن أيب سلمى

ا على قـَُلِل الصَُّوىصافا َيطُ    وَشتا كَذْلِق الزُّجِّ َغَري ُمَقهَّدِ   وُف 
رَصدِ 

َ
 خافا َعِمريَة أن ُيصاِدَف ِوْرَدها   وابُن البـَُليدِة قاعٌد بامل

ا على قـَُلِل الصَُّوى   وَشتا كَذْلِق الزُّجِّ َغَري ُمَقهَّدِ    صافا َيطُوُف 
 فأجاَزها تَنفي َسناِبُكُه اَحلصا   ُمَتَحلُِّب الَوَشَلِني قاِرُب َضرَغدِ 

وليس هذا الصياد على وجه التحقيق إال القبيلة اليت ترتبص بالشاعر وحمبوبته، واليت 
ينهي رحيلها عالقة احلب بينهما، أو قل: إنه الزمن ذاته الذي يفرِّق بني الشاعر وحمبوبته، 

  .وحياول ههنا أن يقضي على محار الوحش وأتانه
احليوان هو أن األتان ترحتل مع وإذن، فإن اخلالف بني مصري اإلنسان الفرد ومصري 

محار الوحش، أي: يرحتل الذكر واألنثى مًعا، للمحافظة على اجلنني الذي حتمله األنثى. 
ويف هذا اختالف واضح بني محار الوحش وأتانه، والشاعر (اإلنسان) وأنثاه. فالعالقة بني 

يغيب عامل الطفولة عن الرجل واملرأة هي عالقة غرام وحمبة، ال عالقة زواج وإجناب، ولذلك 
القصيدة اجلاهلية غيابًا شبه تام، والقصيدة الوحيدة اليت يُذكر فيها األطفال هي قصيدة رثاء 

   هلم.وهي قصيدة أيب ذؤيب العينية.

وال نظن أننا نبتعد عن احلقيقة إذا قلنا: إن الشاعر اجلاهلي يرى احلياة األسرية 
لك احلياة اليت حيياها البشر، وإن احليوانات اليت يف عامل احليوان أكثر دفًئا ومودة من ت

ا ال تعاين الكبت اجلنسي الذي نشاهد آثاره يف أثناء تصوير العالقة  تعيش وفق غريز
  بني الرجل واملرأة.

ويبدو أّن محل األتان إحياء بالنهاية السعيدة للرحلة، ورمز حلياة اخلصب والراحة 
نما يصالن مورد املاء. وهذا ما خنالف به كمال اليت سيجدها محار الوحش وأتانه، حي
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٤٨٨

، حينما يرى أن محل األتان عالمة ضعف  أبو ديب الذي يقع يف خطأ بنيِّ
. ومصدر هذا اخلطأ أنه يقيس األتان بالناقة اليت يرحل عليها الشعراء، )١٤(واعتالل

ا غري حامل، غاب عن  لتستطيع حتمل الرحلة الشاقة. وقد  واليت درجوا على نعتها بأ
ا غري حامل  ا بأ كمال أبو ديب أن إصرار الشعراء على وصف الناقة اليت ميتطو
يعود إىل أّن األنثى احلامل ال تقوى على حتمل مشاق الرحلة، ولذلك ال يكلفها املرء 

ا كأن   يركب عليها مثالً. فوق قدر
ما يعود يف جزء منه إىل  ما حياوالن أما يف حالة محار الوحش وأنثاه فإّن هرو أ

احملافظة على اجلنني القادم، حىت إّن احلمار يبعد عن أتانه أوالدها الصغار. يقول لبيد 
  :)١٥(بني ربيعة

َقـــــــــــــايل
َ
 أََرنَّ علـــــــــــــى َحنـــــــــــــائَص كامل

  

 أذلــــــــــــــك أم عراقــــــــــــــيٌّ َشــــــــــــــتيمٌ   
  

ا ِجبَِمــــــاد قـَــــــوٍّ    َخلـــــــيٌط مـــــــا يُـــــــالُم علـــــــى الزِّيـــــــالِ  َ  نفــــــى ِجحَشــــــا
حلة احلمار وأتانه حنو موارد املاء، ولكنهم ينحازون ويصف الشعراء بعد ذلك ر 

إىل جانب احلمار الذي يظهر أكثر ذكاء وفطنة من األتان، والذي يأيت يف مقدمة 
الصورة اليت تتوارى خلفها األتان، رمزًا لقدرة الذكر على االنتصار، ولتفوقه على 

  األنثى.
  :)١٦(يقول لبيد بن ربيعة

 حــــــــّىت إذا َســــــــَلخا ُمجــــــــاَدى ِســــــــتَّةً    ياُمهاَجــــــــَزأا فطــــــــاَل ِصــــــــياُمُه وِصــــــــ
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٤٨٩  د. سليمان الطعَّان -دور احليوان يف التعبري عن التجربة اجلاهلية 

 َرَجعـــــــــــــــا بأمرِِمهـــــــــــــــا إىل ِذي ِمـــــــــــــــرّةٍ    َحِصــــــــــٍد وُجنــــــــــُح َصــــــــــرِميٍة إبراُمهــــــــــا
صـــايِف: َســـوُمها وَســـهاُمها

َ
يََّجــــــتْ    رِيـــُح امل ــــــفا وَ ــــــى َدواِبَرهــــــا السَّ  وَرَم

 هُ فتَـَنازعـــــــــــا َســـــــــــِبطًا َيطَـــــــــــُري ِظاللُـــــــــــ   كــــُدخاِن ُمشــــَعلٍة ُيَشــــبُّ ِضــــراُمها
ـــــــْرَفجٍ    كـــــــُدخاِن نـــــــاٍر ســـــــاِطٍع ِإســـــــناُمها ـــــــِت َع ـــــــْت بَِناِب  َمشـــــــُمولٍة ُغِلَث

ويرى حممد النويهي أن الشعراء اجلاهليني عموًما يصورون األتن غبية، قصرية 
النظر، ال تفهم ما ينفعها وما يضرها، فهي تريد البقاء يف املكان القدمي على نضوبه 

مار فهو وحده احلكيم البعيد النظر الذي يدرك أو إشرافه على النضوب. أما احل
حاجتها إىل مورد جديد، فهو ال يكرتث ملمانعتها ويرغمها على أن متضي معه، 

وحيلته يف منعها من اهلرب يف أثناء الرحلة. ورمبا كان هذا حيدث  وينفق كل جهده
احلمار الذي حًقا من األتن، ولكن يف وصف اجلاهليني لسلوكها حتيـُّزًا قويًّا إىل صف 

  .)١٧(جتمعهم به جامعة الذكورة املضادَّة لإلناث الغبيات

له ما ُيَسوُِّغه،   »الذكر« ونضيف إىل ما قاله  النويهي أن هذا االحنياز إىل جانب
ة لعالقة الوصال واحملبة اليت  ،»الشاعر«فقد خالفت املرأة الرجل  وارحتلت عنه غري آ

ا أطاعته حلصال  على السعادة واحلياة اهلنيئة، مثلما حصل عليها محار جتمعهما، ولو أ
  الوحش وأتانه، حينما انقادت األتان له وتركت أهواءها جانًبا.

اية الرحلة بالوصول إىل غدران املاء اليت مل يكدر صفاءها أحد.  مث تكون 
وهذه النهاية متاثل رحلة الظعائن اليت تلقي رحاهلا جبانب غدير ماء عذب. يقول 

  :)١٨(بن حجر أوس

ـــــــه الّزخـــــــارفُ  ـــــــٌب تســـــــَنتُّ في ـــــــه َحب ــــــــا   ل ــــــــا مــــــــن ُغمــــــــازَة ماؤَه ًن ــــــــذكَّر َعيـْ  َت
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ـــــــــــــٌد كأنَّـــــــــــــه   ُخمــــــــاِلُط أرجــــــــاِء العيــــــــوِن الَقرَاِطــــــــفُ  ـــــــــــــزُّ َجْع  لـــــــــــــه ثـــــــــــــأٌد َيهتَـ
 فأْوَرَدهـــــــا الّتقريــــــــُب والّشــــــــدُّ مــــــــنهالً    قطـــــــاُه ُمعيــــــــٌد َكـــــــرَّة الــــــــِوْرِد عــــــــاِطفُ 

  :)١٩(ويقول لبيد بن ربيعة

ــــــــوَق َســــــــرَاتِه الُعْلُجــــــــومُ ُيْســــــــ  فتضــــــــــيـََّفا مــــــــــاًء بــــــــــَدْحٍل َســــــــــاِكًنا   َنتُّ ف
ـــــــــــالُل يـَرَاعـــــــــــةٍ    َغْرقـــــــــــى َضـــــــــــفادُعُه هلـــــــــــن نَئـــــــــــيمُ  َنُه ِظ ـــــــــــًال َتَضـــــــــــمَّ  َغَل
ــــوم ــــرِيِّ يـَُع ــــا ُعــــْرَض السَّ ـــْوَق لَِبانِـــه   ورمــــى   فمَضـــى وَضـــاِحي املـــاِء فـَ

واضحة إىل قدرة الشاعر على  وصول محار الوحش وأتانه إىل املاء إشارة ويبدو
احملافظة على دوره األبوي، وقيامه بواجبات األبوة خري قيام، من خالل االنفراد 
باألنثى اليت يريدها، واحلفاظ على اجلنني الذي استقر يف أحشائها من عدوان 
ا إىل حيث جتد الراحة واألمان. ويبدو أيًضا أّن ما مل يستطع  اآلخرين، والوصول 

حتقيقه مع املرأة يعوضه من خالل صورة محار الوحش وأتانه، فهذا املشهد قد  الشاعر
  يكون تفريًغا للدور األبوي اجملهض الرحتال طرف العالقة اآلخر.

اية الرحلة ال تكون دون وجود عقبات، فقد جيد محار الوحش وأتانه  بيد أن 
يوانات، بانتظار وصول صيد عند غدران املياه صياًدا، يربض يف وكره قريًبا من مورد احل

يسوقه العطش، فريمي من كنانته بسهم، ولكن السهم خيطئ مقصده دائًما. يقول 
  .)٢٠(عمرو بن قميئة

 فأوَرَدها على ِطْمٍل َميَانٍ    يُِهلُّ إذا رَأى ْحلًما َطريَّا
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ـــــــى تقلُّـــــــِدها َقويَّـــــــا ـــــــــهِ    وكـــــــان عل ـــــــــه ِشـــــــــْريانٌة َشـــــــــَغَلْت َيدْي  ل
َلهــــــــا لَقْضـــــــــبٍ    بها النَّضـــيَّايُشـــدُّ علـــى َمناِصـــ  وُزرٌق قــــــــد تَنخَّ

ــــــــــــــا بناهــــــــــــــا   تبـــــــوَّأ مْقَعـــــــَدً◌ا منهـــــــا َخِفيَّـــــــا
ّ
ـــــــــــــْرأًَة مل ـــــــــــــردَّى بـُ  ت

ـــــــــَرْيَن كثـــــــــَري ُذْعـــــــــرٍ    ورْدَن َصـــــــــــــَواديًا ِوْرًدا َكميَّـــــــــــــا  فلمـــــــــا مل يـَ
ــــــــــِوراتٌ    ملـــــــــا القَـــــــــْت ُذَعافًـــــــــا يثرِبِيَّـــــــــا  فأرَســــــــــَل واملَقاتِــــــــــُل ُمْع

ـــــــــ دُح أْشـــــــــتاَتً◌ا وطـــــــــاَر الِق ـــر النَّصـــُل ُمْنقِعًضـــا َرثيًمــــا    فـََنحَّ

وإذا كان اجملتمع القبلي قد استطاع التفرقة بني الشاعر واألنثى، فإنه هنا متمثالً 
بالصياد أخفق يف القضاء على احلياة األسرية اليت يتخذ هلا الشاعر هذين احليوانني رمزًا، 

القصة التعبري عن مشاعره الدفينة حيال حاجته املاسة إىل ألن الشاعر يريد من وراء هذه 
  .أسرة يعيش يف كنفها، أو امرأة يتزوجها

على أن املشهد ينتهي بنجاة محار الوحش وفراره، وعودة الصياد إىل زوجته وأوالده، 
م به، وضياع ثقتهم بأنه سيجلب هلم طعاًما  ليخربهم مبا كان من أمره، فنجد خيبة ظنو

  يدفعون به غائلة جوعهم.
  :)٢١(يقول عمرو بن قميئة 

ـــــــــــهِ    والقَـــــــــــى يـَْوَمـــــــــــُه أَســـــــــــًفا وِغيَّـــــــــــا ـــــــــــا وَعـــــــــــضَّ علـــــــــــى أنامِل  َهلِيًف
 وراَح حبَّــــــــــــــــــرٍةَ هلًِفــــــــــــــــــا ُمصــــــــــــــــــابًا   يـَُنبِّـــــــــُئ ِعْرَســــــــــُه أْمــــــــــَرً◌ا َجِليَّــــــــــا
ــــــــِني ِســــــــيَّا َن ــــــــَدَها ِحتـْ ــــــــا عن  فلــو ُلِطَمــت هنــاك بــذاِت َمخْــس   لكان
 وكــــــــــــــــانوا واثِِقــــــــــــــــَني إذا أتــــــــــــــــاُهمْ    بلْحــــــــٍم إْن َصــــــــَباًحا أو ُمِســـــــــيَّا

ة أساسية يف مشهد محار يذهب وهب رومية إىل أن شخصية الصياد ليست شخصي
الوحش، ولكنها شخصية ثانوية يصعب رسم حدود ثابتة هلا، ويصعب أيًضا حتديد 
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ا ال حتضر باستمرار فقد تغيب غيابً  كامًال، أو غيابًا يوشك أن ا  دور حمدد هلا، إ
  .)٢٢(يكون كامًال، فال نعثر على شيء منها سوى امسها أو خوف األتن منها

ا ثنائية اهلزمية واالنتصار، نصادفها يف مشهد محار الوحش، كما نصادفها يف  إ
اجملتمع القبلي. وإذا كانت اهلزمية نتيجة قلَّة املاء وجفافه يف احلالتني، فإّن هناك بونًا 
شاسًعا يف طريقة االنتصار، فحمار الوحش يرحتل بأتانه بعيًدا عن قطيع احليوانات 

اليت أودعها جسد األتان. وأما القبيلة فرتحل للنجاة من املوت، وحلماية بذرة احلياة 
  جمتمعة حنو وجهتها اجلديدة.

وإذا كنا قد رأينا يف مشهد محار الوحش تصعيًدا للرغبة الذاتية لدى الشاعر 
بتكوين أسرة، فإّن هذا يدفعنا إىل القول: إن الشاعر اجلاهلي يرى يف النظام القبلي 

ف طلب االبتعاد عن النظام القبلي الذي تؤلِّ قوة مدمرة لألسرة، وإن بناء األسرة يت
القبيلة ال األسرة نواته األساسية. فالشاعر حياول االبتعاد عن غريزة القطيع اليت حتكم 
السلوك القبلي. وآية ذلك أن محار الوحش وأتانه يرحالن منفردين حبثًا عن املاء ، 

اعي عن موارد املياه وأمكنة وطلًبا للنجاة دون بقية أفراد القطيع، مع أّن البحث اجلم
الرعي غريزة متأصلة يف السلوك احليواين. أما القبيلة فتشبه يف سلوكها احليوانات حينما 

  .تغادر ديارها جمتمعة حبثًا عن مكان جديد للحياة
ا يف القصيدة، ودعامة ، فإّن املاء يربز مرة أخرى عنصرًا مهمًّ من أمر ومهما يكن

ا إىل أساسية من دعائم احلياة  اجلاهلية. فاجلفاف، الذي أحال خضرة املراعي ونضار
رب محار الوحش على اهلجرة وترك األمكنة اليابسة، هشيم تذروه الرياح، هو الذي جيُ 

  وهو أيًضا الذي جيرب سكان البادية على التنقل حبثًا عن مواطن الكأل واملاء.
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ربية اليت تضطرها دورة وإذن، فمشهد محار الوحش صورة رمزية حلياة القبائل الع
احلياة املومسية إىل الرحيل املستمر، واهلجرة الدائمة. ولعّل تكرار هذا املشهد هو الذي 

إىل االعتقاد أّن ما بقي من صورة احلمار الوحشي يف الشعر  »علي البطل«دفع 
يكّون مالمح من أسطورة مفقودة تتصل بدورة الشمس، وخباصة يف وقت االنقالب 

. إذ إّن هذه )٢٣(إىل الصيف، وهو الوقت الذي ينمو فيه النبات حىت يصّوح من الربيع
املدة اليت تسيطر فيها الشمس على  الرحلة تبدأ بانتهاء الربيع وقدوم الصيف، وهي

وهو الوصول إىل املاء  -األرض، فيجف املاء ويذبل العشب. كما أن هدف الرحلة 
د الرافدين، واليت كان احلصول على املاء يذّكرنا بتلك األساطري اليت ظهرت يف بال -

  فيها هو هدف األسطورة ومنتهاها.

  حمار الوحش في المرثية:

تنطلق املرثاة من رؤية مطلقة بعبثية الصراع من أجل البقاء واالستمرار، رؤية 
ا اخلاص، وإمنا حتاول أن تلقي  تتشح بالسواد واحلزن والفجيعة. وال تكتفي املرثاة حبز

  ا على الوجود، الذي يصبح جماًال لتصوير الفناء القادم.رداء حز
وتتضح هذه الرؤية بتصوير القوة واحليوية واملنعة يف ذروة اكتماهلا، مث جتّسد 
يارها املفجع أمام املوت. ولذلك جند محار الوحش مثاًال للحيوية والقوة، فهو ذكر  ا

إال ما يكون من جفاف املياه. له أربع أتن، يعيش معهن حياة هانئة ال يكدرها شيء 
  :)٢٤(يقول أبو ذؤيب اهلذيل
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ــــــــراِة لــــــــه َجدائــــــــُد أربَـــــــــعُ   والـــــــــدهُر ال يَبَقـــــــــى علـــــــــى َحَدثَانِـــــــــه   َجــــــــْوُن السَّ
ـــــــــــــــــٌد آلِل أيب رَبيعـــــــــــــــــَة ُمْســـــــــــــــــَبعُ  ـــــــواِرِب ال يَـــــــزاُل كأنّـــــــه   َعْب  َصـــــــِخُب الشَّ

ـــــــــــــُه اَألْمـــــــــــــرُعُ   طاَوَعْتـــــــــُه َمسَْحـــــــــجُ َأَكـــــــــَل اَجلمـــــــــيَم و    ِمثـــــــــــــُل الَقنـــــــــــــاِة وأَْزَعَلْت
ــــــــــــــلٌ    واٍه فـــــــــــــــــــأْثَجَم بـَْرَهـــــــــــــــــــًة ال يـُْقِلـــــــــــــــــــعُ  ــــــــــــــراِر ِقيعــــــــــــــاٍن َســــــــــــــقاها واِب  بَق
ـــــــا يف الِعـــــــالِج وَيْشـــــــَمعُ  ـــــــــــْثَن ِحينًـــــــــــا يَعـــــــــــَتِلْجَن بَرْوَضـــــــــــةٍ    فَيِجـــــــدُّ ِحيًن  فَلِب
 حـــــــــــّىت إذا َجـــــــــــَزَرْت ِميـــــــــــاُه ُرُزونِـــــــــــه   وبــــــــــــــأيِّ ِحــــــــــــــِني ِمــــــــــــــالوٍة تتقطّــــــــــــــعُ 

أن الشاعر يلجأ إىل تعميق التشابه بني املصريين: اإلنساين يرى كمال أبو ديب 
ه احليوان بالعبد، ألن املألوف الشائع هو تشبيه اإلنسان باحليوان واحليواين، حينما يشبِّ 

أتنه يف مكان آمن كثري  معال العكس، وأن صورة احلمار تفيض حيوية، ألنه يرعى 
جمموعة من اإلناث، فنرى األتن  العشب، وألن فحولته تظهر يف قدرته على حيازة

تطيعه وال جترؤ على خمالفة أمره، على النقيض مما هو مألوف يف هذا املوضع، إذ جند 
  .)٢٥(األتان تتأىب على الذكر وتتمنع عليه

ولكن سياق اخلصب، الذي يعيش فيه محار الوحش وأتنه، ال يلبث أن ينقلب 
لية اليت ال جند فيها أبًدا دوام الفرح، رأًسا على عقب، كما يف كل مظاهر احلياة اجلاه

وال استمرار السعادة، وحينئذ تدفع الغريزة محار الوحش إىل البحث عن مواضع املاء 
  اليت عرفها من قبل.

  :)٢٦(يقول أبو ذؤيب اهلذيل

ــــــعُ  ــــــه يـََتَتّب ُن ــــــَل َحيـْ ـــا وَشـــاَقى أَْمـــَره   ُشــــــؤٌم وأَقب  ذََكـــَر الـــُوروَد 
ـــــٌق  َـــــَده َطري ـــــٌر وعان ـــــعُ بـَثْـ ــــــواء ومــــــاؤه   َمْهَي  فــــــافتنّـُهّن ِمــــــن السَّ

                                                           
 .٢١٤) الرؤى املقنعة،كمال أبو ديب،٢٥(
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وتبدأ بعد ذلك نذر املوت، إذ يتناهى إىل مسمع احلمار وأتنه ما يدل على 
وجود صياد حول عني املاء، فيهمُّ احلمار وأتنه باهلرب، ولكن حتمية املوت تسوق 

محار  احلمار وإحدى األتن إىل اجلهة اليت يكمن فيها الصياد، لتكون النهاية بقتل
  :)٢٧(الوحش. يقول أبو ذؤيب

ــــرٍْع يـُْقــــرَعُ  ــــَب قـَ ــــــا ُدونَــــــه   َشــــَرُف اِحلجــــاِب وَرْي ْعــــــَن ِحسًّ  فَشــــــرِْبَن مثّ مسَِ
ــــــــــه َجــــــــــْشٌء َأَجــــــــــشُّ وأَقطُــــــــــعُ   وَمنيمــــــــًة مـــــــــن قــــــــاِنٍص ُمتَـَلبِّـــــــــبٍ    يف َكفِّ
ــــــْرَن وامتَـَرَســــــْت بــــــه   َســـــــــــْطعاُء هاِديَـــــــــــٌة وهـــــــــــاٍد ُجْرُشـــــــــــعُ   فَنِكْرنَــــــه فـَنَـَف

ــــائطٍ    ْهًما فَخـــــــــــرَّ وريُشـــــــــــه ُمَتَصـــــــــــمِّعُ َســـــــــــ ــــن َجنــــوٍد َع ــــَذ ِم ــــى فأَنـَْف  فَرَم
 فأَبَـــــــــــدَُّهنَّ ُحتُـــــــــــوفـَُهّن فهـــــــــــاِربٌ    بَذمائـــــــــــــــــه أو بـــــــــــــــــارٌِك ُمتَجْعِجـــــــــــــــــعُ 
ـــــا   ُكِســــــــيْت بُــــــــروَد بــــــــين يزيــــــــَد اَألْذرُعُ  ـــــاِت كأّمن ـــــْرَن يف َحـــــدِّ الظُّب  يـَْعثـُ

فاع عن نفسه، والصياد ال حيتاج إىل كالب إّن محار الوحش ال يستطيع القتال وال الد
مدربة على الصيد، وإمنا يستعني باملراوغة واخلداع. وما أشد شبه اإلنسان اجلاهلي يف باديته 
حبمار الوحش! بل لنقل: إن هذا الصياد هو التجسيد الواضح للنظام القبلي وقسوته. 

قلة الكأل، هي الرموز الناطقة فالتحديات اليت تواجه احلمار، كشدة احلر، وجفاف املاء، و 
  عن العقبات والصعاب اليت تواجه اإلنسان اجلاهلي يف بيئته.

وجدير بالذكر أن التغّري ينبثق من قلب الرخاء واخلصب واحليوية، فيفاجئ مجاعة 
متكاملة أو أسرة متكاملة فيها الذكر وإناثه. ويقود هذا التحول اجلماعة إىل البحث 

ش، تعود احليوانات إليها عودة القبيلة إىل منابع املاء ومواطن عن أمكنة جديدة للعي
  الكأل.
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هذا، ويدل إخفاق محار الوحش يف أن يلقح إحدى هذه األتن األربع، وانقراضه 
اية املطاف على يدي الصياد، على إخفاق الشاعر يف احملافظة على النسل  يف 

قراض محار الوحش رمز النقراض واألوالد من خالل القيام بواجبه األبوي. كما أن ان
الشاعر واندثار ساللته. فحمار الوحش يف مرثية أيب ذؤيب له أربع أتن، ولكنه مل 
يستطع التوالد، على خالف ما هو موجود يف بقية القصائد اليت يكون حلمار الوحش 

  فيها أتان واحدة، ينجح يف إلقاحها.

رحلة االنتقالية يف احلياة وإذا علمنا أن قصيدة أيب ذؤيب أنشدت يف تلك امل
العربية، أي: أواخر العصر اجلاهلي وبدايات العصر اإلسالمي، بدا واضًحا أن املوازاة 
بني الشاعر ومحار الوحش هلا ما يربرها ويسندها. فإذا كان لإلنسان اجلاهلي امرأة 

بع أتن، واحدة، فإّن اإلسالم قد أحّل للفرد أن يتزوج بأربع نساء، رمز الشاعر هلن بأر 
ومن املعلوم أن اختاذ احليوان رمزًا لإلنسان أمر مألوف يف الثقافة العربية، ويكفي دليًال 

ِإْذ َدَخُلوا َعَلى  َوَهْل أَتَاَك نـََبُأ اخلَْْصِم ِإْذ َتَسوَُّروا اْلِمْحرَابَ  على ذلك قوله تعاىل:
ُهْم قَاُلوا ال َختَْف َخْصَماِن بـَغَ  نَـَنا بِاحلَْقِّ َداُوَد فـََفزَِع ِمنـْ ى بـَْعُضَنا َعَلى بـَْعٍض فَاْحُكْم بـَيـْ

ِإنَّ َهَذا َأِخي َلُه ِتْسٌع َوِتْسُعوَن نـَْعَجًة َوِيلَ  َوال ُتْشِطْط َواْهِدنَا ِإَىل َسَواِء الصِّرَاطِ 
ِبُسَؤاِل نـَْعَجِتَك ِإَىل قَاَل َلَقْد ظََلَمَك  نـَْعَجٌة َواِحَدٌة فـََقاَل َأْكِفْلِنيَها َوَعزَِّين ِيف اخلِْطَابِ 

الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا  الَّ نَِعاِجِه َوِإنَّ َكِثريًا مِّْن اْخلَُلطَاء لََيْبِغي بـَْعُضُهْم َعَلى بـَْعٍض إِ 
َا فـَتَـنَّاُه فَاْستَـْغَفَر َربَُّه َوَخرَّ رَاِكًعا َوأَ  فـََغَفْرنَا  نَابَ الصَّاِحلَاِت َوقَِليٌل مَّا ُهْم َوَظنَّ َداُووُد أَمنَّ

  .)٢٨(َلُه َذِلَك َوِإنَّ َلُه ِعنَدنَا َلزُْلَفى َوُحْسَن َمآبٍ 

كانت له نساء كثريات، ولكنه رأى امرأة مجيلة   وقد ذكر النسفي أن داود 
زل له زوجها عنها ليتزوجها. ووجه التمثيل أن مثلت قصة داود بقصة رجل ـفأراد أن ين

                                                           
 .٢٥ -٢١) سورة ص اآليات ٢٨(
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نعجة واحدة، فأراد الرجل تتمة املئة، فطمع يف نعجة  له تسع وتسعون نعجة، وخلليطه
  خليطه، وأراده اخلروج من ملكها إليه.والنعجة كناية عن املرأة.

مما سبق جند أن مشهد محار الوحش يف القصيدة اجلاهلية متثيل رمزي حلياة 
اإلنسان اجلاهلي يف باديته، وملا يواجهه فيها من جدب وقحط. وحقًّا كان حلمار 

ش ارتباط باألساطري القدمية، ولكن هذا اجلانب مل يكن هو ما يثري اهتمام الوح
الشعراء، وما يدفعهم الستلهامه يف قصائدهم، فقد استعملوا محار الوحش للتعبري عن 
التجربة اإلنسانية، وللتعبري أيًضا عن دورة احلياة املومسية اليت جترب اإلنسان اجلاهلي، على 

آخر، حبثًا عن املاء والكأل.كما أن الشعراء يأتون مبشهد محار االنتقال من مكان إىل 
الوحش، لتبيان عجز اإلنسان عن مواجهة الفناء الذي يرتبص بالوجود اإلنساين، 

  ويظهر هذا جليًّا يف قصيدة أيب ذؤيب العينية اليت يرثي فيها أبناءه.

  المصادر والمراجع

ائق التأويل): أبو الربكات عبد اهللا بن أمحد تفسري القرآن اجلليل (مدارك التنـزيل وحق - ١
 .١٩٤٢النسفي، وزارة املعارف العمومية، القاهرة،

ديوان األعشى الكبري، شرح وتعليق: حممد حممد حسني، مكتبة اآلداب، القاهرة.  - ٢
 دت.

ديوان أوس بن حجر، حتقيق وشرح: حممد يوسف جنم، دار صادر ودار بريوت،  - ٣
 .١٩٦٠بريوت، 

ان عمرو بن قميئة، حتقيق: حسن كامل الصرييف، جملة معهد املخطوطات العربية، ديو  - ٤
 .١٩٦٥، ١١مج

، دار املعارف، القاهرة ٥ديوان امرئ القيس، حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم، ط - ٥
١٩٩٠. 
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. ٢ديوان اهلذليني، نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب، الدار القومية، القاهرة،ج - ٦
١٩٦٥. 

 .١٩٨٣، مؤسسة الرسالة،بريوت، ٣لة يف القصيدة اجلاهلية: وهب رومية، طالرح - ٧

، اهليئة ١الرؤى املقّنعة: حنو منهج بنيوي يف دراسة الشعر اجلاهلي: كمال أبو ديب، ط - ٨
 .١٩٨٦املصرية العامة للكتاب، القاهرة، 

األنباء، شرح ديوان لبيد بن ربيعة: حققه وقدم له: إحسان عباس، وزارة اإلرشاد و  - ٩
 .١٩٦٢الكويت،

شرح شعر زهري بن أيب سلمى، صنعة أيب العباس ثعلب، حتقيق: فخر الدين قباوة،  -١٠
 .١٩٩٦دار الفكر، دمشق، 

، دار الفكر، ١شرح املعلقات العشر: اخلطيب التربيزي، حتقيق: فخر الدين قباوة، ط -١١
 .١٩٩٧دمشق 

مد النويهي، الدار القومية للطباعة منهج يف دراسته وتقوميه، حم ،الشعر اجلاهلي -١٢
 والنشر، القاهرة، دت.

اية القرن الثاين للهجرة: علي البطل، ط -١٣ ، دار ٣الصورة يف الشعر العريب حىت 
 . ١٩٨٣األندلس، بريوت، 

 .١٩٧٥مقاالت يف الشعر اجلاهلي: يوسف اليوسف، وزارة الثقافة، دمشق،  -١٤

العربية قبل اإلسالم: أمحد اخلليل،وزارة الثقافة، دمشق،  موسوعة امليثولوجيا واألديان -١٥
٢٠٠٦.  



  ٤٩٩

  

  
  معناهأثر متعلَّقات الفعل في 

  
  )*(أ. محمود الحسن

من الثابت عند النحاة أن الفعل يعمل فيما يدّل عليه لفظه، كاملصدر والفاعل 
واملفعول به، أو فيما كان وصًفا لواحٍد من هذه، سواء كان نعًتا أو حاًال، ألن 

قًال من زمان كما يعمل أيًضا فيما يقتضيه ع )١(الوصف هو املوصوف يف املعىن،
ما قد يُؤديان الوظائف  )٢(ومكان وعلة وُمصاِحب. ويعمل يف اجلار واجملرور أل

  السابقة، كما سيظهر الحًقا.

مثًال يقتضي النطُق به: َضْربًا وهو مصدر، وضارِبًا وهو فاعل، » َضَرب«فالفعل 
ء تكون حمكومة وَمضروبًا وهو مفعول به، وزمانًا ومكانًا، وعّلة ألن عامة أفعال العقال

وُمصاحًبا وهو املفعول معه، إضافة إىل  )٣(بغرض، وهذا الغرض ُجعل مفعوًال ألجله،
ما كان وصًفا ملا سبق. أما املتعلقات األخرى كاملستثىن والتمييز والتوابع األخرى 
واملنادى فمختَلف يف العامل فيها. وهي أضعف تأثريًا يف الفعل الصَّريح من املتعلقات 

  ورة.املذك

وإن التأمل يف العالقات الرتكيبية بني الفعل من جهة، ومعموالته من جهة أخرى، 

                                                           
 جممع اللغة العربية.عضو اهليئة الفنية يف  )*(
  .٣٠١السهيلي: نتائج الفكر يف النحو ص  )١(
  .٧٠٦، ص ٢األسرتاباذي: شرح الكافية، القسم )٢(
  .٢٧٧: ١ينظر العكربي: اللباب يف علل البناء واإلعراب  )٣(



  )٢) اجلزء (٨٤اجمللد ( –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٥٠٠

يُظهر أن تلك املعموالت تتحكَّم يف معىن الفعل وداللته. ويتمثَّل أثرها إما يف 
ختصيص حدوث الفعل، وإما يف تغيري معناه، وتوجيهه وجهة ُخماِلفة ِلما هو عليه، 

  وِلما يقتضيه يف أصل الوضع.

وممن أشار إىل هذه احلقيقة عبد القاهر اجلرجاين، حني رأى أن أمساء اجلنس، 
من شأن أمساء «وفيها املصادر، تتأثر بالوصف فتصبح أجناًسا متنوعة، قال: 

إذا  فيصري الرجل الذي هو جنس واحد، ،ع بالصفةتتنوَّ  فت أنصِ األجناس كلها إذا وُ 
أنواًعا خمتلفة  ،ورجل كاتب ،شاعر ورجل ،ورجل قصري، رجل ظريف :ه فقلتوصفتَ 

العلم واجلهل والضرب : وهكذا القول يف املصادر تقول .منها شيًئا على حدة كلٌّ   عدُّ يُ 
جنًسا كالرجل والفرس  فتجد كل واحد من هذه املعاين ،والقتل والسري والقيام والقعود

لم وع ،ضروري علم: كقولك  ،علم كذا وعلم كذا :فإذا وصفت فقلت .واحلمار
 ،وسري سريع، وضرب خفيف ،وضرب شديد ،وعلم خفيّ  ،وعلم جليّ  ،مكتسب

ها لُ وكان مثَـ ، انقسم اجلنس منها أقساًما وصار أنواًعا ،وما شاكل ذلك ،وسري بطيء
 ،عندهم وهذا مذهب معروف .ه شعًبابُ شعِّ رقًا، وتُ ه فِ قُ فرِّ ف تُ ل الشيء اجملموع املؤلَّ ثَ مَ 

   )٤(».وأصل متعارف يف كل جيل وأمة

هذا ما ذكره اجلرجاين عن أثر الوصف يف جعل اسم اجلنس ينقسم أنواًعا 
متعدِّدة. وقد أردُت أن أعرضه هنا، ألنه يتصل بالظاهرة املقصودة، وُيسهم يف 
التمهيد هلا وتوضيحها، فاملصدر الذي تتنوَّع دالالته بالوصف هو األصل الذي 

لوصف يُفسِّر تنوُّع دالالت الفعل املشَتق منه مبا اشتـُقَّت منه األفعال، وتنوّع دالالته با
يُذكر من متعلقاته. إضافة إىل أن كل ما ينطبق على املصدر ينطبق على الفعل املشتق 

  منه، الشرتاكهما يف الداللة على احلدث.

                                                           
  .١٩٣ -١٩٢) اجلرجاين، عبد القاهر: دالئل اإلعجاز ص٤(



  أ. حممود احلسن - أثر متعلقات الفعل يف معناه 
  

٥٠١

مث أشار اجلرجاين إىل أثر اجلار واجملرور واملفعول به يف التحكم مبعىن املصدر فقال: 
ومعىن هذا الكالم أنك . ق بالصفاتفرَّ كما يُ   ،التق بالصِّ فرَّ صدر أن يُ من شأن امل«

تعديتك له إىل بصار ، الضرب بالسيف :فإذا قلت ،فرتاه جنًسا واحًدا )برْ الضَّ ( :تقول
ما  بالعصا الضرب بالسيف غري الضرب :أال تراك تقول .السيف نوًعا خمصوًصا ؟ تريد أ

الصلة قد  ألن ،يف اسم الضرب ال يوجب اتفاقهما وأن اجتماعهما ،نوعان خمتلفان
  )٥(: يف ذلك قول املتنيبومن املثال البّني  .فصلت بينهما وفرقتهما

ُـــــــ  ـ الـــــــعـــــــُن ِيف والطَّ  ،ىعِـــــــَب الـــــــَوغَ وا اللَّ وتـََومهَّ
  

ــــــــ   ــــــــُري الطَّ ـ ــــــــدانِ عــــــــِن ِيف َهيجاِء َغ ي
َ
  امل

  

ع انقسام وتنوُّ  هث فيدُ وأن حيَ  ،ه يف نفسهصلة املصدر تقتضي اختالفَ  لوال أن اختالفَ 
فقد  .والطعن غري الطعن :ولكان يف االستحالة كقولك ،كان هلذا الكالم معىن ملا

بأن كان هذا يف  ،إمنا كان كل واحد من الطعنني جنًسا برأسه غري اآلخر بان إًذا أنه
المصدر وتعلق  وهكذا الحكم في كل شيء تعدى إليه .امليدان اهليجاء وذاك يف

وأن يكون املتعدي إىل هذا املفعول  .املصدر يقتضي اختالفه الف مفعويلفاخت .به
 .ليس إعطاؤك الكثري كإعطائك القليل :ذلك تقول وعلى .غري املتعدي إىل ذاك

وليس  .ليس إعطاؤك معسرًا كإعطائك موسرًا: وهكذا إذا عديته إىل احلال كقولك
هذا من حكم املصدر فاعترب  قد عرفت وإذ .كثرك وأنت مُ لِ ذْ لك وأنت مقل كبَ ذْ بَ 

  )٦(».به حكم االسم املشتق منه
ُيستخَلص من هذا أن اجلار واجملرور واملفعول به، وغريمها مما يتعلَّق به الفعل، 

إما الوضع. وذلك  ُتسهم يف توجيهه وجهة ُخمالِفة ِلما هو عليه، وِلما يقتضيه يف أصل
فه عن معناه الوضعي، وإكسابه حدوثه، مع بقاء معناه الوضعي، وإما حبر  بتخصيص

  دالالت جديدة. وفيما يلي عرض ألثر متعلقات الفعل يف التحكم مبعناه.

                                                           
  .٣٠٩: ٤) املتنيب: ديوانه بشرح الربقوقي ٥(
  .١٩٤ -١٩٣القاهر: دالئل اإلعجاز ص) اجلرجاين، عبد ٦(



  )٢) اجلزء (٨٤اجمللد ( –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٥٠٢

  أثر الفاعل في معنى الفعل:
يتمثَّل أثر الفاعل يف ختصيص حدوث الفعل، أو َحْرفه عن معناه األصلي 

األصل مثًال يدل يف » حاقَ «بإكسابه دالالت متنوعة، تبًعا لتنوّع الفاعل. فالفعل 
على نزول الشيء بالشيء، يُقال: حاَق به السوُء َحييُق َحيًقا، إذا نزل به وأحاَط، قال 

َكُر السَّيُِّئ إّال بِأهِلهِ تعاىل: 
فإذا تغريَّ الفاعل ختصََّصت داللة  )٧(.وال حيَِيُق امل

م الشَّرُّ  م األعداء، وحاَق  م العذاُب، وحاَق  ، وحاَق الفعل، فُيقال مثًال: حاَق 
يف هذه األمثلة مل خيرج عن معناه األصلي، لكنه اكتَسَب » حاقَ «م القوُم. فالفعل 

يف كل مثال ختصيًصا من الفاعل، حبيث أصبح احلَيُق أجناًسا متنوِّعة، تبًعا لتنوّع 
الفاعل. وهلذا صحَّ القول: ليَس َحيُق القوِم كَحْيِق األعداء، أو َحيق الَعذاب. 

  . الفعل يف هذه األمثلة يتحكَّم به الفاعل كما هو واضح وختصيص حدوث
وال يقف تأثري الفاعل يف الفعل عند التخصيص، بل يتعّداُه إىل َحْرف الفعل عن 

  معناه األصلي، وإكسابه دالالت متنوعة، تبًعا لتنوّع الفاعل. فُيقال: 
  حاَق به اجلوُع: لزَمهُ واشَتدَّ. - 
م السيُف: حاَك أ -    ي َقطَع.وحاَق 
م األمُر: َوَجب. -    وحاَق 

فالفعل يف هذه األمثلة احنَرَف عن معناه األصلي، واكتَسَب دالالت جديدة، 
بتأثري الفاعل. إال أن احنرافه ال يعين أنه خرج عن معناه األصلي خروًجا ُمطلًقا، ألن 

يها الفعل تولَّدت من املعىن األصلي بَِقَيت حاضرة، لُتشِعَر بأن املعاين اليت احنرف إل ظالل
  املعىن األصلي، وأُِخَذت منه.

