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  رشد ابن
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  )*(أ. د. محمود أحمد السّيد

  حياة ابن رشد

له  امتييزً  ،بِن ُرشد احلفيدُ  يلسوُف حممُد بُن أمحَد بِن حممدهو أبو الوليد العاملُ الف
  أبا الوليد حممَد بَن رشد. اعن جده الفقيه، إذ كان يسمى أيضً 

املوافق ه ٥٩٥م، وتويف مبراكش سنة ١١٢٦املوافق ه ٥٢٠ولد يف قرطبة سنة 
م، وهو من عائلة علٍم وفقه، فجده فقيه وقاٍض وإمام للمسجد اجلامع ١١٩٨

  منِصَب القضاء. ابقرطبة، وتقلد والده أيضً 
ا على مذهب مالك، كما  ادرس يف موطنه العلوَم الدينية حىت أصبح ضليعً 

  درس الطب.
للمساعدة على  بِد املؤمن بِن عليمن خليفة املوحدين ع جاء إىل مراكش بدعوةٍ 

إقامة مؤسسات تعليمية، وبقي يف مراكش إىل خالفة يوسَف بِن عبد املؤمن 
املوحدي، وقد تعرف يف أثناء إقامته مبراكش بطبيب اخلليفة الطبيِب الفيلسوف ابن 

  للخليفة. االطفيل، وحلَّ حمله طبيبً 
                                                           

 عضو جممع اللغة العربية بدمشق. )*(
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 قرب غرناطة، مث صفح عنه استجابة لنفر من في إىلتعرض لغضب اخلليفة فنُ 
، ه٥٩٥وجوه إشبيلية، واستدعاه إىل مراكش حيث وافاه األجل يف العام نفسه عام 

املشهوُر ابُن عريب  ، مث نقل إىل مدافن أهله بقرطبة، وقد حضر الصويفُّ الً ودفن هناك أو 
  ِجنازته.

  مكانته:

 املصلحةستقامة والنـزاهِة وخدمِة َشِهد مجيُع الذين ترمجوا حلياته بالفضل واال
، وكان الً وفض اوعلمً  الً  ينشأ يف األندلس مثُله كمامل«، ويقول عنه ابن األبار ةالعام

، وويل قضاَء قرطبة، فُحمدت سريتُه، اوأخفَضهم جناحً  اعلى شرفه أشدَّ الناِس تواضعً 
وال مجِع مال، إمنا  وتأثلت له عند امللوك وجاهٌة عظيمة مل َيصرِْفها يف ترقيِع حال
  .»قصرها على مصاِحل أهِل بالدِه خاصًة ومنافِع أهِل األندلِس عامةً 

وقد ردد هذه الشهادَة مجيُع الذين ترمجوا له، فقال ابن عبد امللك املراكشي: 
مل ينفق جاَهه قط يف  ،كان على متكن ُحظوتِه عند امللوك، وِعظِم مكانته لديهم«

ر منفعٍة لنفسه، إمنا كان يقِصرُه على أهل بلده خاصة، شيء خيصه، وال يف استجرا
  .»ومنافِع سائر بالد األندلس عامة

وسبعني سنة قضاها كلَّها يف الدراسة والتدريس والبحث  اعاش ابن رشد مخسً 
والتأليف، ومع أنه توىل قضاء إشبيلية مث قضاء قرطبة، وتنقل بني املغرب واألندلس 

  عه العلمية، وكان ينشد وحدَة احلقيقة وتكامل املعرفة.إىل مشاري افقد بقي مشدودً 

مل يكن فيلسوُف قرطبة يّدعي امتالك احلقيقة، بل كان يرى أن االجتهاد يف 
يف  اصاحبه للصواب واخلطأ خصوصً  يُعرِّضُ النظريات كاالجتهاد يف الفقهيات، 

م وشكوكهم  اعرتاضاباملسائل الشائكة، ولذلك كان يطلب من قرائه أن يبعثوا له 
  .مراجعة موقفهكتابًة كي يتمكن من 
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، مل يشرح يف جمال الفلسفة أرسطو فقط، وإمنا جتاوز القد كان ابُن رشد جمددً 
الطريقَة السائدَة » ابُن رشد الفقيه«الشرَح إىل االجتهاد الفلسفي األصيل، مثلما جتاوز 

 اأمنوذجً  ى ابُن رشدقبله يف طرح مسائل الشريعة والعقيدة والعلم والفلسفة. وسيبق
، املثقِف الذي جيمع بني األصالة واملعاصرة اللمثقف العريب املطلوِب اليوم وغدً 

  والتشبع بالروح النقدية وبالفضيلة العلمية واخللقية.
وكانت ثقافته موسوعيًة فهو الفقيه والفيلسوف والعامل والطبيب، يتبوأ مكانة 

إىل أفكار ابِن رشد، إىل  ايف أمس احلاجة حاليً مرموقة يف تاريخ الفكر اإلنساين، وحنن 
روحه العلميِة النقديِة االجتهاديِة واتساِع أفقه املعريف، وانفتاِحه على احلقيقة أّىن تبدت 
له، وربِطه بني العلِم والفضيلِة على مستوى الفكر ومستوى السلوِك سواٌء بسواء، إنه 

الثقافة العربية اإلسالمية ويف الثقافِة  مفكر وفيلسوٌف عبقري، كان له تأثٌري كبري يف
  البشرية على وجه العموم.

والواقع ميثل ابُن رشد يف نشاطه الفكري التكامَل الثقاَيف، ليس بني الثقافة العربية 
، ولكن يف الوقت نفسه يف فحْسب اإلسالمية والثقافات األخرى من اإلغريقية والالتينية

، إذ إن مشاركاتِه الفلسفيَة مع الفالسفة يف املشرق نطاق الفكر العريب اإلسالمي نفسه
  العريب تعد هي األخرى من املنطلقاِت الرئيسِة للفكر العريب اإلسالمي.

للعرب واملسلمني وحدهم، وإمنا هو ملٌك  اويف ضوء ذلك ال يعد ابُن رشد ملكً 
مسرية للفكر اإلنساين الذي أسهم فيه وشارك مع من شاركوا من الرجال العظام يف 

  احلضارة اإلنسانية.
إن ابَن رشد  »: «املدخل إىل تاريخ العلوم«يقول املؤلف جورج سارتون يف كتابه 

كان من أكابر فالسفة اإلسالم، ولقد أثر بفلسفته أكثَر من أرسطو نفسه، ودون 
ريب إن ابَن رشد هو مؤسس الفكر احلر، فقد فتح أمام علماِء أوربا البحَث واملناقشة 

  ».ريعها، وأخرجها من ظلمات التقليد إىل نور العقل والتفكريعلى مصا
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إن الفالسفَة »: «مآثر العرب يف النهضة األوربية«ويقول رام الندو يف كتابه 
الغربيني ال ميكن أن يصلوا إىل مستواهم الذي نراه اليوم لو مل حيصلوا على نتائِج 

  ».حبوِث ابِن رشد يف الفلسفة

  مؤلفاته:

يف العقائد والفقه والفلك والطب. ومن مؤلفاته يف الطب  ألف ابُن رشد
يف سبعِة أجزاء، ومجلُة رسائَل وشرٌح ألرجوزة ابِن سينا يف الطب. ومن  » الكليات«

، »افت الفالسفة«يف الرد على الغزايل » افت التهافت«كتبه يف الفلسفة 
من جهوده لشرح  اكبريً   اجزءً » ابُن رشد«واملقدمات يف اثنيت عشرة مقالة، ووقف 

متفاوتة بني طويلة ومتوسطة وموجزة، ووصل  اأفكاِر أرسطو، فدرسها وشرحها شروحً 
، مل يبق منها يف العربية إال القليل، وتكاد اعدُد هذه الشروِح إىل مثانية وعشرين شرحً 

ا الالتينية.   تكون تامة يف ترمجا

طلة بإسبانيا، أو بالريمو يف وُعرِفت مؤلفاتُه بطريق ما ترجم منها يف مدرسة طلي
صقلية، ومشل تأثريُه اجلامعاِت الناشئَة يف أوربا كجامعة باريس وجامعة بادوا والبندقية 

  وبولونيا...

، اومن مؤلفاته ما هو بالعربية مع ترمجاٍت إىل العربية أو الالتينية أو إليهما معً 
  إىل اللغات احلديثة.ومنها ما مل يبق منها سوى هذه الرتمجات، ومنها ما ترجم 

. اوهناك من مؤلفاته ما طبع طبعاٍت تتفاوت يف قيمتها، ومنها ما ال يزال خمطوطً 
ا املستشرقون أكثَر من  أما شروُح ابِن رشد على أرسطو وهي املؤلفات اليت ُعين 

  عنايتهم بغريها، فقد جرى تصنيفها إىل ثالثة أنواع:

  الكبريالشرح الوجيز، والشرح الوسيط، والشرح 
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ولقد قام الدكتور حممد عابد اجلابري بتصنيِف مؤلفات ابِن رشد يف مخس 
  جمموعات حسب احلقول املعرفية اليت تتحرك فيها، وهي:

  مؤلفات تعليمية -١
 »الفقه والعقيدة«مؤلفات يف احلقل الديين  -٢
 مؤلفات يف الفلسفة وعلومها -٣
 مؤلفات يف الطب والعلوم -٤
 ».األخالق والسياسة«م املدين مؤلفات يف العل -٥

 أما مؤلفاته التعليمية فتتميز خباصتني اثنتني:
ا األولى:  أشبُه ما تكون بالكتب املدرسية املخصصِة للتعليم، فهي أ

، وقد استعمل ابُن رشد يف عنوان هذه الكتب »خمتصرات«ملخصات، وبتعبريه هي 
  طبيعتها التعليمية. امتامً مما يدل على أنه كان يعي » الضروري يف...«عبارَة 

سفيَة الثانية اليت تطَبُع هذه املؤلفاِت وبالتحديد املنطقيَة والفل واخلاصةالثانية: 
ر احلريِة الكاملِة زمن كتابتها لقوِل كلِّ ما يريد قوَله، فُّ منها، هي الشكوى من عدم تو 

ت الضروري يف والتفصيِل يف القضايا اليت حتتاج إىل تفصيل. ومن أشهر هذه املؤلفا
  النحو، الضروري يف أصول الفقه، الضروري يف املنطق.

أما الضروري يف النحو فقد ذكره صاحب الذيل والتكملة، وأشار إليه ابن األبار 
الصادِر عن مركز دراسات » ابن رشد سرية وفكر«وغريه، ويقول اجلابري يف كتابه 
اآلن على أي خمطوطة منه مل يُعثر حىت : «٢٠٠١الوحدة العربية يف بريوت عام 

، وليس مثة ما يدعو إىل الشك يف تأليِف »أي عن الضروري يف النحو«حسب علمنا 
وقد َشِهد له أصحاب الرتاجم بأنه كان  اابِن رشد يف النحو هذا املختصَر، خصوصً 

فال غرابَة إذن أن يؤلف يف النحو، بل ال » ذا حظ وافر من علوم اللسان العريب
  ن هذا الكتاُب من أول ما ألف.يستبعد أن يكو 
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البن مضاء القرطيب الذي  اومن املفيد اإلشارُة هنا إىل أن ابن رشد كان معاصرً 
توىل قضاَء قرطبة على عهد أيب يعقوب بِن يوسف، واستمر فيه إىل وفاته زمن 
يعقوب املنصور، فليس مثة شٌك إذن يف معرفة ابِن رشد البن مضاء القرطيب 

 دراسٌة نقدية للنحو العريب غريُ الذي هو » على النحاة الرد«صاحب كتاب 
مسبوقة، وفيه يدعو إىل إلغاِء العوامل والقياِس يف النحو، ومع أن كتاَب ابِن رشد 

، أي إىل ه٥٨٠لكتاب ابن مضاء الذي يرجع تاريُخ تأليفه إىل سنة  اسابٌق زمنيً 
ال نستبعد أن يكون  -  والكالم للجابري - ثالثني سنة بعد كتاِب ابِن رشد، فنحن 

فيلسوُف قرطبة قد اجته هذا االجتاه، ومعلوم أن انتقاَد ابِن رشد للقياس يف جمال 
وإبطاَل ابِن مضاء للقياس يف النحو، يعرب عن » الفقه«كما يف جمال » علم الكالم«

  اجتاه واحد يف التفكري يرجع إىل ابن تومرت وابن حزم.
، أوهلما من إعداد »روري يف صناعة النحوالض«ولدينا اآلن حتقيقان ملخطوط 

وحتقيق باب ولد هارون ولد الشيخ سيدي وتقدمي الدكتور حممد ولد عبد احلي، 
والثاين من حتقيق ودراسة الدكتور  ٢٠٠٠وقد صدر يف نواكشوط مبوريتانيا عام 

منصور علي عبد السميع من جامعة حلوان، وتقدمي الدكتور حممد إبراهيم عبادة من 
عن دار الفكر العريب، أما النسخة  ٢٠٠٢عة الزقازيق وصدر بالقاهرة عام جام

ا الشركة اإلفريقية للطباعة والنشر والقرطاسية.   احملققة يف نواكشوط فقد أصدر

  وصف المخطوط ومنهج التحقيق:

خطوط احملقق يف القاهرة نسخة مصورة عن املخطوط املوجود يف مكتبة الشيخ 
َ
امل
مبوريتانيا، يقتنيها مركز مجعة املاجد للثقافة والرتاث بديب ضمن اخلاصة  –سيديا 

/ب، وهي يف ستني ورقة، إذ تنتهي بالورقة ١٦جمموع، يبدأ الضروري من الورقة 
ا سبعة عشر سطرً ٧٦ بني تسع   يقع، وعدد كلمات السطر الواحد ا/أ، ومسطر
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وقع منه خلط  كلمات وثالَث عشرة كلمة، وخطها مغريب، ما ضبط منها بالشكل 
كثري، كتبت عناويُن األبواب والفصول حبجم أكرب، ال تعقيبات يف النسخة، وهي 

ن نسخها، وال زماُن نسخها، مرقمة باألرقام املغربية، وال يُعرف على وجه الدقة مَ 
  وتبدو فيها آثار الرطوبة.

  أما منهج التحقيق فكان على النحو التايل:

  واعد اإلمالئية احلديثِة مع مراعاة عالمات الرتقيم.أُعدت كتابُة املخطوط وفق الق - 

ا مع  - ختريُج اآليات بذكر اسم السورة ورقم اآلية، وختريُج اآليات من مظا
  ذكر القارئ.

ا ما أمكن ذلك، واستكماُل املبتور منها. -   ختريُج األشعار ونسبُتها إىل أصحا

 ختريُج ما ورد من أثر وَمَثل من مظانه. -

 يُف باألعالم.التعر  -

 شرُح بعِض األلفاظ اليت حتتاج إىل بيان وتفسري لغوي.

ا. -  الرجوُع باآلراء واألقوال إىل أصحا

 التعليُق على بعض األقوال واآلراء واملسائل مبا حتتاج إليه من تعليق. -

 الرجوُع إىل تلخيصاِت ابِن رشد لكتاب املنطق األرسطي عند احلاجة إىل ذلك. - 

فهارَس عامة لآليات واألثِر والشعِر واملثِل واألعالِم والقبائِل واملذاهِب إعداُد  -
 واملوضوعاِت ومصادِر الدراسة والتحقيق.

احملافظُة على صورة النص كما ورد عن املؤلف، فلم يتدخل احملقق فيه إال  -
 .ابالقدر اليسري الذي ال يغري منه شيئً 
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 الدواعي إلى تأليف الكتاب
ـــُن رشـــ الضـــروري يف «إىل تـــأليف كتابـــه  اد إىل أمـــور أساســـية كانـــت دافًعـــيشـــري اب

  وتتلخص يف البنود التالية:» صناعة النحو
م، فادخلوا  -من وجهة نظره  -فالنحاُة مبالغة النحاة:  - ١ بالغوا يف مصنفا

وصار «فيها من التعريفات والتعليالت مما ال حيتمله علم النحو، يقول يف ذلك: 
ا يف هذه الصناعِة فوق ما  النحاة يتكلفون من إعطاء أسباب الكليات اليت يضعو
  ».حتتمله الصناعة

تباع منهج دقيق يقوم قصَّروا يف ا - من وجهة نظره  - فالنحاُة تقصير النحاة:  - ٢
ومل يسلكوا يف حصر قوانِني اإلعراب واملعرباِت «على بياِن حصٍر ألنواع اإلعراب، فيقول: 

اعية، والسيما قدماؤهم، وأما املتأخرون فقد جتُدهم سلكوا يف ذلك من الطرق الصن اطريقً 
م قصَّروا يف بيان اجلمل اليت ختتص بكل نوع وأسباِب ذلك ». بعض السلوك كما أ

م إىل تقدمي النحو على الوجه الصحيح، كما أن  فحادوا عن متثل منهج شامل خيلص 
ما حبكم، وهذه احلكمة هي اليت رام  التقصري متثل يف عدم بيان احلكمة يف اختصاص نوع
يف قسمتهم غِري  ا، ومتثل التقصري أيضً »النحاُة الوقوَف عليها، فلم يوضحوها كل اإليضاح

 احلاصرة اليت أفسدت عليهم املنهج.

فمصنفات النحاة يف  عدم دقة النحاة في تنظيمهم للمادة العلمية: - ٣
ا تفرِّ  مع يف إطار واألبواب) اليت جيب أن جتُ  ق بني األشياء (املسائلزمانه، إما أ

 واحد، وإما أن جتمَع بني متفرقاٍت، الروابُط بينها واهية.

وقد يستعمل أهل «ويقول يف هذا الصدد:  مخالفة األصول المنهجية: - ٤
م يقيسون اجملهول على املعلوم، وهو عة القياَس فيما ُجِهَل مساُعه، إهذه الصنا

 ».يردوا السماع بالقياسضعيف، ورمبا أفرطوا حىت 



  ابن رشد والضروري يف صناعة النحو د. حممود السيِّد
  

٦٢٩

يستظهر فيه املنهَج  اويذكر ابن رشد أن تقصري النحاة كان مدعاًة لتصنيفه كتابً 
 والقسمَة احلاصرَة اليت ال تداخل فيها فيقول: - من وجهة نظره  -الدقيق 

وهذا هو السبب الذي دعانا إىل وضع شيء يف هذه الصناعة، وإال فما كنا «
حنويي العرب يف زماننا هذا قد استوفت مجيَع  دجودَة عننضعه، ألن الصناعَة املو 

، مث ال يكتفي بذلك بل يعلل له، »أجزاِء هذه الصناعة لكن على اجملرى الصناعي
منها  اولقد أدرك ابُن رشد صعوبَة كتب النحو وغموَض بعِضها أو تقصريَه، أو أن كثريً 

ئ الذي أثقلوا كاهله مبا ال تصلح إال ملن أتقن العلم، وال تصلح للمتعلم املبتد
ا إعرابا« أو » ويأخذون الولداَن حبفظها» «يتكلفون يف ذلك من األلفاِت اليت يسمو

رمبا كان ذلك إشارًة منه إىل املصنفات النحوية املنظومِة مثل أرجوزِة اليشكري املتوىف 
املتوىف » ابملحة اإلعر «يف القرن الرابع وهي قرابُة ثالثة آالف بيت، وأرجوزِة احلريري 

املتوىف بعد سنة  يّ رِ مَ تَ نْ ، وأرجوزِة الشَّ ائة وسبعة وسبعني بيتً وهي يف ثالمثه ٥١٦ة سن
  ».، وغريها...ه٥٥٣

وهذه األرجوزات يف نظره َعِسَرُة املأخذ مما يصعب على الولدان الناشئة 
شَد وأ ااستحضاُرها، وهذا ما دفعه إىل التيسري الذي قصد به أن يكون أسهَل تعليمً 

  للمعاين. الً حتصي

وينبغي أن نستفتح القوَل يف ذلك باألشياء «ويقول ابُن رشد يف تقدميه لكتابه 
ا كلُّ صناعة يرام  على اجملرى الصناعي، فإن  تعلُّمهااليت جرت العادُة أن ُتستفَتح 

ا نافٌع يف التعلم، وهي أن ُخيَرب أو  ما  اما َغَرُض هذه الصناعة، وثانيً  الً االستفتاح 
مرتبُتها من  ا، وخامسً تعلُّمهايف  النحو املستعمل اما أقساُمها، ورابعً  امنفعُتها، وثالثً 

 اما يدل عليه اُمسها، وثامنً  انسبُتها من سائر العلوم، وسابعً  االعلوم يف التعلم، وسادسً 
  ».معرفُة من وضعها
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إن الصناعة : «ويركز ابن رشد على األمور الكلية أي األساسية يف كتابه إذ يقول
ا اإلنسان إىل الغرض املطلوب من تِلك الصناعة ، »هي اليت حتيط بأمور كلية يصل 

 ااجلزئياِت ملرحلٍة تالية أو ملستوى أعلى علميً  اوهذه الكليات متثل منهجه العام تاركً 
  ملن أراد التخصص.

لذلك إذا : الكلياُت أعرُف عندنا وأسهل من اجلزئيات، و الً ويعلل وجهَة نظره قائ
ا  احاضرً  اكليً   الً وجدنا يف أمرنا قو  فرحنا به، ومل نعرج على اجلزئيات، فاجلزئياُت لكثر

مرهقٌة للذهن، مكدٌة له، مشتتة إياه، أما الكليات فمحدودٌة معدودٌة حيصرها الذهن 
نافعة للمتذكر ونافعة للمبتدئ، بالنظر يف الصناعة، ألنه «، فهي اويستجمعها سريعً 

  ».ليه بذلك علُمها، فإن اقتصر عليها كفتهيسهل ع
يف تقدِمي املعرفة واكتساِب الضروري  اتربويً  اوالواقع يعد منهُج ابِن رشد منهجً 

 الً األفضل يف تعليم الولدان أن يلقى إليهم أو : «الً من أي علم، ويصرّح بذلك قائ
ة أخذوا األقاويُل الكلية، ويؤخذوا حبفظها، فإذا أرادوا الكماَل يف الصناع

  ».بتفاصيلها

  »:الضروري في صناعة النحو«محتوى كتاب 
الضروري «مع عناويَن ُأخر ختّريها ابن رشد وهي:  اجييء عنواُن الكتاب انسجامً 

توخى ابن رشد  سلسلةٌ وهي » يف املنطق، والضروري يف السياسة، والضروري يف الفقه
  من تأليفها الوقوَف على األساسيات يف هذه امليادين.

قد أبان أن علم اللسان عند  ه ٣٣٧وكان أبو نصر الفارايب من قبُل املتوىف سنة 
كل أمة ينقسم إىل سبعِة أجزاٍء عظمى: علم األلفاظ املفردة، وعلم األلفاظ املركبة، 
وعلم قوانني األلفاظ عندما تكون مفردة، وعلم قوانني األلفاظ عندما تكون مركبة، 

علم قوانني تصحيح القراءة، وعلم قوانني تصحيح وعلم قوانني تصحيح الكتابة، و 
  ».األشعار
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وقد وضع ابُن رشد النحَو العريب ضمن األقسام األربعة األوىل. أما الثالثة 
علم قوانني تصحيح الكتابة، وقوانني تصحيح «الباقية اليت أشار إليها الفارايب وهي: 

صناعة النحو، بل هي فليست من الضروري يف » القراءة، وقوانني تصحيح األشعار
  .من الكمايل

  وهكذا جند أن ابَن رشد قد حصر قضايا النحو للمتعلم يف أربع قضايا وهي:

أشكال األلفاظ املفردة وأنواعها: كمعرفة املفرد واملثىن واجلمع واملذكر  -١
  واملؤنث والتصغري والنسبة.

القول  أشكال األلفاظ املركبة: ويعرض ألشكال تركيب األلفاظ كرتكيب -٢
ري، وذكر وحذف، وزيادة اخلربي، وسائِر األقوال املركبة، وما يلحقها من تقدمي وتأخ

 خل.ونقصان...إ
 أشكال األلفاظ الزائدة على أشكال بنيتها، وهي عنده ثالثة أقسام: -٣

 معرفة شكل أطرافها األوىل كهمزيت الوصل والقطع، واأللف والالم.
ل فيه علم اإلعراب والبناء والتقاء الساكنني معرفة شكل أطرافها األخرية، ويدخ

  والوقف.
وهو كالتصغري  الً معرفة شكل أوساطها إن كان هلا شكل، ومل يضرب لذلك مثا -ج

 والتكسري وغريمها.
  معرفة قوانني الكالم املركب من هذه األلفاظ. -٤

  وأعاد ابُن رشد النظَر يف قسمة كتابه وترتيبه فجعله يف جزأين:
أللفاظ املفردة: ويعرض فيه لشكل التثنية واجلمع، والتذكري والتأنيث، األول يف ا

  وشكل اإلخبار عن املتكلم واحلاضر والغائب.
  والثاين يف اإلعراب واملعربات.
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ذين اجلزأين البد من التقدمي هلما، وبذلك أصبح الكتاب  ورأى أنه قبل البدء 
ي من معرفة أشكال األلفاظ هو ما يف ارابعً  اعلى ثالثة أجزاء، مث أضاف جزءً 

. وبذلك يصبح ااملفردة، ومن معرفة أشكال أطراف الكالم اليت ال تسمى إعرابً 
 الً متمث» الضروري يف صناعة النحو«التصوُر األخُري لإلطار الذي يكون عليه كتاب 

  يف:

  اجلزء األول: يف املقدمات

  اجلزء الثاين: يف األلفاظ املفردة

  اب وقوانينهاجلزء الثالث: يف اإلعر 

اجلزء الرابع: فيما يفي من معرفة أشكال األلفاظ املفردة، ومن معرفة أشكال 
  .اأطراف الكالم اليت ال تسمى إعرابً 

أما اجلزء األول وهو يف املقدمات فقد جعله يف قسمني أوهلما يف معرفة أجناس 
لكالم املركب من األلفاظ اُألوىل املفردة اليت منها يأتلف الكالم، والثاين يف معرفة ا

  هذه املفردات وأجناِسها اُألَول.

ويف معرفة أجناس األلفاظ اُألَول املفردة يذكر تعريَف األلفاِظ املفردِة من حيث 
منها، مث يذكر أنواع األلفاظ من حيث هي  الً هي االسُم والفعُل واحلرف، ويعّرف ك

، وحروف، وضمائر، وإشارة، وموصول، وفعل» اسم شخص، صفة، مصدر«أمساء 
  والفعل يقسم إىل ماض وحاضر ومستقبل.

وإذا كان الباُب األول من القسم األول يشمل األلفاَظ اُألَول اليت منها يأتلف 
مجيُع الكالِم املركِب متمثلًة يف االسم والفعل واحلرف فإن الباب الثاين يشتمل على 

  مخسة فصول:
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مشتق، اسم  ، مصدر،اسم علم، اسم جنس، صفة«األول: يف أنواع األمساء 
  ».خلذات، نكرة، معرفة....إ

مسترت، منفصل، متصل، ضمائر الرفع، ضمائر النصب، «الثاين: يف أنواع املضمر 
  ».ضمائر اجلر..

  ».أمساء اإلشارة وما تلحقها«الثالث: يف أنواع املبهم 

  الرابع: يف األمساء املوصولة املذكرة واملؤنثة ويف حال التثنية واجلمع.

  ».املاضي، واحلاضر، واملستقبل«س: يف أنواع الفعل اخلام

القول فهي عنده ألفاٌظ مفردة أو مجٌل تامة، وأن اَألمساء يف األلفاظ  أما مواد
املفردة إما أن تكون فيها األشكاُل، أو ال توجد فيها األشكال، وأن األمساء اليت فيها 

حيحة واملنصرفة، أو ال األشكاُل إما أن تدخلها كلُّ األشكال مثل األمساء الص
من الصرف، وأن األمساء  ةيدخلها إال نوع واحد أو نوعان كاألمساء املنقوصة واملمنوع
وهي ال تفهم إال بقرائن  ،اليت ال توجد فيها األشكال هي األمساء املقصورة واملبنية

  األحوال.

ا فهي الكالم اخلربي واألمر والنهي والن اء دأما اجلمُل التامة وما اتصل 
ُل اجلمُل اخلربية اليت حتتمل الصدق والكذب، والثاين واالستفهام، وهي صنفان: اَألوّ 

  اجلمُل اإلنشائية اليت ال حتتمل الصدق وال الكذب.
  واجلمل اخلربية تأيت على أشكال ثالثة:

  مبتدأ وخرب -أ
  فعل وفاعل -ب
 فعل ونائب فاعل -ج
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سناٍد واحدة بني املسند واملسند ويطلق عليها اجلمل البسيطة، وتتضمن عالقَة إ
  إليه، وهي بذلك متثل اجلملَة النواة أو اجلملَة األساسية.

واجلملُة البسيطُة تـَُقيَُّد باحلروف واألفعال، وتقّيد مبقيدات لفظية ومقيدات 
  معنوية.

واجلمُل اخلربيُة عنده هي مجل أَُول وهي اليت حتتوي على قول واحد تام، ومجٌل 
بة من اُألَول وحتتوي على قولني تامني. واجلمُل البسيطُة تشتمل على ثوان وهي مرك

تركيب إخبار فقط مثل املبتدأ واخلرب: زيٌد قائٌم، والفعل والفاعل مثل: قام زيٌد، والفعل 
ونائب الفاعل مثل ُضرب زيٌد، كما تشتمل اجلمل البسيطة على األمر فقط أو النهي 

  فقط.
ا، ما النافية، ال » املبتدأ واخلرب«وتـَُقيَُّد اجلمُل البسيطة  باحلروف: إن وأخوا

ا«، وباألفعال »النافية ا، ظن وأخوا ، وباألمساء حيث تكون التقييداُت »كان وأخوا
بالصفة مثل زيٌد العاقل،  احمضً  امعنويًة ولفظية، وتكون التقييداُت املعنويُة امسً 
، اجلنس بنوعه: هذه عشرون درمهً وباإلضافة كتقييد الشيء بغريه: غالم زيد، أو ا

غري حمض   ادات املعنويُة امسً ي، كما تكون التقياوالنوع مبادته: هذا خاٌمت حديدً 
كاملشتقات، ويعمل املشتق عمل االسم فيخِفض مثل: هذا ضارُب زيٍد، كما يعمل 

  ، أو يرفع مثل: هذا قائٌم أبوه.اعمل الفعل فينِصب مثل: هذا ضارٌب زيدً 
ات اللفظيُة فتكون إما ختصيَص عموم كاالستثناء واالستيفاء كبدل ديأما التقي

شتمال، وإما َتعميَم ما حيتمل اخلصوص كاألمساء املؤكدة الوبدل ا ،ن كلّ مِ  بعضٍ 
للجموع مثل: شاهدت القوم كلَّهم أمجعني، وإما لتحقيق املعىن نفسه مثل: رأيت 

موقَع  البيان كأن يكون واقعً أخاك نفسه وعينه، وإما إرداف اسم باسم على طريق ا
الصفة وليس بصفة كعطف البيان، أو باسم ال يقع موقع الصفة كالبدل املطابق مثل: 

  مررت بزيٍد أخيك.
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وإذا انتقلنا إىل تقييدات اجلمل البسيطة الفعلية فيحددها بظرف الزمان كأن 
ف جر  يقول: خرج زيٌد يوم اجلمعة، وبظرف املكان مثل: قام زيٌد أمامك، وحبر 

 ا، وعلِة الفعل الغائية: خرج زيٌد طلبً اكقمت يف األمام، وباملصدر: خرجت خروجً 
للمعروف، وقد يقيد بالالم مثل: خرج زيٌد لطلب املعروف، وتقييد الفاعل بالصفة 

مفعول واحد، ومفعولني وثالثة «، واملفعول به اويقصد احلال مثل: جاء زيٌد راكبً 
  .اتصبب زيٌد عرقً ، والتمييز املنقول: »مفاعيل

ا: ظننت زيدً   اأما تقييد اجلملة البسيطة باألفعال فقد أشار إىل ظن وأخوا
ا، ونعم وبئس وحبذا: نعم ا، وحسبت اجلوَّ باردً اقائمً  ا وكاد وأخوا ، وكان وأخوا

  الرجل زيٌد، وبئس اخللق الكذب، وحبذا النصر.
ىل األخبار املقيدة باحلروف وهي: وبعد فراغه من األخبار املقيدة باألفعال ينتقل إ

ا، ما احلجازية، ال النافية للجنس، ويذكر قوانينها، مث يضيف إليها  ما «إن وأخوا
  ».التعجبية

وإذا كان ابُن رشد جعل اجلمل على قسمني: اُألَول والثواين، وأن اُألَول هي 
ن اجلمل الثواين اجلمل اخلربية البسيطة، والثواين هي اليت ترتكب من قولني تامني فإ

  عنده هي:
هلا كالشرط وجوابه والقسم وجوابه ولو  اإحدى اجلملتني تلزم الثانية جوابً  -١
  ولوال وملا
إحدى اجلملتني تقع موقع االسم املقيد من اجلملة األوىل البسيطة كجملة  -٢

 املفعول ومجلة احلال ومجلة الصفة.
إذا اختلف اإلخبار   امعً  ارتباط مجلتني حبرف عطف كأن يصرح باجلملتني -٣

كما يف قولنا قام زيد وجاء عمرو، أو حبذف أحد اخلربين من اجلملة املعطوفة كقولنا 
 قام زيد وعمرو.
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، وهو املركب من مجلتني من ارابعً  اويضيف إىل األنواع الثالثة السابقة جنسً 
 جنسني خمتلفني مثل األمر وجوابه، والنهي وجوابه، واالستفهام وجوابه.

ص لألَفعال من جهة ُخصِّ » الضروري يف صناعة النحو«اب مثة جزء يف كتو 
ا يف رفعها ونصبها وجزمها، مث ذكِر قوانني  ا وبنائها، ومن جهة عالمات إعرا إعرا
نصب املضارع وقوانِني جزمه يف اجلمل اخلربية واجلمل الشرطية ويف جواب الطلب 

  واألقاويل األمرية والنهيية.

ُت والتعريفاُت عند ابن رشد فيقول حمقق الكتاب يف دراسته له: أما املصطلحا
يف تعريفاته ومصطلحاته، إذ جنده يتابعهم يف كثري  اأن ابن رشد مل خيالف النحاة كثريً 

نه تفرد فإ -على حد قوله  -غري ضار بالصناعة من احلدود والتعريفات، مادام ذلك 
النحويني كاالسم املستقيم واالسم  مبجموعة من املصطلحات اليت مل َتِشع يف كتب

  املائل.

إنا «فيبدو يف قوله: » االسم املستقيم«أما ما يقصده ابن رشد هنا من مصطلح 
من أن يكون  جند األمساء من حيث هي جزُء كالٍم مفيد صنفني: صنف هو متعدٍّ 

ا، وسواء كان مفردً  امضافً   اأو مضافً  اإليه، وهو يف األلفاظ نظري األشياء املوجودة بذا
بوصف هو هو، وهذا هو الصنف األول من األمساء يف كل  اإىل اسم آخر، موصوفً 

  ».وقوم يسمونه االسم املستقيم ،لغة

  ويتميز االسم املستقيم عنده بعدة أشياء:

  ستغىن عنه.أنه جزء من كالم مفيد، أي ال يُ  -١

ا. -٢  أنه نظري األشياء املوجودة بذا
 يوصف هو هو اموصوفً  امضافً  أو اأنه يكون مفردً  -٣
 إليه. اال مضافً  اأنه يكون مضافً  -٤
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واالسم ال يوصف باالستقامة من عدمها إال بعد تركيبه يف مجلة، فاالسم 
  املستقيم على ذلك يكون:

 مبتدأ
  اخربً 
  الً فاع
  ).ا، معطوفً الً ، بدالواحد مما سبق (صفة، توكيدً  اتابعً 

  يف كالم العرب. ويرى أن االسم املستقيم هو املرفوع
لالسم املستقيم، وهو املنصوب واجملرور  الً ابن رشد مقاب فيستعملهأما االسم املائل 

  من األمساء.
لإلعراب، أما االسم املبين  اابن رشد مصطلَح التصريف وجيعله مساويً  ويستعمل

هو االسم  –املبين عنده  –فهو غري املتصرف، وخيلص إىل أن االسم غري املتصرف 
تقيم الذي يلزم حالة الرفع. أما االسم املتصرف، فهو االسم الذي يكون يف حالة املس

  نصب أو جر وهو االسم املائل.
األقاويل املركبة والكالم املركب واأللفاظ املركبة،  استعملهاومن املصطلحات اليت 

والكالم عنده هو كل لفظ مستقل بنفسه مفيد ملعناه وهو الذي يسميه النحويون 
  .اجلمل

املولدة، وهي اليت يعرفها النحاة » ما«ذكر » ما«وعندما عرض ابن رشد ألنواع 
بالزائدة، ويذكر مصطلح اجلمل اجلزئية عند حديثه عن صلة املوصول، ويف حديثه عن 

ا تدل بشكلها وبنيتها على الوجوه الثالثة:   الضمائر يذكر أ
  لقول.الوجه األول: إخبار املتكلم عن نفسه، وهو الذي منه ا

  الوجه الثاين: اإلخبار عن احلاضر (املخاطب)، وهو الذي إليه القول.
  الوجه الثالث: اإلخبار عن الغائب، وهو الذي فيه القول.
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ويف تعريفاته ألقسام الكالم يعرف االسم بأنه لفظ يدل على معىن غري مقرتن 
واللفظية أن يدخل عنه،  اوخمربً  ابزمان حمّصل، ويرى أن خاصته املعنوية أن يكون خربً 

  عليه التنوين واأللف والالم اليت للتعريف.

  أما الفعل فيعرفه بأنه لفظ يدل على معىن مقرتن بزمان حمصل.

واحلرف عنده لفظ يدل على النسب اليت تكون بني األمساء أنفسها، وبني 
  ه: إنه لفظ يدل على معىن يف غريه.دِّ األمساء واألفعال، ولذلك قيل يف حَ 

آخر من التعريف، وهو التعريف بالقسمة، وأول من  اابن رشد نوعً  ويستعمل
عند  اتكلم عن التعريف بالقسمة أفالطون، وقد لقي هذا النوع من التعريف رواجً 

  العرب، إذ يرى الفارايب أنه ينفع يف سهولة الفهم.

الكتاب،  تضاعيفوأمثلُة التعريف بالقسمة عند ابِن رشد كثرية ومبثوثة يف 
يف حتديد األنواع وما يندرج حتتها، منه قسمُته لألمساء فهي مظهرة ومضمرة  هايستعمل

ه سمتُ ء اإلشارة واألمساء املوصولة، وقومبهمة وموصولة، ومنها قسمته للضمائر وأمسا
  للفعل، واألقاويل املركبة.

ومن األمثلة على التعريف بالقسمة قسمة الفعل، فقد قسم ابن رشد الفعل إىل 
النحاة يف قسمة األفعال من جهة الزمان إىل أنواع ثالثة: ماض ومضارع  الفً نوعني خما

الذي «وأمر، أما هو فقد حصر األفعال يف املاضي واملستقبل، وعّرف املاضي بأنه 
أما ». .. وهو غري معرب، مبين على الفتحا، وال نونً  اليس أوله تاء وال ياء، وال ألفً 

، وشكل »أنيت«أحد تلك احلروف األربعة  الذي يف أوله«املستقبل فهو عنده 
املستقبل واحلاضر واحد يف لسان العرب، فإذا أرادوا ختليصه لالستقبال أدخلوا عليه 

  ».السني أو سوف

ويرى الدكتور منصور علي عبد السميع يف دراسته لكتاب ابن رشد أن ابن رشد 
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  يا املنطقية.باملنطق األرسطي يف عمل املقاييس والقضا اكبريً   اتأثر تأثرً 

من مصطلح االسم املستقيم واملائل، وكذلك  استعملهوأول هذه األمور ما 
تنطبق على الفعل والكلمة عند املناطقة. فيقال: كلمة مائلة وهي الفعل املاضي أو 
املستقبل، والكلمة املستقيمة هي الفعل الدال على الزمان احلاضر، ومعرفة املائل 

ا  اقاييس وذلك أنه كثريً واملستقيم نافع يف عمل امل ما توجد مقاييس أجزاُء مقدماِ
ا منتجة حىت ترد مستقيمة.   مائلة فال يبني منها أ

وثانيها القضايا املنطقية إذ تتكون القضايا من األقاويل التامة، واجلازم منها على 
، أما غري اأو مركبً  اوجه التحديد، وهو املتصف بالصدق أو الكذب سواء كان بسيطً 

اجلازم مثل األمر والنهي الذي ال يتصف بالصدق أو الكذب فإنه ال تتكون منه 
  قضايا منتجة.

مث خيلص إىل القول إن ابن رشد عرض لأللفاظ املفردة واأللفاظ املركبة، مث ذكر 
قسمة األلفاظ املركبة من كالم تام وغري تام، والتام يقسم إىل أَُول وثوان، مث يعرض 

ا يعرض هلا من تقييدات ختص االسم أو الفعل، وكذلك اجلمل لُألَول البسيطة وم
الثواين وما يعرض هلا من قوانني، مث استوىف ذلك بذكر أحكام األمساء واألفعال 

يف منهجه وتقسيم  اواألقاويل اليت مل تنتظم يف األجزاء السابقة، فجاء الكتاب حمكمً 
  مادته.

  خنلص إىل القول: اوأخريً 

البن رشد يقع يف إطار النحو » ي يف صناعة النحوالضرور «إن كتاب  -١
ا  الوظيفي، إذ إنه يركز على الكليات أو األساسيات اليت ينبغي للمتعلم أن يتزود 

، فهًما صحيًحافيتمثل ويفهم ما يستمع إليه  ،حىت يقرأ ويتحدث ويكتب ويستمع
  بأسلوب خال من األخطاء. اوكتابيً  اويعرب شفاهيًّ 



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

  

٦٤٠

ىل أن مثة آخرين ركزوا على هذه األساسيات يف تراثنا اللغوي من وجتدر اإلشارة إ
وأيب جعفر » مقدمة يف النحو«أمثال خلف بن حيَّان األمحر البصري يف كتابه 

 ».التفاحة يف النحو«النحاس النحوي يف كتابه 

إن مثة فائدة يف االطالع على بعض التقسيمات اليت تضمنها كتاب  -٢
وعلى التصنيفات اليت اعتمدها، وهذه التصنيفات » حوالضروري يف صناعة الن«

  تساعد على الفهم.

عن املألوف يف  اإن يف بعض املصطلحات اليت اعتمدها ابن رشد خروجً  -٣
ا للتوضيح يف األعم األغلب.  النحو، وقد تأثر يف وضعها باملنطق وأقيسته، إال أ

الضروري يف صناعة  إن الثقافة املوسوعية البن رشد قد ساعدته على وضع -٤
النحو، إذ إنه رّكز على مفاتيح علم النحو واألمور األساسية فيه يف منأى عن 

يف صرح  الً فعَّا االشذوذات واالستثناءات واملماحكات والتأويالت، فجاء كتابه إسهامً 
 القواعد النحوية.



  ٦٤١

  
  
  

  معاجم فصاح العامّية
  وأثرها في التجديد اللغوي

  

  )*(خسارة محمد د. ممدوح
  

  مقدمة: العامية في تراثنا اللغوي

أو لغة العامة عند القدماء هي التَّغيري الذي أدخلته العامَّة من العرب على  العامية
فية أو الصوتية، الفصحى، من حلَْن يف اإلعراب أو تغيري يف بنية الكلمة الصر  اللغة العربية

) بدل َسيِّديت، و(ختُْ أو يف داللتها، أو يف بناء اجلملة كأن  َمة) بسكون اخلاء يقال (ِسيتِّ
بدل ُختََمة بفتحها، و(ماِلح) بدل ِمْلح ملا يغلب عليه طعم املِلح، و(َهْم فـََعْلُت) مبعىن 

ال (فصل الصَّيف) وأن يقال (فصل الربيع) بدل فصل الصَّيف، وأن يق )١(.فـََعْلُت أيًضا
ال ختتلف كثريًا عمَّا يعدُّه احملدثون عاميًَّة، أو هلجة عاميَّة.  وهي )٢(بدل فصل القيظ،

د ومجعومها يف سلَّة واحدة، فإننا ننأى ء قد خلطوا بني العامِّي واملولَّ ولكن إذا كان القدما
  رأسه.بأنفسنا عن ذلك، فنَـُعدُّ كالًّ من املولد والعامي نوًعا قائًما ب

ذا املفهوم الذي قدمنا للعامية أي التغيري الذي يُْدَخل على ما تعارف أهل اللغة  و
                                                           

  عضو جممع اللغة العربية بدمشق. )*(

   .٣١٥ - ٣٠٩: ١املزهر يف علوم اللغة  -) السيوطي ١(
  لسان العرب: ربع. - ابن منظور ) ٢(
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ه، فإن جذور العامية قدمية يف تراثنا اللغوي ومتتد إىل ما قبل عصر املولَّدين. تَ فصاحَ 
ا عند القدماء:   ومن أبرز مظاهرها وجتليا

أرشدوا أخاكم فإنه «، فقال ألصحابه: ذاك الذي حلن يف حضرة الرسول  -
  )٣(.»قد ضلّ 

أصلح اهللا األمري، «وذاك الذي جاء إىل زياد وايل البصرة يشكو أخاه قائًال:  -
فقال زياد: تويف أبانا وترك بنونا!!! ادُع يل أبا األسود، فقال: ُتويفِّ أبانا وترك بنونا... 

يتك عنه ى أبا  - اياتالرِّو  يف بعض -زياد  وكان. )٤(»ضع للناس الذي كنت قد 
  األسود عن أن يضع علم النحو.

ومن مظاهرها ما اصطلح اللغويون على تسميته (شذوًذا أو لغة رديئة أو لغة  -
أي طريقتها يف أداء بعض األلفاظ،  ،قبيلة بعينها)، فقد كانت لغات بعض القبائل

لغة  أليست )٥(نوًعا من عاميَّة ذلك العصر، ما دام مفهوم العامّي عندهم هو التغيري.
ْعالن) بالتاء، حنو (فـَْرحانة)، يابَة)، ولغة ربيعة يف تأنيث (فَـ قيس يف يا أيب: (ياَب و 
  ؟ هي مما نعدُّه اليوم عاميًّا

م  - حىت  -بل إن بعض علماء اللغة كانوا يتوكَّؤون على العاميَّة يف بعض عبارا
ذيب اللغة:  -العلميَّة منها  و العباس [عن كتاب العني قال أب«من ذلك ما جاء يف 

للخليل]: (ذاك كتاٌب َمَال ُغَدد)، وحقُّه عند النحويني (َمآلُن ُغَدًدا)، ويعين بذلك 
  )٦(».كفساِد الُغَدِد وَضرِّ آكليها«أن فيه فساًدا 

                                                           
  .٢٤٦: ٣و  ٨: ٢اخلصائص  - ابن جين ) ٣(
  .١٥٩: ٢عيون األخبار  -ابن قتيبة ) ٤(
  .٣١١ - ٣١٠: ١املزهر  -السيوطي ) ٥(
  .٢٩: ١ذيب اللغة  -األزهري ) ٦(
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مثل  ،وقد أورد صاحب لسان العرب حنو سبع ومثانني كلمةنسبها إىل العاميَّة صراحة
  )٧(بدل القارس. -للبارد  - ْعَوجَّة، والقارص قوهلم ِمْعَوجَّة بدل مُ 

ا عاميَّة، الكلمات اليت  فإذا أضفنا إىل هذه الكلمات اليت ُوصفت صراحة بأ
ا مولَّدة، واملولَّد عندهم من العامّي  كدنا أن  –وليس هو كذلك عندنا  - ُوصفت بأ

وي، وإْن على اختالف نقول بَشْيٍء من التعميم: إن جذور العامية بعيدة يف تراثنا اللغ
مغايرة  يف األرض بـَْعُد واحتكَّت بألسنة يف الدرجة، ألن العرب مل تكن قد ساحت

أثَّرت فيها وتأثَّرت. ولكن ما إن جاء القرن اهلجري الثالث حىت كان للعامة مستوى من 
فاهي ينصح اجلاحظ بالتزامه يف بعض السَّْرد األديب حيث يقول: اخلطاب اليومي الشِّ 

ْعَت نادرة من نوادر العواّم وُمْلحة من ملح احلشوة والطَّغام فإياك أن تستعمل إ« ذا مسَِ
رًجا َسرِيًّا، فإن ذلك خما لفظًا حسًنا، أو جتعل من فيك فيها اإلعراب، أو تتخريَّ هل

ا وعن الذي أُريدت له   )٨(».يـُْفسد اإلمتاع، وخيرجها عن صور

  وتفصيحه في القديم: ) حركة التأليف في تصحيح العامِّي١

اللهجات العامية منذ القرن اهلجري الثاين، وختوُّف اللغويني من أن  إن انتشار
تنال من مكانة الفصحى، وأن تزامحها، وهي لغة التنـزيل الكرمي، واجلامعة لألمَّة، دفع 
أولئك اللغويني إىل التصدِّي لتلك الظاهرة يف حماولة للحدِّ من ذيوعها وانتشارها. 

  :من أهم تلك املؤلفاتو 

  ه).١٨٩كتاب ما تلحن فيه العواّم للكسائي (  -١

يضم هذا الكتاب عدًدا من الظواهر اللغوية الشائعة عند العوام يف طريقة نطق 
ودون الكلمات وَضْبطها. وهو يسرد األلفاظ العامية لعصره يف الكتاب َسْرًدا كيفما اتُّفق 

                                                           
  ولسان العرب: عوج. ٢٤٦: ٣و ٨: ٢اخلصائص  - ابن جين ) ٧(
  .١١١البيان والتبيني:  –اجلاحظ ) ٨(
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َحتِْرْص ِإْن قال تعاىل:  ،وال تقول حتَرصُ «: ترتيب أو تقسيم. ومن أمثلة ذلك قوله
، وكأن العامَّة كانت »] وتقول: نَِفَد املال والطعام بكسر الفاء٣٧النحل: [ َعَلى ُهَداُهمْ 

ْلحونة.
َ
)٩(تقول (نـََفد) بفتح الفاء، وغالًبا ما يبدأ بالصواب مث يثين بالكلمة امل

   

  ه).٢٤٤إصالح املنطق البن السِّكِّيت ( -٢

وما يعنيه باملنطق هو النطق واللفظ. وقد حِظي الكتاب بتقدير واهتمام كثري من 
وال َعقاٌر، وال  َلُه دارٌ  تقول: ما«على طريقة (ُقْل وال تـَُقل)، حنو:  اللغويني. وهو جارٍ 

 لْ ي... وهو ِعْرُق النَّسا وال تـَقُ تـَُقْل ِعقار... وتقول: هو َخْصمي، وال تـَُقْل ِخْصم
  )١٠(».النِّسا

  ه).٢٧٦قتيبة ( الكاتب البن كتاب أدب -٣

وقد جاء الكتاب يف أربعة أقسام، خصَّ القسم الثالث منه بتقومي لسان العامَّة: 
َلْته كتب الفصيح واللحن إىلإضافة  -ويضم الكتاب « ما شاع يف عصره  -  ما َسجَّ

نُُّصب من ألفاظ ملحونة على ألسنة الُكتَّاب وأقالمهم، كخلطهم مثًال بني ال
، والثانية هي التَّعب.   )١١(والنََّصب، فاألوىل هي الشَّرُّ

  ه).٣٧٩بيدي (حلن العواّم للزُّ  -٤

ميثل هذا الكتاب أول إسهام لألندلسيني يف حركة التصحيح اللغوي وإصالح حلن 
، ولكن دون التزام الرتتيب الصوابَ وهو يبدأ بذكر اللحن مث يـُْتبعه عامة األندلس لعصره. 

يقال للشجر يف اجلبال َعْرعار، وهو «: تصحيحاتهبائي مما ُيَصعِّب اإلفادة منه. ومن األلف
ويقولون: اآلذان، ويقولون ملا بيع من املتاع َسْلعة، وهي ِسْلَعة بكسر أوله، َعْرَعر... 

                                                           
  .٢٧٢مصادر البحث اللغوي:  - د. حممد حسن عبد العزيز ) ٩(
  .٢٧٤املصدر السابق: ) ١٠(
  .٢١١ -٢٠٧أدب الكاتب:  -ابن قتيبة ) ١١(
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 ويقولون« )١٣(»ويقولون بني األمرين ِفرٌق والصواب فـَْرقٌ «) ١٢(».والصواب األذان
  )١٤(».والصواب لَُغويّ يٌّ َرُجٌل َلَغو 

ه) ١٠٨٧فقد أُلِّف يف إصالح لغة العامَّة وَردِّ اللحن حىت عام (وعلى اإلمجال 
علًما  )١٥(حنو تسعة وأربعني كتابًا حبسب قائمٍة أعدَّها الدكتور رمضان عبد التواب،

  )١٦(بأن مثة قوائم أخرى لكتب التصحيح اللغوي يصل فيها العدد إىل حنو الستني.

  فصاح العامية في القديم: ) معاجم٢
محل بعض اللغويِّني على غاالة يف تتبُّع العاميِّ وختطئته على حقٍّ أو باطل، إن امل

اختاذ منًحى جديد يف التأليف اللغوي يرمي إىل إنصاف بعض الكلم العامِّي الذي نُِبز 
لذلك  دأت تظهر مؤلفات جديدة تـَْنَتِصفباللحن أو اَخلطأ دون َوْجه حّق. وهكذا ب

الكلم املظلوم لتصحيحه وإعادة االعتبار إليه. وبالطبع فقد جاء هذا املنحى من 
رًا عن املنحى األول أعين منحى التصويب والتخطئة، بنحو ثالثة قرون،  التأليف متأخِّ
بعد أن الحظ لغويون أن بعض ُمَصنَّفات التصحيح اللغوي جتاوَزْت حدود ما هو 

غري مقبول من التشدُّد واإلعنات. ومن أهم هذه  مقبول من التصحيح إىل ما هو
  املؤلفات يف املنحى اإلنصايف اجلديد:

  ه):٥٠١تثقيف اللسان وتلقيح اجلنان البن مكي الصقلِّي ( -١
من أوائل املؤلفات اليت حاولت الدفاع عن فصاح العامية، فقد يعد هذا الكتاب 

  للدفاع عن كالم العامة: ْني ضم كتابه مخسني بابًا صغريًا، أفرد منها بابَـ 
                                                           

  .٤٩ -٤٨حلن العواّم:  - الزبيدي) ١٢(
  .٢٨٥املصدر السابق:  )١٣(
  .٢٩٢املصدر السابق: ) ١٤(
  .١٠٠ -٩٧حلن العامة والتطور اللغوي:  - رمضان عبد التوابد. ) ١٥(
  .١٨ - ١٦حركة التصحيح اللغوي يف العصر احلديث:  -د. حممد ضاري محادي ) ١٦(
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: باب ما جاء فيه لغتان استعمل العامة أفصحهما خبالف اخلاصة. وفيه: األول
ويقولون ما ِداللتك بكسر الدال، يُضمُّ املتفصِّحون السني من السَّم والفتح أفصح. «

  )١٧(.»والدَّاللة بفتح الدال كما تقول العامة أفصح

يقول «واخلاصة على خطأ: ومما جاء فيه:  : باب ما فيه العامة على صوابوالثاني
وكذا قوهلم َعرِْفُت املتفصِّحون الَعْسل واللَّْنب باإلسكان، والصواب الَعَسل واللََّنب... 
صحَّت وإذا  )١٨(».ُمراَدك وَصِربُْت ألمر اهللا، والصواب َعَرْفُت وَصبَـْرُت كما تقول العامَّة

م كا نوا إىل الضَّْعف والركاكة ما هم. ولكن هذه األقوال عن خاصة عصره، فيبدو أ
الذي يُهمنا يف هذه األقوال أن ابن مكِّي الصقلِّي كان أول من أشار إىل فصاح العامية 
ا تعريض  يف تراثنا اللغوي القدمي. ويلحظ استعمال املؤلف كلمة: (املتفصِّحون)، وكأ

  .كافٍ   وال دليلٍ  مبن ُخيطِّئ الناس بال ثـََبتٍ 

  ه):٥٧٧ىل تقومي اللسان وتعليم البيان البن هشام اللخمي (املدخل إ -٢

بواب يف هذا صاح العامَّة. وقد تضمَّن ثالثة أوهو الكتاب الثاين يف االنتصاف لف
  )١٩(السياق هي:

  ).الزُّبيدي يف كتابه (حلن العوامّ  باب يف الردَّ على -

  وتلقيح اجلنان.باب يف الردَّ على ابن الصِّقلِّي يف كتابه تثقيف اللسان  -

  اء عن العرب فيه لغتان فأكثر واستعملت العامة منها أضعفها.باب ما ج -

مث  وطريقة ابن هشام اللخمي أن يـَْبَدأ ِبقول الزُّبيدي، بكلمة (قال) أي الزبيدي،
  يعقِّب عليه مبتدئًا بعبارة (قال الرَّاد)، ومن ذلك:

                                                           
  .١٩٧تثقيف اللسان:  -ابن مكي الصقلي ) ١٧(
  .١٩٨لسابق: املصدر ا) ١٨(
  مقدمة احملقِّق. ٥املدخل إىل تقومي اللسان:  -ابن هشام اللخمي ) ١٩(
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ٌر)، وا« -  قال الرَّاُد: قاللصواب حائٌر.. قال: ويقولون للَحظري يف الدار (َحيـْ
  )٢٠(».اخلليل بن أمحد وأكثر الناس يسمُّونه اَحلْري 

الرَّاد: قال قال: ويقولون للطني الذي ُخيَْتم به (طاِبع)، والصواب طاَبع بالفتح. « -
  )٢١(».حكى ثعلب أنه يقال للذي يُْطَبع به طاَبع وطاِبع بكسر الباء وفتحها

لَ  قال: ويقولون« - ة) لواحد النَّْبل، وذلك َخطَأ.. قال الراد: حكى ابن جينِّ (نـَبـْ
َلة   )٢٢(».أن واحد النَّْبل نـَبـْ

وقد تعقب ابُن هشام اللخمي األندلسي أبا بكر الزبيدّي يف مخسة وستني 
كما تعقَّب ابن مكِّي   )٢٣(، وردَّ عليه وَجوَّزها.العامَّةَ  موضًعا، مما َخطَّأ فيه الزبيديُّ 

ويلحظ أن هؤالء  )٢٤(واخلاصَّة يف اثنني وستني موضًعا. ةَ ما خطَّأ فيه العامَّ الصِّقلِّي في
  اللغويني الثالثة من األندلس.