يع، يُقال: ذاَب الشَّحُم » ذابَ «والفعل 
َ
يدّل يف األصل على الذوبان وهو امل

                                                           
  من سورة فاطر؛ ويُنظر ابن فارس: املقاييس ( حيق ). ٤٣اآلية  )٧(
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٥٠٣

ولكنه بتأثري الفاعل يتخصَّص، كما يف:  )٨(َذوبًا وَذَوبانًا، إذا ماَع، أي ساَل عن مجود.
: َذوُب الثَّلِج أسرَُع من َذوِب الشَّحِم. ذاَب الشَّحُم، وذاَب الثَّلُج، فيصّح القول مثالً 

وقد ينحرف عن معناه األصلي حني يتغّري الفاعل، فيدل على اشتداد اَحلّر كما يف 
  )٩(قول ذي الرمة:

ـــــــــــــــــ ى مُس اتـََّقـــــــــــــــــإذا ذابَـــــــــــــــــِت الشَّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَقراِت◌ِ   هاَصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 ميِة ُمعبِـــــلِ رِ بِأفنــــاِن َمربـــــوِع الصَّـــــ  
  

  )١٠(:ول كما يف قول ابن املعتزحُ نُّ أي: اشتدَّ َحرُّها، ويدّل على الضعف وال
 ييــــُت وذاَب ِجســــمِ لِ إذا بَ  رُّ◌ُ َســــأُ 

  

  إلَيــــــهِ ى ِيب يَح َتســـــعَ َلَعـــــلَّ الــــــرِّ   
  

  أي هَزل وَحنل، ويدل على احلُمق كما يف قوهلم: ذاب الرجل، أي: محُق بعد عقل.
، إذا يدل يف األصل على اخلفاء، يُقال: َخدَع الرِّيُق يف الَفم )١١(»َخدَع « والفعل 

ولكنه يف الرتاكيب يكتسب  توارى ومل يَْظَهر. :َخدََع مين فالنٌ خفي يف احلَلِق وغاَب. و 
دالالت متنوعة تبًعا لتنوع الفاعل، فيتخصَّص حدوثه كما مرَّ سابًقا، أو ينحرف عن معناه 

  األصلي على النحو:

  َخدَع الَبعُري: زال َعَصب وظيف رجله. - 
  .وخدَع: ختلَّق بغري ُخلُِقه ،لُهقّل ماوَخدَع الرَّجُل:  - 
  وَخدََع السراُب: الَح وظََهر. - 

                                                           
  ) ابن فارس: املقاييس، وابن منظور: لسان العرب (ذوب) و(ميع).٨(
وابن فارس: املقاييس، وابن منظور: لسان العرب (ذوب).  ؛١٤٥٨) ذو الرمة: ديوانه ص ٩(

شدة احلّر. واألفنان: األغصان. واملربوع: الذي أصابه مطر الربيع. والصرمية:  صَّقرات:وال
ورِق.

ُ
عِبل: امل

ُ
  رملة منقطعة عن الرمل. وامل

  .٤٩١وابن املعتز: ديوانه ص  ؛٢٧١، ص ١أبو هالل العسكري: ديوان املعاين، ج) ١٠(
  ظور: لسان العرب (خدع).ابن فارس: املقاييس، والزخمشري: أساس البالغة، وابن من) ١١(
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٥٠٤

  وَخدَع الطريُق: باَن مرًّة وَخِفَي أُخرى. - 
: َدَخَل يف ُجحرِه. -    وَخدَع الضَّبُّ
  وَخدَع الظُيب: َدَخل يف ِكناسه. - 
  وخدَع الثعلُب: أخذ يف الرََّوغاِن. - 
  وخدَع الشيءُ والطعاُم: فَسد. - 
  : نَقص، وإذا نَقص َخثـَُر، وإذا خثر أنَنتَ.االرِّيُق َخْدعً وخدَع  - 
  ويقال: كان فالن يُعطي مث َخدَع، أي: أمَسك ومَنَع. - 
  .َقلَّ مطَرُه :اَخْدعً  وخدَع الزمانُ  - 
  .نقص :دينارُ خدع الو  - 
  .إذا تلوَّن والرَّأُي: وخدَع الدهرُ  - 
  . مل تَنم :اوخَدعِت العُني َخْدعً  - 
  .غاَرت :عُني الرجلوخَدَعت  - 
ا أي: ه نَعسٌة،وما َخَدعْت بَعينِ  -    .ما َمرَّت 
  .: كَسَدتاوَخَدَعِت السُّوُق َخْدعً  - 
  .ارتفع وَغال :وخدَع السعرُ  - 

ُيالَحظ من األمثلة السابقة أن للفاعل أثرًا واضًحا يف توجيه الفعل، بإكسابه 
ن املعاَين اليت اكتسبتها األفعال يف معاَين متنوعًة تبًعا لتنوّع الفاعل. وقد يُقال إ

االستعماالت السابقة هي من قبيل اجملاز. وهذا صحيح. فال يُظنَّ أن املقصوَد من 
مثل هذه اإلشارات اخلروُج على اجملاز أو إلغاؤه. بل املقصود تفسُري بعض ظواهره يف 

فتنقل اللفظ من  اللغة، وبيان أسبابه، ومعرفة العالقات اللغوية اليت تسود يف الرتكيب
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احلقيقة إىل اجملاز. أي إن هذه الدراسة ال تلغي اجملاز، بل تصّب يف توضيحه، وبيان 
  أسباب نشوئه.

  أثر المفعول به في معنى الفعل:

للمفعول به أثر واضح يف توجيه الفعل املتعّدي والتحكم مبعناه. ويتمثل هذا 
صلي، قال عبد القاهر األثر يف ختصيص حدوث الفعل أو َحرفه عن معناه األ

وأن يكون املتعدي إىل  ،املصدر يقتضي اختالفه فاختالف مفعويل«اجلرجاين: 
  الكثريَ  كَ ليس إعطاؤُ  :ذلك تقول وعلى .هذا املفعول غري املتعدي إىل ذاك

قد عرفت هذا من حكم املصدر فاعترب به حكم االسم  وإذ... القليلَ  كإعطائكَ 
  )١٢(».املشتق منه

ا يرى أن اختالف املفعول به يؤدِّي إىل اختالف الفعل، وعربَّ عن فاجلرجاين هن
ذلك بأثر املفعول به يف املصدر الذي هو أصل للفعل واألمساء املشتقة. ولكن حديثه 
اقتصر على أثر املفعول به يف ختصيص حدوث الفعل دون َحرفه عن معناه األصلي، 

ء الكثري، مستدًال على أن الفعل خيتلف ُممَثًِّال لذلك بالفرق بني إعطاء القليل وإعطا
معناه تبًعا الختالف املفعول به. وسيظهر من األمثلة التالية أن أثر املفعول به يف الفعل 
ال يقتصر على ما ذكره اجلرجاين، بل يتعدَّى ذلك إىل َحرفه عن معناه األصلي، 

  حيِّز اجملاز.وإكسابه معاين متنوعة، ُخترِجه يف الغالب من حيِّز احلقيقة إىل 
رًا  )١٣(»َعَرب «فالفعل  مثًال يدل يف األصل على اجتياز الشيء، يُقال َعَرب النهَر َعبـْ

وُعبورًا: قَطَعه من شاطئ إىل شاطئ. ولكي يدل هذا الفعل على معناه األصلي جيب أن 
ا تصلح للعبور. فإذا تغريَّ املفعول به، وكان تغّريه  يكون املفعول به من األماكن والبقاع أل

                                                           
  .١٩٤) اجلرجاين، عبد القاهر: دالئل اإلعجاز ص١٢(
  ابن فارس: املقاييس، والزخمشري: أساس البالغة، وابن منظور: لسان العرب (عرب).) ١٣(
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حمصورًا يف األماكن والبقاع، حاَفَظ الفعل على معناه األصلي، مع اكتسابه ختصيًصا جيعله 
متميـِّزًا مع كل مفعول، وذلك حنو: َعَرب النَّهَر، وَعبَـَر الَبحَر، وَعَرب الطَّريَق، وَعَرب الصحراَء، 

االجتياز، ولكنه وَعَرب الوادي، وغري ذلك. فالفعل مل خيرج يف هذه األمثلة عن معىن 
اكتسب يف كل مثال ختصيًصا، فأصَبح أنواًعا متمّيزة، ألن عبور النهر ليس كعبور الطريق 
أو عبور الصحراء، أي إن العبور يف كل مثال يتميَّز عن العبور يف بقية األمثلة. وهذا عائد 

  إىل تنوع املفعول به كما يظهر من األمثلة.

خرج عن األماكن والبقاع، فإن الفعل ينحرف عن  أما إذا تغريَّ املفعول به، حبيث
  معناه األصلي ويكتسب دالالت جديدة، حنو: 

  .يَرَفْع َصوَته بقراءتِه َتَدبـََّره يف نَفسِه وملَعربًا: يَعبـُرُه َعَرب الكتاَب  -
رًا - َتاَع والدَّراِهَم يَعبـُُرها َعبـْ

اَنَظر كَ  :وَعَرب امل   ؟ ؟ وما هي م َوزُ
  .تـََرَك ُصوَفه عليِه َسنةً  :الَكبَش يَعبـُرُه َعربًاَعبَـَر و  -
  وَعبَـَر الطََّري: َزَجَرها. -
  وَعبَـَر الرُّؤيا َعربًا: فسَّرها.  -

 افالفعل يف هذه األمثلة احنرف عن معىن االجتياز، واكتسب دالالت متنوعة تبعً 
  لتنوع املفعول به.

ن معناه األصلي خروًجا واحنراف الفعل يف هذه األمثلة ال يعين أنه خرج ع
ُمطلًقا، ألن ظالل املعىن األصلي تبقى حاضرة، لُتشِعَر بأن املعاَين اليت احنرف إليها 
الفعل تولَّدت من املعىن األصلي، وُأِخَذت منه. فهي معاٍن جمازية للفعل نشأت بتأثري 

  املفعول به.
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فهو يدل يف  )١٤(»بَضرَ «ومن أمثلة تنوّع داللة الفعل، بتأثري املفعول به، الفعل 
األصل على الصَّدم، يُقال: َضرَبَُه َضربًا إذا َصَدَمُه. ولكنه يكتسب معاَين متنوعة تبًعا 
لتنوع املفعول به، فُيقال: َضَربُت زيًدا، وَضَربُت اَحلَجَر، وَضَربُت الَفَرَس. فالضَّرُب يف هذه 

صَِّص بنوع املفعول به، األمثلة مل خيرج عن حقيقته، مع أن وقوعه يف كل مثال قد خُ 
  فأصَبح الضرُب أجناًسا خمتلفة، ولكنه على كل حال مل ينحرف عن معناه األصلي.

عند ختصيصه، بل يتعدَّى ذلك » َضَرب « وال يقف أثر املفعول به يف الفعل 
  إىل َحْرفه عن معناه األصلي، وإكسابه دالالت جديدة، حنو:

  .َرَسب يف األرض َدقَّه حىت :َضَرَب الَوِتَد َيضرِبُه َضربًا -
  .طَبَـَعه :وَضَرَب الدِّرهَم َيضرِبُه َضربًا -
جَد، أي: َيكِسُبُه وَيطلُُبُه. -

َ
  وُفالٌن َيضِرُب امل

، أي لركبوها )١٥(»لِ اإلبِ  أكبادَ  يهِ وا إلَ بُ رَ ضَ لَ  باءٍ  قُ ما ِيف  ونَ مُ علَ لو يَ «ويف احلديث  -
  وساروا إليه.

  ُه من ِعّدِة ِلقاٍح يف إناء واحد.وَضَرَب اللََّنب: َحَلبَ  -
  .َأي اذُكْر هلم وَمثِّْل هلم )١٦(،الً ثَ م مَ واضِرْب هلَُ تعاىل:  لاوق -
  وَضَرَب اإلتاوَة: فرضها وأوَجَبها. -
  وَضَرَب اَخلالَء: َذَهَب لَقضاء حاجته. -
  وَضَرَب األرَض: أبَدى، أي خرج إىل البادية. -
  ا. وَضَرَب الِقداَح: اسَتقَسم -
  وَضَرَب مناِقَب َمجّة: حاَزها. -

                                                           
  ابن فارس: املقاييس، والزخمشري: أساس البالغة، وابن منظور: لسان العرب (ضرب).) ١٤(
  .٧٨٣) ابن حجر: فتح الباري ص ١٥(
  من سورة يس. ١٣اآلية  )١٦(
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  وَضَرَب اخلَيمَة: بناها. -
  وَضَرَب الَفخَّ: نَصَبُه وَهّيأُه. -

وُيشار إىل أن أثر املفعول به يف ختصيص حدوث الفعل، أو َحْرفه عن معناه 
األصلي، خاص بالفعل املتعدي دون الالزم، ألن الالزم ال ينصب مفعوًال به. وهذا 

حنراف األفعال عن معانيها الوضعية يكون يف املتعدِّي أكثر من الالزم، أي يعين أن ا
أنه ُميكن االتساع بالفعل املتعدِّي أكثر من الالزم، بتوظيفه ألداء معاٍن كثرية، ال 

 يتَّسع ألدائها الفعل الالزم.

  أثر المفاعيل األخرى والحال والنعت:
به، كاملفعول املطلق، واملفعول فيه، األفعال عامة تشرتك يف نصب ما عدا املفعول 

واملفعول ألجله، واملفعول معه، وما كان حاًال أو نعًتا هلذه املفاعيل. وهذه املتعلَّقات 
يتجلَّى أثرها يف ختصيص حدوث الفعل، دون تغيري معناه. وفيما يلي عرض لوظائف 

يث يكفي هذه األمساء، وأثرها يف ختصيص حدوث الفعل. وسيكون العرض موجًزا، حب
  . لتوضيح الظاهرة، وال يقود إىل االستطراد أو اخلروج عن املوضوع

  )١٧(يُذكر يف الرتاكيب ألداء إحدى الوظائف التالية:  فالمفعول المطلق

فاملصدر هنا ناب  )١٨(.وَكلََّم اُهللا ُموَسى َتكلِيًما توكيد الفعل، كقوله تعاىل: - ١
                                                           

؛ وابن هشام: شرح شذور الذهب ص ٢٦٢: ١العكربي: اللباب يف علل البناء واإلعراب  )١٧(
 وَسلُِّموا َتسِليًما. واملفعول املطلق يكون مصدرًا للفعل كما يف قوله تعاىل: ٢٢٦

 تـََبتَّْل إلَيهِ و : يف قوله تعاىل، أو مصدرًا ُيالقي الفعَل يف االشتقاق كما ٥٦األحزاب 
، أو مصدرًا يالقي الفعل يف املعىن كقوهلم: قَـَعَد ُجُلوًسا، ألن القعود ٨املزمل  تَبِتيالً 

واجللوَس مبعىن واحد. وهذا مذهب املازين واملربد واألسرتاباذي. وذهب سيبويه ومن تابعه 
ر. يُنظر منصوب بفعل مقدَّ إىل أن املفعول املطلق، الذي ال يكون على لفظ املصدر، 

  .٣٥٢ -٣٥١، صكافية، القسم األولاألسرتاباذي: شرح ال
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كراهية إعادة رار اللفظ. وإمنا عدلوا إىل املصدر عن تكرير الفعل، ألن التوكيد يكون بتك
اللفظ بعينه، وألن الفعل الثاين مجلة، واملصدر ليس جبملة، فكان أخَصر وأبعد من 
التكرير. ورأى األسرتاباذي أن املفعول املطلق ال يؤكِّد الفعل، بل يؤكِّد املصدر الذي هو 

  )١٩(.مضمون الفعل، لكنهم مسَّوه تأكيًدا للفعل توّسًعا
بيان نوع احلدث الذي يتضمنه الفعل. وهذه الوظيفة يُؤدِّيها املصدر  -٢

املوضوع على معىن الوصف، أو املصدر املقيَّد بوصف أو إضافة. فاملصدر املوضوع 
األصلي للداللة  اسم مصوغ من املصدر: هو. و مصدر النوع على معىن الوصف هو

  )٢١(يف قول الفرزدق:  »ِسرية « حنو  )٢٠(.وقوعه عند على صفة احلدث

 ريَةً ي َلَقـــد ســـاَر ابـــُن َشـــيبَة ِســـَلَعمـــرِ 
  

 ييـــــِل ظـــــاِهرًة َجتـــــرِ أرَتـــــَك ُجنـــــوَم اللَّ   
  

ويغلب على هذا املصدر، حني ُيستعَمل مفعوًال مطلًقا، أن يكون موصوًفا أو 
، َمن َخرََج ِمَن الطَّاعةِ : «ث الشريفييف احلد »ِميتة «  حنومضاًفا. فمن املوصوف 

يف » ِسْطوة«ومن املضاف حنو  )٢٢(».ماَت ِميتًة جاِهِلّيةً  ،َرَق اَجلماعَة فماتَ وفا
  )٢٣(قول عنرتة:

                                                                                                                                        
  من سورة النساء. ١٦٤اآلية  )١٨(
  . ٣٤٧ص افية، القسم األول،) األسرتاباذي: شرح الك١٩(
للفعل . ويُصاغ مصدر النوع ٢٦٥: ٢؛ وابن هشام: أوضح املسالك ٤٤: ٤سيبويه: الكتاب ) ٢٠(

صاغ للفعل فوق الثالثي اجملرد بوصف ويُ . ِجلسة وِضربة :وحن» ِفْعلة«على صيغة  الثالثي اجملرد
   .]١١األحزاب [ وزُلزُِلوا زِلزاًال َشِديًدا: قوله تعاىل حنو املصدر األصلي

  .٣٧٣) الفرزدق: ديوانه ص٢١(
  .١٤٤٨حتت الرقم  ٧٧٢) مسلم بن احلجاج النيسابوري: صحيح مسلم ص ٢٢(
  .٥٥) عنرتة: ديوانه ص ٢٣(
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 ،فَســطا َعَلــيَّ الــدَّهُر ِســطوَة غــاِدرٍ 
  

 ودُ ـُر يَبَخــــــــــُل تــــــــــارًة، وَجيُـــــــــــوالدَّهــــــــــ  
  

ألن الِفْعلة للمصدر « وقد يكون جمرًَّدا من الوصف واإلضافة. ويصح ذلك، 
صفات، كصفة اُحلسن أو الُقبح أو الشِّّدة أو الضَّعف أو غري املختّص بصفة من ال

ذلك. فاجلِلسة ليست ملطلق اجللوس، ورّمبا يُذَكر بعدها ما يـَُعنيِّ الَوصف حنو: ِجلسة 
ا يُرتَك حنو: َجَلسُت ِجلسةً    )٢٤(».َحَسنة، ورمبَّ

 األصليُّ  املصدرُ سَتعمل مفعوًال مطلًقا لبيان النوع، إضافة إىل مصدر النوع، ويُ 
فأَخْذناُهم أْخَذ َعزِيٍز : كما يف قوله تعاىل،  َموُصوفًا ُمضافًا أو، للثالثي اجملرد

. وُيشار إىل َشِديًدا: أي. )٢٦(َوبِيالً  أْخًذا فأَخْذناهُ : وَجلَّ  عزَّ  وقوله، )٢٥(ُمقَتِدرٍ 
 أن املصدر املوصوف قد ُحيَذف، وتبقى صفته قائمة مقامه كما يف قوله تعاىل:

 َْربََّك َكِثريًا واذُكر)أي: ذِكرًا كثريًا.)٢٧ ،  
فدُكَّتا تبيني العدد، أي عدد مرّات حدوث الفعل، كما يف قوله تعاىل:  -٣

وُتؤدَّى هذه الوظيفة إما باملصدر املوضوع للعدد، وإما مبصدر  )٢٨(.دَّكًة واِحدًة 
اسم  ، وهو:املرّة مصدرموصوف مبا يدّل على العدد. واملصدر املوضوع للعدد هو 

  )٢٩(.لعللداللة على عدد حدوث الف ،مصوغ من املصدر األصلي
                                                           

  .٣٤٨ ص افية، القسم األول،اذي: شرح الك) األسرتاب٢٤(
  .من سورة القمر ٤٢اآلية  )٢٥(
  من سورة املزمل. ١٦اآلية  )٢٦(
  .٢٥٨والعكربي: التبيان يف إعراب القرآن ص  ؛من سورة آل عمران ٤١) اآلية ٢٧(
  من سورة احلاقة. ١٤اآلية  )٢٨(
هذا وُيصاغ  .١٧٩: ١ ؛ واألسرتاباذي: شرح شافية ابن احلاجب٤٥: ٤سيبويه: الكتاب ) ٢٩(

، الداّل على التام األصلي للفعل من املصدر» فَـْعلة« على وزن، للفعل الثالثي اجملرد ،صدرامل
صاغ املرة للفعل فوق يُ و  ،وَدورة وَصولة َضربة: وحنحدث حسِّّي تقوم به األعضاء واجلوارح، 
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واملفعول املطلق املبنيِّ للعدد إما أن يكون مصدر املرّة ذاته، مفرًدا أو مثىنًّ أو 
جمموًعا، حنو: ضربُته َضْربًة وَضْربَتني وَضَرباٍت، وإما أن يكون مصدرًا آخر موصوفًا مبا 

حنو: ضربُته َضربًا كثريًا. وجييء أيًضا عدًدا صرًحيا ُمميـَّزًا مبصدر املرة يدّل على العدد، 
يف قول » ألًفا « أو غري مميَّز حنو  )٣٠(،فاجِلُدوُهم َمثاِنَني َجلدةً حنو قوله تعاىل: 

  )٣١(عمر بن أيب ربيعة:
 اِس عاِشـــًقا الّنـــوال أبَصـــَرت َعينـــاَي ِيف 

  

 اَصـــَبوُت َهلـــا ألفـــ َصـــبا َصـــبوًة إالّ   
  

واملفعول املطلق املستعمل لتوكيد الفعل خيصِّصه، مبا ُيضفيه عليه من تأكيد 
حدوثه وتقوية معناه، ويُفهم هذا التخصيص بأن الفعل املؤكَّد يتميَّز عن غري املؤكَّد 
يف أنه ال ُيساويه يف املعىن، وإن كان ال ُخيالفه فيه. أما املستعمل لبيان النوع أو العدد 

ذا التقييد فُيخصِّص ال يئة أو عدد، فُيصبح  فعل ختصيًصا واضًحا، ألنه يُقيِّده 
  جنًسا قائًما بذاته متميـِّزًا عن غري املقيَّد.

املصدر املعلِّل حلَدث مشارٍك له يف الزمان والفاعل.  )٣٢(وهو:  والمفعول ألجله
ِِم ِمَن الصَّواِعِق حَ كقوله تعاىل:  وتِ  َذرَ َجيَعُلوَن أصاِبَعُهم ِيف آذا

َ
فاَحلَذر:  )٣٣(.امل

مصدر منصوب ذُِكر ِعّلًة َجلعِل األصاِبع يف اآلذاِن، وزمنه وزمن اَجلعل واحد، 
  وفاعلهما أيًضا واحد. 

ويعمل الفعل يف املفعول ألجله، مع أن لفظه ال يدّل عليه، ألنه يقتضيه عقالً 
مة بغرض، وهذا الغرض وإن مل يدّل عليه لفظًا، ألن عامة أفعال العقالء تكون حمكو 

ُجِعل مفعوًال ألجله منصوبًا بالفعل الذي قبله. والفعل حيتاج إليه كاحتياجه إىل 
                                                                                                                                        

  .لزّائَِر إكرامةً أكَرمُت ا :حنو بإضافة تاء يف آخر املصدر األصلي، الثالثي اجملرد
  من سورة النور. ٤اآلية  )٣٠(
  .١٣٢) عمر بن أيب ربيعة: ديوانه ص ٣١(
  .٢٤٧ابن هشام: شرح قطر الندى وبّل الصدى ص  )٣٢(
  من سورة البقرة. ١٩اآلية  )٣٣(
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٥١٢

واملفعول ألجله ُخيصِّص حدوث الفعل، وال ُخيرجه عن معناه األصلي،  )٣٤(الظرف.
ألنه يُقيِّد الفعل بعّلة حدوٍث، فُيصبح الفعل أجناًسا متنوعة تبًعا لتنوّع العلة اليت 

  قيِّده.تُ 

َبل بيان زمان حدوث الفعل كما يف قوله تعاىل:  )٣٥(وظيفته  والمفعول فيه
سِجِد أو مكانه كما يف قوله تعاىل:  )٣٦(،لَِبثَت ِمئَة عامٍ 

َ
وال تُقاتُِلوُهم ِعنَد امل

ومن الواضح أن الظرف ال يُغريِّ املعىن األصلي للفعل، بل خيصِّصه فقط،  )٣٧(.اَحلرامِ 
ده بوعاء. فُيصبح الفعل أجناًسا متنوعة تبًعا لتنوّع الوعاء الزماين أو املكاين ألنه يُقيِّ 

  الذي حيويه.

، »مع«االسم الذي ينصبه الفعل بوساطة واو مبعىن  )٣٨(هو:  والمفعول معه
وهذه الواو  )٣٩(.فوَربَِّك لََنحُشَرنـَُّهم والشَّياِطنيَ حنو: ِسرُت والنِّيَل. ومنه قوله تعاىل: 

ه واَو العطف، لذلك يصح يف االسم بعدها النصب على أنه مفعول معه، كما ُتشبِ 
يصح محله على أنه تابع معطوف على معمول الفعل. واألمران جائزان، إال إذا ُنصَّ 

  على املصاحبة، فعنَدئٍذ جيب النصب. 

ويعمل الفعل يف املفعول معه ألنه يدّل عليه عقًال، كما يدل على املفعول ألجله 

                                                           
  .٢٧٧: ١ينظر العكربي: اللباب يف علل البناء واإلعراب  )٣٤(
  .٤٠: ٢) ابن يعيش: شرح املفصل ٣٥(
  من سورة البقرة. ٢٥٩) اآلية ٣٦(
  من سورة البقرة. ١٩١) اآلية ٣٧(
: ١؛ والعكربي: اللباب ٢٠٩: ١؛ وابن السراج: األصول ٢٩٧: ١سيبويه: الكتاب  )٣٨(

؛ وابن هشام: شرح ٦١٨، ص ٢، اجمللد١؛ واألسرتاباذي: شرح الكافية، القسم٢٧٩
  .  ٢٣٧شذور الذهب ص

  .٣٣: ٣ف من سورة مرمي؛ والزخمشري: الكشا ٦٨اآلية  )٣٩(
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٥١٣

ملكان. إّال أن عمله فيه مرهون بوساطة الواو، خبالف املفاعيل األخرى، حيث وا
  ينصبها الفعل بال وساطة.

واملفعول معه ُخيصِّص الفعل ألنه يُقيِّد فاعله أو مفعوله مبُصاِحب، فإذا تنوَّع 
  املصاِحب تنّوعت داللة الفعل، دون أن خيرج عن معناه األصلي.

ة َمسوق لبيان هيئة الفاعل أو املفعول به وقت وصٌف َفْضل )٤٠(هي:  والحال
ا هيئة للفاعل فعاّمة األفعال الالزمة واملتعدية  وقوع الفعل املنسوب إليها. أما كو
ا هيئة للمفعول به فهذا من اختصاص الفعل املتعدِّي،  تتساوى يف نصبها، وأما كو

  ألن الفعل الالزم ال ينصب مفعوًال به وال هيئة له.
احلال امسًا نكرًة مشتقًّا، أو ُمؤوَّلًة بذلك، وتكون مبّينًة للهيئة كما يف قوله وجتيء 

أو مؤكِّدًة لصاِحبها كما يف: جاَء الناُس قاِطبًة،  )٤١(،فَخرََج ِمنها خائًِفاتعاىل: 
يًعاوقوله تعاىل:  أو مؤكِّدة لعاملها كما يف قوله  )٤٢(،آلَمَن َمن يف األرِض ُكلُُّهم مجَِ

والعامل يف احلال هو الفعل أو ما يف معناه.  )٤٣(.فَتَبسََّم ضاِحًكا ِمن َقوِهلاىل: تعا
وقد تقدَّم أن الفعل يعمل فيما يدّل لفظه عليه، وفيما كان وصًفا لذلك سواء كان 
حاًال أم نعًتا. ومن الواضح أن احلال يف األمثلة السابقة أكَسَبت الفعل ختصيًصا، 

  عة تبًعا لتنوّع احلال اليت قيَّدت فاعَله أو مفعوله.جعله أجناًسا متنوِّ 

تابع مشتّق أو مؤوَّل به، يُفيد ختصيص متبوِعِه أو توضيحه مبا  )٤٤(هو:  والنعت

                                                           
 وابن ؛٦٣٢ص فية، القسم األول،واألسرتاباذي: شرح الكا ؛٢٨٤: ١) العكربي: اللباب ٤٠(

  .٢٤٤هشام: شرح شذور الذهب ص
  من سورة القصص. ٢١اآلية  )٤١(
  من سورة يونس. ٩٩اآلية  )٤٢(
  من سورة النمل. ١٩اآلية  )٤٣(
؛ وابن ٩٦٧، ص ١سم؛ واألسرتاباذي: شرح الكافية، الق٤٠٤: ١العكربي: اللباب  )٤٤(

  .٤٣٢هشام: شرح شذور الذهب ص 
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٥١٤

بِِّح اسَم َربَِّك سَ يف قوله تعاىل: » األعلى«يتضمنه من معىن. فمثال املشتق 
ُؤوَّل باملشتق  )٤٥(.األعَلى

ِيف  فاضِرْب َهلُم َطرِيًقاتعاىل:  يف قوله» يـََبًسا«ومثال امل
فهو مصدر: يَِبَس يَيَبُس، استُعِمل هنا مبعىن اسم الفاعل: الياِبس. ومن  )٤٦(.الَبحِر يـََبًسا

اجلامد املؤوَّل باملشَتق قوهلم: مَررُت برجٍل أَسٍد، أي شجاع. فهو اسم ذات استُعِمل مبعىن 
  الصفة املشبَّهة.

عالمة اإلعراب، والعامل فيه هو العامل يف  والنعت يُطابق املنعوت يف
فالنعت جييء مرفوًعا إذا كان نعتًا للفاعل أو نائبه، وجييء منصوبًا إذا   لذلك )٤٧(املنعوت،

كان نعًتا ألحد منصوبات الفعل. ونظرًا إىل أن النعت هو املنعوت يف املعىن، لذلك جيوز 
  ليه مباشرة.حذف املنعوت، وإقامة النعت مقامه، وتسليط الفعل ع

أن تكون  ،فتعربِّ عنه وُتؤدِّي معناه نعوت،مقام امل تقوماليت  النعوت،يف  وُيشرتط
ُبَـرِّد ،عليه دون غريه ،اليت يدّل إطالقها ه،بالصفات اخلاصة  من

 يأِيت َحّق النَّعِت أن  :قال امل
نُعوت

َ
 :تقول ،ريهغَ فيكون خاصًّا به دون  ،وال يقع َموِقعه حّىت يدّل عَليه ،بَعد امل

 ،ألنَّ َطِويًال أَعمُّ ِمن إنسانٍ  ،َجيُز ملَ  »َطوِيلٌ  جاَءِين : «فإن قُلتَ  .جاَءِين إنساٌن َطوِيل
 ،جازَ  »ُمَتَكلِّمٌ  جاَءِين « :مث قُلتَ  ،ُمَتَكلِّمٌ  إنسانٌ جاَءِين  :فإن قُلتَ  .فال يدلُّ عَليه

  كما خيصِّصه املنعوت.والنعت ُخيصِّص الفعل،   )٤٨(.به على اإلنسان تدلّ ألنََّك 
* * * * *  

يتضح مما سبق أن متعلَّقات الفعل ُتؤثِّر يف معناه، ويتجلَّى تأثريها إما يف 
                                                           

  .من سورة األعلى ١) اآلية ٤٥(
  .٧٧: ٣من سورة طه؛ والزخمشري: الكشاف  ٧٧اآلية  )٤٦(
، ١؛ واألسرتاباذي: شرح الكافية، القسم٤٠٦: ١؛ والعكربي: اللباب ١٠٩: ١سيبويه  )٤٧(

  .٩٦٣ص 
  .١٣٨٢ ص) املربد: الكامل ٤٨(
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٥١٥

ختصيص حدوثه، وهذه الوظيفة تؤدِّيها عامُة املتعلقات، وإما يف حرفه عن معناه 
األصلي، وإكسابه دالالت جديدة، وهذه الوظيفة يؤدِّيها الفاعل واملفعول به، كما 

  هر سابًقا، واجلاّر واجملرور كما سيظهر فيما يأيت.ظ

  دور الجاّر والمجرور في توجيه معنى الفعل:
الفعل. وهذا التأثري  يُظهر الواقع اللغوي أن اجلار واجملرور يؤثِّران يف معىن

يتجلَّى يف ختصيص حدوثه، كما هو شأن عامة متعلقاته، أو حرفه عن معناه 
   ل واملفعول به.األصلي، كما هو شأن الفاع

  أثر الجار والمجرور في تخصيص حدوث الفعل: - ١
يكثر استعمال اجلار واجملرور يف الرتاكيب، حبيث يؤدِّيان وظيفة الظرف أو 
املفعول ألجله أو املفعول معه أو احلال أو التمييز. ويف مثل هذه احلاالت تنحصر 

معناه األصلي، ألن  وظيفة اجلار واجملرور يف ختصيص حدوث الفعل، دون تغيري
وظائف األمساء السابقة تصّب يف ختصيص حدوث الفعل بزمان أو مكان أو سبب 

بَهم. ومجيعها ال ُخترج الفعل عن معناه  أو مصاحب أو هيئة
ُ
لفاعله أو مفعوله أو تفسري مل

  .ااألصلي، كما ظهر سابقً 
على  ،قد يتعدى بعدة من حروف اجلر نقل البغدادي يف خزانته أن الفعل:

ها رُ ظهِ وإمنا يُ  ،املعاين كامنة يف الفعل ألن هذه ،مقدار املعىن املراد من وقوع الفعل
 :ابتداء خروجك قلتَ  أن تبني فأردتَ  » خرجتُ : « حروف اجلر، فإنك إذا قلت

وإن أردت أن تبني  .إىل املسجد :ه قلتَ  انتهاءَ بنيِّ فإن أردت أن تُ . من الدار خرجتُ 
 .على الفرس :وإن أردت أن تبني أنه مقارن لالستعالء قلت. يف ثيايب :ظرفه قلت

وجيوز أن يكون بعض هذه  .حبسامي :والصحبة قلتَ  وإن أردت أن تبني املالبسة
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  )٤٩(.اجملرورات يف موضع احلال

وإن كان ال ُخيرُجه  -وُيشار إىل أن ختصيص حدوث الفعل باملتعلقات املذكورة 
خاصة بينها فروق، حبسب ما ُتضفيه تلك ُيكسُبه دالالت  -عن معناه األصلي 

املتعلقات على الفعل من خصوصية. فاخلروج يف مثل: َخرَج للحرب، وخرَج للعمل، 
وخرج رياًء، وخرَج مسرًعا، وَخرَج ُمبِطًئا، وخرج يف الليل، وَخرَج يف النهار، وَخرَج إىل 

أنه قد اكتسب يف كل إال  -وإن مل جياوز معناه األصلي  -البادية، وَخرَج إىل السوق 
عبارة ختصيًصا جعَله جنًسا متميـِّزًا عن غريه يف العبارات األخرى. وفيما يلي عرض 
موجز الستعمال اجلار واجملرور يف ختصيص حدوث الفعل. وذلك حني يؤدِّيان 

  وظائف األمساء اليت ُختصِّص حدوث الفعل.

 اهللاُ قوله تعاىل: وظيفته، كما مّر، بيان زمان حدوث الفعل كما يف فالظرف 
ا  ِعنَد فاذُكُروا اهللاَ أو مكانه كما يف قوله تعاىل:  )٥٠(،يـَتَـَوىفَّ األنُفَس ِحَني َموِ

شَعِر اَحلرامِ 
َ
ومن الواضح أن الظرف ال يؤثِّر يف املعىن األصلي للفعل، بل هو  )٥١(.امل

أيًضا يف معىن الفعل،  وعاء له. ولذلك فاجلار واجملرور حني يؤدِّيان وظيفَته ال يؤثِّران
إنَّ هذا وقوله تعاىل:  )٥٢(،اشَتدَّت ِبِه الرِّيُح ِيف يَوٍم عاِصفٍ كما يف قوله تعاىل: 

ِدينةِ 
َ
  )٥٣(.َلَمكٌر َمَكرُمتُوُه ِيف امل

                                                           
  .١٢٥: ٩قادر: خزانة األدب ) البغدادي، عبد ال٤٩(
  من سورة الزمر. ٤٢) اآلية ٥٠(
  من سورة البقرة. ١٩٨) اآلية ٥١(
  من سورة إبراهيم. ١٨) اآلية ٥٢(
  من سورة األعراف. ١٢٣) اآلية ٥٣(
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وظيفته، كما تقّدم، بيان سبب حدوث الفعل، دون تغيري  والمفعول ألجله
ا معىن الفعل، كقول امرئ معناه. فإذا اسُتعمل اجلاّر واجملرور ألدا ء هذه الوظيفة مل يـَُغريِّ

  )٥٤(القيس:
ا * َ   * فِجئُت وَقد َنَضت لَِنوٍم ثِيا

ومن أمثلة استعمال اجلار واجملرور، ألداء وظيفة املفعول معه، قوله تعاىل: 
ادُخُلوا ِيف أَُمٍم َقد َخَلت،)أي: مع أَُمم. وهذا االستعمال مل يـَُغريِّ معىن  )٥٥
  خول، وإمنا قـَيََّده مبُصاِحٍب فحسب.الدُّ 

فالتَـَقى املاُء َعَلى أمٍر ومن جميء اجلار واجملرور، يف موضع احلال، قوله تعاىل: 
ا معىن الفعل. )٥٦(.َقد ُقِدرَ    فاجلار واجملرور أدَّيا وظيفة احلال، ومل يُغريِّ

، ويَلَبُسوَن ثِيابًا أساِوَر ِمن َذَهبٍ قوله تعاىل:  التمييزومن أمثلة أدائهما وظيفة 
يف املوضعني مع جمرورها بيـََّنت جنَس » ِمن«فـ  )٥٧(.ُخضرًا ِمن ُسنُدٍس وإسَتربَقٍ 

  األساِور والثِّياب. وهي وظيفة التَّمييز.
وُيشار إىل أن استعمال اجلاّر واجملرور، يف الوظائف السابقة، قد يتساوى هو 

خصَّصة ألدائها، كقول
ُ
الِعلِم، إذ  ِلطََلبِ لِلِعلم، وساَفرُت  طََلًباساَفرُت  نا:واستعمال األمساء امل

التعبري عن سبب السََّفر، يف الرتكيب السابق. لكن يستوي املفعول ألجله واجلاّر واجملرور يف 
أحيانًا ال جيوز التعبري عن تلك الوظائف باألمساء، ألن كًال منها ال ُيسَتعَمل إال بشروط. 

من استعمال اجلار واجملرور، دون األمساء، للتعبري عن الوظائف  ويف هذه احلاالت ال بدّ 

                                                           
  .٤٩) التربيزي: شرح املعلقات العشر ص ٥٤(
ا من الظرفي» يف«من سورة األعراف. وذهب بعضهم إىل أن  ٣٨آلية ا) ٥٥( ة، على تقدير على با

  .٢٢٣مضاف حمذوف، أي: ادخلوا يف مجلة أمم... ابن هشام: مغين اللبيب ص 
  .١١٩٣من سورة القمر؛ والعكربي: التبيان يف إعراب القرآن ص  ١٢) اآلية ٥٦(
  من سورة الكهف. ٣١) اآلية ٥٧(



  )٢) اجلزء (٨٤اجمللد ( –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٥١٨

للِكتابِة، وال يُقال: جلسُت كتابًة، ألن أحد شروط  السابقة. فُيقال مثًال: جلستُ 
  املفعول ألجله، وهو كونه مصدرًا قلبيًّا، غري متحقِّق.

وظيفة ُميكن  فاجلاّر واجملرور، حني ُيستعمالن لتقييد حدوث الفعل، إما أن يؤدِّيا
أن ُتؤدَِّيها األمساء، وإما أن يُؤدِّيا وظيفة تلك األمساء حني تعجز األمساء عن أدائها، 
مبا ُيالِبُسها من شروط. ويف كلتا احلالتني تنحصر وظيفتهما يف ختصيص حدوث 

  الفعل، وما جيري جمراه، دون إخراجه عن معناه األصلي.

  الفعل: أثر الجار والمجرور في تغيير معنى -٢
ال يقتصر دور اجلار واجملرور على تقييد حدوث الفعل، بزمان أو مكان أو سبب 
أو غري ذلك، بل يتعدَّى هذه الوظائف إىل نوع من االندماج بالفعل وما جيري جمراه، 
حبيث يؤثِّر اجلار واجملرور يف معىن الفعل، فُيخرجانه عن داللته األصلية، وُيكِسبانه 

  وجيهات خاّصة.دالالت متنوعة، وت
وهذا األثر قد يستبّد به حرف اجلّر، فيكون هو املتحكم يف داللة الفعل، وقد 
يرتبط بنوع االسم اجملرور، فيكون األثر هلذا األخري، وقد يكون األثر لكليهما مًعا. 

  وفيما يلي تفصيل ذلك.

  أثر حروف الجّر في معنى الفعل: -أ

الفعل «دالالت متنوعة، ألن حلروف اجلّر أثر واضح يف إكساب الفعل 
معىن زائد على معىن  املعدَّى باحلروف املتعدِّدة ال بّد أن يكون له مع كّل حرف

ولبيان هذا األثر أتناول جمموعة من األفعال مبيـًِّنا ما حيصل  )٥٨(».احلرف اآلخر
  ملعانيها، حبسب حرف اجلّر الذي تقرتن به.

                                                           
  .٢٦١: ١) ابن القيم: بدائع الفوائد ٥٨(
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٥١٩

سب حرف اجلر الذي يقرتن به يف يكتسب دالالت متنوعة حب» َرِغبَ «فالفعل 
  )٥٩(الرتكيب، من ذلك: 

  َرِغَب يف الشَّيء: إذا أحبَُّه وأراَدُه وماَل إليه. -
ًدا وَزِهَد فيه. -   وَرِغب عن الشيء: ترََكه متعمِّ

، خيتلف عن معناه حني »يف«اكتَسَب معًىن باقرتانه حبرف اجلّر » َرِغب«فالفعل 
ا إىل أن الفعل واالسم اجملرور ثابتان يف الرتكيَبني، فهذا ونظرً ». عن«اقرتَن حبرف اجلّر 

  يعين أن حرف اجلّر هو املسؤول عن اختالف معىن الفعل.
أما قولنا: رِغبُت إىل اِهللا، فمعناه: ابتَهلُت إليه وَتضرَّعُت. فهنا تـََغريَّ معىن الرغبة 

بل إىل نوع احلرف وطبيعة أيًضا. ولكن َتغيـَُّرُه ليس عائًدا إىل نوع حرف اجلّر وحَده، 
، ما مل يكن االسم اجملرور ذا »إىل«االسم اجملرور مًعا. ألن فعل الرغبة ال ُيسَتعَمل مع 
  طبيعة جتعُلُه صاحلًا ليكون حمطًّا لالبتهال والتَّضرُّع.

  )٦٠(على النحو:» َعَلى وَعن«يشيع اقرتانه حبريف اجلّر » َصبَـرَ «والفعل 
  )٦١(.واصِربْ َعَلى ما أصاَبكَ احتَملُته ومل أجزَع، قال تعاىل: َصَربُت َعَلى الشَّيء: 

  )٦٢(وَصَربُت َعِن الشَّيء: َحَبسُت النَّفَس عنُه، قال جمنون ليلى:
 ومــا َصــبَـَرْت َعــن ذِكــرِِك الــنَّفُس ســاعةً 

  

 وإن ُكنــــُت أحيانًــــا َكثــــريًا أُلوُمهــــا  
  

ل معناُه يف الرتكيب الثاين. وهذا مل يُطابق معناه يف الرتكيب األوَّ » َصبَـرَ «فالفعل 
  عائد إىل تغريُّ حرف اجلّر الذي اقرتن به.

أصل معناه: الغفلة. لكنه بتأثري حروف اجلر يكتسب جمموعة » َسها«والفعل 

                                                           
  لبالغة، وابن منظور: لسان العرب (رغب).ابن فارس: املقاييس، والزخمشري: أساس ا) ٥٩(
  ) الزخمشري: أساس البالغة، وابن منظور: لسان العرب (صرب).٦٠(
  من سورة لقمان. ١٧) اآلية ٦١(
  .٢٥٣) جمنون ليلى: ديوانه ص٦٢(



  )٢) اجلزء (٨٤اجمللد ( –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٥٢٠

  )٦٣(من املعاين، تبًعا للحرف الذي يقرتن به، على النحو:
ُه عن غري علم. َسها عن الشيء: َغَفل عنه وتركه عن علم. وَسها يف الشَّيء: تركَ 

  وَسها إىل الشيء: نَظَر إليه ساكن الطَّرف. وَسها بالشَّيء: اشتغل به عن غريه.
أصل معناه: النطق. لكنه حني يقرتن حبروف اجلر يكتسب » قالَ «والفعل 

  )٦٤(الذي يقرتن به، على النحو: تبًعا للحرفجمموعة من املعاين، 

  . وقُلُت عليه: افتَـَريُت. وقلُت فيه: اجتَهدُت.قُلُت له: خاطَبُتُه. وقُلُت عنُه: أخَربتُ 
ا شوقًا إىل ولدها. لكنه حني يقرتن » َحنَّ «والفعل  أصل معناه: ترجيُع الناقِة صوَ

  )٦٥(الذي يقرتن به، على النحو: بحسب الحرفحبروف اجلر يكتسب عّدة معاٍن، 
.  َحنَّ َعَليه: َعَطف. وَحنَّ إليه: نزع واشتاق. وَحنَّ عنُه: صَ    دَّ

  )٦٦(يكون معناه مع حروف اجلّر كما يلي: » َخال«والفعل 

 َخال بالشَّيء: انفَرَد به. وَخال لِلشيء: فـَرََغ له، مبعىن اشتغل به دون سواه. وَخال
إىل الشَّيء: َمَضى إليه وقصده. وَخال َعلى الشيء: اقَتَصَر. وخال عن الشيء: أرسَلهُ، تربَّأ 

  اَح منه.منه. َخال من الشيء: اسرت 
مما سبق يّتضح أن حلروف اجلّر أثرًا واضًحا يف توجيه معىن الفعل. وهذا األثر 
يتمثل يف إخراج الفعل عن معناه األصلي، وإدخاله يف عالقات لغوية جديدة، 
ا دالالت متنوعة. وكل ذلك يقود إىل االتساع يف استعمال الفعل، الذي  يكتسُب 

  يف اللغة. يُعدُّ سبًبا من أسباب االتساع

                                                           
  ابن فارس: املقاييس، والزخمشري: أساس البالغة، وابن منظور: لسان العرب (سهو).) ٦٣(
  ب (قول).) ابن منظور: لسان العر ٦٤(
  ) ابن منظور (حنن).٦٥(
  ) نفسه (خلو).٦٦(
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٥٢١

ومن مراجعة األمثلة السابقة يظهر بال ريب أن الدالالت اليت يكتسبها الفعل، 
باقرتانه حبروف اجلر، إمنا هي حمصلة للتفاعل بني معناه األصلي واملعاين األصلية اليت 

  تدّل عليها تلك احلروف.

ف من جند أن االنفراد بالشيء، يف املثال األول، مؤلَّ » َخال«ففي أمثلة الفعل 
، وااللتصاق الذي هو املعىن »َخال«اخلُلّو، مبعىن الفراغ وهو املعىن األصلي للفعل 

أي أن معىن االنفراد بالشيء هو: االلتصاق اجملازي به يف اخلالء،  )٦٧(األصلي للباء،
  أو االلتصاق به دون غريه.

اخللّو  ويف املثال الثاين: الفراغ للشيء مبعىن االشتغال به دون سواه، مؤلف من
أي أن معىن الَفراغ  )٦٨(مبعىن الفراغ، واالختصاص الذي هو املعىن األصلي لالم،

  .للشيء هو: االختصاص به يف اخلالء، أو االختصاص به دون غريه

ُِضّي إىل الشيء الذي ُفسِّر به اخللّو إىل الشيء، يف املثال الثالث، هو حمصلة 
وامل

ِضّي إىل  )٦٩(،»إىل«تص به ملعىن اخللّو، ومعىن االنتهاء الذي خت
ُ
إذ ميكن التعبري عن امل

  الشيء بأنه: االنتهاء إليه يف اخلالء، أو االنتهاء إليه دون غريه. 

وَخال على الشيء، مبعىن اقتصر عليه، يُعربَّ عنه بالقول: استعلى الشَّيَء دون 
 أرسَلُه وخال عن الشيء، مبعىن )٧٠(هو االستعالء.» على«غريه، ألن املعىن األصلي لـ

                                                           
  .١٤٢: ٤؛ واملربّد: املقتضب ٣٠٤: ٢ينظر سيبويه: الكتاب ) ٦٧(
  .٩٦؛ واملرادي: اجلىن الداين ص ٢٨٦ينظر الزخمشري: املفصل يف علم العربية ص) ٦٨(
 ؛ واألسرتاباذي: شرح١٤: ٨؛ وابن يعيش: شرح املفصَّل ١٣٩: ٤املربد: املقتضب ) ٦٩(

؛ وابن ١٧٣٠؛ وأبو حيان: ارتشاف الضرب ص ١١٤٨ص  ٢، اجمللد٢الكافية، القسم
  .١٠٤هشام: مغين اللبيب ص 

؛ ٣٧: ٨؛ وابن يعيش: شرح املفصَّل ٣٥٩: ١) العكربي: اللباب يف علل البناء واإلعراب ٧٠(
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٥٢٢

هو » عن«أو تربَّأ منه، يُعربَّ عنه بالقول: جتاَوَز الشَّيَء فخال منه، ألن املعىن األصلي لـ
وَخال من الشيء، مبعىن اسرتاَح منه، يـَُعربَّ عنه بالقول: ابتدأ خلوَُّه  )٧١(اجملاوزة،

لة ومثل ذلك يُقال يف األمث )٧٢(هو االبتداء، » من«بالشيء، ألن املعىن األصلي لـ
  األخرى.

  أثر االسم المجرور في معنى الفعل: - ب
لالسم اجملرور أيًضا أثر واضح يف حتديد معىن الفعل. ولبيان هذا األثر أتناول 

االسم  بحسب طبيعةجمموعة من الرتاكيب الفعلية مبيـًِّنا ما حيصل فيها ملعىن الفعل، 
  اجملرور الذي يقرتن به.

 تبًعا لطبيعةعاين والتوجيهات املختلفة، يكتسب جمموعة من امل» َمحَل«فالفعل 
  )٧٣(االسم اجملرور، على النحو: 

َمحََل عَلى زيٍد: َحَقَد. وَمحَل على عُدوِّه وِقْرنه: كرَّ وَهَجم. وَمحََل َعلى نَفِسِه: 
  أجَهَدها. وَمحَل على َبين ُفالٍن: أرََّش وأفَسد بينهم.

ني تركيب وآخر. وألن الفعل اختلف معناه، كما هو واضح، ب» َمحَل«فالفعل 
وحرف اجلر ثابتان يف الرتاكيب السابقة، فهذا يعين أن تنوّع االسم اجملرور هو املسؤول 

  عن تغريُّ داللة الفعل.
  )٧٤(تتنوع دالالته تبًعا لتنوّع االسم اجملرور على النحو: » ارتـََبكَ «والفعل 

                                                                                                                                        
؛ واملرادي: اجلىن ١٧٣٢؛ وأبو حيان: ارتشاف الضرب ص ٣٧١واملاَلقي: رصف املباين ص 

  .١٨٩؛ وابن هشام: مغين اللبيب ص ٤٧٠الداين ص
  .٢٤٥) املرادي: اجلىن الداين ص ٧١(
؛ والعكربي: اللباب يف علل البناء واإلعراب ٢٣٢؛ واهلروي: األزهية ص ١٣٦: ٤املربد: املقتضب ) ٧٢(

  .٣٢٢؛ واملالَقي: رصف املباين ص ١٠: ٨؛ وابن يعيش: شرح املفصَّل ٣٥٣: ١
  العرب (محل). ) ابن منظور: لسان٧٣(
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نَشَغل به ومل يكد يتخلَّص منه. ارتـََبَك يف الَوحِل: َسَقَط. وارتـََبَك يف األمِر: ا
  وارتـََبَك يف كالِمِه: تـََتعَتع فيه. وارتـََبَك يف احلِبالِة: عثر واضَطَرب.

  )٧٥(يتحكَّم يف دالالته االسُم اجملرور على النحو:» َرَتعَ «والفعل 
كان: أقاَم وتنعَّم وأَكل فيه وَشِرب ما شاء يف ِخصٍب وسعة.

َ
  َرَتَع ُفالٌن يف امل

قياًسا على هذا املعىن كثٌري من املعاين اجملازية القريبة منه، اليت يعود نشوؤها  ويتولَّد
إىل اختالف طبيعة االسم اجملرور مثل: رتَع فالٌن يف رياِض اهلوى: إذا أطلق لنفسه 
العنان واتَّبع َهواه. ورَتَع يف حطام الشَّهوات ويف املعاصي: إذا احنرف فخاض فيها 

ا. ورتَع  يف رياض الِعلم: إذا سار يف طلبه. وَرَتع يف َمجيٍم وَهِشيم: إذا ذاق وتلذَّذ 
النعيم والشقاء، ألن اَجلميم: النبت الكثري الذي يغطِّي وجه األرض، واهلَشيم: النبت 
اليابس. وَرَتع فالٌن يف مال فالٍن: تقلََّب فيِه أكًال وُشربًا. وَرتَع فالٌن يف ِمحى ُفالٍن: 

  اغتابَه.

  )٧٦(أيًضا يكتسب عدة دالالت حبسب االسم اجملرور على النحو اآليت:» رََمى«والفعل 

َرَمى فالنًا بَسهٍم: أصابَه. وَرَمى فالنًا ِبَعيَنيِه: نظر إليه. وَرَمى فالنًا بفاِحشٍة: 
ا. وَرَمى فالنًا َحبرٍب: أذاَقُه وباهلا وحاَربَُه.   اتـََّهَمه 

  )٧٧(ا، تبًعا لطبيعة االسم اجملرور على النحو:تتنوع دالالته أيضً » َظِفرَ «والفعل 
َظِفَر بَزيٍد: حلََِقه. وَظِفَر بعُدوِّه: َغَلَبُه. وَظِفَر بالّضالِّة: َوَجَدها. وأراَد َكذا فَظِفَر 

  به، أي ناَلُه.

                                                                                                                                        
  ) الزخمشري: أساس البالغة، وابن منظور: لسان العرب (ربك).٧٤(
  ) السابقة (رتع).٧٥(
  ) الزخمشري: أساس البالغة، وابن منظور: لسان العرب (رمي).٧٦(
  ) السابقة (ظفر).٧٧(
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يتَّضُح من األمثلة السابقة أن لالسم اجملرور أثرًا واضًحا يف توجيه معىن الفعل. 
يف إخراج الفعل عن معناه األصلي، وإدخاله يف عالقات لغوية وهذا األثر يتمثل 

ا دالالت متنوعة. وكل ذلك يقود إىل االتساع يف استعمال  جديدة، يكتسُب 
  الفعل، الذي يُعدُّ سبًبا من أسباب االتساع، ونشوء اجملاز يف اللغة.

* * * * *  
يف ختصيصه أو  واخلالصة أن ملتعلقات الفعل عامة تأثريًا يف معناه، يتجلى

هذه  متنوعة، تبًعا لتنوع متعلقاته. ويف ضوء حرفه عن معناه األصلي وإكسابه معاينَ 
احلقيقة ُميكن فهم بعض األسباب اليت جتعل الفعل يدّل على معاٍن متنوعة يف 

  الرتاكيب التعبريية.
  المصادر والمراجع

دراسة وحتقيق:  لحاجب.شرح الرضي لكافية ابن ا ه):٦٨٦(ت األسرتاباذي، رضي الدين - 
  .١٩٩٦، جامعة اإلمام حممد بن سعود، الرياض ١الدكتور حيىي بشري مصري، ط

 خزانة األدب ولّب لباب لسان العرب. ه):١٠٩٣البغدادي، عبد القادر بن عمر(ت  - 
  .١٩٧٩، مكتبة اخلاجني، القاهرة ١حتقيق: عبد السالم حممد هارون، ط

حتقيق: الدكتور  : شرح المعلقات العشر.ه)٥٠٢علي (ت  التربيزي: أبو زكرياء حيىي بن - 
  .١٩٩٧، دار الفكر، دمشق ١فخر الدين قباوة، ط

قرأه وعلق عليه: حممود حممد شاكر،  : دالئل اإلعجاز.ه)٤٧١اجلرجاين، عبد القاهر (ت - 
  .١٩٨٤مكتبة اخلاجني، القاهرة 

  الدولية، الرياض، دون تاريخ.فتح الباري. بيت األفكار ه): ٨٥٢(ت  ابن حجر العسقالين - 
 ارتشاف الضرب من لسان العرب. ه):٧٤٥أبو حيان، حممد بن يوسف األندلسي(ت  - 

  .١٩٨٨، مكتبة اخلاجني، القاهرة، ١حتقيق: الدكتور رجب عثمان حممد، ط
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ديوانه. حتقيق: عبد القدوس أبو صاحل، مطبوعات جممع اللغة العربية ه): ١١٧ذو الرمة(ت  - 
  .١٩٧٣بدمشق 

  ه):٥٢٨الزخمشري، جار اهللا حممود بن عمر (ت - 
  .١٩٦٥بريوت  أساس البالغة. - 
ترتيب وضبط الكشاف عن حقائق غوامض التنـزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل.  - 

  وتصحيح: مصطفى حسني أمحد، دار الكتاب العريب، دون تاريخ.
  خ.دار اجليل، بريوت، دون تاري المفصل في علم العربية. - 
حتقيق: الدكتور عبد  األصول في النحو. ه):٣١٦ابن السراج، أبو بكر حممد بن سهل (ت - 

  .١٩٩٩، مؤسسة الرسالة، بريوت ٤احلسني الفتلي، ط
حتقيق: الشيخ  نتائج الفكر في النحو. ه):٥٨١السهيلي، أبو القاسم عبد الرمحن بن عبد اهللا (ت - 

  .١٩٩٢، دار الكتب العلمية، بريوت ١ط عادل عبد املوجود والشيخ علي حممد معّوض،
حتقيق وشرح: عبد السالم حممد  الكتاب. ه):١٨٠سيبويه، عمرو بن عثمان بن قنرب (ت - 

  .١٩٨٨، مكتبة اخلاجني، القاهرة ٣هارون، ط
  ه):٦١٦العكربي، أبو البقاء عبد اهللا بن احلسني (ت - 
، دار ١عبد اإلله نبهان، طحتقيق: غازي طليمات و  اللباب في علل البناء واإلعراب. - 

  .١٩٩٥الفكر، دمشق 
   .١٩٨٧بريوت ،اجليل دار ،٢ط البجاوي،حممد  علي :حتقيق التبيان في إعراب القرآن. - 
  .١٩٧٨اهليئة املصرية العامة للكتاب  ديوانه. ه):٩٣عمر بن أيب ربيعة (ت  - 
جارية، القاهرة، . صححه: أمني سعيد، املكتبة الت: ديوانهه)ق.٣٢عنرتة بن شداد (ت  - 

  دون تاريخ.
حتقيق: شهاب الدين أبو  المقاييس في اللغة. ه):٣٩٥ابن فارس، أبو احلسني أمحد (ت - 

  .١٩٩٨، دار الفكر، بريوت ٢عمرو، ط
، ١عين به: عبد اهللا إمساعيل الصاوي، ط ديوانه. ه):١١٠الفرزدق، مهام بن غالب (ت  - 

  .١٩٣٦مطبعة الصاوي، مصر 
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، دار ١ط بدائع الفوائد. ه):٧٥١ية، مشس الدين أبو عبد اهللا حممد (تابن قيم اجلوز  - 
  .١٩٩٤البيان، دمشق وبريوت 

حتقيق:  رصف المباني في شرح حروف المعاني. ه):٧٠٢املالقي، أمحد بن عبد النور ( - 
  .١٩٧٥حممد أمحد اخلراط، مطبوعات جممع اللغة العربية بدمشق 

  :ه)٢٨٦د (ت أبو العباس حممد بن يزي املربد، - 
، الرسالة مؤسسة، ٢ط ،الدايلأمحد  حممد : الدكتورحتقيق. واألدب ةاللغ في الكامل - 

   .١٩٩٧ وتبري 
  الكتب، دون تاريخ. عاملعضيمة،  اخلالق : حممد عبدحتقيق. المقتضب - 
بشرح عبد الرمحن الربقوقي. مكتبة السعادة،  ديوانهه): ٣٥٤املتنيب، أمحد بن احلسني (ت  - 

  دون تاريخ.مصر، 
  .حتقيق وشرح: عبد الستار أمحد فراج، مكتبة مصر، دون تاريخ ديوانه. ه):٧٨(ت  جمنون ليلى - 
 الَجَنى الداني في حروف المعاني. ه):٧٤٩املرادي، بدر الدين احلسن بن قاسم (ت  - 

، دار اآلفاق اجلديدة، ٢حتقيق: الدكتور فخر الدين قباوة واألستاذ حممد ندمي فاضل، ط
  .١٩٨٣وت بري 

صحيح مسلم. بيت األفكار الدولية، الرياض، ه): ٢٦١(ت  مسلم بن احلجاج النيسابوري - 
  دون تاريخ.

ديوانه. دراسة وحتقيق: الدكتور حممد بديع الشريف، دار املعارف، ه): ٢٩٦(ت  ابن املعتز - 
  .١٩٧٨القاهرة 

  .١٩٩٢ار صادر، بريوت ، د١ط لسان العرب. ه):٧١١ابن منظور، حممد بن مكرم املصري (ت - 
كتاب األزهية يف علم احلروف. حتقيق: عبد املعني ه): ٤١٥اهلروي، علي بن حممد (ت - 

   .١٩٧١مطبوعات جممع اللغة العربية بدمشق امللوحي، 
  ه):٧٦١ابن هشام، مجال الدين بن يوسف األنصاري (ت  - 
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، دار ٨بد احلميد، طحتقيق: حممد حميي الدين ع أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك. - 
  .١٩٨٦إحياء الرتاث، بريوت 

  حتقيق: حممد حميي الدين عبد احلميد، مل ُتذكر دار النشر وتارخيه. شرح شذور الذهب. - 
: حممد حميي الدين عبد احلميد، املكتبة وشرح حتقيق  الصدى. وبل دىقطر الن شرح - 

  .١٩٩٢ وبريوتالعصرية، صيدا 
، ٣حتقيق: الدكتور مازن املبارك وحممد علي محد اهللا، ط يب.مغني اللبيب عن كتب األعار  - 

١٩٧٢.  
  ديوان املعاين. مكتبة القدسي، القاهرة، دون تاريخ.ه): ٣٩٥أبو هالل العسكري (ت  - 
مكتبة املتنيب،  شرح المفصل. ه):٦٤٣ابن يعيش، موفق الدين يعيش بن علي (ت - 

  القاهرة، دون تاريخ.
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  املقاالت واآلراء

  
  صفحة لغة

  النكرة القريبة من المعرفة:  - ١
  )باإلضافة تتخصَّص التيالنكرة ، و ةالنكرة الموصوف(

  

  )*(د. مكي الحسني

ِمْن ِعْنِد اللَِّه ُمَصدٌِّق ِلَما َمَعُهْم وََكانُوا ِمْن قـَْبُل  ِكَتابٌ َوَلمَّا َجاَءُهْم  قال تعاىل:
ِذيَن َكَفُروا فـََلمَّا َجاَءُهْم َما َعَرُفوا َكَفُروا ِبِه فـََلْعَنُة اللَِّه َعَلى َيْستَـْفِتُحوَن َعَلى الَّ 

  ].٨٩البقرة: [ اْلَكاِفرِينَ 
 يف كتابه (إمالء ما َمنَّ به الرمحن من وجوه ه) ٦١٦قال اإلمام العكربي (ت

 :٥٠/ ١اإلعراب والقراءات يف مجيع القرآن) 
قًا) شاذًّا بالنوقرئ «   صب على احلال. ويف صاحب احلال وجهان:(مصدِّ

والثاين: الضمري املستقر  )١(ُوِصَف فـََقُرَب من المعرفة.أحدمها الكتاب، ألنه قد 
  )٢(»يف الظرف.

                                                           
 عضو جممع اللغة العربية بدمشق. )*(
أن مذهب اإلمام هو أن صاحب احلال جيب أن يكون معرفة، أو يف األقل قريًبا منها، مع أن  ) يبدو١(

(بال قيد!) حنو: جاءين صديٌق  مذهب سيبويهصاحب احلال يكون معرفة ويكون نكرة، وهذا 
 !٢١٦، كما سنرى يف إعرابه اآلية عكبري انتصاب الحال عن النكرةجّوز المستعجالً. وقد 

) والتقدير: كتاٌب نزل من عند اهللا؛ فحذف الفعل وانتقل الضمري (هو) واسترت يف الظرف ٢(
 (عند اهللا).
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ٌر وَ وا َشْيئًا َوَعَسى َأْن َتْكَرهُ ) يف إعراب اآلية ٩٢/ ١وقال العكربي ( ُهَو َخيـْ
  ]:٢١٦البقرة: [ َلُكمْ 

موضع نصب، فيجوز أن تكون صفة لـ (شيًئا). وساغ (وهو خري لكم) مجلة يف 
ا إذا كانت حاًال؛  ا كانت صورة اجلملة هنا كصور

ّ
ويجوز أن تكون دخول الواو مل
  (شيًئا) ألن املعىن يقتضيه. حاًال من النكرة

* * *  

  ١٦٤/ ١يف الكّشاف (ه) ٥٢٨وقـَْبله قال اإلمام الزخمشري (ت:( 
  )١(انتصاب احلال عنه. ، فصحَّ ُوِصف النكرة تخصَّصإذا 

  :ومن هذا القبيل قوله تعاىل يف سورة اهلَُمَزة ٍَمجََع  الَِّذي َوْيٌل ِلُكلِّ مهََُزٍة ُلَمَزة
َدهُ  . فالتقدير: ويٌل لكل إنساٍن مهزة ملزة. [اهلَْمُز يف األصل: الكْسُر، …َماًال َوَعدَّ

م واللَّْمُز: الطعُن اِحلسِّيان، مث ُخّصا بالكسر من أ عراض الناس، والَغضِّ منهم، واغتيا
 والطعن فيهم. والتاء للمبالغة يف الوصف.

                                                           
) يفهم من كالم اإلمام الزخمشري أنه ال يصّح انتصاب احلال عن النكرة ما مل تتخصص، ١(

 َهلَا ِكَتاٌب َمْعُلومٌ وَ  أَْهَلْكَنا ِمْن قَـْريٍَة ِإالَّ  َوَمايف تفسري اآلية ولذلك قال يف الكشاف 
  ]:٤اِحلْجر: [
» لتأكيد لصوق الصفة باملوصوف. الواو، وتوسَّطت صفة لقريةمجلة (وهلا كتاب) واقعة «

  إعراب هذه اآلية. دوكذلك فعل العكربي عن
 »الكفاف«صاحبها نكرة: قرية! انظر  حاالً ة ولكن ُمْعرِبني آخرين أعربوا اجلملة املذكور 

  .٢٠٧، ليوسف الصيداوي
إعداد: أ. د. حممد الطيب اإلبراهيم، دار النفائس، بريوت/ » راب القرآن الكرميعإ«وانظر 

  .٣، ط٢٠٠٦
بإضافتها إىل نكرة، حنو: مررُت  -يف حالة اإلضافة احملضة  –أقول: تتخصص النكرة أيًضا 

 ا!برُجِل ِدْيٍن خطيبً 
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كِثر من الفعل.]
ُ
  واطَّرد بناء (فـَُعَلة) بضم الفاء وفتح العني، ملبالغة اسم الفاعل، أي امل

  صفًة للنكرة (إنسان). –وهو معرفة  - ما يهمُّنا هنا هو جميء االسم املوصول (الذي) 
بأنه (مهََُزة ُلَمَزة) فتخصَّص، وبذا قـَُرَب  قد ُوِصف(إنسان) هنا  وتعليل ذلك أن

  من املعرفة فصحَّ جميء االسم املوصول بعده.

  ومن هذا القبيل أيًضا ما جاء يف احلديث الشريف، وهو أن يدُعَو املْسلُم اَهللا
 تعاىل، حني يسمع نداء املؤذِّن للصالة، بقوله:

ًدا الوسيلَة والفضيلة، اللهم َربَّ هذه الدعوة التا« ّمة والصالة القائمة، آِت حممَّ
  رواه اإلمام البخاري.» وعْدَته. الذيحمموًدا  مقاًماوابـَْعْثه 

فقد جاء االسم املوصول (املعرفة) لَيِصف مقاًما (النكرة)؛ ذلك أن (مقاًما) ُوِصف 
  ل.بأنه حمموٌد، فـََقُرَب بذلك من املعرفة، وَصحَّ وصفه باالسم املوصو 

  النكرة املوصوفة يف حكم املعرَّفة. الخالصة:

  عن الظروف: هنا، هنالك، حيث، إذ - ٢

  )، يف تفسري اآلية:١٣٠/ ٤جاء يف الكّشاف للزخمشري ( -

 َُقْل يَا قـَْوِم اْعَمُلوا َعَلى َمَكانَِتُكْم ِإينِّ َعاِمٌل َفَسْوَف تـَْعَلُمون ] :٣٩الزمر .[
 هنا، وحيث)، كما يستعار ()٢(للمعىن )١(عريت عن العنيفاستُ «املكانة مبعىن املكان، 
  »للزمان ومها للمكان.

] ٨٥غافر: [ َوَخِسَر ُهَناِلَك اْلَكاِفُرونَ … «): ١٨٣/ ٤وجاء فيه ( - 
َوَخِسَر قوله  أي: وخسروا وقَت رؤية البأس. وكذلك للزمان،مكاٌن مستعاٌر (هنالك) 

                                                           
 ) يريد (املكان).١(
 ) أي: اعملوا على حالكم.٢(
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غافر: [ فَِإَذا َجاَء أَْمُر اللَِّه ُقِضَي بِاحلَْقِّ ] بعد قوله: ٧٨غافر: [ ُهَناِلَك اْلُمْبِطُلونَ 
  »] أي: وخسروا وقَت جميء أمر اهللا، أو وقت القضاء باحلق.٧٨

َوَلَقْد َمكَّنَّاُهْم ِفيَما ِإْن َمكَّنَّاُكْم ِفيِه َوَجَعْلَنا َهلُْم « ): ٣٠٩/ ٤وجاء فيه ( -
ُهْم َمسُْعُهْم َوال أَْبَصاُرُهْم َوال أَْفِئَدتـُُهْم ِمْن َشْيٍء ِإْذ  َمسْعًا َوأَْبَصارًا َوأَ  ْفِئَدًة َفَما َأْغَىن َعنـْ

كانوا   إذ]. فإن قلَت: َمب انتصب (٢٦األحقاف: [ َكانُوا َجيَْحُدوَن ِبآياِت اللَّهِ 
 جيحدون)؟ قلُت: بقوله تعاىل (فما أغىن). فإن قلت: ِمل جرى جمرى التعليل؟ قلُت:

  يف قولك:الستواء مؤّدى التعليل والظرف 

أساء؛ ألنك إذا ضربته يف وقت إساءته: فإمنا ضربَته  إذ، وضربُته إلساءتهضربُته 
أي » َغَلَبتا دون سائر الظروف يف ذلك. إذ، وحيث)فيه، لوجود إساءته فيه. إال أن (

ؤدي تؤديان معنى التعليل، كما تؤدي (حيث) معنى ظرف المكان والزمان، وت
  (إذ) معنى ظرف الزمان.

 مع أنه َعرَّفها بقوله: (حيث)، فيما يلي مناذج من استعمال الزخمشري لكلمة 
  »ظرف ُمبهم في األمكنة.حيث: «) ٥٨٤/ ٢: (الكشاف
  قالوا: مسعنا وعصينا. حيث): وال يكن مساعكم مثل مساع اليهود ١٧٥/ ١ :(الكشاف
اشرتوا  حيث] ١٢١البقرة: [ اِسُرونَ فَُأولَِئَك ُهُم اخلَْ ): ١٨٣/ ١ :(الكشاف

  الضاللة باهلُدى.
  خالف... حيث): ... فقد بالغ يف إذالة (إهانة) نفسه، ١٩٠/ ١(الكشاف: 
] لطريق ١٥٧البقرة: [ َوأُولَِئَك ُهُم اْلُمْهَتُدونَ ): ٢٠٨/ ١(الكشاف: 

  اسرتجعوا... حيثالصواب 
  ال يُفهم منه املراد، إذ ليس... حيث): ...وهو يشبه العبث، ٢٣٢/ ١(الكشاف: 
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  صفحة منسّية من تاريخ المعارض في دمشق

  بمناسبة االحتفال بدمشق
  ٢٠٠٨عاصمة للثقافة العربية لعام 

  
  )*(د. مازن المبارك

  

ا سوى أسواق جتارية كبرية تُقام كل سنة أو مل تكن  املعارض يف أول نشأ
ا فيها سنتني، ويفد إليها التجار من كل حَدب وصوب ليبيعوا فيها البضائع، وليتبادلو 

املنافع، وما مسيت السوق سوقًا إال ألن الناس يسوقون إليها بضائعهم بائعني 
ا منها مشرتين.   ويسوقو

وما زالت تلك األسواق تتطّور يف انتقاهلا من بلد إىل بلد، ومن سنة بل من قرن 
إىل قرن حىت أصبحت على الشكل الذي نعرفه اليوم، وغدا لكل من هذه املعارض 

صادي مبا يُعقد فيه من صفقات جتارية ومبا يوّفره من دخل ماّدي جيلبه أثره االقت
السّياح، وأثرُه اإلعالمي مبا ينشره يف العامل من دعاية للماّدة موضوِع املعرض وللدولة 
أو الشركة العارضة، ولقد بلغ من آثار املعارض االقتصادية والسياحية أن أصبحت 

ويف دول أخرى كثريٍة ينتقل إليها املعرض شهرًا الدول تقيم معارضها يف غري أرضها 
  بعد شهر.

                                                           
 عضو جممع اللغة العربية بدمشق. )*(
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وقد يكون املعرض حمليًّا أو وطنيًّا، أو عامليًّا دوليًّا، وقد يقتصر على نوع واحد 
من املعروضات كالسيارات أو الطائرات أو األدوات الطبّية أو الكتب، وقد يكون 

للصناعة وما تنتجه، وللزراعة  عامًّا لكل أنواع املصنوعات. وتعّددت املعارض فكانت
ا من كتب وفنون.   ومثارها، وللثقافة وما يتصل 

وقد قرأت فيما وقف عنده علمي من موسوعات وجمّالت أن أقدم املعارض هو 
م مث حلق به معرض باريس بعد أربعني سنة ١٧٥٦معرض لندن الذي أُقيم يف سنة 

، كما افتتحت امللكة فكتوريا معرًضا تقريًبا وهو املعرض الذي افتتحه نابليون بونابرت
م وحلق به بعد ذلك معرض نيويورك. واحتفلت العاصمة ١٨٥١آخر يف لندن عام 

الفرنسية مبرور مئة سنة على الثورة فأقامت معرًضا بَنت من أجله يف ذكرى الثورة برج 
  م وتتابعت بعد ذلك املعارض يف بروكسل ومونرتيال وطوكيو.١٨٨٩إيفل سنة 

م وكان حَدثًا اقتصاديًّا ومناسبة ١٩٥٤دمشق معرضها الدويل سنة وكان ل
اجتماعية وترفيهية ال ينساها وال ينسى أثرها من حضرها. وقد حقق جناًحا دعا إىل 

  االستمرار يف إقامته عاًما بعد عام حىت بلغ عمره اليوم أربًعا ومخسني سنة.

 أيديكم صفحة منسّية وإذا كان موضوع حماضريت يفرض علّي اآلن أن أنشر بني
من تاريخ املعارض، فإن تاريخ العرب يفرض علّي أيًضا أن أنشر صفحة جديرة 

  بالنشر:

  المعارض العربية: -

ما دامت املعارض كما رأينا أسواقًا جتارية مومسّية للعرض أو للبيع فما الذي 
  ينقص أسواق العرب منذ اجلاهلية حىت تكون معارض كمعارضنا ؟!

ا أسوا ق تُقام يف أماكن حمدَّدة وأزمان معّينة، فيها عرض وبيع وشراء، منها إ
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احمللّي لقبيلة وَمن جياورها، ومنها العاّم كسوق ُعمان الذي كان جيتمع فيه أهل اليمن 
واحلجاز والشام وفارس واحلبشة واهلند، وسوق ُحباشة، ولعل امسه يشري إىل قاصديه، 

 جلمع والتجميع، وهو السوق الذي قصده حممد فاحلَْبش يف اللغة والتحبيش هو ا
ا قَبل النبّوة.   مبال السيدة خدجية حني أرسلته بتجار

ولنأخذ مثاًال واحًدا من تلك األسواق اليت بلغت يف جزيرة العرب نيًفا وعشرين 
إنه معرض بكل ما تدّل عليه كلمة » معرض عكاظ«سوقًا هو سوق عكاظ، بل قل 

ايته، معرض، فهو سوق يقام يف  زمن معّني هو شهر ذي القعدة، من منتصفه إىل 
ويف مكان حمّدد هو الواقع بني مكة والطائف، إىل اجلنوب الشرقي من مكة، ويقصده 
أهل هجر واليمن واجلزيرة والعراق وغزة وبصرى، تعرض فيه السلع والبضائع ويباع فيه 

ن والسالح، وفيه السمن والزيت ويشرتى؛ وفيه احلرير والربود والطْيب واجللود واملعاد
  واخلمر والزبيب والرقيق.

ا اليوم اللقاءات الثقافية، جتري فيه املناظرات  وهو كمعارضنا اليت تقام يف رحا
واخلطب واملنافسات الشعرية وجلسات التحكيم، مما طار صيته وغلب ذكره حىت مل 

  نعد نذكر عن عكاظ إال أنه سوق لغة وأدب وشعر !!

ا من خْلٍع ملن بل لقد ز  اد على ذلك فكان مركزًا إعالميًّا تعلن القبائل فيه بيانا
ختلعه القبيلة أي تتخّلى عنه وعن محايته، وِمْن إحلاق ملن تُلحقه بنسبها، وِمْن مطالبة 

  بثأٍر لرفع احلماية عّمن تطلبه، ومن إجارة ملن جتريه.

لها مبعانيه ووظائفه وإن مل أفليس سوق عكاظ وأمثاله معرًضا كمعارضنا اليوم ميثّ 
  يكن مياثلها مبظهره.

  معارض دمشق: -
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م افتُتح يف دمشق ١٩٢٧يف يوم االثنني الثاين عشر من تشرين الثاين من عام 
معرض زراعي للثمار والفواكه، رعته وزارة الزراعة والتجارة اليت كان وزيرها آنذاك 

وجتاوز عدد زائريه أحد عشر ألًفا السيد نصوحي البخاري. استمّر املعرض مخسة أيام، 
) عارض من مجيع املدن ١٥٠٠من الرجال والنساء، وشارك فيه ألف ومخسمئة (

السورية، وكان جتربة ناجحة استقبلها الشعب السوري بالرتحاب وكان صداها طّيًبا 
م وجدوا فيه فرصة تطلعهم  لدى اجلميع، فرح به املزارعون والتجار واملواطنون، أل

إلنتاج الزراعي يف مجيع املدن وأريافها، وفاز عدد من املشاركني جبوائز وّزعتها على ا
  عليهم إدارة املعرض.

وقد ذكر هذا املعرض أستاذنا سعيد األفغاين فقال: كان أثر هذا املعرض يف 
ضة الزراعة وانتعاشها مبارًكا حمموًدا؛ عّلم الزرَّاع ما مل يكونوا يعلمون، ومحل إىل 

ا تنتج أرض الوطن يف خمتلف البقاع من مثار تتشابه يف النوع وتتباين يف الناس م
الصفة، فأغىن الناس عن رحلة زراعية واسعة يف املدن السورية، ووّفر عليهم زمًنا 
ومشقة وأمواًال، وخطا يف تعليم اجلمهور خطوة ميمونة العاقبة، ورأى فيه املزارعون َمن 

م ويريد هلم اخلري واطّ  راد الرقّي، وتسابق فيه العارضون وفاز املعتين بثماره منهم يُعىن 
  جبوائز املعرض.