  ه):٩٧١صاب فيه العواّم لرضي الدين بن احلنبلي (حبر العوَّام فيما أ -٣

يعد هذا الكتاب أوسع وأدق ما ُكتب يف فصاح العامية. ويبدو أن هذا اللغوي 
ذا الضرب من املوضوعات، فله كتابان الذي يعود نسبه  إىل ربيعة، كان مولًعا 

دٌّ على رَ  همها (عقد اَخلالص يف نقد كالم اخلواّص)، وفي«آخران يدوران يف فلكها 
احلريري يف كتابه (ُدرَّة الغواص يف أوهام اخلواص) وكتاب (سهم األحلاظ يف َوْهم 

  )٢٥(».األلفاظ) ويصحح فيه أوهاًما وقع الناس فيها
                                                           

  .١٦املدخل إىل تقومي اللسان:  -ابن هشام اللخمي ) ٢٠(
  .٢٠املصدر السابق: ) ٢١(
  .١٩املصدر السابق: ) ٢٢(
  .٤٥إىل ص  ١١املصدر السابق: ) ٢٣(
  .٧١إىل  ٤٦املصدر السابق: ) ٢٤(
  (املقدمة). ٢٧ر العوام: حب -ابن احلنبلي ) ٢٥(
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ّا كان ابن احلنبلّي لغويًّا حلبيًّا
، فإن معظم كلماته تدور حول ما يتداوله اتادفيًّ  ومل

العامة يف بالد الشام، لذا جعل بعضهم عنوان الكتاب (حبر العوَّام فيما أصاب فيه 
  العواّم من أهل الشام).
عوام مشتمًال على ما يعتقد اجلاهل أو الناس أنَّه من أغالط «جاء هذا الكتاب 

ويـُْلَمح من كلمة (اجلاهل) تعريٌض ببعض اخلاصَّة  )٢٦(».الناس، وليس يف َشيٍء من الَغَلط
َخطِّئني. ومنهج املؤلف أن 

ُ
ما يشيع على ألسنة عواّم عصره، مث يـَُنصُّ على   ميقدِّ «من امل

  على النحو التايل: )٢٧(،»كونه لغة أو هلجة قبيلة بعينها، أو يفسره تفسريًا ما
ذلك [أي مما أصاب فيه العوام]: أبٌّ وأخٌّ، بتشديد الباء واخلاء يف أٍب ومن « -

  )٢٨(».وأخٍ 
أي يف  )٢٩(»ومن ذلك قوهلم (َعْطشانَة) ومثله َسْكرانة، وهي لغة بين َأَسد« -

  تأنيث الصفة املشبهة (فـَْعالن) بالتاء.
ُثـَنَّاة التحتومن ذلك قوهلم« -

انية اليت هي إحدى : ُفالٌن ِيْشَرب وِيْطَرُب، بكسر امل
  )٣٠(».حروف املضارعة.. وهي لغة

  الواو الياء، وهي لغة. بتضعيف )٣١(»: ُهوَّ فـََعل وهيَّ فـََعَلتْ ومن ذلك قوهلم« -
(َحمُّم) يف (َمَعهم)، فقد وقع يف التصريح بأن احلاء قد تبدل  ومن ذلك قوهلم« -

  )٣٢(».من اهلاء بعد عني أو حاء

                                                           
  .٩٥حبر العوام:  -ابن احلنبلي ) ٢٦(
  (املقدمة). ٢٧املصدر السابق: ) ٢٧(
  .٩٦املصدر السابق: ) ٢٨(
  .٩٩املصدر السابق:) ٢٩(
  .١٠٠املصدر السابق: ) ٣٠(
  .١٤٤املصدر السابق: ) ٣١(
  .١٦٣املصدر السابق: ) ٣٢(
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كلها مما يشيع يف هلجة عامة الشام إىل   هانادْ أورَ ويلحظ أن هذه الكلمات اليت 
  يومنا هذا.

  غة كاخلليل وابن جينِّ وابن مالك.قوال أئمة اللوغالًبا ما يسند املؤلف رأيه بأ
  ه):١٠١٥َدْفع اإلصر عن كالم أهل مصر للشيخ يوسف املغريب ( -٤
ة، وذلك هو« َدْفُع ما  وذكر املؤلِّف سبب تأليف الكتاب مرات متعدِّدة متشا

ما ينطق به أهل مصر، َصحيٌح َعربيًَّة،  أنَّ  يوجَّه إىل العامية املصرية من نقد، وإثباتُ 
  )٣٣(».قريب من الّصوابأو 

ُم الكتاب وناشرُه هذا الكتاب كامًال، فما قدَّمه ُنْسَخٌة ُمصَّورة عن  مل حيقِّق ُمَقدِّ
استخلص  - مه كما وعدناوإن مل حيقِّق الكتاب بتما -خمطوط الكتاب. ولكنَّه 

ا، وهي رتَّبها ألفبائيًّ  وقدالكلمات اليت َيْدفع عنها املؤلُف اإلْصر ويعدُّها صحيحًة، 
  ليست كذلك يف األصل.

، وإن كنا مل نقف متاًما على ) كلمة. وحنن١٤٠٠بلغت هذه الكلمات حنو (
راَجَعِة دليِل  من مخنلص ألن الكتاب ملا حيقَّق كلُّه،  ،جه يف البحث والتأليفمنه

  كلماته إىل أن املغريبَّ:
  يرى جواز صيغة (اتْـَفَعل) الفاشية يف مصر يف حنو قوهلم (اتْـَرَسم). -
  يقبل القلب املكاين يف كلمة (اْستَـنَّاين) مبعىن َمتَهَّل عليَّ أو انتظرين. -
كلمة على ألسنة العامة حنو  ليت مل ترد يف املعاجم مما شاع يقبل الكلمات ا - 

  البـُْرغل).(
  يف كلمة (بـَْعَزق) املبدلة غالًبا عن بـَْعَثق.يقبل اإلبدال اللغوي كما  -
يقبل الزيادة غري القياسية متاًما يف األفعال من حنو قوهلم (َشْعَلل) مبعىن َأْشَعل  -

  أو اشتعل.
                                                           

  (مقدمة احملقِّق). ١٢دفع اإلصر عن كالم أهل مصر:  –يوسف املغريب ) ٣٣(
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  يقبل ما َحرَّفته العامة كثريًا حنو (ِحداية) مبعىن (جبانيب). -
  )٣٤(رَّبة من حنو (خاتون) للسيدة ذات القدر.يقبل الكلمات املع -

  ولكن الغالب على الكتاب الكلمات الصحيحة أو اليت هلا َوْجٌه مقبول يف العربية.
وإذا كان كتاب املغريب (دفع اإلصر عن كالم أهل مصر) مل يصل إلينا حمقًَّقا، فقد 

ْقَتَضب فيما وافق لغة أ
ُ
العرب)،  هل مصر من كالموصل إلينا خمتصره الذي هو (الَقْول امل

  .)٣٥() والذي حققه السيد إبراهيم سامله١٠٨٧ملؤلفه حممد بن أيب السرور (

  ) معاجم فصاح العامية في العصر الحديث:٤
حركة التَّصنيف املعجمي يف فصاح العاميَّة يف العصر احلديث. وكان وراء  نشطت

الفصيح من كالم العامَّة ممَّا هذه احلركة دوافع مشروعة غالًبا وهي ردُّ االعتبار إىل 
تتحاماه اخلاصَّة بتوهُّم عاميَّته، وتتواصى بالعدول عنه إىل بدائل أخرى، وهي حركة 

الكشف عن األلفاظ «َتُصبُّ يف إطار التجديد اللغوي وتيسري التواصل، ألنَّ 
  )٣٦(.»تثبيتها ال يقلُّ أمهية عن إصالح األلفاظ الفاسدة احملرَّفةالفصيحة و 
  )٣٧(م معاجم فصاح العامية يف العصر احلديث ما يلي:وأه
  ذيب األلفاظ العامية للشيخ حممد علي الدسوقي: -١

وقد جعله املؤلف يف أقسام: قسم للعامِّي الفصيح، وقسم للقريب من الفصيح، 
  )٣٨(. يقع الكتاُب يف جزأين، ويُعّد أوىف وأدق ما كتب يف موضوعه.وقسم للدخيل

                                                           
  دليل كلمات الكتاب يف الفهرس. -املصدر السابق ) ٣٤(
املقتضب فيما وافق لغة أهل مصر من كالم العرب. تح السيد  -) حممد بن أيب السرور ٣٥(

  م.١٩٦٢ - القاهرة  -دار الفكر العريب  -إبراهيم سامل 
  (رسالة دكتوراه). ٥١٢ -مقاييس التصحيح اللغوي  - عن د. حممد قاسم الزوكاين ) ٣٦(
  نستعرض يف هذه الفقرة أمساء املعاجم وستأيت مناقشة مضمونات بعضها يف الفقرة الالحقة.) ٣٧(
  م.١٩٢٠، ٢ط - القاهرة  -صدر عن مطبعة الواعظ ) ٣٨(
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) ٦٠٠يف حنو ( ويقع )٣٩(عامي إىل الفصيح للشيخ أمحد رضا:معجم َردِّ ال -٢
  صفحة، قدم له الشيخ سليمان ظاهر عضو اجملمع العلمي العريب بدمشق.

القول الفصل يف َردَّ العامي إىل األصل: لشكيب أرسالن. والغالب فيه  -٣
  )٤٠(عاميَّة لبنان.

وزًا مبا كانت قدَّمته جلنة وضعه حمف وقد )٤١(معجم فصاح العاميَّة هلشام النَّحاس، -٤
اللهجات يف جممع دمشق إىل جممع اللغة العربية بالقاهرة يف دورته السادسة واألربعني عام 

مقدمته. ويقع يف قائمة تضم مئة كلمة من فصاح العامية، كما ذكر يف  م،١٩٨١
  ) صفحة.٦٠٠الكتاب يف حنو (

  )٤٢() صفحة.٥٠٠معجم فصيح العامية ألمحد أبو سعد: ويقع يف حنو ( -٥
معجم األلفاظ العامية ذات احلقيقة واألصول العربية للدكتور عبد املنعم سيد  -٦

  ) صفحة.٧٠٠ويقع يف حنو ( )٤٣(عبد العال.
املعجم الدَّاليل بني العامي والفصيح للدكتور عبد اهللا اجلبوري. وتغلب فيه  -٧

  )٤٤(عاميَّة العراق.
اية. معجم العامِّي الفصيح من كالم أهل -٨   )٤٥(الشام للدكتور رضوان الدَّ

وميكن أن يعد من هذا القبيل جمموعة الكلمات اليت نشرها اجملمعي املرحوم  -٩
 (شفيق جربي) يف جملة اجملمع العلمي العريب بدمشق يف مقاالت حتت عنوان (بقايا

                                                           
  م.١٩٨١، ٢ط - بريوت  -صدر عن دار الرائد العريب ) ٣٩(
  م.١٩٨٨، ١ط -بريوت  -صدر عن الدار التقدمية ) ٤٠(
  م.١٩٩٧بريوت،  -ناشرون  -عن مكتبة لبنان صدر ) ٤١(
  م.١٩٩٠ -بريوت  -صدر عن دار العلم للماليني ) ٤٢(
  م.١٩٧٢ -الكويت  -صدر عن دار البحوث العلمية ) ٤٣(
  م.١٩٩٨ -بريوت  -صدر عن مكتبة لبنان ناشرون ) ٤٤(
  م.٢٠٠٤ -دمشق  -صدر عن دار الفكر ) ٤٥(
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م. وهي  ١٩٧٣م إىل سنة ١٩٤٢واليت تواىل نشرها متباعدة منجَّمة منذ سنة  الفصاح)،
ا ما شاَع  كلمات كانت تِعنُّ له ويعرضها على القاموس احمليط أو يلتقطها منه، ويقارن 

ا، إال أنه كان يشرح الكلمة وداللتها وَتَطوُّر هذه لدى العامَّة منها. لكنه مل يصنِّفها ألفبائيًّ 
  ات: (فـَنَّك، مجاش، دجَّ الداللة بتوسُّع، وكأنه حبث يف تاريخ الكلمة. ومن تلك الكلم

  جخَّ، َكَبس، نـََفش، الَعراضة، نـَْهَنَه...). كالَمُه،
وميكن أن يعد من هذا القبيل بشيٍء من التسمُّح معجم املستشرق دوزي  -١٠

(تكملة القواميس العربية) الذي ذكر فيه األلفاظ العربية اليت مل ترد يف سائر املعجمات. 
م العامة، منه ما له سند لغوي سليم، وكثري من تلك األلفاظ املستدركة هي مما ورد يف كال

  ومنه ما ليس كذلك، ولكن دوزي عّده استدراًكا على ما يف املعاجم العربية.

ا  ا أ وال بدَّ من التنبُّه إىل أنه ُصنـَِّفْت معاجم للهجات العامية الَبْحَتة زعم أصحا
  )٤٦(ممَّا خيدم العربية الفصحى، وال نراها كذلك.

  اجم الحديثة لفصاح العاميَّة:) المآخذ على المع٥

يف أن معظم تلك املعاجم أدَّت دورًا حسًنا يف النهضة اللغوية وأسهمت يف ال شكَّ 
احلفاظ على فصاح عاميَّتنا. ولكنها مل َختُل من مآخذ كان هلا أثر سلّيب يف التثقيف 

  اللغوي، وأظهر تلك املآخذ:

  لى الفصيح:تََّمحُّل في تفصيح بعض الكلم أي ردِّه إال -١

عمد بعض املصنِّفني إىل إسباغ صفة الفصاحة على بعض الكلم العامي دون سند 
  أو دليل، مما يوهم القارئ بصواب ذلك الَكِلم خبالف الواقع. ومن ذلك:

ما ذُكر من أن (األوضة) مبعىن الغرفة، عربية مشتقَّة من (آض إىل أصله أي  - أ 
                                                           

دل، الدليل إىل معرفة العامي والدخيل لرشيد عطية، منها: أصول العامية حلسن توفيق الع) ٤٦(
  معجم األلفاظ العامية للدكتور أنيس فرحية و...
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، وكذا كلمة (فـَنَّش) مبعىن َطَرد من اخلدمة، أن الكلمة من لغة مغايرة مع )٤٧(،رجع)
(البَـْنك) وهي  وكلمة )٤٨(اليت ردَّها بعضهم إىل (فنَّش إذا اسرتْخى يف األمر).

ردَّها إىل (البـُْنك وهو أصل الشَّْيء).املصرف، 
)٤٩(  

ومن هذا التمحُّل ما ذهب إليه بعضهم من ردَّ كلمة (َجَقر) العامية، وكذا  -ب
املتعامل  ومن )٥٠(م) مبعىن مشاكس إىل (َشِكم)، باإلبدال يف الكلمتني،رّد كلمة (َجقِ 

عاقبان يف العربية. ومنها كذلك كلمة (النـَّْرَفزة) اليت يعيدها تأن اجليم والقاف ال ت
ا تعريب الكلمة الفرنسية ( ) أي Nervositéبعضهم إىل (َرَفز الَعَرُق إذا نبع)، مع أ

أيًضا رّد كلمة (الشَّراطيط) وهي القطع املشقوقة من ا ولعل من هذ )٥١(حالة عصبيَّة.
ا قد تـَُردُّ إىل ما هو  القماش إىل (الشماطيط) وهي القطع املتفرقة من اخلَْيل، مع أ

  )٥٢(أقرب متناوًال كأن تـَُردَّ إىل الشرط مبعىن الشَّّق.

  الخروج عن النظام الصوتي العربي وخرق الهجاء العربي: -٢

أخذ أخطر ما وقعت فيه بعض معاجم فصاح العامية. ذلك أن رغبة يُعدُّ هذا امل
َصنِّفني اجلاحمة 

ُ
واخلاطئة يف تقريب الكلمة العاميَّة إىل القارئ، وتقدميها على بعض امل

م بأمرين:   الصورة اليت تنطقها عليها العامَّة يف بلده أو حميطه، أغَرْ

ية الفصيحة، كأْن يرمزوا إىل الضمَّة َوْضُع رموز للحركات اليت ليست يف العرب األول:
                                                           

  .٥املعجم الداليل بني العامي والفصيح:  -د. عبد اهللا اجلبوري ) ٤٧(
  .١٣٠املصدر السابق: ) ٤٨(
  .١٣املصدر السابق: ) ٤٩(
  .١٠٢قاموس رد العامي إىل الفصيح:  -أمحد رضا ) ٥٠(
  .٥٤٩املصدر السابق: ) ٥١(
  .٢٨٨املصدر السابق:  )٥٢(
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  ضة).‘حنو كلمة (رو )‘املفخَّمة بالرمز(
أن يُدخلوا أحرفًا جديدة على اهلجاء العريب، فأدخلوا ثالثة أحرف تنويًعا  والثاني:

مزة حتتها، ليميزوا بني نطق  على اجليم هي (ج) بثالث نقاط، و(ج) بنقطتني و(ج) 
مزة اجليم. كما أدخلوا ثالثة أحر  ف تنويًعا على القاف وهي (ق) بنقطتني حتتها، و(ق) 

  )٥٣(فوقها ليميزوا بني نطق القاف مهزًة أو كافًا جمهورة كالكاف الفارسية.
َصنَّف، يف خطأين قاتلني: مها خرق النظام الصويت العريب كما 

ُ
لقد وقع هذا امل

لغة، ألن كتابة أي العاميَّة ن يدعو لتجذير ذكرنا، مث التـَّْقعيد لكتابة العاميَّة، فكأنه ميدُّ يًدا مل
ة طال الزمن أم قلة سوف تنفصل عن أمِّها األصليَّ هلجة وتقعيدها يعين حتوهلا إىل لغة مست
أن  ولقائل )٥٤(حنراف اللغوي وندفعه مبا أوتينا.القصر. إننا ننكر أشدَّ اإلنكار مثل هذا ا

مي؟ واجلواب أن ذلك يكون يقول: ولكن كيف نقرِّب هذه الكلمات لنطقها العا
باالستعانة بعبارة مفسرة كأن نقول: يُعطِّش بعضهم اجليم ويـَُروِّيها آخرون. أو (قاف تنطق  
كالكاف اجملهورة...) وهكذا، وهذه هي طريقة العرب القدماء يف تقريب النطق، كما يف 

َخفَّ 
ُ
  فة أو بني بني.اإلمالة أو التفخيم أو التمييز بني أنواع اهلمزة احملقَّقة أو امل

جليم واألحرف وجيدر التنبُّه إىل أن هذا التغيري يف نطق بعض األحرف كالقاف وا
يف بلد يف الوطن العريب، فما يـَُغريَّ يف بلد عريب قد يُنطق على أصله  اللثوية، ليس عامًّا

ل الثاء (تاًء) فإن أهل اجلزيرة يف الشام، وأهل اخلليج آخر، فإذا كنا يف دمشق نبد
ا من خمرجها الصحيح، وإذا كنا يف دمشق نبدل القاف مهزة، فإني أهل جبل  نطقو

ا من خمرجها الصحيح، وإذا كنا يف الشام منيل كسرة  العرب القريب من دمشق ينطقو
ا.يف الباء    حنو (بريوت)، فإن أهل بريوت أنفسهم ال مييلو

  التَّرويج للعامي البحت والمرتجل والدخيل: -٣
                                                           

  .٢٣ -٢١معجم األلفاظ العامية ذات األصول العربية:  -د. عبد املنعم سيد عبد العال )٥٣(
  .٤٤منهجية تعريب األلفاظ يف القدمي واحلديث:  -ملزيد من التفصيل ينظر: د. ممدوح خسارة ) ٥٤(



  د. ممدوح خسارة -معاجم فصاح العامية وأثرها يف التجديد اللغوي 
  

٦٥٥

ه الباحث إن مل يكن دائم اليقظة والتنبُّ  يقع فيها وف أن لكل حبث مزالق قدمن املعر 
يه الرغبة يف تضخيم البحث وتوسيعه يف اخلروج عن للغرض األساسي من حبثه، فال تغر 

يف مجع مادة حبثه، يصبح  ذلك اهلدف، وقلَّما جنا باحث من هذا احملذور، ألنه، وقد تعب
 مؤلَِّفه ال سيما إن كان معجًما، د هدرًا فال يفيد منه يفضنيًنا بأن يذهب بعض هذا اجله

 - إىل حبثه. هذا إذا افَرتضنا حسن النيَّة  من مثَ ِممَّا جيرُّه إىل اخلروج عن اهلدف واإلساءة 
قد يكون ذلك اخلروج متعمًَّدا ألغراض خيفيها الباحث عن ولكن  - وحنن نقدِّمه دائًما 

يف الفصيحة بكلمات ليس منها ِبَضْرٍب  أعين الزّجَّ  - يل وجدنا من هذا القب القارئ. وقد
الكثَري، ِممَّا فتح باب العربية لكل ما هبَّ وَدبَّ من الكلم،  - من التكثُّر واّدعاء االستقصاء 

  إليهام القارئ أنه من فصاح العاميَّة. ومن ذلك:
ما ليس له جذر يف عدُّ كلمات عاميَّة َحبْتة يف الفصيح. ونعين بالعامية البحتة  - أ 

العربية أو َغيـَّرَْتُه العامة تغيريًا ال يـُْلمح معه أصله، مثل كلمة (ُمَبظَْبْظ) مبعىن ُمتـَْرف وُمَتأَنِّق، 
  )٥٥(ومثل (َجبَم) مبعىن َمهَل يف قوهلم (مجاعة َجبَم)، وليست كذلك يف املعجم العريب.

واملعروف أن من الكلم  إقحام املعرَّب والدَّخيل يف عداد العامي الفصيح. –ب 
األعجمي ما ُعرِّب على طريقة العرب فصار جزءًا من لغتهم، ومنه ما بقي على حاله فبقي 

ليس صحيًحا، فمن األول (بوليسة التأمني أو الشَّْحن)،  َعدُّ ُكلٍّ من النوعني عاميًّادخيالً، فَـ 
ى عمله وقد دخلت املصطلحات اجلمركية واملالية معرَّبة. ومن الثاين كلم ة (فَـنَّش) مبعىن أ

(فـَنَّش) معرَّبة،  زية. وقد يُقال وما مينع أن تكونأو طرده، اليت ما زالت دخيلة من اإلنكلي
ربية أو وهي قد جاءت وفق النظام الصويت العريب؟ نقول: إمنا يـَُعرَّب ما ليس له مقابل يف الع

  )٥٦(وليست هذه األخرية منها. مطلًقا،شيوعه شيوًعا عند 

ومن إدخال املرجتل يف عداد العامي الفصيح قوهلم: (َشْوَبش والشَّْوباش)  -ج
                                                           

  .٣٧إىل األصل:  القول الفصل يف رد العامي -شكيب أرسالن ) ٥٥(
  .١٣٠املعجم الداليل بني العامي والفصيح:  -د. عبد اهللا اجلبوري ) ٥٦(



  )٣) اجلزء (٨٤اجمللد ( -جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٦٥٦

ْهدي.
ُ
مبعىن إعالن ما يـُْهدى للعروسني وحتيَّة امل

)٥٧(  

  إقحام العبارات العامية الملحونة في عداد الفصيح: -٤

من الواضح أننا عندما نبحث يف فصاح العاميَّة، فإمنا نعين بذلك الكلمات 
عبارات والرتاكيب، ألن العبارات والرتاكيب ال تشكو من تغيري طفيف يف ال الاملفردة 

بنية الكلمة حرفًا أو حركًة، وإمنا تشكو من خروجها عن النظام النحوي، إعرابًا وتركيًبا، 
ولكن بعضهم أدخل العبارات امللحونة يف معجمه، مما يوهم القارئ أن هلا وجًها من 

تلك الشاكلة، ومن ذلك قوله: (حالة فالن بِْتأسِّي... أو  الصحَّة ُيسوِّغ استعماهلا على
فأدخل الباء على الفعل. ومن املعروف أن النظام النحوي  )٥٨(األَسى ما بِِيْنَتَسى)،

أَثـَْبُت أركان املنظومة اللغوية، فال يصح املس به حىت للتمثيل. نعم وردت عبارات عند 
صرين، فهذه ال بأَس يف ذكرها، حنو قوهلم للجائع: القدماء تطابق متاًما ما يف عاميَّة املعا

ا سليمة  ْنكر املعروف (ِمْلُحه على َذيْله)، ذلك أ
ُ
(نـَقَّت عصافري َبْطنه) أو قوهلم مل

  حنويًّا ودالليًّا.

  ) نحو معجم مقبول لفصاح العاميَّة:٦

 كانت معاجم فصاح العامية والتفصيح اللغوي ممَّا ُيْسهم يف احلفاظ علىإذا  
حفاظ على  - من مث -اللغة، ألن فصاح العامية جزء مهمٌّ من اللغة، واحلفاظ عليها 

اللغة. فقد قامت تلك املعاجم بتلك املهمة إىل حدٍّ ما. ولكن ما شاَب بـَْعَضها من 
شوائب وما ُأِخذ عليها من مآخذ جعلنا نـََرتسَّم شروطًا وضوابط َحيُْسن مبعاجم 

ا. ومن هذه الضوابط:الفصاح والتفصيح األخُذ    ا أو مراعا

  االلتزام بالكلم الفصيح مما أوردته معاجم اللغة: -١
                                                           

  .٣٣٤معجم األلفاظ العامية ذات األصول العربية:  -د. عبد املنعم عبد العال ) ٥٧(
  .٣٤معجم العامي الفصيح:  -د. حممد رضوان الداية ) ٥٨(



  د. ممدوح خسارة -معاجم فصاح العامية وأثرها يف التجديد اللغوي 
  

٦٥٧

أن نـَُعدَّ من فصاح العامية إال الكلمات اليت ورد ذكرها يف املعاجم اللغوية فال جيوز 
أو يف نصوص أدبية ولغوية موثقة لعلماء وأدباء، وتدليًال على صحة االلتزام جيب ذكر 

املعاجم َمْضبوطة، وما َوَرد حوهلا من دالالت النص، مث عرض دت يف الكلمة كما ور 
ا، فإذا تطابقت الكلمة العامية املعاصرة على الكلمة ا لفظًا ويف بعض املعجمية ودالال

كذلك الدالالت كان ذلك عالمة على صحتها وفصاحتها، أما أن يقول باحث: (هي 
فذلك ما خيل بالبحث ويـَُلبِّس على  يف اللغة)، دون ذكر النص املعجمي أو اللغوي

وهو يصلح ألن الُعبَّ فراٌغ بني الثـَّْوب واجلسد.. «السَّامع. ومن ذلك ما ذُكر من أن 
من  دالالت أخرى لكلمةالداللة صحيحة ول نـََعم، هذه) ٥٩(».توضع فيه بعض األشياء

َشرَّش: َضَرب «وكذا قوله:  .احمليطولكنها ليست يف لسان العرب وال القاموس  ،العامية
نعم، هذه  )٦٠(»... ويف املعاجم الشُّرش أعرابية سريانيةجذورًا يف األرض أي أقام ومل يربح.
ال القاموس أصالً. مّية ولكنها ليست يف لسان العرب و الداللة صحيحة والكلمة من العا
تني، يف الشام بداللتيهما الواردشائعتان  - كما ذكرنا   - أجل حنن ال ننكر أن الكلمتني 

ما فصيحتان. وحنن ال ننكر أيًضا ضرورة تفصيح عدَّ  ولكنَّ  مها يف العامي الفصيح يوهم أ
أمثال هذه الكلمات وإدخاهلا العربية، ولكن ذلك يف هذا العصر هو َحقُّ املؤسسات 

  وليس حقَّ األفراد. –على ما قد يُقال فيها  - اللغوية 
ا فصاحة بعض الكلمات  مث إن عبارة (وهي يف املعاجم كذا...) اليت يعلِّلون 

غامضة، فال ندري ما تلك املعاجم وما َمَدى موثوقيَّتها، فإذا ذكر  ها عبارةٌ وصحتَ 
ا دخلت املعاجم العربية فال يعين )٦١(،»َخبََش: ثـََقب«(دوزي) مثًال  (دوزي) ألن  ،هذا أ

ة وفق منهج وصفّي يرى أراد أن يستدرك على املعاجم العربية ما شاع يف العاميَّة املعاصر 

                                                           
اية  )٥٩(   .٣٥١: معجم العامي الفصيح -د. حممد رضوات الدَّ
  .٥٦٩املصدر السابق: ) ٦٠(
  .٢٤٩: ١تكملة املعاجم العربية:  -دوزي ) ٦١(



  )٣) اجلزء (٨٤اجمللد ( -جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٦٥٨

أن اللغة هي ما يتداوله الناس دون النظر يف سالمة الكلمة أو صحتها لغويًّا. وحنن ال 
نقلل من جهد دوزي وعمله، ولكن كلماته تصلح ألن تكون مادة للبحث فيما ميكن 

، ومن ولكن بعد دراسة كل كلمة على ِحَدةقبوله يف اللغة العربية املعاصرة، أو جتويزه 
َخبَن مبعىن َحَزَر...«بعضهم:  قولُ  ،ك، أي النسبة إىل املعاجم دون ثَبتٍ ذل

 )٦٢( 
ال ينسىن لنا وهي ليست كذلك يف املعاجم. ورمبا  ،»)٦٣(وَحْرَقص مبعىن َغلى على النَّار

نقف عند هاتني الكلمتني لوال أن املؤلف مسَّى كتابه (القول الفصل يف ردِّ العامي  أن
  هم القارئ أن ذاك هو األصل.إىل األصل)، مما يو 

لكن هذا ال يُلغي حقيقة أن هناك كلمات َحرَّفتها العامَّة وأدَخلت عليها تغيريًا 
يف األحرف أو األصوات أو الداللة. كما أن هناك كلمات شائعة يف العاميَّات 
العربية، بعضها من اللغات اجلزيرية يف بالد الشام وبعضها من اللغة القبطية يف مصر، 

فهل نتجاهلها وقد صار بعضها مما ال  ة األمازيغية يف املغرب العريب،وبعضها من اللغ
  ؟ غىن عنه ودخل لغة التعليم واإلدارة أحيانًا

  نرى أن يلجأ الباحث إىل واحدة من طريقتني:نقول: يف مثل هذه احلالة 

تغيري  معجمه قسمني: خيص األول منهما بفصاح العاميَّة اليت الأن يقسم  :األولى
فيها وتستعمل بلفظها وداللتها أو اليت فيها تغيري ال خيرجها عن الفصاحة كأْن تكون لغة 
ا، أو مما  من لغات العرب. وخيصُّ القسم الثاين مبا هو قريب من الفصيحة أو شبيه 

ا، ليقف القارئ على احلقيقة. وهذا ما العربية ولكنه شائع شيوًعا طاغيً  ليس له أصل يف
ذيب األلفاظ ذهب إلي العاميَّة). ففي ه الشيخ حممد علي الدسوقي يف معجمه الَقيِّم (

) ذََكر كلمات مثل:  اجلزء األول (ما هو صحيح من أقوال الناس ويَُظنُّ أنه عاميِّ

                                                           
  .٤١القول الفصل يف رد العامي إىل األصل:  -شكيب أرسالن ) ٦٢(
  .٩٣املصدر السابق: ) ٦٣(



  د. ممدوح خسارة -معاجم فصاح العامية وأثرها يف التجديد اللغوي 
  

٦٥٩

 )٦٥((والشُّْقُدف: َمرَْكٌب معروف يف احلجاز)، )٦٤(،(الَعْربدة وهي سوء اخلُُلق)
حمرٌَّف وأصُله عرّيب)، ذكر   اجلزء الثاين (ما هوويف  )٦٦(لغٌة يف َشَكْوُت).(وَشَكْيُت 

َشْقَلَبُه مبعىن َصَرعه ُمْبَدلة من و ( )٦٧(كلمات من مثل: (تـَْعبان وأصله َتِعٌب)
  )٦٩(أصلها َخرِبَة).خرابة و و ( )٦٨(َسْقَلَبُه)

ا، بوضعها  بني والثانية: أن ُمتَيَّز الكلمُة العامية القريبة من الفصيحة أو الشبيهة 
ا ليست فصيحة َحبَْتًة، وأن يُ  شار يف الشرح إىل أن تفصيحها حاصرتني [ ] تنبيًها على أ

  وط باملؤسسات اللغوية.َمنُ 

أما الكلمات الشائعة من لغة جزيرية وحنوها، وليس هلا أصٌل يف املعاجم، فال تورد 
ْعَجم. وهذه الطريقة هي اليت  يف

ُ
ْنت أصًال، بل يف احلاشية، إخراًجا هلا من ُصْلب امل

َ
امل

  )٧٠(اعتمدناها يف (معجم فصاح العامية من لسان العرب).

  ضبط المدخل والكلمات الشَّارحة َصْرفًا وصوتًا: -٢

ا َمْصَدٌر وَمْرِجٌع ُحيَْتَكمينظر  ه، وهذا ما ُحيمِّل إلي القارئ عامَّة إىل املعاجم على أ
منًعا للَّْبس واخلَْلط، ال بدَّ من َضْبط و مسؤولية خطرية جتاه لغته وجتاه القارئ.  املعجميَّ 

الصويت املداخل والكلمات الشارحة بدقَّة صوتًا وَصْرًفا. ومن املعروف أن النظامني 
اضر اللغة وبفضل هذا الثبات اتصل ح أثبت أركان منظومة اللغة العربية،والصريف مها 

                                                           
  .١٠٤: ١ذيب األلفاظ العامية  -حممد علي الدسوقي ) ٦٤(
  .٩٧: ١املصدر السابق ) ٦٥(
  .٩٧: ١املصدر السابق ) ٦٦(
  .١٩: ٢املصدر السابق ) ٦٧(
  .٢١: ٢املصدر السابق ) ٦٨(
  .١٧: ٢املصدر السابق ) ٦٩(
  معجم يف قيد التنضيد والطبع.) ٧٠(



  )٣) اجلزء (٨٤اجمللد ( -جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٦٦٠

مباضيها، كما أن نظامها الصريف وثيق الصلة بنظامها الّداليل، لذا جيب على مصنِّف 
ة مثل (تبان) قد معجم الفصاح أن يلتزم الدِّقة ما أمكنه ذلك، ألن إمهال ضبط كلم

بَّان) بفتح التاء، و(تـُبَّان) بضمها، ولكل منهما داللة مغايرة متاًما جيعلها تـُْقرأ (َت◌َ 
(َحرَّاٌق  عدم ضبطها مدعاة للتلبيس هل هيخرى. وكذا كلمة (احلراق) مثًال، فعن األ

  أم ُحرَّاق)، ولكلٍّ داللة خمتلفة.

، ال ليلتزمه القارئ، كما ال بدَّ من اإلشارة إىل التَّغيري الصَّويت إن وقع يف الكلمة
َنْسعى  السليم له إن هو أراد التزام األصل وتصحيح لغته، وهو ما هنطقبل ليعرف 

كما يقع حلريف إليه. لكن ضبط التغيري من مثل اإلمالة أو التفخيم، أو تغيري املخارج  
أو  إلمالةافة رموز جديدة كما اقرتح بعضهم لالقاف واجليم وغريمها، ال يكون بإض

نقاط  التفخيم، وال بإضافة رموز ألحرٍف جديدٍة يف العربية من حنو الفاء بثالث
مثًال  دماء كأن نقولقالضَّبط بعبارات ُمَوضحة على طريقة ال وغريمها، وإمنا يكون

و بإمالة الفتحة يف حنو (َبِديت)، أو تفخيم املهملة أو الشني بثالث نقاط، أباحلاء 
للبنية  ف إىل اهلجاء العريب هو َخْرقٌ الواو يف حنو (اَجلَمُلون). ألن إضافة رموز وأحر 

العاميَّة مما ميهِّد يت العريب، كما يسهم يف تقعيد الصوتية اليت هي من أركان النظام الصو 
وإذا فُتح  )٧١( لغة، وهذا ما جيب علينا دفعه بكل حزم كما ذكرنا آنًفا.لتحويلها إىل

ة يف كل هلجة عربية، فسنصبح أم ام أشكال من باب الرموز للحركات واألحرف املغريَّ
  للعربية أي ُممَزَّق. هذا متزيق يفد اللهجات احمللية، و الكتابة العربية بعد

والقياس عليها فيما  عدُّ لغات العرب أي لهجاتها القديمة كّلها ُحّجة -٣
  شاع من كالم العامة.
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ا كلها مقبولًة، حيَْ مما  سُن مبعاجم فصاح العاميَّة أن تـَُعدَّ لغات العرب أو هلجا
.   فال ختطِّئ ما جاء موافًقا لواحدة منها من الكلم العاميِّ

أجاز احلجازيون وهذيل تسهيل اهلمزة، جاز لنا أن نقيس عليها تسهيل فإذا  -
  العامة هلا يف حنو (راس بدل رأس، وشان بدل شأن وضوَّى بدل َضوَّأ).

ك العامة إدغامه من م، جاز لنا أن نـَتَـَقبَّل ما تـَفُ وإذا أجازت متيم فك اإلدغا -
  ن.حنو قوهلم: (ثوب ماِحٌح) بدل ماّح، أي ُمْنَجرد اللو 

بدل (الظَّهر) مل جيز لنا  )وإذا أجازت متيم إبدال الظاء ضاًدا يف كلمة (الضَّهر -
  إنكارها على العامَّة.
الصفة (فـَْعالن) على (فـَْعالنة) فقالت (فرحانة وحزنانة) وأَسد  وإذا أنَّثت طَيِّئ

  بدل فـَْرحى وَحْزىن، مل يصح لنا إنكارها على العامة.
ا فقالت (الدِّكر) بدل الذِّكر وإذا أبدلت ربيعة الذ - ال داًال يف كثري من مفردا

  مل جيز َردُّها عند املعاصرين.

على أن ننبِّه دائًما على أن هذه لغة قبيلة بعينها، وليست اللغة العربية العدنانية 
صاح العامية المرجوَح والمفضوَل ولكن في وأن ننبه على أننا نقبل في فالقياسية، 
لمستوى البياني الكتابي فال يقبل إال أما في االيومي الشفاهي، لحديث مستوى ا

  الراجح واألقيس وبذلك يتفاضل الخواص.

ومع أننا نرى أن لغات العرب كلها حجَّة، وأن املتكلم وفق واحدة منها ُمصيٌب، 
ال ميكن أن حنمل الناس كلهم على األجود  وأنَّه ،)٧٢(لكنه ُخمِْطٌئ َألْجَوِد اللَُّغتَـْني 

حفاظًا على وحدة اللسان العربي والعمل على قياسيَّة القواعد فإننا  واألفصح،
النحوية واللغوية علينا أن ننبِّه دائًما على استعمال األفصح إن أمكن، ألن 
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غرضنا في معاجم فصاح العامية أن نرتفع بمستوى الخطاب اليومي الشفاهي 
. يف معاجم فصاح العامية ال كإلى مستوى الخطاب البياني الكتابي ما أمكننا ذل

ا لغة رديئة أو لَُغيَّة ما دام العامة يستعملو ا، ولكن حيق لنا يصحُّ لنا ردُّ كلمة على أ
س. وال جيوز لنا أن نكون أْضَيق عطًَنا وال َأْحَرَص من شيخ يَ قْـ أَ  صيغةٍ أن نوجِّه إىل 

َأْخربين عمَّا وَضْعَت مما «ٌل: العربية األول اخلليل بن أمحد الفراهيدي عندما قال له رج
َمسَّْيَت عربيًَّة، أيدخل فيه كالُم العرب كله؟ فقال: ال، فقال: كيف َتْصَنع فيما 

مسِّي ما خالفين أخالَفْتك العرُب فيه وهم ُحجَّة؟ فقال: أمحُل على األكثر و 
  )٧٣(».لغات

حاالت  إال يف -مما يؤسف له أن التصحيح اللغوي يف هذه األيام صار  ولكن
مهنَة من ال مهنة له من املتعلمني واملثقَّفني، فهذا مدرِّس ُيَضعِّف ما ال  -قليلة 

حيفظ، وذاك موجه يف الثانويات خيطِّئ ما ال يتفق ومعرفته احملدودة، وآخُر أستاذ 
التصحيح اللغوي إفتاء،  التَّميُّز سبيًال، مع أنإىل  -بتشدُّده وَتَصعُّبه  -جامعي يبغي 

علم شرعيٍّ أن يفيت يف أمور الدين، كذلك ال جيوز ألي  ال جيوز ألي دارسفكما 
للعربية أن يفيت يف أمورها، جيب أن ُترتك هذه املهمة للمؤسسات اللغوية اليت  دارس 

ا إىل أن يتصدى للتصحيح اللغوي من يعرف ومن ال  أدَّى تـَْقصريها يف واجبا
م باتوا يعرف. وكثريًا ما كان يشكو طلبتنا يف امل قابالت الشفهية واالختبارات من أ

  يف حرية من أمرهم لتضارب فتاوى اللغويني وأشباههم.

عدُّ االشتقاق اللغوي بظواهره األربع: اإلبدال والقلب واإللحاق  -٤
، كما يف قول بعض العامة والنحت عند المعاصرين مقبوًال في أشباه فصاح العاميَّة
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(َكتَّل)، وقوهلم (الدَّغَمَرة) هلضم احلقوق مقلوبة من (َكْبَتل الطِّني) واألصل 
(الَغْذَمَرة)، وقوهلم: (َجْعوَد الشَّْعر) مبعىن (َجعََّدُه) إحلاقًا للثالثي (فـََعل) بالرباعي اجملرَّد 

مثال (َجَهَر وَجْهور). نقول أشباه الفصاح، ألن تفصيح اشتقاق (فـَْعَول) على 
 الف اشتقاق القدماء الذي يـَُعدُّ سات اللغوية العربية، خباملعاصرين مرهون بتقرير املؤس

، وُدِهش وُشِدَه)، فإذا أُِقرَّت اشتقا قات املعاصرين صارت فصيًحا كقوهلم: (أزَّ وهزَّ
ا للتنمية اللغوية. ولكننا نرى أن إقرار ْعِظم باالشتقاق اللغويِّ منجًما ثرًّ من الفصاح، وأ

  وٌع يف حالتني:اشتقاقات املعاصرين اللغوية مشر 

فللعلميني احلق يف استعمال هذه الظواهر اللغوية،  ضرورة االصطالح العلمي. - أ
ا (منازل (اَحلِمي) ، و)٧٤()فإذا أجازت الضرورة الشعرية أن يقول الشاعر (منا) ويعين 

ا (اَحلمام   )٧٦(فالضرورة االصطالحية العلمية باألوىل. ،)٧٥()ويعين 

. ونعين باملطلق، ُشيوَع الكلمة املشتقة لغويًّا يف ع املطلقو يف حال الشي -ب
ا ما يتطلب دراسة  معظم األقطار العربية ال يف قطر واحد أو قطرين منها فقط، وهذ

  .كل كلمة على ِحَدة

أننا اشرتطنا هاتني احلالتني لتجويز الكلمات اليت يؤدي إليها االشتقاق ويالحظ 
 شتقاق الصريف، ألن هذا األخري قياسيٌّ والاللغوي بأنواعه عند املعاصرين، دون اال

منه إال ما َوَرَد حاجة إلقرار ما يؤدِّي إليه، كما يذهب بعض املتشدِّدين الذين ال جييزون 
م مل يسمعوا عاجم َحوت ُكلَّ ما قالته العربعن العرب يف معامجهم، وكأنَّ امل ، وكأ

العرب إال أقلُّه، ولو َوَصل إليكم   ما انتهى إليكم مما قالت«قول أيب عمرو بن العالء: 
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  )٧٧(».كلُّه لوصل إليكم علٌم كثري
  قبول التطور الداللي للكلمات: -٥

أكثر أركان املنظومة اللغوية قابلية  -يف كل اللغات  -من املعروف أن النظام الداليل 
د عمل اجملاز يف للتطوُّر، ويـَْنُدر أن جند كلمة واحدة باقية على داللتها األصلية األوليَّة، فق

معظم الكلمات َعَمَله فـََغريَّ معناها، دون أن تـَْنَبتَّ الصلة بينها وبني داللتها األصلية 
العربية القدمية. لقد أحدثت املصطلحات اإلسالمية فتًحا جديًدا بإعطاء الكلمات 

ا محل أمحد كاحلجَّ واجلهاد والشَّهادة والعامل واُحلْسبة... مممل تكن هلا،   !اجلاهلية معاين
على تصنيف كتابه (الزينة يف الكلمات اإلسالمية). ولو َوقـَْفنا ه) ٢٢٨بن حممد الرازي (

يف تفسري الكلمات عند داللتها القدمية جلَمدت اللغة، (فاملعهد) عندنا غري املعهد عند 
ات هيَّ يالقدماء، و(اإلذاعة) عندنا غريها عندهم... وصار التطوُّر الداليل يف عداد البد

ا للدالالت  اليت ال حتتاج إىل دليل. واملطلوب من معاجم فصاح العامية أن تفتح با
اجلديدة، فإذا كانت الداللة اجلديدة للكلمة جلّية الصلة بالداللة القدمية ُعدَّت من 
الفصاح، كما يف كلمات من مثل (جامعة، هيئة، نـَْقد، غوَّاصة...) وإذا ابتعدت عنها  

أشباه الفصاح اليت حيتاج تفصيحها إىل إقرار املؤسسات اللغوية من مثل  كثريًا ُعدَّت من
حتال.

ُ
  (مكُّوك) لسفينة الفضاء و(النَّصَّاب) مبعىن امل

  ) أثر معاجم فصاح العامية في التجديد اللغوي:٧
املآخذ اليت ذكرت على بعض معاجم فصاح العامية ال تقلل كثريًا من األثر  إن

هذه املعاجم يف حركة التجديد اللغوي اليت ترمي إىل تيسري تعاطي اإلجيايب الذي ترتكه 
  ، ومن أهم هذه اآلثار:تواصالً وأداءً  العربية

ردُّ االعتبار إلى الكلمات الفصيحة التي تستعملها العامة وتتحاماها  -١
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  الخاصة لتوهُّم خطئها.

  إن ما يدعو الستبقاء فصاح العامية أمران:

من عالمات فصاحتها، فمن شروط الفصيح يف كتب  أن شيوع الكلمة األول:
. إن اللغويني ني القوم جيعله أهليًّا ال غريًباالبالغة خلوُُّه من الغرابة. وشيوُع اللفظ ب

جيهدون يف ِإرساِء وإشاعة الكلمات الفصيحة يف كالم اخلاصَّة وطالَّب العلم، فهل جيوز 
ا بـُْعٌد عن الصواب وخروج عن املنطق أن نـُْبعد ما قد شاع منها وانتشر؟ أليس يف هذ

  السليم ؟

أنه إذا أبعدنا من عاميَّة العرِب فصاحها لتوهُّم َخطَِئها، فكم سنحرم لغتنا من  الثاني:
املفردات السليمة، وكم سيبقى لنا من لغتنا ؟ إننا إذا سايرنا املتشدِّدين الذين مسَّاهم ابن 

تَفصِّحني)، فلن ي
ُ
بقى لنا من لغتنا إال غريُبها وْخمبوُء معامجها. وإذا كنا مكي الصَّقليِّ (بامل

على األحرى استبقاء املتداول السليم والباقي ، أليس نسعى إىل إحياء القدمي غري املتداول
قيد احلياة ؟ إنه لو مجعنا ما َوَرد يف معاجم فصاح العامية من كلمات ألْرَبْت على األلفني 

ا، فإذا طَرْدنا هذه الكلمات من ِمحَى اللغة، فكم سيبقى أو ثالثة اآلالف، ما عدا مشتقا
ها ال تزيد على هذا العدد. وال جيوز جمَ عْ للعاّمة ؟ علًما بأن مفردات العامة أو ما يسمَّى مُ 

ا يف أوقات  أن ننسى أن العامية هي اليت احتضنت الفصحى وحافظت على صلتنا 
لفصحى يف اجلزائر حملنة الَفْرنسة وُحرِّم تعليمها، الشَّدائد وأعصر االحندار، فعندما تعرضت ا

ضت العامية اجلزائرية مبهمِّة احلفاظ على اهلوية اجلزائرية، إذ العامية ما هي إال مستوى من 
  مستويات اخلطاب اللغوي القومي.

إن احلفاظ على فصيح العامي هو حفاٌظ على ثروة لغوية ال يكلفنا نشرها شيًئا. 
يف كثري من األقطار متسُّكنا بفصاح العاميَّة أن معظم تلك الكلمات شائع ومما يزيد يف 

العربية، وأمامي اآلن معجمان من قطَرْين عربيـَّْني، ويف نظرة َعْجلى ملا جاء يف حرف 
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ما يت ما. أي إ٨٠فقان يف حنو اهلمزة فيهما جند أ ن هذه الكلمات متثل % من ماد
ا القاعدة األساسية للتفاهم بني ع واّم العرب، فإذا خسرنا هذه القاعدة مبحاربة مفردا

 - يضطر العامة العرب إىل ترمجان. إن االحتفاظ بفصاح عاميتنا يعينفسوف السليمة 
  ل بأن يُؤخذ الصاحل منها جبريرة الطاحل.كّ أال نرتك عربيتنا تتأ - ببساطة 

ة رفع مستوى لغة الخطاب اليومي الشفاهي وتقريبه من مستوى لغ -٢
  الخطاب البياني الكتابي:

الوصول إىل مستوى من اخلطاب اليومي الشفاهي قريٍب من مستوى اخلطاب إن 
كما هي احلال يف اللغات املتقدمة   -البياين الكتايب وردم اهلوَّة بني لغة الشفة ولغة القلم 

  يقوم على أمور: -

  ها مما ُوِصَمْت به من َخطَأ.الفصيحة يف العاميات العربية وتربئت استبقاء املفردات األول:

القريبة من الفصيحة يف العاميَّات وفق قواعد العربية،  ذيُب املفردات والثاني:
 أصلها طار) وتعاد إىلواستعماُهلا يف احلديث اليومي، فما أيسر أن تشذَّب كلمة (تار أو 

  على فالن). َهذَّب عبارة (ِحْلُت الدائن على فالن) إىل (َأَحْلُته(ثأر)، أو أن تُـ 

َغْزُو العامية باملفردات الفصيحة املعجميَّة، إذ إنَّ َتْطعيم لغة احلديث  والثالث:
من مستوى تلك اللغة ويعمل على شيوعها.  مبفردات سليمة جديدة سوف يـَْرفعاليومي 

أن مفردات فصيحة كثرية بدأت تغزو العامية وتصبح جزءًا  -برضا وُسرور  -ونالحظ 
مكان أي متحدث بالعامية االستغناُء عن مفردات فصيحة من مثل (بَريد، منها، فليس بإ

طَيَّارة، إسعاف، حادث، طابع، الدَّور، اجلريدة..). ولعلَّ هذا ما كان يرمي إليه الشيخ 
وحنن نقرتح ترقية العاميَّة، على معىن غزوها باملفردات «عبد اهللا العاليلي يف قوله: 

رى شيًئا من هذا أتى َعَرًضا بانتشار الصَّحافة العربية، حىت أفإنين الفصحى، ويف الواقع 
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 )٧٨(،بدت العاميَُّة العربية أفصح من عربية (اجلَبَـْريت) الفصحى اليت استعملها لغة تأليف
  حدِّ عبارته. على

ولعلنا واصلون بذلك إىل مستوى من اخلطاب اليومي الشفاهي يرتفع عن ركاكة 
  ة بعض الفصيح وتـََعسُّره.العامي البحت وينأى عن غراب

  َرْصد التطور الداللي لأللفاظ العربية والتمهيد لتأصيلها: -٣

من الكلمات العامية الباحث يف فصاح العامية ومعامجها سوف يرى أن كثريًا إن 
جديدة ودالالت تتناسب والعصر الذي نعيش، وصارت  تسبت معاينَ الفصيحة قد اك

ا اجلديدة مما ال ِغىن  اللغة عنه ِحلُْسِن التواصل بني أبناء األمَّة. وواجب تنمية بدالال
، ويف ضوء علم الداللة دراسة تلك املفردات ُكلٍّ على حدةوتطويرها يفرض علينا 

وسنن العربية يف التوليد والتَّْسمية. وإذا كان ليس من حقِّ واضعي معاجم الفصاح أن 
، فإنَّ من واجبهم تسليَط الضوء على يقرروا قبول الدالالت اجلديدة لأللفاظ العربية

ا  هذه الدالالت والطلب إىل املؤسسات اللغوية دراسة تلك األلفاظ ودالال
املستحدثة يف إطار املنظومة اللغوية العربية، وإقراَر ما ميكن إقرارُه وردَّ ما ال يتوافق 

ة مل يذكرنا وقوانينها. وحنن ذاكرون بعًضا من الكلمات الشائعة بدالالت يف العامي
ا، مما ال بُدَّ من إقراره، ومن هذه الدالالت اجلديدة:   املعجم 

وتطورت داللتها فصارت مبعىن إخفاء األمر » التـَّْعتيُم: السَّْري يف الَعَتمةِ «جاء:  -
  والتََّكتُّم عليه، وكذا مبعىن َجْعِل الشَّْيء أسوَد قامتًا.

ْنَجُنون [الدوال«جاء:  -
َ
اليُة: امل والدَّوايل عنب أسود غري ب] تديره البقرة.. الدَّ

  والعامة تستعملها اليوم لشجرة الِعَنب أو ملا يـَُعرَّش عليه العنب.» حالك.

                                                           
  .٩٨مقدمة لدرس لغة العرب:  -يلي عبد اهللا العال) ٧٨(
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لكنها تطلق اليوم عند العامة واخلاصة . و »شَّْهَرة: ظهوُر األمر يف ُشْنعةال«جاء:  -
  غوب.بداللة مغايرة، فهي ظهور الشَّْيِء عامَّة، ال سيما فيما هو مر 

ويلحظ أن الكلمة تغريت من حيث البنية فصارت » الَفرَُع: الِقْسمُ «جاء:  -
(الَفرْع) بسكون الفاء، ومن حيث الداللة، إذ صارت تعين عند العامة واخلاصة الُغْصن 

  كره اللسان.من الشجرة، وهو ما مل يذ 

ََشقَُّة والتََّحمُّل«وجاء:  -
هلا عند العامة واخلاصة من ولكنَّ » الُكْلَفة والتَّْكِلفة: امل

عة ، فهي ما يـُنـَْفق على السِّلاملعاصرين داللًة أخرى ال سيما يف ميدان االقتصاد واإلنتاج
  إلعدادها لالستهالك.

سواد العني... وماءٌ  والزُّْرَقة: ُخْضرٌَة يفالزُّْرَقُة: الَبياُض حيثما كان.. «وجاء:  -
تعرف الزُّْرَقَة بياًضا، بل هي لون السماء الصافية ولكن العامة واخلاصة ال  .»أزرق: صافٍ 

  أو لون البحر.

ا القدمية فقط؟ وهل يصحُّ التواصل  فهل جيوز لنا أن نرتك هذه املفردات لدالال
بتلك الدالالت بني العرب اليوم؟ ال أعتقد جازًما أن ذلك ممكن. وإن تتبع مفردات 

  فارقات.فنا على هذه املالعامة وفصاحها هو الذي وقَ 

  معرفة الفجوات المعجمية في لغتنا واستدراكها: -٤

 يف املعاجم اللغوية العربية َفَجوات، أي نقص يف كلمات ال ميكن االستغناء عنها، إذ
  م اللغة.من صمي -شئنا أم أبـَْينا  -صارت 

ا اللغات اجلزيرية يف  ومعظم هذه الكلمات مما َدَخل العربية العدنانية من أخوا
 كاآلرامية والفينيقية والنبطيَّة، أو من القريبة هلا كالقبطيَّة يف مصر، واألمازيغية يفالشام  

  املغرب العريب. ومن أمثلة ذلك:

  ليس يف لسان العرب (فـََرم) مبعىن َقَطع. -
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ْسلوق اجملروش. -
َ
  ليس فيه (البـُْرُغل) للَقْمح امل

  ليس فيه (أدار) مبعىن أشرف على األمر وساَسه. -
  فيه (القّش) مبعىن عيدان القمح والشعري املكسَّرة. ليس -
ليس فيه (جَبَل) مبعىن خلط املاء بالرتاب لصنع الطِّني أو خلط املاء بالرمل  -

  واإلمسنت وحنوه.
  ياكة.وك) مبعىن الَبَكرة أو أداة احلليس فيه (َمكُّ  -
  ليس فيه (النـَّْقد) مبعىن الَورِق أو املال املنقول. -
  (َشَتل) مبعىن غرس نـَْبَتًة.ليس فيه  -

ذلك كثري مما غدا ضرورة يستحيل االستغناء عنها، حىت إنَّ بعض املعاجم وغري 
اللغوية املعاصرة فتحت الباب لبعض تلك الكلمات؛ فقد أورد املعجم الوسيط (فـََرم مبعىن 

على جرأته احلميدة  -قطع، والنَّقد مبعىن الُعْملة الورقية، وَشَتل، مبعىن زرع نـَْبتًة)، ولكنه 
-  ( ا، وال كلمة (َكشَّ مل يورد كلمات من مثل: (َجَبل) و (َجمَْبل) على شيوعها وضرور

مبعىن َطَرَد وَطريَّ كقوهلم (كشَّ الذباَب واحلماَم)، وال كلمة (َشْلحة) للثوب الداخلي 
َت كلمة (َكحَ   الطاغي يف مصر، وال شيوعهاللمرأة، وال (َوضَّب) مبعىن َهيَّأ وأَعدَّ على 

  اللَّْوُن) مبعىن َجَرد وباخ...
إن تـََتبُّع الكلمات الشائعة يف العامية فصيحها ومغلوطها هو الذي يظهر لنا هذه 
الفجوات اليت جيب َسدُّها، فهل مبكنة أحٍد اليوم االستغناء عن الكلمات اليت ذَكْرنا 

ا ليست يف لسان العرب. وبالطبع  املعجمي الفرد أن  من حقليس  -كما كرَّْرنا   -أ
يـَُعدَّ أمثال هذه الكلمات من الفصاح، ولكن من واجبه أن يضع بني يدي 

شاع، ومما تدعو ضرورة التواصل إليه، وأن ميهِّد لتفصيحها وأن يدعو  املؤسسات اللغوية ما
عربية لفتح أبواب املعاجم اللغوية املعاصرة هلا ما دامت ال تتعارض وأصول املنظومة اللغوية ال

  أو خصائصها.
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  تبيُّن الصيغ الصرفية الجديدة الشائعة في عاميَّة العصر: -٥
إن تتبُّع العامية فصاحها ومغلوطها هو الذي يقفنا على الصيغ واألبنية الشائعة يف 
العصر احلديث، ومعرفة الوجهة اليت تأخذها العامة يف توظيف األبنية الصرفية واإلفادة 

  َوْجٌه يف العربية وَردِّ ما ال وجه له، ومن ذلك: وإقرار ما له ا. وذلك للنظر فيهامنه
يشيع اآلن يف العامية بناء (فـَْعالن) صفة مشبَّهة كثريًا، حنو (تـَْعبان) وفصيحها  -أ

َتِعٌب وُمتـَْعٌب، و(َمْرضان) وفصيحها َمِرض ومريٌض ومارٌض. واملعروف أن هذا البناء 
ُلوِّ وحرارة البطن مما ال يكون داًء حنو (َشْبعان وَجْوعان يكثر فيما يدلُّ على االمتالء واخلُ 

  وظمآن) ويؤخذ من األفعال الالزمة على وزن (َفِعل).
ة عن (َفِعل)   -ب كما يشيع يف العامية بناء (ِفِعل) بكسر الفاء، صفة مشبهة ُمَغريَّ

يدلُّ على اخلفَّة بفتح الفاء. حنو (َوَلٌد ِحرِك وشاب ِنِشط)، ومعروف أن هذا البناء مما 
سر احلرف األول من لغة بعض والفرح واحلزن مثل (َفرِع وقَِلق)، ومعروف كذلك أن ك

  ل، وليس له نظري يف الفصيحة إال (ِإِبد) لألتان الولود ُكلَّ عام.القبائ
ويكثر يف العامية إحلاق الفعل الثالثي اجملرد (فـََعل) ببناء (فـَْوَعل) حنو:  -ج

  َن، وَجْوَرَف اَألْرَض) على مثال (َصْوَمع البناَء: َدقَّق رَأَسُه).(قـَْوَمع الصَّحْ 
ويشيع يف العامية بناء (فـَْعَلل أو فـَْعَفل)، وذلك بتحويل بعض األفعال الثالثية  - د

اجملردة إليه حنو (فـَْرَفح من َفرِح، وَزْهزَه من زها)، مع أن هذه الصيغة مل تسمع إال يف أربعة 
  منها: َدِرب وَدْرَدَب إذا َضرَِي، وَدَهع بالشِّياه وَدْهدَع إذا َزَجرها. أفعال يف العربية

ومييل العامة كثريًا إىل استعمال بناء (َمتَْفَعل) من مثل (َمتَْرَجل وَمتَرَّى) قياًسا  - ه
  على حنو (َمتَْسَكن وَمتَْنَدل).