وأما املعرض الدمشقي الثاين فهو معرض الصناعات الشرقية، الذي أُقيم يف جممع 
م. كان معرًضا خاًصا بالصناعات الشرقية من معدنية ١٩٢٨اللغة العربية يف سنة 

نًيا حمليًّا بل غلب عليه الطابع الدمشقي، وخشبية وزجاجية ونسيجية، وكان معرًضا وط
ألن ِقَصر مّدته ومّدِة االستعداد له مل تسمح ألكثر املدن السورية أن تشارك فيه؛ 

املعرض، وراحت ترتدَّد يف اختيار املكان فلقد عزمت السلطات السورية على إقامة هذا 
ئيس اجملمع العلمي العريب املناسب له، وكان وزير املعارف يومئذ األستاذ حممد كرد علي ر 
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فاقرتح أن يُقام املعرض يف مبىن اجملمع يف املدرسة العادلية بباب  - كما كان يسمَّى   - 
م حبضور ١٩٢٨الربيد، ومت ذلك وافتتح املعرض يف اليوم الثامن من شهر حزيران عام 

ع كلمة ممثلي السلطة املستعمرة واملسؤولني السوريني، وألقى وزير املعارف رئيس اجملم
االفتتاح، وقد حتدَّث عن ذلك املعرض وافتتاحه، فذكر أنه ّمت افتتاحه حتت رعاية احلكومة 

م، ١٩٢٨حزيران سنة  ٨ورعاية اجملمع العلمي العريب وبرئاسته بوصفه وزيرًا للمعارف يوم 
وأنه معرض للصنائع الشرقية، خصصت ردهة حماضرات اجملمع لعرض اآلثار الشرقية 

لقدمية، وخصِّصت قاعتان كبريتان لعرض الصنائع الشرقية احلديثة. وعرض يف اإلسالمية ا
القاعات الثالث السجاد والنحاس واألخشاب والزجاج واألسلحة واجللود واملخطوطات 
والصور واألقمشة، وكل ما هو من الفنون اجلميلة. وقال إن جلنة املعرض دعت أرباب 

ا يف مجيع املدن  َ السورية والدول املشمولة باالنتداب الفرنسي تلك الصناعات وغوا
والبالد اجملاورة، فلّىب بعضهم الطلب مثل مديرية أوقاف دمشق واجلاليات األجنبية وبعض 

عارًضا، وُعرض فيه  ٨٦أعيان دمشق وجتارها، فكان جمموع من اشرتكوا يف هذا املعِرض 
وق ما كان يرجى، وذلك قطعة منّوعة.. وقال: كان اإلقبال على معرض الصنائع ف ٦٢٧

لتعطش اجلمهور ملثل هذه املظاهر الفنّية والصناعية واهتمامه بالنهضة االقتصادية، وقد 
حزيران) اليت ظلت أبوابه  ١٥ - ٨زار املعرض نّيف وأربعون ألًفا خالل مثانية األيام (من 

تني العربية باللغمفتحة فيها، منهم ثالثة عشر ألف سّيدة. وألقى األستاذ كرد علي كلمة 
والفرنسية، بّني فيها الغرض من تنظيم املعرض، وأثىن على من أقاموه ونظّموه، وخصَّ 

  بالشكر األمري جعفر احلسين وثالثة آخرين اثنان منهم فرنسيان.

ا من عرضوا «وختم حديثه بقوله:  كانت نتائج املعرض مرضية حمسوسة، شعر 
م يف القاعتني اخلاّصتني بالنفا ئس واألعالق احلديثة. وبفضل عناية القائمني مصنوعا

ا دون أن يفقد  باملعرض وشدة احتياطهم أُعيدت مجيع األشياء املعروضة ألصحا
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ا ضرر. ومنحت هيئة التحكيم أومسة االستحقاق الذهيب إىل  منها شيء أو يلحق 
ة أربعة من العارضني، وإىل ستة آخرين أومسة فضّية، وإىل أحد عشر عارًضا أومس

ومتىنَّ على  »حناسية، فكان هذا املعرض فرًدا يف بابه يف هذه الديار مل يسبق له مثيل
احلكومة أن حتدث معارض مماثلة نافعة أخرى. ولعل ما لفت النظر يف هذا املعرض 
اجملمعي أنه كان شامًال ألنواع كثرية خمتلفة من املعروضات كالصناعات املعدنية 

دية والسّجاد واألسلحة، إىل جانب املخطوطات واحللّي وما واخلشبية والزجاجية واجلل
  عّرب عنه األستاذ كرد علي بأنواع الفنون اجلميلة.

وأما املعرض الثالث فهو معرض الصناعات الوطنية يف اجلامعة السورية عام 
م ولست أدري أكانت قّلة استجابة البالد اليت ُدعيت إىل املشاركة يف املعرض ١٩٢٩

رض الصناعات الشرقية، هي اليت دعت إىل جعل هذا املعرض معرًضا السابق، مع
وطنًيا حمليًّا مقصورًا على الصناعات الوطنية، يظهر ذلك من قول األستاذ كرد علي 
م دعوا إليه البالد املشمولة باالنتداب الفرنسي والدول اجملاورة،  عن املعرض السابق إ

لّبوا قال: مثل مديرية أوقاف دمشق مث قال: فلّىب بعضهم، وحني عّدد الذين 
  واجلاليات األجنبّية وبعض أعيان دمشق..!!

ومهما يكن فقد افتتح املعرض الثالث معرض الصناعات الوطنية بدمشق يف 
ا كانت اجلامعة الوحيدة يف  اجلامعة السورية وهو االسم القدمي جلامعة دمشق أل

فيه أرقى ما وصلت إليه م، وُعرض ١٩٢٩سورية. وكان افتتاحه يف شهر آب 
الصناعات الشامية حىت ذلك التاريخ، وكان شامًال لصناعات النسيج واجللود والدباغة 
والطباعة وصناعة الزجاج واخلشب واحللّي واملصنوعات، وصناعة الزيوت والصابون، 

كثيفة وصناعة السكاكر وامللّبس واملربَّيات والفواكه اجملفَّفة. وامتاز هذا املعرض مبشاركة  
من مجيع املدن واحملافظات السورية، كما امتاز بشّدة اإلقبال عليه، وقد ظهر يف هذا 
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املعرض املبّكر الوجه الصناعي الراقي لدمشق واملدن السورية كافة. ولعل ذلك كان من 
أبرز احلوافز اليت دعت املسؤولني إىل اعتماد فكرة االستمرار يف إقامة املعارض، فلقد كان 

عرض ذا جدوى بعيدة األثر يف السمعة اجلّيدة للصناعة السورية، ويف حّث ذلك امل
م.   الصناعيني على مزيد من اجلودة واإلتقان واإلبداع يف صناعا

م يف مدرسة التجهيز األوىل. واجلدير ١٩٣٦وكان معرض دمشق الرابع سنة  -
ا. كان الشيخ تاج بالذكر أن نربط بني مدرسة التجهيز واملعرض لنبّني سبب إقامته فيه

الدين احلسين رئيس اجلمهورية أمر ببناء مدرسة التجهيز، فأشرف على بنائها وزارة 
األشغال العامة ممثَّلة برئيس مهندسيها سليمان أبو شعر؛ وكان متعهِّد البناء والتنفيذ 

واستغرق بناؤها ثالث سنوات  -على ما أذكر  -املهندس اللبناين يوسف افتيموس 
اليف البناء ستة ماليني لرية سورية، وتسّلمتها وزارة املعارف يف الشهر وبلغت تك

م، وبقي البناء شاغرًا ريثما أجنز صنع األثاث الالزم ١٩٣٣احلادي عشر سنة 
يئة نقل مكتب عنرب إليها إىل مّدة  للمكاتب اإلدارية وقاعات التدريس، واحتاج 

م الذي ١٩٣٦ا معرض عام أخرى، فاغتنمت احلكومة هذه الفرصة وأقامت فيه
م، وكان رابع معرض يقام يف ١٩٣٦حزيران عام  ٣١افتتح يوم األحد الواقع يف 

/ ١٩٣٦دمشق، وانتقل مكتب عنرب إىل مبىن التجهيز األوىل يف العام الدراسي 
ا كان املعرض قد أُقيم فيها أخذت اسم املعرض حىت غلب عليها، وكنا ١٩٣٧

ّ
م. ومل

اليت ننتسب إليها جنيب: املعرض أو جتهيز املعرض، وبقي هذا  إذا سئلنا عن املدرسة
االسم مالزًما هلا حىت محلت اسم ثانوية جودة اهلامشي، وهو من أصل جزائري كان 
أستاًذا للرياضيات يف مكتب عنرب، مث أصبح مديرًا ملدرسة التجهيز اليت محلت امسه. 

هايب، الذي صدر يف ذلك م. فكان مديره األمري مصطفى الش١٩٣٦أما معرض سنة 
العام مرسوم رئاسي مبنحه وسام االستحقاق السوري، تقديرًا جلهوده يف إدارة املعرض 
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آب من  ١٣). كما صدر يف ١١ص  ٣العدد  ١٨وتنظيمه (اجلريدة الرمسية السنة 
نفسها مرسوم ينظم ممارسة عمل الدليل السياحي مبناسبة إقامة معرض  ١٩٣٦سنة 

  دمشق لذلك العام.
وأختتم حديثي عن تلك املعارض مبا عثرت عليه من أخبارها، أما اخلرب األول 

معرض عيد «م معرض يف دير الزور أطلقوا عليه اسم ١٩٣٦فهو أنه أقيم يف عام 
مبنح إعانة مالية ملديرية  ١٨٤آذار من ذلك العام مرسوم برقم  ٢١وصدر يف » الربيع

  ورية!!) مئة لرية س١٠٠معرض عيد الربيع قدرها (

تشرين األول عام  ٢٢الصادر يف  ٩٦٣وأما اخلرب الثاين فعن املرسوم ذي الرقم 
وهو ينص على تأليف جلنة من األمري مصطفى الشهايب مدير املعرض،  ١٩٣٦

واألستاذ عارف النكدي وكيل مدير املعرض، والسيد خالد العظم رئيس غرفة 
لك لتأمني اشرتاك اجلمهورية الصناعة، واألمري جعفر احلسين حمافظ املتحف، وذ

  م.١٩٣٧السورية يف معرض باريس لعام 
وبعد، فتلك هي أخبار أربعة معارض دمشقية حتكي لنا وللتاريخ قصة كفاح 
شعب مستعَمر، استطاع أن يرفع رأسه وسط جّو من القهر والعسف ليقيم الدليل 

  صنعها. على أصالته يف احلضارة وعلى قدرته على العودة إىل املشاركة يف

ا أربعة معارض، ولعل هناك غريها مما مل أقف عليه، كان كمعرض عيد الربيع  إ
يف مدينة دير الزور، قامت بأيٍد عربية سورية، ونظمتها إدارة سورية، وعرضت فيها 
ا ما كان ميّر به  صناعة عربية سورية، ومل َيشغل الشعَب العريب يف سورية عن القيام 

يقوم به من كفاح ومقاومة للمستعمر. لقد انبثقت أنوار تلك من حمن، وال ما كان 
املعارض يف وسط الظلمات اليت خّيمت، واإلضرابات اليت استمرت، واملظاهرات 
الطالبية والشعبّية اليت عّمت.. لقد وقفت طويًال أفكر يف باحات املدارس اليت كانت 
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، وباحات عرض يف وقت واحد منابر علم ووطنية، وساحات نضال تقذف النار
ومعارض تشّع األمل والنور وجتّدد احلياة!!، كذلك كانت مدارسنا مصانع للرجال يف 

  مكتب عنرب واجلامعة السورية والتجهيز األوىل.

ا املنسّية ننشرها وحنيي ذكرها وذكرى  أفليس جديرًا بنا اليوم أن نعود إىل صفحا
اء، ومشاعل نور وهداية لألبناء، رجال كانوا ضمائر أمة، محًما من النار على األعد

أضاؤوا طريق العلم واحلريّة، وكانوا وما زالوا جديرين حبق أن ميثّلوا ثقافة دمشق عاصمة 
  الثقافة العربية.

ولعل مما يلفت النظر حقًّا تلك الظاهرة اليت وقفتين يف أخبار تلك املعارض 
ا قامت يف رحاب دور العلم!!   الدمشقية، وهي أ

ها جممع اللغة العربية، وأباح قاعاته ملعروضاته، وافتتحه رئيس اجملمع احتضن أحد
ا  نفسه. واحتضن الثاين جامعة دمشق، وأقيم الثالث يف مدرسة التجهيز األوىل.. إ
إشارة ما أظنها مقصودة، ولكنها املصادفة اليت تأيت خريًا من األمر املقصود! تلك اليت  

زدهار يف احلياة حني يكون االنسجام والتنسيق واالكانت تعّرب بوضوح عن النجاح 
والتعاون فيما بني العقل واليد؛ العقل الذي خيطط ويفّكر واليد اليت تزرع وتصنع وتنّفذ، 
وقد رأيت أستاذي األفغاين رمحه اهللا يقول: من غريب االتفاق أن تقوم معارض دمشق 

هيز، أكرب املعاهد العلمية وأَْعودها الثالثة يف اجملمع العلمي واجلامعة السورية ومدرسة التج
باخلري على البالد، لتثري يف الناس أثرين مزدوجني يرتبطان أشّد االرتباط، وال ينفّكان 
مرتبطني أبًدا أو يفنيا مًعا: عبقرية الفكر وعبقرية اليد. ال تقوم حضارة على علم وحده، 

  وال على صناعة وحدها، وال بّد من االثنني مًعا.

ت نظري يف هذه املعارض ظاهرة أخرة، وليس غريًبا أن أقف عند ما وقد لفت
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توحي به أخبار التاريخ من ظواهر وعرب، فالتاريخ لوالها ألصبح حكايات وطُرفًا قد 
  ُمتتع ولكنها ال تفيد.

م  تلك الظاهرة هي أن عدًدا من أعالم الثقافة ورجال الفكر، وممن نسمع أ
م يعيشون منعزلني عن اجملتمع يف أبراجهم العاجّية، هم الذين  جممعيون قيل عنهم إ

جممع اللغة  -ظهروا يف ساحات العمل االجتماعي واالقتصادي؛ فتبىنَّ جممعهم 
يف عصرهم فكرة املعرض، وأقامه يف بنائه، وسّخر له باحته وقاعاته، وافتتحه  -العربية 

لث معاونًا ووكيًال ملدير رئيسه! وكان جممعّي آخر مديرًا ملعرض ثان، وكان جممعي ثا
املعرض، وكان نصف أعضاء اللجنة املكّلفة باالشرتاك يف معرض باريس من 
اجملمعيّني! لقد كان األستاذ حممد كرد علي رئيًسا للمجمع، وكذلك كان األمري 
مصطفى الشهايب واألستاذ عارف النكدي عضوين يف اجملمع حني كانوا يتوّلون إدارة 

   نشاطه.املعرض ويشاركون يف

، ودمشق عندنا ٢٠٠٨وما دمنا حنتفل بدمشق عاصمة للثقافة العربية لسنة 
ا  ليست عاصمة للثقافة يف عام واحد، ولكنها عاصمة للثقافة على مدى العصور، إ

  عاصمة للثقافة سابًقا وحاضرًا ومستقبًال، وأقول مقّلًدا لشوقي:
 وكـــل ثقافـــة يف األرض طالـــت

  

ــــو     ي عــــرقهلــــا مــــن ِوردهــــا العّل
  

ثقافًة فجدير بنا أن حنيي ذكرى عَلم من أعالم الثقافة،  ما دمنا حنتفل بدمشق
وأن ننشر سريته وهو الذي كان شعلة نشاط قّل أن يكون بني الناس مثله، كان فكًرا 
نيّـرًا، وقلًبا صافيًّا، وعمًال دائًبا، استوعب ثقافة عصره وتاريخ أّمته، أتقن اللغة الرتكية، 

ا وترجم منها، وأما العربية فقد عشقها ونشر روائعها. وإذا  وأجاد ال فرنسية فكتب 
كنت أختار احلديث عنه اليوم فألنه وّجه أنظار أرباب الصناعة إىل أرباب القلم، 
وعّرب بلسان احلال ال بلسان املقال عن أثر الصلة بني العلماء ورجال املال واألعمال، 
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بلة أنظارهم يعتادون الرتّدد عليه ليلّبوا دعوته يوم حني جعل اجملمع العلمي اللغوي قِ 
يدعوهم. واخرتت احلديث عن الكرد علي ألنه مثال رائع لصفة من صفات دمشق 
ا على أن  ال أَملُّ احلديث عنها، وهي اخلاّصة اليت آتاها اهللا هذه املدينة، وهي قدر

أبنائها، أيًّا كان عرقه  َتصهر من يعيش فيها بصفاء وحّب ونقاء حىت يصبح واحًدا من
أو نسبه أو دينه أو مذهبه. إنه القانون الدمشقي الذي يقول: كلُّ من عاش يف 
ا وقّدرته، كل من فتح هلا قلبه فتحت له  دمشق بصفاء ووفاء أحّبها وأحّبته، وعلق 
ذراعيها وقلبها. وكل من عاش فيها مث تنّكر هلا بقول أو عمل فليس له من اإلخالص 

  اء نصيب.والوف

أرأيتم إىل رجل كردي من مشال العراق يهاجر إىل دمشق ويتزّوج ابنه امرأة 
شركسية من قفقاسيا ويرزق األبوان الكردّي والقفقاسية أوالًدا ثالثة تتسّلمهم دمشق، 

دمشق ثقافًة وعروبة وعشًقا ويتسّلم واحًدا منهم شيوخ دمشق فإذا هو عَلم من أعالم 
م؟ ذلكم هو حممد كرد علي  للغة العربية ودفاًعا عن تاريخ العرب واإلسالم وحضار

م من أب كردّي أبوه من السليمانية يف مشال العراق، ١٨٧٦الذي ولد يف دمشق عام 
ومن أم شركسية من القوقاز، ميوت أبوه وهو ابن اثنيت عشرة سنة ويالزم أساتذة ومرشدين 

ر اجلزائري والشيخ حممد املبارك، من شيوخ دمشق اليت أحبها وأحبهم، وهم الشيخ طاه
والشيخ سليم البخاري، أما املبارك فيقول كرد علي إنه أخذ عنه اللغة واإلنشاء، ووّجهه 

طاهر فيسمّيه األستاذ األكرب وصدر إىل ترك النظم والتخّلي عن اإلنشاد، وأما الشيخ 
  تراثهم.احلكماء، ويقول إنه هو الذي أشرب روحه حَب العرب وحثّه على إحياء 

لقد جعلت دمشق مبا يف جّوها من عراقة ونبل وأصالة وتكافل وحّب، ومبَن فيها 
من شيوخ قامت مشيختهم على التقوى والعلم واإلخالص، جعلت األستاذ كرد علي 
واحًدا من أعالم مثقفيها وكبار عاشقيها، يتبّوأ فيها أرفع املناصب كرئاسة اجملمع 
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م) ١٩٥٣م إىل سنة ١٩١٩ياته من سنة إنشائه (العلمي العريب الدمشقي طوال ح
سنة وفاة األستاذ كرد علي، وكوزارة املعارف، ورئاسة حترير عدة صحف وجمّالت 
عربية يف دمشق والقاهرة.. وجتعل منه واحًدا من األوائل املربّزين يف غري ما ميدان من 

  ميادين احلياة الثقافية:
بعد أن كانت » املقتبس«اسم فهو أول من أصدر جريدة يومية يف دمشق ب

املقتبس قد صدرت يف القاهرة قبل ثالث سنوات على شكل جمّلة. ولعّل ما كتبه 
يدّل على سعة اهتمامه واستيعاب » املقتبس«األستاذ كرد علي حتت عنوان جملته 

أهدافه ألسباب النهضة وصالح اجملتمع، لقد كتب على صفحة عنوان جملة املقتبس 
لرتبية والتعليم واالجتماع واالقتصاد واألدب والتاريخ واآلثار واللغة جملة تبحث يف ا«

وتدبري املنـزل والصحة والكتب وحضارة العرب وحضارة الغرب، تصدر يف كل شهر 
  ».عريب بدمشق ملنشئها حممد كرد علي.

وهو أول من أسَّس جممًعا علميًّا للغة العربية يف الوطن العرّيب كّله، وكان ذلك يف 
  م.١٩١٩ران سنة حزي

م ١٩٥٣لقد عاش حممد كرد علي سبًعا وسبعني سنة ومات يف نيسان من سنة 
وترك لنا تراثًا فكريًا وإنتاًجا ثقافًيا يرفع رأس دمشق عالًيا. لقد ترك حنًوا من مخسة 

  وثالثني كتابًا ما بني مؤلَّف وحمقَّق ومرتَجم وترك مئات املقاالت.
، »غوطة دمشق«، و»دينة السحر والشعردمشق م«وخّلد دمشق يف كتبه: 

، وخّلد »اإلسالم واحلضارة العربية«وخّلد حضارة أمتنا يف كتابه ». خطط الشام«و
القانون الدمشقي الذي ذكرته، وبّني أثر اللغة العربية يف تعريب األفكار واألشخاص، 

ة وكشف عن حقيقٍة لو أدركتها األمة اليوم الّمت كل من يقف أو يعرقل مسري 
التمكني للغة العربية، وقال ما لو أنصف اليوم ساكنو العراق والشام وبالد العرب  
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كّلها ألدركوا ما أدركه من أثر الدّين واللغة العربية يف وحدة األمة وصهر أعراقها؛ قال: 
أنا كردّي عرّيب مسلم، فوالدي وأجدادي من األكراد، فأنا كردّي العرق، عرّيب «

ان، مسلم العقيدة، وليس ألي لغوي متعّمق يف لغة الضاد، قلب واللسالفكر وال
دارٍس مؤرخ راسخ يف دراسة التاريخ احلضاري هلذه األمة إّال أن يكون عريب القلب 

  ».والفكر واهلوى، مهما كان حمتده، ومهما كانت عقيدته.

لى  وإين ألترك للّسامعني الكرام وللقرّاء أن حيكموا يف ضوء هذا القول وعلى هداه ع
كّل من يعوق التمكني للعربّية، وعلى كل من يزامحها بالعامية أو باألجنبّية يف داخل 

  البالد وخارجها، ألي سبب من األسباب وأيًّا كان عمله أو منصبه.

إن األستاذ كرد علي أّلفت عنه كتب، وكتبت عنه مقاالت، وعقدت للحديث 
قول إنين عرفته عن قرب، عنه ندوات ومؤمترات، ولن تفيه حّقه كلمات ولكين أ

وعرفت كثريين من رجال الفكر وأعالم الثقافة، وما رأيت من عرف حقيقة ما يريد 
وأدرك طبيعة عمله معرفته وإدراكه؛ لقد كان جيعل كل عمل يتسّلمه حبر نشاٍط ميوج 
من حوله، وشعاَع نوٍر َيهدي َمن معه؛ لقد أدار اجملمع العلمي العريب فجعله حمور 

تماعي، مل يكن نشاط اجملمع يف عهده نشاط أفراد يعملون ولكنه كان نشاط اج
تم به   نشاطًا لغويًا وأدبًيا وثقافًيا ميوج اجملتمع من حوله، ويرتدد صداه يف جنباته، و
كل طبقاته؛ لقد كنت أرى النشاط يف اجملتمع شامًال للشباب والشيوخ وللرجال 

 والقومي مبحاضراته وندواته ومؤمتراته، والنساء، شامًال كل أنواع النشاط الثقايف
وبإصدار اجمللة وتأليف الكتب وحتقيق املخطوطات وإحياء الرتاث.. وكل ذلك كان 
األستاذ كرد علي حموره وحمرّكه والدافع إليه. لقد كنت أرى الكرد علي وحده جممًعا 

ن الكرد أنشط من جمامع اليوم، ولست أدري أكان اجملمع قطعة من الكرد علي أم كا
  علي قطعة من اجملمع؟!



  )٢) اجلزء (٨٤اجمللد ( –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

 

٥٤٤

إن من يعرف العّالمة املصلح الشيخ طاهر اجلزائري معرفيت به يدرك مدى أثر 
هذا الشيخ يف صنع الرجال. لقد خترّج به نفٌر من الشبان مل يلبثوا أن أصبحوا زعماء 
  الشام يف الوطنية والثقافة واإلصالح، وحسبه أن تلميذه الكرد علي حني أراد أن ينشر

وكان قد مضى على وفاة أستاذه الشيخ طاهر ثالثون سنة مل » كنوز األجداد«كتابه 
حبَّ العرب،  إىل روح من أشرب قليب«يسعه إّال أن يقّدمه إليه فقال يف إهدائه 

وهداين إىل البحث يف كتبهم، إىل صدر احلكماء سّيدي وأستاذي العالمة الشيخ 
  ».طاهر اجلزائري.

حم شيخه، ورحم يف دمشق جيًال ربط العلُم بني شبابه رحم اهللا التلميذ ور 
  وشيوخه، وأحكم الصلَة بينهم الوفاُء واإلخالص.

  وحّيا اهللا دمشق عاصمًة للثقافة، وصانعة للوحدة، ومدينة للتآلف واحملبة.



  ٥٤٥

  
  
 

  استدراك على األصمعيات لألصمعي
  »ه٢١٦عبد الملك بن قريب المتوفى «

  

  )*(أ. ناصر توفيق الجباعي

  مقّدمة:

األصمعيات: جمموع شعري من اختيار اإلمام عبد امللك بن قريب األصمعي 
  .ه) ٢١٦املتوىف (

بتحقيق املستشرق وليم بن آلورد الربوسي، وطبعت  األولى: ُنشرت في المرة
ضمن اجلزء األول من جمموع أشعار  م)،١٩٠٢نة (ليبزغ) يف أملانيا سنة (يف مدي

العرب. وتضم سبًعا وسبعني قصيدة خلمسة ومخسني شاعرًا، وقصائدها مرتبة حسب 
القوايف ترتيًبا ألف بائًيا حيث بدأت باألسعر اجلعفي، مث عدي بن رعالء، وانتهت 

  بقصيدة مشر بن عمرو احلنفي.
  بتحقيق أمحد حممد شاكر وعبد السالم حممد هارون. ة:وفي المرة الثاني

  وتضم اثنتني وتسعني قصيدة لواحد وسبعني شاعرًا.
وتبدأ هذه الطبعة بقصيدة سحيم بن وثيل الرياحي، وبعده خفاف بن ندبة 

  السلمي، وآخر قصائدها للمتلمس الُضبعي.
 -ه١٣٧٥وخرج من هذا التحقيق مخس طبعات األوىل منها كانت عام (

  م).١٩٥٥
                                                           

  ) باحث يف األدب والنقد من سورية.*(



  )٢) اجلزء (٨٤اجمللد ( –شق جملة جممع اللغة العربية بدم
  

  

٥٤٦

 وهي غري مرتبة على حنو معني. ويقول احملققان يف وصف املخطوطة اليت اعتمدا
  عليها يف التحقيق:

ا كشأن املفضليات، قصيدة بعد « فهي غري مرتبة على قاعدة معينة شأ
قصيدة، وفيها شروح لبعض الغريب، وفيها قصص حلوادث كانت سبًبا لبعض 

  .)١(»القصائد

ا   خرجت على النحو الذي وجدت عليه. وهذا دليل على أ

اثنتني  - كسابقتها   - قام بتحقيقها عمر فاروق الطباع. وتضم  المرة الثالثة:
  م).١٩٩٥ - ه١٤١٦وتسعني قصيدة لواحد وسبعني شاعرًا، وصدرت عام (

قام بتحقيقها قصي احلسني. وهي كسابقتيها من حيث عدد  المرة الرابعة:
  م).١٩٩٨(الشعراء والقصائد، وصدرت عام 

ومبراجعة كتب اللغة واألدب وجدت نصوًصا وإشارات قدمية ترجع إىل عصور 
األئمة األولني، تدل على أن بعض القصائد هي من اختيار األصمعي أو وجدت يف 
اختياره املوسوم باألصمعيات، ومبراجعة األصمعيات املنشورة مل ترد فيها النصوص اليت 

  توفرت بني يدي.

ئد ترتيًبا ألف بائًيا حسب أمساء شعرائها مشريًا إىل مصادر فرتبت تلك القصا
  تراجم الشعراء.

أما ما رأيت أنه حيتاج إىل شرح من األبيات مثل قصائد املفضليات، فقد نقلت 
  شروح األئمة مراعًيا أسهلها على الدارس، ورجعت يف بعضها إىل املعاجم.

  ف رواية من األبيات.كما أشرت إىل اختالف الرواية فيما ورد فيه اختال
                                                           

) املفضليات: املفضل بن حممد بن يعلى الضيب، حتقيق: أمحد حممد شاكر/ عبد السالم حممد ١(
 .٧م. ص ١٩٧٩، نشر دار املعارف، مصر، ٦هارون، ط



  أ. ناصر توفيق اجلباعي  -استدراك على األصمعيات 
  

٥٤٧

  قصيدة إسحاق بن سويد العدوي
  ورد يف البيان والتبيني أن األصمعي:

  مث ذكر األبيات.»)٢(قال: أنشدين املعتمر بن سليمان إلسحاق بن ُسويد الَعدويّ «
  وقال املربّد عنها:

فأما مـا وضـعه األصـمعي يف كتـاب االختيـار فعلـى غلـط وضـع.وذكر األصـمعي «
ق بــن ُســويد الفقيــه، وهــو ألعــرايب ال يعــرف املقــاالت الــيت مييــل إليهــا أّن الشــعر إلســحا

  أهل األهواء، أنشد األصمعي:
 بَرِئْـــُت مـــن اخلَـــَوارِِج َلْســـُت مـــنهم - ١

 

 )٣(ِمــــَن الَغــــزَّاِل مــــنهم وابــــِن بَــــابِ  
 

ــــــــروا عليًّــــــــا -٢ ــــــــْوٍم إذا ذََك  ومــــــــن قـَ
 

ـــــحابِ   ـــــالَم علـــــى السَّ  يـَـــــُردُّوَن السَّ
 

 بُّ ِبكــــــــلِّ قـَْلـــــــــيبولكــــــــينِّ ُأِحـــــــــ -٣
 

ـــــــــوابِ   ـــــــــَن الصَّ ـــــــــُم َأنَّ َذاَك ِم  وَأْعَل
 

ــــــــــديَق ُحبًّــــــــــا -٤  َرُســــــــــوَل اِهللا والصِّ
 

 بــــــه أَْرجــــــو َغــــــًدا ُحْســــــَن الثَــــــوابِ  
 

فإن قوله: (من الَغزَّال منهم) فهو يعين واِصَل بن َعطاٍء وكان يكىن أبا ُحَذيـَْفَة، وكان 
ان يـَُلقَُّب بذلك، ألَنَُّه كاَن يـَْلَزُم الَغزَّالَني ليْعِرَف ُمْعتزليًّا، ومل يكن َغزَّاًال ولكنه ك

تَـَعفِّفاِت من الّنساِء فيجعَل َصَدقـََتُه هلنَّ.
ُ
  »)٤(امل

  علًما بأنه ال يوجد هلذا الشاعر ذكر يف األصمعيات الّيت بني أيدينا.
                                                           

كتبة اخلاجني، ، نشر م١البيان والتبيني: اجلاحظ، حتقيق: عبد السالم حممد هارون، ط) ٢(
  .٢٣ص  ١م. ج١٩٤٨ -ه١٣٦٧القاهرة، مكتبة اهلالل، بريوت، 

) ابن باب: هو أبو عثمان عمرو بن عبيد من شيوخ املعتزلة، وأحد الزهاد املشهورين تويف مبران ٣(
وفيات األعيان:  -ورثاه املنصور. قالوا ومل يسمع خبليفة رثى من دونه سواه ه ١٤٤سنة 

  .٩٢١ص  ٣ابن خلكان: ج
، مطبعة مصطفى البايب احلليب، ١حتقيق: أمحد شاكر، ط ٩٢١ص ٣الكامل: املربد، ج) ٤(

  م.١٩٣٧ -ه١٣٥٦



  )٢) اجلزء (٨٤اجمللد ( –شق جملة جممع اللغة العربية بدم
  

  

٥٤٨

  )٥(قصيدة امرئ القيس بن عابس الكندي

  :)٦(الشعر يف حديثه عنه) ٢٧٦قال ابن قتيبة (ت 

  وقد ُحيفظ وُخيتار على ِخفِة الرَّوّي كقوِل الشاعر:«
ــــــــــــي -١ ــــــــــــُك يــــــــــــا َمتِْل  يــــــــــــا َمتْل

 

 ِصــــــــــــــــــــــــــِلْيِين َوَذرِي َعــــــــــــــــــــــــــْذِيل  
 

  قولُه: َمتلُك اسُم امرأٍة، وَمتل: ُمرخٌَّم. والَعْذُل: اللَّوُم.
 َذرِيـــــــــــــــــِين َوِســـــــــــــــــالِحي ُمثَّ  -٢

 

 ُشـــــــــــــــدِّي الَكـــــــــــــــفَّ بـــــــــــــــالُعْزلِ  
 

مجُع َأعزُل وهو الذي ال سالح معه، يقوُل: َاْصِريف َمهَِّك إىل من قولُه: الُعزُل: 
  هو قَاعٌد عن احلرب والرَّميِة وال تفارقِيِه، وُشدي كفك به.

 َونـَْبلـــــــــــــــى َوفـَُقاهـــــــــــــــا كــــــــــــــــ -٣
 

ــــــــــــــــــعراِقيِب َقطًــــــــــــــــــا ُطْحــــــــــــــــــلِ    ـ
 

ا ريَش قولُه: فُقوُة السهم: فوقُُه واجلمع فًقا. والطَّحُل: لوٌن ُيشبُه الطَِّحاُل َشبَّ  َه 
السهِم. وقولُه: َكَعراقيِب قطًا طحِل: َشبََّه أَفواَق النبِل َأي اُحلْمَرة اليت تكوُن يف الُفوِق 

  بعراقيِب القطا.
 وِمـــــــــــــينِّ َنْظـــــــــــــَرٌة بـَْعـــــــــــــِدي -٤

 

 َوِمـــــــــــــــــــــــينِّ َنظْـــــــــــــــــــــــَرٌة قـَْبلـــــــــــــــــــــــي 
 

  َأي: أَفهُم ما َحَضَر وَغاَب.
 َوَثوبَـــــــــــــــــــــاي َجِديـــــــــــــــــــــدانِ  -٥

 

 ْعــــــــــــــــــلِ وأُْرِخــــــــــــــــــي ُشــــــــــــــــــُرَك النـَّ  
 

 فَِإمــــــــــا ُمــــــــــتُّ يــــــــــا َمتْلِــــــــــي -٦
 

 فمـــــــــــــــــــــويت ُحـــــــــــــــــــــرًَّة ِمثلـــــــــــــــــــــي 
 

  [املثبت رواية اللسان ورواية الشعر والشعراء: فكوين ُحرًة مثلي].
  وهذا الشعُر مما اختاَره األصمعي خبَفِة َرويِّه.

                                                           
  .٣٣٥ص  ١، واخلزانة: ج٩) انظر: املؤتلف واملختلف: اآلمدي: ٥(
م. ١٩٦٩الشعر والشعراء: ابن قتيبة، حتقيق وشرح: أمحد حممد شاكر، دار املعارف، مصر، ) ٦(

  .٨٥ص  ١ج



  أ. ناصر توفيق اجلباعي  -استدراك على األصمعيات 
  

٥٤٩

عن أيب عمرو ابن «األبيات بسنٍد عن األصمعي ه) ٣٦٨وقد َأورَد السريايف (ت 
قال «وزاَد  ».من اليمن، وقد مساه غريُه، فقال: امرؤ القيس بن عابسالعالء، لرجٍل 

  :)٧(أبو عمرو: وزادين فيها اجلمحي

 وقَـــــــــــــــْد َأْســـــــــــــــَبأُ للنُّـــــــــــــــدَما -٧
 

 ِن بالنَّاقَــــــــــــــــــــــــــــــــِة والرَّْحــــــــــــــــــــــــــــــــلِ  
 

ــــــــــــْد َأْخــــــــــــَتِلُس الطَّْعـــــــــــــ -٨  وَق
 

 ـــــــــــــَنَة تنفــــــــــــي َســــــــــــَنَن الرَّْحــــــــــــلِ  
 

ِم ما َميْنُع    الرَّجَل من الطريقِ يقوُل: خيرُج منها من الدَّ

ــــــــــــد َأْخــــــــــــَتِلُس الطَّْعـــــــــــــ -٩  وق
 

ــــــــــَنَة ال يَــــــــــْدَمى هلــــــــــا َنْصــــــــــِلي   ـ
 

  أي من السرَعِة واحلذِق. ورواية اللسان [... وقد أختلس الضربَة...].

ْفِنِس الوْرَهــــــا  -١٠  َكَجْيــــــِب الــــــدِّ
 

 ِء رِيـَْعــــــــــــْت وهــــــــــــي َتْســــــــــــتَـْفِلي 
 

رأُة احلمقاءُ 
َ
ْفِنُس: بالكسر امل ْسَرتِخَيُة.قولُُه: الدِّ

ُ
  . والَوْرهاُء: امل

                                                           
لنحويني البصريني: أبو سعيد احلسن بن عبد اهللا السريايف، حتقيق: طه حممد أخبار ا) ٧(

 - ه١٣٧٤، مكتبة مصطفى البايب احلليب، ١الزيين/ حممد عبد املنعم خفاجي، ط
  .٢٣م ص ١٩٥٥

ويف لسان العرب (فقا) أورد األبيات وذكر أّن أبا عمرو بن العالء قال: أنشدين هذه  -
ذا السنَد السابَق علًما بَأنَّ أبا عمرو األبيات األصمعي لرجل من ا ليمن ... فخالف 

  من شيوخ األصمعي.
بن اويف مادة (دفنس) قال: أنشد أبو عمرو بن العالء للفند الزماين، ويروى المرئ القيس  -

  .١٠، ٩، ٨، ٣، ٢، ١عابس الكندي وأورد األبيات: 
 .٩على البيت رقم:  ١٠وقدَّم البيت رقم: 
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٥٥٠

  )*(قصيدُة ثعلبة بن عمرو العبدي
مقيدة «ورد يف احلديث عن هذه القصيدة يف املفضليات أّن األَنباري رواها 

القافية. أّما إطالُق قافيتها كما ثَبَت يف نسخة التربيزي، ونسخيت املفضليات بكربل، 
  ».)٨(واملتحف الربيطاين فهو عن األصمعي

ُنُه ِإذا َغارْت، قاَل: ثعلُب بن عمرو العبدي:«اللسان: ويف    وَجاِحلًة َعيـْ
ــــــــدوا  َوَأْهلــــــــَك ُمهــــــــَر أَبيــــــــِك ال

 

 ء لَـــْيَس لـــه مـــن َطَعـــاٍم َنصـــيبُ  
 

 فـَُتصــــــــــــــــِبُح َجاِحلــــــــــــــــًة َعينُــــــــــــــــهُ 
 

 ِحلْنـــــــو اْســـــــِتِه َوَصـــــــَاله ُغيـــــــوبُ  
 

  »)٩(والقصيدُة يف اجلزء األول من األصمعيات
ذكر يف األصمعيات املنشورة والقصيدة يف املفضليات: مع  وال يوجد هلذا الشاعر

  ترمجة الشاعر ثعلبة بن عمرو:
ــ - ١  أََأْمسَـــــاءُ َملْ َتْســـــَأيل عـــــن أبيــــ

 

 ِك والَقــوُم قــد َكــاَن فــيهم ُخطُــوبُ  
 

  [ُخطُوٌب: أُموٌر، مجُع َخْطٍب.]
 إّن َعرِيبًــــــــــــا وِإْن َســـــــــــــاَءين -٢

 

ـــــــبِ   ـــــــٍب وأَْدَىن َقرِي  َأَحـــــــبُّ َحِبي
 

  يل: َعرِيٌب فـََرُسُه. وقال املرزوقي: َعرِيُب: اسُم َرجٍل.ق
 َســـَأْجَعُل نـَْفســـي لـــه ُجنَّـــةً  -٣

 

ِيــِك أَرِيــبِ   َ ــالِح   ِبَشــاكي السِّ
 

، أي يباِلُغ فيهم.  ُجنٌَّة: َواِقيٌة. والَنهيُك: الّشجاُع بـَّنيُ الَنهاَكِة، يـَنـَْهُك يف الَعُدوِّ
  ي. وشاكي الّسالِح: أي ِسالُحه ذو َشوَْكٍة.وأريٌب: َأي ذو ِإْرٍب، أي َدهْ 

                                                           
بن عمرو العبدي من بين ُسليمة يف عبد القيس، وقال األصمعي: هي لرجل من بين هو ثعلبة  )*(

. وتبَع األصمعَي يف ٩١٧ص  ١شيبان حليف يف عبد القيس. انظر املفضليات شرح التربيزي: ج
 .٢٥٣. واملفضليات: حتقيق: شاكر وهارون: ص ٥٢هذا صاحُب السمط: 

د. فخر الدين قباوة، مطبوعات جممع اللغة العربية، ) شرح اختيارات املفضل: التربيزي، حتقيق: ٨(
  .١١٢٩ص  ٣م. ج١٩٧١ -ه١٣٩١دمشق، 

  ) لسان العرب: (َجَحَل). و(حجل). أورد البيت الثاين منسوبًا لثعلبة بن عمرو.٩(
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٥٥١

َوا -٤  َوَأهلَـــَك ُمْهـــَر أَبيِـــِك الـــدَّ
 

 ُء لـــيس لـــه ِمـــْن َطَعـــاٍم َنِصـــيبُ  
 

  الدَّواُء: ما يَُداَوى به الَفَرُس للُضْمِر.
واِء. وُكلُّ ما عاجلََتُه به وأصَلحَته فهو دواء.   أراد أهلك ُمْهَر أَبيِك تـَْرُك الدَّ

 نـَُّهـــــم ُكلَّمـــــا َأْوَرُدواَخـــــَال أَ  -٥
 

ُــــــــوبُ   ــــــــه َذن ــــــــا علي  ُيَضــــــــيَُّح قـَْعًب
 

م كلما أوردوا إبِلهم سُقوُه قـَْعًبا من لٍنب ممزوٍج  َّ أي َدُلُو َماٍء، أي هو ضائٌع، إّال َأ
  باملاء.

  وقوله: ُيضيَُّح: أي ُيسقى الَضَياُح، والَضَياُح: املمذوُق من الّلِنب.

نُــــــــهُ فـَُتْصــــــــِبُح َحاِجَلــــــــًة عَ  -٦  يـْ
 

 حلِْنـــــــِو اْســـــــِتِه َوَصـــــــَالُه ُغيُـــــــوبُ  
 

َنِب، ومنه ِقيَل للثاين يف  اِخلُة يف الَقَفا. والصََّلواِن: ما َحْوَل الذَّ احلَاِجلُة: الَغائَِرُة الدَّ
  السبِق: ُمَصلٍّ، ألّن رَْأَسُه ِعْنَد َصال الَسابِق.

َوا -٧  فَأعــَدْدُت َعْجَلــى ُحلْســن الــدِّ
 

 ْس َحشــــاها طَِبيــــبُ ِء مل يـَــــتَـَلمَّ  
 

َعْجَلى: اسُم فـََرِسِه، أي قمُت خبدَمِتِه، فضمرتُُه، وَأحسنُت َصْنعَتُه، وهي َسليمٌة ال 
  َعْيَب فيها، فـَْيحتاُج إىل معاجلَِتها، واالْسِتَعانة بطبيٍب يُداِويها.

ا وبَأمْ  ا ومعىن: مل يـََتلمَّْس: مل يتطلَّْب: وقيَل: مل يـَْنُظْر إليها عاٌمل  رِها، َأ
  َمحٌْل َأْم ال؟

ــ - ٨ ــــَبْطِن النَُّســـ  َأخــــي َوَأخــــوك ِب
 

ـــْن َمَعـــدٍّ َعرِيـــبُ   ـــِه ِم ـــِري لـــْيَس ِب  ـ
 

ا َعرِيُب، أي َأَحٌد، وهذه الّلفظُة ال ُتستعمُل  قولُه: بطُن النُّسِري: َمْوضٌع. ويُقاُل: ما 
  إالّ يف النفي.

 فَأَْقَســــــَم بِــــــاِهللا ال يَــــــْأتَلي -٩
 

 ْمُت ِإْن نِْلتُـــُه ال يـَـــُؤوبُ وأَْقَســـ 
 

  ال يَْأتَلي: ال يـَْقصُر. ويـَُؤوُب: يـَْرِجُع.
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٥٥٢

  روايُة السمِط [ألَقسَم يـَْنذُر َنْذرًا دمي...]

ــــَل َحنْــــوي علــــى قُــــْدرةٍ  - ١٠  فأَقـَْب
 

قـَْتُه الَكـــــُذوبُ   َـــــا َصـــــدَّ ـــــا َدن  فلمَّ
 

ي مقتدرًا عليَّ يف نفِسِه، قولُه: على ُقْدرٍَة: موضُعُه نصٌب على احلال، أي أَقْـَبَل حنو 
  فلما َدنا مينِّ َصَدقـَْتُه نـَْفُسه، وكاَنْت َكَذبـَْتُه ِإذ َأْطَمَعْتُه يف دمي فـََنَذَرُه.

ـــــُه ُمـــــْدِبرًا -١١ ـــــا َكفَّ  َأحـــــاَل 
 

 وَهــــــْل يـُْنِجينَّــــــَك َشــــــدٌّ َوِعْيــــــبُ  
 

ا: أي فـََرَسُه، أي َوىلَّ َهارِبًا. وأَراَد بكفِّه هنا الشِ  َماَل، َألنَّ الِعَناَن فيها. قولُه: 
  والَوِعْيُب: الرَِّغيُب الكثُري.

ــــــــــــُه َطْعنَــــــــــــًة ثـَــــــــــــرَّةً  -١٢  فـََتبـَّْعُت
 

َهــا َصــبِيبُ    َيِســيُل علــى الَوْجــِه ِمنـْ
 

ِم، وكان األصمعي يـَُردُّ هذه الروايَة، ويروي:  قولُه: َطْعَنٌة ثـَرٌَّة، أي واسعَة خمارِج الدَّ
ْنتِ من

َ
  ها َصِبيبُ َيِسيُل على امل

ُم على وجِهِه  ويقوُل: طَعَنُه وهو ُمَولٍّ فكيَف َيِسيُل على َوْجِهِه، وِإمنا َيسيُل الدَّ
  من الَضْربَِة.

ـــــــهُ  -١٣ ـــــــم آُل ـــــــُه فل ـــــــِإْن قـَتَـَلْت  ف
 

 وِإن يـَـــْنُج منهـــا َفُجـــرٌْح َرِغيـــبُ  
 

َلُه، فإْن قـَتَـَلْتُه  َفَذاَك أَرْدُت، وِإن َصحَّ منها فقد أي مل أَدَْع َجْهًدا يف أَْمرِِه، قد طََلْبُت قـَتـْ
  تـَرَْكُت بِه ُجْرًحا َرِغيًبا، أي واِسًعا.

 وِإن يـَْلَقِين بـَْعَدها يـَْلَقـين -١٤
 

 عليـــه مـــن الـــُذلِّ ثـَـــْوٌب َقِشـــيبُ  
 

  أي يَلَقاين وقد أَْلَبْسُتُه َمَذلًَّة، ال تـَبـَْلى ُمَتَجِدَدًة أبًدا.
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٥٥٣

  )١٠(قصيدُة الحادرة

   أغانيه قال:روى األصفهاين يف

حدثين حممد بن العباس الزيدي قال: حدثنا عبد الرمحن بن أخي األصمعي «
قال: حدثين عمي قال: مسعت شيًخا من بين كنانة من أهل املدينة يقول: كان 
حسان بن ثابت إذا قيل تنوشدت األشعار يف موضع كذا وكذا يقول: فهل أنشدت  

  كلمة احلويدرة:

  َمتَّعِ َبَكَرْت ُمسَيَُّة فـَتَ 

  »)١١(قال أبو عبيدة وهي من خمتار الشعر أصمعية مفضلية

ولليس للحادرة قصيدة يف األصمعيات، وقد وردت يف املفضليات، ووردت يف  
  كتاب االختيارين أيًضا.

  وهي يف الديوان على النحو اآليت:
 َبَكـــــَرْت ُمسَيَّــــــُة ُغــــــْدَوًة فـََتَمتَّــــــعِ  -١

 

 ْرَجـــعِ وَغـــَدْت، ُغـــُدوَّ ُمفـــارٍِق مل يَـ  
 

  أي: فَأْدرِكها، فـََتَمتَّْع منها بسالٍم، أو َحِديٍث.
 وتـَـــَزوََّدْت َعيـــين َغـــَداَة َلِقْيُتهـــا -٢

 

َفـــــــــعِ   ـــــــــزََة َنْظـــــــــرًَة مل تـَنـْ ـــــــــوى ُعنَي  بِِل
 

  قوله: اللِّوى: ُمْنعرُج الرَّمِل. وُعنيزُة: اسُم َموضٍع.
                                                           

) هو قطبة بن أوس بن حمصن من بين ذبيان واحلويدرة لقبه، جعله ابن سالم يف الطبقة ١٠(
ص  ١شرح املفضليات: التربيزي: ج ١٨٦ص  ١ابن سالم: جالتاسعة. انظر: طبقات 

  .٧٣. املوشح: ٦٣. االختيارين: ١١١
. وورد اخلرب ٢٧١ص  ٣األغاين: أبو الفرج األصفهاين. مطبعة دار الكتب املصرية، القاهرة. ج) ١١(

. دون ذكر الشطر وما بعده. وكذلك يف شرح اختيارات املفضل: ٢٨٠ص  ٣يف األغاين: ج
  .٢٠٩ص  ١فخر الدين قباوة: ج حتقيق: د.
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٥٥٤

 وَتَصــدََّفْت حــىتَّ اْســَتَبْتَك بواِضـــحٍ  -٣
 

 ْنَتِصــــــِب الَغــــــزَاِل األَتْـَلــــــعِ َصــــــْلٍت كمُ  
 

َفْت: َأْعَرَضْت. واْسَتَبْتَك: َغلبتَك على َعْقِلَك ُصرَت كأنََّك َسْيبٌ يف  قوله: َتَصدَّ
ْشرُِق اجلميُل. واألَْتلُع: الطويُل العُنِق. يديها. وبواِضٍح: يـَْعين َوْجَهَها.

ُ
  والَصْلُت: امل

 هـــــــاوِمبُْقلَـــــــَيتْ َحـــــــوراَء َحتِســـــــُب َطْرفَ  -٤
 

 َوْســـــــــناَن، ُحـــــــــرَِّة ُمْســـــــــتَـَهلِّ اَألْدُمـــــــــعِ  
 

ُة سواد العِني مع  ْقَلُة: َحُشو العِني بـََياُضها وَسواُدها. واَحلَوُر: ِشدَّ
ُ
قوله: ِمبُْقَلَيت: امل

َنُة: النُّعاُس. وُحرٌَّة: َعِتيقٌة   ِة بَياِضها. وسناَن: َكَأّن به ِسنًة: يعين َفاترٌة. والسِّ ِشدِّ
ْمِع. كرميٌة، أي ُْستَـَهلُّ: َجمْرى الدَّ

ْمِع. وامل   هي َعِتيَقُة جمرى الدَّ

ــــــَك اَحلــــــِديَث رأَيَتهــــــا - ٥  وإذا تُنازُِع
 

ـــــُمها، َلِذيـــــَذ املْكـــــرَع   َحَســـــًنا تـََبسُّ
 

قوله: تُنازُعَك اَحلِديَث: ُحتاِدُثَك، ُجتَاِذُبَك ِإياه. املْكرَُع: ما ُيْكرَُع من رِيِقها، َأي 
  يـُْرَتَشُف.

ــــُه الصَّــــبا - ٦ ــــرِيِض َســــاريٍة، أََدرَّْت  َكَغ
 

ُْســتَـنـَْقع 
 ِمــن مــاِء َأْســَجَر طَيِّــِب امل

 

قولُه: الَغرِيُض: املاُء الطريُّ من َسارِيٍة َسَرْت بالّليِل. وأَدرَّته: اْسَتْخَرَجْته. واَألْسَجُر: َواٍد 
َقُع: املوضُع الّذي استنقَع فيه املاءُ  ُْستَـنـْ

  .مل َيْصُف َماؤه. امل

ـَالُل َحرِيَصـةٍ  -٧  ظََلَم الِبطـاَح بـِه ا
 

ــــعِ   ْقَل
ُ
ــــَد امل ــــا بـَُعي  َفَصــــفا النِّطــــاُف 

 

قولُه: ظلَم الِبطَاَح: َجاَء يف غِري َوْقِتِه. واَحلرِيَصُة: املطرُة َحترُص وجه اَألرِض، أي 
ْقَلُع: أي الكفُّ 

ُ
ِْالُهلا: تدفـُُّقها. النِّطاُف: املياُه. وامل . أي: َفَصفا َماُء هذه تقُشرُه. وا

  السََّحابَة بـَْعَد َأْن أَقْـَلَعْت.

ــُيوُل بــه فَأصــَبَح مــاُؤهُ  -٨  َلِعــَب السُّ
 

 َغَلــًال تـََقطَّــَع يف ُأصــوِل اخلِــروَعِ  
 

َن يلعَنب. َّ والغََلُل: املاُء اجلَارِي يف  قولُه: َلِعَب السُُّيوُل ِبِه: َأي َجاَءْتُه من ُكلِّ َوجٍه، كَأ
  الشََّجِر، واخلِروَُع: نـَْبٌت معروٌف، لٌني خواٌر. ُأصولِ 



  أ. ناصر توفيق اجلباعي  -استدراك على األصمعيات 
  

٥٥٥

ــــْدرَةٍ  - ٩ ْعــــِت بَِغ  فُســــَميَّ َوْحيَــــِك، َهــــْل مسَِ
 

ــــــــا لنــــــــا يف َجمْمــــــــعِ   ــــــــَع اللِّــــــــواءُ   رُِف
 

: ترخيُم ُمسية. كانوا يف اجلاهلية ِإذا َغَدَر الرَُّجُل َرَفعوا له بسوِق عكاظ  قولُه: ُمسيَّ
  لواًء لِيَـْعرَفُه النَّاُس.

 إنَّا نَعِـفُّ فـال نُرِيـُب َحِليَفنـا -١٠
 

ْطَمــعِ  
َ
 وَنُكــفُّ ُشــحَّ نـُُفوِســنا يف امل

 

  قولُه: ال نُرِيُب َحِليَفَنا: ال نـَْغُدُر ِبِه، وال تَْأتِيِه مّنا رِيبٌة.
 َونَِقــي بِــآَمِن َمالَِنــا َأْحَســابـََنا -١١

 

ـــرُّ يف اهلَيجـــا، الرِّمـــاَح، ونَـــدَِّعي   وجنُِ
 

ن َمالَِنا: بـََفتِح امليِم: َأوثـَُقُه يف نـُُفوِسهِم. وآمنه، ِبَكْسرِها: ما قد أَمَن لنفاَسِتِه قولُه: آمَ 
ا َأْعراَضَنا. أن يـُْنَحَر، أو خالص املاِل وشريِفِه.  أي: َجنُوُد بأَفاضِل أَْموالِنا نقي 

  ِسُب: نقوُل: حنُن بنو فالٍن.اِإلجرار: أَن تطَعَن الرَّجَل وترتَك الرُّْمَح فيِه. ونَدَّعي: نـَْنتَ و

 وَخنَـــــوُض َغْمـــــرََة ُكـــــلِّ يـــــوِم َكرِيهـــــةٍ  - ١٢
 

 تـُــْرِدي النُّفــوَس وُغْنُمهــا لألْشــَجعِ  
 

لُك. يقوُل: هي ذات َرَدى. ولَألْشَجِع: َألهِل الشََّجاعِة  ُ قولُه: الَغمرُة: الشَِّدُة. وتـُْرِدي: 
  والبأِس. أي الَغنيمُة للَّذي هو أَقوى.

ــــا - ١٣ ــــاِظ بـُُيوتَن ــــيُم يف َداِر احلِف  ونُِق
 

 َزَمنًــــــــا، وَيْظَعــــــــُن َغيـْرُنــــــــا لألَْمــــــــرَعِ  
 

ا إّال من َحاَفَظ على َحسِبِه، وذلك أنَّه ال ُحيَاِفُظ  قولُه: َداُر اِحلفاِظ: الّيت ال يُقيُم 
  على َنسِبِه إالّ الشَّرِيُف. واَألْمرَُع: األرُض اِخلْصَبُة. ويظَعُن: يـَْرحُل.

 ِبَســبيِل ثـَْغــٍر، ال ُيَســرُِّح َأْهلُــهُ  -١٤
 

ــــاؤُه، باِإلصــــَبعِ   ــــاُر لِق  َســــِقيٍم، يَُش
 

م من الَعدِو. والسِقيُم:  ََخوُف. وال ُيَسرُِّح َأْهُلُه، من اخلَوِف ِلُقِر
قولُه: الثْغُر: املوضُع امل

ُخوُف. وُيَشاُر لقاُؤه: أي بلقائِِه، يقاُل: هذه َأخبُث بُقَعٍة يف 
َ
  اَألرِض.امل

 فُســَميَّ، مــا يُــدرِيِك أَْن ُربَّ فِْتيــةٍ  - ١٥
 

ــــرَعِ   ــــَأدَْكَن، ُمتـْ ــــذَّتـَُهم، ب ــــاَكرُت َل  ب
 



  )٢) اجلزء (٨٤اجمللد ( –شق جملة جممع اللغة العربية بدم
  

  

٥٥٦

  قولُه: اَألدَْكْن: ما لو نُُه إىل السَّواِد، وهو هنا الزُِّق. وُمْرتٌع: َممُْلوٌء.
  

ــــُبوِح، ُعُيــــونـُُهمْ  - ١٦  ُحمَْمــــرّة، َعِقــــَب الصَّ
 

 ، وَمْسَمعِ ِمبَ◌ًرى ُهناك، ِمَن احلياةِ  
 

قولُه: َعِقَب الصَُّبوِح: أي بـَْعَد الصَّبوِح، ومبَرًى: َأصُلُه اهلَْمُز: ِمبرَأى، فـََرتَك اهلمَز. يقوُل: 
  ِمبنَظٍر من احلَياِة، حسن، ومسمع حسن، أي: يرون ما يشتهونه ويسمعونه.

َّم - ١٧  ُمتََبطِِّحـــَني علـــى الَكنِيـــِف َكـــَأ
 

ــــــا  ــــــعِ يـَْبُكــــــوَن َحــــــْوَل َجَن  زٍَة مل تـُْرَف
 

قولُه: ُمَتَبطِّحَني: ُمْسَتلقَني على وجوِهِهم. والَكِنيُف: حظريٌة من َخَشٍب َأو َشَجٍر 
  تـُتَّخُذ لإلبِل لتقيها الرِّيَح والربَد.

 َبَكــُروا علــيَّ، ِبُســْحرٍَة، َفَصــَبحتـُُهم - ١٨
 

ـــذَّبِيِح، ُمَشْعَشـــعِ    مـــن عـــاِتٍق، َكـــَدِم ال
 

: الوقُت قبَل الَفْجِر. وَصَبْحتـُُهم: َسَقيُتهم الصَّبوَح. والعاِتُق: اخلمُر قولُه: السُّْحَرةُ 
َشْعَشُع: املرقُق باملاِء.

ُ
  العِتقُة القدميُة. وامل

راِجـــــُل َحتتَــــــهُ  - ١٩
َ
 وُمَعـــــرٍَّض، تـَْغلِــــــي امل

 

 َعجَّلـــُت طَْبَختَـــُه، لِـــَرْهٍط، ُجـــوَّعِ  
 

َُعرَُّض: اللَّْحُم الذي مل يـَبْ 
راِجُل: مجُع ِمْرَجٍل، وهو ما يُطبُخ فيه.قولُه: امل

َ
  لْغ ُنضَجُه. وامل

 ولَــَديَّ َأْشــَعُت بَــاِذٌل لَِيمينِــهِ  -٢٠
 

 َقَسًما، لََقـْد أَْنَضـْجَت، مل يـَتَــَورَّعِ  
 

قولُه: اَألْشَعُث: املضروُر احملتاُج، َأْصُله من َشَعِث الرأِس. يبذُل مييَنه: َحيلُف. ومل 
  عن اليمني، َمَضى عليها. يقوُل: قد أَْنَضَجْت، ومل يـَْنَضْج. يَتورَّع: مل يكفَّ 

 وُمَسهَِّديَن، ِمَن الكالِل بـََعثْتـُُهمْ  - ٢١
 

ـــــــاِد، إىل َســـــــواهَم ظُلَّـــــــعِ   ـــــــَد الرَُّق  بـَْع
 

َ فـََلْم َأَدْعهُم أن يـََناموا، فـََبعثُتهم  ُد: املمنوُع من النَّوم. يقوُل: َجاؤوا َكالنيِّ َسهَّ
ُ
قولُه: امل

َتغُري. والظُلَُّع: اليت قد َحِفَيْت من التَّعِب، إ
ُ
ىل ِإبٍل َكالٍة. والَساِهُم: الَضاِمُر امل

  واِحُدها ظَاِلٌع.



  أ. ناصر توفيق اجلباعي  -استدراك على األصمعيات 
  

٥٥٧

ــــَفاُر، بِرِمِّهــــا فـََتَخاُهلــــا - ٢٢  أَْوَدى السِّ
 

 ِهيًمــــــــــــا ُمَقطََّعــــــــــــًة ِحبــــــــــــاَل اَألْذرعِ  
 

ُم: َداٌء يََأخُذ اِإلبَل َشِبيٌه باُحلمَّى، من قولُه: َأْوَدى به: ّذَهَب به. والرِّمُّ: الشَّْحُم. واهلُيا
اُء عنها،  ا ذلك ُفِصَد هلا ِعرٌق ليخفَّ الدَّ ا املاِء، َتشرُب فال تـَْروى، فإذا أصا َشهوِ

  وَيْذَهب ويـَْربد َغليُلها.

ـــــُد الَفيَـــــاِيف بالرَِّحـــــاِل، وُكلُّهـــــا - ٢٣  ختَِ
 

 يـَْعـــــدو، ِمبُْنَخــــــرِِق الَقِمـــــيِص َمسَيــــــدَعِ  
 

ولُه: ختَُِد: من الَوَخداِن، وهو َأْن يـَْرمي البعُري بقوائمه كمشي النَّعاِم. والَفَيايف: الِقَفاُر. ق
والَسَميدَُع: اجلميُل الشُّجاُع، وجعله ُمْنخرِق الَقميص ملعاجلته السََّفر وابتذاله فيه 

  نفسه.

 وَمطيــٍة، محَّلــَت َرْحــَل َمِطيَّــةٍ  -٢٤
 

 ثــاِر، ِبَدعــدَعِ َحــرٍَج، ُتَشــمُّ ِمــن العِ  
 

يقول: ِسرُت على إبلي فكلما احنسر بعٌري، أو مات أو قام َحوَّلُت َرْحَله على بعٍري 
األصمعي:   آخر. واَحلرَُج: النَّاقُة الظاِمَرُة أو الطويلة اجلسيمة على وجه األرض. وقال

َع، فلما جاء اإلسالم ُكرَِه كانت اإلبُل يف اجلاهلية إذا َعثـََرْت قِيَل: َدْعدَْع لِتَـْنمَي وتـَْرتَف
  ذلك فقالوا: اللهمَّ اَْرَفْع وانـَْفْع.

 وُمنـــــاِخ َغـــــْريِ تَِئيَّـــــٍة، َعرَّســـــُتهُ  -٢٥
 

ْضــَجعِ  
َ
 َقِمــٍن، مــن احلَــَدثاِن، نــاِيب امل

 

َناخُ 
ُ
: َمْوِضُع ِإنَاخُة اإلبل. والَتِئيَُّة: أي املكث. والتـَّْعريُس: نُزوُل القوِم قوله: وُمناٍخ: امل

من الَسَفر ليًال. وَقِمٌن: َخِليٌق وَجديٌر. واَحلَدثاِن: نُوُب الدهِر وَحوادثُُه. ونَاِيب 
ْضَجِع: ال ُيطمأُن فيه وال يـَُقاُم ِبِه.

َ
  امل

 َعرَّْســـُتُه، وِوَســـاُد رَأِســـي َســـاِعدٌ  - ٢٦
 

 َخـــــاِظي الَبِضـــــيِع، ُعُروقُـــــه مل تُْدَســـــعِ  
 

ا، وقد  ْمتلُئ. والَبِضيُع: اللَّْحُم. ويُقاُل: َدَسَع البعُري جبرّتِِه إذا َدَفع 
ُ
قوله: اخلَاِضي: امل

  مأل َفَمه.
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٥٥٨

 فـَرَفـَْعـــُت َعْنـــُه، وهـــو َأْمحَـــٌر فَـــاتِرٌ  - ٢٧
 

ـــَر أَْن َملْ يـُْقطَـــعِ   ، َغيـْ  قَــْد بـــاَن ِمـــينِّ
 

فَاتٌِر: أي: َقْد َخِدَر. وَأمحر: يـَْعين َساِعَدُه. فـََقْد َرفـََعُه من حتِت رأسه، وهو أمحر قولُه: 
  َخِدٌر، كأنَّه مقطوٌع َغْري أن مل يُقَطع.

ـــا - ٢٨ ُ ـــَأْت ثَِفَنا  فـَـــَرتى حبيـــُث تـَوَكَّ
 

 )١٢(أَثـَرًا َكُمْفـَتَحِص الَقطـا للَمْهَجـعِ  
 

اعِني والَعُضديِن من بَاطن، وُمْفَتَحُص القطا: حيث يفحص قولُه: الثَِّفَناُت: َمواِصُل الذِّر 
ا كأفحوص القطا  يف األرض لبيضه. واملهجع: موضع اهلجوع. وقيل إمنا جعل ثفنا

ا وَكرَاِكُرها وتـَْبُسُط َمَشاِفُرها. ُ   لصغرها، ألّن جنائب اإلبل َتْصُغر ثِفنا
 وَحمَــــــلِّ َجمْــــــٍد ال يَُســــــرُِّح أَْهلُــــــهُ  - ٢٩

 

ــــــــوِل ِلَمرتَــــــــعِ  يــــــــومَ    اإلقامــــــــِة واحلُل
 

وجمدِت اإلبُل إذا َأَكَلْت  ).١٣قوله: وحملِّ َجمٍْد: َعْطٌف على داِر احلفاِظ يف البيت (
م إذا كانوا يف َجْدٍب مل َيرتكوا أحياءهم وعشائرهم ويرحلوا يف طلب  َّ ِنصُف الّشَبِع يُريُد َأ

   وحّده.اخلصب. وهذا البيت زيادة من رواية ابن األعرايب
ـــْت َمَناِمسُهـــا اَحلَصـــى - ٣٠  وتَقـــي إذا َمسَّ

 

 َوَجًعـــــــــا وإْن تـُْزَجـــــــــْر بـــــــــه تـَتَـرَفَّـــــــــعِ  
 

قوله: تقي: من الوقي، وهو احلفا. واملناِسُم: مجع َمْنسٍم، وهو ُخفُّ البعري. وترتفَُّع: 
  تـَْرَتفُع يف سريِها وُتْسرُع.

ليه األنباري يف آخر ) ونص ع٢٤هذا البيت رواه ابن األعرايب بعد البيت (
  القصيدة، مع البيت اآليت:

ـــــٍة َختُـــــبُّ براكـــــبٍ  - ٣١  ومتـــــاِع ِذْعلَِب
 

 مــــــــاٍض ِبِشــــــــيَعِتِه وَغــــــــْريِ ُمَشــــــــيَّعِ  
 

: من اخلََبِب، وهو َضْرٌب من الَعدو.   قوله: الِذْعلبُة: النَّاَقُة السريعُة. وَختُبُّ

                                                           
) هذا البيت آخر األبيات يف الديوان واألبيات الثالثة الالحقة يف املفضليات حتقيق وشرح: ١٢(

أمحد شاكر وعبد السالم هارون. وذكر حمقق االختيارين: البيتني األخريين يف اهلامش، ومها 
  .٧٣). ص ٣١ -٣٠(
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  )*(قصيدُة أبي دواد اإليادي

  من أمثال العرب قول الشاعر: ذكر الزخمشري يف املستقصى
  ال يـُْرِسُل السَّاَق إالّ ُممِْسَكً◌ا َساقَا«

  من قوِل احلارِث بن َدُوسر:
 َأىنَّ أُتِـــــــــيَح لـــــــــه، ِحْربَـــــــــاُء تـَْنُضـــــــــبةٍ 

 

ـــاَق إالّ ُممِْســـًكا َســـاقا  ال يـُْرِســـُل السَّ
)١٣(« 

 

ا:   ويف هامش الصفحة ذا
صمعي يف اختياراته لقيس بن احلدادية، قال الصنعاين هو أليب دواد اإليادي، ورواه األ«

  .»)١٤(وهي أُمُُّه، واسم أبيه منقذ
ذا االسم. أّما أبو دؤاد اإليادي فقد وردت له  وليس يف األصمعيات شاعر 

  :)١٥(قصيدتان يف األصمعيات غري هذه. والقصيدة يف ديوانه على النحو اآليت
  قال أبو دواد اإليادي:

ــــٍل ِمجــــاَل  - ١ ــــوا بَِلي  احلــــيِّ واْجنَــــَذبُواَزمُّ
 

 مل يـَْنظــــــُروا باْحِتمــــــاِل احلــــــيِّ إْشــــــرَاقَا 
 

  مل يـَْنظُروا: مل يـَْنَتِظُروا. احتمال احلّي: ارحتاُهلُم.

 َحيـــــثُهُم َنْطـــــٌس ُذو َجنـــــدٍة َشـــــِرسٌ  - ٢
 

 أَْوَصــى لِيـُــْزِعَجهُم بــالَطْعِن َســوَّاَقا 
 

                                                           
ر جاهلي من وصاف اخليل اجمليدين. انظر ) هو جارية بن احلجاج من حي من إياد، شاع*(

  .٨٧٩، والسمط: ١١٥املؤتلف واملختلف: 
، ٢) املستقصى من أمثال العرب: أبو القاسم جار اهللا حممود بن عمر الزخمشري، ط١٣(

  .٢٦٩ص  ٢م. ج١٩٧٧ -ه١٣٩٧
  .٢٦٩ص  ٢) املصدر السابق: ج١٤(
سان عباس وآخرين، مكتبة احلياة، ) شعر أيب دواد اإليادي: غوستاف غرنباوم، ترمجة: د. إح١٥(

  .٣٢٦م. ص ١٩٥٩بريوت، 
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  النَّْطُس: احلاذُق باألمور.

ِـــيَح هلـــا،  -٣ ـــاُء تـَْنُضـــَبةٍ َأىنَّ أُت  ِحرَب
 

ـــاَق إالّ ُممِْســًكا َســـاقَا   ال يـُْرِســُل السَّ
 

ـــــــــَعة -٤  ُمَفرِّقًـــــــــا بـــــــــَني ُأالٍَّف ُمَلسَّ
 

 قد َجاَنَب النَّاَس تـَرَقًُّحـا وِإْشـَفاقَا 
 

  ُمَلسَّعٌة: مقيمٌة ال تربح.
ـــرَاٌت ِحـــَني يَـــْذُكَرها -٥  تـَْعَتـــاُده َزفـَ

 

ــــــاَســــــَقيـَْنه ِبُكــــــؤوِس املــــــوِت أَْفوا   َق
 

٦- .........................  
 

ــا  ــاُة الشــمِس أَْوراَق  َحلَّــْت عليــه إِي
 

  إياُة الشمِس: نُورُها وُحْسُنها.

، ونسب له البيت السابق يف )١٦(ويف االختيارين ورد ذكر قيس بن احلدادية اخلزاعي
  املقطوعة السابعة والثالثني.

  :)١٧(قال قيس بن احلدادية
 وأمسـى الَقلـُب ُمشـتَاقابَاَنْت ُسَعاُد،  - ١

 

 وأَقـَْلَقْتهـــــا نـــــوى اِإلزمـــــاِع، إِقالقَـــــا 
 

  قولُه: بَاَنْت: فَارَقْت. واِإلزماُع: أَْزَمَع على اَألْمِر ثبََّت عليه َعزَمُه.
 وهاَج بالَبِني، منها، ِمْهَجـٌس َفِجـعٌ  - ٢

 

 قــد كــاَن، قِــْدًما، بَِفْجــِع البَــِني نـَّعاقَــا 
 

  الّشيُء يف صدرِه َيهِجُس: َخَطر بباله. قولُه: ِمْهَجٌس: َهجسَ 
 َأضـــَحْت َمَنازُِهلـــا، بالقـــاِع، َدارِســـةً  - ٣

 

 إالّ نُئِيًّـــا، َكَوْشـــِم اجلَْفـــِن، َأْخالقَـــا 
 

قولُه: النُِّئّي: مجُع النـُّْؤي، وهو احلفريُة َحْوَل اخلَْيمِة متنُع عنها ماَء املطِر. واَجلْفُن: غمُد 
                                                           

هو قيس بن منقذ بن عمرو من بين سلول بن كعب من خزاعة، شاعر جاهلي كان كثري ) ١٦(
الغارات، شجاًعا فاتًكا تربأت منه خزاعة يف سوق عكاظ. واحلدادية أمه. انظر: االختيارين 

  . ٣٢٥. معجم الشعراء: ص ٢ص  ١٣. األغاين: ج ٢١٦ص 
مؤسسة الرسالة، بريوت،  ٢االختيارين: األخفش األصغر، حتقيق: د. فخر الدين قباوة، ط )١٧(

  .٢١٦م. ص ١٩٨٤
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  بالية.السيِف. واَألخالُق: ال
 أَْدىن اِإلمــــــــــاءُ ِمجــــــــــاالٍت، قُراِســــــــــيةٍ  - ٤

 

 ُكـــوَم الـــذُّرى، ُمـــوََّر اَألْعَضـــاِد، أَفـَْناقَـــا 
 

قوله: الُقراِسيُة: الضَّْخمُة الشديدُة. والُكوُم: َمجُع َأكوٍم، وهو البعُري العظيم السَّناِم. 
  ُق: الُفحوُل املَكّرمُة.وُموَُّر: مجع َمائٍِر، وهو املاِئُج السَّريُع اَحلرَكِة. واألَفنا

ـــاُء تـَْنُضـــَبةٍ  -٥ ِـــيَح هلـــا، ِحْرب  َأىنَّ أُت
 

ـــاَق إالّ ممُِْســـًكا َســـاقَا   ال يـُْرِســـُل السَّ
 

قوله: تـَْنُضَبٌة: َشجرٌة تَْألُفها اَحلرايب، واِحلربَاُء إذا ما جلأ إىل شجرٍة، فزالت الشَّمُس 
ُيْضرب للُملِحف: أي ال يدع حاجة  عنها حتّول إىل ُأخرى َأَعدَّها لنفسه، وهذا مثلٌ 

  إالّ سأل أخرى.

  )*(الرواسي قصيدة أبي دؤاد

  جاء يف لسان العرب يف مادة (ودع):

  ويقال لألمحق ميرد الودعة يشبه بالصيب قال الشاعر:«

 واحلِْلـــــُم ِحْلـــــُم َصـــــيبٍّ َميْـــــرُث الَوَدَعـــــهْ 
 

ن متيم قال ابن بري أنشد األصمعي هذا البيت يف األصمعيات لرجل م
  بكماله:

ـــــقٍ  ـــــٍز َعـــــْوَزٍم َخَل ـــــُن مـــــن ِجْلَفزِي  »)١٩(والَعْقــــُل َعْقــــُل َصــــٍيب َميـْـــُرُس الَوَدَعــــهْ   السِّ

                                                           
الرؤاسي رؤاس كالب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة، شاعر فارس. انظر: طبقات  هو أبو دؤاد) *(

). ) لسان العرب: (ودع). و(جلفز١٨(. واملؤتلف وامل٧٦٩فحول الشعراء الطبقات: ص 

  ودََّع الصيب: ُوِضَع يف ُعنِقِه الَودَُع.
  .١١٥ختلف: ص 
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٥٦٢
  

وقد ورد البيت كامًال عند ابن دريد يف اجلمهرة منسوبًا أليب دؤاد الرواسي، وليس له 
  ذكر يف األصمعيات املنشورة:

  ارث قال الشاعر:رجل ممرَّث: صبور على اخلصام، واجلمع مم«قال: 
ـــــقٍ  ـــــٍز َعـــــْوَزٍم َخَل ـــــنُّ مـــــن َجْلَفزِي  السِّ

 

 »)٢٠(الَوَدَعـــهَ  واحللـــم حلـــم َصـــيبٍّ َميْـــُرثُ  
 

على الوزن والروي  –وقد ورد يف لسان العرب أبياٌت منسوبٌة أليب دؤاد الرواسي 
  :-ولعلَّها تكون من األصمعيات  -وهي قوله: 

 هـــــــالَّ َســـــــأَْلِت، َجـــــــزَاِك اهللاُ َســـــــيِّئةً 
 

ــا قـََزَعــهْ    إذ َأْصــَبَحْت لَــْيَس يف َحافَاِ
 

  قولُه: قـََزَعه: الَقزَُع قطُع السَّحاِب، الواحدة قـََزَعٌة.
ــــــنّاِت َشاِســـــــَفةً  ــــــوُل كالشَّ  َورَاَحــــــِت الشَّ

 

ــــــهْ   ــــــَلها رَاٍع وال رُبـََع ــــــي رِْس  ال يـَْرجتَِ
 

تفع َضْرُعها. الَشاِسُف: الَياِبُس من قولُه: الشَّْوُل: الشَّْوُل من النوِق الّيت َخفَّ لَبَـُنها وار 
الضمِر واهلزاِل، وقد َشَسَف البعُري َيْشُسُف ُشسوفًا. وَشنَّ اجلمُل من العطِش: إذا 

  يَِبَس. قوله: رُبـََعْه: الرَُّبُع: الذي يُنتج يف الربيِع، وهو أوُل النِّتاِج.
 واْعــــــَروَرِت الُعلُـــــــَط الُعْرِضـــــــيَّ، َترُكُضـــــــه

 

ــــوا  ــــداِء والرَّبـََعــــهْ أُمُّ الَف ئ ِرِس بالدِّ
)٢١( 

 

قولُه: الُعُلُط: الذي ال خطام عليه، ويقاُل: بعٌري ُعُلٌط ُمُلٌط: إذا مل يكن عليه َوْسٌم. 
  والُعُلُط: الطوال من النوِق.

                                                                                                                                        
  ) لسان العرب: (ودع). و(جلفز). ودََّع الصيب: ُوِضَع يف ُعنِقِه الَودَُع.١٩(
) مجهرة اللغة: (مرث) و(دعو). اجلَْلَفِز واجلالِفُز: الصَّلُب، ونَاَقٌة َجْلَفزِيٍز: َصلبٌة غليظٌة، ٢٠(

املتشنجُة وهي مع ذلك عموٌل. َيصُف امرأًة أَسنَّْت وهي مع ِسنِّها  واجلَْلَفزِيُز: الَعجوزُ 
  َضِعيَفُة الَعْقِل.

  ) لسان العرب: (علط) واجلمهرة: (دأدأ).٢١(
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  قولُه: الرَّبـََعه: الرَّبـََعُة: شدُة العدِو وقيَل هي َأَشدُّ عدو البعِري.

ِة اجلدِب، يقوُل: رَِكَبْت هذه املرأُة ا ليت هلا بنوَن فوارس بعريًا َصْعًبا ُعريًا من شدَّ
وكان البعُري ال خطام له، وهذا يضرُب مثًال يف ّشدِة األمر، فإذا كانت أُمُّ الفوارِس قد 

ا هذا اجلهُد فكيَف غريها؟   بَلَغ 

  )*(قصيدة َعْبد اهللا َسليمة الغاِمِديّ 

  قال البطليوسي يف شرح أدب الكتاب:

  د ابن قتيبة:وأنش«
ــــــــــاِت َضــــــــــْيٍق َصــــــــــْدرُهُ   ُمتَـَقــــــــــاِرِب الثَِّفَن

 

ـــاِن َشـــِديِد طـــيِّ َضـــرِيسِ    رَْحـــِب اللََّب
 

  الشعر لعبد اهللا بن سليمة بن احلارث أنشده األصمعي يف اختياراته وقبله:
 ولقـــْد َغـــَدوُت علـــى الَقنِـــيص ِبَشـــْيَظمٍ 

 

ْغـــُروسِ  
َ
 »)٢٢(كاجلِـــذِْع َوْســـَط اجلَنَّـــِة امل

 

وجد هلذا الشاعر اسم يف األصمعيات املنشورة. والبيتان يف املفضليات، وال ي
وبالرتتيب الذي ذكره البطليوسي دون تغيري. وتبلغ القصيدة أربعة عشر بيًتا يف 

  املفضليات وهي:
ـــــــوسِ  -١ ـــــــٍع فيُب ياُر بُتوَل ـــــــدِّ  ملـــــــن ال

 

ــــيسِ   ــــُر َذاِت أَن ــــاِض رَْيَطــــَة َغيـْ  فـَبَي
 

  اِضٌع يف أَْرِض َشنوءة.ويروى: بَتوَلٍع، وهذه َمو 

                                                           
) اختلف يف اسم أبيه، فقيل سلمة، وقيل سليمة، وقيل سليم. وهو عبد اهللا بن سليمة بن *(

ألعلى. عمرو بن كعب: انظر: احلارث بن عوف بن ثعلبة. والغامدي نسبة إىل جده ا
  .٧٦. املوشح: ١٠٢املفضليات: حتقيق: شاكر/ هارون ص 

) االقتضاب يف شرح أدب الكتاب: ابن السيد البطليوسي، طبع ومراجعة: عبد اهللا أفندي ٢٢(
  .٣٢٩، ص ١٩٥١البستاين، املطبعة األدبية، بريوت، 
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٥٦٤

 أَْمَســـْت مبُْســـَنتِّ الرِّيـــاِح ُمِفيلـــةً  -٢
 

ْنُكــوسِ  
َ
ــَع يف الَيــِد امل  كالَوْشــِم، رُجِّ

 

ا َعْيين إذا مل تـَْعرِْفها، ومنه: فاَل رأُي فالٍن.   يقاُل: أَفاَل عيين ُطوُل الَعْهِد، وفالْت 

ا، أي َجريُها وِإْسرَاُعها. وُمفيلٌة: َمْطموَسٌة َخِفَيْت  وقولُه: ُمْسَنتّ الرِّياِح: موضُع اْسِتَناِ
  َمَعاِلُمها. والَوْشُم املنكوُس: الذي أُعيَد عليه الَوْشُم.