ميَّة. وهي تثري أمام عليها هو تتبُّع فصاح العاوغري هذه األبنية كثري، والذي يدلُّنا 
اللغويني إشكالية القياس على النادر يف حال شيوعه يف لغة املعاصرين. إن معاجم فصاح 

سات اللغوية أمام مسؤولية العامية ُتظهر شيوع أبنية واختفاء أخرى، وتضع اللغويني واملؤس
  باحة أو املنع.قرار اإل
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  التثقيف اللغوي: -٦

كالصِّحاح واللسان وتاج العروس ينابيع ثـَرَّة للتثقيف   تعدُّ املعاجم اللغوية القدمية
اللغوي، ملا اْنَطَوت عليه من قواعد وفوائد متناثرة يف َشىتَّ علوم العربية. حىت ُشِغل كثري 
ا، فبعضهم استخرج قواعد صرفية، وآخر  من اللغويني املعاصرين بالبحث بني متو

. ألن املعجمّي غالًبا ما كان يدلل على أحكاًما حنوية، وثالث ضوابط بالغية وهكذا..
  صحَّة ما اختاره أو ما ذهب إليه حمتجًّا بقواعد اللغة وأصوهلا.

َصنِّف يف تسويغ بعض 
ُ
وهذا ما َجَرْت عليه بعض معاجم فصاح العاميَّة إذ يعمد امل

الكلم أو تقريبه من الفصحى، على ُسَنن العربية ال سيما خاصيَّة االشتقاق اللغوي من 
ومن األمثلة  لَعَرب أو على القراءات القرآنية،إبدال وقلب وإحلاق وحنت. أو على لغات ا

  على ذلك:

ُتْسَتْحَضر قاعدة اإلبدال اللغوي لتسويغ كلمة العامية (بـَْعَزق) مبعىن َبدَّد  -أ 
  وَبذَّر ما بيده، حيث أبدلت الثاء يف (بـَْعَثَق) زايًا، وهي للمعىن نفسه.

ل) العامية إذ هي اين لتقريب كلمة مثل (اَألْهبَ عدة القلب املكيشار إىل قا -ب
  عن (األَبـَْله) للداللة نفسها.مقلوبة  -على األرجح  -

حلاق لتفسري انتقال الفعل (َشمَّ) إىل صيغة (َمشْشم) إلوال بُدَّ من ذكر قاعدة ا -ج
ضعَّف بالرباعي (فـَْعَلل)، وهو مقيس عند بعض

ُ
  هم.وهو إحلاق الثالثي امل

) على  –د  وال ِغىن عن التعريف بقواعد اجملاز يف العربية لتعليل إطالق العامة (اُجلبَّ
شجرة التني أو الرمَّان، وأن ذلك يعود لقاعدة تسمية الشَّْيِء مبكانه أو موضعه. واألصل 

) هو احلفرة ال (شجرة التني) باسم موضعها  او يت يغرس فيها العنب، ولكنهم َمسَّ أن (اُجلبَّ
  قياًسا على تسمية أهل اجمللس (َجمْلًسا).

أي والتذكري جبواز االشتقاق من أمساء الذوات ضروري لتقريب كلمة (ُمتَـْلِتل)  - ه
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ْشَتّق أو االشتقاق ُمكَ 
ُ
وَّم وجمتمع مثل التَّل وهو الكومة. وكذا جواز االشتقاق من امل

ْرجوحة
َ
  ) اليت هي بدورها مشتقَّة.املركَّب، لتصويب كلمة (َمتَْرَجح) املشتقة من (امل

ْفِهم َوِحتِسب) إال باإلملاِع وال يـَُعلَّل كسر أول املضارع عند العامَّة يف حنو (تِ  -و
ا زال من آثارها كلمة (ِإخال). ئل اليت تكسر أول املضارع واليت مإىل لغة بعض القبا

  وكذا لغات العرب يف ختفيف اهلمز وحتقيقه...

 األجوف سبيٌل لتصحيح  تصحيح عنيلصرفية يف جواز واالحتجاج بالقواعد ا –ز 
  كلمة (َمْزيَتة) لوعاء صب الزيت والقياس (مزاتة) و(َمْزيون) محالً على مديون.

وغري ذلك كثري مما يضطرُّ املعجمي للجوء إليه. نعم، قد ال يصحُّ دائًما ما يذهب 
تكام الدائم للقواعد إليه ُمَصنِّفو املعاجم يف تعريب العامي من الفصيح، ولكن االح

اللغوية الصرفية والداللية، وتـَْفعيل األصول النحوية من قياس وتعليل واحتجاج، كل ذلك 
من يشكل ثقافة لغوية يفيد منها قارئ معجم فصاح العامية، وهذا ما جيعلها وسيلة 

  اللغوّي لغري املختصِّني بالعربية على األقّل. وسائل التثقيف

جم فصاح العامية ذات أثر فـَعَّال وحميد في الحفاِظ وعلى اإلجمال فإن معا
على الصحيح من َكِلم العربية وألفاظها، وفي فـَْتِح الباب للمولَّد السليم من 
مستلزمات العصر، وفي إغناء المعاجم اللغوية بالدالالت المتطوِّرة 
المستجدَّة... وأهم من ذلك أنها أهم وسيلة لتقريب مستوى الخطاب اليومي 

  شفاهي من مستوى الخطاب البياني الكتابي.ال



  ٦٧٣

  
  
  أدباء مالقة أو: كتاب: أعالم مالقة

  (تعريف و مراجعة)
  )*(محمد رضوان الدايةد.

رة من مراحل حياة اإلسالم يف األندلس إىل كبالتفت األندلسيون، من مرحلة م
حالت وطنهم فسّجلوا أحداثه وتوارخيه، ووصفوا بالدهم يف كتب اجلغرافية والر 

وشعرائهم فسجلوا أخبارهم وأحواهلم  ئهم وأدبائهمالداخلية، والتفتوا إىل علما
م، وأّلفوا كما أّلف املشارقة كتبً  خاصة عن  اوأسفارهم، ودّونوا أمساء كتبهم ومؤلفا

م الكبرية، وأمصارهم ذات األمهية   .)١(مد
بية، ممثلًة للحياة العربية رة مصغرة، قائمة يف القارة األور لقد كانت األندلس صو 
الفكرية والعلمية واحلضارية، ووجوه إبداع أبنائها يف  اإلسالمية يف وجوه نشاطها

  الصنائع، والفالحة، واملتاجر، وسائر ألوان النشاط الفّعال.
لقد كانت دولًة إسالميًة فيها خصائص املشرق، وفيها جوانبها الذاتية عن فنوٍن 

ا وصارت ُجزءً  ه من (الطابع األندلسي) الذي متّيز ب اومالمح وخصوصيات استقلت 
  أهل ذلك القطر.

وقد أشار لسان الدين بن اخلطيب يف فقرة من مقّدمة كتابه (اإلحاطة) إىل عدٍد 
أهل الفكر من مؤلفات املشارقة عن املدن العربية اإلسالمية وأحواهلا وأخبارها وتراجم 

                                                           
  باحث يف األدب والرتاث األندلسيني. )*(

  وما بعدها. ١٢١وبيخ ملن ذم التاريخ للسخاوي: انظر: اإلعالن بالت )١(
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٦٧٤

والرأي واإلبداع فيها، ومنها تاريخ مدينة ُخبارى، وتاريخ أصبهان، وتاريخ نيسابور، 
مهذان، وتاريخ هراة... وتاريخ بغداد، وتاريخ مّكة، وتاريخ دمشق يف َسرٍد  وتاريخ

طويل دل على معرفة واطالع، مث التفَت لسان الدين فذكر من مؤلفات املغاربة 
م مثل تاريخ تلمسان، وتاريخ فاس، وتاريخ بلنسية، وتاريخ  ،واألندلسيني يف مد

  ...)٢(بة، وتاريخ املرية، وتاريخ مالقةإلبرية، وتاريخ قلعة بين حيصب، وتاريخ قرط
وكان كتاب لسان الدين هلذا من ُكتب البلدان األندلسية القليلة الباقية، وقد  -

(مزيّة املريّة على  )٤(، وضاع كتاب صديقه ابن خامتة األنصاري)٣(بع يف أربعة أجزاءطُ 
وع، إال نسخة غريها من البلدان األندلسية)، وفُقدت الُكتب األخرى يف هذا املوض

  فريدة من كتاب يؤرّخ ملدينة مالقة.
  :)٥(وهناك كتب تتعلق بتاريخ مالقة

تاريخ علماء «نقل عنه ابن الَفرضّي يف كتابه: منها كتاب قدمي البن سعدان  -
  .»األندلس
وكتاب نقل عنه ابن حزم (الكبري) يف رسالته يف فضل األندلس أليب إسحاق  -

  بن تسلمة القبيين.
  ).ه ٦٢٠ تيف أدباء مالقة، أليب عمرو بن سامل املالقي ( تقييد -
  ).ه ٦١٢ تهر الّسبيت املالقي (ألكتاب يف موثقي مالقة وفقهائها أليب ا  - 

                                                           
 .٨٣ – ٨١: ١اإلحاطة يف أخبار غرناطة  )٢(
  حققه أ. حممد عبد اهللا عنان، وصدر عن مكتبة اخلاجني بالقاهرة. )٣(
وله ديوان حققته، وطبع أول مرة يف وزارة الثقافة (دمشق) وطبعته الثالثة  ،ه٧٧٠تويف سنة  )٤(

 ب أخرى.يف دار الفكر، وله كت
يُنظر مقدمة د. عبد اهللا املرابط الرتغي حمقق (أعالم مالقة) ومقدمة د. صالح جرار حمقق  )٥(

  دباء مالقة)، واملصادر واملراجع يف حواشيها.(أ
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٦٧٥

اإلعالم مبحاسني األعالم من أهل مالقة الكرام أليب العباس أصبغ بن علي بن  -
  .ه)٥٩٢ تهشام بن عبد اهللا بن أيب العباس املالقي (

تاب ذيل أّلفه القاضي أبو عبد اهللا حممد بن علي بن اخلضر وهلذا الك -
  الغساين، من أهل مالقة، ُعرف بابن عسكر.

قبل أن يتّم كتابه املشار إليه، فأمته، من  ه ٦٣٦ومات ابن عسكر سنة  -
  حيث انتهى، ابُن أخته أبو بكر بن مخيس.

واريخ الباقية وأبو بكر حممد بن مخيس من رجال القرن السابع، مل تذكر الت -
سنة ميالده وال سنة وفاته، وقّدر حمقق (أعالم مالقة) والدته بالعقد الثاين من القرن 
السابع (فالقرائن غري كافية لتحديد ذلك بدقة) وأشار حمقق (أعالم مالقة) وحمقق 

) وأن ه٦٤٢يف العقد اخلامس (سنة  ا(أدباء مالقة) إىل أن ابن مخيس كان حيًّ 
  و اإلشارات املفيدة إليه انقطعت بعد ذلك.املعلومات عنه أ

خطوطة الوحيدة اليت وقد ضاعت املؤلفات السابقة عدا ما أّلفه ابن مخيس، يف امل
  .»ن املاضي يف مدينة مكناس باملغربيف العقد السادس من القر «ُعثر عليها: 

سنمّر به يف حينه، وذكرا  اوقد وصف احملققان الفاضالن هذه املخطوطة وصفً 
ما امل إىل حتقيق املخطوطة،  -على انفراد  كلّ   - سّوغات املختلفة اليت حدت 

وتقدميها إىل القارئ، واإلسهام يف إضافة نص أندلسي إىل املكتبة العربية، هي يف 
  حاجة ماّسة إليه.

  والكتاب عن مالقة وأعالمها. -
ح (مالقة) مدينة كبرية، حظيت بأمهية متعددة اجلوانب منذ بداية الفتو -

اإلسالمي إىل أواخر أيام دولة بين األمحر، أو دولة غرناطة، وكانت يف أواخر املدن 
ه  ٨٩٢عن السيادة العربية اإلسالمية يف ذلك القطر، فقد أفل جنمها سنة:  اخروجً 
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٦٧٦

  .)٦(بعد كفاح مرير، ومقاومة مستميتة
توسط، يف مركز ذو أمهية جتارية، وعسكرية، فهي ميناء على البحر امل )٧((مالقة)و

اجلنوب الشرقي من األندلس، وكان فيها دار صناعة شهرية، وللمدينة أمهية زراعية 
زراعة التني واللوز، وصناعة  -على كثرة خصائصها  -وصناعية، ختص من ذلك 

فتصل إىل الشام ومصر واهلند وغريها، وما يزال  - آنذاك  -رها اخلزف وكانت تصدِّ 
  .)٨(ا أعرف) يسّمون األواين اخلزفية بـ (املالقي)مفي أهل الشام (دمشق والغوطتني

األمحر) آخر  وه كثرية، أيام دولة بين نصر (وهم بنووازدادت أمهية مالقة، من وج
  دولة إسالمية يف األندلس.

من مراكز العلم  اوإىل جانب هذه الوجوه احلياتية واحلضارية كانت مالقة مركزً 
غريها من املدن بت حلقة مشتبكة العالئق والفكر واألدب والشريعة وغريها، وكان

والبلدان األندلسية، ومن هنا اهتم املؤرخون، وفيهم مؤلفو كتب الرتاجم بأعيان مالقة 
  خللعقيدة والفقه واألدب والشعر... إمن أهل الرأي والتدبري والفقه، وسائر أمور ا

اث وقد سبقت اإلشارة إىل الكتاب الباقي عن (مالقة) ورجاهلا من الرت 
األندلسي، وهو كتاب ابن مخيس، وهذا موضع التفصيل فيه، ومراجعة طبعتيه، فقد 

  م) مرتني:١٩٩٩ -  ه ١٤١٩صدر يف عام واحد (

                                                           
  .٢٢٠الطبعة الثالثة:  -حملمد عبد اهللا عنان  »اية األندلس«انظر  )٦(
ومفاخرة مالقة  ٤٣:٥م البلدان ومعج ٥١٧): انظر: الروض املعطار Malagaمالقة ( )٧(

 ٢٤٢واآلثار العربية الباقية:  ٦٦٩ورحلة ابن بطوطة  ١٧٣: ١ونفح الطيب  ٧٦وسال: 
، ومعيار ٩٥ - ٩٣) ١، ونبذة العصر يف انقضاء دولة بين نصر (ط٢٥٣ورحلة األندلس: 

  .٨٨ - ٨٧االختيار يف ذكر املعاهد والديار للسان الدين بن اخلطيب: 
طريف يف املوضوع يف كتاب: (معجم العادات والتقاليد الشامية) يصدر يف سلسلة  ملنا كال )٨(

  املوسوعة الشامية.
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صدر عن دار الغرب اإلسالمي، ودار األمان للنشر والتوزيع، وعلى غالفه  -١
 تأليف أيب عبد اهللا بن عسكر وأيب بكر بن مخيس: تقدمي أعالم مالقة«ما نّصه: 
  .»دكتور عبد اهللا املرابطي الرتّغيوختريج ال
كتاب «وصدر عن دار البشري ومؤسسة الرسالة، وعلى غالفه ما نصه:  -٢

ما احتوت عليه مالقة نوار ونزهة البصائر واألبصار فياملسّمى: مطلع األ أدباء مالقة
أيب بكر من األعالم والرؤساء واألخيار، وتقييد ما هلم من املناقب واآلثار، تأليف 

حققه وقدم له  ،ه ٦٣٩حممد بن حممد بن علي بن مخيس املالقي املتوىف بعد سنة 
  .»الدكتور صالح جرار

، ولذلك افقد اختلف عنوان الكتاب بني املطبوعتني، واختلف اسم املؤلف أيضً 
  أسباب نذكرها بإجياز.

فالكتاب الذي نتحدث عنه هنا هو تتمة لكتاٍب بدأه ابن عسكر ووصل فيه 
إىل حرف امليم (حبسب الرتتيب األندلسي للحروف اهلجائية)، مث أمتّه ابن أخت 
القاضي ابن عسكر، وكتاب ابن عسكر، وتتمته البن مخيس مها تكملة لكتاب أيب 

  العباس األصبغ بن علي املالقي.

يف أخبار مالقة وتراجم  ُمَدّونَةً « ةهذه املؤلفات الثالث )٩(وقد عّد بعض الباحثني
اإلعالم مبحاسن «، أما األصل فهو كتاب أصل، وتتمتانها وأدبائها: هلا علمائ

األعالم من أهل مالقة الكرام أليب العباس أصبغ املالقي، وأما التتمّتان فثانيتهما 
اسن اإلكمال واإلمتام يف صلة اإلعالم مبح«هي كتاب  واألولىتكملة لألوىل، 

 حممد بن علي بن عسكر املالقي، وهلذا أليب عبد اهللا »األعالم من أهل مالقة الكرام
َمطلع األنوار ونُزهة البصائر واألبصار «هو:  االكتاب عنوان آخر قد ُعرف به أيضً 

                                                           
خمتارات من الشعر «لعلوم اإلنسانية بتونس يف مقدمة الدكتور إبراهيم بن مراد من كلية اآلداب، وا )٩(

 .٨٨ - ٨٧صدر عن دار الغرب اإلسالمي، ص »املغريب واألندلسي مل يسبق نشرها
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٦٧٨

أما  »تقييد ما هلم من املناقب واآلثارفيما احتوت عليه مالقة من الرؤساء واألخيار و 
ر قبل إمتام فهي تكملة لكتابة ابن عسكر هذا، فقد تويف ابن عسك التتمة الثانية

حرف امليم من حروف املعجم حبسب الرتتيب األلفبائي املغريب  االكتاب، متوّسطً 
أبو بكر محمد بن خميس الذي اتبعه يف ترتيب ترامجه، فقام بإمتامه بعده ابن أخته 

، وأخرج عمله يف )١٠(، فأّمت تراجم حرف امليم، وأضاف تراجم بقية احلروفالمالقي
أدباء «اص، إال أن من املراجع ما يسميه على عنوان خ كتاب مستقل مل نعثر له

  .»التكملة«ومنها ما يسميه:  »تتميم ابن مخيس«و »مالقة
وقد أخذ الدكتور الرتّغي مبا أخذ به الدكتور مراد، كما يبدو، فأثبت على 

) من صدر الكتاب ٣الصفحة (مل يُثبته على  الً ) من الكتاب تفصي٧١الصفحة (
سمى: اإلكمال واإلمتام يف صلة اإلعالم مبحاسن األعالم من أعالم مال«فقال: 

ُ
قة امل

: مطلع األنوار ونزهة البصائر واألبصار فيما احتوت عليه مالقة أوأهل مالقة الكرام 
د اهللا من األعالم والرؤساء واألخيار وتقييد ما هلم من املناقب واآلثار تأليف أيب عب

شي وابن اخلطيب جعال ر إىل أن املراكشاأ وقد »بن عسكر وأيب بكر بن مخيسا
  .)١١(مطلع األنوار واإلكمال واإلمتام لكتاب ابن عسكرالعنوانني: 

، وجعل العنوان األول لكتاب فصل بين العنوانينأما الدكتور صالح َجرّار فقد 
واعتمد على ما ذكره السخاوي يف  ابن عسكر، والعنوان الثاين لكتاب ابن مخيس،

وَعِمل أبو عبد اهللا حممد «يف معرض حديثه عن مدينة مالقة:  »خ...بالتوبياإلعالن «
                                                           

  .»الصاد، فالعني والغني فالقاف فالسني فالشني فاهلاء فالياء«وهي حروف  )١٠(
وابن اخلطيب يف اإلحاطة  ٤٥١ - ٤٥٠: ٦ابن عبد امللك املراكشي يف الذيل والتكملة  )١١(

البن  )اإلكمال واإلمتاماملصدرين قال د. فروخ إن لكتاب ( ، وأخذًا عن هذين١٧٤:  ٢
األنوار ونزهة البصائر واألبصار...): تاريخ األدب العريب  امسًا آخر هو: (مطلع عسكر

: ٦، ومل يورد الزركلي غري العنوان األول (اإلكمال...) ينظر األعالم ١٤١ - ١٤٠: ٦ج
 فكأنه استغرب فكرة العنوانني. ٢٨١
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مل يكمله، فأكمله ابن أخته أبو بكر  ابن علي بن خضر بن عسكر الغساين تارخيً 
  خل.إ »مخيس، وتسّماه: مطلع األنوار....حممد بن علي بن 

اإلكمال «أن يكون ابُن عسكر قد مسى كتابه الدكتور جرّار  رّجحومن هنا 
  .)١٢(»مطلع األنوار...«وأن يكون ابن مخيس قد مسى كتابه  .»إلمتام..وا

مث فرّع عليه العنوان  »أدباء مالقة«لدكتور جرّار سبب تسميته كتابه: ومل يذكر ا
األصلي حبسب اجتهاده ومطالعته، ولعّله استأنس مبا صنعه صاحب (صلة الصلة) 

، وقال احملقق »التتميم«إليه باسم حني أشار إليه باسم (أدباء مالقة) على أنه أشار 
ا تسمية من    .)١٣()باب وصف الكتاب(جرّار إ

بقي شيء آخر يف العنوان، فإن ما ثبت على الصفحة األوىل من النسخة املخطوطة 
مما ابتدأ تأليفه الفقيه  كتاب ُجمع فيه بعض أخبار فقهاء مالقة وأدبائهمالباقية هو: 

ن هارون الغّساين املشهور ابن عسكر وقد كمله ولد املتفّنن حممد بن علي بن خضر ب
ا عاجلت

ّ
سكن ه منّيته ومجع يف هذا الكتاب من أخته حممد بن حممد بن علي بن مخيس مل

م وحماِسنهم ومراسلتهم وبالغتهم  الً مالقة ودخلها أو اجتاز عليها، ومجَُ  من أخبارهم وأد
  .)١٤(وذكر من أخذوا عنه من فقهاء األندلس وغريهم

  تراجم الكتاب وماّدته:

ملوضوع مجلة، أن الكتابني، ، على ما تؤيده األخبار املتعلقة بااتفق المحققان
يفيدان من كتاب أصبغ  ان ولكل كتاٍب مؤّلف معروف، والكتابان معً مستقالّ 
  نه.الوُيكمّ 

                                                           
 .١٩ - ١٨أدباء مالقة:  )١٢(
  .١٩أدباء مالقة:  )١٣(
  .٤٥اء مالقة: ، وأدب٧٣ :من مطلع الكتاب: أعالم مالقة )١٤(
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٦٨٠

  :ثم اختلفا
لة يتأكد لنا... خالل نقول (ص«: )١٥(فقال الدكتور الرتغي يف (أعالم مالقة) - ١

عن اآلخر،  الً من عمل ابن عسكر وابن مخيس يف أعالم مالقة كان مستق الً الصلة) أن ك
  .»تهى إليه املوجود من أعالم مالقةعنه، وليس يف الوضعية املختلطة كما ان اومميّـزً 

وخالصة القول أن ما وضعه أصبغ «دكتور َجرّار يف (أدباء مالقة): وقال ال -٢
هللا بن عسكر وأبو بكر بن مخيس هي كتب ثالثة مستقلة بن أيب العباس، وأبو عبد ا

، وإن كان الالحق منها يتّمم السابق، وقد اختار كل واحد من اواحدً  اوليست كتابً 
  .)١٦(»لكتابه ااملؤلفني الثالثة عنوانً هؤالء 

  عما وضعه سابقاه. الً وساق احملقق أدلة على كون كتاب ابن مخيس مستق
وراء مقّدمتي المحققين الفاضلين إلى رأيين وَيخرج القارئ الباحث من 

  (وإن كان بينهما نوع من التداخل): اثنين
فإن ما بني أيدينا اليوم من  اوأخريً «الرتّغي يف (أعالم مالقة) يقول: فالدكتور  -١

، وقد من عمل ابن عسكر وابن خميس اال يضم إال أبعاضً أعمال: أعالم مسائقة 
الرتاجم اليت صاغها كل من الرجلني، فال حدود  -ويف نسق واحد  -جتّمعت فيه 

  .)١٧(»بني عمليهما وال تصميم تتميز به تراجم األصل من الّذيل تفصل

                                                           
  .٤١أعالم مالقة:  )١٥(
 .٢١أدباء مالقة:  )١٦(
  .٤٦أعالم مالقة:  )١٧(
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٦٨١

والحظ الدكتور جرّار يف (أدباء مالقة) ما الحظه د. الرتّغي من نسبة بعض  -٢
، وقال ما )١٨(الرتاجم إىل كتاب ابن عسكر، ووجودها بنّصها يف كتاب ابن مخيس

  نصه:
لَحُظ على أحد أمرين، أو كليهما:«

َ
  ويدل هذا امل

 ا: أن املصادر املذكورة ترى يف كتاب ابن عسكر وابن مخيس شيئً ولهماأ -
  ، وال سيما أن كتاب ابن مخيس متمم، يف احلقيقة، لكتاب ابن عسكر.اواحدً 

  انتهى. »يف كتابه عن كتاب خاله ابن عسكر : أن ابن مخيس نقلوثانيهما -
ملا اختار كل واحٍد منهما من املوقف والرأي، مث بىن   احملققان ُحَججً وقد بسط ا

  كل واحد على ما اقتنع به، فجعل العنوان على وفق رؤيته، ونظرته.
  :قلت

أ) ال َيسوغ أن جيعل لكتاب ابن عسكر عنوانان اثنان، وأن ُيرتك كتاب ابن 
س وذكر امسه بدقة، مخيس بال عنوان، وقد ثبت أن الّسخاوي نقل عن كتاب ابن مخي

وهو العنوان الذي قَِبَله الدكتور جرّار يف (أدباء مالقة) وسّجله على الغالف بعد 
  عبارة: (أدباء مالقة).

أو  »نقلُت من َخّط خايل«كتابه: ب) قول ابن مخيس يف بعض الرتاجم من  
وما شابه يُؤول على استفادته من بطاقاٍت كان ابن عسكر  »وجدُت خبّط خايل«

ؤرخني مل يذكروا مجع
ُ
ها ليدخلها يف كتابه، فأعجلته الوفاة عن إمتام ذلك، وإال فإن امل

  آخر يف الرتاجم. االبن عسكر كتابً 
  كثريًة، وذكر منها:  اأنه أّلف ُكتبً  )١٩(ج) يف ترمجة ابن عسكر يف اإلحاطة

  .»األعالم من أهل مالقة الكرام )٢٠(اإلكمال واإلمتام يف صلة اإلعالم مبجالس«

                                                           
، ونقل ٤٤٤: ٢، ترجم ابن اخلطيب أليب عبد اهللا بن فطيس يف اإلحاطة ١٦أدباء مالقة:  )١٨(

  .٦٣عن ابن الزبري، الذي قال: ذكره ابن عسكر، والرتمجة يف (أدباء مالقة): 
 .١٧٤: ٢اإلحاطة  )١٩(
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٦٨٢

ما احتوت عليه : مطلع األنوار ونزهة األبصار فيوله اسم آخر، وهو«قال: و 
، وقال بعد ذلك »خيار، وتقّيد من املناقب واآلثارمالقة من الرؤساء واألعالم واأل

واخرتمْتُه املنية عن إمتامه فتوّىل إمتامه ابن أخته أبو بكر حممد بن مخيس «مباشرة: 
  .»لكتابور، وقد نقلُت منه يف هذا ااملذك

له ابن يبدو يل، وهذا اجتهاد شخصي، أن ابن مخيس حني متم كتاب خا
، امن بطاقاته، جعل للجزء الذي اضطلع به عنوانً  عسكر، على منهجه، مستفيًدا

على الغالف الرئيسي: عنوان   اوضم الّسفرين بعضهما إىل بعض، ووضع العنوانني معً 
جبزأيه) بني الناس على تلك احلال، وال كتاب خاله، مث عنوان كتابه وانتشر الكتاب (
، وهذا يفّسر وجود النسخة احلالية ايبعد أن يكون الكتاب ُنسَخ وحده، أيضً 

  املخطوطة من كتاب ابن مخيس دون كتاب ابن عسكر.
يف جملد واحد َسوَّغ لبعض الناقلني أن يذكروا ابن عسكر  اووضع السفرين معً 

، وإن كان ااس أصبغ) وهو األكثر شهرًة أيضً (فهو األصل يف تتميم كتاب أيب العب
  . كتاب ابن مخيسمن القسم الثاين من التتمة أي منت النقل

ويبقى القول الفصل رهن معلوماٍت إضافية تظهر يف خمطوطة جديدة من كنوز 
  الرتاث العريب.

  المخطوطة، وعمل المحققين في تحقيقها:
وصف من عاينها قبلهما وسّجل  وصف احملققان الفاضالن املخطوطة، واستفادا من

مالحظاته عنها، وهي نسخة مل يُذكر فيها اسم الناسخ وال تاريخ النسخ (ويرّجح الدكتور 

                                                           
ذا يف اإلحاطة، وصوابه: (مبحاسن)، وحتقيق كتاب (اإلحاطة) ليس أكثر من قراءة أولية ك )٢٠(

(مسودة) حتتاج إىل إصالح كثري وإتقان شديد، وقراءٍة للمخطوطات متأنية، باختصار حيتاج 
  .الكتاب إىل حتقيق جديد متأنٍ 
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أعادها «كده الدكتور َجرّار بوجود عبارة ويؤ  ،)٢١(الرتّغي أن تكون من القرن العاشر اهلجري
ٌم أو اثنان، ، ويف النسخة خر ه ٨٩٢بعد ذكر مدينة (مالقة) اليت سقطت سنة  »اهللا

  .)٢٢(وسقط من آخرها ورقات قليلة، يف تقدير احملققني الفاضلني
 - كما يقول د. جرّار   - إضافة إىل ما يف املخطوطة من حمٍو ونقص وطهي و 

يف بعض الكلمات واألسطر وأخطاًء لغوية  الً كُّ وتأ اوسقطً  اكثريً   افإن فيها تصحيفً 
  .)٢٣(وإمالئية

علومات عن خمطوطة الكتاب، واستجابًة لعزمية قويّة من هذه احلقائق وامل اوانطالقً 
تصّديَا مزوَّدين باهلّمة لتحقيق الكتاب،  -على انفراد  -ا محّثت كل واحد فيه

ا تساعده  الوصول إىل تقدمي  علىووضعا خطة العمل اليت رأى كل واحٍد فيهما أ
 )٢٤(د. الرتّغيمن الصحة والسالمة أو هو صحيح سليم، فقال  ا، قريبً االنص حمققً 
إال أن إرادة اهللا يف إخراج هذا النص « :ة إىل صعوبة النص وكثرة مشكالتهبعد اإلشار 

وإحيائه وتيسري سبل نشره واالستفادة منه قد آذنت فيه بالعمل هلذا العبد الضعيف 
هلية والعلّية ليتجاوز موانعه وهّيأت له من إلليقتحم مغالقه، وقربت إليه من األسباب ا

بعث  هللا كل الظروف من وقت وعلم وصحة لتكرب جبانبها آمال النجاح يففضل ا
  .»هذا الكتاب وإجراء قراءته

  خل.إ »ام النص يف النهاية بفضل اهللا...وقد استق«مث قال يف الصفحة نفسها: 

                                                           
  .٥٢أعالم مالقة:  )٢١(
  .٣١ - ٣٠، وأدباء مالقة: ٥٣ - ٥٢أعالم مالقة:  )٢٢(
  وللدكتور الرتّغي كالٌم مشابه وُمقارب. ٣١أدباء مالقة:  )٢٣(
  .٨أعالم مالقة:  )٢٤(
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٦٨٤

عني الدكتور الرتّغي يف عمله بإهداء األستاذ البّحاثة حممد املنوين حنو ثلث وقد أُ 
لذي ميّثل صفحة من احلجم الكبري، وهو الشطر ا ٥٧يشمل «: ااملخطوطة حمققً 

ر الرتّغي، مع النسخة ، وقد سّلم األستاذ املنوين الدكتو »الثلث األول من الكتاب
فيه خبّط يده خمتلف التعاليق وختريج النصوص واهلوامش اليت  اصغريً  ادفرتً «املذكورة: 

  .)٢٥(»تتطلبها القراءة العلمية للنص
ا الفقيه حممد بوخبزة خبط النسخة املخطوطة اليت كتبها وخّرجه«ووصلت إليه 

  .)٢٦(»يده

وز كان حييل عليها يف احلواشي عند شار إىل ما وصل إليه من النسخ برموقد أ
  االقتضاء.

وقد وقعت كما وقع «ده يف اإلقدام على حتقيق الكتاب وحتّدث د. جرّار عن ترد
 »مجلة...عف كلما أعياين قراءة نص أو غريي يف شَرك الرتدد فكانت قوى نفسي تض

فأمضيت عزمي وغالبت هوى نفسي وشحذت مهيت، ووطّنت «إخل، إىل أن قال: 
ضي يف حتقيق املخطوطة واحتمال كل مشقة من أجل إجنازها ونشرها، 

ُ
النفس على امل

  .)٢٧(»وقد مت ذلك بعون اهللا وتوفيقه

  ذكورة.ومل يكن بني يدي د. جرّار سوى صورة املخطوطة امل -
ن بعدٍد من املصادر، ورجعا إىل كتب الرتاجم اليت وقد استعان احملققان الفاضال

استفادت من الكتاب احملقق، يف مراجعة الرتاجم، ويف ضبط النصوص الشعرية اليت 
غريب واألندلسي مل خمتارات من الشعر امل«كتاب:   اوخصوصً  أمكنة أخرىوردت يف 

                                                           
  .٥٦ - ٥٥أعالم مالقة:  )٢٥(
  .٥٣أعالم مالقة:  )٢٦(
  .٧أدباء مالقة:  )٢٧(
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ّنفه د. إبراهيم بن مراد عن خمطوطٍة يف تونس الذي نقل فيه مص »َيسبق نشُرها
  .ااستفادت من كتاب ابن مخيس ونقلت عنه كثريً 

وقد اجتهد احملققان يف ذكر املصادر اليت ترمجت لرجال الكتاب أو أشارت  -
  .واختلف استيفاء أحدهما عن صاحبه في معظم المواضعإليهم، 

ر بالشكل دون األمساء، وسرد وضبط الدكتور الرتّغي يف (أعالم مالقة) األشعا -
  .أقل مما صنع في الشعر اوضبط النصوص النثرية ضبطً الرتاجم، 

أقل عناية بضبط النصوص النثرية وكان الدكتور جرّار يف (أدباء مالقة) 
  ، وقد متّر قطع كاملة ال ضبط فيها.والشعرية من زميله

وما قرأه أ. املنوين، أثبت د. الرتّغي اختالفات قراءة النص (بني ما قرأه هو،  -
  .على الغالبوما قرأه الفقيه بوخبزة) 

شعر (حني يوجد النص يف موضع آخر عاجل احملققان قضية اختالف رواية ال -
  أو أكثر). ا، وسأورد منوذجً دون استيفاء منهما لذلك »كتاب آخر«

  :خال برنامج عمل المحققين الفاضلين -
  حوشية. أ) من شرح األلفاظ، وإن كانت غريبة أو

ب) ومن إيضاح اإلشارات، والتلميحات، اليت كانت سائدة يف أساليب الكتابة 
  .االفنية، ويف الشعر أيضً 

  ج) ومن ختريج الشواهد الشعرية (إال ما ندر).
، وليس عنده إال نسخة واحدة وتحقيق هذه األمور وأشباهها يعين المحقق

توجيه قراءة قلقة، وتسمح بتقريب تعينه يف حل عبارة مستغلقة، أو  اويفتح له آفاقً 
  النص احملقق إىل أصله القدمي.
  :عدد تراجم الكتاب



  )٣) اجلزء (٨٤اجمللد ( -العربية بدمشق  جملة جممع اللغة
  

  

٦٨٦

  .١٧٤، وانتهى يف (أعالم مالقة) إىل: ١٧٣انتهى عدد الرتاجم يف (أدباء مالقة) إىل: 
السم "عبد اهللا بن حممد  ٦٤وسبب ذلك أن حمقق (أعالم مالقة) أثبت الرقم 

سقطت ترمجته من النسخة مع عدد غري معلوم  [بن عيسى األنصاري املالقي] الذي
احلاشية: واملذكور هو أبو  من تراجم حرف العني، ِخلَْرم، أصاب النسخة، وقال يف

  مبراكش. ه٥٧٤بن املالقي املتوىف حممد 
وسكت يف (أدباء مالقة) عن هذا االسم، فاختلف الرتقيم، ونقص عدد األعالم 

  .اواحدً  الً املرتمجني رج
  :في المراجعة

(أدباء ه: (أعالم مالقة) ويتكتاب يف نشر ذا أمّر على جوانب من حتقيق الوهأن
مالقة) فأضع مالحظات يف قراءة النص، وختريج بعض الشعر، والتنبيه على بعض 

  اإلشارات واالقتباسات والنقول.
ما، أو ابتعادمها عن حقيقة  ومالحظات (حمدودة) يف املقارنة بني العملني، واقرتا

لذي خيرجانه إىل القارئ املتشّوق إىل الرتاث العريب عامة والرتاث األندلسي النص ا
  خاصة.

ما  بما صنع المحققانوال بّد، قبل ذلك، من التنويه  ال شك  -الفاضالن فإ
  ، وعانيا معاناة شديدة.ةً كبري   اقد بذال جهودً  -

مني إىل الباحثني والدارسني، واملهت ومن شكرهما على تقريب هذا الكتاب
إن حتقيق  -بصدق  -باألدب وعصوره، ورجاله، وإن كان على هذه احلال، وأقول 

صف احملقق، وإن كان على أصل واحد عمل مشكل، وهو ال ين ا(النص) اعتمادً 
، لكثرة ما يرد على احملقق من اآلراء وألوان االعرتاض، ااألصل الذي بني يديه جيدً 

تحقيق وارد، وهو متوقع، الاخلطأ يف فما بالك، والنص مشكل، أو هو نص صعب، و 
لطبيعة النسخة الباقية، وللمسؤوليات الكثرية امللقاة على عاتق احملقق، أو املتصدي 
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ه على اإلنسان، ، ومل حيمل نفسالً ، طوياشديدً  اللتحقيق، فإذا مل يصرب للتحقيق صربً 
  ما خاف منه، وخشي عواقبه.والتدقيق، وقع في

 »العاملي عمثيلحممد بن «لكتاب نقرأ، يف الطبعتني: راجم ايف أول ترمجة من ت
هكذا بتقدمي امليم على الثاء. وتكرر ذلك يف سرد االسم، يف أثناء الرتمجة، وورد 

  بتقدمي امليم: عمثيل. ااالسم يف احلاشية يف الطبعتني أيضً 
وورد االسم كذلك، يف الطبعتني يف ترمجتني أخريني (َعْمثيل) يف (أعالم مالقة) 

  .٣٧٢صو  ٣٧١، ويف (أدباء مالقة) ص: ٣٤٦و  ٣٤٥ ص
وقد رجع احملققان إىل (الذخرية البن بسام) لتخريج بيتني من الشعر، ومل ينتبها 
إىل أن الدكتور إحسان عباس حمقق الذخرية، قد قرأ االسم من املخطوطة على الوجه 

باء ذكر ابن عسكر (كذا) يف أد«: ٨٥٤، وقال يف حاشية الصفحة )٢٨(الصحيح
) سليمان ١٩٠علي بن عميثل وقال: من أشياخ مالقة... وذكر (ص:  ١٦٦مالقة: 

  .»إخلبن عميثل، وهو يرجع بنسبه إىل قبيلة عاملة... 
به: ، ومن كتا، كاتبً اواشتهر يف اللغويني عبد اهللا بن خليد بن سعد، وكان شاعرً 

  ).ه ٢٤٠سنة  توكنيته: أبو العميثل. («ما اتّفق لفظه واختلف معناه 

وللَعَميثل معاٍن نقلها يف اللسان (ع م ث ل)، وفيها: الضخم الشديد العريض، 
  .»ألسد، واجلمل، والفرس والّرجل...وهو من صفة ا

قطعة نثرية له يف  )٢٩(يف ترمجة ابن الفّخار (حممد بن احلسن بن كامل اخلضرمي)
ُضبطت، على  ، وكما٨٨موضوع (الزرزور) أسوقها، كما وردت يف (أعالم مالقة): 

                                                           
 .٨٥٤ص ٢ج ١الذخرية ق )٢٨(
 .٦٢وأدباء مالقة:  ٨٨أعالم مالقة:  )٢٩(
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٦٨٨

  من عندي ملتابعة النص ومقارنته.  )٣٠(الخطوط أن

  حيث ينتشر احلب... وتُغشى منازِل الكرماء. يسقط الطير«

طيبة املاء والعشب، وغدوت دوحًة يف  األدبروضًة يف  - أعزك اهللا  -ملا كنت 
مت وحا امثمرة باجلد، أوشكت طيور الثناء أن تنشر عليك قالعً بالتهمم اجملد، مورقة 

، فوجدت بثراك احلب النثري، واملاء العذب اوجياعً  اعصافري الرجاء عليك عطاشً 
، ومل تـُرَْع بصرَصَرة الصقور حني غدت وانتفضت وترنّمتالنمري، فشربت والتقطت 

فصحة، قد 
ُ
يف املاء النمري، فهي مائلة على طي األجنحة، ُمثنيًة عليك باأللسنة امل

فلم تقتنص بأيدي الفخوخ  دوانيكهاسطت األراك، وب قصبَ جعلت أرائكها 
  القصب: بمخضرَّةِ  واألشراك، تتغىن من الطرب، وتتناشد

 ة مبعمـــــــــــرمـــــــــــن قـُـــــــــــربّ  فيـــــــــــا لـــــــــــك
  

 لــك اجلــو فبيضــي واصــفري خــال 
  

ـــري مـــا شـــئت أن تنقـــري  )٣١(ونقِّ
  

صفري، ُقصَّ جناحه  بالثناء عليك ا، له أبدً )٣٢(زُرَْيزِيروملا قطع اآلن إليك منها 
رجوُت أن تعيَده وافر  ،ُه، فكلُّ قلٍب عليه عاطف، وَحُسَن صباغُ حاِذفنحوك فهو 

  انتهى. »الغدّو والّرواحيذكرك يف  ااجلناح، صافرً 
  :قلت

                                                           
 لكلمات، فطُبعت هنا حبرف ثخني! (اجمللة).يف األصل وضع كاتب املقال خطوطًا حتت بعض ا )٣٠(
، والقطعة ١٣٩: ١، نقًال عن جممع األمثال للميداين ١٥٨ - ١٥٧ديوان طرفة بن العبد:  )٣١(

 ستة أبيات من الرجز، و (معمر) مكان، كما قال ياقوت يف معجم البلدان.
واألوابد، تعيش الّزرزور: جنس طري من فصيلة الزرزوريات، أنواعه ستة فيها القواطع  )٣٢(

ا احلشرات وبعض الثمار، تتميز بريشها األسود الالمع الرقط،  باستطالة و مجاعات، قوُ
ا. (املوسوعة يف علوم الطبيعة   ). ٧٠٦: ٢أجنحتها وبقصر أذنا
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٦٨٩

كتب الناسخ البيت، وكأنه نثر فأعاده احملقق، ولكنه مل خيّرجه، وهو   -١
من قصيدة فخمة يف مدح عقبة بن سلم،  )٣٣(مشهور، من شعر بشار بن بُرد

رسالة الزرزورية، وقد قال: اد الكاتب املرتجم له من شعر بشار يف درج الواستف
  .»فوجدت بثراك احلب النثري«

  .األرضيقابلها يف (أدباء): روضة يف  األدبقوله من (أعالم) روضة يف  - ٢
ّممه: حتسسه ينظر أين هو، واجلد التهّمم والجد - ٣ مم الشيء: طلبه، و : يقال 

ويبدو، من سياق الكالم، أن الكاتب أراد اهلّم باألمر، فشجرُة بكسر اجليم معروف، 
  جمده: ورقها هّم بفعل اخلري (كالعطاء لذلك الزرزور) ومثرها تنفيذ ذلك اهلم وحتقيقه.

   .»فشربت والتقطت وانتفضت وترّمنت«: قوله يف الطيور -٤
  فيه إشارة:

  أ) إىل قول اجملنون:
ـــــــــــــــذكراك نفَضـــــــــــــــةٌ   وإين لتعـــــــــــــــُروين ل

  

 ا انـتفض العصـفور بّللـه الَقطْـرُ كم 
  

  )٣٤(...»لذكراك هزةٌ «ويف رواية:  -
  :)٣٥(ةمري: يف مطلع قصيدة غزلية صّداحب) وإشارة إىل قول ثوبة بن احلُ 

 محاَمـــــــــــــَة بطـــــــــــــِن الـــــــــــــواديني ترّمنـــــــــــــي
  

 سقاِك مـن الغـرِّ الغـوادي مطريُهـا 
  

قصب «به: ققني هكذا، تصحيف، صواوقد وردت عند احمل »قصب األراك«قوله  - ٥

                                                           
 .١٣٦: ١ديوان بشار بن بُرد (نشر الشركة التونسية للتوزيع)  )٣٣(
نسبة القصيدة، وهي تُروى أليب صخر اهلذيل يف وهناك كالٌم على  ١٢٠البيت يف ديوانه:  )٣٤(

تفصيل طويل: (انظر ما ذكره حمقق الديوان وجامعة عبد الستار فراج يف حاشية الصفحة: 
 وما بعدها). ١٢٠

  .١٩٨: ١١األغاين (دار الثقافة)  )٣٥(



  )٣) اجلزء (٨٤اجمللد ( -العربية بدمشق  جملة جممع اللغة
  

  

٦٩٠

  )٣٦(نوع نبات خمتلف عن األراك. »املهملة بالصاد«مجع قضيب، والقصب  »األراك
: الطنافس، أو ضرٌب عن الثياب له مخٌل قصري، وُيستعار للوبر  نيكراالدّ  -٦

  :اكقول الراجز يصف بعريً 
  كأنه ُجمَّلٌل درانكا

  وقيل إن الدرانيك تقال للستور والُفرش.
، بدليل قوله: ة تلك الطيور فشبهها بالدرانكأراد الكاتب أن يصف أجنح

  ت ذلك جنت من األشراك اليت نصبت هلا.لَ فلّما فعَ  »بسطت درانيكها«
أورد احملقق الرجز بزيادة الفاء يف أوله، وليست الفاء من الشعر، واألدبيات  -٧

)، وهي حاشية يف كتب ١٥٧اجملمع:  -مشهورة، من شعر طرفة بن العبد (ديوانه 
  .٤٢٢:  ١والعسكري  ٢٣٩:  ١ل كامليداين األمثا
: أي حاذٌف بنفسه (راٍم نفسه)، أي: قاِصد »فهو نحوك حاذف«قوله:  -٨

  .اإليك، (وتنظر مادة (خ ذ ف) يف اللسان أيضً 
يرزقكم كما يرزق «يذكر باألثر املشهور  »يذكرك يف الغدّو والّرواح«قوله  -٩

  )٣٧(يث.احلد »...اوتروح بطانً  االطري تغدو مخاصً 
  من عندي. )٣٨() هكذا، واخلطوط حتت الكالم٦٢والنص يف (أدباء مالقة: 

                                                           
القصب، وهو البوص، نبات كعبوري من فصيلة، البخيليات، يستعمل يف صناعة السالل  )٣٦(

 -) ١٢٨٩: ٣انس، ويتخذ من الدقيق منه أقالم للكتابة (املوسوعة يف علوم الطبيعة واملك
د يف النباتات الطبّية شجر السواك، جنبة من األراكيات تعواألراك، وهو الكباث، و 
 ).٤٦:  ١(املوسوعة يف علوم الطبيعة 

 لنهاية يف غريب احلديث (خ م ص).ا )٣٧(
 .يريد احلرف األسود )٣٨(
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وتغشى منازل الكرماء ملا كنَت أعّزك اهللا  نشر الحبيسقط الطري حيث «
طّيبة املاء والعشب، وغدوت دوحًة يف اجلسد مورقًة بالتهمم،  اَأل[رض]روضة يف 

مت عصافري الرجاء عليك ، وحاعليك قلوعامثمرة باجلد، أوشكت طيور الثناء 
، فوجدت بثراك احلّب النثري، واملاء العذب النمري، فشربت والتقطت، اوجياعً  اعطاشً 

دت يف املاء النمري، فهي مائلة ، ومل تـُرَْع بصرصرة الصقور حني غوانتفضت وترّمنت
على طي األجنحة مثنية عليك باأللسنة املفصحة، قد جعلت أرائكها قصب األراك، 

فلم تقتنص بأيدي الفخوخ واألشراك، تتغىن من الطرب، وتتناشد  رائكهاأوبسطت 
  القضب.بمخصرة 

 يــــــــــــــا لــــــــــــــك مــــــــــــــن قــــــــــــــربة مبعمــــــــــــــر
  

 لــك اجلــو فبيضــي واصــفري خــال 
  

 )٣٩(ونقـــري مـــا شـــئت أن تنّقـــري
  

ء عليك صفري، قّص جناحه فهو بالثنا اوملا قطع إليك اآلن منها ُزَريزير، له أبدً 
قلب عليه عاطف، جيوز أن تعيده وافر اجلناح،  ، وحسن صباحه فكلحادف حنوك
  انتهى. »بذكرك يف الغدو والرواح اصافرً 

من نص (أدباء مالقة) وقد سبق أن  أجودُ  ،على ما فيه ،(أعالم مالقة) صُّ ونَ 
  الكتاب (من أوله) قد مّرت به أكثر من يد. ثَ لُ ثُـ 

 ٣على الذخرية ( القة)) فقد أحال على (أعالم مالزريزير( أو  الزرزورأما  - ١٠
  ) وأمهل ذلك حمقق: (أدباء مالقة).٧٥٨:  ٤) و (٣٤٧: 

: يضاف إىل ذلك ورود ذكر الزرزور، ورسائل تتعلق به يف رسائل ابن أيب قلت
 ة، وقد وقف عند ظاهرة كتابة الرسال)٤١(، ويف رسائل ابن مغاور الشاطيب)٤٠(اخلصال

                                                           
 ة يف ستة أبيات.من قطع )٣٩(
  .٢٣٤،  ٣٧رسائل ابن أيب اخلصال:  )٤٠(
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٦٩٢

الباحثني يف األدب األندلسي،  يف الزرزور (مع إيضاح لفكرة تلك الرسائل) عدد من
د. حممد بن شريفة، و د. و  )٤٣(، و د. شوقي ضيف)٤٢(فيهم: د. إحسان عباس

  ، وغريهم.)٤٤(حممد رضوان الداية
وأول من بدأ منط الرسائل الزرزورية الكاتب األندلسي سراج بن عبد امللك بن 

ة لشخص بناها على الدعابة يف الشفاع وكان قد أرسل رسالةً ه) ٥٠٨ ت(سراج 
  اتفاق امسه مع اسم طائر الزرزور. الً ُيسمى بالزريزير مستغ

، ويف أدباء مالقة: مبخصرة القصب، »مبخضرة القصب«يف أعالم مالقة:  - ١١
  ومل يوّجها القراءة.

وعن التصحيفات الطريفة ما ورد يف نص يف ترمجة ابن الفخار املالقي (أعالم: 
الم مالقة، قال راويا اخلرب بإسناد أشار إليه ألع الً )، والسياق أو ٩٦، وأدباء: ١١١

  عن علي بن عبد الصمد الكويف، قال:
لو « عشر سنني ألتقط من نوادره، وأتلقف من أشعاره وأذّب عنه من  الً خدمت 

وحوله مجاعة من الصبيان يرمونه  اعلى شدة طليب له، فوجدته يومً  ايؤذيه، ففقدته أيامً 
إال أنه قال: نّح عين أوالد الطوامث، فأزلتهم عنه، مث باحلصى، فسّلمت عليه فلم يرد 

أو  شيدجبدهن  بريد الباقلسألته عن حاله فقلت له: ما تشتهي؟ فقال: أشتهي 
ا، مث أدخلته مسجدً  ، ووضعتها بني يديه فجعل يأكل ابدهن جوز، فصنعتها وهيأ

؟ رقة الشعر يف ادلين على أنه جائع فقلت له: أيها األستاذ هل أحدثت شيئً  الً أك
بالقصعة، فرتكته حىت شبع وسكن وطابت نفسه، مث قلت له:  يفهّم أن يضرب رأس

                                                           
  .(من عمل د. حممد بنشريفة) ٢٠٩،  ٨٨ - حياته وآثاره  -ابن مغاور الشاطيب  )٤١(
  تاريخ األدب األندلسي (عصر الطوائف واملرابطني). )٤٢(
  .٤٢٧تاريخ األدب العريب (األندلس):  )٤٣(
 صال).يف األدب األندلسي (ترمجة ابن أيب اخل )٤٤(
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  أيها األستاذ ما قلت؟ قال: اكتب:
 ا لـــــــــــــــهأضـــــــــــــــمَر أن ُأضـــــــــــــــِمَر ُحبًّـــــــــــــــ

  

 فيشـــــــــــــتكي إضـــــــــــــمار إضـــــــــــــمار 
  

 رّق فلـــــــــــــــــــو مـــــــــــــــــــّرت بـــــــــــــــــــه منلـــــــــــــــــــةٌ 
  

 خلّضـــــــــــــــــــــــــبته بـــــــــــــــــــــــــدٍم جـــــــــــــــــــــــــارِ  
  

  فقلت: أرّق من هذا! فقال: اكتْب:
 ذ مــــــــــــّر مبتســــــــــــًماشــــــــــــّبهته َعمــــــــــــرًا إ

  

 إذ َعِلمــــافكــــاد جيرحــــه التشــــبيه  
  

ـــــــــه  ومـــــــــّر يف خـــــــــاطري تقبيـــــــــل وجنت
  

 فســّيلت فكــريت مــن عارضــيه َدمــا! 
  

  فقلت: أرّق من هذا، فقال: اكتب:
 لكــــــــي المــــــــرآةأضــــــــمَر أن يأخــــــــذ 

  

 اهــــــــــــــــــــــاينظــــــــــــــــــــــر متثالــــــــــــــــــــــه فأدن 
  

ـــــــــــه إىل  فجـــــــــــاز وهـــــــــــم الضـــــــــــمري من
  

 وجنتـــــــــــــــِه يف اهلـــــــــــــــوا فأدماهـــــــــــــــا! 
  

ن هذا، فقال: يا ابن الفاعلة! أي شيٍء يكون أرق من هذا؟ فقلت: أريد أرّق م
  انتهى. »تكون أرّق من هذا )٤٥(زل حريرةً ـانتظرين حىت نطبخ يف املن

  قلت:
  مل يرجع احملققان إىل أي مصدر ملراجعة اخلرب، أو لتخريج الشعر. -١
لول) ولو بإشارة سريعة، فقد ساق املؤلف اخلرب، يف  -٢ مل يُعّرفا بشخص (

  مجلة أخبار ذات صلة، يف الرتمجة املذكورة.
  .ايف شيء من التصحيف يف النثر ويف الشعر أيضً  اوقع احملققان معً  -٣

  وأقول:
لول هو أبو وهيب امللّقب باجملنون، من أهل الكوفة، قال فيه ابن شاكر  -١

من الكتيب، حّدث عن أمين بن نايل وعمرو بن دينار، وعاصم ابن أيب النجود، وكان 

                                                           
احلريرة: نوع من احلساء، واشتهرت احلريرة يف األندلس واملغرب، وهي اليوم يف بلدان املغرب  )٤٥(

 العريب طبق مفضل، مكّمل ألطباق املائدة.
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٦٩٤

، ووسوس، وله كالم مليح ونوادر وأشعار، واستقدمه الرشيد أو غريه عقالء المجانين
  .)٤٦(من اخللفاء ليسمع كالمه، تويف يف حدود التسعني ومئة

وتسرد من أخباره، وأشعاره، وفيها القطع الثالث، دون خرب الطعام املذكور هنا: 
  فلم أجده يف مصادري اليت رجعت إليها.

، صحيف، وصوابه: أشتهي برنية باقليت »بريد الباقلهي أشت«قوله:  -٢
  .)٤٧(والربنّية: إناء واسع الفم من خزف أو زجاج ثخني

  الباقالء. بريد: أشتهي ٩٦ويف (أدباء مالقة)  -

: تصحيف، صوابه: ايف أعالم مالقة وأدباء مالقة معً  »بدهن شريج«قوله  -٣
  وهو معروف. »دهن شريج«

تصحيف، فليس  ايف املطبوعتني معً  »الشعريف رقة  اهل أحدثت شيئً «قوله  -٤
) ووجدته  البشرةللشعر بكسر الشني أو فتحها مدخل يف النص. وقد صوبته بـ (

لول.   كذلك حني رجعت إىل ترمجة 
  .»رق فلو مّرت به ذرّة«رواية الفوات:  -٥

  :ايف القطعة الثانية، يف املطبوعتني معً  -٦
                                                           

وفيه: قال  ٣١٢ - ٣٠٩:  ١٠، والوايف بالوفيات ٢٣١ - ٢٢٨: ١فوات الوفيات  )٤٦(
ما تعّرضوا له جبرح وال تعديل)، وتُنظر الشيخ مشس الدين (أي تعليقًا على روايته احلديث: و 

لول ترمجة خالد بن يزيد الكاتب لورود شيء منه مثة (الوايف   ١٣يف الشعر املروي هنا عن 
 :٢٨٢ - ٢٧٨.(  
ولبهلول أخبار مفرقة (انظر مثًال العقد البن عبد ربه، والتذكرة احلمدونية يف صفحات   -

  كثرية من أجزاء الكتاب).
(احلواشي)،  ٧٨٠طيب: ة هكذا يف الوصلة إىل احلبيب يف وصف الطيبات والوصف الربني )٤٧(

  اين.واجلمع: الرب 
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٦٩٥

  ماَعلِ فكاد جيرحه التشبيه إذ 
  ، من الكلم، وهو اَجلرْح.»إذ كلما«تصحيف، وصوابه:  »إذ علما«وقوله 

  والكلمة كذلك يف الوايف بالوفيات.

أثبتت يف (أعالم مالقة) مدة فوق ألف (املرآة) والصواب حذفها ونقل  -٧
  سرح كما ذكر احملقق، وذلك قوله:نالفتحة إىل الراء ليستقيم الوزن، والبيت من امل

  خلخُذ املِرَاَة لكي.... إَمر أن يأأضَ 

  وقد وردت الكلمة على الصواب يف (أدباء مالقة).

املؤلف ابن  خالٍ  ،ويف ترمجة ابن عسكر (حممد بن علي بن خضر الغّساين)
  مجع الشعر والنثر، وفيه صورة من صور االختالف. نصٌّ  ،مخيس

مالمح من نقص عملية  احمقق (أعالم مالقة) وحمقق (أدباء مالقة)، وفيه أيضً 
  التحقيق من كال احملققني الفاضلني، عما يقتضيه حال النص، وطبيعته.