ـــــا َجـــــرُّ الـــــرَّواِمِس َذيـَْلهـــــا -٣  وكَأمنَّ
 

ْعُفـــّو َذيْـــُل َعـــرُوسِ  
ُ
 يف َصـــْحِنها امل

 

دروُس. يقول: كأنَّ الرَّواِمُس: الّدواِفُن يعين الرِّياَح. وُذيوُل الرِّياِح: مآ
َ
ْعفّو: امل

َ
خريُها. وامل

ا مبمِر هذه الرِّياِح.   َذْيَل َعُروٍس َمرَّ 
 فتَـَعــــدَّ َعْنهــــا ِإْذ نَــــَأْت ِبِشــــِملِّةٍ  -٤

 

 َحـــْرٍف َكُعـــوِد الَقـــْوِس َغـــْريِ َضـــُروسِ  
 

ئُة اخلُُلِق، فـََتعدَّ عنها، أي انصرف عنها. وِمشِلَّة: ناقٌة َخفيفة. والناَقُة الضَّروُس: الّسي
ا تُعَمُل من َأْصَلِب الشََّجِر. وأراَد َصالبَتها. َّ   وقوله: كُعوِد الَقوِس، َأل

 ولَقــْد َغــَدْوُت علــى الَقِنــيِص ِبَشــْيَظمٍ  - ٥
 

ْغـــــروسِ  
َ
 كاجلِـــــذِْع َوْســـــَط اجلَنَّـــــِة امل

 

ْغروِس وسط اجلنَّة. واجلَنَّةُ: البُ 
َ
  ْستَاُن.الشَّيَظُم: الطويُل، وأراد كاجلذِع امل

ــــــــــاِت َضــــــــــْيٍق َزْورُهُ  - ٦  ُمتقــــــــــاِرِب الثَِّفَن
 

 َرْحـــِب اللَّبــــاِن َشـــِديد طَــــيِّ َضــــرِيسِ  
 

قولُه: الثَِّفَناِت: َمواِصُل الّذراعِني يف الَعُضديِن والساقِني يف الَفخذيِن، وإّمنا الَثِفَناُت 
  للبعري، وها هنا ُمْسَتعاٌر.

ْيٌب من اآلخر. وَرْحٌب: واسع. واللبَّاُن: الصَّّدُر. واملعىن: َأّن ِمرفقيِه َأَحُدمها َقرِ 
وقوله: َشديِد َطيٍّ َضرِيِس: أي َشديُد طيِّ الِفقار، يُقاُل للُصلِب الشديِد الِفَقاِر: 

قيل: ُضرَِسْت َضْرًسا، وَضَرسُتها  - َضِرٌس َضْرًسا، وأصله يف البئر إذا طُويت حبجارٍة 
  أَنا.

 ِمـْن ِفضَّـةٍ  يـُْعَلى َعليـِه َمَسـائحٌ  -٧
 

ــــيسِ   ــــُر يَِب ــــاِب املــــاِء َغيـْ  َوثَــــرى َحَب
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الَعَرِق. أراَد صفاء َشعرتِِه وِقَصَرها، فيقوُل: إذا َعرَِق فهو كذا. والثَّرى: أَّوُل ما يـَْبُدو من 
ِسيحُة: ِقطعٌة من الفضِة، مجُعها َمَساِئٌح. أي كأنَّه أُلِبَس َصَفائح من ِفَضٍة 

َ
ْسيُح وامل

َ
وامل

  ْسِن لونِِه وبَريقه.من حُ 
ـــــبٍ  - ٨ ْشـــــُعوِف أَْعلـــــى َمْرَق

َ
ـــــَرتاه كامل  فـَ

 

ـــــٍة وُســـــُلوسِ   َل  َكَصـــــفاِئٍح ِمـــــْن ُحبـْ
 

ْشُعوُف: الذي َقْد َفزِع َفَذَهب فؤاُده. يقول: ُشِعَف ُفؤاُده فهو يف أعلى موضٍع 
َ
قوله: امل

َلة: َمثَُر ا ِة َخوفه. وَصَفاِئُح: َطرَاِئُق. وُحبـْ لطَّْلِح. وُسُلوٌس: ِنظَاٌم من َفريٍد يكون فيه ِلشدَّ
  وُلْؤُلؤ، الواِحُد َسْلٌس.

 يف ُمـــــْرِبالٍت َروََّحـــــْت َصـــــَفرِيَّةٍ  -٩
 

ـــــــَر َورِيْـــــــسِ    بَنواِضـــــــٍح يـَْقطُـــــــْرَن َغيـْ
 

إذا تـََفطََّر الشََّجُر يف قـُُبل الربِد قيل: قد أَْرَبَل، وهو الرَّْبُل، ومجُعُه رُبُول. ويُقال: للرِّْمِث 
: قد أَْوَرَس، فهو َواِرٌس. وُمْرِبالت: رِيَاٌض َذاُت رْبٍل، وهو َضْرٌب إذا  ا فاْصَفرَّ أَْدَرك ِجدًّ

  من الّشجِر يـَْبدأ ظهور ورِقه يف آخر الَقيظ.
 فـَنَـَزْعتُـــــــُه وكـــــــَأنَّ فَـــــــجَّ لََبانِـــــــهِ  -١٠

 

ــــــُروسِ   ــــــَداُك َع ــــــِه َم َهِت  َوَســــــَواَء َجبـْ
 

َداُك: َحَجٌر ُيسحُق عليه الطِّ 
َ
يُب. والَفجُّ: الطريُق الَواِسُع. وأَراَد ِبَفجِّ لبانِِه: َوْسَط امل

  َصدرِِه. ونـََزْعُته: َكَفْفُته.
 ولََقْد ُأَصـاِحُب َصـاِحًبا ذا َمْأقَـةٍ  - ١١

 

 ِبِصـــَحاِب ُمطَّلِـــِع األَذى نِْقـــريسِ  
 

ِة وُسْرَعُة الَغَضِب، ويُقاُل يف ِمْثٍل: (أَنَا  ُة اِحلدَّ ْأقة: ِشدَّ
َ
َتِئٌق وَصاِحيب َمِئٌق فكيَف امل

َِئُق: السَّرِيُع الَغَضِب. وِنْقريٌس: َعاِملٌ 
نـَتَّفق). والتَِّئُق: املمتلُئ، إن ُمسَّ انَفَجَر. وامل

  باألمور.
ـــْد أُزَاِحـــُم َذا الَشـــَذاِة ِمبِـــْزَحمٍ  - ١٢  ولَق

 

 َصـــْعِب الُبَداَهـــِة َشـــذى وَشـــرِيسِ  
 

ُن ذو َشَذاٍة على صاحِبِه، أي ذو أذى. واملِزِحُم: ويُروى: ولقد أُرَاِجُم. يُقال: فال
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فاجأُة إذا ُفوِجئ. وَشريٍس: 
ُ
زامحِة. وَصْعِب الُبداهِة: شديُد الُبداَهِة، وهي امل

ُ
الشَّديُد امل

  من الشَّراَسِة وهي ُسوُء اخلُلِق.

ـــْد أَلِـــُني ِلُكـــلِّ بـــاِغي نِْعَمـــةٍ  - ١٣  ولََق
 

 وِيسِ ولََقـــْد أَُجـــازِي أَْهـــَل ُكـــلِّ َحـــ 
 

  يُقال للرجل: إنَّه لذو َحَويٍس، إذا كاَن ذا عداوٍة وُمضارٍّة. ومنه َرجٌل َأْحوٌس.
  يقوُل: أنا لّنيُ اجلانِب ملن َقَصَدين لَِناِئٍل وَفْضٍل، َشديٌد على من الَتَمَس َشرِّي.

 ولَقــْد أُداِوي َداَء ُكــلِّ ُمَعبَّــدٍ  -١٤
 

ــــــــْت علــــــــى النِّطِّــــــــي   سِ بَِعنِيَّــــــــٍة َغلََب
 

َعبَُّد: الذي قد َجِرَب وَذَهَب َوبـَرُه حىت مل يـَْبَق له َشعر. والَعِنيَُّة: أَْبواُل اِإلِبِل ُتطَبُخ 
ُ
امل

ا اَجلَرُب الذي قد َأعيا. والنِّطِّيُس: من  مع أَْدويٍة ويُطاُل ِإنـَْقاُعها وَحْبُسها، فـَُيعاُجل 
َباَلَغُة يف

ُ
  اَألشياِء. التَّنطُِّس، وهو التَـنَـوُُّق وامل

  

  

  للبحث صلة
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+  
  

  )مجمعية وثقافية (أنباء
  

  حفل استقبال
  األستاذ الدكتور أنور الخطيب
  عضًوا في مجمع اللغة العربية

  

م  ٢١/١/٢٠٠٩ - ه  ٢٥/١/١٤٣٠يف الساعة السادسة من مساء األربعاء 
احتفل اجملمع باستقبال األستاذ الدكتور أنور اخلطيب، عضًوا يف جممع اللغة العربية، 

حتفى  يف جلسة علنية، حضرها
ُ
خنبة من رجال السياسة والعلم واألدب وأصدقاء امل

  به وطالبه.
بدأ احلفُل بكلمة األستاذ الدكتور مروان احملاسين، رئيس اجملمع، اليت رّحب فيها 
بالسادة احلضور، وَهنَّأ الزميل اجملمعي اجلديد، بانضمامه إىل جممع اخلالدين، متمنًيا له 

  مسرية طيبة حافلة بالعطاء.
مث ألقى األستاذ الدكتور حممد مكي احلسين اجلزائري، أمني اجملمع، كلمة 
الرتحيب بالزميل اجلديد. فتحدث عن سريته، ومكانته العلمية، وجهوده يف خدمة 

  العلم واإلنسانية.
مث ألقى األستاذ الدكتور أنور اخلطيب كلمته، اليت حتدث فيها عن سلفه الراحل 

  م.األستاذ الدكتور خمتار هاش

 وننشر فيما يلي كلمات احلفل:



  ٥٦٨

  
  

 رئيس المجمع كلمة الدكتور مروان المحاسني
  في حفل استقبال

  الدكتور أنور الخطيب
  

  أيها الحفل الكريم

ذه املناسبة اهلامة والنادرة، وهي  يسعدين أن أرّحب بكم يف جممع اللغة العربية 
  استقبال عضو جديد ينضّم إىل العاملني يف جممعنا، القائمني على خدمة اللغة العربية.

إذ إننا نواجه  ،يف عصرنا هذا جًداد أصبحت خدمة اللغة العربية مهمًة صعبًة ولق
منذ  اغَري مسبوق من العامية على لغتنا الفصيحة، كما نواجه حتديات جسامً  اهجومً 

ّدد موقع اللغة العربية يف عامل اليوم.   مطلع القرن الواحد والعشرين 

ِة املعتمدِة يف املنظمات الدولية شرٌف أن تكون اللغُة العربية إحدى اللغات الرئيس
  بقائها يف هذا املوقع.إل اكبريً   ايتطلب من جمامع اللغة العربية جهدً 

ا اللفظية األسطورية  فإن اللغة العربية ال تتبَّوأ تلك املكانَة الرفيعة بفضِل ثرو
ا، شعرائها ومجاأو لتألُّق  ،واعتماِدها نظام االشتقاق يف توليد األلفاظ فحسب ل أد

ا حاملٌة لثقافة فلسفيٍة وعلمية جعلت منها لغًة عاملية قرونً  عديدة، بعد  ابل أل
أن تطابقت مع متطلبات معظم العلوم النقلية، وقام علماؤها بتطويِر ما وصل 

م. م وخربا   إليهم، واالرتقاِء بالعلم مستندين إىل جتار

صورًة يف تسهيل تعليم النحو إن خدمَة اللغة العربية يف عصرنا هذا مل تعد حم
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، كما أن لتصحيحهالتمكني أبنائنا من لغتهم األم، أو رصِد األخطاء الشائعة 
مهمَة اجملامع ليست مقصورًة على الَغوص يف بطون املؤلفات الرتاثية الرائعة 

  الستخراج األلفاظ اجلميلة منها، واستكماِل الشروط البالغية للخطاب السوّي.

ا مكاَن الصدارة يف بيوتنا، وُتسيطُر  بل إن احلداثةَ  اليت حتيط بنا، وحتتلُّ أجهزُ
على حّيز كبري من فكر شبابنا، تلك احلداثُة اليت يرافقها دفٌق غزير من مفهومات 
جديدة وألفاٍظ مستحدثة حتمل إلينا نتاج احلضارة اليت تسود عاملَنا، تتطلب منا 

  ِة إخراجه بلغة عربية سليمة.ستيعاب كل جديد وإعادالجمهوداٍت ضخمًة 

إننا نواجه هجمًة حداثية قسرية عاتية، تلك اليت تُزّودنا بوسائَل لتخفيِف أعباء 
ا َتفرض علينا  احلياة واإلعانة على حتمُّل شظف العيش يف املسكن واملعمل، إال أ

  .إجياَد األمساء ملا مل نشارك يف صنعه، وقد جنهل األسس اليت اعُتمدت يف تركيبه

إن احلداثَة اليت تتكسَّر أمواجها على ُشطآننا، فاحتًة أمامنا آفاقًا جديدة نـََتجاَوُر فيها 
مع أمم استولت على مستقبل اجلنس البشري ومقدراته مبا توصلت إليه من علوٍم وإجنازاٍت 

ا على حياتنا، ولكنه ا يف خارقة يف مجيع اجملاالت املعرفية، إمنا هي نِعمٌة نُفيد من إسقاطا
  .أية حال متّثل حتديًا جذريًّا حني حماولة الوصول إىل ُسُبل اللحاق بركبها

فإذا أردنا أن َتدخَل احلداثة إىل عقولنا، وأّال نكتفي حبصاِد ما َزَرَعته، كان لزاًما علينا 
  جتهيُز لغتنا العربية باملستندات الالزمة لَفهم احلداثة، ومن َمثّ املسامهِة يف تطويرها.

جممع اللغة العربية قد آىل على نفسه اإلصراَر على جتهيز املقابالت العربية  إنّ 
للمصطلحات اليت ترتكز عليها العلوم العصرية، ليصل شبابنا إىل َطْرق أبواب 
م، فيستطيعون الدخوَل يف  املعرفة بلغتهم األم بعد أن تستقر املفاهيم يف أذها

فسري كلِّ لفظة أجنبية تعرتض طريَق احلداثة شركاَء، ال تابعني حيارون يف ت
م.   دراسا
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وهذا ما جعل جممَعنا َيدُخل يف مشروع واسع يهدف إىل توحيد املصطلحات 
ملا طرأ عليها من اختالفات  ااملستعملة يف تدريس العلوم يف جامعات القطر، نظرً 

ا مرحلٌة أوىل تُ  رفع تلك الدراسُة مردُّها إىل اخللفية الثقافية لكل أستاذ من األساتذة. إ
بعَدها إىل احتاد اجملامع العربية، الذي يتوّىل إيصاهلا إىل اجملامع األخرى، لتكوَن 
األساس املعتمد يف نقل العلوم إىل العربية، وقد ّمت إجناز معجٍم للكيمياء وآخر للفيزياء 

  الطباعة. يف طورومها 

د لنا سداَد هذا إن مساَر التعريب يف سورية منذ مطلع القرن العشرين يؤك
م  املسلك الذي أنتج أجياًال من الشبان والشابات استطاعوا إثباَت وجوِدهم ومقدِر
العلمية يف خمتلف املعاهد العلمية يف العامل. فلقد أثبتت اجلامعات السورية أن تدريس 
العلوم باللغة العربية ميتاز على تعليمها بلغات أخرى من حيث استيعاُب الطالب ملا 

على طرح املقابالت األجنبية بُِلغتها يف سياق التدريس  اإلحلاحَ رض عليه، وأن يُع
  يشكِّل قاعدة متينة ملتابعة العلوم بعد التخرج.

ولذا فقد أخذ جممعنا على عاتقه االلتفاَت إىل العلوم احلديثة، واالعتماَد على 
وخمتلف فروع  يةاتك اجملاالت، كاللسانيات واملعلومأعضاء جدد ينتمون إىل تل

اهلندسة، ليسامهوا يف إجياد املقابالت لأللفاظ األجنبية احلديثة، بقصد تدعيم قواعدها 
  باللغة العربية قبل أن تستقرَّ املصطلحات األجنبية يف كتبنا وأذهاننا.

وسوف يرتافق هذا بدراساٍت مستفيضة للرتاث العريب اإلسالمي يف العلوم، 
الذي اتَّبعه أسالفنا حني كانوا السّباقني إىل ما يسمى  لكشف حقائِق املسلِك العلمي

املنهج العلمي. كما أن جممعنا سوف يتعمَّق يف دراسة تراثنا اللغوي واألديب 
  والفلسفي، إلعادة إخراج أفضِل تلك الكنوز ووضعها يف تناول الدارسني.
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  أيها السيدات والسادة

الستقبال زميل كرمي نَعِقد على  إنين إذ أشكر لكم حضورَكم هذه اجللسة العلنية

علمه وشخصه آماًال كبرية، البد يل أن أوّضح املنطلقاِت اجلديدَة اليت ستؤثر يف عمل 

  جممعنا يف السنوات القادمة.

برفع عدد  ٢٠٠١عام  ٣٨فإن السيد رئيس اجلمهورية كان قد تكّرم بإصدار القانون 

وحني تعثَّرت السبُل املوصلة إىل ملء  أعضاء اجملمع من عشرين عضًوا إىل مخسة وعشرين.

عام  ٥٠الشواغر بأعضاء جدد ألسباب خمتلفة عاد السيد الرئيس وتفّضل بإصدار املرسوم 

وهو يسمح باستكمال شواغر عضوية اجملمع دفعًة واحدًة مبرسوم مجهوري دون  ٢٠٠٨

ا لفتٌة   َدد الزمنية وأساليب انتخاب األعضاء إفراديًا. إ
ُ
كرميٌة من السيد الرئيس انتظار امل

  .أعطت دفًعا جديًدا إلعادة اجملمع إىل املكانة اليت يستحقها

وقد اجتمع جملس اجملمع إثر صدور القانون وسجل مقرتحات أعضائه يف حتديد 

كما سّجل أمساء من يراهم أعضاء ليت جيب فتح أبواب الرتشيح إليها،  اجملاالت ا

  اجمللس أهًال مللء هذه الشواغر.

فرز هذه املقرتحات بإشراف السيدة نائب رئيس اجلمهورية الدكتورة  جرى وقد

وحبضور وزير التعليم العايل الدكتور غياث بركات، وانتهى الفرُز إىل  ،جناح العطار

حتديد أمساء الذين فازوا بأكثر األصوات. وكان جملس اجملمع قد حرص على انتخاب 

لعلمية احلديثة املطلوبة، وذلك حلقول ااملتخصصني الذين هلم إجنازات عملية يف ا

إىل علماء اللغة العربية الذين سريفدون جمهود اجملمع يف حقل صوغ  ضافةً إ

  املصطلحات، وإعادة االعتبار إىل تراثنا اللغوي واألديب.
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 ٣٠/١٠/٢٠٠٨/ تاريخ ٣٩٨وقد تفضل السيد الرئيس وأصدر املرسوم رقم /
زمالئهم،  مع دفعًة واحدًة وهم الذين حازوا ثقةَ بضم األعضاء اجلدد الثمانية إىل اجمل

ل أن حتُضروا حفَل استقبال كلٍّ منهم يف ليسامهوا يف تسريع تطور العمل اجملمعي، ونأمُ 
  األسابيع القادمة.

  أيها السيدات والسادة

إن تشريفي من قبل زمالئي بأن أكون يف طليعتهم للسري مبجمعنا إىل املستوى 
، هو الذي أتاح يل فرصة الوقوف أمامكم يف هذه املناسبة الواعدة األعلى من اإلجناز

  للرتحيب بالعضو اجلديد.
إن الغاية من حفل االستقبال هذا ليست التعريَف بأساتذة قد َأسَدوا خدمات 
ُجّلى يف جمال التدريس والتأليف، وإمنا القصُد هو حتديُد موقع كل منهم يف اجملهود 

نا جلعل اللغة العربية قادرًة على التطابق مع متطلبات احلركة اجلماعي الذي يبذله جممع
  العلمية احلديثة.

وقد درج جممعنا أسوًة باألكادمييات الكربى على تكليف العضو اجلديد إحياَء 
ذكرى أحد أسالفه يف اجملمع، واستذكاَر مآثره، وإبراَز اخلطوط الفكرية اليت سار عليها 

  اجملمعيون األوائل.

نستهلُّ استقبالَنا لألعضاء اجلدد يسرين أن يكون يف طليعتهم عامل حقيقي وحنن إذ 
هو األستاذ الدكتور أنور اخلطيب، وهو دارس وحمقق وباحث ميداين، قد توىل دراسَة 
النبيت السوري مبجموعه، وتصنيَف األنواع النباتية املوجودة يف بالدنا، وحتديَد موقعها يف 

طات هامة يف احلفاظ على البيئة، وسنستمع إليه بعد أن يقوم التصانيف الدولية، وله نشا
  بتقدميه األستاذ الدكتور مكي احلسين أمني اجملمع فليتفضل.
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  أمين المجمع كلمة الدكتور مكي الحسني
 في حفل استقبال

  الدكتور أنور الخطيب
  

  أيها السيد رئيس المجمع، األستاذ الدكتور مروان المحاسني
  أيها السادة الزمالء المجمعيون األفاضل

  أيها الحفل الكريم
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

يـيب الذي يقيمه جممعنا الستقبال يسعدين أن أشارككم يف هذا االحتفال الرتح
  السيد األستاذ الدكتور أنور اخلطيب عضًوا جديًدا يف هذا اجملمع.

  ويطيب يل أن أحدثكم عن سريته وأعماله العلمية.

نشأ الدكتور أنور يف أسرة عريقة معروفة بالعلم والتعليم، واخلطابة وحتفيظ القرآن 
بآيات اهللا تعاىل املقروءة، توجه لدراسة  الكرمي يف املدارس الشرعية. وبعد أن تشبع

  آياته املنظورة، يف عامل النبات خاصة.

على إجازة يف العلوم الطبيعية من جامعة دمشق. ولكن بدأت  ١٩٥٢حصل يف عام 
، أي قبل سنٍة من خترجه. ذلك أن أستاذه الفرنسي هنري بابو ١٩٥١خربته الوظيفية عام 

زّكاه للعمل ») التصنيف النبايت«ويدرِّس بالفرنسية مقرر  (الذي كان يعمل يف كلية العلوم،
ودعم هذه التزكية عميد كلية العلوم آنذاك األستاذ  حمضِّرًا رئيسًيا مالزًما يف املخترب،

النبات ثالث سنوات، توفيق املنجد رمحه اهللا. مث عمل بعد خترجه معيًدا يف قسم علم 
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لدكتوراه بدرجٍة مشرِّفٍة جًدا يف اختصاص أوفد بعدها إىل فرنسا. وبعد حصوله على ا
فُعنيِّ يف اهليئة التدريسية ١٩٥٩عاد إىل الوطن يف آخر عام » التصنيف والبيئة النباتية«

يف قسم علم النبات بكلية العلوم. وتدرج يف هذه اهليئة من مدرس إىل أستاذ مساعد إىل 
دمشق معه حتت عنوان  تعاقدت جامعة ١٩٩٣أستاذ. وبعد إحالته على التقاعد عام 

  م.٢٠٠٢، واستمر التعاقد حىت عام »اخلربة النادرة«
ويف خالل املدة الطويلة جًدا من العمل يف اجلامعة، مارس الدكتور أنور اخلطيب 

  مناشط خمتلفة أخلِّصها باآليت:
  : أّلف سبعة كتب جامعية طبعت يف مطبعة جامعة دمشق منها:أوالً 
 التكاثر يف الزمر النباتية.  
 .الفصائل النباتية  
 ...أطلس العمل املخربي للنبات يف ثالثة أجزاء: اخللية، النُُّسج، التشريح  

: أعد مخًسا وسبعني مقالًة ونشرًة وتقريرًا يف جماالت التصنيف والبيئة النباتية، ثانًيا
والتكاثر النبايت والفصائل النباتية، والتلوث ودراسة احمليط احليوي، ودراسة التصحر 

املناطق اجلافة، واالستفادة من النباتات الطبية، وتوسيع مساحة اِحلراج وما يقال عن و 
عالقته بزيادة األمطار، ويف جمال الرتمجة والتعريب العلمي، ومنهج بناء املصطلح 

 العلمي، إخل.....
ا  –وقد ُنِشر بعُض هذه الدراسات  يف جمالت سورية وأجنبية  –َوفق جماال

م بعٌض آخر إىل جهات مهتمة بالبيئة، بغية تبصري الناس بأمهية محايتها، متخصصة، وُقدِّ 
(مرفق البيئة العاملي) دراسة علمية مرجعية   UNDPوُقدمت لربنامج األمم املتحدة لإلمناء 

ُورِّثي) يف اجلبال السورية الساحلية وجبل العرب
 .بيئية عن اجلينوم (اجملموع امل

مؤمترًا وندوة واجتماًعا يف جماالت البيئة النباتية،  ٢٧: شارك د. اخلطيب يف ثالثًا
والتنمية املستدامة، وبرنامج اإلنسان واحمليط احليوي، وإقامة احملميات واملتاحف 
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ا، ويف تقييس املصطلح العلمي العريب، ويف جمال عمل املنظمات غري  الطبيعية وإدار
وتونس والرباط وكينيا وفرنسا احلكومية، وذلك يف بغداد والكويت وبريوت والقاهرة 

  وإيطاليا وإسبانيا وكندا والواليات املتحدة األمريكية.
 : تعاون د. اخلطيب مع مثاين عشرة مجعية وهيئة علمية، من أمهها:رابًعا

جلنة تعيني النباتات الطبية يف اجلمهورية العربية السورية، وكان رئيًسا هلا مبوجب 
  .١٩٧٧قرار من وزير الصناعة عام 

 ) ١٩٩٧جلنة تنسيق املصطلحات النباتية يف جممع اللغة العربية بدمشق.(  
 ) وكان رئيًسا هلذه ١٩٩٨جلنة محاية مدينة دمشق يف مجعية أصدقاء دمشق (

  اللجنة.
 ١٩٩٩ضو مؤسس جلمعية محاية البيئة السورية (وهو ع.( 

وأبرز هذه األعمال تعاونه مع األستاذ هنري بابو من جامعة ليون يف فرنسا، 
واألب بول موتريد من جامعة القديس يوسف يف بريوت، وذلك جلمع النباتات 

ة، جتاوزت الطبيعية السورية، وإقامة أول َمْعَشب (هرباريوم) يف اجلمهورية العربية السوري
عشرين ألف ورقة عشبية، ُسجِّل لكل منها مكان اجلمع وتارخيه  ٢٠٠٠٠عيناته 

واالسم العلمي للنبات. وهذه العينات حمفوظة يف قسم علم النبات يف كلية العلوم 
 جبامعة دمشق، ويف مركز البحوث يف وزارة الزراعة.

ى وثالثني إحد ٣١: وفضًال على ما ذكرت، ألقى د. اخلطيب ونشر خامًسا
حماضرة يف املراكز الثقافية بدمشق، ويف جملة أصدقاء دمشق خاصة. وهذه احملاضرات 
تعرب عن مدى تعلق د. اخلطيب مبدينته وعن عشقه هلا، وعن محاسته لتبصري املواطنني 

 باألخطار احمليطة مبدينة دمشق القدمية خاصة.
ًضا من ذلك أنه تـََتبَّع  وقد اهتم د. اخلطيب بالتأثيل (أي التأصيل) اللغوي أي

اليت تعين الشجر الكثيف امللتف، وُجتمع على أَْيك  –كلمة (أيكة) العربية األصيلة 
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ا دخلت قدميًا يف اليونانية، مث يف الالتينية، مث يف فرنسية العصور الوسطى،  – فوجد أ
املتعلقة حبوثه  ١٨٨٦مث يف اإلنكليزية. فقد نشر البيولوجي األملاين إرنست هيغل سنة 

بتنظيم العالقة بني األرض والشجر، مبتدًعا علًما جديًدا امسه إيكولوجي أي (علم 
  األَْيك) أو األيكّيات.

وهكذا نرى أن اللفظ العريب األصيل استغرب قدميًا مث عاد إلينا حديثًا على أنه 
ية بضاعة مستوردة! لذا رفض املتحمسون للعربية تعريب لفظ (إيكولوجي) محاية للعرب

يف رأيهم، مع أن تعريبه هو إعادة اللفظ إىل موطنه. فرتمجوا إيكولوجي بعلم البيئة، أو 
ذا خلط بني البيئة واحمليط (الكنف    ). envirementالبيئيات، وجرى 
  وتقديرًا جلهود الدكتور اخلطيب العلمية املتميزة:

  على جائزة اجمللس األعلى للعلوم ألفضل البحوث  ١٩٦٢حصل سنة
  علمية احمللية .ال

  َسجلت اَمسه على لوح الشرف املنظمُة العربية للتنمية  ١٩٧٩ويف سنة
  الزراعية يف جامعة الدول العربية.

  كتاب شكر على جمموعته النباتية من العاملني يف املركز   ١٩٨٥وتلقى عام
  الدويل للبحوث الزراعية يف املناطق اجلافة (إيكاردا).

 إىل عضويته. ٢٠٠٨لعربية بدمشق، سنة وضمَّه جملس جممع اللغة ا 
هذا هو الزميل العزيز الدكتور أنور اخلطيب، الذي يسرين أن أرحب به جمدًدا، 

 وأن أمتىن له موفور الصحة ودوام العطاء.

 أشكر لكم حسن استماعكم والسالم عليكم ورمحة اهللا.
  



  ٥٧٧

  
  

  كلمة الدكتور أنور الخطيب
 في حفل استقباله

  
  

  السيُد األستاُذ الدكتور مروان احملاسين رئيُس جممِع اللغِةِ◌ العربية.
  السيدات والسادُة أعضاُء أسرِةِ◌ اجملمع.

  السيداُت والسادُة احلضور.
  السالم عليكم ورمحة اهللا.

ألمسيِة املباركة. ريب اشرح احلمُد ِهللا الذي أْنعَم علي باحلديِث إليكْم، يف هذه ا
  يل صدري، ويسر يل أمري، واحلل عقدة من لساين يفقهوا قويل!...

إنه لشرٌف عظيٌم، أن أكون أحَد أفراِد هذه األسرِة الكرميِة، اليت آلت على 
نفِسها رعايَة اللساِن العريب املبني... وقد َدعوُت اهللا أن أكون عند حسن الظَِّن 

بالشكر لرئيس اجملمع وأعضائه على الثقة اليت منحتين شرف  وامسحوا يل أن أتقدم
  الزمالة، كما أخص بالشكر الزميل احملرتم الذي تفضل واستقبلين. وبعد... 

ملا كان من تقاليد اجملامع يف العامل وصُل احلاضِر باملاضي فإنين أتشرف بإحياء 
يُفاخُر جممع اللغة العربية ذكرى سلفي الصديِقِ◌ العزيز الدكتور خمتار هاشم رمحه اهللا. 

بدمشق بثالثٍة من رجاالته: الدكتور ِحْكمة هاشم رمحه اهللا رائُد فلسفٍة وحكمٍة وثقافٍة 
ُتمكن والقاموُس البحُر العلميُّ العميق، 

عالية، واألستاذ عبُد اهلادي هاشم اللغويُّ امل
ى خلٍق قوٍمي، وأدب واهلادئ الدكتور خمتار هاشم، َنطَاسيٌّ حاذق علمُه واسع وهو عل

 . خمتار. وحديثي اآلن هو عن الدكتور خمتار رمحه اهللا
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إذا كنت يوًما يف غريبِّ دمشَق القدميِة، وجعلت خلفَك باَب اجلابية، وَميَّمَت 
وجهك شطَر الباب الشرقي،  كنت على رأِس طريٍقٍ◌ كان امسه يف غابر األياِم: 

الطويل وسوَق مدحت باشا ترى يف منتصِف الطريَق املستقيم مث أصبح امسُه: السوَق 
الطريِق وإىل اليمِني باب مسجد سِيِدي هشام ِومئذنَتُه اجلميلَةَ◌. وقد حجبتها أبنيٌة 
مل ُخيَطَّط هلا. وإن وجلت من الفتحة الضيقة اليت تلي اجلامع كنت يف سوق الصوف. 

من أحد فروع ويف جنوبه قوُس نزلِة طاحونة السجن، اليت حيركها ماء كان ينصب 
  بردى تسرَّب حنوها متخفًيا عرب األسواق والبيوت.

(ذََكَر الطاحونَة ابُن عساكر مؤرُخ دمشق الكبري املتوىف سنة إحدى وسبعني 
ا تسميٌة قدمية).   ومخسمئة للهجرة. مما يدل على أ

تتجاوُر يف هذه النـزلة بيوُت الفقراء وبيوُت األغنياء وإذا وصلت إىل الطاحونَة 
جدت على يسارها بيًتا دمشقيًّا عريًقا، يبعد مخسني ومئة  مرت عن سوق مدحت باشا، و 

  حيث جتارة والِد املختار: عارف حسن هاشم العبجي.
درٌج خشيب صاعٌد إىل الطوابِق العلويِة وجبانبه دهليٌز طويٌل، مث ساحٌة مساويٌة 

ار، َتْسَتِمدُّ م اءها من حبرِة قاعة البيت، وتدفعه تتوسطها حبرٌة جيري فيها املاُء ليَل 
إىل حبرة املطبخ، فبيِت املاِءِ◌ الذي جيري بصورة مستمرٍة، منظًفا الفضالت من دون 
ا منطقة الشاغور اجلواين حيث شوغرة املياه يف   صنبوٍر أو (ريغار) أو (سيفون) إ

ض، تتناثر كل رقعة، وقد ُفرَِشت الساحُة باألحجار امللونة وبالرخاِم الناصِع البيا
فيها قصاُع الزهوِر وأصائُص الشمشري، تظللها أشجار من الكباِد والنارنِج والليمون، 
ا الليلُك وأنواٌع من اليامسني البلدي واألصفر والعراتلي، وعلى سطوح  ويتسلق حيطا
غَرِفها الشتوية ُنِصَبْت العرائُش متد أهل البيت بورق العنب يف الربيع، وبالعنب من 

  يف الصيف واخلريف ويقول املثل الدمشقي: فاكهة الدار تطيل األعمار.  مثارها
أبصر فقيدنا املختار النور يف هذه الدار، يف الرابع والعشرين من رمضان سنة ثالث 
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وثالثني وثالمثئة وألف للهجرة وهذا التاريخ يوافق الرابع من شهر آب سنة مخس عشرة 
  ده حبا، وعلى بالطه وبني الرياحني درج. وتسعمئة وألف للميالد. وعلى رحاب سجا

هذا التنوع احليوي الزاخر داخل البيت منفتح على تنوع حيوي عامر آخر خارج 
البيت: تتلوى الدروب على جانيب الطريق، وتكتظ األحياء بالسكان ، وتتشعب فيها 

عبادة بني األزقة واحلارات ، كما يتفرع منه العديد من أسواق املدينة.  وتنتشر مواقع ال
اعمل لدنياك كأنك تعيش أبًدا، واعمل آلخرتك  «األحياء واألسواق لتقول لصاحبنا: 

  ».كأنك متوت غًدا

ا، أن يبصر النور كاتب هذه السطور، املاثل  ِ ا ومعجزا ومن َطرِِيف األقداِر وأغِر
ئة وألف أمامكم، يف البيت ذاته ، يف الثاين عشر من ربيع األول سنة سبع وأربعني وثالمث

للهجرة املوافق للخامس والعشرين من آب سنة مثان وعشرين وتسعمئة وألف للميالد. 
  لقد ولدنا يف بيت واحد، بفارق أربع عشرة سنة، ويف شهر ميالدي واحد.

َل على الذهاِب إىل املدرسة، عابرًا نزلَة طاحونة السجن، جمتازًا  ملا يـََفَع املختاُر محُِ
ت باشا، مرورًا بسوق اخلياطني فإىل (ما بَني البحرتني) سوَق الصوِف فسوَق مدح

حيث (الكلية العلمية الوطنية) القائمة إىل اليوم، وختليًدا لذكرى مديرها صممت هذه 
 القاعة اليت حنن فيها اآلن.