يف (أعالم...) وهو قطعة من رسالة تعزية، وهو على  ١٨١والنص على الصفحة 
  يف (أدباء مالقة). ١٧١الصفحة 

والسياق مأخوذ من (أعالم مالقة)، وسأقابل نقاط املراجعة على (أدباء مالقة): 
  لنص جزء من رسالة تعزية: قال:وا

بأول من أفرده الدهر من محيمه، وجّرعه كأس محيمه،  - أعزك اهللا ووقاك  - ولست «
 ايف الّرب والبحر، أمل يفجع متممً  العلماءفشيم الزمان عدم األمان، وسجايا الدهر رزايا 

لم حيجبه مبالك، وصّريه يبكي لقرب ثوى بني اللوى فالدكادك، وأصاب اخلنساء بصخر، ف
 - ما يسّرده له من الثناء والفخر، وفّرق بني ندماين جدمية، فأفقد كل واحد منهما ندميه 

   أخوين كاناحىت أنشد عن  اومأل قلب سيبويه أحزانً 
 كـــــــــل أٍخ (مهمـــــــــا غـــــــــدا)

  

 هأخ لــــــــــــــــــــــــــــــــه مفارقــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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٦٩٦

 ال بـــــــــــــــــــــــــــّد أن يطرقـــــــــــــــــــــــــــه
  

ـــــــــــــــمـــــــــــــــن احلِ    همـــــــــــــــام طارق
  

ناء، فإذا علم املرء أنه إىل املوت فال ينفعهما االستث العناءوسوف يلحق الفرقدين 
  مآله، وقد درج عليه سلفه وآله، فما ينفعه الوله، وسوف يفين آخره كما أفىن أوله:

 هالـــكٍ  وابـــن ومـــا المـــرء إال هالـــك
  

 عريـــــقنســـــٍب يف اهلـــــالكني  وذو 
  

  وكتب معها:

 فمثلــــــــــــــك مــــــــــــــن يُؤســــــــــــــى عــــــــــــــزاءً 
  

ـــــمبـــــه يف العـــــزاء    إذا الخطـــــُب َل
  

 هومـــــــــــــن كـــــــــــــان قلبُـــــــــــــَك يف صـــــــــــــدر 
  

 الصـــــرب مـــــا خـــــّط فيـــــه األمل ممـــــا 
  

 يجتلــــــــــــــــيوللعلــــــــــــــــم بــــــــــــــــدٌر بــــــــــــــــه 
  

 إذا مـــــا ادهلّمـــــت ديـــــاجي الظلـــــم 
  

 ومــــــــــــن بــــــــــــدر أن الــــــــــــردى منتهــــــــــــاه
  

 ليــــــــت لــــــــمفلــــــــيس مفيــــــــًدا لــــــــه  
  

 ومـــــــــــــــن أّمـــــــــــــــل اخللـــــــــــــــَد يف دهـــــــــــــــره
  

 فمــــــن جهــــــل نفســــــه قــــــد ظلــــــم! 
  

  :قلت
 فيه جناس، وكان »لدهر من محيمه، وجّرعه كأس محيمهمن أفرده ا«قوله:  -١

حسنات البديعية األخرى كالّسجع، وكانوا  اأسلوب اجلناس فاشيً 
ُ
مع عدد من امل

، فاحلميم )٤٨(أيب الفتح البسيت خاصةاقي متأثرين باملشارقة، وبيفردون جناس الفو 
  األوىل: القريب، والصديق توّده ويوّدك، والثانية: املاء احلار.

  .، ومل يعلقها يف احلاشيةالعلما يف (أدباء مالقة): رزاي »رزايا العلماء«قوله:  - ٢
اإلشارة فيه مشهورة، واملراد، متمم ابن  »مبالك اأمل يفجع متممً «قوله:  -٣

  .)٤٩(نويرة (الشاعر) وأخوه مالك بن نويرة من رؤساء قومه، وله خرب مشهور

                                                           
 بع أكثر من مرة.له ديوان طُ  )٤٨(
  أخباره يف السري والتواريخ وحروب الردة خاصة. )٤٩(
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  :)٥٠(خل فيه إشارة إىل قول متّممإ »وقوله: وَصّريه يبكي القبول... -
 علـــى الُبكـــا لقـــد المـــين عنـــد القبـــور

  

ــــْذرَاِف الــــدموع الّســــوافك   رفيقــــي لَِت
  

 فقــــــــــال: أتبكــــــــــي كــــــــــّل قــــــــــرب رأيتــــــــــهُ 
  

 لقـــٍرب ثـــوى بـــني اللـــوى فالـــدكادِك؟ 
  

 فقلــت لــه: إن األســى يبعــُث األســى
  

 ذروين فهــــــذا كلــــــه وقــــــُرب مالــــــِك! 
  

قال األصمعي: َقِدم متمم العراق، فجعل ال مير على قرب إال بكى عليه فقيل له: 
  )٥١(...»األبيات«تبكي أنت على قرب بالعراق؟ فقال ك باملال و ميوت أخو 
قصتها مشهورة، يف رثاء أخيها صخر،  »وأصاب اخلنساء بصخر«قوله:  -٤

  وأكثر شعرها الباقي، يف رثائه.
فيه إشارة إىل بيت ملتمم يف أخيه مالك  »وفّرق بني ندماين جذمية«قوله:  -٥

  ياد املختارة، وهو قوله (مع بيت يليه):لة صّداحة من القصائد اجليمن قصيدة طو 
ــــــــــــةً  ــــــــــــدماين جذميــــــــــــة حقب ــــــــــــا كن  وُكّن

  

 من الدهر حىت قيـل لـن يتصـّدعا 
  

 فلّمـــــــــــــــا تفرّقنـــــــــــــــا كـــــــــــــــأين ومالًكـــــــــــــــا
  

 مل نبـــت ليلـــًة معـــا! لطـــول اجتمـــاعٍ  
  

هذه فلما بلغ إىل  )٥٢(قصيدته اقد استنشد متممً   وكان عمر بن اخلطاب
  مر: هذا واهللا التأبني!قوله: (يعين هذين البيتني) قال ع

                                                           
  .٢١٠: ٢ة حيدر آباد) عالقطعة مشهورة، وهي يف احلماسة البصرية (طب )٥٠(

  شي الصفحة املذكورة يف الكالم على القطعة.وانظر حاشية احملقق يف حوا -
يف أخبار مالك ومتمم، وكانا صحابيني،  ٢٤٩ -  ٢٣٩:  ١٥وانظر األغاين (الثقافة)  -

  وكانا شاعرين.
 .٥٥٥: ٢معجم ما استعجم  )٥١(
  .٢٤٧: ١٥األدىن:  )٥٢(
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٦٩٨

 مها مالك وعقيل من بلقني أحضرا ابن أخت جذمية ونْدمانا جذمية األبرص -
ما يرغبان فيه فطلبا أن يكونا ندمييه، فأنعم هلما بذلك، بعد فقدانه فحّكمهما في

ما املثل،  وكنا  «فذلك قول متّمم (يف نفسه وأخيه) وبقيا معه أربعني سنة، فُضِرب 
  .)٥٣(واخلرب طويل »ة البيتكندماين جذمي

  »(عن) أخوين كاناحىت أنشد  اومأل قلب سيبويه أحزانً «قوله:  -٦
  هذا نص (أعالم مالقة) ويف (أدباء مالقة): -
  »ن كانايْ يـَّ خَ أُ حىت أنشد: «

  :)٥٤(يكربيه يف الكتاب هو بيت عمرو بن معدوالذي أنشده سيبو 
 وكــــــــــــــــــــــــّل أٍخ مفارقــــــــــــــــــــــــه أخــــــــــــــــــــــــوه

  

 انلعمــــــــــــــُر أبيــــــــــــــك إال الفرقــــــــــــــد 
  

للفرزدق  أ: "ُأخيني كانا" هي قطعٌة من بيتوعبارة (أدباء مالقة) كما قر  -
  :)٥٥(مشهور من قصيدة نفيسة له وصف فيها الذئب إىل قضايا أخرى

                                                           
 قبل اهلجرة ٣٦٦واألبرش، واألبرص، والوضاح من صفات جذمية: لربص فيه، تويف حنو  -

وكان ملكًا من ملوك التنوخية يف العراق، وهو صاحب القصة املشهورة مع الزبّاء (احملّرب 
اية األرب ٣٤٢:  ١، والكامل البن األثري ٢٩٩  .)٣١٦:  ١٥، و

القصيدة اليت منها البيتان مشهورة، أنشدها متمم حني قتل خالد بن الوليد رضي اهللا عنه  )٥٣(
  مستفيضة يف كتب التاريخ واألدب. مالكاً يف حرب الرّدة، والقصة

يف خرب عمرو  ١٢٩٨ - ١٢٨٩:  ٣وانظر: رفع احلجب املستورة عن حماسن املقصورة  -
  بن عدي اللخمي.

، وللنحويني كالم على موضع الشاهد يف البيت، قال البغدادي ٣٣٤: ٢كتاب سيبويه  )٥٤(
يف البيان، واملربّد يف  ظسيبويه واجلاح والبيت نسبه«): ١٠٨:  ٢يف شرح شواهد املغين (

رب الصحايب ومل أره يف ديوانه، ونسبه غري هؤالء إىل الكامل وغريهم إىل عمرو بن معديك
وجلامع (شعر عمرو...) كالم على البيت انظره  »امر األسدي الصحايب أيضاً حضرمي بن ع

  .١٦٧ - ١٦٦مثة: ص 
  .٨٧٠ديوان الفرزدق:  )٥٥(



  كتاب أعالم مالقة د. حممد رضوان الداية
  

٦٩٩

 وأنــت امــرٌؤ يــا ذئــب والغــدر كنــتم
  

 أُرضــــــــعا بلبــــــــاِن! أخيــــــــين كانــــــــا 
  

  قوله: -٧
 كـــــــــــــــل أٍخ (مهمـــــــــــــــا غـــــــــــــــدا)

  

 أٌخ لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُه مفارقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 
  

 ال بـــــــــــــــــــــــــــــــــــّد أن يطرقـــــــــــــــــــــــــــــــــــه
  

 همـــــــــــــــــــــن احلمـــــــــــــــــــــام طارقـــــــــــــــــــــ 
  

أضاف حمقق (أعالم مالقة) الكلمتني اللتني بني قوسني ليستقيم الكالم، فيجيء 
  (حبسب قراءته) على جمزوء الرجز، وتصرف يف بعض مفردات البيت األول.

ه من املوت وكل أٍخ أخوُه مفارقه، وال بّد أن يطرق«ويف (أدباء مالقة):  - 
  .»طارقه

ولكنه أشار إىل  من الشعر أو بيتني اكاتب مل يورد بيتً وعلى هذه القراءة فإن ال
  يكرب، وأدخل بعض مفرداته يف عباراته، وأخضع ذلك للسجع.بيت عمرو بن معد

  وقراءة (أدباء مالقة) أقرب إىل السياق، وتسلسل الكالم.
والعبارة على هذه الصورة يف  »العناءوسوف يلحق الفرقدين «قوله:  -٨

  .»الفناءوسوف يلحق الفرَقَديِن «، والصواب: م تصحيفاملطبوعتني يف الكال
فال ينفهما «األوىل أوىل: ولذا قال بعد ذلك: وميكن أن تقرأ (العفاء) و 

قال  »إال الفرقدان«يكرب ء الذي يف بيت عمرو بن معدواملراد: االستثنا »االستثناء
  .)٥٦(»أخوه مفارقه -غري الفرقدين  -كأنه قال: وكل أخ «ويه: بيس

  قوله: -٩

 ومــــــا املــــــرء إال هالــــــك وابــــــن هالــــــكٍ 
  

ــــــق   وذو نســــــب يف اهلــــــالكني عري
  

                                                           
  .٣٣٥: ٢كتاب سيبويه  )٥٦(
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ه، وغّري حركة الروي فيه، والبيت يف البيت، وحّور  : يبدو أن الكاتب تصّرفقلت
  على وجهه يف ديوان أيب نواس من قصيدة مشهورة منها قوله:

 تكشـــــفتْ  إذا امـــــتحَن الـــــدنيا لبيـــــبٌ 
  

 لــــه عــــن عــــدوٍّ يف ثيــــاب صــــديق 
  

  الروّي (القاف) مكسور، ورواية الديوان هي: ففحر 
 هالـــكٍ أرى كـــل حـــّي هالًكـــا وابـــن 

  

 وذا نســــــــٍب يف اهلــــــــالكني غريــــــــقِ  
  

، بضم التاءيف صدر النّص مضبوطة يف (أعالم مالقة)  »لست«عبارة:  - ١٠
يعزيه،  الً ، ألن الكاتب خياطب رجليستوهي مهملة يف (أدباء مالقة)، والصواب: 

  ما أصاب بعض الناس من املشهورين املعروفني من البالء.وخيفف عنه بذكر 
  ) بضبطه:١٧٢رواية البيتني األخريين يف (أدباء مالقة:  -١

 فمثلـــــــــك مـــــــــن يُؤســـــــــى عـــــــــزاءً  -١
  

ـــــمبـــــه يف العـــــزاء    إذا الخطـــــُب َل
  

ـــــــَك يف صـــــــدره -٢  ومـــــــن كـــــــان قلُب
  

 الصـــــرب مـــــا خـــــّط فيـــــه األمل ممـــــا 
  

 يجتلـــــــــــيوللعلـــــــــــم بـــــــــــدٌر بـــــــــــه  -٣
  

 ّمـــــت ديـــــاجي الظلـــــمإذا مـــــا ادهل 
  

ــــــردى منتهــــــاه -٤  ومــــــن بــــــدر أن ال
  

 ليــــــــت لــــــــمفلــــــــيس مفيــــــــًدا لــــــــه  
  

ـــــــــل اخللـــــــــَد يف دهـــــــــره -٥  ومـــــــــن أّم
  

 فمــــــن جهــــــل نفســــــه قــــــد ظلــــــم! 
  

أ) ضبط يف (أعالم مالقة): عزاًء بالنصب، ويف (أدباء): عزاٌء بالضم وللضم 
  وجه، والنصب أوىل.

هر (لو على العبارة، والظا مل يعلق احملققان »....إذا الخطب لم«ب) قوله: 
مث جرى االستغناء عن اهلمزة ضرورًة  »إذا اخلطب أملّ «صّح املخطوط) أن املراد: 

مزة وصل إشار  إذا «ة إىل اهلمزة احملذوفة للضرورة: (للوزن)، واألوىل أن ُيكتب الفعل 
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  . )٥٧(»اخلطُب املّ 
  بالبناء لغري الفاعل. صوابه يف (أدباء) ٣يف البيت  »جيتلي«: )أعالم(ج) قوله يف 
ما  ،ال معىن هلا، واألقرب، وهو مقبول«ليت مل  »له افليس مفيدً «د) عبارة 

ا مؤقتة فحياة اإلنسان حمدودة، وعلى  اقرتحه يف (أدباء)، أن سلم، أي (سالمته) أل
   :)٥٨(هذا امللمح قال كعب بن زهري

 كـــل ابـــن أنثـــى وإن طالـــت ســـالمته
  

 مـــــولُ يوًمـــــا علـــــى آلـــــٍة حـــــدباَء حم 
  

  وقول محيد بن ثور اهلاليل:
 بــــــين بعــــــد حــــــّدةد راأرى بصــــــري قــــــ

  

 )٥٩(وحســـبك داًء أن تصـــّح وتســـلما 
  

  »بعد صحة«وروي: 
  . انتهى.»وهذا كله يف معىن األثر أو احلديث: كفى بالسالمة داءً 

 »اق يف كالمه عليه الصالة والسالمحسن الطب«ويف التمثيل واحملاضرة يف فقرة  -
  .)٦٠(»ة داءً كفى بالسالم«

وإذا انتبهنا، وحنن نقرأ النص، إىل الذوق الفين، والنهج الذي يغلب على 
  الشاعر، استفدنا يف القراءة، واقرتبنا من طبيعة النص أو حقيقته.

بن ا يف ترمجته عند صفوان ايف ترمجة الكندي بيتان واضحان: ومها ثابتان أيضً  -
  إدريس يف (زاد املسافر)، ومها:

 كيــــــــــت وهــــــــــاج قلــــــــــيبألمــــــــــٍر مــــــــــا ب
  

 وقــد ســجعت علــى األيــك احلمــام 
  

                                                           
  ا على التسليم بصحة قراءة النص، أو سالمة املخطوطة يف هذا املوضع.هذ )٥٧(
 .١٩دار الكتب املصرية:  -ديوان كعب بن زهري  )٥٨(
  يف الديوان بعد هذا البيت: يريد أن الصحة والسالمة تؤديه إىل اهلرم. )٥٩(

  ٧ان محيد بني ثور اهلاليل: ديو  -
  .٢٥التمثيل واحملاضرة للثعاليب:  )٦٠(
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 يـألن بياضـــــــــــــــها كبيــــــــــــــــاض شيبــــــــــــــــ
  

 فمعنى شدودها: قرب الحمـامُ  
  

هذين البيتني جناٌس يعرف جبناس التفقية، أو جناس اتفاقية، (وقد أحملت ففي 
  إىل هذا اجلانب من الفنون البديعية فيما سبق).

) بيتان نظمها الشاعر ٨٧) و (أدباء: ١٠٧ويف الصفحة نفسها (أعالم:  -
على طريقة املقطوعة: آخر كلمة من البيت األول مطموسة فأكملها كل واحد من 

  احملققني الفاضلني على ما ارتأى (من جهة املعىن)، ومها:
 ح يبأنـــــــــت الغـــــــــّين وإن الفقـــــــــر بـــــــــر 

  

 فــأغنين بــالغىن املغــين مبــن [....] 
  

 محــــــى مل أخــــــف درًكــــــاإن تــــــدركين برُ 
  

 نفسي فيـا نشـيب!وإن تكلين إىل  
  

ومها موافقتان من جهة املعىن، لكن الصنعة الفنية، على منهج الشاعر نفسه، 
  تقتضي أن تكون الكلمة: (الَنشب):

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

غـين عـن [النشـب]  
ُ
 فأغنين بالغىن امل

  

  فالنشب األوىل: املال األصيل من ناطق وصامت. -
  ما ال َخمَْلَص له منه.َنَشَب يف الشيء: وقع فيقوهلم:  والنشب الثانية: من -

  رسم أسماء المترجم لهم: وضبطها في المطبوعتين:

) يف رسم عدد من اكبريً   ا(ميكن أن أصفه فأقول كان: اختالفً  االحظت اختالفً 
أمساء األعالم وضبطها بني (أعالم مالقة) و (أدباء مالقة) ويلحق بذلك الكنية، 

  والنسبة، والصفة.
ت عدد قليل من هذه األمساء بعض التعليقات يف حواشي املطبوعتني، لكن وحت

: أين الصواب يف قراءة هذا احملقق الفاضل قائمةٌ  ئاملشكلة يف تقدمي النص إىل القار 
  ؟ أو ذاك
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ويف األمساء اليت مل يرد هلا ترمجة يف مكان آخر تكون املشكلة أكرب من غريها، 
  من جهتني: اواألمر يبقى قلقً 

االعتماد على هذه القراءة أو تلك،  -أو موضوعية  -: مدى صحة األولى -١
  واعتمادها يف البحوث والدراسات.

حتقيق النص، وإبراء الذمة أمام القارئ فإنه ألقى عليه  موثوقية: والثانية -٢
  مسؤولية قراءة النص وتقريبه.

  وهذا بيان مبا رصدته من االختالف يف ذلك:
) حممد بن خليفة بن عبد الواحد بن سعيد بن ٧٤صيف أعالم مالقه ( -

يف أدباء مالقة (ص  .بدر بن سعد األنصاري بن عبد اهللا بن خلفاحلارث بن 
  .بن خليفة)... ٤٦

ويعرف ) حممد بن احلسني... املعروف بابن الفّخار، ٨٢يف أعالم مالقة: (ص -
  .بها، وبصاحب نصف الربص

بصاحب نصف  اويعرف أيضً الفخار يف أدباء مالقة: .... املعروف بابن 
  .الربض

(االختالف هنا يف العبارة ويف إمهال الصاد أو إعجام الضاد وأنا أميل إىل قبول 
  قراءة د. جرّار يف أدباء مالقة).

  .تلكعت المسوفي): حممد بن حيىي بن ١١٧يف أعالم مالقة (ص -

  .تلكلت السرفي) حممد بن حيىي بن ٩٨ ويف أدباء مالقة (ص

  .بابن الحّناط) حممد املعروف ١١٨أعالم مالقة (ص  يف -
  ابن الحناط) حممد املعروف ١٠٠يف أدباء مالقة (ص 

  .بربيب الحش) حممد املعروف ١٢٠يف أعالم مالقة (ص -
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  .برئاب الخشني) حممد املعروف ١٠٢يف أدباء مالقة (ص 
  .الغافقي)... ١٢٦ يف أعالم مالقة (ص -

  .العاملي... ) ..١٠٩ يف أدباء مالقة (ص
  .الّشلبي) حممد بن أيب العباس ١٥١يف أعالم مالقة (ص  -

  .الشبلي) حممد بن أيب العباس ١٣٧ يف أدباء مالقة (ص
  .)٦١() حممد بن أمحد بن عيسى بن جدار١٥٢يف أعالم مالقة (ص -

  .جّزار) حممد بن أمحد بن عيسى بن ١٣٨ يف أدباء مالقة (ص
  الرعيين. رضىذر بن ) املن٢٠٠ يف أعالم مالقة (ص -

  ) املنذر بن رضّي الّرعيين.١٩٢ يف أدباء مالقة (ص
  األنصاري. مسلمة) صاحل بن علي..... بن ٢١١ يف أعالم مالقة (ص -

  األنصاري. سلمة) صاحل بن علي .... بن ٢٠٤ ويف أدباء مالقة (ص
  اللخمي. لوذان) عامر بن معاوية.... بن ٢٢٠ يف أعالم مالقة (ص -

  اللخمي. لوران) عامر بن معاوية... بن ٢١٦ مالقة (ص يف أدباء
  املالقي. الريّة) عبد اهللا بن ٢٢٧ يف أعالم مالقة (ص -

  .الوبّة) عبد اهللا بن ٢٢٣ يف أدباء مالقة (ص
  .الحميري) عبد اهللا بن أمحد بن حممد ٢٣٤ يف أعالم مالقة (ص -

  .جريالح) عبد اهللا بن أمحد بن حممد ٢٣١ يف أدباء مالقة (ص
  .المداتي) عبد اهللا بن رضوان ٢٣٨يف أعالم مالقة (ص -

  .المّراني) عبد اهللا بن رضوان ٢٣٦ ويف أدباء مالقة (ص
                                                           

وكان حيًّا يف  ٥٤: ٦ الذيل والتكملة الدكتور الرتّغي يف احلاشية: له ترمجة قصرية يف قال )٦١(
  مئة.حدود العشرين وست



  كتاب أعالم مالقة د. حممد رضوان الداية
  

٧٠٥

  رضى.بن املنذر بن  رضى) عبد اهللا بن ٢٤٤ يف أعالم مالقة (ص -

  .رضيّ بن املنذر بن  رضيّ ) عبد اهللا بن ٢٤٣يف أدباء مالقة (ص

  السبيت. السطيعي ) عبد اهللا٢٤٥يف أعالم مالقة (ص -

  السبيت. السطيفي) عبد اهللا ٢٤٤ويف أدباء مالقة (ص

  ) عبد الرمحن... بن ُحَبيش.٢٥١يف أعالم مالقة ( -

  ) عبد الرمحن بن ُحسني.٢٥١ويف أدباء مالقة (ص

بعدد من كتب  ااستئناسً  ُحبيشونبذه د. الرتّغي على أن األصل حسني وغريه إىل 
مث  ،سم بن ُحبيش صراحة، وأبقى د. جرّار الكلمة على حاهلاالرتاجم اليت ترمجت له، با

  عن صلة الصلة. الً نّبه يف احلاشية على اسم (ُحبيش) يف سلسلة نسبه نق

  .أبا الحسن) علي بن احلسني... يكىن ٣٠١ يف أعالم مالقة (ص -

  .أبا الُحسين)... يكىن ٣١١ يف أدباء مالقة (ص

  القيسي. رحونف) علي بن ٣٠٣ يف أعالم مالقة (ص -

  القيسي. علي بن َفرُجون) ٣١٤ يف أدباء مالقة (ص

  .الحشمي) علي بن حيىي ٣٠٥ يف أعالم مالقة (ص -

  .الخشمي) علي بن حيىي ٣١٦ اء مالقة (صبديف أ

  .األوسي) علي بن جامع ٣١٧يف أعالم مالقة ( -

  ) علي بن جامع املرسي.٣٣١يف أدباء مالقة (

  .الّذّجيران ) عم٣٢٧يف أعالم مالقة ( -

  .الّزّجي) عمران ٣٤٥يف أدباء مالقة (
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  )٦٢(القيني) عيسى بن عياش بن حممد ٣٢٨يف أعالم مالقة ( -
  ) عيسى بن عياش بن حممد القيسي.٣٤٦يف أدباء مالقة (

  .المالقي) علي بن عطية ٣٢٩يف أعالم مالقة ( -
  .القضاعي) علي بن عطية ٣٤٧يف أدباء مالقة (

  .الرُّندي الرعيني) زاد يف عنوان ترمجة عيسى بن سليمان ٣٢٩(يف أعالم مالقة  - 
  (مل ترد كلمة الرندي). الّرعيني)... ٣٤٧يف أدباء مالقة (

  من أهل ريّة. أندي) قاسم بن سعدان بن إبراهيم ٣٣٦يف أعالم مالقة ( -
  من أهل ريّة. الّرلي) قاسم بن سعدان بن إبراهيم ٣٥٧يف أدباء مالقة (

َضري٣٥٥مالقة (صيف أعالم  -
ُ
  )٦٣() شهيد بن حممد بن شهيد امل

  .المصري) شهيد بن حممد بن شهيد ٣٨٢يف أدباء مالقة (ص
  اختالف قراءة المخطوطة بين المحققين: علىمثال 

نذر بن رضى الّرعيين قطٌع خمتارة من الشعر، قال يف القط
ُ
عة األوىل يف ترمجة امل

  )٢٠٠(يف أعالم مالقة: 
َنةومن شعره يف وصف    :قـَيـْ

 وقينـــــــــــــــــــــــــٍة تْســـــــــــــــــــــــــتبيَك ُحســـــــــــــــــــــــــًنا
  

 كمســـــــــــــــِك داريـــــــــــــــن إذ ُتشـــــــــــــــمُّ  
  

ــــــــــــّذ يف الكــــــــــــّف   منهــــــــــــا ثُــــــــــــِريُّ أل
  

 تطعــــــــــــُن يف الصــــــــــــدر إذ ُتضــــــــــــمُّ  
  

  ).١٩٣وقرأ النص (يف أدباء مالقة:  -

                                                           
نّبه احملقق على األصل (القيسي) وغريه مبا ورد يف الذيل والتكملة وصلة الصلة وأشار حمقق  )٦٢(

 أدباء مالقة إىل ذلك، وأبقي رسم األصل.
 احلاشية على أن األصل (املصري) ومل يذكر يف احلاشية املصدر الذي نّبه الدكتور الرتّغي يف )٦٣(

 االختيار والرتجيح. علىصحح عنه، أو القرينة اليت ساعدته 
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 تســــــــــــتبيك ُحســــــــــــًنا وقيمــــــــــــةٍ 
  

 كمســـــــــــك داريـــــــــــَن إْذ تشـــــــــــمُّ  
  

ــــــــذُّ يف الكــــــــف مــــــــن  ــــــــريّ أل  َث
  

 تطعــــــــُن يف الصــــــــدر إْذ تضــــــــمُّ  
  

  قلت:
الشطر األول من البيت الثاين يف (أعالم مالقة) مضطرب الوزن، ويسلم بأن  -١

  يكون (من ثِدّي).
أ الكلمة األوىل من وعلى هذه القراءة قر  »يف وصف قينة«قال يف التقدمي  -٢

  ، وهي اجلارية (اململوكة) واملغنية.»وقيَنةٍ «البيت األول 
  .ام، يف التقدمي، ويف البيت أيضً باملي »وقيمة«قرأ يف (أدباء مالقة) الكلمة:  -٣
وقرأ يف البيت الثاين (من ثَرِّي) أي من رجل ثري (كأن احملقق ربط بني  -٤

  القيمة والثري).
وهذا كله تصحيف، وتوّهم يف قراءة النص، وعدم انتباه إىل جمرى الكالم، 

  وصواب قراءة البيتني، والتقدمي:
َنةٍ ومن شعره يف صفة    :تِيـْ

ـــــــــــــةٍ  َن  بيك ُحســـــــــــــًناتســـــــــــــت َوتِيـْ
  

 كمســـــــــــك داريـــــــــــَن إْذ تشـــــــــــمُّ  
  

ــــــــذُّ يف الكــــــــف مــــــــن  ــــــــريّ أل  َث
  

 تطعــــــــُن يف الصــــــــدر إْذ تضــــــــمُّ  
  

رائحة فواحة، وهو حسن، فائق  - كما يقول   - وهلذا النوع من التني  - 
  احلسن.

  :)٦٤(وقد اشتهرت مالقة بالتني، قال يف الّروض املعطار
ا شجر التني املوفي« ا من مجيع جها نسوب إليها، وهو ُحيمُل إىل ما استدار 

                                                           
  .٥١٧الروض املعطار يف خرب األخطار:  )٦٤(
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  .»وعذوبةً  اوهو من أحسن التين طيبً مصر والشام والعراق ورمبا وصل إىل اهلند، 
، وفيهم القاضي اونثرً  ايذكرون هذا التني شعرً َمن وكان من األدباء وغريهم 

احملّدث الشهري أبو حممد بن حوط اهللا األنصاري، فإنه ملا توىل قضاء مالقة وَقِدم 
  خرج طلبتها إىل لقائه فأنشدهم:عليها 

ـــــــــــا تينهـــــــــــا ـــــــــــَت ي  مالقـــــــــــٌة حيي
  

 الفلــــك مــــن أجلــــك يــــا تينهــــا! 
  

 ي عنـــــك يف علّــــــيتــــــى طبيبــــــ
  

ــــى؟ـمــــا لطبيبــــ  َ  ي عــــن حيــــايت 
  

  والشطر الثاين من البيت الثاين من صفة: ثُِدّي.
لك يقول الشاعر: هلذه التينة (اليت تشبه الّثدَي) ألّذ من الّثِدي احلقيقية (على ت

  الصفة اليت وصفها يف البيت).
من التني اجليد األسود اللون:  اوقال ابن ُمغاور يف رسالة له إىل صديق يذكر نوعً 

واللعس: ُمسرٌة مستحسنة،  )٦٥(»... وما شئت من ثُِدّي ملس، وشفاه لُعس...«
  والكالم على التشبيه.

  وقال يف بعض شعره: -

 بــــــــأيب اليــــــــوَم ونفســــــــي بلَـــــــــسٌ 
  

ـــــزن   ج كـــــّدت عســـــالكثـــــديِّ ال
  

  .)٦٦(والبلس: هو التني، والكلمة مينية استقرت يف األندلس
  المصادر والمراجع:

                                                           
 .٢٦٠ابن مغاور الشاطيب:  )٦٥(
ُس (بالتحريك والبَـلَ وقال يف طرٍف من مادة (ب ل س):  يف اللسان أن البلس هو التني: )٦٦(

البلس: التني بلغة أهل اليمن... ): ٦١٢باليمن) ويف مشس العلوم ( شيء يشبه التني يكثر
ويف احلاشية ما نصه:  »كل الَبلسمن أحّب أن يرّق قلبه فليدمن أ«: ويف حديث النيب 

  .»البَـَلُس هو اسم التني يف اليمن ال يزال«
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  .١٩٨١- ١٣٦١القاهرة  -مكتبة اخلاجني  -حممد عبد اهللا عنان  -اآلثار األندلسية الباقية  -
  آخر أيام غرناطة = نبذة العصر. -
مكتبة  - قيق حممد عبد اهللا عنان حت - لسان الدين بن اخلطيب  -اإلحاطة يف أخبار غرناطة  -

  القاهرة. - اخلاجني 
 - دار البشري ومؤسسة الرسالة: عمان -حتقيق د. صالح جرّار  -ابن مخيس  -أدباء مالقة  -

  .١٩٩٩ - ١٤١٩ - بريوت 
 - القاهرة  -مكتبة القدسي  - مشس الدين السخاوي  -اإلعالن بالتوبيخ ملن ذم التاريخ  -

  تاب اللبناين).(كتاب صّورته دار الك
  بريوت. -دار العلم للماليني  -خري الدين الّزركلي  -األعالم  -
دار الغرب  -حتقيق الدكتور عبد اهللا املرابط الرتّغي  -ابن عسكر، وابن مخيس  - أعالم مالقة  -

  .١٩٩٩ - اإلسالمي 
  ريوت.ب - دار الثقافة  -حتقيق عبد السّتار فراج  -أبو الفرج األصفهاين  -األغاين  -
  بريوت. -دار الثقافة  -د. إحسان عباس  - (عصر الطوائف واملرابطني)  -تاريخ األدب األندلسي  -
  .١٩٨٩ - القاهرة  -دار املعارف  -(األندلس) د. شوقي ضيف  - تاريخ األدب العريب  -
  .١٩٨٣ - بريوت - دار العلم للماليني  - د. عمر فّروخ  - تاريخ األدب العريب  -
ألمحد  -خبار وتنويع اآلثار والبستان يف غرائب البلدان، واملسالك إىل مجيع املمالك ترصيع األ -

 - مدريد  -معهد الدراسات اإلسالمية  -بن عمر العذري وحتقيق عبد العزيز األمواين 
١٩٦٥.  

  .١٩٩٦ - بريوت  –دار صادر  - حتقيق د. إحسان عّباس  - ابن محدون  - التذكرة احلمدونية  - 
  .١٩٥٦القاهرة  -سيين حتقيق عثرة العطار احل -ار ابن األبَّ  -كتاب الصلة التكملة ل -
القاهرة  -مكتبة عيسى البايب احلليب  -حتقيق عبد الفتاح احللو  -الثعاليب  -التمثيل واحملاضرة  -

١٩٦١ - ١٣٨١.  
 -حتقيق خمتار الدين أمحد  -صدر الدين علي بن أيب الفرج البصري  - احلماسة البصرية  -

  .١٩٦٤ -اهلند  -كن الد  حيدرآباد
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يع والشركة الوطنية الشركة التونسية للتوز  -حتقيق الطاهر بن عاشور  -ديوان بشار بن برد  -
  .١٩٧٦ -للنشر والتوزيع 

  .١٩٥٠ - ١٣٧١دار الكتب املصرية  -عبد العزيز امليمين  -ديوان محيد بن ثور اهلاليل  -
نشر املكتبة  -ه وطبعه والتعليق عليه عبد اهللا الصاوي ُعين جبمع -ديوان الفرزدق (شرح)  -

  .١٩٣٦،  ١٣٥٤ -التجارية، القاهرة 
  .١٩٥٠ - ١٣٦٩ القاهرة  - دار الكتب املصرية  -ديوان كعب بن زهري  -
بريوت  -  دار الثقافة -حتقيق د. إحسان عباس  -  ابن بسام -الذخرية من حماسن أهل اجلزيرة  -

١٩٧٩ - ١٣٩٩.  
) حتقيق الدكتور إحسان ١٠ق ٥(ج -املراكشي  -التكملة لكتايب املوصول والصلة الذيل و  -

  .١٩٦٥ - بريوت –دار الثقافة  -عباس 
  د. حسني مؤنس. -رحلة األندلس  -
  دار صادر. -رحلة ابن بطوطة  -
  دمشق. - دار الفكر  - حتقيق حممد رضوان الداية  - رسائل ابن أيب اخلصال الغافقي األندلسي  - 
وزارة  -حتقيق حممد احلجوي  - الشريف الغرناطي  -فع احلجب املستورة عن حماسن املقصورة ر  -

  .١٩٩٧ - ١٤١٨ -الرباط  - األوقاف والشؤون اإلسالمية 
- حتقيق د. إحسان عباس  - حممد بن عبد املنعم احلمريي  -الروض املعطار يف خرب األقطار  -

  بريوت. -مكتبة لبنان 
  دمشق. -دار املأمون  -البغدادي  -بيب شرح شواهد مغين الل -
  .١٩٧٤ -  ١٣٩٤ - دمشق  - جممع اللغة العربية  - مطاع الطرابيشي  - يكرب شعر عمرو بن معد - 
حتقيق د. حسن العمري  -نشوان احلمريي  -مشس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم  -

  .١٩٩٩ - دمشق -دار الفكر  - وآخرين 
وزارة  -حتقيق د. عبد السالم هرّاس وأ. سعيد أعراب  -الزبري صلة الصلة أليب جعفر بن  -

  الرباط. - األوقاف والشؤون اإلسالمية 
دار  -حتقيق د. إحسان عباس  -حممد بن شاكر الكتيب  -فوات الوفيات، والذيل عليها  -

  بريوت. -صادر 
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  دمشق. - دار الفكر -حممد رضوان الداية  -يف األدب األندلسي  -
  .١٩٦٥ - ١٣٨٥ -بريوت  -دار صادر ودار بريوت  -ابن األثري  -يف التاريخ الكامل  -
  بريوت. - عامل الكتب -حتقيق عبد السالم هارون  -كتاب سيبويه   -
  ابن منظور. -لسان العرب  -
  بريوت. -دار مكتبة احلياة  -أمحد رضا  -منت اللغة  -
  .ه ١٣٦١ -اهلند  -دائرة املعارف العثمانية  -ابن حبيب  -احملّرب  -
دار الغرب  -بن مراد د. إبراهيم  -خمتارات من الشعر املغريب واألندلسي (مل يسبق نشرها)  -

  .١٩٨٦، ١٤٠٦ - اإلسالمي 
  بريوت. - دار صادر  -ياقوت احلموي  -معجم البلدان  -
 -جلنة التأليف والرتمجة  -حتقيق مصطفى السقا  -البكري األندلسي  -معجم ما استعجم  -

  .١٩٤٧،  ١٣٦٦ -مصر 
حتقيق د. حممد كمال  - لسان الدين بن اخلطيب  -معيار االختيار يف ذكر املعاهد والديار  -

  .١٩٧٦ - ١٣٩٦ -أبو ظيب  - شبانه 
  .١٩٩٤ - ١٤١٥ -الرباط  -د. حممد بنشريفة  -ابن مغادر الشاطيب (حياته وآثاره)  -
 مشاهدات لسان الدين بن اخلطيب) لسان الدين بن اخلطيب (يف -مفاخرة مالقة وسال  -

  القاهرة. -رسالة: حتقيق د. خمتار العّبادي 
  .١٩٨٨ - ٢لبنان ط -دار املشرق  -د. إدوارد غالب  -املوسوعة يف علوم الطبيعة  -
 -  ٢ط -(مؤلف جمهول) حتقيق حممد رضوان الداية  -نبذة العصر يف انقضاء دولة بين نصر  -

  دمشق. -دار الفكر 
  بريوت. - دار صادر  - حتقيق د. إحسان عباس  - املقري  -الطيب من غصن األندلس الرطيب نفح  -
  القاهرة. -مكتبة اخلاجني  -حممد عبد اهللا عنان  -اية األندلس  -
  القاهرة. - مكتبة عيسى البايب احلليب  - حتقيق الطناحي  - ابن األثري  - النهاية يف غريب احلديث  - 
  أملانية. - فسبادن  -دار النشر فرانز شتاينر  -الح الدين الصفدي ص -الوايف بالوفيات  -
حتقيق سليم حمجوب ودرية  -ابن العدمي  - الوصلة إىل احلبيب يف وصف الطبيب والطيب  -

  .١٩٨٦، ١٤٠٦ - حلب  - معهد الرتاث العلمي العريب  -اخلطيب 
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  القصيدة المتداخلة
  

  )*(أ. هالل ناجي
  

  .)١(التداخُل لغًة: تشابُه األُمور والتباسها ودخول بعضها يف بعض
مثُل هذا التداخل عرفه ديواُن الشعر العريب القدمي يف عدد من القصائد، من أبرزها 

ن عبد الالميُة الشهرية اليت نسبت للسموءل يف كثري من املصادر، كما نُسبت لعبد امللك ب
  :)٢(الرحيم احلارثي التفاقهما يف الغرض والروي والوزن والقافية

وهذا التداخل الذي وقع فيه الرواة قدميًا له نظائر يف ديوان الشعر العريب ومثاهلا: 
  قصيدة الراعي النمريي اليت أوهلا:

 أال اســـلمي اليـــوَم ذات الطـــوق والعـــاجِ 
  

 )٣(والــــدّل والنَّظَــــر املســــتأنس الســــاجي  
  

  :)٤(قد وردت فيها ستة أبيات هيف
 مـــــا زال يفـــــتُح أبوابًـــــا ويُغلقهـــــا

  

 بعــدي، ويفــتح بابًــا بعــد إرتــاجِ   
  

 حـــىت أضـــاء ســـراٌج دونَـــُه قمـــرٌ 
  

 محــُر األنامــل حــوٌر طرفُهــا ســاجي  
  

                                                           
 .باحث وحمقق من العراق، وعضو مراسل يف جممع اللغة العربية بدمشق) *(
  .٢٤٣ اجمللد احلادي عشر ص -) لسان العرب البن منظور: مادة دخل ١(
دار  - بريوت  ٦٣ - ٥٦ص » حبوث يف النقد الرتاثي«تنظر دراستنا املفصلة عن هذه القصيدة يف كتابنا ) ٢(

  .١٩٩٤الغرب اإلسالمي 
مطبوعات اجملمع العلمي العراقي  -) شعر الراعي النمريي بتحقيق هالل ناجي ونوري القيسي ٣(

  بغداد. ١٢٣ -١١٨ص 
  .١٧٧) املؤتلف واملختلف: اآلمدي ص ٤(



  )٣) اجلزء (٨٤اجمللد ( –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
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 يضحكن لّلهو واللثّـات عـن بـَـَردٍ 
  

ــَف الــربق عــن ذي جلُـَّـٍة داجِ     َتَكشُّ
  

 كأّمنـــــا نظـــــرت حنـــــوي بَأْعيُنهـــــا
  

  الصـــــرمية أو غـــــزالن ُمرتـــــاجعـــــني  
  

ـــــا َ ـــــًة حـــــىت َختَوَّ ـــــا نـُْعَمهـــــا ليل  ي
  

 صوٌت منـاٍد بـأعلى الُصـبح شـّحاج  
  

ــــا دعــــا الــــدعوة األوىل فــــأمسعين
ّ
 مل

  

 أخـــذُت بـُـــْرَديَّ واســـتمررُت أدراجـــي  
  

هذه األبيات الستة أوردها اآلمدي منسوبة للراعي خليفة بن بشر بن عمري من بين 
وهي أبيات تدخل يف قصيدة «عن السّكري، وقال عنها ما نصُّه:  عدّي بن جناب نقالً 

ا التفاق االمسني والقصيدتنيمالراعي الن   ».ريي اليت على وز
ة الغرض والوزن والروي والقافية معروٌف منذ القدمي.  فتداخُل القصائد املتشا

  وهو التفسري العلمي هلذا التدافع الكبري يف نسبتها نتيجة سهو الرواة.

* * *  
من هذه القصائد اليت ُعرفت بالتداخل منظومة ضّمت األفعال املعتلة الالم ممّا 

  تُقرأ بالواو والياء مًعا ومطلعها:
ُـــُه وَعَزيـْتُـــهُ  ـــل إْن نســـبَت َعَزْوت  ُق

  

َيـــــــًة وَكنَـْيتُـــــــهُ     وكنـــــــوُت أمحـــــــد ُكنـْ
  

أبيات من هذه القصيدة ُنسبت لألديب شهاب الدين الشّواء احلليب الكويف 
اء الدين بن ه٦٣٥املتوىف سنة  ا مخسة عشر بيًتا. وقد شرحها الشيخ  ُ ، وِعدَّ

 ،)١(»مهاة الكلتني وذات احللتني«يف كتاٍب له عنوانه  ه٦٩٨النحاس املتوىف سنة 
وأتبع شرحه بقصيدة له مجع فيها ما فات الشواء احلليب الكويف من األفعال املعتلة 

ا، وعدة أبيات قصيدة ابن النحاس أربعة  الالم، ونظمها على روّي قصيدته ووز

                                                           
اء الدين حممد بن إبراهيم بن النحاس. دراسة وحتقيق ) ١( د. تركي مهاة الكلتني وذات احللتني: للشيخ 

  القاهرة. –م. مطبعة املدين ١٩٩٣ -  ه١٤١٤ - ١. طالعتيبـيبن سهو بن نزال 
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وثالثون بيًتا، مجع فيها تسعة ومخسني فعًال من األفعال املعتلة الالم مما جاء فيها 
  لغتان: الواو والياء، وأول قصيدته:

 وَأَسْوُت مثـل َأسـيُت صـلًحا بيـنهم
  

 وأســـــــوُت جرحـــــــي واملـــــــريُض أســـــــيُته  
  

شـرح قصـيدَة الشـواء احللـيب الـيت تقـدم  وقد شرح ابن النحاس قصـيدته هـذه، كمـا
  ذكرها شرًحا اعتمد فيه كثريًا من املعاجم واملصادر اللغوية.

وكان الدكتور حممد أمحد الدايل قد نـََهَد لتقومي ونقد الكتاب الذي توىل حتقيقه 
، وعّقب عالَّمة )١(د. تركي العتيبـي، وتوىل نشر مالحظاته يف جملة اجملمع الدمشقي

  شاكر الفّحام على مقال الدايل يف ذيله. الشام د.
ا بالواو والياء أوردها  وكان مدار تعليقه أن قصيدة يف األفعال اليت وردت الما

ا  ا اليت  ٤٩السيوطي يف املزهر منسوبة البن مالك وعد بيًتا، وهي األبيات ذا
قاله احملقق  . مث ناقش األستاذ الفّحام ما)٢(وردت يف منظوميت الشّواء وابن النحاس

وأود أن أشري إىل أن اإلمام «العتيبـي يف موازنته بني منظوميت الشواء والنحاس إذ قال: 
السيوطي قد وهم يف نسبة هاتني املنظومتني فجعلهما قصيدة واحدة، ووهم يف 

  ».نسبتهما إذ عزامها إىل ابن مالك

عاجلة القضية املثارة إن الرئيس اجلليل رّد على هذا االعتقاد باآليت: ال يكفي يف م
أن ننسب الوهم إىل اإلمام السيوطي ارجتاًال دون دليل مقنع، وال سّيما أن احملقق قد 

قد نسبت األبيات إىل ابن مالك، فالسيوطي مل » جسرتبيت«ذكر أن مثة خمطوطة يف 
  ينفرد بنسبة األبيات البن مالك.

                                                           
  .١٥٩ -١٣٥ص  ١ج ٧٢مج  جممع اللغة العربية بدمشق) جملة ١(
بتحقيق حممد أمحد جاد املوىل والبجاوي وأبو  ٢٨٢ -٢٧٩ص  ٢) املزهر للسيوطي ج٢(

  الفضل إبراهيم.



  )٣) اجلزء (٨٤اجمللد ( –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
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نسبت إىل ابن  كذلك فإن بروكلمان قد ذكر أن قصيدة الشواء احلليب هذه
  .)١( مالك يف خمطوطتني بربلني

يف مقالة  –العامل اجلزائري املعروف  –كذلك تصدى الشيخ حممد بن أيب شنب 
  ، وانتهى إىل صحة نسبتها للسيوطي.)٢(نشرها يف جملة جممع دمشق

إنه البّد من دراسة متأنية معمقة تنتهي إىل حلٍّ مقنع موثق باألدلة يف نسبة هذه 
  القصيدة.

ودعا الدكتور الفّحام األساتذة العلماء للكشف عما ينتهون إليه يف صاحب 
األبيات، وذكر أن طائفة من الكتب التعليمية اليت كانت تصدر يف القرن التاسع 
عشر والنصف األول من العشرين كانت تشتمل على القصيدة املذكورة منسوبة إىل 

لكتبة) للشيخ مصطفى طموم ويف ابن مالك، وأن املنظومة وردت يف كتاب (سراج ا
ختامها زيادة أربعة عشر بيًتا، ومل ينسب املؤلف املنظومة ألحد. ومما تقدم يتضح أن 
العّالمة الفّحام نشر أضواء كاشفة حول نسبة القصيدة وترك األمر للباحثني حيققون 

  وينّقرون حىت ينتهوا إىل وجه الصواب.
فالقصيدة متداخلة  –ارًدا بلغة أهل القانون وأقول: لقد كان تساؤل الرئيس اجلليل و 

حًقا ونسب بعضها للشّواء وبعض للنحاس، ونسبت كلها البن مالك، والرأي عندي: أن 
ا مبقاليت) نسخها عامل جليل هو حممد  هذا التداخل قدمي ففي خمطوطة قدمية (أرفق مصور

آلخرة سنة سبع بن أمحد بن إبراهيم القرشي الشافعي يف الثالث عشر من مجادى ا
  قيل إن األبيات األُول اليت آخرها:«وسبعمئة، ذيَّلها الناسخ باآليت: 

  فاعجب لبـُْرد فضيلٍة َوشَّْيَتهُ 

                                                           
  .٥٢ص  ٥الرتمجة العربية ج -كارل بروكلمان   - ) تاريخ األدب العريب ١(
  .٦٩٣ -٦٩٢، ٤٣٨ -٤٣٢) جملة جممع دمشق اجمللد الثامن ص ٢(
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اء الدين ابن النحاس، رمحُة اهللا  من نظم الشيخ ابن مالك، وما بعد ذلك من نظم 
  ».تعاىل ورضوانه عليهما

دة مشتملة على ما يُنطق به ويف موضع العنوان بعد البسملة ما نصه (هذه قصي
، وابن ه٦٣٥من األلفاظ بالواو والياء). وإذا ما الحظنا أن الشواء احلليب تويف سنة 

جند أن تاريخ نسخ هذه  ،ه٦٩٨، وابن النحاس تويف سنة ه٦٧٢مالك تويف سنة 
املخطوطة قريٌب جًدا من تاريخ وفاة ابن النحاس، فبينهما بضع سنوات. وما ذكره ناسخ 

طوطة صواٌب فيما خيص نسبة أبيات ابن النحاس إليه. واخللل يف اهلامش مقتصٌر املخ
  على ما نُسب البن مالك.

  هي للشواء احلليب باألدلة التالية: - املنظومة األوىل  - فالصواب: أن األبيات األَُول 

  .٣٨ -٣٧نسبتها إليه يف كتاب (مهاة الكلتني وذات احللتني) ص  -١

ه يف كتاب (البُلغة يف تراجم أئمة النحو واللغة) جملد الدين ثبوت نسبتها إلي -٢
  .١٨٢) ص ه٨١٧الفريوزآبادي (ت 

» كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون«ثبوت نسبتها إليه يف كتاب  -٣
  . بالنص التايل:١٣٤٤العمود  -حلاجي خليفة 

اسن يوسف بن إمساعيل الشواء (قصيدة فيما يقال بالواو والياء لألديب أيب احمل
  . أوهلا: ُقل إْن نسيَت َعَزْوتُُه وَعَزيـُْتُه.ه ٦٣٥احلليب املتوىف سنة 

. ومسّاه هذا ه٦٩٨شرحها حممد بن إبراهيم بن النّحاس احلليب املتوىف سنة 
  (هدى) مهاة الكلتني. أوله: احلمد هللا ُمْنِطق اللسان...

. ٢رفني أمساء املؤلفني وآثار املصنفني جثبوت نسبتها إليه بكتاب هدية العا -٤
وفيه ما نصه: الشواء شهاب الدين أبو احملاسن يوسف بن إمساعيل له  ٥٥٤العمود 

  قصيدة فيما يقال بالواو والياء.



  )٣) اجلزء (٨٤اجمللد ( –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
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مهاة «وأّما منظومة ابن النحاس احلليب فهي ثابتة النسبة إليه بكتابه املطبوع 
حها بعد ذلك، وميكن أن نضيف ، حيث أوردها نصًّا وشر ٤١ - ٣٩ص » الكلتني

إىل هذا الدليل القاطع ما ورد يف هامش املخطوطة املؤرخة سنة سبع وسبعمئة املكتوبة 
  .)١(خبط ناسخها حممد بن أمحد بن إبراهيم القرشي الشافعي

وهكذا يتضح أّن اإلمام السيوطي قد أخطأ يف املزهر يف نسبتهما البن مالك 
  دم ذكرها، قد أوضحت وجه احلقيقة يف نسبتهما.لوجود مصادر قدمية مطبوعة تق

* * *  

قد أورد » جمموع مهمات املتون«لكّن ما بني أيدينا من نصوص مطبوعة مثل 
ايته، فما الرأي  ١٨القصيدة بزيادة  بيًتا. ووقعت هذه األبيات يف مطلع النص مث يف 

  فيها؟

ا  ُصدَِّرْت وُذيـَّلْت منظومتا إن احللقة املفقودة هي يف: َمْن َنَظم األبيات اليت 
  الشواء وابن النحاس؟

                                                           
ات الكربى أبو عبد اهللا ناسخ املخطوطة كان من كبار العارفني، نسب السبكي إليه يف الطبق) ١(

وأوهلا: (اشتدي أزمة تنفرجي). القصيدة املسماة الفرج بعد الشدة اجملربة لكشف الكروب 
وهي اليت طبعت منسوبة ليوسف بن حممد التوزري كان من مواليد القرن السادس اهلجري 
وأدرك القرن السابع. تشّرف بصحبته خطيب جامع عمرو بن العاص حممد بن احلسني بن 

نصاري، وممن صحبه أيًضا قاضي القضاة مبصر عبد الرمحن بن عبد العلّي عبد الرمحن األ
  املصري.

عالمة الصادق أن يفتقر بإميانه إىل كّل إميان، وبعقله إىل كل عقل، وبعلمه «من أقواله: 
واجلزء  ٦٠ -٥٦، ٥٣، ٤٩ص  ٨تنظر طبقات الشافعية الكربى ج». إىل كّل علم
  .١٧١التاسع ص 
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إننا نفتقد النص املخطوط الذي يؤكد صحة نسبة هذا التصدير والتذييل البن 
، مل يذكر فيه شيء عن املخطوطة )١(مالك. وما جاء يف كتاب (جمموع مهمات املتون)

  املعتمدة، وكيف نسبت البن مالك النصوص اليت تقدم ذكرها مع الزيادة.
نرى السيوطي قد نسب منظوميت » املزهر يف علوم اللغة وأنواعها«وبالرجوع إىل 

الشواء وابن النحاس البن مالك، دون تصديرمها أو تذييلهما، أي دون اإلضافة اليت 
  حلقتهما.

وهذا معناه أن هذه الزيادة مل تكن معروفة أيام السيوطي وإّال ألثبتها هي 
ا كانت معروفة أيام ابن مالك األخرى يف النص الذي نسبه الب ن مالك. ولو أ

  ألوردها يف بعض مؤلفاته وقد وصلنا الكثري منها.

ا كانت معروفة أيام ابن النحاس ألوردها يف  وهذا ما مل » مهاة الكلتني«ولو أ
  حيصل.

ا من نظم بعض املتأخرين ممن مجع منظوميت  فاالفرتاض الوحيد الباقي هو: أ
التفاق الغرض والوزن والقافية، مث تراءى له تصديرمها وتذييلهما س الشواء وابن النحا

مث نسبة القصيدة إىل أشهر من ُعرف باملنظومات التعليمية على امتداد القرون 
املتأخرة، وهو ابن مالك الذي نظم أكثر من سبعة آالف بيت من املتون العلمية، ال 

فعال املعتلة الالم مما يقرأ بالواو والياء سّيما أن األبيات امللحقة يصح اعتبارها تتمة لأل
ا مستدركة على منظوميت الشواء وابن النحاس.   أي إ

إن شهرة ابن مالك يف النظم التعليمي قد طغت على منظوميت الشواء وابن 
  النحاس، فشملتهما وما أضيف إليهما، حىت اجنلى األمر عند نشر (مهاة الكلتني).

                                                           
 ٤ط - نشرته مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده مبصر  -ملتون ) جمموع مهمات ا١(

  .٥٨٤ -٥٨٠ص 
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ييل هذه من الناحية الفنية يف غاية الضعف والركة، وال إنَّ أبياَت التصدير والتذ
  ميكن أن تنسب لعامل جليل كابن مالك ولو كان نظّاًما.

ا  »إصالح املنطق«لقد أفرد ابن السكيت بابًا يف  لألفعال اليت جاءت الما
  ».أدب الكاتب«بالواو والياء ومثله صنع ابن قتيبة يف 

يف العامل الكردي اجلليل عبد اهللا بن حممد  وقد ظهر تأثري الشواء وابن النحاس
ا  ه١٢١١البيتوشي الشافعي املتوىف سنة   ٧٨َفَحربَّ منظومًة من حبر الرجز عدة أبيا

) فعًال، فهو إذن قد استدرك على ١٢٥بيًتا، وعدد األفعال املعتلة الالم فيها (
دد األفعال يف منظومات الشواء وابن النحاس والناظم املتأخر اجملهول أيًضا. فع

م  فعًال. وأضيف أن البيتوشي شرح منظومته شرًحا لغويًّا دقيًقا، وقد  ٩٢منظوما
  .)١(حققها د. هاشم طه شالش حتقيًقا علميًّا جيًدا ونشرها يف املورد العراقية

وبعد: فحىت يصوبين َمْن حبوزته نص خمطوط موثق ينسب هذه الزيادة البن 
ا ستظل    جمهولة الناظم، واهللا العامل.مالك أو لغريه، فإ
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 التشبيه الضمني
وأولياته في شعر العصر العباسي   

)ا(المتنبي نموذجً    
 

)*(د. عمر عبد الرحمن الساريسي  

  
  مقدمة:

تفنن الشاعر يف العصر العباسي، يف إبراز الصور اليت يرمسها. وذلك يف مثل 
  )١(قول ابن املعتز يف احلديث عن احلاسد:

 ِد اَحلُســـودِ اصـــِربْ علـــى َكيـــ  فـــــــــــــــإنَّ َصـــــــــــــــربََك قاتِلُـــــــــــــــهْ 
ــــــــــهْ   فالنّـــــــــاُر تأُكـــــــــُل نفـَســــــــــها  إْن مل جتــــــــــْد مــــــــــا تأُكُل

فهذه الصورة جاءت يف شكل تشبيه: طرفه األول احلاسد، وطرفه الثاين النار، 
وجيمع بينهما أن الصرب على احلاسد يُطِفُئ حسَده، كما أن إبعاد احلطب عن النار 

حيمل صورة فنية  التشبيه الضمني،عى يؤدي إىل مخودها. وهذا اللون من التشبيه يُد
  بديعة للتعامل مع احلاسدين.

ويف هذا البحث ستظهر بوادر التشبيه الضمين، وقيمته وأثره يف جتديد املعاين، 

                                                           
  عضو اهليئة التدريسية يف جامعة الفرات. )*(

  .٣٨٩) ديوانه، دار صادر، بريوت، ص١(
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  عامة، ويف شعر املتنيب خاصة. ييف شعر العصر العباس
  : التشبيه الضمني عند البالغيين:الً أو 

حنو أربعني صفحة من اجلزء الثالث  »ملالكا«يف كتابه ه) ٢٨٥(أ) أفرد املربد(
) للحديث عن التشبيه، فهو عنده نوعان: املفرد والتمثيل، ويورد بعض ٧٢-٣٢(

التشبيهات الضمنية، دون أن يسميها، مع تشبيه التمثيل. ومن درجات التشبيه 
عنده: العجيب أو املعجب واحلسن واملستحسن. واملصيب واحملمود. وهذه تقسيمات 

  .)٢(الباحثني أنه أخذها عن اجلاحظ يذكر بعض

الوساطة بني «يف ه) ٣٦٤(ب) ومل يتعرض لذكر التشبيه القاضي اجلرجاين (
  »الصناعتني«فقد ذكر يف ه) ٣٩٥. أما أبو هالل العسكري ( »املتنيب وخصومه

، وضياء )) العمدة((يف ه) ٤٥٦ابن رشيق ( االتشبيه وأنواعه . وعرض لذلك أيضً 
الذي قسم التشبيه إىل نوعني:  »املثل السائر«يف كتابه ه) ٦٣٧ (الدين بن األثري

جيعلهما مرتادفني. وهو ينظر إىل املعىن  اظاهر ومضمر، مث إىل تشبيه ومتثيل، وأحيانً 
  .)٣(اللغوي للتشبيه، وهو التمثيل، كما يرى بعض الباحثني

ه) ٤٢٧( وهو علي بن خلف الكاتب ،»مواد البيان«ويشارك أحد املؤلِّفني يف 
أن التشبيه نوعان: األول ما ُتستعمل فيه أداة التشبيه وهو ما فھو يرى يف هذا الصدد، 

وال  ايعرف باملفرد مرة، وبالتمثيل أو التمثيلي مرة أخرى، والثاين ما يلمحه العقل حملً 
ُتستعمل فيه أداة التشبيه، وهو ما ميكن القول بأنه الضمين، ونالحظ يف هذا النص 

  .ثر العقل يف إدراك هذا اللون من التشبيه، وذكر أداة التشبيهأمرين: أ

ج) والذي أسَّس لعلم البيان، ومنه التشبيه، وأقام أصوله، هو الشيخ عبد 
. كما أسس لعلم املعاين يف كتابه »أسرار البالغة«يف كتابه ه) ٤٧١القاهر اجلرجاين(

                                                           
 .١٢دار النهضة العربية، ص -علم البيان  -) عبد العزيز عتيق ٢(
 .٢٩٦ص -جدة  -دار املنارة  -) بدوي طبانة، معجم البالغة العربية ٣(
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  .»دالئل اإلعجاز«
. فغري التمثيل أو الً يكون غري متثيل أو متثيويرى عبد القاهر أن التشبيه إما أن 

بإحدى احلواس اخلمس،  اغري التمثيلي ما كان وجه الشبه فيه حسيًّا، أي مدرَكً 
، كاألخالق والغرائز، وذلك يف مثل قول اويكون وجه الشبه فيه عقليًّا حقيقيًّا أي ثابتً 

  الشاعر:
ـــــــا وأرى الثُّريّـــــــا يف  )٤(قَــــــدٌم تبــــــدَّت مــــــن ثيــــــاب ِحــــــداد َّ  الســـــــماِء كأ

فوجه الشبه بروز شيء أبيض على صفحة سوداء، وهذه أمور حمسوسة تُرى بالبصر 
  وتتصف بالثبات.

أما التمثيل أو التمثيلي فوجه الشبه فيه عقلي غري حقيقي، غري ثابت يف 
  املوصوف وحيتاج إىل تأويل، فالشاعر عندما يقول:

ــــِد اَحلُســــودِ اصــــِربْ علــــى كَ   فـــــــــــــــــإنَّ َصـــــــــــــــــربََك قاتِلُـــــــــــــــــهْ   ي
 فالّنـــــــــــاُر تأُكـــــــــــُل نفـَســــــــــــها  إْن مل جتـــــــــــْد مــــــــــــا تأُكلُــــــــــــهْ 

، بـل مـدرك بالعقـل، وهـو ال ينعقـد إال افإن وجه الشبه بني احلسود والنار ليس حمسوسً 
إذا صـــربت علـــى احلاســـد حـــىت يأكلـــه حســـده، مثـــل النـــار تنطفـــئ إذا مل يوضـــع فيهــــا 

  . )٥(احلطب. وهذا هو التأويل
فراد والتعدد يف وجه الشبه، عند عبد القاهر، لكي يسمى التشبيه وال يهم اإل

متثيليًّا أو غري متثيلي. أما عند سائر البالغيني مثل السكاكي والقزويين فهو ما مييِّز 
  األول عن الثاين. فإذا أنشدنا بيت بشار:

                                                           
 .٢/٢٤مبصر، ) ابن املعتز، ديوانه، حتقيق حممد بديع شريف، دار املعارف ٤(
 .٨٧) أسرار البالغة، ص ٥(
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ـــــه ـــــاوى كواكب  كــــأن مثــــار النقــــع فــــوق رؤوســــنا  )٦(وأســـــيافنا، ليـــــل 
عنـد عبـد القــاهر  الً اخلطيـب القــزويين لتعـدد وجـه الشـبه فيـه، ولــيس متثـي فهـو متثيـل عنـد

 .)٧(ألنه حسي
  التشبيه الضمني عند عبد القاهر:

إن عبد القاهر يضرب أمثلة من التشبيه الضمين وهو ميثل لتشبيه التمثيل. وهو 
  تأمل بيت أيب متام:«ال يسميه بامسه. يقول: 

 وإذا أراَد اهللاُ نشــــــــــــــــــــَر فضــــــــــــــــــــيلة  طُِويَـــت، أتـــاَح هلـــا لســـاَن حســـودِ 
عن البيت الذي يليه، والتمثيل الذي يؤديه، واستقِص يف تعرف قيمته على  امقطوعً 

  وضوح معناه، وحسن بزته مث أتبعه إياه:

 لــــــــوال اشــــــــتعال النــــــــار فيمــــــــا جــــــــاورت  )٨(مـــا كـــان يعـــرف طيـــب عـــرف العـــود
ه وزينته، وعطّرك بعرف عوده، وانظر هل نشر املعىن متام حلته، وأظهر املكنون من حسن

وأراك النضرة يف عوده، وطلع عليك من مطلع سعوده، واستكمل فضله يف النفس ومثله، 
  .)٩(»واستحق التقدمي كله، إال بالبيت األخري، وما فيه من التمثيل والتصوير

إن عبد القاهر هنا يرادف بني املصطلح البالغي (التمثيل) واملصطلح الفين 
  وهذه هي العالقة بني التشبيه وبني الصورة الفنية.(التصوير)، 

إن العالقة اخلفية، بني طريف هذا اللون من التشبيه، اليت يشري إليها هذا البالغي 
ذا الشكل العضوي، هي اليت متيزه عن سائر ألوان تشبيه التمثيل املعروفة.   املتميِّز 

و تشبيه ال يوضح فيه املشبه ه«والتشبيه الضمين، كما تعرِّفه املراجع البالغية، 

                                                           
 .١/٢٧٣) ديوانه، ٦(
  .١٤٥) علم أساليب البيان، غازي ميوت، دار األصالة،بريوت، ص٧(
  ٢٢٨/ ١) ديوانه ٨(
  .١٠٥، ص١٩٨٣أسرار البالغة، عبد القاهر اجلرجاين، حتقيق ريتز، دار املسرية، بريوت، ) ٩(



  د. عمر الساريسي -التشبيه الضمين يف شعر العصر العباسي 
  

٧٢٥

واملشبه به، يف صورة من صور التشبيه املعروفة، بل يلمحان يف الرتكيب، ويُؤتى به 
  .)١٠(»ليفيد أن احلكم الذي ُأسند إىل املشبه ممكن

  التسمية:
ومع ذلك مل جند فيما اطلعنا عليه من كتب البالغيني من مساه بامسه، حىت 

تمثيل، وهو يدعو للنظر يف أثر املشبه به على املشبه، عبد القاهر يسلكه مع تشبيه ال
ويطرح لذلك أمثلة من التمثيل ومن  ،)١١(»تأثري التمثيل يف أعقاب املعاين«فيما مساه 
  . والتمثيل هنا يفيد معىن التشبيه، كما تقدم. ومن أمثلته قول أيب متام:االضمين معً 

ــــــــــــب ل مــــــــــــا احلــــــــــــبُّ إال للحبي  شــئَت مــن اهلــوى نّقـل فــؤاَدك حيــثُ   األوَّ
ـــــــــــــــيُنه أبــــــــــــــدً   كـــــم منــــــزٍل يف األرِض يألُفـــــُه الَفـــــىت   )١٢(ألوَِّل منـــــــــــــــزلِ  اوحـَن

  وقول املتنيب:
ـــــزال  فــــــإن تـَُفــــــِق األنــــــاَم وأنــــــَت مــــــنهم  )١٣(فـــــإن املِســـــَك بعـــــُض دِم الَغ

وها حنن أوالء نرى أن عبد القاهر قد قسم هذا اللون من تشبيه التمثيل، أو ما 
 ااألول الفكرة والثاين الصورة اليت تؤكِّد هذه الفكرة. وغالبً «، قسمني: يسمى بالضمين

بالعقل، والثاين، وهو املشبه به، صورة  امدركً  اجمردً  اما يكون األول، وهو املشبه، فكرً 
ا ليقال إن الفكرة أو   الً حسية ملموسة بإحدى احلواس اخلمس، كما تقدم، وقد ُأيت 

  »ممكنة.
، مع عدم االبالغي مل يركِّز على أن هذا التشبيه يُلمح حملً  غري أن هذا الشيخ

  وجود أداة التشبيه. كذلك مل يذكر غريُه ذلك.
                                                           

  .١٤٥األصالة، بريوت،ص ) علم أساليب البيان، غازي ميوت، دار١٠(
 من أسرار البالغة. ١٠٤ -١٠١) على الصفحات من ١١(
 .٣١٢/ ٢) ديوانه، ١٢(
  .٣/٢٠) ديوانه، ١٣(
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به،   اخاصً  اوالغريب يف هذا األمر أن أحًدا من البالغيني مل يطلق عليه امسً 
للمصطلحات البالغية: كمعجم بدوي  اكذلك مل تفعل املعاجم اليت ُصنفت حديثً 

  هللا، ومعجم أمحد مطلوب.طبانة، رمحه ا
م يقسمون التشبيه إىل مفرد ومتثيل، مث يقول أحد  وأقصى ما عثرت عليه أ

م يقولون مثة أنواع أخرى من التشبيه ، وحيدِّدها يف التشبيه املقلوب )١٤(الباحثني: إ
  .)١٥(والضمين. وتسمية الضمين ليست منهم

  االستعارة التمثيلية:
. ففي أحد املعاجم غة بني التشبيه وبني االستعارةوقد يربط الباحثون يف البال

وقد يكون التشبيه على سبيل االستعارة، وإذا كثُر استعماله ُمسي « نقرأ: ،)١٦(البالغية
  :، كقول بشارالً مث

 إذا كنــــــــَت يف كــــــــلِّ األمــــــــوِر ُمعاتًبــــــــا  أخــــــــاَك، مل تلــــــــَق الــــــــذي ال تُعاتِبُــــــــهْ 
 أو ِصــــْل أخــــاَك فإنــــه اواحــــدً  فعِــــشْ   )١٧(مقـــــــــارُف ذنـــــــــٍب مـــــــــرًة وُجمانِبُـــــــــهْ 

، ويقول: صاحل بن عبد القدوس كثري األمثال يف شعره، حنو الً ويسميها عبد القاهر أمثا
  قوله:

 وإن مـــــــــــن أدبتـــــــــــه يف الصــــــــــــبا  كــــــالعود يســــــقى املــــــاء يف غرســــــه
ـــــــــــ  )١٨(بعــد الــذي أبصــرت مــن يبســه ـــــــــــراه مورًق  اناضـــــــــــرً  احـــــــــــىت ت

                                                           
  .٥٧) علم أساليب البيان، غازي ميوت، دار األصالة، بريوت، ص١٤(
إخل البيت  - كأن قلوب الطري رطًبا ويابًسا   -) ومن الباحثني من يعد التشبيه املتعدد ثالثًا ١٥(

اية اإلجياز يف دراية اإلعجاز، الفخر الرازي، حتقيق عبد القادر حسن، بريوت، ت سهيل 
 . ٧٧ص

 .٣٢٨) معجم املصطلحات البالغيةوتطورها . أمحد مطلوب ص ١٦(
  .١/٢٦٦) ديوانه، ١٧(
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   »كمبتغي الصيد يف عرّيسة األسد« وقد يضرب عليها أمثلة من االستعارات:
 أنت ال جتين من الشوكِ «، »أخذ القوس باريها«كمن جيمع السيفني يف غمد، 

  .)١٩(»كاحلادي وليس له بعري«، »كمن يرقم على املاء«، »العنبَ 
ــــا  تركيــــب اســــُتعمل يف غــــري مــــا وضــــع لــــه، لعالقــــة «ويعرفــــون هــــذه االســــتعارة بأ

ة، مع مرتبة من إرادة م   .)٢٠(»عناه األصلياملشا
يعمــل يف غــري  اوهي،كمــا تــرى، تقــوم علــى تشــبيه حالــة حبالــة، فــإذا صــادفت امــرءً 

دون أن تريـد املعـىن احلقيقـي للكتابـة  ،»أنـت كمـن يـرقم علـى املـاء«طائل فستقول لـه: 
علــى املــاء. وفيهــا متثيــل مــا دامــت حالــة حبالــة، وليســت مفــردة. وهــذا هــو ســبب ربــط 

ا.البالغيني للتشبيه ال   ضمين 
  التذييل الجاري مجرى المثل:

آخر قد يقرتب من التشبيه الضمين، وإن كان خيرج من  اوقد خيطر بالبال أن أمرً 
البيان إىل علم املعاين، وهو ما يسمى بالتذييل اجلاري جمرى املثل، وذلك مبثل قول 

  معن بن أوس املزين:
ـــــــــــــ  حبلمــــي وإحيــــائي، وقــــد يرقــــع الــــثلم ـــــــــــــت انثالًم ـــــــــــــهبين ارأي  نـــــــــــــا فرقعت

  وقوله:
 وبادرت منه النأي، واملرء قادر  علـى سهمه، مـا دام يف كفه السهم

   وقوله:

 وصربي على أشياء منه تريبين  )٢١(كظمي على غيظي، وقد ينفع الكظمو 

                                                           
  .٧٧أسرار البالغة، شرح حممد رشيد رضا، مصر، ص  )١٨(
 .٩٥) املصدر السابق، حتقيق ريرت، ص١٩(
 . ٣٢٨صطلحات البالغية، أمحد مطلوب، ص) معجم امل٢٠(



  )٣) اجلزء (٨٤اجمللد ( –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
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ومن الواضح أن نقطة االلتقاء بينهما هو هذه احلكمة اليت تستنبط من احلدث، وقد 
ا  يرقع الثلم، واملرء قادر ة، إال أ ...إخل البيت، والعالقة بني احلدث واحلكمة عالقة مشا

  للتمثل به. الً أشبه باستنتاج رأي من واقعة حتدث، ويصبح الرأي. فيما بعد، جما

  عودة إلى التسمية:
أن ُعرفت حدود هذا التشبيه وبُسط تعريفه، أشري إىل أنين نظرت يف كتب األدباء  بعد

ويف املعاجم املختصة باملصطلحات  - بل عبد القاهر وبعده ويف كتبهق - والنقاد والبالغيني
وقعت على امسه يف الرتاث، الذي وقع حتت يدي. وقد يكون يف مراجع أخرى مل  البالغية، فما

تصل إليها يدي. وغاية ما عثرت عليه ذكر امسه وتعريفه ومزجه يف كتاب البالغة الواضحة، 
  م.١٩٢٦أمني، وطُبع للمرة اخلامسة  الذي ألََّفه علي اجلارم ومصطفى

  بالغة التشبيه الضمني:

ولعل ما يفيده التشبيه الضمين، وينفرد يف الداللة عليه أمور، نأخذها من 
  حديث عبد القاهر عنه:

ينقل السامع من اإلدراك بالعقل إىل التأكد بالعيان واحلس ورؤية  -الً أو 
  ففي قول أيب متام:. )٢٢(البصر

رِء يف احليِّ ُخمِلقٌ    فاغَرتِْب تـََتجدَّدِ  لِديباَجَتيِه،
َ
  وطوُل ُمقاِم امل

حنو التجدد والتغيري. وهذه  افكرة ترد على العقل بضرورة االغرتاب عن الوطن سعيً 
  الفكرة تظل هائمة يف الذهن حىت يربهن عليها حبدث حسي، نراه بالبصر:

                                                           
 . ٤١م، ص١٩٧٧) ديوانه، حتقيق نوري محودي القيسي وحامت الضامن، بغداد، ٢١(
  .١١١) أسرار البالغة،ص٢٢(
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  لشمَس زِيَدت حمبةً فإين رأيت ا   )٢٣(إىل الناِس أن ليست عليهم ِبَسرمدِ 

ا ال تظل على رؤوسهم قائمة أبدً    .احيبِّب الشمس إىل الناس أ

ويذكر عبد القاهر أن األمور إذا غنيت وشرحت  - بيان املقادير - :اثانيً 
ا تفتقر، على وجه التحقيق، إىل كميات املقادير هلذه  باملشاهدات واحملسوسات فإ

متام السابقني نستطيع أن نتخيل إىل أي مقدار  فمن بييت أيب .)٢٤(املدركات احلسية
  من فكرة ضرورة التنقل يف األرض من مكان إىل مكان. احسي يصبح املرء متحققً 

وحنن إذا انتقلنا باملدرك العقلي إىل املشاهد  –زوال الشك والريب  - :اثالثً 
ذا املدرك، وأفضينا إىل حالة من اليقني بصدق اخلرب ،كاحلالة احلسي زال عنا الشك 

اليت حتدثت عنها اآليات القرآنية يف رسم صورة إميان سيدنا إبراهيم عليه السالم، 
  .)٢٥( »ليطمئن قليب«حينما وصلت إىل مرحلة 

وإذا زال الشك والريب يف األمر املنقول من  -اإلحساس باألنس  - :ارابعً 
نس اإلدراك الفكري إىل املشهود واحملقق بإحدى احلواس اخلمس حصل األ

ذا األمر، وهو غاية املبدع فيما يربهن عليه من أقواله   .)٢٦(واالستئناس 

وميكن أن نرى يف التشبيه الضمين أداة طّيعة إلثبات ما  -أداة عقلية  - :اخامسً 
  نريد أن نتحدث عنه من معان دقيقة، يف الشعر.

إن أنس النفوس «وهنا يقول عبد القاهر عن التشبيهات، ومنها الضمين، 
قوف على أن خترجها من خفي إىل جلي ويأتيها بصريح بعد مكين، وأن تنقلها من مو 

                                                           
  .١/٢٦٧) ديوانه ٢٣(
 .١١١) أسرار البالغة، ص٢٤(
 .١١٢) نفسه، ص٢٥(
  .١١٣) نفسه، ص٢٦(
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  .)٢٧(»العقل إىل اإلحساس. وقد قيل ليس اخلرب كاملعاينة وال الظن كاليقني

هذه هي املقاصد اليت يؤديها التشبيه الضمين، وهي كما يبدو تصّب يف إثبات 
  املعاين العقلية باملادة احملسوسة.

  ني في العصر العباسي:التشبيه الضم
م عنوا بالبحث عن املعاين اجلديدة املبتكرة يف  ُعرف عن شعراء العصر العباسي أ

التشبيه الضمين دليل على  أشعارهم جبانب عنايتهم جبمال األلفاظ. وميكن القول بأن
العصر العباسي لكثرته يف شعر هذا العصر، وندرته يف شعر العصور اليت سبقت 

  ي.العصر العباس
ففي سياحة سريعة يف محاسة أيب متام مل أكد أعثر على بيت شعر فيه تشبيه 

  ضمين. وقد وقفت على تشبيهات متثيلية معربة كثرية.
ويف شعر الشعراء السابقني للعهد العباسي وجدت أن هذا التشبيه كان نادرًا إىل 

ا عثرت حد يلفت االنتباه. فلقد قلبت صفحات ديوان جرير بن عطية اخلطفي، فم
على تشبيه ضمين واحد. وقد أكون خمطًئا يف هذا النفي املطلق هلذا األمر، فأنا مل 
أقلب كل دواوين شعراء العربية، قبل العصر العباسي، ولكنه إحساس عام ال يسهل  

  على قول احلطيئة: اكتمانه، فقد وقعت عرضً 
 هــــــــم صــــــــنعوا جلــــــــارهم، وليســــــــت  )٢٨(يــد اخلرقــاء مثــل يــد الصــناع 

ضح يف هذا البيت املشبه العقلي واملشبه به احلسي، ومها طرفا التشبيه الضمين،  ووا
  ه):٢٧( أليب ذؤيب اهلذيل اكما أنين قد صادفت بيتً 

 اتريــــــــــــــدين كيمــــــــــــــا جتمعيــــــــــــــين وخالــــــــــــــدً   )٢٩(وهــل جيمــع الســيفان وحيــك يف غمــد؟

                                                           
 .١٠٨) نفسه، ص٢٧(
   .٣/٣٥، ) الكامل يف اللغة واألدب، املربد٢٨(
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ا، ونصفه وههنا تشبيه ضمين، نصفه األول صعوبة اجلمع بني اثنني مجًعا عقليًّا جمردً 
  الثاين هذه الصعوبة يف اجلمع بني سيفني يف غمد واحد.

بعد هذا كله نصل إىل أن التشبيه الضمين قد ُعرف لدى شعراء العصر العباسي 
، باعتباره نتيجة من نتائج التجديد يف املعاين، وإعمال عنصر العقل يف الشعر، الً أو 

  إىل جنب مع اإلحساس والعواطف. اجنبً 

  تشبيه الضمني في الشعر العباسي:نماذج من ال
ولقد وقعت على أبيات متعددة يف التشبيه الضمين، لدى بعض شعراء العصر 
العباسي الذي نظرت يف أشعارهم، وأنا أحبث عنها يف شعر أيب الطيب بوجه خاص. 
وسأورد هذه األشعار دون أن أتوقف عندها، ومل أستقص مجيع ما يف أشعار هؤالء 

  ت التشبيه الضمين، كما فعلت يف شعر أيب الطيب.الشعراء من أبيا
  فمن شعر بشار: (أ)

 اهـََززُتَك ال ألين وجدُتَك ناِسيً   ألمـرِي ولكينِّ أردُت التَّقاِضيـا
 ولكن رأيُت السَّيَف من بَعِد َسلِّهِ   )٣٠(وإن كان ماِضيا اإىل اهلزِّ حمتاجً 

  وقوله: (ب)
ــوعد ــا يف الــــــــــــــ ــمة مــــــــــــــ ــــــــــــــا  مــــــــــــــــيعاد شـيــــــــــــــ  فـقـــــــــــــــلُت لـــــــــــــــلنَّفِس كفــــــــــــــى إ

ــديق كـــــــــــــــــــل معتـــــــــــــــــــاد  مـــــــــــــا كـــــــــــــل بــــــــــــرق مرشــــــــــــد فــــــــــــاؤه  )٣١(وال صــــــــــــــــــ
  وقوله: (ج)

ــــــار الشــــــوق حتــــــدره  )٣٢(فهل مسعت مباء فاض مـن نـار؟  مــــــاء الصــــــبابة ن

                                                           
 .٩٥) أسرار البالغة، عبد القاهر اجلرجاين، ص٢٩(
  .٢/٥٦٢) ديوانه، بتحقيق حسن محوي ص٣٠(
  .٢/١٥٦) ديوانه، ص٣١(
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  وقوله: (د)
ـــــــري الزحـــــــام  تــــــــــــــــــــزدحم القصــــــــــــــــــــاد يف بابــــــــــــــــــــه  )٣٣(واملـــــــورد العـــــــذب كث

  (ه) وقوله:
، وتُغشــى منــازُل الكرمــاء  يســـــقط الطـــــري حيـــــث يلـــــتقط (م) )٣٤(اَحلــبَّ

  وقوله: (و)
ــــــب ــــــدر يقطعــــــه جفــــــاء احلال  وإذا جفــــوت قطعــــت عنــــك منــــافعي  )٣٥(وال

  ومن شعر أيب متام: (أ)
 وإذا أراد اهللا نــــــــــــــــــــــشر فضــــــــــــــــــــــيلة  طـويـــــــــــت أتـــــــــــاح هلــــــــــا لســــــــــان حســــــــــود

 لـــــوال اشـــــتعال النـــــار فيمـــــا جـــــاورت  )٣٦(مـــا كـــان يُعـــَرف طيـــب َعـــْرف العـــود

  ه: (ب)وقول
 نّقـــل فـــؤادك حيـــث شـــئت مـــن اهلـــوى  مـــــــــــــا احلـــــــــــــب إال للحبيـــــــــــــب األول

 كـــــــم منــــــــزل يف األرض يألفـــــــه الفـــــــىت  )٣٧(ألول منـــــــــــــــزل اوحـنـــــــــــــــينه أبــــــــــــــدً 
  وقوله: (ج)

ــــــــــــــــــــــيه، فاغتــــــــــــــــــــــرب تــــــــــــــــــــــتجدد  وطــــــول مقــــــام املــــــرء يف احلــــــي خملــــــق  لديباجـت
 حمبــــــةفـــــــإين رأيــــــت الشــــــمس زيــــــدت   )٣٨(بســرمد إىل النــاس أن ليســت علــيهم

                                                           
  .٢/٣٩٩) ديوانه، ٣٢(
 .٢/٥١٩) ديوانه، ٣٣(
 .١/٥٠) ديوانه، ٣٤(
 .١١٥/ ١) ديوانه، ٣٥(
  .١/٢٢٨) ديوانه ٣٦(
  .٢/٣١٢، ٢٠٠١بريوت، ) ديوانه، بشرح اخلطيب التربيزي، دار الفكر العريب، ٣٧(
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  وقوله: (د)
ــى حــني َحتَتِجــبُ   الً لــــيس احلجــــاب مبُقــــٍص عنــــَك يل أمـــــ  )٣٩(إن الســماَء تُرجَّ

  (ه)وقوله: 
 ال تنكــــري عطــــل الكــــرمي مــــن الغــــىن  )٤٠(حــــرب للمكــــان العــــايل فالســــيل

  وقوله: (و)
ـــــــــــاس يف اشـــــــــــرودً  الً مـــــــــــث ـــــــــــدى والب  الن
  

 ال تنكــــــــروا ضــــــــريب لــــــــه مــــــــن دونــــــــه 
ـــــــــوره  )٤١(اساملشـــــــــــكاة والنـــــــــــرب  مــــــــــن الً مــــــــــث   ـــــــــل لن ـــــــــد ضـــــــــرب األق ــــــــــاهللا ق  ف

  وقوله: (ز)
 اصـــــــــرب علـــــــــى كيـــــــــد احلســـــــــود  فــــــــــــــــــــــإن صبـــــــــــــــــــــــرك قاتلـــــــــــــــــــــــه

 فالـــــــــــــــــنار تــــــــــــــــــأكل نفســـــــــــــــــها  )٤٢(إن مل جتـــــــــــد مـــــــــــا تأكلـــــــــــه

  ويروى هذان البيتان البن املعتز.
  وقوله:

 هلفـــــي علـــــى تلـــــك الشـــــواهد منهمـــــا  لـــــــو أمهلـــــــت حـــــــىت تكـــــــون مشـــــــائال
 إن الـــــــــــــــــــهالل إذا رأيـــــــــــــــــــت منــــــــــــــــــوه  )٤٣(الً كــــام  اأن سيصــــري بــــدرً  أيقنــــت

  ومن شعر الطغرائي:
 شـــــرع الً وجمـــــدي أو  اجمـــــدي أخـــــريً   )٤٤(الطفـــل والشـــمس رَْأد الضـــحى كالشـــمس يف

                                                           
  .١/٢٦٧ديوانه   )٣٨(
 .٢/٤٦٠) ديوانه ٣٩(
  .١/٥٦٧) ديوانه ٤٠(
 .٤٠١/ ١) ديوانه، ٤١(
 . .٣٨٩) ديوان ابن املعتز، دار صادر، بريوت، ص٤٢(
  .٢/١٩٨ديوانه،  )٤٣(
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  ومن شعر ابن الرومي:(أ)
 اقــــد يشــــيب الفــــىت ولــــيس عجيًبــــ  )٤٥(الرطيـــب القضـــيب أن يُـــرى النـــور يف

  (ب)
ـــــــــــــهاِم ونَـــــــــــــزُعُهنَّ ألـــــــــــــيم ــــال  )٤٦(َوقـــــــــــــُع السِّ  ه إن نظــــرت وإن هــــي أعَرَضــــتوي

  ومن شعر البحرتي:
 وقـــــد زادهـــــا إفـــــراط حســـــن جوارهـــــا  خالئـــــــق أصـــــــفار مـــــــن اجملـــــــد خيّـــــــب

 وحســــــن دراريِّ الكواكــــــب أن تــــــرى   )٤٧(طوالــــع يف داج مــــن الليــــل غيهــــب

  ومن شعر أيب العتاهية:
 ترجـــو النجـــاة ومل تســـلك مســـالكها   )٤٨(إن الســـفينة ال جتـــري علـــى اليـــبس

  ر أيب فراس:ومن شع
 ســــــيذكرين قــــــومي إذا جــــــد جــــــدهم  )٤٩(ويف الليلــة الظلمــاء يفتقــد البــدر

  ومن شعر قائل ميتدح الفضيل بن حيىي الربمكي:
 والئمــة المتــك يــا فضــل يف النــدى  فقلــــــت هلــــــا هــــــل أثَّــــــر اللــــــوم يف البحــــــر؟

 عــن عطايــاه للــورى؟ الً أتنهــني فضــ   )٥٠(القطـر؟ ومن ذا الذي ينهى الغماَم عـن

                                                           
  .٣٠١م، ص١٩٩٢ديوانه، حتقيق علي جواد الطاهر وحيىي اجلبوري، بغداد،  )٤٤(
  .١/١٣٨م، ١٩٧٣نصار، مطبعة دار الكتب،  ) ديوانه، حتقيق د. حسني٤٥(
  .٩٨) أسرار البالغة، عبد القاهر اجلرجاين، شرح رشيد رضا، ص٤٦(
 .١/١٩٢) ديوانه، حتقيق حسن كامل الصرييف، مصر، ٤٧(
   .١٧٧م، ص١٩٩٧) ديوانه، شرح عمر فاروق الطباع، دار ابن األرقم، بريوت، ٤٨(
 .١٦٥م،ص ١٩٩٤ب العريب، بريوت، ) ديوانه، بشرح خليل الدويهي، دار الكتا٤٩(
  .٢٠٦) البالغة الواضحة، علي اجلارم وزميله، دار املعارف مبصر، ص٥٠(
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  التشبيه الضمني في شعر المتنبي:

من «يقول أمحد حسن الزيات وهو يرتجم أليب الطيب يف كتابه تاريخ األدب العريب أنه 
ومثة مقولة، . )٥١(»شعراء املعاين، وأنه َوفَّق بني الشعر والفلسفة، وجعل أكثر عنايته باملعىن

  املعاين على الشعراء! غاب عين مرجعها اآلن، تذكر أنه لو مدَّ اهللا يف عمره لَسدَّ 

ا، على األقل، نّبهت إىل أن أبا  ولئن بدا ما يف العبارة األخرية من مبالغة فإ
الطيب أكثَر من اإلتيان باملعاين اجلديدة. وهذا ما أحسست به وأنا أمجع أبيات 

  التشبيه الضمين املنثورة يف ديوانه.
من  اا ال أحسب أن أحدً ، وهذا ماضمنيً  امن ستني تشبيهً  اوقد أحصيت له حنوً 

قد شاركوا فيه. وقد  اتقريبً  اشعراء العصر العباسي يقرتب منه. وإن كانوا مجيعً 
أحصيت أليب متام مثانية تشبيهات ضمنية، وهو أكثرهم بعد املتنيب. ورمبا يلفت 

قد أتى بأربعة أبيات شعرية متتالية يف  ه) ٢١٠االنتباه أن اإلمام الشافعي رمحه اهللا (
  ها تشبيه ضمين يقيم الربهان على فكرة ضرورة السفر والتنقل:كل من

 مــــا يف املقــــام لــــذي عقــــل وذي أدب  مـــــــن راحـــــــة فـــــــدع األوطـــــــان واغـــــــرتبِ 
 عمــــــــا تفارقــــــــه اســــــــافر جتــــــــد عوًضــــــــ   النََّصــبِ  وانَصــب، فــإن لذيــذ العــيش يف

 إين رأيــــــــــت وقــــــــــوف املــــــــــاء يفســــــــــده   إن ســال طــاب، وإن مل جيــِر مل َيِطــبِ 
ـــ  األســد لــوال فــراق الغــاب مــا افرتســت   وال فـــراق القـــوس مل ُيِصـــبِ والســـهم ل

 والشــمس لــو وقفــت يف األفــق دائمــة   مــــن عجــــم ومــــن عــــربِ  مللهــــا النــــاس
ــــــــى يف أماكنــــــــه   )٥٢(احلطـــبِ  والعـــود يف أرضـــه نـــوع مـــن ِب ملًق ــــــــرب كــــــــالرتُّ  والت
  يف الدولة:وقد يقع التشبيه الضمين يف شعر املتنيب يف بيت واحد يف مثل قوله لس

                                                           
  .٣٠٠) ص٥١(
 .٢٩) ديوانه، حتقيق إمساعيل اليوسف، دار كرم، دمشق ص٥٢(
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ــــــا ال ختــــــرج األقمــــــار ـــــــك عـــــــن حمـــــــل نلتـــــــه  )٥٣(مــــــن هاال  أعيـــــــا زوال

  وقد يقع التشبيه يف شعره يف بيتني، مثل قوله:

ـــــ  أمــــــــــا يتــــــــــوقى شــــــــــفريت مــــــــــا تقلــــــــــدا  مـــــن دائـــــل أنـــــت ســـــيفه افيـــــا عجًب
ـــــرغاُم فيمـــــا َتَصـــــيَّدا  لصـــــيده اومـــــن جيعـــــل الضـــــرغام بـــــازً    )٥٤(تصـــــيََّده الضِّ

يشتمل على األبيات اليت وقع فيها التشبيه  ار البحث ملحقً ولسوف أُثبت يف آخ
الضمين يف شعر املتنيب . ولكنين سأحاول أن أنظر، اآلن، يف احلاالت العقلية 

  املختلفة اليت يكشف عنها التشبيه الضمين فيما يكشف.
ابعه ورمبا كان أبو متام هو الذي بدأ بالتشبيه الضمين فأكثر منه وزاد فيه على غريه مث ت

  .»أبو متام واملتنيب حكيمان«املتنيب وزاد عليه. وهذا يعيدنا إىل مقولة أيب العالء: 

  بالغة التشبيه الضمني في شعر المتنبي:
اية البحث، إىل تذوق بالغة هذا التشبيه يف شعر أيب الطيب.   ونصل يف 

  إن أغراض التشبيه الضمين، على وجه اإلمجال، قد ال تزيد عن أربعة:
  إثبات أن املشبه ممكن.) ١(
 ) براعة التعليل.٢(
 ) الصورة الظريفة والتفنن فيها.٣(
 ) التشخيص والتجسيم.٤(

  :اواحدً  اوسنحاول أن نوضح هذه األمور واحدً 

  : إثبات أن المشبه ممكن:الً أو 
                                                           

 .١/٢٣٣) ديوانه، ٥٣(
  .١/٢٨٧) ديوانه، ٥٤(
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وهذا هو األساس الذي يقوم عليه هذا التشبيه وبه ينفرد عن التشبيه التمثيلي أو 
. واألمثلة الً تكون أكثر أبيات املتنيب فيه قد قامت هلذا الغرض أص التمثيل. وتكاد

  على ذلك كثرية، فقوله:

 لعــــل عتبــــك حممــــود عواقبــــه  )٥٥(فرمبـــا صـــحت األجســـام بالعلـــل

قد ِصيغ إلثبات فكرة عقلية، وهي أن العتاب قد تكون له فوائد. وليثبت أن هذا 
ع، وهي أن األمراض قد تعود على األمر ممكن، قابله بصورة حسية، يتحسسها اجلمي

  املرضى ببعض النفع. فالفكرة والصورة مها طرفا هذا التشبيه.وقوله:

 إذا غـــــــــــــــــــامرت يف أمـــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــروم  فــــــــــــــال تقنــــــــــــــع مبــــــــــــــا دون النجــــــــــــــوم
 فطعــــــــــــم املــــــــــــوت يف أمــــــــــــر حقــــــــــــري  )٥٦(كطعــــــم املــــــوت يف أمــــــر عظــــــيم

هو املشبه الذي فهو ينثر يف البيت األول دعوة للطموح والنظر إىل األعلى، وهذا 
حيتاج إىل إثبات أنه ممكن. ويأيت اإلثبات يف البيت الثاين، الذي هو الربهان احلسي: 

  فاملوت هو املوت، أثره وطعمه واحد، يف طلب األهداف العالية أو املتواضعة.

  : براعة التعليل:اثانيً 

وقد يلوح أليب الطيب هدف آخر غري إثبات إمكان املشبه. فيلجأ إىل خلق 
  عليل طريف هلذا اإلثبات، وذلك يف مثل قوله:ت

ـــــــــيِء ُمنجـــــــــِذٌب إليـــــــــه  وأشبَـُهنــــــــــــــــا بُدنيانــــــــــــــــا الطِّغــــــــــــــــامُ   وِشـــــــــبُه الشَّ
 ولـــــــــــــــــو مل يعـــــــــــــــــُل إال ذو َحمـــــــــــــــــلٍّ   )٥٧(تعــــاىل اجلَــــيُش واَحنــــطَّ الَقتــــامُ 

ة ينجذب بعضها  يبدأ أبو الطيب، هذين البيتني، حبكمة هي أن األشياء املتشا
                                                           

 .٣/٨٦) ديوانه، ٥٥(
 .٤/١١٩) ديوانه، ٥٦(
 غام: األوغاد. والَقتام: الُغبار.. والطّ ٧١/ ٤) ديوانه، ٥٧(
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نها ينطلق لنظرة خاصة، وهي أن الناس وهذه الدنيا ال عقول هلم إىل بعض، وم
بسبب ما بينهم من تشابه. ومن جهالء الناس هؤالء من يرتفع امسه يف األعايل على 
حساب من يستحقون هذه املنـزلة والذين تنـزهلم الدنيا منازل غري حمرتمة. كل هذا من 

الطيب املتنيب أن يعلل هلذه الظاهرة املقدمة ونتيجتها يف البيت األول. ويريد أبو 
فيقول إننا ينبغي أال ننخدع فننظر أن كل شيء مرتفع يستحق االرتفاع، فهذا الغبار 
على رأس اجليش، واجليش أحق باالرتفاع. وهذا تعليل مناسب لظاهرة اجتماعية تقع 

  للكثريين.
  ويقول أبو الطيب يف قصيدة أخرى خياطب نفسه:

 إذا كنــــت ترضــــى أن تعــــيش بذلــــة  اليمانيــا فــال تســتعّدن احلســام

أي إن العيش الذليل ال يتناسب ومحل السالح. ويريد أن يعلل هلذه الفكرة اليت قد 
  تبدو لآلخرين مستغربة فيقول:

 فمــا ينفــع اُألْســَد احليــاُء مــن الطــوى  )٥٨(وال تـُتَّقـــــى حـــــىت تكـــــون ضـــــواريا

ميكنها أن تعيش إال إذا كانت إن األسود ال خيفف عنها جوَعها حياؤها، وال 
مفرتسة، أليس االفرتاس من طبيعتها؟ وهذا هو الربهان احلسي على الفكرة اجملردة اليت 
أطلقها يف البيت األول. إن البيت الثاين تعليل مقنع للمشبه املضروب يف البيت 

  األول. وهو عمل عقلي مؤثر.

  : الصورة الطريفة:اثالثً 

بأشكال عقلية أخرى، تبدأ بإمكان حدوث املشبه. وقد يأيت التشبيه الضمين 
  وتأيت، هذه املرة، بصورة طريفة تلفت االنتباه.

  فإذا قال املتنيب لسيف الدولة:

                                                           
 .٤/٢٨٢) ديوانه، ٥٨(
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 عيب عليك تُرى بسيف يف الوغى

فإن الناس سيدهشون مما يف هذا املصراع من جرأة الفكرة، ولكنهم حينما يستمعون 
  إليه وهو يأيت باملصراع الثاين:
 )٥٩(بالصمصام؟ يفعل الصمصام ما

تقنعهم مجال الصورة وحرارة الصدق الفين وروعة املقارنة بني اسم األمري وبني اسم 
السيف. وإن كانت هذه التسمية ال تقنعه وال تكفيه يف أحيان أخرى، وذلك حينما 

  يقول فيه:
ــــد  )٦٠(فكيـــف إذا كانـــت نزاريـــة عربــــا؟ ــــد وهــــي حدائ  ــــاب ســــيوف اهلن

  رة أخرى الفتة لالنتباه، وما أكثر صوره يف تشابيهه الضمنية!ومثة صو 
 ال تعــــــــــــــذر املشــــــــــــــتاق يف أشــــــــــــــواقه  حــــــىت يكــــــون حشــــــاك يف أحشــــــائه

 بدموعــــــــــــــــه اإن القتيــــــــــــــــل مضــــــــــــــــرجً   )٦١(بدمائـــــــه امثـــــــل القتيـــــــل مضـــــــرجً 

فالشوق جتربة شخصية ال يكابدها إال من يعانيها، فلن تصل إىل مستوى شوق 
ما يعانون. وهذه هي فكرة املشبه، أما املشبه به فهو أن من  العشاق إال إذا عانيت

  الشهادة ما يكون يف سبيل قضية عامة ومنها ما يكون يف قضية عاطفية خاصة.

  التشخيص والتجسيم: - ارابعً 
ويتبع مجال الصورة يف تشابيه أيب الطيب الضمنية ما يأيت منها من تشخيص 

فمع أن املشبه، يف هذا التشبيه الضمين،  وجتسيم لألفكار اليت يطرحها يف الناس.
يكون على األغلب معنويًّا جمرًدا واملشبه به يكون حسيًّا ملموًسا، كما ذكر عبد 

                                                           
 .٤/١٠) ديوانه، ٥٩(
 .١/٦١) ديوانه، ٦٠(
 .١/٤) ديوانه، ٦١(
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القاهر يف شرحه له، فإننا نرى أن أبا الطيب يأيت بتشخيص بنيِّ وجتسيم يكاد يُلمس 
  باليدين. انظر إىل قوله:

 جــــــــــــــر أقتــــــــــــــل يل ممــــــــــــــا أراقبــــــــــــــهواهل  )٦٢(أنـــا الغريـــق فمـــا خـــويف مـــن البلـــل؟

إن الصورة يف الشطر الثاين قد أربت على التجسيم والتشخيص لشرح فكرة 
  ومثل قوله: الشطر األول، وأصبحت هذه الفكرة جمسدة ملموسة.

 مــــــــا كــــــــل مــــــــا يتمــــــــىن املــــــــرء يدركــــــــه  )٦٣(جتـــري الريـــاح مبـــا ال تشـــتهي الســـفن

للتشبيه الضمين أغراًضا ومن الباحثني من يضيف إىل هذه األغراض األساسية 
أخرى فرعية مثل بيان حال املشبه أو بيان مقداره أو تزيني حاله أو تقبيحه وال يتسع 

  اجملال لضرب األمثلة على ذلك.

  تداخل األغراض:

ومع هذا الفصل بني األغراض األربعة اليت يبتغيها الشاعر من التشبيهات 
ا قد تتداخل فيما بينها، فقد جيد الناظر يف التشبيه الضمين الواحد، بعد  الضمنية فإ

إرادة إثبات أن املشبه ممكن، أنه قد حيتوي على براعة التعليل وعلى الصورة الطريفة أو 
  التشخيص والتجسيم. وذلك مثل قوله:

 لـــو كـــان ميكنـــين ســـفرت عـــن الصـــبا  )٦٤(فالشــــيب مــــن بعــــد األوان تلــــثم

واضح  اأنه مل يعد شابً  إن أبا الطيب يريد أن يقول، يف الشطر األول،
القسمات. وليثبت هذه الفكرة جاء يف البيت الثاين بصورة الشيخ األشيب الذي ودَّع 
مرحلة الشباب. ويف هذا ما فيه من ُحسن تعليل، ومن صورة طريفة، وتشخيص هلا 

                                                           
 .٣/٧٦) ديوانه، ٦٢(
 .٤/٢٣٦) ديوانه، ٦٣(
  .٤/١٢٣) ديوانه، ٦٤(
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  مًعا. 

  أسباب بالغة التشبيه الضمني:

ارئ من استمتاع لدى تأمله ويُشري عبد القاهر اجلرجاين إىل أسباب ما يهيَّأ للق
  األبيات اليت يرد فيها التشبيه التمثيلي أو الضمين. ومن هذه األسباب:

  وهذا يف حاالت: -) ما حيصل للنفس من األنس١

إن أنس النفوس موقوف « -يقول عبد القاهر -إخراجها من اخلفي إىل اجللي-أ
. وهذا يف تأثري )٦٥( »على أن خترجها من خفي إىل جلي، وتأتيها بصريح بعد مكين

  .اوبني املشبه به ثانيً  الً تشبيه التمثيل على النفوس، بني املشبه أو 

ا املدرك  - إخراجها من العقل إىل اإلحساس  -ب أي إخراج الفكرة من كيا
 املعقول إىل شبيهها من احلّس والصورة امللموسة، فتصبح النفس به أعلم.

  على قول املتنيب: الً فته. فإذا ما وقفنا مثإخراجها من عامل مل تألفه إىل ما أل -ج
 )٦٦(فـــــإن تفـــــق األنـــــام وأنـــــت مـــــنهم

يفوق املمدوح الناس ويفضل عليهم، وهو واحد  ذا املعىن: أن افإننا رمبا نضيق ذرعً 
  منهم خارج من بينهم. ولكن إذا أمتمنا البيت:

 فــــــــــإن املســــــــــك بعــــــــــض دم الغــــــــــزال

وأصبح يف حكم اليقني. ومثل هذا سبب   زال الشك يف املعىن الذي قدمه الشاعر،
  كما تقدم حينما قلنا إن يف التشبيه الضمين حسن تعليل.

  وفي الختام:

                                                           
 .١٠٨) أسرار البالغة، ص٦٥(
  .٣/٢٠) ديوانه، ٦٦(
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  يرجو الباحث أن يكون قد استطاع أن يوضِّح:

) أن الشعراء يف العصر العباسي قد ُعنوا عناية خاصة باملعاين يف أشعارهم، ١
  أكثر من الشعراء الذين سبقوهم.

ذلك مرده إىل بعض الثقافات األجنبية السائدة يف عصرهم ) ورمبا يكون ٢
 والثقافة العقلية، اليت أخذت تؤثِّر يف شعراء هذا العصر.

) وأن التشبيه الضمين على وجه التحديد كان نتيجة من نتائج هذا التطور ٣
  الثقايف والعقلي.

يف شعره من ) ويف هذا اجملال من التشبيه قد برَّز أبو الطيب املتنيب مبا ورد ٤
تشبيهات ضمنية. وهذا يثبت له من هذه الزاوية أنه كان الشاعر املتميِّز من بني 

 .شعراء عصره

  نماذج من التشبيه الضمني
  في شعر المتنبي 

  (من التبيان في شرح الديوان للعكبري)
 ال تعــــــــذر املشــــــــتاق يف أشــــــــواقه -١  حــــــــــىت يكــــــــــون حشــــــــــاك يف أحشــــــــــائه

ــــــــــل مضــــــــــرجً  ــــــــــه امثــــــــــل القتي  بدموعــــــــــــــــه اإن القتيــــــــــــــــل مضــــــــــــــــرجً     )٦٧(بدمائ
 وإذا خفيـــت علـــى الغـــين فعـــاذر -٢  )٦٨(أن ال تـــــــــــــــــراين مقلـــــــــــــــــة عميـــــــــــــــــاء 
 فـــــإن تفـــــق األنـــــام وأنـــــت مـــــنهم -٣  )٦٩(فـــــــإن املســـــــك بعـــــــض دم الغـــــــزال 

ــــا -٤  معذبــــــــــــــــــــــة يف حضــــــــــــــــــــــرة ومغيــــــــــــــــــــــب  فــــدتك نفــــوس احلاســــدين فإ

                                                           
   .٦/١) ديوانه، ٦٧(
 .١٥/١) ديوانه، ٦٨(
 .٣/٢٠) ديوانه، ٦٩(
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ــــــــــأيت هلــــــــــا بضــــــــــريب  س نورهــاويف تعــب مــن حيســد الشــم  )٧٠(وجيهــــــــــد أن ي
 الـــــيس بـــــاملنكر إن بـــــرزت ســـــبقً  -٥  )٧١(غـــــري مـــــدفوع عـــــن الســـــبق العـــــراب
 وهبــــين قلــــت هــــذا الصــــبح ليــــل -٦  )٧٢(أيعمــــــــى العـــــــــاملون عـــــــــن الضـــــــــياء؟
م وأنـــــــــــــــا ســـــــــــــــهيل  )٧٣(طلعــــــــــــــــت مبــــــــــــــــوت أوالد الزنــــــــــــــــاء  وتنكـــــــــــــــر مـــــــــــــــو

ـــــــــــــــا  يل اتيممـــــــــــين وكيلـــــــــــك مادًحـــــــــــ -٧  وأنشـــــــــــــــدين مـــــــــــــــن الشـــــــــــــــعر الغريب
 فـــــــــــــــآجرك اإللــــــــــــــــه علــــــــــــــــى عليــــــــــــــــل  )٧٤(اه طبيًبـــــــــــبعثـــــــــــت إىل املســـــــــــيح بـــــــــــ

 قريــــرة اأرى يل بقــــريب منــــك عينًــــ-٨  بالبعـــــــــــــاد يشـــــــــــــاب اوإن كـــــــــــــان قربًـــــــــــــ
 وهـــل نــــافعي أن ترفـــع احلجــــب بيننــــا  )٧٥(ودون الــــــذي أملــــــت منــــــك حجــــــاب

ا  الً كـــــــرم تبـــــــني يف كالمـــــــك مـــــــاث  -٩  ويبـــــــــــــني عتـــــــــــــق اخليـــــــــــــل يف أصـــــــــــــوا
ـــــــــا  يـــــــــــا زوالــــــــــــك عــــــــــــن حمــــــــــــل نلتــــــــــــهأع  )٧٦(ال ختـــــــــرج األقمـــــــــار مـــــــــن هاال

ـــــــــــــت بغـــــــــــــري ســـــــــــــيفك ال تعـــــــــــــيج  ــــــآت -١٠  وأن  عرفتــــــك والصــــــفوف معب
 ووجــــــــه البحــــــــر يعــــــــرف مــــــــن بعيــــــــد  )٧٧(إذا يســـــــــــــخو فكيـــــــــــــف إذا ميـــــــــــــوج

 إن القـــريض جنـــح بعطفـــي عائـــد - ١١  مـــــــــــن أن يكـــــــــــون ســـــــــــواءك املمـــــــــــدوح
 وذكــــــــــي رائحــــــــــة الريــــــــــاض كالمهــــــــــا  )٧٨(تبغـــــــى الثنـــــــاء علـــــــى احليـــــــا فتفـــــــوح
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٧٤٤

 اهــو البحــر غــص فيــه إذا كــان راكــدً  - ١٢  اواحــــــذره إذا كـــــــان مزبـــــــدً علــــــى الـــــــدر 
ـــــأيت الفـــــىت متعمـــــدا ـــــذي ي ـــــــــــــــى  )٧٩(وهـــــذا ال ـــــــــــــــحر بالفت ـــــــــــــــت الب  فــــــــــــــإين رأي

 ســيفه مــن دائــل أنــت افيــا عجًبــ - ١٣  أمــــــــــــا يتــــــــــــوقى شــــــــــــفريت مــــــــــــا تقلـــــــــــــدا
 لصــــــيده اومــــــن جيعــــــل الضــــــرغام بــــــازً   )٨٠(تصــــــــيده الضــــــــرغام فيمــــــــا تصــــــــيدا

 إذا أنــــت أكرمــــت الكــــرمي ملكتــــه - ١٤  )٨١(ت اللئـــــــيم متـــــــرداوإن أنـــــــت أكرمـــــــ
 ووضــع النــدى يف موضــع الســيف بــالعال   )٨٢(النــدى مضــر، كوضــع الســيف يف موضــع
 وقيّـــــــــــــدت نفـــــــــــــسي يف ذراك حمـــــــــــــبة   )٨٣(تقيــــدا اومــــن وجــــد اإلحســــان قيــــدً 

ــــــــــــــــــالم ــــــــــــــــــت إي  مـــن يهـــن يســـهل اهلـــوان عليـــه -١٦  )٨٤(مــــــــــــــــــا جلــــــــــــــــــرح مبي
وأصــــــــــبح  شــــــــــعري منهمــــــــــا يف  - ١٧  )٨٥( عنـــــق احلســـــناء يستحســـــن العقـــــدويف

 ومـــن اخلـــري بـــطء ســـيبك عـــين -١٨  )٨٦(أســــرع الســــحب يف املســــري اجلهــــامك
ــــــ  بزتـــه حســـن اال يعجـــنب مضـــيمً  -١٩  )٨٧(جــــــودة الكفــــــن؟! اوهــــــل يــــــروق دفيًن

 ومـــا أنـــا مـــنهم بـــالعيش فــــيهم -٢٠  )٨٨(ولكـــــــــن معـــــــــدن الـــــــــذهب الرغـــــــــام
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٧٤٥

 فــإن تــزعم األمــالك أنــك مــنهم -٢١  ، فــإن الشــمس بعــض الكواكــبافخــارً 
 بـــه ا مسعـــتخـــذ مـــا تـــراه ودع شـــيئً  - ٢٢  )٨٩(يف طلعـــة البـــدر مـــا يغنيـــك عـــن زحـــل
 لعـــــــل عتبـــــــك حممـــــــود عواقبـــــــه -٢٣  )٩٠(ورمبـــــا صـــــحت األجســـــام  بالعلـــــل

ــــــــــــريوي وهــــــــــــو صــــــــــــاد ــــــــــــه ل ـــــاك -٢٤  بكــــــــــــى من  وكـــــن كـــــاملوت ال يرثـــــي لب
ــــــــــــــــا ــــــــــــــــى فســــــــــــــــادإذا كـــــــــــــــــان البن  فــــــــــإن اجلــــــــــرح يـــــــــــنفر بعــــــــــد حــــــــــني   ء عل

 وإن املـــــــــــــــاء جيـــــــــــــــري مـــــــــــــــن مجـــــــــــــــاد  )٩١(وإن النــــــــــــــار ختــــــــــــــرج مــــــــــــــن زنــــــــــــــاد
 اأتنكر ما نطقت به بديهً  - ٢٥  )٩٢(ولـــــــــــــيس مبنكـــــــــــــر ســـــــــــــبق اجلـــــــــــــواد

ـــــــت رجـــــــال -٢٦  كنــــــــــت أهــــــــــدي منهــــــــــا إىل اإلرشــــــــــاد  وأشـــــــارت مبـــــــا أبي
ــــــــــــد يصــــــــــــيب الفــــــــــــىت امل  )٩٣(جيهــد، ويشــوى الصــواب بعــد اجتهــاد  شــــــــــــري وملق

 املســـــــــــــــك وذلـــــــــــــــت رقـــــــــــــــاب العبـــــــــــــــاد
 

 أحفـــــل النـــــاس عـــــن طريـــــق أيب - ٢٧
 كيـــــــــــف ال يـــــــــــرتك الطريـــــــــــق لســـــــــــيل  )٩٤(ضــــــــــــــــيق عــــــــــــــــن أتيّــــــــــــــــه كــــــــــــــــل واد

 مــا تعــودت أن أرى كــأيب الفضــل - ٢٨  )٩٥(وهـــــــــــــذا الــــــــــــذي أتـــــــــــــاه اعتيـــــــــــــاده 
 اإن يف املـــــــــــــــــــوج للغريـــــــــــــــــــق لعـــــــــــــــــــذرً   )٩٦(أن يفوتـــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــداده اواضحـــــــــــــًــــ 
 وغــيظ علــى األيــام كالنــار يف احلشــا - ٢٩  )٩٧(يظ األســــــري علــــــى القــــــدولكنــــــه غــــــ
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٧٤٦

ـــــــــد -٣٠  )٩٨(فـــــــــــــــأول قـــــــــــــــرّح اخليـــــــــــــــل املهـــــــــــــــار ـــــــــك جن ـــــــــيهم لبني  لعـــــــــل بن
 حاســـدهم يفـــدي بنيـــك عبيـــد اهللا - ٣١  )٩٩(جببهــــة العــــري يفــــدى حــــافر الفــــرس

 لـــيس اجلمـــال لوجـــه صـــح مارنـــه -٣٢  )١٠٠(أنــــــف العزيــــــز بقطــــــع العــــــز جيتــــــدع 
ــا - ٣٣  )١٠١(ح يف األجــواف مــا تســعفــالطعن يفــت ــاهمكأمنـــــــــــ  لتسلكهـــــــــــــم تتلقـــــــــــ

م كـــان ذا رمـــق - ٣٤  )١٠٢(فلــــــيس يأكــــــل إال امليــــــت الضــــــبع  ال حتســـبوا مـــن أســـر

 وما محـدتك يف هـول ثبـت لـه -٣٥  حــــــــــــىت بلوتـــــــــــــك واألبطـــــــــــــال متتصـــــــــــــع

 إن الســـــــالح مجيـــــــع النـــــــاس حتملـــــــه   )١٠٣(ولـــــيس كـــــل ذوات املخلـــــب الســـــبع
 غـــــــــري اختيـــــــــار قبلـــــــــت بــــــــــرك يب - ٣٦  األســـــــــــود بـــــــــــاجليفواجلـــــــــــوع يرضـــــــــــي 

ــــــــو كــــــــان ســــــــكناه فيــــــــك منقصــــــــة  )١٠٤(مل يكـــــــن الـــــــدر ســـــــاكن الصـــــــدف  ل
ــــــــــــق ــــــــــــون باملل ـــــــــــذي يكسب ــــــه -٣٧  كســـــــــــب ال  بضــــــرب هــــــام الكمــــــاة مت ل

 الشــــــمس قــــــد حلــــــت الســــــماء ومــــــا  )١٠٥(حيجبهـــــــــا بعـــــــــدها عـــــــــن احلـــــــــدق
ــــــــــــــه ملكــــــــــــــا ـــــــــــــة غاظــــــــــــــت ب  ة انســــفكارب جنيـــع بســــيف الدولـــ - ٣٨  ورب قافي

 مـــن يعـــرف الشـــمس ال ينكـــر مطالعهـــا  )١٠٦(أو ينصـــر اخليـــل ال يســـتكرم الرمكـــا

                                                           
 .٦١/ ٢انه،) ديو ٩٧(
 .١١٢/ ٢) ديوانه،٩٨(
 .٢/١٨٨) ديوانه،٩٩(
 . ٢/٢٢٢) ديوانه، ١٠٠(
 .٢/٢٢٧) ديوانه،١٠١(
 .٢/٢٣٠) ديوانه، ١٠٢(
 .٢٣٤/ ٢) ديوانه،١٠٣(
  .٢/٢٨١) ديوانه، ١٠٤(
 .٢/٣٧٣) ديوانه، ١٠٥(
   .٣٧٤/ ٢) ديوانه،١٠٦(
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 ومييـــت قبـــل قتالـــه، ويـــبش قبــــ -٣٩  ــــــــــــــل نوالـــــــــــــه، وينيـــــــــــــل قبـــــــــــــل ســـــــــــــؤاله
 إن الريــــــــــــــــاح إذا عمــــــــــــــــدن لنــــــــــــــــاظر   )١٠٧(أغنــــــــاه مقبلهــــــــا عــــــــن اســــــــتعجاله
 ا أراقبـــــهواهلجـــــر أقتـــــل يل ممـــــ - ٤٠   )١٠٨(أنـــا الغريـــق فمـــا خـــويف مـــن البلـــل
 ألن حلمــــك حلــــم ال تكلفــــه -٤١   )١٠٩(لــيس التكحــل يف العينــني كالكحــل
 ومـــا ثنـــاك كـــالم النـــاس عـــن كـــرم - ٤٢   )١١٠(ومـــن يســـد طريـــق العـــارض اهلطـــل