تعلم مبادَئ القراءِة والكتابِة وبعد ختم القرآن يف سنته الدراسيِة الثانية، كان 
عِرِ◌ دمشق الكبري، ويف أحد األيام، تقدم املختار خجًال ببعض تلميًذا للخليِل، شا

أبيات الشعِر، فأثار إعجاب ُأستاذه، كيف يقول خمتاُر الشعر وهو صغري! فسأله: هل 
تكتُب الكالَم نثرًا، مث ُحتِولُه إىل شعر؟ أجابُه ال، إمنا يزدحم القول يف صدري، وال 

نفسِه: إنه جواُب شاعْر والتفت إليه يقول:  أرتاح إال إذا نطقُت به. قال اخلليُل يف
سيد خمتار، إذن أنت شاعْر. ويذكر شاعرنا خمتار، رمحه اهللا، هذا احلوار بقصيدة 
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  جتري على لسانه يقول فيها:

 وكــــــان أُســــــتاَذنا ِفيهــــــا اخلليــــــُل فهــــــلْ 
 

 أالُم يوًمــــــــا إذا مــــــــا جئــــــــُت ُمفتخــــــــرا 
 

ــــــــــةٍ  ــــــــــا بأبيــــــــــاٍت ُمَهْلَهَل ــــــــــُت يوًم  َوِجْئ
 

ـــــــــــــدَّ    ْمُتها حبيـــــــــــــاٍء خائًفـــــــــــــا حـــــــــــــذراَق
 

َتهُ   فقـــــاَل: خمتـــــاُر أقبـــــْل، ِجْئـــــُت ُســـــدَّ
 

 فقـــال: قـــْل يل. نظـــُم الشـــعِر كيـــف جـــرى؟ 
 

 هـــْل َتْكتُـــُب القـــوَل نثـــرًا مث تـَْنِظِ◌مـــهُ 
 

 َوفْــــَق الَعــــُروِض وفيــــه صــــرَت ُمقتــــدرا 
 

 فقْلـــُت:كال، جيـــيُش الشـــعُر يف خلـــدي
 

 أضـــــــــيُق صـــــــــدرًا بـــــــــه إال إذا صـــــــــدرا 
 

ِ◌ُكمُ فقــــــال: يُ  ــــــواٌن ِبَصــــــفِّ  فــــــتُح دي
 

 فيــــــه ُيَســــــجَُّل مــــــا يــــــأيت بــــــه الُشــــــَعرَا 
 

 وهـــــــــــــــــذه أوُل األشـــــــــــــــــعاِر فاحتـــــــــــــــــةً 
 

 إين أرى الغيــــــــــَث بعــــــــــد اليــــــــــوم منهمــــــــــرا 
 

  إىل أن يقول رمحه اهللا 

َقتـَُنـــــــا  وأيـــــــن أســـــــتاُذنا بـــــــل أيـــــــن رِفـْ
 

 مـــن راَح مـــنهم وَمـــْن مـــا زال منتظـــرا 
 

كلية العلمية الوطنية، وحصَل على البكالوريا أمت املختاُر دراسَته الثانويَة يف ال
األوىل، فكان األوَل على مجيع طالب اجلمهورية، وأُْهِدي له ساعة، ُكِتَب عليها، 
هدية شكري القوتلي سنة إحدى ومخسني وثالمثئة وألٍف للهجرة املوافقة الثنتني 

  وثالثني وتسعمئة للميالد ، وهي حمفوظة لدى ورثته.
ىل املدرسة األرثودكسية، اليت استهوتُه فيها، دروُس ُمديرها الراحل وانتقَل بعدها إ

مجيل صليبا، فأجاَد الفلسفَة وأبدَع فيها، فكان األوَل من بني رفاقه يف البكالوريا الثانية. 
ى حتصيله الثانويَّ حمبًّا للفلسفة، أحلَّ عليه أهُلة لدراسة الطِّب فانتسب  حىت إذا ما أ

 العريب سنة أربع وثالثني وتسعمئة وألف للميالد. وكاَن على مقاعِد إىل املعهد الطيب
السنِة الثانيِة عندما أجاَز أساتذُة الطِّبِّ َنْشَر مقال َدجبََُّه عن مصطلحات ُمْقَرتحة اطلع 

ورَدْت «عليها يف جملة جممع القاهرة مع رأٍي يراه يف بعضها، وَصدَّرته جملة املعهِد بقوهلا: 
الرسالُة املفيدُة من الطالِب السيد خمتار هاشم، فنشكر له عنايَتُه بِتْنِقيِةِ◌ لغة  علينا هذه
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من خرجيي معهد الطب العريب يف  - رمحه اهللا  - كان ». الضاد العلميِة من الشوائب
اجلامعة السورية سنة أربعني وتسعمئة وألٍف للميالد وَعِمَل بعدها يف وزارة الصحة 

َر إىل الغرِب، بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية، يف بعثة واإلسعاِف العام، وساف
للتخصص يف طبِّ األطفال. عاد إىل الوطن يف أيلول سنة  مثان وأربعَني وتسعمئة 
وألف للميالد، وتطوع للخدمة يف اجليش السوري سنة تسع وأربعني وتسعمئة وألف 

ى خدمته يف القوات املسلحة سنة سبعني وتسعمئة وألف  للميالد برتبة رئيس وأ
للميالد برتبة عميد. مل ترتك لُه خدمُة الدولة بإخالٍص واستقامٍة وقًتا لالهتمام مبا يهواه 

  من حبوث أو حتقيقات أو نشرات، حىت إذا ما أحيل على التقاعد بدأ ميارس هواياتِه.
عاجل » ألفاٌظ حائرةٌ «نشر سنة أربع ومثانني وتسعمئة وألف للميالد حبثًا عنوانه 

ْعِدِ◌ن والِفِ◌ِلِ◌ّز واجلوهر من 
َ
فيه ما قيل يف تعريف  ثالث كلمات هي: امل

(املعدنيات) وثالٍث أخريات هي: اُألْشَنة والُطْحُلُب واحلزاز من (النباتات). حاور 
ستقبَل حوارًا جممعيًّا  -رمحه اهللا  -الدكتور عدنان اخلطيب 

ُ
ستقبُل زميله املختار امل

ُ
امل

وَمتتعُت بقراءته، كما أين » ألفاٌظ حائرةٌ «(لقد قرأُت البحث الذي عنونته حبًتا قائًال: 
أعدُت قراءتُه، ابتغاَء تكوين فكرة واضحة حمددة، فِحْرُت كيف حارِت الكلمات بني 
ا: حارْت َحْورًا وُحُؤورًا فَرجعْت من حال إىل حال، أم   يديك؟ هل كانت حائرة أل

ا حارت اَحلَ◌يْـ  َرة وَحتَريَّت فكانت َحْريانًة وحريى، أم أن املعاين كانت حائِرًة أل
ا كما  أثَقَلْتها فتحريت، كما تتحيـَُّر األرُض  إذا امتألت باملاء، أو حتريت مدُلوالُ

ا كانت حائرًة بائرًة ال تدل على يتحريَّ السحاب إذا مل  َتُسْقُه الريح إىل جهة ما، أو أ
ن هذا احلوار اجملمعي عندما قرأتُه، وِحْرُت يف أمري، أو شيء) انتهى احلوار! لقد فَزِعُت م

وانتقلُت  ]٨٣[الشعراء:  َربِّ َهْب ِيل ُحْكماً َوَأْحلِْقِين بِالصَّاحلِِنيَ حتريت أمري وقلت: 
َرِةِ◌ ألفاِظ خمتاِر هاشَم إىل ِحِ◌يرِةِ◌ كلماِت  احملاوِر األمِني اجملمعيِّ عدنان  من ِحيـْ
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اخلطيب إىل ِحريِة املطرِب حممد عبد الوهاب يف أغنيته سهران حريان إىل ِحرية أم  
 
َ
ْجَمِع كلثوم: دليلي احتار، وحريَّت قليب معاك، إىل حرية َتْسِمية جممِع اللغة العربية وامل

العلميِّ العريب فُغِشِ◌َي علي، ومل أهتِدِ◌ لسبيلي فأنا َحرياُن وحائِر وأنتم حيارى 
 َوَأنَّ َهَذا ِصرَاِطي ُمْسَتِقيًما فَاتَِّبُعوُه َوال تـَتَِّبُعوا السُُّبَل فـَتَـَفرََّق ِبُكْم َعْن َسِبيِلِه َذِلُكْم

  ].١٥٣م:  [ األنعا َوصَّاُكْم ِبِه َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقونَ 
عنوانه نشر الدكتور املختار سنة ست ومثانني وتسعمئة وألف للميالد حبثًا مستفيًضا 

يف جملة جممع دمشق. موضًحا فيَض الكلمات » أوزاُن األطباء ومكاِيِ◌ِيِ◌ُهلُم«
اليت َوَرَدْت يف كتب الطب العريب للتعبري عن املقادير الطبية، يف مداواة األمراض 

بني أيدينا من ُمْعَجَمات، يف قصورها يف حتديث أساليبها يف  املختلفة. ونقد ما
التعريف باملصطلحات، كما وجَّه كلمة تقدير وإعجاب ُمْنِصَفًة ألحد جممعّيينا 

ويقتضي اإلنصاُف، أن أستثَين من هذا احلكم، معجَم «القدامى الراحلني، قائًالَ◌ 
ان خطوًة مباركًة، يف طريق العمل َمْنتِ اللغة، تأليف الشيخ أمحد رضا، فإن ظهورَُه ك

اجملمعي، ويكفيه فخرًا أنه َعرَّف األوزان، بلغٍة يفهُمها أبناء هذا العصر وذلك مبقارنتها 
  »بالنظام املرتي

وقد نشر سنة ست ومثانني وتسعمئة وألف يف جملة الرتاث العريب حتقيقه لرسالة 
د اعتاد الطبيب الشاعر، إذا طبية مهمة، ولعثوره على تلك الرسالة قصة نوجزها: لق

ما زار باريس، أن َميُرَّ بدار الكتب الوطنية لالطالع على ما فيها من جديد، أو على 
ما يف كنوزها من جماهل املخطوطات. ويف زيارة غري بعيدة العهد عثر يف فهارس الدار 

دل على على اسم خمطوطة جاءت فيه كلمة غريبة (أبوريّة ؟) متبوعًة بإشارة استفهام ت
ا  رسالٌة حتمل  جهل املفهرس معناها، وأحب طبيبنا االطالع على املخطوطة فإذا 
هذا العنوان (العبورية يف األحباث الوردية) فاستشعر على غموض هذا العنوان: بأن 
الرسالة قد تكون ذات قيمٍة طبية أو نباتية، فطلب نسخة مصورة عنها، وكان شديد 
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) تفتقد صفحات من أوهلا، ولوال أن مصنفها اختتمها األسف، ملا وجدها (خمرومة
بتحقيق  -رمحه اهللا  -بقصيدة، أبان فيها عن نفسه، لظلت جمهولة النسب. لقد قام 

الرسالة ونشرها،  بعد أن عثر على ترمجة وافية ملصنفها. بدأ التحقيَق باإلجابة عن 
املؤلف يشري إىل اهلوة إشارة االستفهام املوضوعة عقب كلمة (أبوريّة ؟) فقال: إن 

القائمة بني الناس، وتقطع أسباب الود بينهم، حىت أصبح كل فرد كوكًبا يدور يف 
مداره اخلاص، هذا يف عهد املؤلف حني كان عبور هذه اهلوة ممكًنا بطريق الورد 
واألزهار، أليس التعبري ضروريًّا لسريان الود بني الناس؟ وتعبري الورد ال يقتصر على ما 

ر من عبري، فلألزهار لغُة تتجاوز الشم إىل النظر، وتتجاوز النظر إىل معان أخرى، ينش
العبورية «وهذا َمْلَحٌظٌ◌ لطيف للمؤلف حممود بن يونس اخلطيب يف تسمية كتابه 

لقد كان املختار واضًحا وموفًقا إىل حد بعيد، يف حتديث » الودية يف األحباث الوردية
شر اهلجري الطبية إىل لغة القرن اخلامس عشر، لغٍة رسالة كتبت بلغة القرن العا

يفهمها غُري األطباء غُري املختصني، لقد كان موفًقا يف التعريف مبؤلف العبورية، ويف 
وذِْكِر األمساء العلميِة والشائعِة ألصناف الزهور َعْرض ما ورد فيها من أنواع النبات، 

يدة بكى فيها ما ضاع أو سرق من  والورود اليت وردت فيها صاغها يف أبيات من قص
كنوز تراثنا، ومن مؤلفات علمائنا األوائل، مع إشارة لطيفة، إىل ما جيب على علمائنا 
املعاصرين، بَْذلُُه من جهوٍد إلحياء ما يف الرتاث من كنوز غالية. نشر سنة سبع ومثانني 

يف جملة جممع » رحلٌة استكشافيٌة يف قانون ابن سينا«وتسعمئة وألف، حبثًا عنوانه 
  دمشق. الحظ فيه ما يلي:

  االهتماُم بالرتاث األديب العريب وإمهاُل دراسة الرتاث العلمي، ويطالُب
  العلماء العرب املعاصرين بإحياء هذا األخري.

  ◌ِاحرتاُم العلماِءِ◌ املسلمَني أبقراَط وجالينوس وديسقوريدس، وتغييُب علماِء
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  العريبَّ واإلمياُن باملعجزة اإلغريقية. الغرِب اجلهَد العلميَّ الرتاثيَّ 

 بعنوان  تقدمي بعِض املالحظاِت على مقالة نشرها الدكتور الفاضل أمحد عروة
( الوقايُة وحفُظ الصحة عند ابن سينا ) ظهرت يف اجمللِد احلادي والستني من جملة هذا 

  املركبة.  اجملمع املوقر وعلى بعض تسميات املواد النباتية واحليوانية واألدوية
وقد أجنز قبل وفاته، حتقيق املخطوطة املعنونة ( قاموس األطّبا وناموس األلّبا ) 
املكتوبة يف القرن احلادي عشر للهجرة، ملؤلفها: َمْدَيِن بِن عبِد الرمحن الَقْوُصوين 
املصري، رئيِس أطباِء داِر الشفاِء ِمبِْصَر، واليت جتاوزت مخسمئة صفحة قدم حتقيقها  

. أرجو اهللا لنشرها - رمحه اهللا  - ة ولده الدكتور غياث إىل الدكتور شاكر الفحامكامل
  أن يساعدين على متابعة هذا املوضوع. 

ويف سنة ألفني للميالد كتب للموسوعة العربية حبًثا معقًدا بعيًدا عن موضوعات 
ثل قدرة ) اليت متُ autonomyالطِّب، والشعر، والتحقيق اللغوي، عنوانه (االستقاللية 

أي اآلالت) على إدارة ياء) وبعض املنظومات غري احلية (املنظومات احلية (أي األح
ا مبعزل عن شروط الوسط اخلارجي. وشرح العالقة بني اإلدارِة الذاتيِة والسربنية  ذا

cybernetics  أن َ ً◌ا وجود استقاللية غريزية، واستقاللية فردية حقيقية، وبـَنيَّ َ ُمبَـنيِّ
العصبية هي اليت ُتوفر االختيار األنسب ودعا إىل ضرورة دراسة: علم  املشابك

األفكار والِنيَّات، وعلِم االجتماع وعلِم النفس، كما دعا إىل االنطالِق والتوسِع يف 
دراساِت اللسانيات (النغوستيك) اليت تُعاجل الظواهر اللغوية، وتستنبط قوانينها 

اية حبثه ص َ يف  عوبة كشف االستقاللية املرتبطة بالسريرة وبالذاكرة ومها املقارنة وبـَنيَّ
 هبتان فرديتان ال تظهران إال يف اجملتمعات.

تعرفُت باملختار يف مجعية أصدقاء دمشق ويف حماضراِت جممع اللغِة العربية، ويف 
ا مًعا يف أحياء دمشَق داخل السور، ويف قاعات املطالعة يف  اجلوالت اليت كنا نقوم 

بة الوطنية صباًحا، والتجوال يف حديقِة اجلاحِظ مساًء وعلى ضفاف بردى. آمن املكت
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املختار حبرية اإلنسان، اليت منحها لنجله األكرب غياث الذي أحب الرياضيات، مقدًما له  
كل متطلبات التقدم العلمي، وهو اليوَم َيْشَغُل كرسي الرياضيات يف جامعة تولوز الثالثة 

اهلندسة الزراعية، وعلى إقامة مزرعة َلُه الثاين عارف على دراسة يف فرنسا، وساعد جن
فوق سطح البحر يف منطقة عسال  مرت ١٨٠٠منوذجية ألشجار مثمرة، على ارتفاع 

الورد، وترك البنته مي الوحيدة حرية االختيار، فحصلت على شهادة الدكتوراه يف اآلداب 
ا عن: أيب خليل الق باين، وهي اليوم مدرسٌة يف قسم اللغة من فرنسا، يف أطروحة أعد

الفرنسية، يف كلية اآلداب يف جامعة دمشق.كنت أشعر مع املختار بدفء صداقة 
العمر، وأمجل سويعات التقاعد، مقلبني صفحاِت أحداِث اليوم متناولني خيوطًا ومهية من 

ا وقفنا أمام مستقبل أردناه أن يكو ن غنيًّا مشرقًا، يستوعب طموحات شبابنا. وكثريًا م
بردى الذي كان يروي لنا قصة، ال تنتهي، عن تاريخ مقدٍس بدأ مبكة، وسار شرقًا وغربًا 
ومشاًال وجنوبًا، كتب سطوره رجال عظام أعالم تركوا لنا معامل شاخمة على دروب الزمن.  
كان الصدق نرباًسا، والواجب يدفع التطلع إىل غايات مثلى. وكم من مرة وقفنا حيارى 

هذه السفينة العربية اإلسالمية ؟ ووقف  ائلني: مل هذا العدد الكبري من الربابنة على متس
كل منا يف صف ربان توسم فيه بعد النظر، وحسن الطوية، وصدق النية ولكن 
الطريق طالت وال يزال الشاطئ بعيًدا يف احللم، فالعامل يتحد وحنن نتفرق والقرش 

كانت أم إسالمية أو عاملية، غري عابئ   ينهش يف خمتلف جوانب السفينة عربية
باألصوات املتخاذلة اليت ميتزج فيها األنني باالستجداء وال من مستجيب. وكم 
تساءلنا ومل نزْل أين االجتاه الصحيح نظرنا إىل األعلى واألسفل، وإىل اليسار وإىل 

  اليمني، ومضى العمُر، واحللُم الكبُري يضيُق به الواقع.

ذا التلميذ الشيخ النشيط، حينما كان يطلب مين االسم ولكم كنت أستمت ع 
ِ◌ها الطبية.    العلميَّ لبعض النباتات احمللية وخواصَّ
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لقد غادرت يا خمتار، ولكن احللم ال يزال يراودنا، وكثرت تساؤالتنا ولكن ما من 
جميب، واسودت الصورة يف الذهن حىت ملعت بارقة أمل تقول: إن النهضة اليت بدأت 

ا بتحطيم األوثان لن تبعث ثانية إال بتحطيم األوثان: اجلهل، الفرقة، النرجسية. مس   ري

األعباء كثرية، واحلمل ثقيل، والدرب طويل، والعمر قصري هل أستطيع أن أسري 
على دربك يف خدمة العربية والذكر احلكيم؟  وعلى درب األمني عدنان اخلطيب، 

مري مصطفي الشهايب: إذا تطلعنا إىل الكبار وعلى درب األستاذ املعلم الكبري األ
  أصبحنا كبارًا! باللغة والفكر والتاريخ. إن واجبنا لن ينتهي ما دمنا أوتينا املقدرة.

 َوُقْل َربِّ أَْدِخْلِين ُمْدَخَل ِصْدٍق َوَأْخرِْجِين ُخمْرََج ِصْدٍق َواْجَعْل ِيل ِمْن َلُدْنَك
  ]٨٠[اإلسراء:  ُسْلطَانًا َنِصريًا

  عليكم ورحمة اهللا وبركاته. والسالم
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  حفل استقبال

  األستاذ الدكتور ممدوح خسارة
  عضًوا في مجمع اللغة العربية

  
م  ٢٨/١/٢٠٠٩ -ه  ٢/٢/١٤٣٠يف الساعة السادسة من مساء األربعاء 

احتفل اجملمع باستقبال األستاذ الدكتور ممدوح خسارة، عضًوا يف جممع اللغة العربية، 
حتفى به يف جلسة علنية، حضرها خنبة من رجال السياسة وال

ُ
علم واألدب وأصدقاء امل

  وطالبه.

بدأ احلفُل بكلمة األستاذ الدكتور مروان احملاسين، رئيس اجملمع، اليت رّحب فيها 
بالسادة احلضور، وَهنَّأ الزميل اجملمعي اجلديد، بانضمامه إىل جممع اخلالدين، متمنًيا له 

  مسرية طيبة حافلة بالعطاء.

ألستاذ الدكتور حممد إحسان النص، كلمة الرتحيب بالزميل اجلديد. مث ألقى ا
  فتحدث عن سريته، ومؤلفاته، ومكانته العلمية.

مث ألقى األستاذ الدكتور ممدوح خسارة كلمته، اليت حتدث فيها عن سلفه الراحل 
  األستاذ الدكتور شاكر الفحام.

  وننشر فيما يلي كلمات احلفل:



 

  ٥٨٨

  
  

  رئيس المجمع مروان المحاسنيكلمة الدكتور 
  حفل استقبال في

  الدكتور ممدوح خسارة
  

  أيها الحفل الكريم

  

يسرين أن أرى هذا احلشد املتميز من املثقفني يُقبلون على احتفالنا باستقبال 
أعضائنا اجلدد، مؤكدين اهتمامهم مبستقبل هذا الصرح العلمي املؤَمتَِن على الرتاث، 

ل
ُ
  تزِم هدَف إعادة اللغة العربية إىل موقع الصدارة يف وجدان أبناء جمتمعنا.وامل

لقد طال أمد الفراق بني لغتنا وجمتمعنا، وغارت ينابيُع االهتماِم مبصريها ومبا حتتاج 
ا. فلقد بـََرَزت بوادر االحنطاط يف  إليه لتتجاوز املكائد اليت تعرتض طُُرق النهوض 

مّيٍة متسّلطٍة على شؤون احلياة اليومية، تلك العامية اليت بدأت استعماهلا حتت طغيان عا
ا كل مدينة عربية.   تتمّتع باستقاللية ُقطرية وانتهت إىل هلجاٍت تنفرد 

وإذا أضفنا إىل ذلك الَتسيُّب جنوَح بعِض شبابنا إىل إدخال اللغة األجنبية يف 
م اليومي، تبّدى لنا ما ترزح حتته لغتُنا من ضغ وط. ولو كان األمر حمصورًا يف خطا

استعمال اللغة األجنبية بديًال عن اللغة األم يف مناسبات حمدودة، لرّحبنا بذلك 
دف إىل التمكن من لغة أجنبية ألغراض علمية. إال أن ما نراه من  وعددناه غوايًة 
ا تعاقٍب سخيف بني أجزاٍء عربية وأخرى أجنبية يف حوار اجتماعي بني الشباب جيعلن

  نتساءل عن األسباب املوصلة إىل مثل هذا التصرف.
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هل ما ُيشاع عن صعوبة تعّلم اللغة العربية هو املسؤول عن عزوف اجلمهور عن 
  استعماهلا إال مضطرًا ؟

فهناك من يرّوج ملقولِة أن النحَو العريب وقواعَد اإلمالء واإلعراب طالسُم ال 
مر أن النحو العريب مرتبٌط ارتباطًا وثيًقا باملسار ُحيِسن َفكَّها إال املختصون. وحقيقُة األ

  الفكري الذي انتهت إليه قواعُد املنطق الصوري.
هذا ما تبّني خالل مناظرٍة دارت بني أيب بشر، مّىت بن يونس الفيلسوف ممثِل 

، ه٣٢٠املناطقة، وبني أيب سعيد السريايف النحوي يف جملس الوزير ابن الفرات سنة 
 »النحو واملنطق أيّهما أدقُّ يف معرفة صحيح الكالم من َسقيمه«ملناظرة وكان موضوع ا

وقد استطاع السريايف يف ذلك اجمللس أن يُفِحم خصَمه بتوضيحه حلقيقة النحو. ذلك 
ألن اللغة العربية، بعد أن كانت تعتمد النظاَم املعريفَّ البياّين القائم على االستدالل 

ى القياس، قد انتهت يف القرن الثالث بتأثري من علم ، أي عل»بالشاهد على الغائب«
الكالم حني مالحقة العالقة بني اللفظ واملعىن، إىل إثبات قواعِد النحو قواعَد عقليًة 
ميكن اعتماُدها للوصول إىل التعبري الواضح، املوّضِح للمعاين واملقاصد، وهذا هو غرض 

  واعَد للفكر.املنطق أصًال، وبذلك أصبحت القواعُد النحوية ق
لقد تبّني أن العّلة ال تكُمن يف النحو، بل هي نابعة من أساليَب عقيمٍة لتدريسه 

ا.   مازال بعض املدرسني ملتزًما 
وقد ال نكون منصفني لو حصرنا التقصَري يف أداء املدرسني، فإن معظَمهم من 

  املتميزين يف جماهلم وحيملون شهادات عليا يف علوم العربية.
لِعّلة يف ظاهرٍة واضحٍة هي هبوط املستوى الثقايف يف جمتمعنا إىل بل إن ا

ُمنَخَفٍض ال يُنذر إال مبزيد من االحندار. فقد َخَلت معظم البيوت من الكتب، 
واسَتهَوت اجملالت املصّورة خميال شبابنا، وترّكزت مصادر الثقافة عندهم يف الربامج 
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  التـَّْلَفزِيَّة.

لغة املشاركني فيما يسمى برامَج على اهلواء مباشرة،  وال يستطيع أحد امتداحَ 
  تُناَقش فيها موضوعاٌت اجتماعية هامة، إال أن الَغَلبة فيها للغة العامية.

أما حمتوى معظم هذه الربامج فال أظن أنه يشكل إضافًة ثقافيًة ميكن هلا أن 
ح املرتكَز األساس يف َترِدف جمهودات التعليم، أو حتّل حملَّ التعلُّم الذايت الذي أصب

اجملتمعات الغربية، حيث نرى القراءَة يف صميم اهتمامات الشباب أينما كانوا يف 
حّلهم وترحاهلم. إن البيوَت اخلالية من الكتب، واليت ال تعتمد التعليم حمورًا 

  الهتمامات العائلة، ال ميكن أن تكون رديًفا ملدرسٍة مقّصرة.

إن تعليم اللغة العربية ليس من اختصاصات جممعنا، بل إننا مكّلفون بتسهيل 
الُسُبل للوصول إىل تعليم سوّي، يُعيد إىل اللغة العربية مكانتها املركزية بني مكّونات 

  شخصية اإلنسان العريب.

وهذا ما َجَعلنا نُصبُّ جمهوًدا كبريًا يف جمال املصطلحات اليت تسّهل تدريس العلوم 
باللغة العربية، حرًصا على إدخال الثقافة العلمية إىل أذهان طالبنا بُيْسٍر ودقة. كما أن 
جممعنا ما فتئ، إىل جانب ذلك اجملهود، َيسُلك كلَّ الُسُبل اليت تُبعد عن طالبنا مصريًا ال 

ا لغٌة أجنبيٌة جيري تعلُّمها بالكثري من العناء،  يليق بتارخينا، وهو أن تكون اللغة العربية وكأ
  على أساس التلقني وليس على تَفتُّح السليقة.

فلقد ُعين جممعنا بدفع الذرائع اليت جتعل من اللغة العربية حصًنا منيًعا ال يدخله إال 
كما درس يف مؤمتره عام   ٢٠٠٢املختصون، إذ أقام ندوًة لتسهيل تعليم النحو عام 

، وكّلها ٢٠٠٧يف مؤمتره لعام عالقة اللغة باجملتمع، مث درس لغة الطفل  ٢٠٠٥
  حماوالٌت لكشف موقع اخللل يف حسن استعمال لغتنا الفصيحة.

وهناك من يشكو صعوبَة اإلفادة من معامجنا الرتاثية الستكمال ثروته اللفظية، 
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والتثبُِّت من انطباق األلفاظ على املقاصد. صحيٌح أن اإلنسان ال يتعلم اللغة من 
ا املست نُد الذي يُركن إليه يف حّل اإلشكاالت اليت تعرتض طريق املعاجم، إال أ

  الكّتاب، وطريَق مجهرة املثقفني.

لقد طرأ تعطٌُّل على جمهودنا املعجمي اللغوي منذ بضع سنوات، إال أن املعاجم 
  مازالت يف لب اهتماماتنا.

حنن ال نتطلع إىل إصدار معجم لغوي يضاهي ما صنعه أمثال ابن منظور أو 
بادي أو حىت البستاين يف العصر احلديث. إال أننا قد بدأنا نشارك يف صناعة الفريوز 

املعجم التارخيي للغة العربية الذي يقوم احتاد اجملامع على إصداره. وهو معجٌم سوف 
ا األلفاظ يف احلقِب املتعاقبة من تاريخ  يبّني الفروق الداللية والشكلية اليت مرت 

  احلديث.ثقافتنا وصوًال إىل العصر 
كما أن جممعنا يشارك اجملمع اجلزائري يف مشروٍع لغوي كبري هو مجع الذخرية 
اللغوية املتداَولة يف نصوصنا األدبية، وهو عمٌل ميكن إمتامه يف سنوات قليلة باالعتماد 

  على التسهيالت احلاسوبية.
ة هذا ومن أهدافنا كذلك إصداُر معجم للمعاين نُدخل فيه ما استقر على ألسن

املثقفني يف العصر احلديث من عبارات وأساليَب لغوية، مع اإلصرار على تأثيل كّل ما 
  يرد فيه.

وحنن اآلن نعمل يف املراحل األخرية من معجم أللفاظ احلضارة يتناول أبوابًا 
عديدة: باب املنـزل ومستلزماته، باب املالبس، باب املهن واحلرف، باب األماكن 

إىل عرضه على جملس اجملمع لنتمّكن من إصداره خالل عام واملباين، وسوف يصار 
٢٠٠٩.  

إن صناعة املعجم ختصٌص حقيقي حيتاج إىل باٍع طويل يف املفردات واأللفاظ 
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والرتاكيب اللغوية، والشك بأن اعتماد احلاسوب أساًسا لتصنيف املفردات، ووسيلًة 
  لربطها جبذورها، هو الذي سوف يسّهل عمل اللغويني.

إذ نستقبل يف هذه األمسية الدكتور ممدوح خسارة عضًوا جديًدا يف جممعنا  وإننا
وقد توىل تقدميه إليكم األستاذ الدكتور إحسان النص، البد لنا من اإلشادة مبا يتمتع 
به من معرفة لغوية نادرة، وأن نبدي إعجابنا بنَـَفسه الطويل الذي أتاح له اخلوَض يف 

خرج منها األلفاظ اليت ميكن استعماهلا مصطلحاٍت، أغوار معجم لسان العرب، ليست
  وقد قام بتحديد كلِّ باٍب ميكن استعماُل املصطلح فيه.

وختاًما فإذا كان األستاذ ممدوح يستحق املديح وهو أهل له، فإننا اعتربنا أن  
ُكنيته ميكن أن تضاف إىل قائمة األضداد يف اللغة، إذ إن ممدوح خسارة كسٌب 

  .حقيقي جملمعنا
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  عضو المجمع كلمة الدكتور إحسان النص
  في حفل استقبال

  الدكتور ممدوح خسارة
  

  

  الدكتور مروان احملاسين رئيس جممع اللغة العربيةاألستاذ 
  سيدايت ساديت

منذ أمد قريب بانضمام مثانية من أعالم الباحثني  جممع اللغة العربية بدمشقسعد 
م سوف يرفدون ا م ومعارفهم، وهم أهل لذلك. إىل دوحته، ومن احملقق أ جملمع خبربا

وجممعنا يعّول عليهم يف حتقيق أهدافه، ومن أبرزها رعاية اللغة العربية اليت تعاين اليوم من 
ا وتنّكر أهلها هلا.   آفات اإلمهال والعبث مبقّوما

م إذا مّروا يف  إّن ممّا حيّز يف نفس الغيورين على اللغة العربية ويثري غضبهم أ
واق دمشق يرون الفتات احملاّل التجارية والصناعية وغريمها مكتوبة باللغة األجنبية، أس

حىت لُيخّيل إىل من يتجّول يف أسواقنا أنه يف بلد أجنّيب ال يف دمشق اليت كانت 
  حصًنا حصيًنا للغة العربية.

وليست هذه اآلفة املنكرة وقًفا على دمشق وحدها بل هي آفة تعاين منها معظم 
  قطار العربية.األ

يّتهم وانتمائهم العريب، وهم ون عن لغتنا إمنا يتخّلون عن ُهو إّن أولئك الذين يتخلّ 
م يوفّر هلم رواج بضاعتهم  حني يتومهون أن استعمال اللغة األجنبية يف حماّهلم ومصنوعا
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يت مرّكب النقص الذي يعانون منه، واألمة ال علىوإقبال الناس عليها إّمنا ينّم عملهم 
  تتخلى عن لغتها ال تكون جديرة بالبقاء.

يدور حول باحث فاضل انضّم منذ قريب إىل جممعنا، هو  حديثي يف هذه األمسّية
  األستاذ الدكتور ممدوح حممد خسارة.

عرفت الزميل الفاضل منذ أن كان طالًبا يف قسم اللغة العربية جبامعة دمشق، وأشهد 
ا  ونشاطًا ومواظبة على حضور احملاضرات وكان أنه كان من خرية طالب القسم جدًّ

  متفوقًا يف دراسته.

وتلّقى  ،ولد الدكتور خسارة يف بلدة قطنا عام واحد وأربعني وتسعمئة وألف
علومه يف املدارس السورية، وبعد حصوله على الشهادة الثانوية التحق بقسم اللغة 

عربية بتفّوق عام ستة وستني العربية جبامعة دمشق ونال اإلجازة اجلامعية يف اللغة ال
وتسعمئة وألف. مث مارس التدريس حقبة من الزمن، وكان أثناء عمله التدريسي يُعّد 
أطروحة املاجستري يف مادة النحو، وقد حصل على درجة املاجستري عام تسعة ومثانني 
وتسعمئة وألف، مث انصرف إىل إعداد أطروحة الدكتوراه يف فقه اللغة العربية وحصل 

ا عام ثالثة وتسعني وتسعمئة وألف.ع   لى شهاد

وبعد حصوله على الدكتوراه عمل أستاذًا للغة العربية يف جامعة الكويت طوال مثان 
سنوات. وهو اليوم أستاذ جامعي يدّرس علوم العربية يف اجلامعة السورية كلية اآلداب ويف كلية 

  الفتح، وهو إىل ذلك عضو يف احتاد الُكتّاب العرب.

د اختري منذ أمد قريب خبريًا يف جممعنا لرفد جلنة اللغة العربية وأصول النحو خبربته وق
  اللغوية، وُعّني أخريًا عضًوا عامالً يف جممعنا.
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ويشهد  ومن احملقق أنه سيكون من أنشط أعضاء اجملمع وأغزرهم إنتاًجا علميًّا
  بوفرة إنتاجه املتوقَّعة منه ما ألف من كتب وحبوث يف شىت اجملاالت.

  وهو َمعّين يف مؤلفاته بأمرين: مها التعريب واملصطلح.

  ففي مجال التعريب له المؤلفات اآلتية:

التعريب والتنمية اللغوية، ُنشر يف دار األهايل بدمشق عام أربعة وتسعني  -١
  وتسعمئة وألف.

تعريب األلفاظ، نشرته الشركة املتحدة للنشر بدمشق عام مثانية  منهجية -٢
  وتسعني وتسعمئة وألف.

التعريب، مؤسساته ووسائله، نشرته مؤسسة الرسالة عام تسعة وتسعني  -٣
  وتسعمئة وألف.

  وفي مجال المصطلح والمعاجم له:

 معجم الكلمات املصطلحية يف لسان العرب، وهو من مطبوعات جممع اللغة -٤
  العربية عام سبعة وألفني.

علم املصطلح وطرائق وضع املصطلحات يف العربية، نشرته دار الفكر بدمشق  -٥
  عام مثانية وألفني.

  معجم فصاح العامية من لسان العرب، يف قيد اإلجناز. -٦

  قضايا لغوية معاصرة، نشرته الدار الوطنية اجلديدة بدمشق عام ثالثة وألفني. -٧
املؤلفات للباحث نشاط يف التحقيق العلمي، فقد حّقق كتاب وإىل جانب هذه 

الفاخر يف شرح مجل عبد القاهر يف النحو، نشره اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب 
  بالكويت عام اثنني وألفني.
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وفضًال عن هذه املؤلفات نشر الدكتور خسارة عشرات من البحوث والدراسات يف 
  خمتلف الدوريات واجملالت.

  أذكر منها:منها ما يتصل بالتعريب 
  التعريب رؤية واقعية. -
 نظرات يف كتب املعّرب.  -

  أذكر منها: ومنها ما يتصل باالشتقاق
االشتقاق التقلييب، واالشتقاق النحيت، وأثر هذين االشتقاقني يف وضع  -

  املصطلحات.
  أذكر منها: ومنها ما يتصل باللغة العربية عامة

  ربية، واللغة العربية والوافدون.مجاليات الكلمة الع -
جملة العريب بالكويت، جملة جممع  - ويلفت النظر وفرة اجملالت اليت نشرت حبوثه ومنها: 

اللغة العربية بدمشق، جملة التعريب بدمشق، جملة البيان بالكويت، جملة الكويت بالكويت، 
  اجمللة العربية بالرياض، جملة اللسانيات باجلزائر.

ط الدكتور خسارة العلمي على تأليف الكتب ونشر البحوث، بل ومل يقف نشا
ُيضاف إىل ذلك عشرات الندوات واملؤمترات اليت حضرها، وإىل ذلك ألقى حماضرات يف 

  موضوعات شىت.
من شأنه جممع اللغة العربية وهذا النتاج العلمي الوْفر يؤذن بأن انضمامه إىل أسرة 

  ة تنّمي العطاء العلمي للمجمع.أن يرفد اجملمع خبربات لغوية وحنوي

  فأهًال به عضًوا عامًال في مجمعنا وزميًال كريًما.
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  كلمة الدكتور ممدوح خسارة في حفل استقباله

  

  الدكتور رئيس جممع اللغة العربية بدمشقاألستاذ 
  السادة العلماء األفاضل

  احلضور الكرمي
  سالم عليكم ورمحة من اهللا وبركات

، جممع اللغة العربية بدمشقالبدَّ يل أوًال من أن أتوجه بالشكر ألساتذيت أعضاء 
ون واحًدا منهم، مرابطًا معهم على الثَّغر اللغوي الذي هو اآلن الذين ارَتَضْوا أن أك

خندق الصدام األول يف املنازلة الثقافية احملتدمة يف العامل، واإلكباِر للسيد رئيس 
م هلذه املهمَّة النبيلة،  اجلمهورية الذي شرَّفين حبمل املسؤولية اللغوية يف مجلة َمْن انتد

 تعليمي، بدًءا مبَْن لقنين حروف اهلجاء العربية، وانتهاًء مبَن والتقديِر لكل َمْن أسهم يف
فتح يل مغاليق أسرارها، داعًيا للراحلني منهم بالرمحة وحسن املثوبة، ولألحياء بطول 

  العمر وصالح العمل.
  السادة األجالَّء:

  مثة مصادفتان الفتتان يف موقفي هذا:
دمي، األستاذ الدكتور إحسان النص أوَل من : أن يكون العامل الذي شرَّفين بالتقاألولى

عندما قال يل قبل أربعني سنة يف مقابلة  ،وائهوجِ وجهين وَحَفزين إىل ميادين البحث اللغوي 
ظيفة يا بّين، وعليك بالدراسات العليا)، فكانت كلمته َدْعك من الو «النتقاء املدرسني: 

قابلة، احتَضنْتها حنو عشرين عاًما، إىل أن تلك، كالبذرة الطيبة القت يف نفسي أرًضا  الطيَّبة
ا، فإليك يا صاحب الكلمة الطيبة  ُهيِّئ هلا أن ترى النور وتنمو فتُثمر، واألمور مرهونة بأوقا
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وإذا كان ما أسبغتموه  باحثًا وخادًما للعربية اخلالدة. عرفاين جبميلك الذي دفع يب ألكون
من ثناء أنا دونه، فإنه سيبقى َمْطمًحا ال أِين يف  مع،، أنتم واألستاذ الدكتور رئيس اجملعليَّ 

  السَّْعي حنوه والتشوُِّف إليه.
أن يكون اجملمعيُّ السَّلُف الذي أحتدث عنه هو أستاذي وأستاذ  والمصادفة الثانية:

كان مشرًفا   -رمحه اهللا  -اجليل الدكتور شاكر الفحَّام، الذي صنعين على عينه، ال ألنه 
يف الدكتوراه فحسب، فهو قد أشرف على كثري غريي من طلبة العربية الذين على رساليت 

ا، ولكن ألنين ُكْنُت أحسُّ دائًما أنه َميَْحضين من  م مراجع يف با غدت حبوثهم ومؤلفا
ثقته وتشجيعه واهتمامه أكثـََر مما ميكن أن جيود به شيخ على تلميذه، فهل دار يف خلده 

يكون خلًفا له يف مقعده اجملمعي، وإن قصَّر عن أن يكون  أن طالبه املكتهل هذا قد
  خلًفا له يف ِعْلمه.
  أيها السادة:

اقتضِت األعراف اجملمعية أن يتحدث العضو اجلديد عن سلفه، ولو كان ذلك 
السلف بقامة الدكتور شاكر الفحَّام، غنيًّا عن التعريف ُمْستغنًيا عن التنويه، فماذا عساَي 

ا عن َرُجٍل كان ملء السَّمع والبصر يف الثقافة العربية بعامة، واحلقل أن ُأضيَف جديدً 
َُؤبِّنون والباحثون 

اللغوي خباصة، فما غادر الشعراء من ُمتَـَردَّم، وما ترك املكرِّمون وامل
  للساين مقاًال، وال لقلمي مصاًال، وال لشهاديت اجملروحة جماًال.

رًا مبا يعرفه ال قاصي والداين عن الَعَلم السََّلف، الذي ولد يف محص وما أُراين إال مذكِّ
)، مث املاجستري ١٩٤٦)، ونال اإلجازة يف اآلداب من جامعة القاهرة سنة (١٩٢١سنة (
  ).١٩٦٣)، فالدكتوراه سنة (١٩٦٠سنة (

عمل مدرًسا للمرحلة الثانوية، مث مدرًسا بكلية اآلداب، مث وزيرًا للرتبية، مث سفريًا 
زائر الشقيقة، مث رئيًسا جلامعة دمشق، مث وزيرًا للتعليم العايل، مث وزيرًا للرتبية لبلدنا يف اجل

  للمرة الثانية، فوزيرًا للتعليم العايل للمرة الثانية أيًضا.



   هيف حفل استقبال ممدوح خسارةكلمة الدكتور 
  

٥٩٩

)، مث نائًبا لرئيس اجملمع ١٩٧١سنة ( جممع اللغة العربية بدمشقانتخب عضًوا يف 
العربية بدمشق، مث انتخب رئيًسا جملمع اللغة  )، ُعنيِّ مديرًا عاًما للموسوعة١٩٧٧سنة (

  ).٢٠٠٨)، إىل وفاته سنة (١٩٩٣العربية بدمشق سنة (
كان الدكتور الفحَّام شخصيَّة علميَّة عربية مرموقة، َحَرَصْت عليه معظم اجملامع اللغوية 

واجملمع العربية، فكان عضًوا يف اجملمع العلمي العراقي، واجملمع األردين، وجممع القاهرة، 
)، ١٩٨٨العلمي اهلندي بعليكرة. حاز جائزة امللك فيصل العاملية يف األدب العريب سنة ( 

ا.   تقديرًا جلهوده املتلئبَّة يف خدمة العربية وآدا
وإذا كان الدكتور الفحَّام مل يبَخْل بعطائه الثقايف واللغوي على أمَّته، فإن الوطن مل 

اصب رفيعة، وما أوكل عليه من مهام جليلة، ومبا أقيم له يضنَّ عليه، مبا أسند إليه من من
  من حفالت تكرمي هو أَهل هلا.