 وهذا الدر مأمون التشظي - ٤٣  وأنــــــــــــت الســــــــــــيف مــــــــــــأمون الفلــــــــــــول 
ــــــــــــل ــــــــــــاج النهــــــــــــاُر إىل دلي  ولـــــــــيس يصـــــــــح يف األفهـــــــــام شـــــــــيء   )١١١(إذا احت

 يا دمستق عائد العلك يومً  - ٤٤   )١١٢(ارب ممــــــــا إليــــــــه يــــــــؤولفكــــــــم هــــــــ
ـــــــــذبول  ـــــــــاة ال ـــــــــد مـــــــــن القن  إن تربين أذمُت بعد بياض - ٤٥  )١١٣(فحمي

 أرى املتشاعرين غروا بذمي - ٤٦  ومــــــــــــــن ذا حيمــــــــــــــد الـــــــــــــداء العضــــــــــــــاال
 ومن يك ذا فم مر مريض  )١١٤(بـــــــــــه املـــــــــــاء الــــــــــــزالال اجيـــــــــــد مـــــــــــرً 

 اتواضـــعً  ليـــزد بنـــو احلســـن الشـــراف - ٤٧  هيهـــــــات تكــــــــتم يف الظـــــــالم مشــــــــاعل
ــــاب اهلاطــــل ــــدا، وهــــل خيفــــى الرب  سرتوا الندى سرت الغراب سفاده   )١١٥(فب
 تريدين لقيان املعايل رخيصة - ٤٨  )١١٦(وال بـــد دون الشـــهد مـــن إبـــر النحـــل

                                                           
  .٣/٥٩) ديوانه، ١٠٧(
 .٧٦/ ٢) ديوانه،١٠٨(
  .٨٧/ ٣) ديوانه،١٠٩(
 .٨٧/ ٣) ديوانه،١١٠(
 .٩٢/ ٣) ديوانه،١١١(
 .١٠٦/ ٣) ديوانه،١١٢(
 .٣/١٥٠) ديوانه،١١٣(
 .٣/٢٢٨) ديوانه، ١١٤(
  .٣/٢٥٨) ديوانه،١١٥(



  )٣) اجلزء (٨٤اجمللد ( –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
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 إمنا هيبة املؤمل سيف الـ - ٤٩   ــــــــــــدولة امللـــــــــــك يف القلـــــــــــوب حســـــــــــام
ـــــــــــــغ الســــــــــــالم ــــــــــــري مـــــــــــــن البلي  فكثيـر من الشجـاع التوقي  )١١٧(وكث
 ملــك والح برقــك يل مــن عــارض - ٥٠  )١١٨(مــا يســقط الغيــث إال حيــث يبتســم
 الــوغى عيــب عليــك تُــرى بســيف يف - ٥١   )١١٩(مــا يفعــل الصمصــام بالصمصــام؟

ــــه -٥٢   وأشــــــــــــــــــــــــــبهنا بــــــــــــــــــــــــــدنيانا الطغــــــــــــــــــــــــــام  وشــــبه الشــــيء منجــــذب إلي
ـــــــــــــــــــــو مل يعـــــــــــــــــــــل إال    تعــــــــــــــــاىل اجلــــــــــــــــيش واحنــــــــــــــــط القتــــــــــــــــام  ذو حمـــــــــــــــــــــلول

 تلـــــذ لـــــه املـــــروءة وهـــــي تـــــؤذي -٥٣   )١٢٠(ومـــــــــن يعشـــــــــق يلـــــــــذ لـــــــــه الغـــــــــرام
ـــــــــــــــــع مبـــــــــــــــــا دون النجـــــــــــــــــوم  إذا غــــــــــامرت يف أمــــــــــر مــــــــــروم -٥٤  فـــــــــــــــــال تقن

 فطعـــــــــــــم املـــــــــــــوت يف أمـــــــــــــر حقـــــــــــــري  )١٢١(كطعــــــــم املــــــــوت يف أمــــــــر عظــــــــيم
ــــــل األوان تلــــــثم  الصـــبا لـــو كـــان ميكنـــين ســـفرت عـــن - ٥٥  )١٢٢(فالشــــــيب مــــــن قب

 مـــا كـــل مـــا يتمـــىن املـــرء يدركـــه -٥٦  )١٢٣(الســـفن  تشـــتهيجتـــري الريـــاح مبـــا ال
 بذلــة إذا كنــت ترضــى أن تعــيش - ٥٧  فـــــــــــــال تستعــــــــــــــدن احلســــــــــــــام اليمانيـــــــــــــا

 فمـــا ينفـــع األســـد احليـــاء مـــن الطـــوى  )١٢٤(وال تـُتَّقـــــــى حـــــــىت تكـــــــون ضـــــــواريا

                                                           
 .٣/٢٩٠) ديوانه، ١١٦(
  .٣٤٨/ ٣) ديوانه، ١١٧(
  .٣/٣٧٥) ديوانه، ١١٨(
  .٤/١٠) ديوانه، ١١٩(
  .٤/٧٥) ديوانه، ١٢٠(
 .٤/١١٩) ديوانه، ١٢١(
 .٤/١٢٣ديوانه،  )١٢٢(
 .٣/٢٣٦ديوانه،  )١٢٣(
 .٢٨٢ /٤ديوانه، )١٢٤(



  د. عمر الساريسي -التشبيه الضمين يف شعر العصر العباسي 
  

٧٤٩

  المصادر والمراجع
حتقيق مصطفى السقا  - أيب البقاء العكربيلشرح  - التبيان يف شرح الديوان –ديوان أيب الطيب املتنيب  - ١

  لبنان، ودواوين شعراء العصر العباسي الذين ذكروا يف البحث.  - بريوت - دار املعرفة -  وزميليه
  . ١٩٨٣ - بريوت - دار املسرية - عبد القاهر اجلرجاين: حتقيق ريرت –أسرار البالغة  - ٢
  .١٩٧٩عارف مبصر دار امل -علي اجلارم ومصطفى أمني -البالغة الواضحة -٣
اية اإلجياز يف دراسة اإلعجاز -٤  بريوت. - حتقيق عبد القادر حسني - الفخر الرازي - تسهيل 
 .١٩٨٣ -بريوت –دار األصالة  - غازي ميوت  - علم أساليب البيان -٥
 .١٩٨٥-بريوت - دار النهضة العربية -عبد العزيز عتيق  -علم البيان -٦
 .١٩٨١مصر  - دار النهضة  - حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم –ربد امل - الكامل يف اللغة واألدب - ٧
 .١٩٨٨ – ٣ط -جدة –دار املنارة  –بدوي طبانة  - معجم البالغة العربية -٨
 .١٩٩٦بريوت  –مكتبة لبنان  - أمحد مطلوب  –معجم املصطلحات البالغية وتطورها  - ٩
   م.٢٠٠٣ - سورية  - دار البشائر - الضامن حتقيق حامته) ٤٢٧علي بن خلف الكاتب ( - مواد البيان - ١٠
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 جمالّيات التفكير والتعبير
  في مواعظ الزّهاد والفقهاء ومقاماتهم

  بين أيدي الخلفاء واألمراء 
  

  )*(د.قحطان صالح الفالح

  
إذا كانت اخلطابة الدينية يف العصر العباسي قد أخذت تضعف على ألسنة 

م اخللفاء واألمراء بعد أن أخذوا مع الزمن خيطبون بكالم غريهم، أو يندبون من يقو 
ا قد أينعت يف بيئة الوّعاظ والزّهاد ممّن   مقامهم يف الّصالة واخلطابة يف الناس، فإ
م احلواضر اإلسالمية كبغداد والبصرة والكوفة وغريها. وسنقصر  كانت تزخر 
م يف العصر العباسي على وجه  حديثنا، ههنا، على مواعظ الزّهاد والفقهاء ومقاما

  كر بعض األعالم من غري ذلك العصر.اخلصوص، ورّمبا نعرّج على ذ 

وقد كان بعض الزّهاد والفقهاء يـُّلم مبجالس اخللفاء وأويل األمر لوعظهم 
م جتاه الرعية. ويقوم هذا الوعظ على قاعدة األمر باملعروف والّنهي  وتذكريهم بواجبا

ْنكر؛ أي إن الدافع إىل صياغته هو تطبيق هذا املبدأ، يف املقام األوّ 
ُ
ل، فاملعروف عن امل

نكر خالفه، دينيًّا وسياسيًّا، أي سواء أكان ذلك يف ميدان 
ُ
ما يتفق مع الشريعة، وامل

َحجَّة.
َ
  تطبيق الدِّين يف اجملتمع، أم يف إصالح الّسلطة اجلائرة، واملنحرفة عن بياض امل

                                                           
  عضو اهليئة التدريسية يف جامعة الفرات. )*(
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ومن املعلوم أن الفقهاء جيعلون الّسياسة تابعة للدِّين، حبسب الّنظام اإلسالمّي 
،  »موضوعة خلالفة النبّوة، يف حراسة الدِّين، وسياسة الّدنيا« اُحلكم؛ إذ إّن اخلالفة يف

، الفقيه الشافعي. فثّمة، إذن، وظيفتان للخليفة، األوىل: دينّية، )١(كما يقول املاورديّ 
ًا قادرًا على فـَْهم

الشريعة، واالجتهاد يف استنباط األحكام، والثانية:  بوصفه عامل
، اخلالفة بعد رسول اهللا «ّكنه من تطبيق أحكام الشريعة والّدفاع عنها. وسياسية مت

توّالها اخللفاء الرّاشدون املهديّون، وكانوا أئّمة علماء باهللا تعاىل، فقهاء يف أحكامه، 
(...) فلّما أفضت اخلالفة بعدهم إىل أقواٍم وا مستقّلني بالفتاوى يف األقضية وكان

وال استقالل بعلم الفتاوى واألحكام، اضطروا إىل االستعانة توّلوها بغري استحقاق، 
م يف مج   .)٢( »أحكامهميع أحواهلم؛ الستفتائهم يف جماري بالفقهاء، وإىل استصحا

ولذا كان الفقيه ميّثل الّسلطة الّدينية، باعتداِد غاية الّسياسة هي التمكني لدين 
، هو العاِمل بقانون الّسياسة«ية؛ إذ ياساهللا يف األرض، وهو الرقيب على الّسلطة السّ 

تنازعوا حبكم الّشهوات؛ فكان الفقيه معّلم الّسلطان وطريق التوسط بني اخلَْلق، إذا 
ومرشده إىل طُرق سياسة اخلَْلق وضبطهم؛ لتنتظم باستقامتهم أمورهم يف الّدنيا، 

؛ فإّن الّدنيا مزرعة ولعمري إنّه متعّلق أيًضا بالّدين، ولكن ال بنفسه بل بواسطة الّدنيا
ْلك والدِّين توأمان؛ فالدِّين أصٌل، والّسلطان 

ُ
اآلخرة، وال يتّم الّدين إال بالّدنيا. وامل

ْلك والّضبط إال 
ُ
حارس، وما ال أصل له فمهدوم، وما ال حارس له فضائع، وال يتّم امل

  .)٣(»بالّسلطان، وطريق الّضبط يف َفْصل احلكومات بالفقه

                                                           
  .٢٩صاألحكام السُّلطانية والواليات الّدينية، ) ١(
  .١/٤٤، للغزايل إحياء علوم الّدين) ٢(
 .١/٢٣املصدر نفسه ) ٣(
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ال تقّل عن ضرورة  ا الكالم، أن ضرورة الدِّين للّسياسةونستخلص من هذ
الّسياسة للدِّين (فالدِّين أصٌل، والّسلطان حارس)، غري أّن واقع األمر، ال مياثل املبدأ 
متاًما؛ ألن احلاكم ال يسّلم للفقيه بسلطته يف توجيهه، ومنافسته يف سلطانه، لذا سعى 

 ،الًباغ ،إىل أّن الّسلطة الّسياسية إضافةً  ،رتهيبإىل استتباع الفقهاء، بالرتغيب أو بال
م الّسياسية بما تكّيف العالقة  الدِّين ملصلحتها هي، ومن مثَّ، فإن الفقهاء يف كتابا

اشرتاط تبعية الّسياسة للدِّين تبعية تاّمة، وصار  عصر العباسّي األّول، جتّوزوا يف البعد 
وكان اُحلّكام آنذاك ! )٤(»الّسيوفل إلسالم، حتت ظالحيكم بصّحة ا«كثٌري منهم 

رعية اَف الُفَقهاء قمٌني بإضفاء الشّ يـَُقرِّبُوَن الفقهاَء، ويُغِدقوَن عليهم األموال؛ ألّن اعرت 
على حكمهم، وتثبيت دعائمه، والظهور مبظهر ُمحاة الّدين؛ نظًرا ملكانتهم 

سوّغ فقهاء الّسوء  ًا مااالجتماعية والّدينية وتأثريهم الواسع يف فئات الشعب. وكثري 
ا تصدر عن إرادة اهللا سبحانه، والتمّرد  ّ وعلماء الّسالطني للحكام أفعاهلم وزعموا أ
 على احلاكم ُخيرج املرء عن املّلة واجلماعة، لذا فهم خيرجون بعض أحاديث رسول اهللا

 لتها املتصلة بطاعة احلّكام واخلضوع ألمرهم يف غري معصية اخلالق سبحانه عن دال
  الصحيحة.

األّول على وجه اخلصوص كانوا أئّمة  ن كثريًا من فقهاء العصر العباسيّ بيد أ
نكر، وال خيشون َسْطوة الّسلطان وجربوته،  

ُ
جمتهدين، يأمرون باملعروف وينهون عن امل

كما كان بعض اخللفاء أصحاب معرفة دينّية متمّيزة، كاملنصور والّرشيد واملأمون، الذي 
ال يف خالفته  ،. وكانوا يرون أنفسهم َوَرثة الرسول )٥(»كبار العلماء  يـَُعّد من«

فإّن احلكمة علينا نزلت، ومن عندنا فصلت؛ فردُّوا «وحسب، بل يف العلم أيًضا؛ 

                                                           
  .١٣٧، ١٧، لعلي أو مليل، صالّسلطة الثقافية والّسلطة الّسياسية) ٤(
 .٢٦٣للسيوطي، صتاريخ اخللفاء، ) ٥(
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، كما قال املنصور يف إحدى »األمَر إىل أهله، تـُْورِدوه َموارده، وُتصدروه مصادره
لدِّين، قبل اخلالفة وبعدها، وهو القائل ملالٍك، مبكاٍن من العلم وا«كان قد  و  ؛)٦(خطبه

مّين  لمُ عْ ! إنّه مل يبَق على وجه األرض أَ با عبد اهللاأحني أشار عليه بتأليف املوطّأ: (يا 
تفعون به، وجتّنب فيه أنت للّناس كتابًا، ينقد شغلتين اخلالفة، فضْع ، وإّين ومنك

اهللا، لقد عّلمين التصنيف  فو. قال مالك: (َئًة)ُعمر، ووطّئه للّناِس تـَْوطِ ُرَخَص ابن 
  .)٧(»)يومئذٍ 

يخون إىل نصائح الفقهاء، العّباس، كانوا ُيصِ أّن املنصور وغريه من خلفاء بين  غري
م احنرفواومواعظ  ّ م كانوا يشعرون، أو باألحرى يعلمون متام العلم، أ  الزّهاد، رّمبا ألّ

م - ثلى، فتنّكبوا عن مسار الشريعة،  -يف بعض تصّرفا
ُ
ومنهج احلكومة اإلسالمية امل

ا، خدمة ملآرب الّسياسة، القائمة على املراوغة واملخاتلة ، ال الّسياسة الّشرعية. َجاّد
عقوبة، حىت كأّنك لقد هجمَت بال«مرّة: قال عبد الصمد بن علّي، عّم املنصور، له 

أيب طالب مل تـُْغَمد م، وآل رَِممُهُ ! قال: ألن بين مروان مل تـَْبَل مل تسمع بالعفو
سيوفهم، وحنن بني قوٍم قد رأونا أمِس ُسوقة، [و] اليوم خلفاء؛ فليس تتمّهد هيبتنا يف 

ه منهج ج املنصور أو غري . ولو )٨(»بنسيان العفو، واستعمال العقوبة صدورهم إال
اهللا، ملا بن عبد العزيز، يف سياسة الّرعية، وإقامة أوامر اخللفاء الراشدين، أو عمر 

احتاج إىل َسْفك الّدماء، على ذلك الّنحو، وملا حدثت مظامل كثرية، خمالفة لقوانني 
؛ أي إذا كانت )٩(»ِدرّة عمر أهيب من سيفكملَ «الشريعة اإلسالمية. وقد قيل: 

الّسياسة شرعية فسُتضبط أمور البالد، بشّدة يف غري عنٍف، ولني يف غري َضْعف، أّما 
                                                           

 .٨/٩٠للطربي  ،تاريخ األمم وامللوك) ٦(
  .١/٢١البن خلدون  ،املقّدمة) ٧(
  .٢٢٨ تاريخ اخللفاء، ص) ٨(
  . ١١٥املصدر نفسه، ص) ٩(
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غري شرعّية، فللباطل َجْولة، مثّ فما يغنيان شيًئا، إذا كانت الّسلطة  االستبداد والعنف
  يضمحّل إىل غري َرْجعة.

وعلى أيّة حال، فثّمة مواعظ للفقهاء والزّهاد ُجّلها تذكري ووعظ، أو تبيان لرأي 
شرعّي يف مسألٍة ما من مسائل اُحلكم. وتطالعنا نصوٌص عديدة يف هذا امليدان، منها 

ورات ومناظرات، وِحَكم وأقوال، ومقامات، وهذه األخرية تقوم على رسائل وحما
ا: مقام الفقيه أو الزاهد بني َيَدي اخللفاء أو األمراء واعظًا  املشافهة، واملقصود 

احلسن البصرّي يف هذا الفّن القويلُّ منذ صدر اإلسالم، وبرَز فيه  َظَهرَ وقد  مذّكرًا.
وابن الّسّماك واألوزاعّي وسفيان الّثورّي وصاحل  ر األموي، والُفضيل بن عياضالعص

ويغلب املضمون الدِّيين على ر العباسي. ليل وصاحل املرّي وغريهم يف العصبن عبد اجل
 -  ياسةي امتزاًجا قويًّا؛ الرتباط السّ هذه املواعظ، إال أنّه ميتزج باملضمون الّسياس

ّن أوىل مهاّم الّدولة، عند بالدِّين، فليس مثّة خطاب سياسّي حمض؛ أل -عصرئٍذ 
ره ونشالفقهاء، هي محاية الدِّين ومعتقداته، وتنفيذ أحكامه، وتوسيع رقعة اإلسالم 

واه ورأيه. م مبا أنزل اهللا، فما وافق الشَّ واحلك رع هو السياسُة ال عمُل السلطان 
ا العظيم، وقسكم اإلسالمي، عندهم، مقّيٌد بالشواحل طاسها ريعة حيتِكُم إىل كتا

املستقيم، ويتخذه دستورًا الَحْيدة عنه يسوُس احلاكمَ واحملكوم مًعا، قال تعاىل: 
 الِذيَن ِإن مكَّنَّاُهْم ِيف اَألْرِض أَقَاُموا الصَّالَة َوآتـَُوا الزََّكاَة َوأََمُروا بِاْلَمْعُروِف َونـََهْوا َعِن

  .]٤١احلج:[ اْلُمنَكِر َولِله َعاِقَبُة األُمورِ 

العباسي، يُنسب  فل مصادر الرتاث بنصوٍص من مواعظ الفقهاء يف العصروحت
، أو مالك، وغريهملثورّي، واإلمام ان عبيد، واألوزاعّي، وسفيان ب بعضها إىل عمرو

ُرِّيِّ، وصاحل بن عبد اجلليل، وابن السَّمَّاك، والُفضيل 
بن إىل الزّهاد الوّعاظ، كصاحل امل

م احملمودة بني يدي اخللفاء، عياض، وغريهم كثري. وهؤالء  مجيًعا كانت هلم مقاما
ولعّل أبرز األفكار اليت تناولوها يف مواعظهم تدور حول التمّسك بالكتاب والسُّنَّة، 
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وإقامة الَعْدل بني الرعّية، والتذكري مبسؤولية احلاكم جتاه احملكوم، وضرورة تفّقد أحوال 
تأمرهم باخلري وحتّثهم عليه، وتنهاهم عن الّشر  األّمة، واّختاذ البطانة الّصاحلة، اليت

وتصرفهم عنه، والتحّلي باِخلالل احلميدة والّصفات احلسنة، كالتواضع واالقتصاد يف 
إِذ اليوم اآلخر وما فيه من أهوال؛  الّسرف، وغريها. وكذلك صّورت املواعظ
[غافر:  يُطَاعُ وال شفيٍع  َن من َحِمْيمٍ الُقُلوُب لدى الَحَناِجِر كاِظميَن، ما للظَّالمي

٤٠/١٨.[  

ْنكر، وله يف  )١٠(ه)١٥٧وكان اإلمام اَألْوزَاعّي (ت 
ُ
أّمارًا باملعروف ناهًيا عن امل

بن علي، عّم املنصور، ملا اهللا  مقام، فقد وقف بني يدي عبد هذا امليدان أكثر من
العّباس، ريه من بين  وغاهللا أمّية، الذين قتلهم عبدِدَم الّشام، فسأله عن دماء بين قَ 

اهللا، وانتفاخ  فقال ُحبْرمتها، وسأله عن غري ذلك، فَصدََع باحلّق، ومل يأبه لَغَضب عبد
. ومقام األوزاعّي )١١(أوداجه، وامحرار عينيه، بل ذكر مقامه بني يدي اهللا، وحسب

كم، وجرأته يف كشف أخطائه، وفيه بني يدي املنصور دليٌل على صراحته يف نقد احل
فه عذاب اهللا سبحانه، وينذره نارًا تلّظى، ال يصالها إال األشقى، ويُبّني له ِعظم خيوّ 

املسؤولية اليت يف عنقه، وأن الوالية أمٌر َجَلل وبالٌء عظيم. وممّا جاء يف مقامه قوله: 
بني. إّن الذي لّني يا أمري املؤمنني«

ُ
 ! َمن َكرِه احلّق، فقد َكرِه اهللا؛ إّن اهللا هو احلّق امل

                                                           
. وِسري أعالم ١٢٨- ٣/١٢٧خّلكان البن  ،عيانانظر، يف ترمجته وأخباره: وفيات األ) ١٠(

 .١٢٩- ١٠/١٢٤كثريالبن  ، . والبداية والنهاية١٠٤-٧/٨٦للذهّيب   ،النبالء
قد كان عبد «اعّي، قائًال: . وعّلق الذهّيب على موقف األوز ٩٨-٧/٩٧ِسري أعالم النبالء ) ١١(

ذا فاإلمام األوزاعّي َيْصَدُعه بن علي ملًكا جّبارًا، سّفاًكا للدماء، صعب املِراس، ومع هاهللا 
نون لألمراء ما يقتِحمون به من ترى، ال كَخْلٍق من علماء السُّوء، الذين ُحيَسِّ  مبُرِّ احلّق، كما
يسكتون مع القدرة على أو  -قاتلهم اهللا !  -ِف، ويقلبون هلم الباطل حقًّا الظلم والَعسْ 

  .٧/٩٨. »بيان احلقّ 
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م  -   قلوب أّمتكم لكم، حني والَّكم أمورهم؛ لقرابتكم من رسول اهللا وقد كان 
فحقيٌق  - رؤوفًا رحيًما ُمؤاسًيا هلم بنفسه يف ذات يده، حمموًدا عند اهللا وعند الّناس

م ساترًا. ال بك أن تقوم له فيهم باحلّق، وأن تكون بالِقْسط له في هم قائًما، ولعورا
م اُحلجَّاب. تبتهج بالنّ تـُْغلق عليك دو عمة عندهم، وتبتئس م األبواب، وال تُقم دو

م من سوء. يا أمري املؤمنني ! قد كنَت يف ُشْغٍل َشاغٍل من خاّصة نفسك عن مبا أصا
وكلٌّ  -رهم وَأْسودهم، ُمْسلمهم وكافرهم َأمحْ  -عاّمة الّناس، الذين أصبحت متلكهم 
بك إذا انـْبَـَعَث منهم ِفَئاٌم وراء ِفَئام، وليس منهم  له عليك نصيٌب من الَعْدل، فكيف

ها عليه، أو ُظالمة ُسقتها إليه؟ (...). وقد بلغين، يا أحٌد إال وهو يشكو بليًَّة أَْدَخْلتَ 
قال: الّلهّم إن كنت تعلم أين أبايل إذا قـََعَد  بن اخلطاب  أمري املؤمنني، أن عمر

حلّق، من قريٍب أو بعيد، فال ُمتهلين َطْرَفَة اخلصماِن بني يدّي على َمْن ماَل ا
  .)١٢(»َعني

وممّا يُذكر أّن رجًال من الزُّهَّاد قام بني يدي املنصور يف مّكة املكرمة، وقد مسعه 
الطمع،  املنصور يشكو ظهور البَـْغي والَفَساد يف األرض، وما َحيُْوُل بني احلّق وأهله من

إّن اهللا تبارك «فساد واجلور إليه، وممّا قاله: سبب هذا الفوعظه جبرأة نادرة، وعزا 
وتعاىل اسرتعاك املسلمني وأمواهلم، فأغفلَت أمورهم، واهتممَت َجبْمِع أمواهلم، 
، وأبوابًا من احلديد، وَحَجَبًة معهم  وجعلَت بينك وبينهم ِحجابًا من اُجلصِّ واآلُجرِّ

يف جباية األموال وَمجْعها، الّسالح، ّمث سجنَت نفسك فيها عنهم، وبعثَت ُعّمالك 
، وأمرَت بأال يدخَل عليك من الّناس إال فالن )١٣(وقـَوَّيتهم بالّرجال والّسالح والُكرَاع

وفالٌن، نـََفٌر مسّيتهم، ومل تأمر بإيصال املظلوم، وال امللهوف، وال اجلائع العاري، وال 
                                                           

. ٧١٢-٢/٧١١قتيبة بن ال. وانظر: عيون األخبار، ٣٠٢-٢/٣٠٠إحياء علوم الّدين ) ١٢(
 . والِفَئاُم: اجلماعة من الّناس.١٥٧- ٣/١٥٦ربّه البن عبد  ،والعقد الفريد

  الُكرَاُع: اخليل.) ١٣(
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آك هؤالء النـََّفر، الذين الضعيف الفقري، وال أحٌد إال وله يف هذا املال َحقٌّ. فلّما ر 
م على رعّيتك، وأمرت أال ُحيَْجُبوا عنك، جتيب األموال،  استخلصتهم لنفسك، وآثر

تقسمها، قالوا: هذا قد خان اهللا! فما بالنا ال خنونه، وقد َسَجَن لنا  وجتمعها، وال
جيلو . ّمث »...أرادوه؟! فَْأَمتَُروا بأال يصل إليك من ِعْلم أخبار الّناس شيء إال ما نفسه

الزّاهد للمنصور كثريًا من وجوه الظّلم، ويضرب له األمثال، عّله يعترب أو يزدجر؛ 
أمري  فبكى املنصور، وقال: يا ليتين مل ُأْخَلق! وحيك! فكيف أحتال لنفسي؟ قال: يا«

م، فاجعلهم بِ املؤمنني! إّن  طَانتك للّناس َأْعالًما يـَْفَزُعون إليهم يف ِدينهم، ويـَْرَضْون 
هم يف أمرك ُيَسدِّدوك. قال: قد بعثُت إليهم فهربوا مّين. قال: خافوا ر و ْرِشدوك، وشايُـ 

أن حتملهم على طريقتك؛ ولكن افتح بابك، وسّهل حجابك، وانصر املظلوم، واقَمع 
الظّامل، وُخِذ الَفْيَء والّصدقات ممّا حّل وطاب، واقِسمه باحلّق والَعْدل على أهله، وأنا 

  .)١٤(»أتوك وُيْسِعدوك على صالح األّمةمن عنهم أن يالّضا

ب الّسلبية يف احلكم عصرئٍذ،  إّن ِمثل هذه املواعظ والوصايا تكشف بعض اجلوان
توّضح للحاكم ُسبل إصالحها، عن طريق العودة إىل شريعة اإلسالم، واالستعانة كما 

لرّاشدين. ولوال صالُح بأعوان الّصالح والّتقى، واالقتداء بسرية األئّمة املهديني ا
قائليها وِصْدقهم ملا رضي منهم اخللفاء هذا اَجلَفاء والِغْلظَة والشِّدَّة يف الّنصح، ولوال 
م وإسرافهم يف الَبْطش والتنكيل، وتقصريهم يف تفّقد أحوال األّمة،  معرفة اخللفاء بعيو

ليس وَْكدهم أن لم والبغي؛ إذ لظّ ملا َأْغَلَظ هؤالء الفقهاء الزّهاد هلم يف القول، وَشكوا ا
عطاياهم، و عطاء منهم؛ بل كانوا يأنفون من ينالوا ُحْظوة عندهم، أو يفوزوا بَنائٍل أ

لم عن َكَواهل املظلومني، وال يرجون إال صالح هذه األّمة، وإحقاق احلّق، ورفع الظّ 
م من َغَوائل  أولياء األمور مبظاملهم، أو مبايـَْقِدرون أْن َجيَْأروا إىل الذين ال  َحيُْز

الّزمان! ولنسمع سفيان الثـَّْوِرّي يقول للمنصور، ِمبلء ِفيه: اّتق اهللا، فقد مألت 
                                                           

 .٣٠٤-٢/٣٠٢. وإحياء علوم الّدين ١٥٦-٣/١٥٣. والعقد ٧٠٩-٢/٧٠٧عيون األخبار ) ١٤(
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وال يلتفت  - األرض ظلًما وجورًا! فيقول له املنصور: ارفع إلينا حاجتك. فيقول له: 
 أُْنزِلت هذه املنـزلة بسيوف املهاجرين إمنا« - إىل كالمه، فما إليه حاجة أصًال 

. والثـَّْورِّي )١٥(»واألنصار، وأبناؤهم ميوتون جوًعا، فاّتق اهللا، وأوصل إليهم حقوقهم
لقَي أبو جعفر ُسفيان الّثورّي يف الّطواف، «ِمن أشّد الفقهاء جمافاة للّسلطان، قيل:

وُسفيان ال يعرفه، فضرب بيده على عاتقه، وقال:أتعرفين؟ قال: ال؛ ولكّنك قبضت 
قال: ِعظين أبا عبد اهللا، قال: وما عملَت فيما َعِلمَت فأِعظك  علّي قـَْبضة جّبار!

ى عنكم؛ فقال تعاىل:  فيما َجِهلت؟ قال: فما مينعك أن تأتينا؟ قال: إّن اهللا 
 َُتَمسَُّكُم النَّار . فمسح أبو جعفر يده به، مثّ )١٦(وال تـَرَْكُنوا إلى الذيَن َظَلُموا فـَ

احلبَّ إىل العلماء فـََلَقطوا؛ إّال ما كان من ُسفيان،  التفت إىل أصحابه، فقال: ألقينا
  .)١٧(»فإنّه أعيانا ِفرارًا

ُرِّّي (ت 
، وقف )١٨( ُحمّدثًا وواعظًا بليًغا مؤثـًّراه) ١٧٦وكان صاحل بن بشري امل

امحل هللا ما «. وقد وعظ املهدّي، فقال: )١٩(اجلاحظ يف بيانه، غري مّرة، عليه
الّناس باهللا َأْمحَُلهم لِغْلَظة الّنصيحة فيه، وجديٌر مبَْن له  أكّلمك به اليوم، فإّن أوىل

َْديه، وقد َورَّثك اهللا من فـَْهم الِعْلم،  قرابٌة برسول اهللا  أن يَِرَث أخالَقه، ويأّمت 
َخْصُم َمْن خالف  وإنارة اُحلجَّة مرياثًا َقَطَع به ُعْذرك (...). واعلم أن رسول اهللا 

                                                           
. وانظر: وفيات األعيان ٧/١٩٩م النبالء . وِسري أعال٢/١٢٧) إحياء علوم الّدين ١٥(

 .١٤٤-١٠/١٤٣. والبداية والنهاية ٣٩١-٢/٣٨٦
 .١١/١١٣سورة هود: ) ١٦(
 .٣/١٥٩عبد ربّه: العقد ) ابن ١٧(
. ووفيات ٣١٠- ٩/٣٠٦) انظر، يف ترمجته وأخباره: تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي ١٨(

 .١٨٤- ١٠/١٨٣. والبداية والنهاية ٣٨٣- ٧/٣٨١. وِسري أعالم النبالء ٤٩٥- ٢/٤٩٤األعيان
، ١٧١، ٣/١٤٩، ٨٢، ٧٩، ٢/٤٢، ٣٦٩، ٣٦٤، ١١٩، ١/١١٣، البيان والتبيني) ١٩(

٢٨٨، ١٧٨. 
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فأِعّد  ،َخْصمه كان اهللا َخْصمه ا أحكامها. وَمْن كان حممد يف أّمته، يبتّزه
ُحَجًجا، تضمن لك الّنجاة، أو استسلم  ملخاصمة اهللا، وخماصمة رسول اهللا 

للَهَلَكة. واعلم أن أبطأ الّصرعى نـَْهَضًة َصرِيُع هوى، وأّن أثبَت الّناس َقَدًما يوم 
، فِمْثلك ال ُيكابر بتجديد املعصية، القيامة آِخذهم بكتاب اهللا، وُسنَّة نبّيه 

ذه احلَِبالة  ولكن متثل له اإلساءة إحسانًا، ويشهد له عليها َخَونَُة العلماء؛ و
: [الرّاوي] تصّيدت الّدنيا نظراءك، فَأْحِسن اَحلْمل، فقد أحسنُت إليك األداء. قال

  .)٢٠(»فبكى املهدّي، مث أََمَر له بشيٍء، فلم يـَْقبَـْله

، سّيد الوّعاظ، كما يقول )٢١(ه)١٨٣السَّمَّاك، حممد بن صبيح (ت  وكان ابن
ان الّذهيب، ومن رواة احلديث الّشريف، وله مقاماٌت ِحَساٌن بني يدي الّرشيد، وك

ظين، قال: عِ «ُأْحضر إليه ذات مرّة، فقال له الّرشيد: يطلب منه الوعظ والتذكري. وقد 
شريك له، واعلم أّنك واقٌف غًدا بني يدي اهللا  ! اّتق اهللا َوْحده اليا أمري املؤمنني

رّبك، مث مصروٌف إىل إحدى منـزلتني، ال ثالثة هلما: جّنة أو نار، فبكى هارون، حىت 
 ! وهل[بن الرّبيع] على ابن السَّمَّاك، فقال: سبحاَن اهللاْخَضلَّت حليته. فأقبل الفضل 
 إىل اجلّنة، إن شاء اهللا؛ لقيامه حبّق اهللاملؤمنني مصروٌف يتخاجلُ أحًدا َشكٌّ يف أن أمري 

ت إليه، وأقبل السَّمَّاك من قوله، ومل يلتفوَعْدله يف عباده وَفْضله! فلم َحيِْفل بذلك ابُن 
س، لي -الفضل بن الرّبيع يعين  - أمري املؤمنني: إّن هذا على أمري املؤمنني! فقال: يا

                                                           
 .٤٩٥ -٢/٤٩٤وفيات األعيان ) ٢٠(
. ووفيات األعيان ٤٤٩-٢/٤٤٥. وتاريخ بغداد ٣/١٥٨انظر يف ترمجته وأخباره: العقد ) ٢١(

. والبداية والنهاية ٨/١٨٣، ٥٦٨- ٧/٥٦٦. وِسري أعالم النبالء ٣٠٢-٤/٣٠١
 .٢٥٠. وتاريخ اخللفاء، ص٢٣٥، ٢٣٣، ١٩٨-١٠/١٩٧
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اهللا، وانظر لنفسك. قال [الرّاوي]: واهللا، معك، وال عندك، يف ذلك اليوم، فاّتق 
  !)٢٢(»ينطق حبرفٍ الرّبيع، فلم وأْفِحَم الفضل بن  فبكى هارون، حىت أشفقنا عليه،

خلفاء، أن ينربي أحد والَعَجُب، حقًّا، يف أغلب مواعظ الفقهاء والزّهاد لل
م، من  ْنيِ والّنفاق،أعوا

َ
َلِق واالستجداء، ّممن َمَرُدوا على امل

َ
للخليفة فيّدعي  أرباب امل

ا أَِمن ال يّدعيه اخلليفة لنفسه، ويزّكيه علما  َفال  -سبحانه  –َمْكره ى اهللا، وكأمنَّ
يلبس أحيانًا لَُبوس ]. بل ٧/٩٩ألعراف:ا؟! [نَر اللَِّه إال القوُم الخاِسُرو يَْأَمُن َمكْ 

أمري املؤمنني)، بصيغة: (ارفق الرأفة والرمحة والّشفقة باخلليفة، فيعرتض على الواعظ، ب
! أو ما شابه ذلك، وكأّن هذا الوعظ َسيـُْزِهُق أو (لقد َشَقْقَت على أمري املؤمنني)

كشأن بعض الّصاحلني اخلُلَّص من شوائب الّدنيا وَعَرضها الزّائل،   ،حمالةال  ،روحه
ا الفاسدة. وليس هذا الشَِّفيق، يف حقيقة األمر، َغْري رجل ماكر خبيث، ال  وأدرا

و يعد
ُ
بقات، ويفعل األفاعيل، ليحتفظ و مهّه مصلحته اخلاّصة وَمْنصبه الذي يرتكب امل

ل له بن الرّبيع نفسه، حني قابه! وما أحسن رّد الُفضيل بن عياض على الفضل 
  !)٢٣(ضيل: قتلته أنت وأصحابك، وأرُفُق به! فقال الفُ الفضل: ارفق بأمري املؤمنني

ر، حاّد العاطفة، شديد االنفعال، وكثريًا ما واحلّق، أن الّرشيد كان رقيق الشعو 
يته. وقد لقي الُفضيل بن عياض َأْجَهَش بالبكاء، وبكى حىت يُغشى عليه، وختضّل حل

، فوعظه وأبكاه، غري مرّة، ومافتئ الّرشيد )٢٤(، العامل العابد الزّاهده)١٨٧(ت 
أنت الذي يسألك ، قال: يا َحَسَن الوجه! فبكى هارون، وقال: زِْدين...«يستزيده: 

عن هذا اخلَْلق يوم القيامة؛ فإن استطعت أن َتِقَي هذا الوجَه من الّنار   -تعاىل –اهللا 

                                                           
  .٨/٣٥٧تاريخ األمم وامللوك ) ٢٢(
 .٧/٦٣٦ِسري أعالم النبالء ) ٢٣(
- ٧/٦٣١. وِسري أعالم النبالء ٥٠- ٤/٤٧انظر، يف ترمجته وأخباره: وفيات األعيان ) ٢٤(

  .٢١٥- ١٠/٢١٤. والبداية والنهاية ٦٤٥
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 النّيب فافعل، وإيّاك أن ُتْصبَح وُمتْسَي، ويف قلبك ِغشٌّ ألحٍد من رعّيتك؛ فإّن 
وَحرِيٌّ  .)٢٥(»ون،...)، فبكى هار َمْن أصبَح لهم غاشًّا، لم يـَُرْح رائحَة الجنَّةقال: (

ا على ما فـَرََّط يف َجْنِب مبن كان له قـَْلٌب أن يستنـزف الدمع السَِّخني، ويذرفه ِمْدرَارً 
إن  -  ! وكأّمنا الّرشيد يتجّرد من أعباء الّسياسة، ويعيش حالة من الوجد الّصويفاهللا

ا، وختّلص م -جاز التعبري  ا واالنفعال العاطفّي، فيتمّىن لو أنّه تطّهر من أدرا ن أَتُّو
ْستعر!

ُ
  امل

وكان الّرشيد حيّج عاًما، ويغزو عاًما، خال سنني قليلة من ُحْكمه، وقد تواترت 
بِصْدق إميانه، وكثرة عبادته، وحمافظته على التكاليف الّشرعية، وانطوائه  )٢٦(األخبار

دارة إىل عنفه وشّدته يف اإل على َكَرٍم وجوٍد فّياض، وتواضعه للعلم والعلماء، إضافةً 
والّسياسة، ومن ّمث رّمبا اْزَورَّ قليًال عن جاّدة الّصواب، بتأثري أعوان الّسوء، وفقهاء 
الّسالطني تارًة، وكأّي إنساٍن غري معصوم تارة أخرى؛ قد ُخيطئ وينحرف، وَتزِّل نفسه 

  اجلاحمة.وء إىل ميوهلا اجلاحنة وأهوائها األّمارة بالسّ 

 .ور الّديين قويًّا، عصرئٍذ، عند اخللفاء، وغريهمومهما يكن األمر، فقد كان الشع
م أهله وكان هؤالء حيكمون باسم اإلسالم، وحيرصون على إقامة شعائره، ويعتّزو  ن بأ

م آل رسول اهللا  ّ م هدى اهللا الّناس بعد ضال وُمحاته، وأ لتهم، وقرابته القريبة، و
عظ الفقهاء ونصائح الزّهاد، أصاخوا إىل و  عجيًبا إنوبّصرهم بعد جهالتهم. فليس 

هتدين وقبلوه منهم قـَُبول حتقيٍق وعمل، أو مس
ُ
وال يزال «؟ عة ورياء؛ فاهللا أعلم بامل

                                                           
. وانظر حديث: (من أصبح هلم غاشًّا...)، بلفٍظ آخر، يف صحيح ٧/٦٣٦ري أعالم النبالء سِ ) ٢٥(

. وصحيح ٦٧٣٢برقم  ٤/٢٤٥٣)، ٨كتاب األحكام، باب (بعناية: مصطفى الُبغا،   البخاري،
 .١٤٢برقم  ٨١)، ص ٦٣كتاب اإلميان، باب (ُعين به: أبوُصهيب الكرِمي،   مسلم،

 .٢٥٣- ٢٤٣. وتاريخ اخللفاء، ص٢٤٠-١٠/٢٣٠ انظر: البداية والنهاية) ٢٦(
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امللوك خبٍري ما مسعوا الوعظ، وتأثّروا به، وال تزال األّمة خبٍري، ما كان فيها من يعظ 
م   .)٢٧(»امللوك، وال خيشى سطو

ني يدي اخللفاء واألمراء، وإّمنا  والفقهاء بومل يقتصر الوعظ على مقامات الزّهاد 
وتتسم كان مثّة رسائل كتابية وعظية، تنحو منحى اإلصالح الّسياسي واالجتماعي، 

بِصْدق اللهجة، ومسّو العاطفة، وبالغة العبارة، وجالل الفكرة، وحّب اإلصالح. وقد 
مسائل اُحلكم، أو  تكون هذه الّرسائل جوابًا عن سؤاٍل ُوّجه إىل الفقيه يف مسألة من

ّرسالة ه لبيان الوجه الشرعّي يف قضيٍة ما. فمن الّرسائل الوعظية النفسَ  انتدب الفقيهُ 
بن خالد ن أنس، وقد كتبها إىل هارون الّرشيد، ووزيره حيىي باملنسوبة إىل اإلمام مالك 

ا بالسَُّنن والفقه و . ويتعّلق )٢٨(الربمكّي، وهي يف ُزهاء ثالثني صفحة املواعظ مضمو
واآلداب واألخالق والّسياسة واالجتماع، حبيث ترسم خطّة حياٍة إسالمّية ُمثلى، 
ومنهج عمٍل أخالقّي وديّين سديد. وكان اإلمام مالك أستاًذا للّرشيد يف الفقه 

أ َرَحَل بولديه األمني واملأمون؛ لسماع املوطّ «خالفته واحلديث، أيام أبيه املهدّي، ويف 
  .)٢٩(»ه اهللاعلى مالك، َرِمحَ 

بن علي، عّم املنصور، وكان خرج األوزاعّي رسالة طويلة، إىل صاحل وكتب اإلمام 
جببل لبنان قوٌم َشَكوا عامل َخرَاجهم، فوّجه إليهم جيًشا، قتل فريًقا من ُمَقاتِلتهم، 
وأَقّر َمن بقي منهم على دينهم، ورّدهم إىل قُراهم، وأجلى فريًقا آخر منهم، فأثار هذا 

، تعاىل، وما أوصى به نبّيه الكرمي لصنيع األوزاعّي، فكتب واعظًا وُمبيّـًنا ُحْكم اهللا ا
؟ ، حىت خيرجوا من ديارهم وأمواهلمفكيف تؤخذ عاّمة بذنوب خاّصة...«وممّا قاله: 

وُحْكم اهللا أن ال َتزِر وازرة وزر أخرى، وهو أحّق ما ُوِقف عنده، واقُتدي به، وأحّق 
                                                           

 .١٣٣حملمد اخلضري، ص ،الّدولة العباسّية) ٢٧(
 .٤٢٨- ٤/٤٠٣ألمحد زكي صفوت،  ،مجهرة رسائل العرب) ٢٨(
  .٢٥١تاريخ اخللفاء، ص) ٢٩(
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عاهًدا، وكّلفه فوق َمْن ظََلَم مُ عى وصية رسول اهللا، فإنّه قال: (فظ وتُر الوصايا أن حتُ 
هل (قربص) َحَدثًا يف والية عبد امللك بن . وَأْحدث أ)٣٠(»...)َحِجْيُجهُ طاقته، فأنا 

 بن عّباس على الثّغور، فأراد نـَْقَض ُصلحهم، فكتب إىلاهللا  عبدن علي بن بصاحل 
بن ُعيَـْينة، وآخرين، يستفتيهم يف أمرهم، اوسفيان  الليث بن سعد، ومالك بن أنس،

م، كّل حبسب اجتهاده يفه) ٢٧٩ه واعظني، وأورد البالذرّي (ت فأجابو   إجابا
ة بني اور حم. ومثّة حماورات عديدة جرت بني الفقهاء واخللفاء واألمراء، منها )٣١(املسألة

. )٣٢(، يف اّدعاء حّقهم يف اخلالفةالّرضا، اإلمام الثامن عند االثين عشريّة عليّ و املأمون 
على سائر  د مجعهم للمناظرة، يف َفْضل علّي واحتّج املأمون على الفقهاء، وق

أمون . وكان امل)٣٣(، وأوىل الّناس خبالفتهة، وأنّه خري خلق اهللا بعد رسوله الّصحاب
ل يف ربيع األوّ «أنه ه) ٢١٢كثري يف حوادث سنة (يرى هذا الرأي، فقد ذكر ابن  

آن، القر األخرى، وهي: القول خبَْلق عتني فظيعتني، إحدامها َأَطّم من أظهر املأمون بد
  . )٣٤(»بن أيب طالب على الّناس بعد رسول اهللا والثانية: تفضيل علّي 

ن احلّكام، يف أطواء وقد تناثرت ِحكم الفقهاء وأقواهلم يف قضايا اُحلكم وشؤو 
غامرة، والطبقات واملناقب. وهي كثرية كثرة  والتاريخ، وكتب الرتاجممصادر األدب 

أّن يل دعوة ُمْستجابة، جلعلتها لإلمام؛ ألّن لو «عياض: وممّا يُذكر قول الُفَضيل بن 

                                                           
من ظلم معاهًدا...) يف: ُسنن أيب . وانظر حديث: (١٩٢للبالذرّي، ص ،فتوح البلدان) ٣٠(

-٣/١٧٠كتاب اخلراج واإلمارة والفيء، احلميد،  الّدين عبد  يي، ضبط: حممد حمداود،
 .٣٠٥٢برقم  ١٧١

 .١٨٦ -١٨٣ص ،فتوح البلدان) ٣١(
 .٥/٩٨، ٢/٣٨٠العقد ) ٣٢(
 .٩٨ - ٥/٩٠املصدر نفسه ) ٣٣(
  .٨/٦١٩. وانظر: تاريخ الطربي ٣٠١، ١٠/٢٩٠البداية والنهاية ) ٣٤(
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من «الثَّورّي: . وقال سفيان )٣٥(»، فإذا صلح أِمنت العباد والبالدبه صالح الّرعية
مل أَر للسُّلطان َمَثًال إال «ا: ، وقال أيضً »دعا لظاٍمل بالبقاء، فقد أحبَّ أن يُعصى اهللا

فيها ب نيّـًفا وسبعني َدْسَتانًا، ليس َمَثًال ُضِرب على لسان الثَّعلب، قال: عرفت للَكلْ 
  .)٣٦(»من أالّ أرى الَكْلَب وال يراين َدْستاٌن خريًا

حب صا ،)٣٧(ه)١٨٢- ١١٣بن إبراهيم (يعقوب  ،يوسف القاضيوكتب أبو 
خلََراج)، بتكليٍف من الّرشيد، وهو من أجّل اآلثار التارخيية (ا كتابَ  ،حنيفةاإلمام أيب 

يوسف بنصيحٍة وموعظة للّرشيد، أرىب لة اإلسالمّية، وقد استهّله أبو االقتصادية للّدو 
فيها على الغاية، فكان ِمثَاَل الفقيه الّناصح، والعامل احلريص على اجملاهرة مبا ُميليه عليه 

واإلرشاد إىل طريق اهلُدى والصَّالح. ومل يأُل جهًدا يف واجبه يف الدعوة إىل اهللا، 
تذكريه ِبِعظم األمانة اليت تقّلدها، واملسؤولية اليت أناطها اهللا به، وحّذره من اتّباع اهلوى 

عتدين؛ 
ُ
فإّن َديَّاَن يوم الدِّين، إّمنا يدين العباد «واملكابرة يف الباطل، وسلوك سبيل امل

نازهلم، وقد حّذرك اهللا فاحذر؛ فإّنك مل ُختَْلْق َعَبثًا، ولن ُترتك بأعماهلم، وال يدينهم مب
  ؟!)٣٨(»نت فيه، وعّما عملت به، فانظر ما اجلوابُسًدى، وإن اهللا سائلك عّما أ

يوسف يف صياغة موعظته أّميا إبداع، فانتقى من مفردات اللغة وقد أبدع أبو 
ًدا من التأثري يف كالمه، وأضاف إىل آنقها وأجودها، وحّرب أسلوبه ومنّقه، فأضفى مزي

 -وله احلمد  - أمري املؤمنني، إّن اهللايا «أحسن قوله: العبارة، وما  جالل الِفكر مجالَ 
قد قّلدك أمرًا عظيًما، ثوابه أعظم الثواب، وعقابه أشّد العقاب، قّلدك أمر هذه 

                                                           
  .٧/٦٣٩. وسري أعالم النبالء ٤/٤٨عيان . وانظر: وفيات األ١٠/٢١٥البداية والنهاية ) ٣٥(
. والّدستان: كلمة فارسية؛ تعين: املكر واحليلة. (نقًال عن ١٩٩-٧/١٩٨املصدر نفسه ) ٣٦(

 حاشية احملّقق).
-٧٠٧ /٧. وِسري أعالم النبالء ٣٩٠- ٦/٣٧٨انظر يف ترمجته وأخباره: وفيات األعيان ) ٣٧(

 .١٩٦-١٠/١٩٤. والبداية والنهاية ٧٠٩
 . والّديّان: اسٌم من أمساء اهللا تعاىل.٥تاب اخلَرَاج، صك) ٣٨(
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، وائتمنك األّمة، فأصبحت وأمسيت وأنت تبين خلَْلٍق كثري، قد اسرتعاكهم اهللا
م، ووّالَك أمرهم، وليس يلبث البُنيانُ  سَِّس على غري الّتقوى أُ إذا  – عليهم، وابتالك 

أن يأتيه اهللا من القواعد، فيهدمه على من بناه، وأعان عليه، فال تضيعّن ما قّلدك  -
ا موع)٣٩(»ة يف العمل، بإذن اهللاهللا من أمِر هذه األّمة والرعّية؛ فإن القوّ  ّ ظة عامل ! إ

جليل، َصدََع باحلّق، وأََمَر به، إىل خليفٍة عابٍد َسؤول، يروم تبيان وجوه تطبيق شريعة 
يقتضيه الّشرع احلنيف، فقام أبو  اهللا، ورعاية مصاحل املسلمني، وسياستهم وفق ما

يوسف مبا أمره الّرشيد خري قيام، فَرَسَم له َمْنهج عمٍل اقتصادّي إسالمّي؛ ليكون 
 ،وقد كتبُت لك ما أمرَت به، وشرحُته لك وبّينُته«طبيق يف دولة إسالمية: موضع الت

آُلك  فتفّقهه وتدبّره، ورّدد قراءته حىت حتفظه، فإّين قد اجتهدت لك يف ذلك، ومل
عملَت مبا إن  ،وإّين ألرجو .وجه اهللا وثوابه وخوف عقابهواملسلمني ُنْصًحا؛ ابتغاء 

لك َخرَاجك، من غري ظُْلم ُمْسلٍم وال ُمَعاهد، وُيصلح لك أن يوّفر اهللا  ،فيه من البيان
، والتظامل فيما اشتبه رعّيتك، فإّن صالحهم بإقامة احلدود عليهم، وَرْفع الظّلم عنهم

  .)٤٠(»عليهممن احلقوق 

َحّدثني والزُّهَّا
ُ
م، تّتسم ونستخلص ممّا سبق، أّن مواعظ الفقهاء وامل  -د ومقاما

، ومواعظ الّسلف ت الذّكر احلكيم، وأحاديث النّيب باستلهام آيا يف جمملها
البصرّي وغريه، كما تّتسم باجلرأة والّصراحة، ووضوح املغزى الّصاحل، كاحلسن 

الّسياسي اإلصالحّي، وِصْدق اللهجة، وقّوة اإلميان، وجالل الِفكر ومسّوه، وحريّة 
عامل، سياسيًّا ودينيًّا، يف تقدمي الّنصح الرأي والتعبري. وفيها يتبّدى دور الفقيه وال

واملوعظة واملشورة، ولذا كان ِجلَّة فقهاء الّسلف الّصاحل يف عصورنا الزّاهية مثاًال للفقيه 
املسؤول أمام اهللا، وامللتزم بواجبه جتاه أّمته، فكانوا، يف عزّة نفوسهم، يّتقون ِهَبات 

                                                           
 .٤-٣كتاب اخلَرَاج، ص)٣٩(
 .٧-٦نفسه، ص) ٤٠(
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واستجدائهم، ويف الوقت ذاته ال يّدخرون  الّسالطني وعطاياهم، ويتساَمْون عن مسألتهم
ُوْسًعا يف تبصريهم َسواء الّسبيل، وبياض احملّجة، والتضرِّع إىل اهللا بأن يصلحهم؛ ففي 
م على الّنفوس أقوى من سلطان احلّكام،  صالحهم صالح العباد والبالد. ولذا كان سلطا

ا وجالالً. قيل: َقِدَم الّرشيد الرقّة، وكانت منـزلتهم يف القلوب أمسى من منـزلتهم، وأعلى مقامً 
وصادف َمْقَدم عبد اهللا بن املبارك إليها؛ فاجنفل الّناس خلف ابن املبارك، وتقطّعت النِّعال، 
وارتفعت الغربة، فأشرفت أمُّ ولٍد ألمري املؤمنني تنظر إىل الّناس، فسألت: ما هذا ؟ قالوا: 

ْلك، ال ُمْلك هارون الذي ال جيمع عاٌمل من أهل ُخراسان، َقِدَم. قالت: هذ
ُ
ا، واهللا، امل

  .)٤١(الّناس إال بُشَرٍط وأعوان

ا مات هذا، وكان عبد اهللا 
ّ
بن املبارك ُجيّل هارون الّرشيد، ويدعو له باخلري، ومل

املبارك، يف ابن َجزَِع الّرشيد لوفاته، وقال: مات سّيد العلماء، وأِذن للّناس أن يعّزوه 
  القائل:وقال: أََما هو 

ــــــــــلطاِن ُمْعِضــــــــــَلةً  َــــــــــْدَفُع بالسُّ  اللَّــــــــــه ي
  

 عـــــن ديننـــــا، رمحـــــًة ِمنـــــه وِرْضـــــَوانا 
  

 لــــــــوال األئّمــــــــُة مل تــــــــأَمْن لنــــــــا ُســــــــُبلٌ 
 

 وكــــــــان َأْضــــــــَعُفَنا نـَْهًبــــــــا ألقوانــــــــا؟ 
 

   .)٤٢(؟فَمِن الذي يسمع هذا من ابن املبارك، وال يعرف حّقنا 

*          *         *  

، يف هذا املقام، أن نعرّج قليًال على موعظة بليغة تستدعي ولعّل من األجدر بنا

                                                           
املبارك ابن ب فيما يتعّلق. وانظر ٧/٦٠٥. وِسري أعالم النبالء ٣/٣٣وفيات األعيان ) ٤١(

  .١٩٣-١٠/١٩١. والبداية والنهاية ٦٣٠- ٧/٦٢٠وأخباره: املصدر نفسه 
ا . والبيتان يف ديوان ابن ٦٢٨ ،٧/٦٢٥نبالء ِسري أعالم ال) ٤٢( املبارك، من قصيدة، ِعّد

   .٦٦بن املبارك، صًتا. انظر: ديوان اإلمام عبد اهللا ) بي٢٤(
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، وهو فقيه  الوقوف عليها إلماٍم فقيٍه عاٍمل عامٍل زاهٍد هو أبو بكر الطرطوشيُّ

ة ودّرَس وأديب أندلسيٌّ َرَحَل إىل املشرق ودخل بغداد والبص رة وسكَن الشام ُمدَّ

مؤلفاٌت عّدة أشهرها كتاب ). وله ه ٥٢٠ا، ّمث سكن مصر وُتويف فيها سنة (

ُلوك)، وهو وعظ للملوك واحلّكام وبياٌن ملا ينبغي أن يتحّلوا به من 
ُ
(ِسراج امل

وقد دخل مّرًة على األفضل بن بدر  .)٤٣(األخالق والّسياسة الّرشيدة يف احلكم

)، وكان له األمر والتدبري ويُلّقب ه٥١٥- ٤٨٧اَجلَمايل وزير الفاطميني مبصر( 

إّن األمَر «، فوعظه الطُّرطوشيُّ حىت بكى، وكان ممَّا وعظه به: )٤٤()بـ(شاهنشاه

ْلك إّمنا صاَر إليك مبوت َمْن كان قـَْبلك، وهو خارٌج عن 
ُ
الذي أصبحت فيه من امل

يدك مبِْثل ماصار إليك، فاتَِّق اهللا فيما خـوَّلَك من هذه األمة، فإنَّ اهللا عّز وجّل 

والفتيل، واعلم أنَّ اهللا عّز وجّل آتى سليماَن بَن داوَد  سائُلَك عن النَّقري والِقطمري

نيا َحبَذافريها، فَسخَّر له اإلنَس واجلنَّ والشياطَني والطَري والوحوَش والبهائَم،  ُمْلَك الدُّ

وسخَّر له الّريَح جتري بأمره ُرخاًء حيُث أصاب، ورفَع عنه ِحَساَب ذلك أمجع، 

فما  ]٣٩ص: [ َعطَاُؤنَا َفاْمُنْن َأْو أَْمِسْك ِبَغْريِ ِحَسابٍ َهَذا  فقال َعّز ِمْن َقاِئل:

َعدَّ ذلك نعمًة كما َعَدْدُمتوها، وال َحِسَبها كرامًة كما َحِسْبتموها، بل خاَف أْن 

ُلَوِين أََأْشُكُر أَمْ  يكوَن استدراًجا من اهللا عّز وجّل، فقال:  َهَذا ِمْن َفْضِل َريبِّ لَِيبـْ

                                                           
. ونفح الطيب من غصن األندلس ٢٦٥ -٣٦٣/ ٤انظر ترمجته يف: وفيات األعيات ) ٤٣(

ل واإلمارات . وعصر الدو ٨٥/ ٢الرطيب، للمّقري التلمساين، تح: إحسان عباس 
  .٤٩٣ - ٤٩١(األندلس)، لشوقي ضيف، ص 

   .٤٥١ -٤٤٨/ ٢ان ) انظر ترمجته يف: وفيات األعي٤٤(
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  .)٤٥(». فافتِح الباب، وسهِِّل اِحلَجاب، وانصِر املظلوم]٤٠لنمل: ا[ َأْكُفرُ 

ومن البّني أّن هذا النّص يقوم على قاعدة األمر باملعروف والنهي عن املنكر، 
وأنّه ينتمي إىل فّن املواعظ أو باألحرى املقامات، وهو يعتمُد على فكرة تردَّدت 

لك فَحْسُب أصداؤها كثريًا يف القرآن الكرمي؛ إذ الدنيا  
ُ
َوَما كلُّها إىل زواٍل، وليس امل

نـَْيا ِإالَّ  ينبغي  فال       ،]٢٠/ واحلديد: ١٨٥آل عمران: [ َمَتاُع اْلُغُرورِ  اْحلََياُة الدُّ
ا ما دامت غّدارًة غري مأمونة، َمن اسرتسل إليها أهانته، وَمن  أن يغتـرَّ اإلنسان 

مها جهٌل، لْ ناها فقٌر وعِ فغِ رغب عنها السُّعداء، الها أكرمته، رغب فيها األشقياء، و قَ 
ا صروٌف، وأيامها دوٌل، كما يُقال. ولذا فعلى اإلنسان أن يعترب حبال األمم  وخطو

  السابقة وامللوك األولني:

                                                           
. املفردات: خوَّلك: أعطاك ومنحك؛ يقال: خوَّله الشيء: أعطاه إيّاُه ٨٥/ ٢) نفح الطيب ٤٥(

َثل يف الشيء 
َ
تعاىل:  الضعيف، قالمتفضًِّال. النَّقري: النـُّْقرة اليت يف ظهر النواة، ُيضرب به امل

  ًَوال يُْظَلُموَن نَِقريا ] :والنقري أيًضا: الفقري املسكني، ويقال: فقٌري نقري ١٢٤النساء .[
(حتت التمرة)،  –كاللُّفافة هلا   –(إتباع ومزاوجة). الِقْطمري: القشرة الرقيقة على النواة 
ُ احلقري، يُقال: ما أصبت منه ِقطمريًا. والنَّ  واة: َعَجُم التمر والزبيب وحنومها، أو والشيء اهلنيِّ

. ]. ومجع النواة: نـًَوى٩٥األنعام: [ نَّ اللََّه َفاِلُق احلَْبِّ َوالنـََّوىإِ البذرة: قال تعاىل: 
الفتيل: اخليط الذي شّق النواة وما فتله اإلنسان بني أصابعه من خيط أو غريه. يُقال: ما 

النساء: [ َبِل اللَُّه يـُزَكِّي َمْن َيَشاُء َوال يُْظَلُموَن فَِتيالً ىل: أغىن عنه فتيًال أي شيًئا. وقال تعا
]. واملراد من النقري والقطمري والفتيل: أنه سيسأل عن أصغر األشياء. احلذافري: مجع ٤٩

ُحذفور وِحذفار، وهو الناحية، يقال: أخذ الشيء حبذافريه: بأسره أو جبوانبه ونواحيه. ُرخاًء: 
  ينة اهلادئة؛ أي منقادة له حيث أراد. اُمنْن: أي أعِط منه َمن شئت. ابتاله: اختربه.الريح الل
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 ٍَكْم تـَرَُكوا ِمْن َجنَّاٍت َوُعُيون  ٍَوُزُروٍع َوَمَقاٍم َكِرمي  َونـَْعَمٍة َكانُوا ِفيَها
ْرُض َوَما  َكْت َعَلْيِهُم السََّماُء َواألَ َفَما بَ  َكَذِلَك َوَأْورَثـَْناَها قـَْومًا آَخرِينَ  فَاِكِهنيَ 

  ].٢٩ -٢٥الدخان:[ َكانُوا ُمْنَظرِينَ 

وأمُر اُحلْكم والّسلطان ال ميكن الرّكون إليه فهو إىل زوال أيًضا، إّما بتقّلب 
ل: ( لو دامت لغريك ملا وصلت األحوال وتغّلب اخلصوم أو مبوت صاحبه، وقد قي

إليك ) فإذا كان هذا األمر يقيًنا ال ِمريَة فيه، فحرٌي مبن آتاه اهللا الّسلطان، وهّيأ له 
ا  األسباب لبلوغ شأوه أن يّتقي اهللا يف أمر هذه األمة، وإبرام سياستها وتدبري شؤو

 كّل شيء حىت اهلنيِّ   ؛ أي عن»كم عن النقري والِقطمري والفتيلفاهللا سائلك أيّها احلا «
ِمْن َذِلَك  ْرِض َوال َأْصَغرُ ِيف السََّماَواِت َوال ِيف األَ  ال يـَْعُزُب َعْنُه ِمثْـَقاُل َذرَّةٍ (احلقري: 

  .]٣سبأ: [ ِيف ِكَتاٍب ُمِبنيٍ  َوال َأْكبَـُر ِإالَّ 
  وقال تعاىل:
 َفـََوَربَِّك لََنْسأَلَنـَُّهْم َأْمجَِعني ] :وقال تعاىل:  ،]٩٣ -٩٢اِحلْجر  
 ََا وََكَفى بَِنا َحاِسِبني َنا ِ   ]٤٧األنبياء: [ َوِإْن َكاَن ِمثْـَقاَل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل أَتـَيـْ

َثَل بنيب اهللا سليمان، عليه وعلى نبّينا الّصالة والّسالم، الذي ّمث يض
َ
رب الواعُظ امل

 طَري والوحوَش والبهائَم:نَّ والآتاه اهللا ُمْلك الّدنيا حبذافريها فسخََّر له اإلنَس واجل
ْنِس َوالطَّْريِ فـَُهْم يُوَزُعونَ َن ُجُنوُدُه ِمَن اجلِْنِّ َواإلِ َوُحِشَر ِلُسَلْيَما ] :وقد ]١٧النمل .