مل تك تلك املناصب واأللقاب سوى معامل رمسيَّة يف مسرية الرجل فحسب، أتت 
إن شاء  -وذهبت، كما كلُّ أعراض الدنيا، ولكن ما لن يذهب أبًدا وما سيخلد ذكراه 

الكبري من قيم ومبادئ يف الثقافة العربية املعاصرة، فمن هو يف هو ما ميثله السَّلُف  -اهللا 
  هذه الثقافة ؟

: هو ثروة لغوية أدبية، فإن املتتبع آلثاره واجد أن السياسة واإلدارة مل تصرفاه أوالً 
عن البحث والتَّصنيف، ألن الرجل ابن ثقافة ترى أن خري ما يرتك اإلنسان وراءه، علٌم 

  هذه الثروة يف:ينتفع به، وقد متثلت 
أربعة كتب مؤلفة هي: الفرزدق، الدالئل يف غريب احلديث. وخمتارات من شعر  -

وهي يف األصل جمموعة  -ونظراٌت يف ديوان بشار بن برد  -األندلس، وكان يدرسها 
  حبوث ُمجعت يف ِسْفر.

، وأما عشر نصًّا حمقًَّقا. أما الكتاب فهو ديوان الفرزدق املشهور وَأحدَ  ويف كتابٍ  - 
النصوص احملققة فأمهها: (كتاب الالمات) ألمحد بن فارس، (وحديث الشعيب يف وصف 
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الغيث)، وترمجة أيب علي الفارسي مستخرجة من كتاب بغية الطلب يف تاريخ حلب البن 
العدمي، وترمجة أيب الفتح الُبسيت مستخرجة من كتاب الوايف بالوفيات للصالح الصفدي، 

كر. وقد جاءت تلك اهلاليل مستخرجة من تاريخ دمشق البن عسا وترمجة محيد بن ثور 
  .صفحة )٤٥٠النصوص يف حنو (

ويف مثانية وعشرين حبثًا ضافًيا، جاءت يف حنو مئيت صفحة نشرت يف جملة جممع  - 
  دمشق والقاهرة واملغرب وجملة (العرب) السعودية.

جممع دمشق،  ويف مخسة عشر مقاًال، حتت باب (التعريف والنقد) يف جملة - 
  ) صفحة.٣٨٠جاءت يف حنو (

ويف إحدى وعشرين مقدمَّة لكتب، تنويًها مبا كان قيًِّما منها، أو إشهارًا ملا توسَّم  - 
النـَّْفَع واجلدَّة فيه. منها مقدمته لكتاب (مبادئ الطب الباطين) ملؤلِّفه هاريسون وترمجه د. 

مة األشباه والنظائر. وأربت هذه حسين سبح. ومقدمة (ديوان دريد بن الصمَّة)، ومقد
  املقدمات على مثانني ومئة صفحة.

ويف مثان وثالثني كلمًة أو خطبة يف افتتاح الندوات أو املؤمترات اللغوية يف اجملمع  - 
  ) صفحة.٣٠٠وخارجه، أو يف حفالت استقبال األعضاء اجملمعينيِّ أو تأبينهم زادت على (

يق والبحث: غينٌّ عن البيان أن حجم األعمال اليت : هو منهج متفرِّد يف التحقثانًيا
ذكرنا ليست مقياًسا لعلم الرجل، بل مسبار ذلك ما بلغته تلك البحوث والتحقيقات من 
الدقة العلمية واإلضافات غري املسبوقة، فالدكتور الفحَّام كان ال يكتفي بتحقيق املخطوط، 

ة وافية حول النصِّ احملقَّق وآثاره وشيوخه وفق القواعد املألوفة للتحقيق، بل كان يبين دراس
وأسلوبه. وإن القارئ ليعجب من مدى صربه وجهده يف تتبُّع األسانيد والروايات ومقابلتها، 

لقد كان مدرسة متميزة  وحماكمتها واملوازنة بينها، ُمْلزًما نفسه ما ال يلتزمه معظم احملقِّقني.
  يف التحقيق والضبط.

سة، فأهم ما يلفت النظر يف أعماله هو املنهج الديكاريت أما يف البحث والدرا
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القائم على الشَِّك وعدم التسليم بالفكرة أو املقولة أيًّا كان حظُّها من السُّطوع قبل 
أن يشبعها نظرًا وحماكمة. إنه صاحب منهج علمي يتسم باحلَْيدة واملوضوعية 

به هو احلق  أزعم أن ما جئتُ ال «والتواضع. وكثري ما كان يردِّد عبارات من مثل: 
ْلُته  ُحبجَّته، ال أملك أن أقطع فيه بيقني.  معزَّزًاالصُّراح، وإمنا هو رأيٌّ الح يل َفَسجَّ

وما ابتَغْيُت إال َوْجَه احلقِّ أدور معه حيث يدور، ال مييل يب هوى، وال تستِفزُّين شهوة 
ليـَُعلِّمين أساتذيت السادة العلماء، املغالبة، وال يعطفين ِإْلٌف، وال أنزع عن عصبيَّة، و 

  »فإمنا العلم بالتـََّعلُّم ومن ترك قول ال أدري أصيَبْت مقاتُِله.

رٌَة ومحيَّة على العروبة والعربية، فقد كان ثالثًا عروبًيا أصيًال،  - رمحه اهللا  - : هو َغيـْ
والثوابت. ولعلَّ والعروبة عنده عقيدة ولغة وثقافة وأرض وتاريخ، ال يساوم على هذه القيم 

غريته الشديدة على العروبة واإلسالم جعَلْته منهوًما بقراءة التاريخ وتبصُّره، وتـُْفِصح عن 
ذلك املقدماُت اليت كان كتبها جمللة (دراسات تارخيية) إذ كان مشرفًا عليها، واستثمر معارفه 

حلجَّة باُحلجَّة والدليل بالدليل. التارخيية الواسعة يف ردِّ الشَّبهات عن العروبة واإلسالم، يقرع ا
إالَّ أن يرى إىل متطاول ميّس مناقب هذه األمة أو  - على وقاره  - وما كان يثري حفيظته 

ُيسيء إىل ماضيها. كان يدعو إىل إنصاف التاريخ العريب ممَّا ومسه به املتعصِّبون من 
، ولذا كان من ُدعاة إعادة كتابة التاريخ العريب، ل يكوَن تاريخ جمتمع وحضارة وعلم الغربينيِّ

وإبداع، ال تاريخ أَُسٍر حاكمة فحسب، كما صوره كثري من املؤرخني. بل إن غريته امتدت 
كالكنعانيني واآلراميني والسُّريان، فكان   - وال أقول الساميَّة  - إىل الشعوب اجلزيرية الشقيقة 

اجلزيرية حقَّها ومل يعتدَّ نقده جريًئا ملؤلف كتاب (تاريخ العامل) ألنه خبس الشعوب 
ا.   حبضارا

َرَته على اللغة كانت بال حدود، إذ أمضى حياته ُمَعلًِّما هلا، َحِفيًّا  كما أن َغيـْ
بروائعها، منافًحا عن أصوهلا، حىت إن غريته الشديدة كادت تْسلكه يف ِعداد املتشدِّدين 

املخاطر اليت رآها ترتبَُّص ولعل مردَّ ذلك إىل حذره البالغ من  - وال سيما بأَخرة  -
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  بالعربية، على أنَّين مل أملس منه مثل ذلك التشدُّد يف عهد الطلب والدراسة عليه.
فال أجد يف وصفه  -واألسلوب هو الرجل كما يقولون  -أما عن أسلوبه البياين 

ور لقد ُرزق الدكت«خريًا مما قاله هو يف صفة أسلوب العالمة عبد العزيز امليمين فأقول: 
الفحَّام ملكة التعبري، فأْسَلَسْت له العربية قيادها، ُيَصرِّفها كيف يشاء، فتميَّز بأسلوبه 

وُرواء ديباجته، إنه ليذكِّرك بأولئك املبدعني  هبيان بنصاعةاملشرق املعجب، ُميَتِّع الناس 
  »من كتاب القرن الرابع اهلجري.

 أن أختزل البحر بقطرة، وال أن وبعد.. فإنين أستميحكم العذر أْن ليس مبُْكَنِيت 
أجتزئ عن الطود بصخرة، وال أن أختصر الرياحني بزهرة، وال أن أوجز ِعْقد سرية 

  هذا السَّلف بَشْذرة.
  السادة العلماء، الحضور الكريم:

اللغة العربية ما تزال خبري... أجل ليست هي يف أحسن أحواهلا اليت نأمل، ولكن 
ا ليس من امل« كما كانت قبل سبعة قرون حبسب عبارة » عايب معدوًداالنُّْطَق 

ْر على ذويها الدَّوائر، حىت ال هلا اليوم دارٌس مل َتدُ «صاحب لسان العرب. كما أنَّه 
حبسب » سوى الطَّلِل يف املدارس، وال جماوَب هلا إال الصَّدى ما بني أعالمها الدَّوارس

  عبارة صاحب القاموس احمليط قبل ستة قرون.
  ليست عربيتنا اليوم على تلك احلالة. فما زال معظم أبنائها يردِّد: أجل

 إذا وقـََعـــْت علـــى أمساعنـــا لَُغـــةٌ «
  

 »كانــت لنــا بـَــْرًدا علــى األكبــادِ   
  

ا وبقائها، إننا  ا حتمل يف بنيتها عناصر قوَّ وما زالت عصيَّة على الفناء، ذلك أ
  اإلهلي اخلالد:ال َخنْشى عليها الزَّوال، فهي حمفوظة بالوعد 

 َإِنَّا َحنُْن نـَزَّلْنَا الذِّْكَر َوإِنَّا لَُه َحلَاِفظُون ] :وهي اآلن اللغة اخلامسة يف ٩سورة اِحلْجر [
ا ويتواصل  ُمخُس سكان  - وإن على درجات متفاوتة  - العامل من حيث االنتشار يتالغى 

يف األمم املتحدة، ممَّا َجَعل كثريًا من هذا الكوكب عربًا ومسلمني، وهي اللغة الرمسيَّة السادسة 
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ا، كما أن مؤسسات الشابكة (اإلنرتنت) وشركات  اجلامعات الغربية تـَْنِظُمها يف مقررا
الربجميَّات العاملية صارت تصدر الرتمجة العربية لرباجمها متزامنة مع ظهور النسخة األم... ولكنَّ 

 - لغة حياة معاصرة، أي لغة علم وتقانة، كما هي الذي خنشاه ونتحوَّط منه أال تكون العربية 
لغة آداب وشرعيَّات. نريد هلا أن تكون لغة حيَّة، واللغة احلية هي اليت ال ختذل  - باقتدار 

ا كان التقدُّم العلمي والتقاين 
ّ
صاحبها يف التعبري عن شىتَّ مناحي احلياة وخمتلف ميادينها. مل

لَْينا أن جنعل من العربية لغة علم وتِقانة، وأن ننجح يف مها أبرز مسات العصر الذي نعيش، فعَ 
االختبار الذي جنح فيه أجدادنا يف القرون اهلجرية األوىل، عندما طوَّروا العربية فانتقلت من 
لغة بيان  يف اجلاهلية إىل لغِة بياٍن وِعْرفان يف صدر اإلسالم، مثَّ إىل لغة بيان وِعرفان وبرهان 

  الالَّحقة. يف عصور االزدهار
  السادة الحضور:

  جيب أال تَْدفَعنا الثِّقة بلغتنا إىل التَّغاضي عما تعانيه من ُمعوِّقات وما تواجهه من إشكاالت:
مزامحة اللغات األجنبية إياها يف التعليم اجلامعي.  قات وأخطرهاوأول هذه المعوِّ 

قدمي العلوم وتدريسها باللغات األجنبية وما ميكن أن ُنَسمَِّيه (تعجيم التعليم) يف إن ت
ا، فال حياة  مقابل (تعريب التعليم)، هو الذي سيحول حتًما دون تطور العربية ومعاصر
للغٍة ال تـَُعربِّ عن متطلبات العصر الذي تعيش وعلوِمه وصناعاته. وما قول بعضهم (إنَّ 

خذ إال بلغة واضعيه) إال ِفْريٌَة كربى، لو اْنطَلْت على أجدادنا، فلم ينقلوا علوم العلم ال يـُؤْ 
ا وُيَصنِّفون، ملا كان لنا اليوم ما يعرف باحلضارة  اليونان واهلند وفارس إىل العربية، يـَُعلِّمون 

لغتها. ولو َصدَّقْت العربية اإلسالميَّة، ذلك أنه ال يـَُعدُّ من حضارة أمٍَّة إالَّ ما ُكتب وأُلِّف ب
تـَُعلِّم بلغتها القومية، صغرية   –إالَّنا  - هذه الفريَة األمُم املعاصرة، ملا كانت كل األمم 

  كانت تلك األمم كبلغاريا وفيتنام أم كبرية كالصِّني واليابان.
إن تعريب اإلدارة والتعليم يف بداية عصر النهضة واالستقالل، هو الذي طوَّر العربية 

نها لغة معاصرة إىل حد بعيد. لقد رفع القطر العريب السوري راية التعريب منذ وجعل م
عشرينيات القرن املنصرم، واستطاع إدراجه ركًنا من أركان اخلطة القومية الشاملة للثقافة 
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َُعرَّبون النَّجاح املهين يف الوطن العريب، والفالح العلميَّ يف 
العربية، ولقي خرجيو جامعاتنا امل

اسات العليا يف اجلامعات األجنبية. كان التعريب وما يزال مفخرة هذا القطر وَمْطَمح الدر 
معظم َأِشقَّائه، وحجة أنصار العربية الذين جياهدون لتعميم جتربة بلدنا يف تعريب العلوم 

  والتعليم، وصار قطرنا َعَلًما على تلك السياسة العروبية.
نا نرى حماوالت لَنْكِث ما غزل اآلباء، ولكْن... وبكثري من األسف واألمل بدأْ 

وفـَْتق ما َرَتق األجداد، عندما صارت بعض اجلامعات اخلاصة، بل وبعض الثانويات 
األهلية ُتَدرِّس العلوم باللغات األجنبية، مومهًة بعضهم أن العربية ال تصلح لغة 

على لغتنا وثقافتنا  علوم... إن ما حتمله هذه الردَّة اللغوية والثقافية من آثار مدمِّرة
ا، فضًال  خطري، ذلك أن إقصاَء العربية عن احلياة العلمية املعاصرة َمْفقرٌة هلا وَمْزَهَدٌة 
عن إجياد شرخ بني الشباب العريب املعرَّب منه وغري املعرَّب، يُْدخلنا يف مفاضالت 

ي لغتنا الرمسيَّة سقيمة ومنافرات تـُْفسد ما انعقد عليه اإلمجاع الوطين من أن العربية ه
إدارة وتعليًما. وما كان أصدق (امللك فيصل األول) رمحه اهللا عندما اقْـتَـرَح بعضهم أن 
ا احلكومة العربية آنذاك،  ْ تكون الفرنسيَّة لغة تعليم يف املعاهد اجلامعية اليت أنشَأ

للمعاهد  إذا أردنا أن نعلم أبناءنا بالفرنسية فلنرسلهم إىل فرنسا وال حاجة«فأجابه: 
وما كان أحصف الرئيس اجلزائري (هواري بومدين) رمحه اهللا، عندما قال . »العربية

إن «للدكتور شاكر الفحَّام وصْحبه لدى استقباهلم ُعْقَب أحد املؤمترات اللغويَّة: 
قضية التعريب هلا الشَّأُن األول يف حياة األمَّة، وسوف أعرضها على أوَّل مؤمتر للقمة 

  ».طالب بإقرارهاالقادمة وأ
إنين أتوجه من هذا املنرب العريق إىل السادة املسؤولني يف هذا القطر بأن يتداركوا هذا 
اخلطر قبل أن يستفحل... وال َيظُنَّنَّ أحٌد أننا تُعارض تعليم اللغات األجنبية، فنحن مع 

ا، بل حنن نُِلحُّ على أن يقدم الطالب اجلامعي بعض املقررا ت العلمية كاملًة تعليمها وإتقا
باللغة األجنبية، وهو ما تنصُّ عليه لوائحنا اجلامعيَّة. إننا ال نريد أن ُنْضعف لغتنا بَدْعَوى 

  التحصيل العلمي، وال أن نوهن التَّْحصيل العلمي بدعوى احملافظة على العربية.
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وإذا كان : َتَدينِّ مستوى األداء اللغوي يف تعليمنا وإعالمنا، وثاني هذه المعوِّقات
حيق لنا االعتزاز بأداء كثري من معلِّمينا وإعالميِّينا الذين تتأنق العربية على ألسنتهم 
وَختَْضّل، فُيْسهمون يف تنميتها وإغنائها، مما يدعو إىل الثناء عليهم وتثمني جهودهم، فإنه 

ال يصح حيقُّ لنا أن نشري بأسًى إىل تدينِّ مستوى األداء اللغوي لدى الكثرة منهم، و 
اختزال إشكالية األداء اللغوي باملعلم واإلعالمّي كفرَدْين، بل البد من أن تعاجل هذه 

ا بنظام التعليم مناهَج وُكتًُبا ووسائَل وطُرَق إعداد. ا وارتباطا   الظاهرة بتشعُّبا
: التـَّْقصري يف حوسبة اللغة العربية، لقد دخل العامل عصر وثالث هذه المعوقات

ية، وغزا هذا العلم كل جماالت احلياة ومنها اللغاُت، وكاد نظام الثقافة الورقية يأُفُل املعلومات
خملًيا السَّاحة لنظام الثقافة الرقمية. واللغة اليت ال تُفيد من هذا النظام اجلديد وتتفاعل معه، 

 - إن لغتنا خارج دائرة الثقافة العاملّية واللغات احليَّة.  - مع مرور الزمن  - سوف جتد نفسها 
حتمل من اخلصائص واملزايا ما يؤهلها لدخول عصر  - بشهادة املختصِّني الِعلميِّني 

املعلوماتية جبدارة، فلنعمل بال كالل لإلفادة من هذا العلم احلديث يف خدمة العربية، حفظًا 
  لرتاثها وتطويرًا ألساليب تعليمها وتعلُّمها، وَنْشرًا هلا يف العامل.

: وقد يعجب بعضهم من أنين عوقات مزاحمة العاميات للفصيحةورابع هذه الم
جعلت هذا املعوِّق يف آخر ما يواجه العربية اليوم!! ذلك أنين ال أُعدُّ مزامحة العاميَِّة 

  الفصيحَة يف خطورة ما سبق من املعوقات، ألمور أمهها:
يس من إن اللهجة العامية مستوى من مستويات اخلطاب اللغوي يف أي لغة فل -١

ا من اللغة السليمة.  لغة ليس فيها عاميَّة، مع اختالف درجة بـُْعد تلك العامية أو قر
  ولغتنا ليست ِبْدًعا بني لغات العامل يف هذه اإلشكالية.

لقد تعايشت العامية العربية مع العربية الفصحى منذ عصر االحتجاج. مل تستطع  - ٢
يان وعلم وأدب، حىت يف أحلك سنوات الضَّعف العامية أن تـَُزْعزع مكانة الفصيحة لغة ب

العريب. ومل تستطع الفصحى أن تُزيل العامية من موقعها االجتماعي، حىت يف أزهى قرون 
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االزدهار العريب. وإذا كان بعض أعداء العربية من الشعوبية املعاصرة ودعاة اإلقليمية قد راهن 
بتسيُّد العاميات وكذبت نُبوءَتُه، فإننا مل  على موت العربية الفصيحة وخسر الرِّهان، وتنبَّأ

نراهن أبًدا على موت العامية، بل دعونا دائًما إىل حتسينها ورفع مستواها لتقريبها من السَّالمة 
َيْسرتوح ِظلَّ مثل  - كما كان علماؤنا يف القدمي   - اللغوية ما أمكن. وما زال الواحد منا 
  وَّال َشجيٍّ من مواويلها.شعيب من أمثاهلا، ويرتاح على ضفاف مَ 

إن االجتاه العام يف العصر احلديث هو ميل اللهجات العامية العربية إىل  -٣
ا أكثر فأكثر من مستوى السالمة اللغوية، وذلك بفضل وسائل اإلعالم  التـََّفصُّح واقرتا

بية اجلادَّة امللتزمة املكتوبة اليت تلتزم العربية امليسَّرة والسليمة إمجاًال، وبفضل الفضائيات العر 
اليت تربهن يوًما بعد آخر على أن العربية قادرة على التَّعاطي مع معظم مستجدات 

  العصر، والوفاِء ُجبلِّ مستلزماته.
إننا نرى أن اجلََلبة يف موضوع العامية صارفٌة النَّظر عمَّا هو أخطر على العربية  -٤

حة والعامية لدرء اخلطر الذي يستهدف وأعين (تعجيم التعليم)، فليتعاون حمبو الفصي
  اللغة العربية مبستويـَْيها الفصيِح اآلن، والعاميِّ غًدا.

: َضْعف الوعي اللغوي، مما يـَُفسِّر التساهل يف قبول وخامس هذه المعوِّقات
ُسمَّيات األعجمية يف الشارع العريب، وإىل أولئك الذين يقولون: 

املفردات األجنبية وامل
يتكلمون كما يريدون وال َتَضُعوا القيود على ألسنتهم)، أقول: تُرى لو قال  (دعوا الناس

آباؤنا مثل قالَِتهم عندما بدأ اللحن يـَْفشو على األلسنة يف القرن اهلجري الثاين، فهل كان 
لنا اليوم لغة عربية؟ مهس يل رئيس أحد اجملامع الشقيقة شاكًيا التـََّلوُّث اللغوي الذي آمله 

نا سواًء يف أمساء احملاّل أو اإلعالنات، فحاولت أن ُأَخفِّف من شكواه بأن ما يف شوارع
من مدينة عربية ختلو من هذه اللوثة، فقال: إنكم يا أخي ال تقدِّرون متاًما مكانة دمشق 
ْعِقل كما عهدناه 

َ
ا معقل العربية وموئلها، فـَْلَيْبَق هذا امل يف نفوسنا إننا ننظر إليها على أ

  ا على الُعْجمة، نفورًا من التغريب.أبيًّ 
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  السادة العلماء المجمعيون:
طاملا آمنت مبجمع اللغة العربية بدمشق حصنًا من حصون العربية، ذائًدا عن حياضها 
ا أن تـَُزنَّ بسوء. وما برح هذا اإلميان ثابًتا ال يتزعزع، على ختذيل  أن تـَُهدَّم، غيورًا على ُحرُما

َخذِّلني وتعريض
ُ
َُعرِّضني. إنَّ كائنًا من كان ال يستطيع إنكار جهود جممعكم الرائد منذ  امل

امل
ا مجيًعا، من إحياٍء لنفائس الكتب حتقيًقا وَنْشرًا، ومن  تسعني عاًما، وهي جهود نعتز 
تعريِب لغة اإلدارة واجليش والتعليم يف بدء االستقالل، ومن ِحراٍك ثقاّيف أحياه وقاده بسلسلة 

ن الندوات يف رحابه، بعد أن ران على اجملتمع الدمشقي ُسباُت سنوات التَّرتيك ذهبيَّة م
العجاف، ومن فـَْتِح أبواب جملته العريقة والرَّصينة للبحث اللغوي اجلاد، ومن إسهاٍم مشهود 
يف تصحيح الكتب املدرسية اليت ما كان جيوز واحد منها دون أن ميهر بتدقيق واحد من 

إذا كان ليس مبقدور املتتبِّع ملسرية اجملمع جتاهل تلك اجلهود، فليس مبقدوره رجاالته... أقول: 
أيًضا إال أن يشري إىل بعض مكامن خلل أو مواطن زلل، فالرِّضا الدائم عن النفس َمظَنَّة 
العثار، وُعْجب املرِء بعمله ُمورُِده اخلََطل والتبَّار، واملنهج العلمي يقتضي مراجعة العمل ُخطَّة 

ا. وبسبب من هذا أجد نفسي مشريًا إىل و  ا أسلوبًا وأداًء يف ضوء مستجدات احلياة ومتغريِّ
آفاق يف العمل اجملمعي ال ختلو من أن تكون تأكيًدا أو تذكريًا أو جتديًدا مل يغب عن نباهة 

  أساتذيت يف اجملمع.
، وال سيما اللجنة إنين أدعو إىل التعاون والتعاضد مع شركائنا يف اهلمِّ اللغوي والثقايف

ا ومعاهدها، ووزارة  العليا للتمكني للغة العربية، ووزارة الرتبية، ووزارة التعليم العايل جبامعا
ا، ووزارة الثقافة واحتاد الكتَّاب العرب. وحبذا لو نظمت مؤمترات سنوية  اإلعالم مبؤسسا

ا صفة ا إللزام ملتَّخذيها، وهم من ملمثلي هذه اجلهات يف رحاب اجملمع، وأن يكون لتوصيا
املؤمتنني على لغة األمة وثقافتها. وإذا كان يـُْنظر إىل اجملمع على أنه املؤسسة املوكول إليها 
ا لغة األمة، وكل مؤسسة بل كل فـَْرٍد يف  محايُة اللغة وترقيُتها، فإن اللغة أكرب من اجملامع، أل

  ْؤتى من قَِبله.األمة يقف على ثـُْغرة من ثُغَرها، وعليه أال تُـ 
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ومما يساعد اجملمع يف أداء مهامه، ارتباطه العضوي باجملتمع واحمليط، من خالل شبكة من 
العالقات العامة مع املؤسسات واألفراد، عسى أن يكونوا رِْدءًا له يف ترمجة تطلعاته اللغوية، وكذا 

لكرتوّين نشيط وَغّين، تفاعله مع العامل اخلارجي عرب الشابكة (اإلنرتنت)، ومن خالل موقع إ
م.   يعرض إجنازاته وخدماته اللغوية على الزائرين وجييب عن استفسارا

وإذا كنا ندعو إىل التعاون مع شركائنا يف اهلم اللغوي يف قطرنا، فإننا ندعو أيًضا إىل 
يف التعاون والتَّآزر بني جمامع اللغة العربية يف الوطن العريب، ولكل منا إسهاٌم يذكر فيشكر 

ْوِد عن ثقافتها، وتطويرها وتطويعها ملتطلبات العصر وعلومه. إن  محاية العربية والذَّ
املشاريع اللغوية املشرتكة يف حقول املعجمية واملدوَّنة اللغوية، وحتقيق الرتاث وتعليم العربية 
ا ولغريهم، كل ذلك ميكن أن يكون مضمون خطة لغوية شاملة للنهوض  للناطقني 

 إّن احلاجة إىل مرصد لغوي باتت ملحًَّة، فعلى اجملامع اللغوية أن تسِبق الَكِلَم بلغتنا. مث
ْحَدث يف حقول اإلعالم واالجتماع واالقتصاد وغريها فتقرتَح املقابالت العربية هلا قبل 

ُ
امل

ا األجنبية فـَيَـْعُسَر التََّخلُُّص منها.   أن تشيَع ُمَسمَّيا
  السادة العلماء:

اإلفادة ما أمكن من الصحوة اللغوية العامة اليت جتسَّدت يف قرار مؤمتر القمة  إن من واجبنا
العربية يف دمشق حول اللغة العربية، ويف توصيات وقرارات مؤمتر وزراء الثقافة العرب يف دمشق 
 يف العام املاضي، ويف القرار الذي اختذته املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم جبامعة الدول
العربية بالتنسيق مع املنظمة اإلسالميَّة للرتبية والثقافة والعلوم بتخصيص يوم للغة العربية، ُحيَْتفى 
ا. وال َشكَّ يف أن إصدار قانون حلماية اللغة  ا، يـَُبصَّر مبكانتها يف حياة األمة ووحد فيه 

  العربية سوف يضيف مأثرة تتوِّج ما سبق من جهود خرية.
ا ستبقى خبري... أيها السادة: ب ِلَساُن الَِّذي دأت القول بأن لغتنا خبري.. وأختم بأ

] ولن تغلب عجمٌة ١٠٣سورة النحل: [ يـُْلِحُدوَن إِلَْيِه أَْعَجِميٌّ َوَهَذا ِلَساٌن َعَرِيبٌّ ُمِبنيٌ 
  بيانًا بإذن اهللا.

  أشكر لكم استماعكم وحسن اصطباركم. والسالم عليكم



 

  ٦٠٩

  
  

  

  الكتب والمجالت المهداة
 إىل مكتبة جممع اللغة العربية

   )٢٠٠٩يف الربع األول من عام (
  

  الكتب العربية - أ 
  

  )*(سعد الدين المصطفىأ. 

  

 عبد القادر األرناؤوط، دمشق: مكتبة عامل الرتاث، أحاديث فضائل الشام /
  م.٢٠٠٨ -ه ١٤٢٩

 بح قادري، دمشق: مكتبة عامل / ابن رمزي، حتقيق: رااألحاديث الصحاح الغرائب
 م.٢٠٠٨ - ه١٤٢٩الرتاث، 

 /صدر الدين الفونسوي، تصحيح: جالل الدين  إعجاز البيان في تفسير أم القرآن
 ه.١٤٢٩األشتيايت طهران: مؤسسة بوستان كتاب، 

 /ه.١٤٢٩، ٣حممد باقر الصدر، إيران، قم: مؤسسة بوستان كتاب، ط اقتصادنا 
 /م.٢٠٠٧د: د. عبد اإلله نبهان، جامعة البعث، ياسني فرجاين، إعدا ألوان 
 /حممد نبيل القوتلي،  بحث مختصر في أنساب األسر الملكية اإلسالمية

 م.٢٠٠٨دمشق: دار البشائر 
                                                           

 عضو اهليئة الفنية يف جممع اللغة العربية.  )*(
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٦١٠

 /ه.١٣٢٩إستانبول،  برامج ابتدائية وثانوية 
 /...د. حممد أمجل أيوب اإلصالحي، بريوت:  بحوث ومقاالت في اللغة واألدب

 م.٢٠٠٧ - ه١٤٢٧مي، دار الغرب اإلسال
 /د. مصطفى الضبع،  تجليات النص الشعري، قراءة في شعر خليفة الوقيان

 م.٢٠٠٨ - ه١٤٢٩حوليات الكويت، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، 
 /د. عبد الكرمي احلسني، دمشق:  التفسير االجتماعي للشعر عند أبي العالء

 م.٢٠٠٨منشورات احتاد الكتاب العرب، 
  ابن رشد، حتقيق: تشارلزبرتورث، اهليئة املصرية العامة  الشعر/تلخيص كتاب

 م.١٩٨٦للكتاب، 
 /أ. والء علي البحريي،  التحّول الديمقراطي في الكويت، األسباب والنتائج

 م.٢٠٠٨ - ه١٤٢٩حوليات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، الكويت، 
 /عبد اهللا العمري،  أبثتيادي مورس، ترمجة: إبراهيم البحث عن الحصان العربي

 ه.١٤٢٧الرياض: دارة امللك عبد العزيز، 
 /جنم الدين الطبسي، اهتمام: خسرو شاهي،  دراسات فقهية في مسائل خالفية

 ه.١٤٢٩إيران: مؤسسة بوستان كتاب، 
 /م.٢٠٠٨اجملمع التونسي للعلوم واآلداب والفنون/ قرطاج:  ثقافة العلم عند العرب 
 أبراهام كوبليان، حتقيق: بطرس  خورشيد باشا العثماني/ ثورة الحلبيين على الوالي

 م.٢٠٠٨مرايايت، حلب: دار الطباعة، 
 /ه.١٤٢٩حيىي أنصاري الشريازي، إيران، مؤسسة بوستان كتاب  دروس شرح منظومة 
 /م.٢٠٠٦اجمللس األعلى للغة العربية، إيران،  دليل وظيفي في إدارة المواد البشرية 
 رئاسة اجلمهورية، اجمللس األعلى لّلغة  المالي والمحاسبة/ دليل وظيفي في التيسير

 م.٢٠٠٦العربية، إيران، 
 /حتقيق: توفيق سبحاين، نقلها إىل العربية: أ. د.  رسائل موالنا جالل الدين الرومي

 م.٢٠٠٨عيسى علي العاكوب، دمشق: دار الفكر، 
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 /دي، إيران: مريزا أبو القاسم أسرتأبادي، حتقيق: حسن مجشي رسائل صناعية
 ه.١٤٢٩مؤسسة بوستان كتاب، 

 /حسن حسن زادة اآلملي، إيران: مؤسسة بوستان   سرح العيون في شرح العيون
 ه.١٤٢٩كتاب، 

 /أبو حممد عبد اهللا بن حممد البطليوسي،  شرح المختار من لزوميات أبي العالء
 م.١٩٩٨حتقيق: حامد عبد اجمليد، دار الكتب املصرية، القاهرة: 

 تاج الدين حسني خوارزمي، إيران: مؤسسة بوستان   الحكم/ شرح فصوص
 ه.١٤٢٩كتاب، 

 /سيد جالل أشتيايت، إيران: مؤسسة بوستان   شرح حال وآراي فلسفي ُمالصدرا
 ه.١٤٢٩كتاب، 

 /د. حممد نافع حسن املصطفى،  الشعر في ركب الحجاج بن يوسف الثقفي
 م.٢٠٠٨ - ه١٤٢٩حوليات كلية اآلداب جامعة الكويت، 

 أرنست وايز، ترمجة: عبد اهللا باقبص،  شرة آالف ميل عبر الجزيرة العربية/ع
 ه.١٤٢٨الرياض: دارة امللك عبد العزيز، 

 /عبد القادر األرناؤوط، دمشق: مكتبة عامل الرتاث،  فاكهة مجالس المخلصين
 م.٢٠٠٨ - ه١٤٢٩

 /دار الفجر إميان فالريبوروخوفا، دمشق القرآن الكريم وترجمة معانية إلى الروسية :
 ه.١٤٢٨اإلسالمي، 

 /أبو الفداء عماد بن إمساعيل بن علي، حتقيق: د.  الُكنَّاش في النحو والصرف
 م.١٩٩٣ - ه١٤١٣صربي إبراهيم، قطر: 

 القاضي أبو يعلى عبد الباقي عبد اهللا، حتقيق: د. حممد عوين عبد كتاب القوافي /
 .م٢٠٠٣الرؤوف، القاهرة، دار الكتب والوثائق القومية، 

 /ه.١٤٢٩جالل الدين األشيتاين، إيران: مؤسسة بوستان كتاب،  المبدأ والمعاد 
 /اء الدين حممد فريد،  مبدأ الكياسة من جرايس إلى أخالقيات األنترنت د. 
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 م.٢٠٠٨ - ه١٤٢٩حوليات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جامعة الكويت، 
 /د. ليلى الصباغ، دمشق:  المجتمع العربي السوري في مطلع العهد العثماني

 م.١٩٧٣منشورات وزارة الثقافة، 
 /صدر الدين حممد الشريازي، حتقيق: جالل الدين األشيايت، إيران:  المظاهر اإللهية

 ه.١٤٢٩مؤسسة بوستان كتاب، 
 /آية اهللا رضا الصدر، اهتمام: باقر خسرو شاهي، إيران:  المسيح في القرآن

 ه.١٤٢٩مؤسسة بوستان كتاب، 
 /م.١٩٧٦د. سليمان حممود سليمان، قطر، الدوحة:  المها األبيض العربي قديًما وحديثًا 
 م.١٩٨٤/ فوزي مصطفى دنان، الكويت، مؤسسة الكويت العلمية، معجم الرياضيات 
 د. عفيف البهنسي، بريوت: مكتبة لبنان معجم مصطلحات الخط العربي /

 م.١٩٩٥ناشرون، 
 أبو حممد القاسم الدمشقي، ريخ البرزاليالمقتفى على كتاب الروضتين بتا /

 ه.١٤٢٩حتقيق: عمر عبد السالم تدمري، بريوت، 
 /م.١٩٩٥د. عفيف البهنسي، بريوت: مكتبة لبنان ناشرون،  معجم العمارة والفن 
 /فهد بن عبد اهللا السماوي، الرياض، دارة  مكتبة الملك فيصل بن عبد العزيز

 ه.١٤٢٨امللك عبد العزيز، 
 حبيب اهللا الشريف الكاشاين، إيران:  نافع في شرح المختصر النافع/منقذ الم

 ه.١٤٢٩مؤسسة بوستان كتاب، 
 /عبد القادر األرناؤوط، حتقيق ولد ولده عبد القادر حممود  موعظة المتقين

 م.٢٠٠٨ - ه١٤٢٩األرناؤوط، دمشق: مكتبة عامل الرتاث، 
 /مع اللغة العربية عمَّان، جم الموسم الثقافي األردني السادس والعشرون

 .م٢٠٠٨ -ه١٤٢٩األردين، 
 /م.٢٠٠٨إيّاد ناجي، دمشق: دار طالس،  مأساة ريفية 
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 المجالت العربية - ب

  )(أ.ماجد الفندي
 المصدر سنة اإلصدار العدد اسم المجلة

، ١٠٨٠، ١٠٧٩، ١٠٧٨، ١٠٧٧ األسبوع األديب - 
١٠٨٤، ١٠٨٣، ١٠٨٢، ١٠٨١ ،
١٠٨٨، ١٠٨٧، ١٠٨٦، ١٠٨٥ ،

١٠٩١، ١٠٩٠، ١٠٨٩. 

 سورية م٢٠٠٧

 سورية م٢٠٠٨ ١٣٣العدد  ٣٣السنة  اآلداب العاملية - 
 سورية م٢٠٠٧ ٧٧، ٧٦األعداد  احلياة التشكيلية - 
 سورية م٢٠٠٧ ٤٥العدد  احلياة املوسيقية - 
 سورية م٢٠٠٧ ٤٨٠، ٤٧٩العدد  صوت فلسطني - 
 سورية م٢٠٠٧ ١٢، ١١األعداد  ٧٧السنة  الضاد - 
  / علوم هندسية١/ ٢٣مج  ة جامعة دمشقجمل - 

 / علوم زراعية١/ ٢٣مج 
 سورية م٢٠٠٧

 سورية  ٢٩/ مج ٦العدد / جملة جامعة البعث - 
  / علوم ميولوجية٢/ العدد /٢٩مج / جملة جامعة تشرين - 

  / علوم هندسية٢/ العدد /٢٩مج /
  / علوم اقتصاد وقانون٢/ العدد /٢٩مج /

 ية/ علوم صح٢/ العدد /٢٩مج /

 سورية م٢٠٠٨

 سورية م٢٠٠٨ ٥٣٣، ٥٣٢، ٥٣١/ العدد ٤٦السنة / املعرفة - 
 سورية م٢٠٠٧ /٢٢/ العدد /٢السنة / املعلوماتية - 

                                                           
).إجازة يف املكتبات من جامعة دمشق (  
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 المصدر سنة اإلصدار العدد اسم المجلة

 إيران م٢٠٠٧ ١عدد جترييب العدد  املعلم العريب - 
 إيران م٢٠٠٧ ٦٢، ٦٠ رسالة التعريب - 
 أملانيا م٢٠٠٨ ٨٧ فكر وفن - 
 السعودية م ٢٠٠٧ ٣٠٧، ٣٠٥العدد  /٢٧السنة / األمن واحلياة - 
 السعودية م٢٠٠٨ ٥٧ األدب اإلسالمي - 
 السعودية م٢٠٠٨ ١/ العدد ٦٣السنة / احلج والعمرة - 
 السعودية م٢٠٠٨ ٣٧٢، ٣٧١ اجمللة العربية - 
 الكويت م٢٠٠٧ ٤٥٣، ٤٥٢، ٤٥١، ٤٥٠، ٤٤٩ البيان - 
 مصر م٢٠٠٨ ٤٥ جملة كلية دار العلوم - 
 اهلند م٢٠٠٧ ٣٩مج  ١٢، ١١ صوت األمة - 

 اهلند م٢٠٠٨ ٥٨العدد  ٢١السنة  الصحوة اإلسالمية
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  النشرة االجنبية:

 )(ربى معدني

  
  

I- Books: 
- L'Art de Conjuger. 
- Gregg Shorthand/ John Robert Gregg. 
- The Black Tulip/ Alexandre Dumas. 
- Le Père Goriot/ Honoré de Balzac. 
- Mila/ Sally Armstrong. 
- Cours de Langue et de Civilization Françaises. 
- Les Survivants du Groeland/ Paul-Emile Victor. 
- English Grammar by Steps/ A.C.Cray. 
- Objective English Tests/ A.R.B.Etherton. 
- Histoire Parallele (U.S.A)/André Maurois. 
- Histoire Parallele (U.R.S.S)/ André Maurois. 
- Le Français Commercial/ Gaston Mauger. 
 

II- Periodicals: 
- Orient, vol.(٢٠٠٧)٤٢. 
- AL-Qantara, vol.٢٧, N.(٢٠٠٦)٢. 
- East Asian review, Vol.١٨, N.(٢٠٠٦)٤, Vol.١٩, N.(٢٠٠٧)١. 
- Korea Focus, Vol.١٤, N.(٢٠٠٦)٤, Vol.١٥, N.(٢٠٠٧)١. 
- Ibla: Revue de L'Institut des Belles Lettres Arabes, 

N.(٢٠٠٦)١٩٧. 
- The Muslim World, Vol.٩٧, N.(٢٠٠٧)٢. 

                                                           
).إجازة يف األدب الفرنسي من جامعة دمشق (  
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