قَاَل َربِّ اْغِفْر  روي أن ذلك كان استجابة من اهللا تعاىل لدعاء سليمان حيث قال:
ْرنَا َلُه الرِّيَح  َحٍد ِمْن بـَْعِدي ِإنََّك أَْنَت اْلَوهَّابُ ألَ ْب ِيل ُمْلكًا ال يـَْنَبِغي ِيل َوهَ  َفَسخَّ

ُمَقرَِّنَني ِيف  وآخرينَ  َوالشََّياِطَني ُكلَّ بـَنَّاٍء َوَغوَّاصٍ  َجتْرِي بَِأْمرِِه ُرَخاًء َحْيُث َأَصابَ 
َوِإنَّ َلُه ِعْنَدنَا َلزُْلَفى َوُحْسَن  َهَذا َعطَاُؤنَا فَاْمُنْن َأْو أَْمِسْك ِبَغْريِ ِحَسابٍ  اَألْصَفادِ 

  .]٤٠ ٣٥ ص:[ َمآبٍ 
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واستدعاء قصة نّيب اهللا سليمان عليه الّسالم له أثٌر كبري يف جمال وعظ احلكَّام 
م أن يرعووا ويزدجروا فما َمَلَك أحٌد ِمْثَل ُمْلكه، إالّ أنّه خاف أن يكون  الذين جيدر 

لُ  هللا سبحانه فقال:ذلك استدراًجا واختبارًا من ا َوِين أََأْشُكُر أَْم َهَذا ِمْن َفْضِل َريبِّ لَِيبـْ
  . هذا بنيبٍّ ُمْرسل فكيف حاُل غريه؟!]٤٠النمل: [ َأْكُفرُ 

وَخَتم الطُّرطُوشيُّ موعظته مبا يريد بعد أن أيقن يف نفسه أنه أحدث التأثري 
هِّل احلجاب، وانصر فافتح الباب، وس«ب يف شعور الوزير وعقله فقال: املطلو 
ا؛ »املظلوم !! ثالُث ُمجٍل، َبسيطة يف ظاِهرِها، عميقة يف معناها ومغزاها، لو ُعمل 

ج سار على ِغراره َمن ُضربت بعدهلم وحسن  إذ هي سبيل كّل سياسة رشيدة، و
واخلليفة العادل عمر بن عبد العزيز. ولو فُِتَحْت  سياستهم األمثال كالفاروق عمر 

ر املظلوم، وملا أحاط باحلّكام زبانيُة ولُنص حقُّهام لوصل لكّل ذي حّق اُحلكَّ  أبوابُ 
م عن  َلق واالستجداء الذين يُزيّنون هلم أفعاهلم اليت خترج 

َ
الظلم والعدوان وأرباب امل

الطريق الّسوي، وجاّدة احلّق، والذين سجنوه بينهم، فال يرى إال ما يرون أو ما يريدون 
  حسب .هم أن يراه و 

إّن هذه املوعظة وغريها أيًضا ممّا وقفنا عليه، تكشف كما قلنا بعض اجلوانب 
فافتح «الّسلبية يف اُحلكم آنذاك، وُتشري إليها على حنو مباشر كما يف اجلمل األخرية 

!! فلو مل يكن مثَّة تقصري ملا وقف »الباب، وسهِّل احلجاب، وانصر املظلوم
مل يكن الطرطوشّي صاحلًا يف نفسه وسلوكه ملا َصدََع  ولو، الطرطوشّي واعظًا أصالً 

باحلّق، وأََمَر به، وملا رضي منه الوزير املبّجل هذا اخلطاب االستعالئي احلاّد الذي 
يصعب على الّنفس اليت تشعر بالفوقية واالستعالء من قبل الناصح، وإْن كان صاحلًا، 

مة؛ ولكن املتلّقي يستثقله، أو ماكان يرجو إّال إحقاق احلّق وإصالح حال األ
والسّيما إذا كان وزيرًا حاكًما بيده أمر الدولة كّله، تعنو له الرؤوس، وترتعد لذكره 
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الفرائص. إّال أّن ِصْدَق عاطفة الواعظ، واستقامَة سلوكه، وجالَل معناه، وبالغَة 
بكى، أسلوبه، ُكّل أولئك أحدث األثر املرجّو، فالمست هذه املوعظة شغاف قلبه ف

وما ذاك إّال لِعلمه بتقصريه، وإسرافه على نفسه من ناحية، ولوجود الشعور الديين 
  لديه من ناحية أخرى.

والطرطوشّي يف هذه املوعظة مثاٌل للفقيه الناصح ، والعامل احلريص على اجملاهرة 
سة مبا ميليه عليه واجبه يف الدعوة إىل اهللا واإلرشاد إىل طريق اهلدى والصالح ، وسيا

الرعية بالعدل واحلّق املبني. ويتساءل املرء عن مصدر فكر الطرطوشي يف موعظته هذه 
ميتح من معني القرآن الكرمي، ويستلهم آياته البّينات، ومعانيه  ه؟ من الواضح أن

السامية، إضافة إىل احلديث النبوي وأقوال السلف الصاحل ومواعظهم؛ إذ طاملا َردََّد 
كما يتجّلى ذلك من   - هذه املعاين السامية وأطالوا القول فيهاهؤالء قبل الطرطوشي 

بل إّن الطرطوشّي استوحى بعضها باحلرف كما  - خالل املواعظ اليت عرضنا هلا آنًفا
ا اليت فافتح الباب، وسّهل احلجاب، وانصيف قوله :( ر املظلوم). فهذه اجلمل هي ذا

لذي قام بني يدي اخلليفة العباسي مّرت بنا قبل سطور على لسان الزاهد الواعظ ا
  املنصور يف مّكة املكرمة.

ومهما يكن األمر فمعاين املوعظة واضحةُ املغزى، بعيدٌة عن العمق أوالتَّكلف 
ا موحيٌة، أصابت املقصَد الذي رامه صاحبها.  َّ أواملعاين الفلسفية العويصة؛ إّال أ

إذ هي حماولة الختاذه قدوة يسري عليها واإلشارة إىل نيب اهللا سليمان إشارة ذكية دالة؛ 
الوزير احلاكم حبيث يكون سلوكه وهديه، عليه السالم، مبنـزلة املعيار الذي يضبط 

جه.   سلوك الوزير األفضل ويغريه بانتهاج 

ملعاين املتداولة مجاًال أّما أسلوب الطرطوشّي يف التعبري فهو الذي أكسب هذه ا
اجلزالة والفصاحة ومتاسك اجلمل والبعد عن الغرابة ، فقد اّتسم بالقوة و وتأثريًا
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والغموض والتكلف، وعدم اللجوء إىل احملسنات البديعية، أوالتَّصنيع كـ (السجع 
غري مقصود للزخرفة  والتصوير البياين والطباق) إّال ماجاء عفو اخلاطر، وعلى حنوٍ 

الوجدان، فهو يف معرض والزينة؛ ألنه خياطب العقل أّوًال أكثر ممّا خياطب الشعور و 
، فالسجع  بعيدحجاٍج، ولذا عزف عن احملّسنات يف زمٍن كانت فيه سائدة إىل حدٍّ 

بكثرة؛ غري أّن مقامه واعظًا  يستعملهكان طاغًيا يف زمن الطرطوشي، وهو كان 
يقتضيه أن يبتعد عن التكّلف الذي يناقض صدق العاطفة، فليس غرضه إظهار 

ّمنا إحداث التأثري يف نفس املخاطب، واستمالته إىل حديثه، بالغته، وحسن بيانه، وإ
ذا القول أن أسلوبه غري مفصٍح أو غري مبني إّمنا هو غري متكّلف،  وال نعين 

هو  -كما يقول القدماء   - كّلف نقيض البالغة والفصاحة. ومقتضى احلال والت
  ع أوغريه.الفيصل يف احلكم على أسلوٍب ما أو مسٍة بالغية معينة كالسَّج

وأسلوب الطرطوشّي الذي بىن عليه موعظته هو األسلوب املرسل، الذي هو 
وهو الذي يُطلق فيه الكالم إطالقًا، وال يقّطع «وجماراة السَّجّية، مذهب الطبع 

. ويُعرف باألسلوب )٤٦(»أجزاء؛ بل يُرسل إرساًال، من غري تقييٍد بقافية وال غريها
انة الّسبك، وقّوة الرتاكيب، وإجالل املعىن، والتعبري الّسهل املمتنع، ويقوم على مت

، كما يف اجلمل األوىل مثالً   الّسهل، الذي تطول فيه اجلملة بطول الفواصل الفكرية،
وتقصر بقصرها. كما ميتاز أيًضا بوضوح النـزعة العقلية، والعناية بالتفصيل والشرح، 

احملموَد يف «خلدون، أّن ى ابن وير  .يف إعمال الفكر يف دقائق املعاين وسعة األفق
املخاطبات الّسلطانية الرتّسُل؛ وهو إطالق الكالم، وإرساله من غري تسجيع، إال يف 
َلكة إرساًال من غري تكّلٍف له، مث إعطاء الكالم حّقه يف 

َ
األقل النادر، وحيث ترسله امل

ّصه من إطناٍب، مطابقته ملقتضى احلال؛ فإّن املقامات خمتلفة، ولكّل مقاٍم أسلوب خي
                                                           

  .٢٧٠/ ٢املقّدمة، البن خلدون ) ٤٦(
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  .)٤٧(»تصريح، أو إشارة وكناية واستعارةأو إجياز، أو حذف، أو إثبات، أو 

واألسلوب املرسل هو األسلوب املفّضل بل السائد يف القرون اإلسالمية األوىل، 
وقد ُحيّلى باالزدواج أو السجع يف بعض األحيان، والغاية منه تكمن يف إطالق 

اٍل قد يشّدمها. والوظيفة املعرفية هي الغاية اليت حركة الفكر والعقل من أّي ِعق
ينشدها املبدع منه، مثَّ تأيت الوظيفة اجلمالية اليت ال تقتصر على اللفظ فحسب، 

  وإّمنا هي يف التفكري والتعبري مًعا.

املفردات واالحتفاء  استعمالومن مظاهر الصنعة يف نّص الطرطوشّي التأنُق يف 
؛ يف اختيارها وترتيبها وسالمتها من مساجة التأليف، وَأَوِد بالتعبري يف كل املفردات

ذي وليس رغبة باللفظ  الرتكيب، وهذا يدل على االهتمام باملعىن يف حقيقة األمر،
، كما قد ُيظّن؛ إذ اللفظ أداة املعىن فليجأ إليه اجلرس الصويت، والرنني املوسيقي

لتصبح الصياغة أكثر وعياً الواعظ إلحداث التأثري املعنوي وإيصال الفكر، و 
  -  وَقْصديّة، ومن ّمث أكثر تأثرياً. وال يصّح الفصل بني اللفظ واملعىن؛ ألّن الكالم

ابَق معناه لفَظه، ولفظُُه حىت يس«ال يستحّق اسم البالغة؛  - كما ذكر اجلاحظ 
فظ . فالعناية بالل)٤٨(»معناه، فال يكون لفظُُه إىل مسعك َأْسَبَق من معناه إىل قلبك

عناية باملعىن؛ ألّن العالقة بينهما عالقة تفاعل وتآزر وتكامل، فال يصّح الفصل 
ما مًعا تتشّكل القيمة األدبية للتجربة اللغوية ، ومثّة أقواٌل نقدية عّدة بينهما؛ إذ 

  تؤّكد هذا الرأي ال جمال لذكرها.

                                                           
  .٢٧١/ ٢) املقدمة ٤٧(
   .١١٥/ ١) البيان والتبيني ٤٨(
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جالل الفكرة وصّحةُ املعىن َمُنوطٌة جبودة اللفظ ودقّته، ونّص الطرطوشي فيه 
ولغته لغة الّسهل املمتنع، الذي جيمع بني ثراء التفكري ومجال اللفظة ورصانتها، 

وهذا دليل على عبقرية ذوقه ورهافة حسِّه، وألفاظه تنتمي إىل  وبساطة التعبري.
معجم الزُّهاد. ولعلَّ من أهّم ما ميكن أن يشار إليه أيًضا هو االستشهاد بآيات 

حنو تتوافق فيه املعاين مع ما يراد التعبري عنه فيأخذ بعضها القرآن الكرمي على 
). رفُ كْ أَ  أم ... فما عدَّ ذلك نعمةً ون نبوٍّ أو شذوذ كما يف قوله: (برقاب بعض، د

ويكمن سبب متثّله بالقرآن الكرمي يف الربهان على صدق قوله، والسيما أنّه يلّخص 
من موضٍع، وخاّصة يف  أكثرَ يف يف حديثه عن سليمان ما جاء يف القرآن الكرمي 

األثري، . وهنا نذكر قول ابن ؛ فضًال عن تزيني النّص بالقرآن»ص«و »النمل«سورة 
َنِت اآلياُت يف «مبيّـًنا فيه الغاية من االقتباس من القرآن الكرمي؛ إذ يقول:  إذا ُضمِّ

َهَة فيما يصري ل ا، ومواضعها املناسبة هلا؛ فال ُشبـْ لكالم من أماكنها الالئقة 
فإّن اآلية الواحدة تقوم يف بلوغ الغرض، «، وكذلك »الفخامة واجلزالة والرَّونق
املعروف . ومن )٤٩(»القاطعةقوم به الكتب املطّولة، واألدّلة وتوفية املقاصد، ما ال ت

أيًضا، أّن للقرآن العظيم مكانة خاّصة يف الفكر اإلسالمي، لذا فإّن األمهية 
؛ لتأكيد الكالم وحّجة تُفحم املخاَطب، كما منه كبرية جًدا االحتجاجية لالقتباس

فسّخر «كذلك استمّد الطرطوشي حني قال: يف اآلية الثانية اليت وردت يف النّص.  
 اآلية القرآنية نفسها مع تغيري طفيٍف: »ريح جتري بأمره ُرخاًء حيث أصابله ال
 َْرنَا َلُه الرِّيَح َجتْرِي بَِأْمرِِه ُرخ . وهذا يسميه ]٣٦ص: [اًء َحْيُث َأَصابَ َفَسخَّ

ن الكالم شيًئا من القرآن بعض البالغيني كـ(القلقشندي) االقتباس وهو أن ُيضمَّ 
ه عليه؛ أي يسوقه يف كالمه، دون إخالل أو نشاز يف التأليف. وهو دليل وال ينبَّ 

                                                           
   .٢٣١/ ١) ُصبح األعشى يف صناعة اإلنشا، للقلقشندي، ٤٩(
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 سَعة حمفوظه، وتأثّره به ورغبته يفعلى إعجاب الطرطوشي بفصاحة القرآن، و 
  استظهاره.

فاهّي يف أصله؛ إذ هو موعظة وال بدَّ لنا أن نشري إىل أّن نّص الطرطوشّي نّص شِ 
النّص وبالغته وطرافته اإلبداعية على حنو  عنا ذلك يف احلسبان أدركنا مجالَ فإذا وض

ا الصوتية املميزة اليت تعني املرء على حتديد املعاين  واضح، حيث تقرتن األلفاظ بسما
يف مستواه بني اهلدوء و القوة  يتقلَّبة واملعجمية مًعا من نٍرب ووقٍف وتنغيٍم الوظيفي

باالّتساق مع حركات اجلسد و إمياءات الوجه و لغة اإلشارة وما إىل ذلك من مسات 
  .دبر النص التدبّر األكمل واألمثلفارقٍة بني النّص الشفاهّي والكتاّيب تعني املرء على ت

م ُتُ◌َعدُّ يف الّذروة من البيان  وصفوة القول أن مواعظ الفقهاء والزُّهَّاد ومقاما
الّرفيع، والبالغة العالية؛ إذ إن ُجّل النصوص، إن مل نقل كّلها، صيغت بأسلوٍب 

لة فيه، وال تّقعر، وال إسفاف، وال تعّمل، وإّمنا تدّفق وطالوة ظُمعا مشرق ناصع، ال
ب له القلوب. وما أَبـَْلَغ اللغَة وأبينها! إذا وُحْسن ديباجة، تلّذ لسماعه اآلذان، وتطر 

ازدانت بالفكر املثاّيل املتسامي، وأضحت لغة ُمُثٍل عليا، ولغة إشعاع وتنوير، وهداية 
وإرشاد؛ ألنَّ املقصد من هذه النصوص، يف األصل، هو حتقيق التأثري واالستجابة يف 

ذه اللغة املتوّهجة، عاطفيًّا وا ومضاهاة جالل التفكري نفعاليًّا، املتلّقي، وإدهاشه 
االتصال والتواصل،  قيق مجالوعمقه ومسّوه، جلمال اللغة والصياغة والتعبري، ومن َمثَّ حت

  والفّن.أو املعرفة 
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   المصادروالمراجع:

اللطيف ج أحاديثه وعّلق عليه: خالد عبد األحكام السُّلطانية والواليات الّدينية، للماوردي: خرّ  -
  . م١٩٩٩ه/١٤٢٠، ٣دار الكتاب العريب، بريوت، ط العلمي،

، ٣طمراجعة: صدقي مجيل العطّار، دار الفكر، بريوت، للغزايل، إحياء علوم الّدين،  -
  م.٢٠٠١

، ٥تح: أمحد عبد الوهاب فتيح، دار احلديث، القاهرة، طكثري، البن  ، البداية والنهاية -
   م.١٩٩٨ه/١٤١٨

  : عبد الّسالم هارون، دار الفكر، بريوت، د.ت.، تحللجاحظ ،البيان والتبيني -
الفضل إبراهيم، ط. مصّورة عن طبعة دار املعارف ، تح: حممد أبو للطربي ،تاريخ األمم وامللوك -

 .مبصر، بريوت، د.ت
، ١تح: مصطفى عطا، دار الكتب العلمية، بريوت، طتاريخ بغداد، للخطيب البغدادي،  -

  م.١٩٩٧
، ١بعناية: مصطفى عطا، مؤسسة الكتب الثقافية، بريوت، ط يوطي،للس تاريخ اخللفاء، -

  م.١٩٩٣ه/١٤١٤
  .املكتبة العلمية، بريوت، د.ت ألمحد زكي صفوت، ،مجهرة رسائل العرب -
 . ه١٣٤٦يوسف القاضي، املطبعة الّسلفية، القاهرة، أليب  كتاب اخلَرَاج،  -
 .م١٩٩٩ه/١٤٢٠ثقافية، بريوت، مؤسسة الكتب ال حملمد اخلضري، ،الّدولة العباسّية -
جت، دار الوفاء،  بن املبارك،ديوان اإلمام عبد اهللا  - مجع وحتقيق ودراسة: جماهد مصطفى 

 م.١٩٨٩ه/١٤٠٩، ٢القاهرة، ط
، ١مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، طعلي أومليل، الّسلطة الثقافية والّسلطة الّسياسية،  -

  .م١٩٩٦
 احلميد، دار الفكر، بريوت، د.ت.، ضبط: حممد حميي الّدين عبد داود ُسنن أيب داود، أليب -
، ١تح: حمّب الّدين العمروي، دار الفكر، بريوت، ط للذهّيب، ،ِسري أعالم النبالء -

  م.١٩٩٧ه/١٤١٧
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للقلقشندي، شرحه وعّلق عليه وقابل نصوصه: حممد حسني  ُصبح األعشى يف صناعة اإلنشا، -
  . لي طويل، دار الكتب العلمية، بريوت، د.تمشس الّدين ويوسف ع

، ٢بعناية: مصطفى الُبغا، دار العلوم اإلنسانية، دمشق، ط البخاري،لإلمام صحيح البخاري،  -
  .م١٩٩٣ه/١٤١٣

ُصهيب الكرِمي، بيت األفكار الّدولية للنشر لإلمام مسلم، ُعين به: أبو صحيح مسلم،  -
 م.١٩٩٨ه/١٤١٩والتوزيع، الرياض، 

 م.١٩٩٤الدول واإلمارات( األندلس)، شوقي ضيف، منشورات جامعة حلب، عصر-
شرحه وضبطه: أمحد أمني وأمحد الزين وإبراهيم األبياري، دار  ربّه،البن عبد ، العقد الفريد -

  . الكتاب العريب، بريوت، د.ت
يب، بريوت، ، تصحيح: حممد اإلسكندراين، دار الكتاب العر قتيبة الدينوري عيون األخبار، البن -
 م.١٩٩٤ه/١٤١٤، ١ط
  . نشره: صالح الّدين املنجد، مكتبة النهضة املصرية، القاهرة، د.تللبالذرّي،  ،فتوح البلدان -
تصحيح وفهرسة: السعيد املندوه، مؤسسة الكتب الثقافية، بريوت،  خلدون،املقّدمة، البن  -
   ، د.ت.٣ط
تلمساين، تح: إحسان عباس، نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب، للمّقري ال -

  م.١٩٦٨بريوت،

  خّلكان، تح: إحسان عباس، دار صادر، بريوت، د.ت.البن  وفيات األعيان، -



  ٧٧٧

  

  

  التوجيه النحوي لمسائل خالفية

  ه)٢٩١في مجالس ثعلب (ت 

  )(سعد الدين المصطفى د.

  مقدمة:

ثعلب هو أبو العّباس أمحد بن حيىي بن زيد موىل بين شيبان، املعروف بثعلب. 
ه). ٢٩١(ومات سنة  )ه٢٠٠إمام أهل الكوفة يف الّنحو والّلغة واحلديث، ولد سنة (

من احلفظ والعلم وصدق اللهجة واملعرفة بالغريب ورواية  قال عنه الزبيدي: كان ثعلب
الشعر القدمي ومعرفة النحو على مذهب الكوفيني، ما ليس عليه أحد، وكان يدرس  
كتب الفرّاء وكتب الكسائي درًسا، ومل يكن يعلم مذهب البصريني وال مستخرًجا 

ُسِئَل عن احلجة واحلقيقة  للقياس وال مطالًبا له، يقول: قال الفرّاء وقال الكسائي، فإذا
  .)١(يف ذلك مل يغرق النظر

سلَمَة بِن عاصم يف النحو، لتلمذ ، و )٢(جلس ثعلب إىل ابن األعرايب يف اللُّغة
وروى كتب أيب زيد األنصارّي عن ابن جندة، وكتب أيب عبيدة، وكتب األصمعي، 

سائل. فاجتمع له بذلك علم واسع صحيح جعل شيوخه يسألونه عن كثري من امل
مها  إمام البصريني يف زمانه، وكاله) ٢٨٥وله مساجالت مع أيب العّباس املربِّد (ت 

                                                           
)ربية.) عضو اهليئة الفنية يف جممع اللغة الع  
 .١٥٥) طبقات النحويني واللغويني ص ١(
 .٤٢) بغية الوعاة ص ٢(
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 ما حفظهوهذا  ،، فأّدى ذلك إىل املنافسة بينهماةكان علًما وإماًما يف علوم العربي
  التاريخ وسّجله الشعر.

ويـَُعدُّ كتاب (جمالس ثعلب) من أهّم كتبه اليت أمالها على تالميذه، فقد 
ملت هذه اجملالس على ضروٍب شىتَّ من علوم العربّية، وضمَّت يف تضاعيفها  اشت

كثريًا من املسائل النحوية على مذهب الكوفيني. وميكننا القول إنَّ هذه اجملالس 
من أهم األسس اليت قام عليها مذهب الكوفيني بعد كتاب (معاين القرآن) للفّراء 

  ه).٢٠٧(ت

إلمام ثعلًبا كان كثريًا ما يستعرض يف أثناء اجملالس وجيدر بنا هنا أن نشري أنَّ ا
علًما أنَّ البصريني،  آراء البصريني ويُفنِّدها، ويضعِّف بعضها، ويردُّ بعضها اآلخر،

والكوفيني أيًضا، مل جيتمعوا على رأي واحد يف مسألة واحدة. وهذا ما دفعين إىل 
  البحث يف هذه املسائل وتبيينها. 

يروي ثعلٌب َقْدرًا وافرًا من آيات القرآن الكرمي واحلديث ويف هذه اجملالس 
الشريف، ويذكر آراء العلماء وأقواهلم ويناقشها ذاكرًا رأيه يف تأويل ذلك وتفسريه مع 

  الكالم يف اإلعراب والتخريج.

وأبو العّباس ثعلب ذّواقة يف األدب والنَّحو واللُّغة، وهذا واضح يف اختياراته 
رواه تالمذته،  »اجملالس«جازها وأخبارها، وشواهدها. وكتاب أشعار العرب وأر 

ه) ٣٢٧وأبو بكر ابن األنباري (ت  )،٣١٠أبو عبد اهللا اليزيدي (تومنهم: أوًال 
وابن ِمقِسم ه) ٣٤٧، وابن درستويه (ته)٣٤٥ وأبو عمر الزاهد غالم ثعلب (ت

  ).ه٣٥٤(ت 

لسالم هارون، رمحه اهللا ويف العصر احلديث حقََّق هذا الكتاب األستاذ عبد ا
  م، وطبع بالقاهرة يف دار املعارف.١٩٤٨ -ه١٣٦٨رمحة واسعة، سنة 
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  المسائل الخالفية ومصطلحات الكوفيين فيها:
  المسألة األولى:

، فإذا كانت )٤(تكون مثاًال، وتكون تقريًبا» هذا«. قال: )٣(»هذا«أملَّ ثعلب يف 
َشخُص َزيٍد، وإن شْئَت قـُْلَت: هذا زيٌد قاِئًما، مثاًال، قـُْلَت: هذا َزيٌد، هذا الشَّخُص 

ولكنَّك قد قرّبـَْتُه، وتكون تشبيًها يف: كزيٍد هذا منطلق، وكزيٍد قاِئٌم، وهذا جيري جمرى 
  اخلرب.

باالنطالق، وال » هذا«قال: وقال سيبويه: هذا زيٌد منطلًقا، فأراد أن ُخيَرب عن 
َم ِلَمِن الفعُل. قال أبو العّباس: وهذا ال يكون إال خيرب عن زيد. ولكنَّه ذكر زيًدا لُيعلَ 

إّال أنَّه ال يُقدَّم فعله كما  »كان«، وهو ال يعرف التقريب. والتقريب مثل )٥(تقريًبا
  ألنَّه ردُّ كالٍم فال يكون قبله شيٌء. »كان«يُقدَّم يف 

: مسعت العرب تقول: هذا زيٌد إيّاه بعيِنِه، فجعله مثل  »كان« وقال الكسائيُّ
، )٦(ُكمْ ل◌َ  َهُؤالِء بـََناِيت ُهنَّ َأْطَهرَ وقالوا: تربََّع ابُن ُجؤيََّة يف الّلحِن حني قرأ: 

                                                           
َوْلُيْمِلِل الَِّذي أملَّ إمالالً، لغة احلجاز. وأملى: إمالًء. لغة متيم. وجاء القرآن باللغتني قال تعاىل: ) ٣(

 ].٥الفرقان:[ِصيالً َفِهَي ُمتَْلى َعلَْيِه بُْكرًَة َوأَ ]، وقال ٢٨٢البقرة: اآلية[َعَلْيِه احلَْقُّ 

ا، ومها  »تقريب« يقابل اسم اإلشارة، ومصطلح »مثال«مصطلح  )٤( يقابل كان وأخوا
 مصطلحان كوفيان.

ومصطلح الفعل عند الكوفيني ه). ١٨٠واملقصود بعبارة: ال يعرف التقريب هو سيبويه (ت )٥(

 .»قائم«يعين اسم الفاعل، وهنا هو 
ر احملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها البن جين من سورة هود. ينظ ٧٨اآلية ) ٦(

ا، وابن مروان، وهو قارئ املدينة، وسعيد بن جبري واحلسن ٣٢٥: ١ . وقرأ عيسى بن عمر 
 ُهنَّ َأْطَهرَ وابن أيب إسحاق قرأها بالنصب، فقال سيبويه: احتىب ابن مروان يف اللحن حني قرأ 

  .٣٩٧: ٢. الكتاب ُكمل◌َ 
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كما كان يف  ،»هذا«. وليس هو كما قالوا، هو خرب لـ»أطهرَ «وجعلوه حاالً، يعين 
والتقريب جواب ، من ِقَبِل أنَّ العماد جواٌب )٧(أنَّه ال يُدَخُل العماد مع التقريب إالّ  ،»كان«
، فقالوا: ها أنا ذا قائًما، »ذا«و »ها«جعلوه بني  )٨(جيتمعان. وإذا صاروا إىل املكّىن  فال

ا ، ويقولون: ها َحنُن أَُالِء، وها َحنُن هؤالء أعادوها وحذفوها. وهذا )٩(وجاء يف القرآن بإعاد
  :)١٠(وهذا كلُّه مع التقريب، وحيذفون اخلرب ملعاينة اإلنسان، فقالوا

 َأحـــوِيل تَـــنُفُض اســـُتَك ِمـــْذَرَويها   تقتـَُلــــِين فهــــا أنــــا ذا ُعَمــــارالِ 
 »هذا«فحذف اخلرب كأنَّه قال: ها أنا ذا حاِضٌر، َأو يف هذا املكان. وإذا جاؤوا مع 

  .)١١(، فقالوا: هذا الرَّجُل قاِئمٌ »هذا«باأللف والالَّم كانت األلف والالم نعًتا لـ

فينصب اخلرب،  »كان«إشارة، بل هو عامل كـليس اسم  »هذا«رأي ثعلب: أن 
واالسم مرفوع بعده. وأنكر على سيبويه عدم معرفته مبا مسّاه التقريب، وعّول على 

ا شاذة، أعربوها »أطهرَ «رأي الكسائي، ويف توجيه إعراب  خربًا للتقريب،  وقراء
م كان عماد، والعماد ضمري فصل يفصل بني اس »ُهنَّ «ورأى ثعلب والكسائي أنَّ 

  وخربها هنا.
خربه،  »زيدٌ «اسم إشارة مبتدأ. و »هذا«إنَّ ما ذهب إليه سيبويه هو الصواب فـ

، وتوجيه إعراب سيبويه يف هذه املسألة »زيد«حال من  »قائًما«و »منطلًقا«وإعراب 
                                                           

 . »ضمري الفصل«العماد: مصطلح كويف يعين  )٧(
 واملكىنَّ بتشديد النون وختفيفها مصطلح كويف يعين الضمري. )٨(

ا قوله تعاىل:  )٩(  ].٦٦آل عمران: [َها أَنـُْتْم َهُؤالِء َحاَجْجُتْم ِفيَما َلُكْم بِِه ِعْلمٌ وإعاد

. واملذروان: األليتان ١٥٦: ١املرتضى وأمايل  ٣٦٢: ٣. وينظر اخلزانة ٧٥ديوان عنرتة ص  )١٠(
: يضرب املثل ملن يتهّدد »جاء ينفض مذرويه« ١٧١: ١املقرتنان، وذكر امليداين يف جممع األمثال 

 من غري حقيقة. واألبيات قاهلا عنرتة يف هجاء عمارة بن زياد العبسي.
 .٥٤ - ٥٢جمالس ثعلب  )١١(
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ُهنَّ يعتمد على استقامة الكالم وصحة املعىن وتذوُّقه. وأّما قراءة َمْن قرأ بالنصب يف 
، ه)١٨٠وسيبويه (ته) ١٧٥، وهي قراءة شاذٌَّة، فقد حلَََن، وقال اخلليل (تَهرَ َأطْ 

 »ُهنَّ «أئمة البصريني إنَّ هذا ال جيوز، وال تكون وهؤالء  –ه) ٢١٤واألخفش (ت

هاهنا عماًدا، وإمنا تكون عماًدا فيما ال يتمُّ الكالم إّال مبا بعدها، حنو: كاَن زيٌد هو 
  .)١٢(ليس بنعتٍ  »األخ« أخاك، لِتدلَّ على أنَّ 

  ة:المسألة الثاني

وهو من أشياخ البصريني يف أسلوب ه) ٢٤٩نرى ثعلًبا يعرض ما قاله املازين (ت
. مثال ما رواه أبو العّباس: قال أبو عثمان املازين: قالِت العرب: ُزِهَي الرَُّجُل التعجب

ما أجنَُّه!. وقال املازين: وهذا وما أزهاُه! وُشِغَل الرُجُل وما أشغَلُه! وُجنَّ الرُجُل و 
  .)١٣(الضرب شاذٌّ أيًضا، حيفظ حفظًا

وقال أبو العّباس: وهذا غلٌط، هذا كثر يف كالم العرب حىت صار مدًحا وذمًّا، 
ا يـُتَـَعجَّ    .)١٤(ُب من الفاعلفتعجََّبِت العرب من املفعول ألنه صار مدًحا وذمًّا، وإمنَّ

على القاعدة النحوية يف أسلوب التعجب فقد وأّما رأي البصريني فهو االقتصار 
اشرتط النحاة أن تصاغ صيغتا التعجب (ما أفعله) و(أفعل به) من فعل مبين للمعلوم 
وال تصاغان من فعل مبين للمجهول، وأال يقاس على ما ذهب إليه ثعلب، وما قاله 

املازينُّ عليه مجهور النحاة
)١٥(.  

                                                           
 .٤٢٩ن للنحاس ص وإعراب القرآ ٢٣: ٢معاين القرآن للفرّاء  )١٢(

 .٢٣١: ١. ونقل السيوطي هذا النص يف املزهر ٣٢٩جمالس ثعلب ص  )١٣(

 .٣٣٠نفسه ص  )١٤(

وارتشاف الضرب أليب  ٣٠٨: ٢وشرح الكافية للرضي  ٩٤: ٧شرح املفصل البن يعيش  )١٥(
 .٤٠٨٢: ٤حّيان 
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من الفعل املبين للمجهول أو ما ّمسوه:  وأّما مذهب ثعلب يف بناء أفعل التعجب
ملا مل يسمِّ فاعله لغرض املدح والّذم فهو كثري، كما زعم، ولكنه مل يُقدِّم الشواهد 
الكثرية أو األمثلة املفيدة فاكتفى بشيء مسموع عن العرب قليل. واحلقُّ ما ذهب إليه 

ا مل ُيسمَّ فاعله يُؤدي إىل املازين، والسَّبُب يف ذلك أن بناء فعل التعجب من املبين مل
  .)١٦(اللَّبس. ورأى ابن مالك جواز ذلك عند أمن اللَّبس

  :الثالثةالمسألة 
ويقف ثعلب للمازين باملرصاد فيخطئه عندما قال بدخول الباء الزائدة على 

  :)١٧(مفعول (كفى) بالشاّذ، وقال املازينُّ يف قول الشاعر

ـــــــــــــا ـــــــــــــٍد إيَّان  َفــى بِنــا َفضــًال عَلــى َمــْن غريُنــافكَ    ُحـــــــــــــبُّ النَّـــــــــــــيبِّ ُحممَّ

وإمنا تدخل الباء على الفاعل، وهذا أيًضا شاذٌّ. ولكن قد حكي هذا على 
املفعول. قال أبو العّباس: وكلُّ هذا غلٌط، العرب تقول: كفى بزيٍد رجًال، ونَِعَم بزيٍد 

 اٍت جادَ عن العرب: مرْرُت بأبيه) ١٨٩رجًال، ونعم زيٌد رجًال. وحكى الكسائيُّ (ت
  ْدَن أبياتًا، ثالث لغات.أبياتًا، وجُ  أبياتًا، وجادَ  نَّ ِ 

وكذا مرْرُت بقوٍم نِعَم قوًما، ونِعَم ِِم قوًما، ونَِعُموا َقوًما، وهذا كثري يف كالم 
م يقولون: َأحِسْن ِبزيٍد، فيدخلون الباء يف املمدوح،   َّ العرب، ال يقال شاذٌّ. واملعىن أ

أحَسَن زيًدا، لُِيعِلُموا أنَّ الفعل ال يَتصرَُّف عليه، وال يُوحِّدون الفعل،  كما يقولون: ما
ألنَّ املفسِّر يدلُّ عليه، ويثنُّون وجيمعون على األصل. فهذه ثالث لغاٍت مسموعات 

  .)١٨(عن العرب
                                                           

 .١٦٣: ٢واملساعد البن عقيل  ٤٥: ٣) شرح التسهيل ١٦(
 .٢٢٢: ٣وأمايل ابن الشجري  ١٠٥: ٢نظر الكتاب ) البيت لألنصاري. ويُ ١٧(
 . ٣٣٠) جمالس ثعلب ص ١٨(
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ويف وقول املازين إنَّ دخول الباء على غري فاعل كفى شاذٌّ وهذا عليه مجهور النحاة، 
دخلت الباء على املفعول، واألصل دخوهلا على فاعل كفى وال املفعول، ويؤّيد  الشاهد

يف القرآن الكرمي، قال تعاىل:  »كفى«ما ذهب إليه املازين كثرة دخول الباء على فاعل 
 ًوََكَفى بِاللَِّه وَِكيال)وأما ابن الشجري يف أماليه فقد رأى أنَّ دخوَهلا على املفعول )١٩ .

. وَأوََّل البيت تأويًال مغايًرا، على أنَّ )٢١(ومنهم من حكم عليه بأنه ضرورة، )٢٠(به قليل
الباء داخلة على فاعل كفى، وجعل (حبَّ النيب) بدل اشتمال من الضمري على 

  .)٢٢(املوضع، ألنَّ الضمري خمفوض لفظًا مرفوع حمالًّ أي معىن

زيٍد، وهو هنا موافق ورأي ثعلب ومعه الكوفيون، أنَّ الباء تزاد يف فاعل أحسن ب
ْت صيغة اخلرب إىل  للجمهور، إِذ األصل: أحِسن بزيٍد، مبعىن صار ذا ُحسٍن، مث ُغريِّ

ا أيًضا يف فاعل   »بئس«و »نعم«الطلب، وزِيَدْت الباء إصالًحا للَّفظ. وشرط زياد
ا، أو  أن يكون حمّلى بأل أو مضافًا إىل حمّلى بأل، أو مضافًا إىل مضاٍف معّرٍف 
 ضمريًا مسترتًا وجوبًا، بشرط أن يكون ملتزًما فيه اإلفراد والتذكري، وعائًدا على متييزٍ 

ام ،بعده .واستند الكوفيون إىل املسموع عن )٢٣(مفّسٍر ما يف هذا الضمري من اإل
  العرب، حنو: نِعَم ِبِه َرُجًال، ونِعَم بزيٍد َرُجًال.

دح أو ذمٍّ حموَّل إىل فعل دالٍّ على موتزاد الباء على فاعل كلِّ فعٍل ماٍض ثالثي 
إىل معناه اللغوي األصيل، حنو: َجاَد بِثوِبَك ثَوبًا، وطاَب  ضافةً مشرٍب معىن التعجب، إ

رأي الفرَّاء ِبطعاِمَك طَعاًما وحنوها، ويدخل يف هذا النوع من األفعال: نِعَم وبِئَس. وهذا 
ن األخريان بصريان، وال وهذاه) ٢٨٥واملربّد (ته) ٢١٤األخفش (تو ه) ٢٠٧(ت

                                                           
 .٨١النساء: ) ١٩(
 .٢٢٢: ٣) أمايل ابن الشجري ٢٠(
 .٢٢٦) رصف املباين ٢١(
 .٢٢٦ورصف املباين  ١٢١: ٦) اخلزانة ٢٢(
 .١٧٨: ٢) الكتاب ٢٣(
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جييز الكوفيون دخول الباء على فاعل فعل مل تتوّفر فيه الشروط املذكورة فال يقال: قَْاَم 
  .)٢٤(بِأِخيَك وال قـََعَد بِأِخيكَ 

  :الرابعةالمسألة 
وكان لثعلب موقف َحَسٌن من القراءات القرآنية، فهو حنوي كويف ينظر إليها 

برفع  )٢٥(ُه ُيَصلُّوَن َعَلى النَِّيبِّ ِإنَّ اللََّه َوَمالِئَكتُ اىل: باحرتام ويكربها، ففي قوله تع
قائمان،  . ويُقال: إنَّ زيًدا وعمٌرو)٢٦(، قال: جيوز ومل نسمْع من قرأ به»ومالئكته«

  :)٢٧(وإنَّ زيًدا وعمرًا قائمان. قال: أي ثعلب، هذا مثل قوله
ـــــــــــــبُ  ـــــــــــــا َلَغرِي ـــــــــــــإينِّ وقـَيَّـــــــــــــاٌر ِ  ى باملدينــــة َرحلُــــهُ فمــــن يَــــُك أمســــ   ف

  :)٢٨(وأنشد أيًضا
ـــــــــــــيسُ  ـــــــــــــِه أن ـــــــــــــيَس ِب ـــــــــــــٍد َل  يــــــــــا ليَتــــــــــِين وأنــــــــــِت يــــــــــا َلِمــــــــــيسُ    يف بـََل

ُ فيه اإلعراب. والكسائيُّ  قال أَبو العّباس: والفرّاء يقول: ال أقول إّال فيما يتبنيَّ
  يقول فيما يتبّني وفيما ال يتبّني.

ورة، ال جييز الرفع بالعطف ومعىن ذلك أنَّ الكسائي، وهو صاحب قراءة مشه
إالَّ إذا كان امسها مبنيًّا ال يظهر فيه اإلعراب، كما يف قوله تعاىل:  »إنَّ «على اسم 

                                                           
 .١٢٠: ٢) معاين القرآن للفرّاء ٢٤(
 .٥٦األحزاب: ) ٢٥(
مروية عن ابن عّباس، وعبد الوارث عن أيب عمرو. يُنظر جمالس  »ومالئكُتهُ «رفع يف هذه قراءة ال) ٢٦(

 . ومل أعثر يف كتب القرءات على سنٍد هلا.٢٤٨: ٧وتفسري أيب حّيان  ٣١٦ثعلب ص 
، عندما كان حمبوًسا، حني ) هذا البيت لضابئ الربمجي قاله مع أبيات أخرى زمن عثمان ٢٧(

ش. ينظر الكتاب هجا قوًما من بين جرول   .٧٥: ١بن 
 .١٩٧: ٤واخلزانة  ٥٢) الرجز جلرّان الَعود ديوانه ص ٢٨(
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 َِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوالَِّذيَن َهاُدوا َوالصَّابُِئون)فإنَّه  »الصابئون«. قال الفرّاء: وأمَّا )٢٩
ٌف على جهة واحدٍة يف رفعه حر  »الذين«، و»الذين«رفعه على أنَّه عطف على 

وضعفه أنَّه يقع  -ضعيًفا  »إنَّ «ونصبه وخفضه. فلّما كان إعرابه واحًدا، وكان نصب 
، وال أستحبُّ أن أقول: إنَّ »الصابئني«جاز رفع  -على االسم، وال يقع على خربه 

  .)٣٠(»عبد اهللا«عبَد اِهللا وزيٌد قائمان لتبنيُّ اإلعراب يف 

م على حذف اخلرب، فجاءت  جند أنَّ البصريني بالرفع،  »ومالئكُتهُ «وجَّهوا قراءا
وهذا وجه صحيح تسلم فيه القاعدة النحوية، واملعىن موافق لإلعراب وال ضري يف ذلك، 
وما ذهب إليه الكوفيون جاء على أصول النحو العريب، فقد اعتمدوا القياس يف 

فع على االبتداء، وهذا قياس قويٌّ، فالر  »إنَّ «توجيههم، فالعطف على موضع اسم 
يف تفسريه وتوجيهه يُوقع الدارس يف  »الذين«صحيح. وما ذهب إليه الكسائيُّ يف كلمة 

ا واحد، وعليه فقد جاز رفع لفظ  ا مبنية، وإعرا ّ ام، صحيح أ   ».الّصابئني«اإل

  :الخامسةالمسألة 

اد عند سيبويه، وذكر عم »هو«، فـ)٣١(ُقْل ُهَو اللَُّه َأَحدٌ ويف قوله تعاىل: 
عماد، فقال الفرّاء:  ُقْل ُهَو اللَُّه َأَحدٌ من  »هو«ثعلب أنَّ الكسائيَّ وسيبويه قاال: 

هذا خطأ، من قبل أنَّ العماد ال يدخل إالَّ على املوضع الذي يلي األفعال، ويكون 
األصل يف هذا مثل: فيتقدَّم ويتأخَّر، و وقاية للفعل، مثل: إنَُّه قاَم زيٌد، مث يستعمل بعد 

  .)٣٢(شيء يقيه ُقْل ُهَو اللَّهُ وليس مع ». ما«إّمنا قاَم زيٌد. فالعماد كـ

                                                           
 .٦٩املائدة: ) ٢٩(
 .٣١١: ١) معاين القرآن للفراء ٣٠(
 .١) اإلخالص: ٣١(
 .٤٢٢جمالس ثعلب ص  )٣٢(
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عماد، أي ضمري الشأن أو ما يسميه  »هو«هذا الذي نسبه ثعلب لسيبويه بأنَّ 
البصريون ضمري الفصل ليس صحيًحا، فلم يـَُقْل سيبويه هذا، بل إنَّه للمربّد 

مد بن يزيد، يف جمالس العلماء: قال أبو العّباس حم اجيُّ جَّ ، فقد ذكر الزّ ه)٢٨٥(ت
، فهذا مضمر على شريطة التفسري، كقولك: إنّه أمَُّة ُقْل ُهَو اللَُّه َأَحدٌ :قوله 

  ضمري شأن.  »هو«. وقد قال مجاعة من النحويني والكسائي إنَّ )٣٣(الِله ذاهبةً 
أو  »كان«أو  »إنَّ «ن غري أن يسبقه إنَّ ثعلًبا منع جميء العماد يف أول الكالم، م

وحنوها، حبيث يكون العماد بعدها وقاية هلا من الدخول على ما ال تدخل  »ظنَّ «
عليه. وهذا األمر أجازه الكسائيُّ من الكوفيني ووافقه املربُِّد من البصريني. واحلقيقة أنَّ 

اين القرآن) للفرّاء ، وعند الرجوع إىل كتاب (مع»هو«ثعلًبا مل يوّضح رأيه يف إعراب 
جنده يقول: وهذا من صفاته أنه واحد أحد، وإن كان نكرة. قال أبو عبد اهللا يعين يف 

. وقد قال الكسائيُّ )٣٤(َوَهَذا بـَْعِلي َشْيخاً اللفظ، فإنَّه مرفوع باالستئناف كقوله: 
 »أحد«. فجعل )٣٥(ِإنَُّه أَنَا اللَّهُ فيه قوًال ال أراه شيًئا. قال: هو عماد، مثل قوله: 

، وال يكون العماد مستأنًفا به حّىت يكون »إنَّه«مبنـزلة اهلاء يف  »هو«مرفوًعا، وجعل 
ا، أو كان أو الظنَّ  »إنَّ «قبله    .)٣٦(أو بعض أخوا

مستأنف، أي  »أحد«خربه، و »اهللا«مبتدأ، و »هو«فقد ذهب الفرّاء إىل أنَّ 
. واجلمهور أمجعوا )٣٧(متفق مع سيبويه أنه قد يكون خربًا ملبتدأ حمذوف، وهو هنا

ْم ذكره،  »هو«على إعراب  مبتدأ، وليس ضمري شأن، وابتدأ بالضمري الذي مل يتقدَّ

                                                           
 .١١٦ - ١١٥جمالس العلماء الزجاجي ص  )٣٣(

 .٧٢هود: ) ٣٤(

 .٩النمل: ) ٣٥(

 .٢٩٩: ٣ معاين القرآن للفرّاء )٣٦(

 .١١٦جمالس العلماء للزجاجي ص  )٣٧(
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نيا، ونزلت  ألنَّ هذه السورة ثناء على اهللا تعاىل، خالصة ليس فيها شيء من ذكر الدُّ
ذهٍب أم من  : أيأكُل ربَُّك؟ أم يشرُب؟ أم منجوابًا للمشركني حني سألوا النيب 

، مث قالوا فما هو؟ فقال: أحد، وهذا من ُقْل ُهَو اللَُّه َأَحدٌ  :فضٍَّة؟ فأنزل اهللا 
  .)٣٨(صفاته

ومل يكن ثعلب متعصًبا للكوفيني، علًما أنَّه رأس هذه املدرسة، فقد نراه منصًفا يف 
ا »ما«مواقفه من بعض املسائل، منها: إعمال  عاملة  النافية عمل ليس، فهو يرى أ

عمل ليس، وبذلك يكون قد خالف شيخه الفرّاء ومجهور الكوفيني، وقال أبو العّباس: 
، ردُّوه إىل )٣٩(، وإذا جاز ذا املعىن»ليس«قال أهل البصرة: ما عبُد اِهللا قائًما، مشّبه بـ

  األصل، فقالوا: ما عبُد اِهللا إال قاِئٌم، وما قاِئٌم عبُد اِهللا. هذا مذهبهم.
  قائًما، فليس يلزمهم. وأنشد الفرّاء:فأّما: ما 

 قد َسوََّأ الّناُس ما يا ليَس بَأَس ِبهِ    وأصبَح الدَّهُر ُذو الِعْرَنِني ُقد ُجِدَعا

تقوم مقاَم التربئة. هكذا ينشد الفرَّاء. وهذا شاذٌّ، فشبهوه » ليس«فجعل 
ا نزل القرآن   .)٤٠(بالشَّاذِّ، فهذه لغة احلجاز مشهورة، و

ال تعمل  »ما«ب إليه الفرّاء ومعه الكوفيون قياس، فاحتجُّوا بأن قالوا إنَّ ما ذه
ا يكون عامًال إذا كان  »ما«يف اخلرب، ألنَّ القياس يف  ا ال تعمل البتََّة ألنَّ احلرف إمنَّ َّ أ

ا اختصَّ باألمساء عمل فيها. وهي مشرتكة يف الدخول على 
ّ
خمتًصا كحرف اجلّر مل

ذه احلالة أمهلت يف لغة متيم. األمساء واألفعا ل حنو: ما زيٌد قاِئٌم، وما يـَُقوُم َزيٌد، و
  .)٤١(وهو القياس

                                                           
 .٢٩٩: ٣معاين القرآن للفرّاء  )٣٨(
 واملقصود من هذه العبارة: (وإذا جاز هذا املعىن): وذلك بأن يقرتن النفي بإّال، أو يتقّدم اخلرب. )٣٩(
 . ومل أعثر على الشاهد يف معاين القرآن.٤٢٢جمالس ثعلب  )٤٠(
 ).١٩واملسألة ( ٧٦ص  اإلنصاف يف مسائل اخلالف )٤١(



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

  

٧٨٨

م شبهوها بـ من جهة املعىن. واحتجُّوا بأْن  »ليس«وأما أهل احلجاز فقد أعملوها ألَّ
فوجب أن  »ليس«أشبهت  »ما«تنصب اخلرب، وذلك أنَّ  »ما«قالوا: الدليل على أنَّ 

  .)٤٢(الرفع والنصب »ليس«وعمل  »يسل«تعمل عمل 

ت  »ما«واحلقُّ ما ذهب إليه البصريون ألنَّ  ة  »ليس«شا يف املعىن، وهذه املشا
اقتضت أن تعمل مثلها، وجاء يف القرآن الكرمي ما يثبت ذلك ويدحض دعوى 

ِِ ، وقوله: )٤٣(َما َهَذا َبَشراً الكوفيني. من ذلك قوله تعاىل    .)٤٤(مَما ُهنَّ أُمََّها

  :ةالسادسالمسألة 

ويذكر ثعلب مسألة خالفية أخرى يف جمالسه وهي إعمال مبالغة اسم الفاعل، 
وينقل رأي شيخيه الكسائيِّ والفرّاء الّلذين مينعان ذلك حبجة أنَّ هذه الصيغ ال 

  :)٤٥(تتصرف ، وال تقوى صيغ املبالغة على العمل كالفعل، وأنشد ثعلب يف جمالسه

ـــــوٌم علـــــى آ ـــــلُ رَُك ـــــرَّوَث ِمْنَث  ثقيــــٌل علــــى َمــــْن ساَســــُه َغــــَري أنَّــــهُ    ريِّـــــِه ال

وقال: ال يتعّدى فـَُعوٌل وال مفعاٌل، وأهل البصرة يُعدُّونه. والفرّاء والكسائي 
. ونقل ثعلب يف موضع آخر: أنَت َزيًدا )٤٦(يأبيانه إّال من كالمني. وقال: رَكوٌم يَرُكمُ 

نَّه ال يتصّرف. ومثله مضراٌب وَضرَّاب أيًضا، وأهل َضْروٌب، وقال: يأباه أصحابنا، أل
  .)٤٧(البصرة جييزونه

                                                           
 .٧٧ص اإلنصاف يف مسائل اخلالف  )٤٢(
 .٣٢) يوسف : ٤٣(
 .٢اجملادلة: ) ٤٤(
 .١٥٠) لسان العرب مادة (نثل). وجمالس ثعلب ص ٤٥(
 . ورَُكوٌم يركم: أي ناب الفعل مناب ركوم صيغة املبالغة.١٥٠) جمالس ثعلب ص ٤٦(
 على العمل كالفعل. . ومعىن قوله: ال يتصرف أي: ال يقوى٢٣٦ص  نفسه) ٤٧(
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عمل الفعل يف  »فـَعَّالٌ «و »ِمفَعالٌ «و »فـَُعولٌ «وحّجة الكوفيني يف عدم إعمال 
املنصوب َضعُفها عن َأْن تعمل َعَمَل الفعل، لذلك يقّدرون فعًال حمذوفًا قبل االسم 

  املنصوب ليعمل فيه.
ما ثعلب  ويف املثالني » أنت ضروٌب زيًدا«و». أنت َزيًدا َضُروبٌ «اللَّذين جاء 

صيغة املبالغة إّال بتقدير فعل حمذوف يعمل يف االسم املنصوب  »فعول«مل جيز عمل 
» َفِعلٌ «سواء أكان متقّدًما على صيغة املبالغة أم متأخرًا عنها. وأجاز الفراء إعمال 

  .)٤٨(الشعريف الفعل وقصر ذلك على  »فـَعَّال«و
 »فـَُعولٌ «وأّما البصريون فيجيزون إعمال صيغ مبالغة اسم الفاعل، فصيغة 

جيوز فيها اإلعمال قياًسا على ما جاز يف اسم الفاعل من  »فّعال«و »ِمفعال«و
  .)٤٩(التقدمي والتأخري واإلضمار واإلظهار

م اعتمدوا املعىن و  متامه يف والتوجيه يف هذه املسألة ما ذهب إليه البصريون أل
اإلعراب أوًال، وثانًيا أخذهم بالقاعدة النحوية وثالثًا قياسهم على كالم العرب. 

مفعوًال به ملبالغة اسم الفاعل، وقع عمل املبالغة على زيد. وقد » زيًدا«فعندما أعربنا 
ذكر سيبويه من كالم العرب ثالثة عشر شاهًدا شعريًا، وستة شواهد نثرية على إعمال 

اسم الفاعل عمل فعلها، وسأكتفي بشاهدين اثنني من الشعر وآخرين  صيغ مبالغة
  :)٥٠(من النثر وأوجُِّهُهما، قال أبو طالب بن عبد املطلب

ــــــــــِدُموا زاًدا فإنَّــــــــــَك عــــــــــاِقرُ  ــــا   إذا َع ِ ــــيِف ُســــوَق ِمسا  َضــــُروٌب بِنصــــِل السَّ
                                                           

 .٢٢٨: ٣) معاين القرآن للفرّاء ٤٨(
 .١١٤: ٢، واملقتضب ١٢٤: ١وينظر أصول النحو البن السراج  ١١٢ -١١٠: ١الكتاب ) ٤٩(
: ٣واخلزانة  ١٠٦: ٢وذكره ابن الشجري  ١١ديوان أبو طالب بن عبد املطلب الورقة ) ٥٠(

عاتكة بنت عبد املطلب. ونصل  وهو يرثي أبا أمّية بن املغرية وكان زوج أخته .٤٤٦
 السيف: شفرته. وعدموا: افتقروا.
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  :)٥١(وقال القّالخ

 ِب لّباًسا إلَيها ِجالَهلاأخا احلر    ولَيَس ِبوالَِّج اخلَواِلِف َأعَقالَ 
  .)٥٢(»أّما العَسَل فأنا شرّاٌب، وقال: إنَُّه َلِمنحاٌر بواِئَكها«ومسعنا من يقول: 

هذه معموالت ملبالغة اسم » جالَهلا«و» ُسوقَ «و» بواِئَكها«، و»العسلَ «فـ
الفاعل، وهي مفعول به أعربت بناًء على صحة املعىن واستقامة الكالم وعلى السماع 

القياس مًعا يف أصول النحو، وليس يف النحو ما مينع ذلك بل هو ما يوافق القاعدة و 
  النحوية، وبعيد عما ذهب إليه الكوفيون.

وقال ثعلب: َضَربـُْتَك إيَّاَك، وَضَربـُْتَك أنَت، جيعلون املرفوع مثل التوكيد والعماد، 
َك إيّاك بدل، وحنن نقول: والتوكيد ال يكون أوََّل الكالم. وأهل البصرة يقولون: ضربتُ 

مها توكيد. ويقولون: رأيـُْتَك أنت، ومرْرُت بك أنَت، صحيٌح على ما فسَّْرنا. قال: وما 
  :)٥٣(رأْيُت كإيَّاَك، مل جيئ إالَّ يف الشِّعر. وأنشد

 فأحِســـــْن وأِمجـــــْل يف أســـــِريَك إنـَّــــه   َضــــِعيٌف ومل يأِســــْر كإيّــــاَك آِســــرُ 

. قال: أهل البصرة يقولون: َضرَبـُْتَك إيَّاَك »َضرََبَك إيّاكَ  َمنْ «وقال ثعلب يف جمالسه: 
بدل، َضرَبـُْتَك أنَت تأكيد، ومها مجيًعا تأكيد. وقوهلم: بدل خطأ، ألنَّ البدل يقوم مقام 

  .»)٥٤(الشيء، وهذا ال يقوم مقامه، ألنه ال يقع الثاين موقع األّول

                                                           
. والبيت للقالخ بن حزن بن جناب. وأخو احلرب: املالزم هلا واملستعّد. ١١١: ١الكتاب  )٥١(

واجلالل مجع ُجل بالضم. وهو ما يُلَبس فجعله ملا يلبس احملارب. واخلوالف: مجع خالفه. وهي 
 الذي تصطك ركبتاه يف املشي ضعًفا أو خلقة. عمود يف آخر البيت. واألعقل:

 .١١٢: ١) الكتاب ٥٢(
 . وما رأيت كإيّاك ضرورة شعرية، والشاهد مل يعرف قائله.١٦١) جمالس ثعلب ٥٣(
 .٦٢٥ نفسه) ٥٤(
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بصريني يف التوكيد وخيالفهم يف البدل، إنَّ مذهب اإلمام ثعلب يف هذه املسألة يوافق ال
ا هو توكيد أيًضا، ألنَّ البدل  فليس الضمري املنفصل يف: رأيتُُه إيَّاُه، وال رأيـُْتَك إيَّاَك بدالً، وإمنَّ

ه) ٦٧٢ال يقع موقع الكاف، ووافقه ابن مالك (ت» إيّاك«يلزم منه أن يقوم مقام األول، و
نفصل من املنصوب املتصل يف حنو: رأيـُْتَك إيّاَك كنسبة ذلك بأن ِنْسبة املنصوب امل وعلَّلَ 

. وحنن نعلم أنَّ سيبويه والبصريني )٥٥(املرفوع املنفصل من املرفوع املتصل يف حنو: فـََعْلَت أنت
  .)٥٦(توكيًدا وبدالً » فـََعْلَت أنتَ «يف  »أنت«معه أجازوا إعراب 

واحد، ففي كلٍّ منهما » اكَ َضَربْتك إيّ «و» ضربـُْتَك أنتَ «ويظهر أنَّ املعىن يف 
. وأن )٥٧(تكرير لألول مبعناه ال بلفظه، فاَألْوَىل أن يكون كالمها تأكيًدا الحتاد املعنيني

مينع بدل املضمر من املضمر توحيًدا للقاعدة النحوية ومنًعا للتداخل بني أبواب 
  .)٥٨(النحو، وهذا ما فعله ابن مالك

  فهو على النحو اآليت:وأّما رأي البصريني يف هذه املسألة 
جيوز أن يكون ضمري الرفع املنفصل توكيًدا أو بدًال من الضمري املتصل املرفوع 
قبله، حنو: ُقْمَت أنت. وميكن أيًضا أن يكون ضمري الرفع املنفصل توكيًدا للضمري 

، قال املتصل قبله سواء أكان منصوبًا أم جمرورًا، حنو: رَأَيـُْتَك أْنَت، أو مرْرُت ِبَك أنتَ 
سيبويه يف (باب ما تكون ِفيِه أنت وأنا وَحنُن وُهَو: وصًفا): اعلم أنَّ هذه احلروف  
ضَمرِيَن، وذلك قولك: َمرْرُت ِبَك أنَت، 

ُ
كلَّها تكون للمجرور، واملرفوع واملنصوب امل

ورأيـُْتَك أنَت، وانطَلْقَت أنتَ 
)٥٩(.  

                                                           
 .٣٠٥: ٣) شرح التسهيل ٥٥(
 .٣٨٦ - ٣٨٥: ٢) الكتاب ٥٦(
 .٣٣٢: ١) شرح الكافّية ٥٧(
 .٣٠٥: ٣) شرح التسهيل ٥٨(
 .٣٨٥: ١) الكتاب ٥٩(
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صًفا للمظهر، كراهية أن وقال سيبويه أيًضا: واعلم أنَّ هذه احلروف ال تكون و 
معطوًفا على النكرة يف  »أمجعون ونفسه«يصفوا املظهر باملضمر، كما كرهوا أن يكون 

قوهلم: مرْرُت برجٍل نفِسِه، ومرْرُت بقوٍم أمجِعَني، وإن أردت أن جتعل مضمًرا بدًال من 
رفوع قلت: َفعْلَت مضمر، قلت: رأيـُْتك إيّاَك، ورأيـُْتُه إيَّاُه. فإن أرْدَت أن تُبدل من امل

ما نظائر إيّاه يف النصب »أنَت، وُهوَ «أنَت وفـََعَل ُهَو. فـ   . )٦٠(وأخوا
إذا كان يف املسألة رأي فالرأي ما ذهب إليه ثعلب يف إعراب الضمري املنفصل 
ما موافًقا  يف: رأيـُْتَك إيَّاَك توكيًدا ال بدًال، وهذا ما صرّح به ابن مالك، فقد جاء إعرا

 ومطابًقا القاعدة النحوية ومل خيرمها، وخيرج عليها، والتعليل يف ذلك أنَّ نسبة املعىن
املنصوب املنفصل من املنصوب املتصل يف حنو: رأيـُْتَك إيَّاَك كنسبة املرفوع املنفصل 

  من املرفوع املتصل يف حنو: فـََعْلَت أَنَت.

  :السابعةالمسألة 
  :)٦١(قول الشاعريف  »جفن«ويعرض اإلمام ثعلب ملسألة نصب 

 َجنـــــا ســـــاِملٌ والـــــنَّفُس ِمنـــــُه ِبشـــــدِقهِ    ومل يَـــنُج إالّ َجفـــَن َســـيٍف وِمئـــَزرَا

، فقلت له: ِملَ »جفن«قال: وقال الفرّاء: هكذا أنشدين يونس، أي بنصب 
  .)٦٢(فقال: أراد َسْيَف. قال أبو العّباس: قال الفرّاء: هذا خطأ »اجلفن«نصب 

على طرح  »جفن«يف نصب ه) ١٨٢(ت ما ذهب إليه يونس بن حبيب
يف ه) ٤٧٦اخلافض، والتقدير: جبفن سيٍف. وقد تابعه ابن سيده األندلسيُّ (ت

وتابعه ابن السراج يف (األصول يف النحو)، فقال: جنا ومل ينُج،  .)٦٣()(املخصص
                                                           

 .٣٨٦: ١الكتاب  )٦٠(
 .٢٣١) أشعار اهلذلييـن للسكري ص ٦١(
 .٥٢٤) جمالس ثعلب ص٦٢(
 واللسان مادة (جفن). ١٣١: ١٢) املخصص البن سيده ٦٣(
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كقولك: أْفلَت ومل يُفِلْت، أي: مل يفلت إفالتًا صحيًحا، كقولك: تّكلْمُت ومل 
  .)٦٤(مث قال: إالّ جفن سيف ومئزرا، كأنَّه قال: لكْن جفَن سيٍف ومئزراأتكّلم، 

وأما مذهب الكوفيني فيعتمد السماع أساًسا يف هذه املسألة، فال جييز ثعلب 
على نزع اخلافض، ورأيهما هذا كرأي مجهور النحاة، الذين  »جفن«والفرّاء نصب 

د االستغناء إّال عن حرف اجلّر ذهبوا إىل أنَّ ذلك مقصور على السماع، وال َيطَّر 
على مذهب  »جفن«. وعلى أيِّة حال فإنَّ إعراب )٦٥(»أنَّ «و »أنْ «املتعنيِّ مع 

البصريني منصوب بنـزع اخلافض، أو مفعول به إذا جاءت لكْن حرف استدراك، يف 
بل إنّه  »جفن«حني أعربه الكسائيُّ منصوبًا على االستثناء. ومل يوضِّح ثعلب إعراب 

  قول الفرّاء. نقل

  :الثامنةالمسألة 
ويأيت اإلمام ثعلب إىل مسألة: يا أيُّها الرَُّجُل، ويا أيُّها الَقوُم، ويا أيُّها املرأُة، ويا 
ما: يا  أيتُّها املرأُة، فيذكر رأي إماَمي البصريني قال: وقال اخلليل وسيبويه وأصحا

ها وصف الزم. قال: وهذا ال املنادى، والرجل وما بعد »أيُّ «تنبيه، وها تنبيه، و
يصحُّ. قال الفرّاء الدليل على أنَّه ليس كما قالوا أنَُّه يُقاُل: يأيُّهذا. أقِبْل، فُيسَقُط 
الثاين الذي ُزِعَم أنَّه وصف الزم. ولكن قال الفرّاء: قوهلم يا أيُّهذا اكتفوا بالرَُّجل 

  :)٦٦(ا أيُّهذا الرجل. وأنشدمن الرجل، وجيمعون بينهما، فيقولون: ي »ذا«من ذا، وبـ

 أيُّهــــــــــــــــــذاِن ُكــــــــــــــــــْال زادَُكمــــــــــــــــــا   وَذرَاِين واِغـــــــــــًال فـــــــــــيَمْن يَِغـــــــــــلْ 

                                                           
 .٢٩١: ١) األصول يف النحو البن السراج ٦٤(
 .٣١٤و ٢٢٢: ٢ومعاين القرآن  ١٢٧ - ١٢٦: ٣) الكتاب ٦٥(
 .٥٠: ٣ومهع اهلوامع  ٣٩٩: ٣) شرح التسهيل ٦٦(



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

  

٧٩٤

مث مل يعرف ما بعده فقال:  »أيُّ «وتأويله يا». الرجل«وأسقط  »هذا«فجاء بـ
هو هذا الرجل، فاستأنف به، فلذلك قالوا: يا أيُّها الرَّجُل ذو املاِل، فردُّوا ذا املاِل 

  .)٦٧(لِ عَلى الرَّجُ 
ويف موضع آخر ذكر اإلمام ثعلب املسألة نفسها وهي، إذا قال: يا رُجُل، فقد 
َقَصَد َقْصَدُه مثل: يا زيُد. وإذا قال: يا أيُّها الرَُّجُل، اختلف الناس فيه، فقال سيبويه 

ا أيُّ ، وَخطَّأُه الفرّاء: قال: هو يا أيُّ هذا الرُجُل أراد: ي»أيّ «وأصحابه: الرَُّجُل تابع لـ
هو هذا الرَُّجُل، كذا هو عند الفرّاء وسيبويه يقول: فيه تنبيه يف موضعني: يا، وها. 

  .)٦٨(وهذا باطل
اسم مبهم يلزمه التفسري، وذلك بأن يأيت بعدها اسم  »أيُّ «رأي البصريني أنَّ 

والرجل كاسٍم واحد، ويعربون  »أيّ «معرَّف بأل كالرجل وحنوه من األجناس، فتكون 
 »أي«. وأجاز البصريون أن يلي )٦٩(له، ال جيوز أن يفارقه تابع »الرجل«منادى و »أيّ «

  .)٧٠(اسم اإلشارة، واشرتطوا أن يليه االسم احملّلى بأل، حنو: يا أيُّهذا الرَُّجلُ 

، وأّن »أي«ليس وصًفا الزًما لـ »الرجل«وافق اإلمام ثعلب شيخه الفرّاء يف كون 
مستأنفة، وقد  »هذا الرَُّجلُ «يا أيُّهذا الرُُّجُل ، على أنَّ  »يا أيُّها الرَُّجلُ «األصل يف 

وتبقى اهلاء دليًال عليه، فيقال: يا أيُّها الرجل، وقد تسقط  »ذا«يسقط اسم اإلشارة 
ولكن ال جيوز أن تسقط اهلاء فيقال: يا ». يا أيُّهذا«ويبقى اسم اإلشارة  »الرجل«

ا جزء من اسم اإلشا ، وحّجة الكوفيني يف »الرجل«رة املستغىن عنه بـأيُّ الرجل، ألَّ

                                                           
 .٥٢) جمالس ثعلب ص ٦٧(
 .٦٥٤) نفسه ص ٦٨(
 .٣٣٧: ١واألصول  ١٨٩ - ١٨٨: ٢) الكتاب ٦٩(
 .٩٣: ٢) نفسه ٧٠(
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، )٧١(ذلك هي: كثرة اجلمع بني اسم اإلشارة وذي األلف والالم، حنو: يا أيُّهذا الرُجلُ 
منادى، وما  »أيَّ «يدل على أنَّ اهلاء جزء من اسم اإلشارة. فالكوفيون يعربون 
ف اسم اإلشارة، بعدها مجلة مستأنفة ُحِذَف صدرها. وُيضِعُف قوهلم تقدير حذ

، يف الوقت الذي )٧٢(ومنعهم اجلمع بني تنبيهني لتأكيد التنبيه كما يقول البصريون
  .)٧٣(أجازوا فيه اجلمع بني جحدين

  :التاسعةالمسألة 

ال تـَتَِّخُذوا ِإَهلَْنيِ وذكر ثعلب مسألة حنوية تكّلم فيها على قوله تعاىل: 
ثواٍب فمع الثالثَِة أثواٍب، يقال: َثالَثُة أثواٍب، ، قال: إذا كان عندي ثالثُة أ)٧٤(اثـْنَـْنيِ 

وَثالَثٌة أثوابًا، وَثالَثٌة أثواٌب، وتُقدِّم، فيقال: ِعنِدي أثواٌب ثالثٌة. هكذا األصل. 
واكتفوا بالتثنية بال عدد، فقالوا: ِعنِدي ِدرَمهَاِن، ألنَّ االثنني ال خيتلفان. فإن جئت 

عندي درمهان اثنان. فجاؤوا به على األصل. وقال  معهما باثنني كان واحًدا، فقلت:
  .)٧٥(األخفش: جاؤوا به توكيًدا. وليس بشيء

ما ذكره ثعلب يف آخر املسألة هو رأي األخفش ورد يف معانيه عندما وّجه قوله 
يعاً ألَمَن َمْن ِيف اآلَوَلْو َشاَء َربَُّك تعاىل توجيًها حنويًا:  قوله ، فجاء ب)٧٦(ْرِض ُكلُُّهْم مجَِ

دليل على  »إهلني«، ففي قوله )٧٧(ال تـَتَِّخُذوا ِإَهلَْنيِ اثـْنَـْنيِ توكيًدا، كما قال  »مجيًعا«

                                                           
 .٣٩٩: ٣) شرح التسهيل ٧١(
 .٩٩: ١ومعاين القرآن للزجاج  ٤٣٠) إعراب القرآن للنحاس ٧٢(
 .٢١٩: ٤) املقتضب ٧٣(
 .٥١النحل: ) ٧٤(
 .٦٥٢) جمالس ثعلب ص ٧٥(
 .٩٩يونس: ) ٧٦(
 .٥١نحل: ال) ٧٧(
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٧٩٦

  .)٧٩(وصف مؤكٌِّد ملا قبله »اثنني«. فاألخفش يرى أنَّ )٧٨(»االثنني«

يظهر يل جليًّا أنَّ ثعلًبا قصد من عبارته: (واكتفوا بالتثنية بال عدد، فقالوا: 
، ألنَّ االثنني ال خيتلفان، فإْن ِجْئَت معهما باثنني كان واحًدا) أنَّ ِعنِدي ِدرَمهانِ 

مفعوًال به أوََّل، ولكنه  »اثنني«األصل عنده: ال تتخذوا اثنني إهلني، فيكون إعراب 
  مفعوًال به ثانًيا. »إهلني«تأخر، و

وما عناه ثعلب ليس بشيء ألنَّه  ،واحلقُّ ما ذهب إليه األخفش من البصريني
 »اثنني«يد يف املعىن، مغرب يف اإلعراب، ويظهر يل رجحان رأي األخفش ألنَّ بع

  جاءت بعد متام الكالم، فجاءت تأكيًدا إلهلني اليت دلَّت على العدد واملعدود مًعا.

  منهج اإلمام ثعلب في الردِّ على البصريين:

ا يف ميتاز هذا النحوي البارع باحلكمة والقصد يف إطالق أحكامه، فليس عنيفً 
رّده أبًدا، بل كانت هذه الردود صادرة عن فهم للمسائل، وقد ال يذكر رأيه أحيانًا، 
ا بل إنه ينقل ما قاله شيخاه الكسائيُّ والفرّاء، وإذا ما اختلف هذان يف رأي مّ 

وجدناه يتبَّع الفرّاء، ومن عباراته اليت استعملها يف دفاعه عن الكوفيني وانتصاره هلم 
. ويف مسألة )٨٠(ط، وهذا باطل، وهو خطأ، ال يصحُّ، وليس بشيءقوله: هذا غل

  .)٨١(التقريب رّد على سيبويه قائًال: إنَّه ال يعرف التقريب

ومنهج ثعلب يف البحث والرّد كان يعتمد على: السماع والقياس والتعليل، 
  وسأعرض هلا بإجياز:

                                                           
 .٣٧٨: ١) معاين القرآن لألخفش ٧٨(
 .١٩٢٦وارتشاف الضرب أليب حّيان ص  ٢٠٤: ٣) معاين القرآن للزجاج ٧٩(
 . ٣٣٠، ٤٢٢، ٥٤، ٥٢) جمالس ثعلب ٨٠(
 .٥٤ -٥٢) املصدر نفسه ص ٨١(
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٧٩٧

ائله، وكان استعمل ثعلب الشاهد القرآين أساًسا يف توضيح مس السماع: - ١
رجًال ديـًّنا حيرتم القراءات القرآنية ويقف منها موقًفا موافًقا خبالف بعض البصريني  

، أتى بالشاهد هنا ليوضح )٨٢(ُقْل ُهَو اللَُّه َأَحدٌ كاملازين مثًال، ففي قوله تعاىل: 
، )٨٤(نَـْنيِ ال تـَتَِّخُذوا ِإَهلَْنيِ اثْـ ، وذكر قوله تعاىل: )٨٣(عماد »هو«رأي سيبويه يف أنَّ 

ليكون حمور املسألة اليت رّد فيها رأي البصريني وعلى رأسهم األخفش يف كون اثنني 
. ليبّني قلة علم البصريني )٨٦(َلُكمْ  َهُؤالِء بـََناِيت ُهنَّ َأْطَهرَ . وجاء بقراءة )٨٥(توكيًدا

م إىل احلكم على القراءة باللحن، ولو عرفوا التقريب ما فعلوا ذ لك. واحلقُّ اليت أّدت 
يُقال أنَّ ثعلًبا كان ينتقي الشواهد القرآنية اليت ُتَكوُِّن املسألة النحوية ويَتعرَُّض ملوضع 
االستشهاد دون التعّرض للتفصيالت الكثرية، وال يكثر من أوجه اإلعراب، وموقفه 
 من القراءات ُتظِهر احرتامه وإجالله وتقديره الشديد للقراءات القرآنية. ومل أحلظ

اهتمامه باحلديث النبوي الشريف يف رّده على البصريني، وال يعين هذا أنّه مل يستشهد 
  باحلديث الشريف، لكنَّ استشهاده به كان قليًال قياًسا بالشواهد القرآنية.

كان يسوق الشاهد ليوضح به الرأي الذي يريد   ،شواهد الشعريةوفيما خيّص ال
  :)٨٧(قول الشاعر، وهذا ما رأيناه يف واعتماَدهبيانه 

                                                           
 .١خالص:إلا) ٨٢(
 .٤٢٢) جمالس ثعلب ص ٨٣(
َا ُهَو  كر واحًدا توكيًدا يف قوله:. قال أبو إسحاق: فذكر اثنني توكيًدا كما ذ ٥١النحل: ) ٨٤( ِإمنَّ

 .٤٨٠]. إعراب القرآن للنحاس حتقيق زهري غازي زاهد ص١٩األنعام: [إَِلٌه َواِحدٌ 
 .٤٨٠) إعراب القرآن ص ٨٥(
 .٧٨هود: ) ٨٦(
 .٥١٣) جمالس ثعلب ٨٧(
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٧٩٨

 يــــا صـــــاِح يـــــا ذا الضـــــامِر الَعـــــْنسِ    والرَّحــــــِل ِذي األقتــــــاِب واحلِلــــــسِ 

  .»الضامر«جاء به ليخطئ سيبويه يف رواية رفع 
  ليغلط به املازين: )٨٨(وساق الشاهد الشعري

ـــــــــــــا ــْن غريُنــا   حـــــــــــــبُّ النَّـــــــــــــيبِّ حمّمـــــــــــــٍد إيّان  فكفــى بــه فضــًال علــى َم

عم رأيه فقد كان ينقل عن الكسائيِّ كثريًا وعن واستشهد ثعلب بكالم العرب ليد
نَّ أبياتًا، وجاَد أبياتًا، وُجْدَن أبياتًا ... ليستدل )٨٩(مساعه فقال: َمرْرُت بأبياٍت جاَد ِ

ذه الشواهد على جواز دخول الباء على فاعل كل فعل ماٍض ثالثي حمّول إىل فعل 
  داّل على مدٍح أو ذمٍّ خاص مشرب معىن التعجب.

وهنا وجدت شيًئا مل أكن ألنساه وهو أنَّ ثعلًبا وافق أصحابه يف منع إعمال 
صيغ املبالغة علًما أنَّ هذا العمل لصيغ املبالغة من املسموع بكثرة عن العرب يف 
إعماهلا، فهو بذلك خيرم قواعد الكوفيني خرًما بالًغا؛ وخيالف منهجهم العام يف 

  لقليل والنادر.التوجيه النحوي وذلك باالستشهاد با

مل يكن ثعلب قّياًسا، فهو االبن البار ملذهبه النحوي، فقد كان دائم القياس:  - ٢
االعتداد بالسماع، ومتّسك بالنصوص شعرًا ونثرًا، وبىن القاعدة النحوية على املسموع عن 
العرب، وإن كان قليًال، فهو يقيس، من ذلك: التعجُّب من الفعل املبين ملا مل ُيسمَّ 

  .)٩٠(عله، وهذا قياس، وإن كان املسموع قليًال نادرًا، وذلك إذا كان ملدح أو ذمفا

 »بئس«و »نعم«ومثال آخر ساقه قياًسا وهو جواز دخول الباء على فاعل 
وغريها من األفعال الثالثية املاضية احملّولة إىل فعل دالٍّ على مدح أو ذمٍّ، حنو: جاد 

                                                           
 .٣٣٠) جمالس ثعلب ص ٨٨(
 .٣٢٩) نفسه ٨٩(
 .٣٣٠) نفسه ٩٠(
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٧٩٩

  .)٩١(بثوبك ثوبًا. وطاب بطعامك طعاًما
َهُؤالِء بـََناِيت ُهنَّ ويؤّكد قياسه عندما دحض رأي ابن جؤية معاصره حني قرأ: 

وجعله حاًال يعين أطهَر، يقول ثعلب: وليس هو كما قالوا، هو خرب ) ٩٢(َلُكمْ  َأْطَهرَ 
باأللف  »هذا«قياسه: إذا جاؤوا مع  . وقال ثعلب موضًحا)٩٣(هلذا كما كان يف كان
الم نعًتا هلذا، فقالوا: هذا الرََّجُل قاِئٌم. وقد أجاز أهل البصرة والالم كانت األلف وال

إذا كان معهوًدا أن ينصب الفعل، وقد أجازه بعض النحويني، والفرّاء يأباه، وإّمنا نعتوا 
ذا الرَُّجِل، ورأْيُت هذا الرَُّجَل، فجعلوه تابًعا هلذا، ألنَّه  هذا باألمساء فقالوا: َمرْرُت ِ

  .)٩٤(دي الرجل أجناس فال يدري إىل أيِّها أشرتيكون بني ي
إذا أضفت األوقات إىل «ومن كلياته اليت تعّرب عن صورة القياس عنده، قوله: 

  .)٩٥(»مرفوع فارفع، وإىل منصوب فانِصْب، وجيوز ذا يف ذا، وذا يف ذا
 آراء الذين سبقوه، وما كتاباته إالّ  ُتظهروميكن أن أقول: إنَّ ثعلًبا صورة أمينة 

سجل يستوعب فيه آراءهم، وتكثر اآلراء الزاخرة يف جمالسه حتكي صور اخلالف بني 
الكوفيني والبصريني، وهو ناقل هلذه اآلراء معّلق عليها مبا يشري إىل التزامه منهج 
م ال حييد، ويرى آراءهم أعالًما نصبت  الكوفيني يف القياس، وكيف سار على در

  .أمام عينيه، وال ميكن جتاوزها

  الخاتمة:
وصفوة القول أن جمالَس ثعلب حتوي ثروة حنوية كبرية، فكان لرئاسته مذهب 

                                                           
 .٣٣٠) نفسه ٩١(
 .٧٨) هود: ٩٢(
 .٥٣جمالس ثعلب ص  )٩٣(
 .٥٤) نفسه ص ٩٤(
 .٥٥) نفسه ص ٩٥(
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٨٠٠

ذه الكثرة من املسائل النحوية اليت عاجلها  الكوفيني أثر واضح يف الكتاب يتجلى 
وفّصل القول فيها، مورًدا رأيه ورأي شيوخه الكوفيني، واستعمل الشواهد القرآنية 

ونثرًا، فكان أميًنا بنقله وفًيا ألستاذيه الكسائيِّ والفرّاء، فإن بكثرة وكالم العرب شعرًا 
اختلفا اتَّبع الفرّاء، وقد خيالفهما أحيانًا، وهذه اجملالس فيها مصطلحات كوفية كثرية، 
وتعليالت مبسطة تدل على عقلية ثعلب النحوي املصرِّف ملا يعرض له من أساليب 

  تصريف العامل املتمكِّن الثَّبت.

  صادر والمراجعالم
شرح الكافية يف النحو، دار ه): ٦٨٨األسرتاباذي، رضي الدين حممد بن احلسن (ت -

  م.١٩٩٥ -ه١٤١٥الكتب العلمية، بريوت، 
، حتقيق: فائز فارس، معاني القرآنه): ٢١٤األخفش األوسط، سعيد بن مسعدة (ت -

  م.١٩٨١ -ه١٤٠١الكويت، الطبعة الثانية، 
، املكتبة التجارية، اإلنصاف في مسائل الخالفه): ٥٧٧ت (تاألنباري، أبو الربكا -

  م.١٩٦١ -ه١٣٨٠القاهرة، 
، حتقيق: البحر المحيطه): ٧٤٥أبو حيان األندلسي، حممد بن يوسف الغرناطي، (ت -

  ه.١٣٢٠عادل عبد املوجود وآخرون، دار السعادة، مصر، 
، حتقيق: ه)١٠٩٣(ت لعربخزانة األدب ولبُّ لسان االبغدادي، عبد القادر بن عمر،  - 

  .م١٩٨٩ - ه١٤٠٩عبد السالم هارون، القاهرة، مكتبة اخلاجني، الطبعة األوىل، 
، حتقيق: عبد السالم مجالس ثعلبه): ٢٩١ثعلب، أبو العّباس أمحد بن حيىي (ت -

  م.١٩٤٨هارون، دار املعارف، القاهرة، 
، حتقيق: عبد السالم البيان والتبيينه): ٢٥٥اجلاحظ، أبو عثمان عمر بن حبر (ت -

  م.١٩٦٠ -ه١٣٨٠هارون، مكتبة اخلاجني، القاهرة، 
، حتقيق حممد علي النجار، دار الخصائصه): ٣٩٢ابن جين، أبو الفتح عثمان (ت -

  م.١٩٥٢الكتب املصرية، القاهرة، 
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٨٠١

احملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات ه): ٣٩٢ابن جين، أبو الفتح عثمان (ت  -
حتقيق: علي النجدي ناصف ود. عبد احلليم النجار، ود. عبد الفتاح شليب، واإليضاح عنها، 

  م.٢٠٠٤ -ه١٤٢٤القاهرة، 
، ميمون بن قيس: شرح الدكتور حممد حممد حسني، مكتبة كلية ديوان األعشى الكبير -

  م.١٩٥٠اآلداب، القاهرة، 
جة عبد الغفور احلديثي، مطبوعات و ديوان أمّية بن أبي الصلت زارة اإلعالم : حتقيق 

  م.١٩٧٥ -ه١٣٩٥العراقية، بغداد، 
  ه.١٣٥٠، دار الكتب املصرية، ديوان جّران العود النُّميري -
، حتقيق: عبد املنعم عبد الرؤوف شليب، املكتبة التجارية، القاهرة، ديوان عنترة بن شدَّاد -

  م.١٩٧٠ -ه١٣٩٠د.ت. وحتقيق: حممد سعيد مولوي، دمشق، املكتب اإلسالمي، 
، حتقيق: حممد أبو طبقات النحويين واللغويينه): ٣٧٩الزبيدي، حممد بن احلسن (ت - 

  الفضل إبراهيم، وحممد علي البجاوي، احلليب البايب، القاهرة، الطبعة الثانية، د.ت.
، حتقيق: إبراهيم انيهإعراب القرآن ومعه): ٣١١الزّجاج، أبو إسحاق إبراهيم بن الّسرّي (ت - 

  م.١٩٦٣ة املصرية العامة للنشر والتأليف والرتمجة، القاهرة، األبياري، املؤسس
، حتقيق: مجالس العلماءه) ٣٣٧الزجاجي، أبو القاسم عبد الرمحن بن إسحاق (ت -

  م.١٩٦٢ -ه١٣٨٢عبد السالم هارون، املؤسسة العربية احلديثة، القاهرة، 
مراجعة حممود حممد ، حتقيق عبد الستار فرّاج، أشعار الهذليينالسكري، أبو سعيد:  -

  م.١٩٦٥ -ه١٣٨٤شاكر، دار العروبة، القاهرة، 
، حتقيق: عبد السالم الكتابه): ١٨٠سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنرب (ت -

  م.١٩٩١ -ه١٤١١هارون، دار اجليل، بريوت الطبعة األوىل، 
عبد  ، حتقيق: د.األصول في النحو): ٣١٦ابن السراج، أبو بكر حممد بن سهل (ت -

  م.١٩٩٩ - ه١٤٢٠احلسني الفتلي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الرابعة، 
، حتقيق: د. حممد علي سلطاين، مطبوعات جممع اللغة شرح أبيات سيبويهابن السريايف:  -
  م.١٩٧٦ -ه١٣٩٦العربية، 
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٨٠٢

همع الهوامع شرح جمع ه): ٩١١السيوطي، جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر (ت -
، ُعِين بتصحيحه حممد بدر الدين النعساين، مطبعة دار السعادة، الطبعة العربيةالجوامع في علم 

  ه.١٣٢٧األوىل، القاهرة، 
بغية الوعاة في طبقات  ه):٩١١السيوطي، جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر (ت -

 -ه١٣٨٤، حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم، مصطفى احلليب البايب، القاهرة، اللغويين والنحاة
  م.١٩٦٤
: حتقيق حممد علي معاني القرآنه): ٢٠٧الفرّاء، أبو بكر زكريا حيىي بن زياد (ت -

  م.١٩٥٥الّنجار، وأمحد يوسف جنايت، دار الكتب املصرية، 
، حتقيق: السيد تأويل مشكل القرآنه): ٧٧٠ابن قتيبة، عبد اهللا بن مسلم الدينوري (ت - 

  م.١٩٧٣ - ه١٣٩٣أمحد صقر، دار الرتاث، القاهرة، 
، حتقيق: أمحد رصف المباني في شروح حروف المعانياملالقي أمحد بن عبد النور:  -

  م.١٩٨٥ -ه١٤٠٥حممد اخلرّاط، دمشق، الطبعة الثانية، دار القلم، 
، حتقيق: عبد الرمحن السّيد، شرح التسهيله): ٦٧٢ابن مالك، حممد بن عبد اهللا (ت -

  م.١٩٩٠ - ه١٤١٠وحممد بدوي املختون، هجر، 
لق عبد اخلاحممد ، حتقيق: المقتضبه): ٢٨٥املربد، أبو العباس حممد بن يزيد (ت -

  .ه١٣٨٥عضيمة، الطبعة األوىل، القاهرة، 
  م.١٩٨٥دار صادر، بريوت،  ،لسان العربه): ٧١١ابن منظور، حممد بن منظور (ت -
 قيق: د.، حتإعراب القرآنه): ٣٨٨النحاس، أبو جعفر أمحد بن حممد بن إمساعيل (ت - 

  م.٢٠٠٥ - ه١٤٢٦زهري غازي زاهد، عامل الكتب. بريوت، الطبعة األوىل، 
  ت.الفهرست، القاهرة، د.ه): ٣٨٥ابن الندمي (ت -
، عامل شرح المفصله): ٦٤٣ابن يعيش، موفَّق الدين حممد بن يعيش بن علي (ت -

   م.١٩٨٨ -ه١٤٠٨الكتب، بريوت، 



  ٨٠٣

  
  المقاالت واآلراء

  
  

  ُهويتي الشعرية
  )*(سليمان العيسى

  
.. هذا الكائن الغريب الذي مل تستطع البحوث والدراسات أن تضع له الشعر

تعريًفا يطمئن هو، أو نطمئن حنن، إليه حىت الساعة. إنه ما يزال يستعصي على 
حيمل  - يف رأيي -التعريف، ويرفض كل إطار حمدد يوضع فيه. ولكنه سيظل أبًدا 

  دقات قلب صاحبه، وتنفسه الطبيعي، وحىت لون عينيه.

  يف الوقت نفسه يرفض الشعر أن يستجيب لدعوتنا حني ندعوه.

لَكْم حاولت أن أجلس إىل مكتيب، وأفكر يف موضوع معني، علَّين أستطيع أن 
  أكتب عنه قصيدة أو حىت بضعة أبيات.

  يسعفين مبا أريد.يكن ولكن قلمي مل 

عجبت بأولئك الباحثني الذين حيددون ألنفسهم موضوًعا للدراسة يف أي ولَكْم أُ 
وقت يشاؤون، مث ينكبُّون على مجع املعلومات عنه حىت يستكملوها، ويبدؤون بعد 

  ذلك يف حترير دراستهم خطوة خطوة بدأب وانتظام.

                                                           
 عضو جممع اللغة العربية بدمشق. )*(
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  أن أفعل مثلهم ؟ -أنا الشاعر  -ِملَ ال أستطيع 

  وآثرته على الدراسة األكادميية... أيكون ذلك ألنين اخرتت الشعر،

  أو ألن طبيعيت قادتين إىل هذا، وليس إىل تلك ؟

، وجيعلين  أكون منغمًسا يف أمور احلياة أحيانًا. وفجأًة.. أحس هاجًسا يُِلحُّ عليَّ
  أبتعد عنها، وأنساق إىل هاجسي اخلاص حىت أمأل نفسي به.

أصابعي وورقي حىت أنتهي منها،  وتبدأ القصيدة، أو األبيات الشعرية، تنثال على
، والتدقيق فيها ،ومراجعتهااليت كتبتها السوداء السطور  تأمُّلوأنتقل بعد ذلك إىل 

وإجراء بعض التصحيحات، أو تعديل بعض الكلمات والتعابري، حىت أرضى عنها، 
  وأضعها جانًبا.

  نفسه.. يفرضالشعر 

  حىت يكتبها هاوالقصيدة حتاصر شاعر 

لذاته اليت تعتمل فيها عوامل كثرية تشكل مبجموعها  صورة، أو وهي قطعة منه
  هوية الشاعر. أتراين خمطًئا حني قلت مرة:

  لست أنا الذي أكتب القصيدة، وإمنا هي اليت تكتبين ؟

د عملية والدة القصيدة وحتققها يف قطعة لقد حاولت منذ أمد بعيد أن أجسِّ 
  فيها على لسان القصيدة نفسها: أقول» مولد القصيدة«شعرية أعطيتها عنوان 

 أُومـــُض يف اَألعمـــاق ملـــَح الشـــهابْ 
  

 يف شــــارٍع، يف هــــدأٍة، يف اصــــطخابْ   
  

 أُومــــــــــُض وخــــــــــز الــــــــــربق يف رأســــــــــهِ 
  

 أتركــــــــــــــُه، أمضــــــــــــــي وراَء الســــــــــــــحابْ   
  

ـــــــــــــــرؤىَيظُنُّـــــــــــــــ  ين ضـــــــــــــــعُت..يلمُّ ال
  

 ينســــــى يــــــًدا دقــــــت بقلــــــب الضــــــبابْ   
  

ــــــــــــوٌم، وعــــــــــــاٌم، فمــــــــــــاوين  طــــــــــــوي ي
  

 عنــــــــدي حســــــــابْ للعمــــــــِر، للتــــــــاريِخ   
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ــــــــــــــه ــــــــــــــنفُض عــــــــــــــن جفن ــــــــــــــًة ي  وبغت
  

 فَّ جناحــــــــــا ُعَقــــــــــابْ شــــــــــيًئا كمــــــــــا ر   
  

 كمـــــــا هـــــــوت فـــــــوق الثـــــــرى قطـــــــرةٌ 
  

 مــــــــن غيمــــــــٍة جمهولــــــــة، مــــــــن ســــــــرابْ   
  

ا  َوْهــــــــــٌم.. أعــــــــــادت؟ إنــــــــــه صــــــــــو
  

 أَعرفُــــــــه، يهمــــــــس خلــــــــف احلجــــــــابْ   
  

 يشــــــــــــــتدُّ، جيتــــــــــــــاُح بــــــــــــــال موعــــــــــــــدٍ 
  

ـــــــــــذرين بالعقـــــــــــابْ     بـــــــــــال صـــــــــــدى، يُن
  

ـــــذكرى، يصـــــبُّ ال  ســـــماُيضـــــيُء بال
  

 يف شــــــــــــفيت غمغمــــــــــــًة مــــــــــــن ربــــــــــــابْ   
  

ــــــــراع احللــــــــو.. مــــــــا بيننــــــــا!  يــــــــا لَلصِّ
  

 أرهقتُـــــه.. مـــــا زلـــــُت حـــــىت اســـــتجابْ   
  

الشعر مرآة لذات الشاعر فيما هو عميق فيها، وما هو طارئ، فيما هو 
  أساسي، وما هو ثانوي.

يقها، فتنقص أو طور ككرة الثلج اليت تتدحرج يف طر وهي يف مجيع األحوال تت
ا طول احلياة.تزيد،    ولكن مركز الثقل فيها يبقى الدعامة اليت حتدد مسري

واآلن.. ما اخليوط األساسية يف نسيج ذايت الشاعرة اليت ميكن أن تؤلف ما 
ا ؟   نسميه هوية الشاعر، أو طعمه، أو نكهته اليت يعرف 

ا أوًال طفوليت..   إ

ر العاصي..   طفوليت يف القرية، على ضفاف 

  لدي الشيخ أمحد بالذات.ويف بيت وا

  يف نتاجي الشعري: وظهرلشدَّ ما شدين هذا اخليط، 

  دراسيت يف مكتب الشيخ أمحد..

  حفظي للقرآن الكرمي وأنا يف السابعة..

  ئذ.. للمعلقات، واملتنيب، ومئات القصائد القدمية واحلديثة..وبعد

  ومتكُّين من العربية الفصحى..
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عريب الذي ظل على امتداد العمر مركز كل ذلك أعطى شعري هذا الطابع ال
بالرغم من اطالعي فيما بعد على اآلداب األجنبية، وحفظي وترمجايت للكثري  الثقل..

  من روائعها.
الطفولة الغنية ثقافيًّا كانت فقرية ماديًّا، إىل احلد الذي جعل والدي يتأخر  تلك

املدينة حىت الرابعة عشرة من يف إرسايل إىل املدرسة االبتدائية الوحيدة اليت كانت يف 
  عمري.

* * *  
م من الفالحني يكدُّون،  لقد حزَّ يف نفسي منذ الصغر أن أرى أهلي وأقرا

ينعم آغا القرية  على حنيويتعبون يف العمل الزراعي وال جينون منه إال القليل، 
اية املوسم لتحصيل ج ل ما حبياة هادئة، يف بيته اجلميل، بأعلى اجلبل، ويأيت يف 

  أعطته األرض.

هذا الرفض للظلم واالستغالل سجلته يف األبيات األوىل اليت كتبتها يف طفوليت،  
  كما يف هذين البيتني الساخرين:

 َأال يــــــــــــــا أيهــــــــــــــا الفقــــــــــــــراُء موتــــــــــــــوا
  

 لكـــــــــــم يف جنـــــــــــة الفـــــــــــردوس قـــــــــــوتُ   
  

ـــــــــــوتُ  ـــــــــــت لكـــــــــــم َمثَّ البي  لقـــــــــــد بُني
  

ــــــــــــــــا جيــــــــــــــــري شــــــــــــــــهيا    وكــــــــــــــــوثركم 
  

ا ال يتجزأ من ذايت حىت اآلن، وميلي عليَّ عشرات ل جزءً وظل هذا الرفض يشكِّ 
  القصائد، ومئات األبيات اليت تتحدث عن جهد الكادحني ومهومهم.

ولعله هو الذي دفعين ذات يوم إىل كتابة قصة أيب ذر الغفاري الشعرية، 
م عرب التاريخ.   الشخص الذي اخرتته منوذًجا للدفاع عن مهوم احملرومني وعذا

ض االحتالل، واحلرص على لث يف نسيج ذايت الشاعرة وهو رفهناك خيط ثا
  واحلرية. االستقالل
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اليت كانت حتاك فيها املؤامرات  املرحلةت يف لواء إسكندرون، يف تلك لقد نشأ
  لسلخه عن وطنه الصغري سورية، ووطنه العريب الكبري .

جيثم على  وكانت أبيات شعري وقصائدي اليت تندد باالستعمار الفرنسي الذي كان
صدر سورية آنذاك، واالستيالء الرتكي، سالحي يف املعركة قبل اهلجرة وبعدها، حني 

  يف جسد الوطن العريب اغتصابًا ومتزيًقا.أخذت املصائب تتواىل، وتعمل 

نين قروي، مستضعف، كادح من بقعة مغتصبة، ينتمي إىل وطن عريب واسع، ألو 
ممزق، يتعرض باستمرار لالعتداء  خلفمتمرتامي األطراف، عميق اجلذور، ولكنه 

كان أهم هذه العناصر ورمبا   -واالقتطاع والتجزئة، فإن هناك عنصرًا آخر يف ذايت الشاعرة 
  القومي العريب. االنتماءوهو  -وأبعدها أثرًا يف حتديد هوييت الشعرية 

 ، يف جواليتاالنتماء عن هذا أن يعربِّ  -امتداد العمر  -لقد حاول شعري على 
الكثرية يف أرض الوطن من احمليط إىل اخلليج، ويف متابعيت املشكالت اليت يتعرض هلا مجلًة 

  وتفصيًال.

ومبكرًا، سجلت هذا اهلم القومي الذي شغل حيايت وشعري يف الصفحة األوىل 
  من إحدى جمموعايت الشعرية القدمية، حني تركت هذه األبيات الثالثة تتحدث عين:

ــــــــــــا حبَّــــــــــــات رمــــــــــــٍل عَ   ِطَشــــــــــــتْ إ
  

ـــــــــــــأَس فيهـــــــــــــا الظمـــــــــــــأُ     فتحـــــــــــــدَّى الي
  

 أنـــــــــا يف أعمــــــــــاق قــــــــــومي صــــــــــرخةٌ 
  

ــــــــــــــــــــــرَأُ     تتشــــــــــــــــــــــظَّى، ال قصــــــــــــــــــــــيٌد يـُْق
  

 َحْســــــــُب حلــــــــٍن ينتهــــــــي يف وتــــــــري
  

ــــــــــــــــدأُ    ــــــــــــــــه يف صــــــــــــــــدر غــــــــــــــــريي يب  أن
  

من هذه  بعد طباعة أعمايل الشعرية الكاملة، خطر يل أن أنظر إىل مكانة كلٍّ 
  املختلفة يف هذه اآلثار.. فماذا رأيت ؟» املكوِّنات«

والكبار، لقد شغلت الطفولة مكانة ليست بالقليلة يف كتابايت الشعرية للصغار 
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  وال سيما يف ديواين: أحكي لكم طفوليت يا صغار.

  :»أحكي لكم طفوليت يا صغار«أقول يف 

  يف احلارِة الصغريَةْ 

  يف بيتنا القرميدْ 

  صغارْ  عاش أيب يكافُح األياَم يا

  كان وديًعا كنسيم الصيف، كاألشعارْ 

  يعّلم الصغاَر والكبارْ 

  يعّلم القرآنْ  ،يف بيتنا

  والصرَف والنحَو، وحسَن اخلط، والبيانْ 

  شيٌخ حيبُّ الناَس ُمبصرينْ 

  يقاتْل الظالم باحلرف الذي يُبنيْ 

* * *  

  وأنا يف الداِر تعلَّمتُ 

  ُأستاذي الرائَع كان أيب

  القرآنْ  َجوَّدُت على يده

  ، حفظُت عن العربِ وحفظتُ 

  صًصا وقصائَد كاللهبِ قِ 

  ُأستاذي الرائَع كان أيب

ويف املسرحية نفسها أقول يف النشيد اخلتامي عن االستغالل والظلم الذي حييق 
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  بالكادحني الذي يبنون كل شيء وال حيصلون على شيء:
  العطاءْ 
  والبناءْ 

  كلُّ ما فوق الثرى
  كل ما حتت السماءْ 

  عماراٍت ودورْ من 
  من قالٍع وقصورْ 
  من حقوٍل ناضرة

  ومثاٍر فاخرة
  هو صنع الفقراءْ 

* * *  
  قرييت كانت فقرية

  يا صغاري
  عرفت حر الظهرية

  يف النهارِ 
  عرفْت برَد الشتاء

  عرفْت طعَم الشقاءْ 
  واستمرَّ الناَس فيها يكدحون

م يقتسمونْ    حزَ
  فقَرهم يقتسمون

  ما بينهم يقتسمونالذُّرَِة الصفراء في ورغيفَ 
ار ضاحٌك يقتسمون   وإذا مرَّ 
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كما كان للواء إسكندرون، بلدي الصغري، قصائد كثرية، ألَّفت شطرًا كبريًا من 
الذي مجعته أخريًا، أقتطف منها هذه األبيات اليت قلتها يف الذكرى » كتاب اللواء«

  العشرين لسلب هذه البقعة الغالية من األرض العربية:

ــــــــــا  وطــــــــــين الصــــــــــغري عشــــــــــرون.. ي
  

ـــــــــــــــــــــــــيب   ـــــــــــــــــــــــــها َضـــــــــــــــــــــــــرَباِت قل  أُحسُّ
  

 مل أنــــــــــــَس يــــــــــــا بلــــــــــــدي، ففيــــــــــــكَ 
  

 علـــــــــــى الرصـــــــــــاص فتحـــــــــــُت هـــــــــــديب  
  

 أطفالُـــــــــــَك الثـــــــــــوار هـــــــــــم شـــــــــــعري
  

 كمـــــــــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــــــــانوا.. وحـــــــــــــــــــــــــــــيب  
  

* * *  

  وفيما خيص الوطن العريب وأقطاره، فقد اجتمع لدي:

  ديواُن اجلزائر

  وديوان فلسطني

  وديوان اليمن

  وديواُن العراق

  وديوان لبنان

  وديوان أنا ومصر العربية

  إىل الدواوين اخلاصة بسورية مثل: إضافةً 

  حكاية اَألَزل -ديوان دمشق 

  وديوان حلب

  وديوان الساحل العريب السوري.. إخل.

مٍّ    عريب واحد ينبض فيها مجيًعا. لقد حفلت هذه الدواوين 
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ا، كان الشعر الذي ضمته بني دفتيها يتحدث عن الوطن العريب أرًضا وناسً 
، وكفاحه الذي يصل هاوماضًيا وحاضرًا، كما يتحدث عن املشكالت اليت يعاني

دأ بعد ويف املقاومة اليت  أحيانًا إىل حد الثورة. ويف ثورة اجلزائر وثورة فلسطني اليت مل 
  خاضها وما يزال خيوضها لبنان، أنصع مثال على ذلك.

بدأت يف شعري بقصيدة  -كما أوثر أن أمسيها   -الوهج القومي  مرحلةولعل 
يوم أعلن مجال عبد الناصر تأميم قناة السويس. واستمر هذا » الزحف املقدس«

 الذي بعثته مصر يف جنبات الوطن العريب كله يعيش يف قصائدي الالحقة الوهج
الواحدة تلو األخرى إىل أن بلغ ذروته يف إعالن الوحدة بني سورية ومصر وقيام 

اليت كانت حدثًا هزَّ األرض العربية من أقصاها إىل  ،دةاجلمهورية العربية املتح
 املرحلةأقصاها. جيد القارئ ذلك يف ديواين اخلاص (أنا ومصر العربية).. يف هذه 

  بالذات أتلمس خيوط هوييت الشعرية ألجدها يف ذروة حتققها وتوهجها.

  قتطف هذه األبيات:من قصيدة (يف عيد الوحدة) أ

 أنســـــــــابُ  أنـــــــــا يف زمحـــــــــِة احلنـــــــــاجرِ 
  

ــــــــــــــا ذهــــــــــــــوال   ًــــــــــــــا حينًــــــــــــــا، وحيًن  جنون
  

 حلظـــــــــــــــــــاٌت والليـــــــــــــــــــُل يـــــــــــــــــــرقُص،
  

 واألضــــــــــواءُ تعلــــــــــو مــــــــــدينيت إكلــــــــــيال  
  

 وعلـــــى األفـــــِق جنمـــــٌة هزَّهـــــا العيـــــُد،
  

ــــــــــــــــــــــــــيال   ــــــــــــــــــــــــــا تقب ِ  فــــــــــــــــــــــــــروَّْت جارا
  

ـــــــــد زويل ـــــــــياع والقي ـــــــــايل الضَّ ـــــــــا لي  ي
  

 حنـــــــــــن بـــــــــــاقون وحـــــــــــدًة لـــــــــــن تـــــــــــزوال  
  

اليت قيلت عندما مر نعش من ديوان فلسطني سأكتفي بتسجيل هذه األبيات 
ر بردى يف دمشق:   فدائي على ضفاف 

  منذ قرونيف جسِد النهِر امليِِّت 

  ُقَشْعريرةْ دبَّت كالنَّار 
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  كشرارِة برٍق..

  راحت تُلهب ظهر األرض املقهورة

  كالسهم األمحر مرَّ النعشْ 

  ليقول: أنا الدربُ 

  صميت، واملوت جيّللين، صميت الدربُ 

  وُع رصاًصاوأنا اجلسُد املزر 

  فجَر األمِس.. أنا الشعبُ 

لبنان فقد كانت يل معه وقفات من صميم الشعر. سأقف قليًال عند  أما جنويبّ 
  هذا الذي أنشدته ذات يوم يف النبطية من قصيدة بعنوان:

  شفق من اجلنوب وكانت املقاومة يف أوج اشتعاهلا:

  يلّفين السوادْ 

  يلّفين الرماد

  ُخيطئين الشروقْ 

  الغروبْ  ُخيطئين

  أتيه بني اَخلْطِو واَخلْطوِ 

  وبني اجلرح واجلرِح..

ا سهوبْ    سهوٌب.. دو

  أمدُّ للشعر يدي..

  جلمرٍة مل تشتِعْل ألوبْ 
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  أعوُد من جثة ُحْلمي

  َمتَّحي يف ناظري الدروبْ 

  العمياءْ » اهلوَّة«ويف جحيم 

  وحيُث صار الكفُر بالعروبة انتماءْ 

  يلوُح يل شَفقْ 

  يزلزُِل الغسقْ 

  يردين مشًسا بال غروبْ 

  يلوح يل اجلنوبْ 

* * *  

فقد حرصت على أن يضم ديوانه تلك اهلوة بني املاضي اجمليد وأما العراق 
واحلاضر الذي يعاين االحتالل والطغيان والتمزق، وقد وضعُت فيه احلوارية الشعرية 

  بني شهرزاد األسطورة وبني الشاعر على ضفاف شط العرب يف البصرة.

م الباقية  يف هذه احلوارية مررُت بعدد من األعالم الذين عاشوا فيها وتركوا بصما
على تراثنا العريب من اخلليل بن أمحد إىل اجلاحظ، إىل األصمعي فجرير والفرزدق وأيب 
نواس، وكنت أحاول أن أمد خيوط هوييت العربية خالل هذا النسيج الشعري كله، 

لعراق، خالل دراسيت اجلامعية يف دار املعلمني وأن أحتدث عن ذكريايت احلميمة يف ا
الراحل رفيق الدراسة بدر العالية ببغداد، وعن الصداقة اليت ربطتين بشاعر العراق 

  .ابشاكر السيّ 

* * *  
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وية الشاعر، ولكن  هنالك أعمال أخرى حتمل عناوين ال توحي بعالقة ما 
ا حساسة يف نسيج ذاته الشاعرة، ل خيوطً املواقف اليت تنطلق منها، وتعرب عنها، متثِّ 

مثل مسرحية ابن األيهم اليت متثل الصراع بني العنجهية الفردية وااللتزام الديين، 
الصراع بني احلرية الفردية واخلضوع للنظام،  تُبديومسرحية أيب حمجن الثقفي اليت 

ري ومسرحية ميسون اليت تقدم مثًال للتضحية يف سبيل التحرر، وقصة أيب ذر الغفا
ا فيما سبق واليت حاولت أن تعرب حبماسة عن الكفاح يف  الشعرية املطولة اليت ذكرُ

  سبيل العدل االجتماعي.

* * *  

ا، وما زلت  بإجياز... لعل خري ما جيسد هوييت الشعرية تلك العبارة اليت ردد
  أرددها، يف أكثر من مناسبة:

  أنا خليٌة يف جسد عريب،

ا،تبحث عن ماليني اخلاليا م   ن أخوا

  وتكافح لكي يتحرك اجلسد،

  .وتُبعث فيه احلياة



  ٨١٥

  
  

  صفحة لغة
  

  تذكرة بأهم أحكام توكيد الفعل بالنُّون
  

  )(د.محمد مكي الحسني الجزائري
  

األثر املعنوي هلذه النون هو توكيد املعىن، وختليص زمن املضارع لالستقبال، 
، أو ثقيلة مفتوحةوتقوية االستقبال يف صيغة األمر أو إرجاعها إليه. وتكون النون 

 ...لَُيْسَجَننَّ َولََيُكونًا مَِّن الصَّاِغرِينَ يف قوله تعاىل: وقد اجتمعتا  خفيفة ساكنة،
  ].٣٢[يوسف/ 

  وُجييز البصريون أن تكتب املخففة نونًا كما هو شائع: لَيكوَنْن!

أما الكوفيون فيجيزون كتابة النون املخففة باألِلف مع التنوين، كما يف اآلية 
  كقول الشاعر:الكرمية؛ فإْن وقفَت عليها وقفَت باألِلف،  

ـــداْ وال تـَْعُبـــِد الشـــيطاَن، واهللا  ْيتــــــــــــاِت، ال تـَْقَربـَنَّهــــــــــــا  فاْعُب
َ
 وإيـّـــــــــــاك وامل

  األصل: واَهللا فاْعُبَدْن، أي: اُْعُبْد! وقول اآلَخر:

ــاْ  وبـََلْغــَت حيــث الــنجُم َحتَْتــَك،  املــدى أَْقِصــْر، فـََلْســَت مبُْقِصــٍر، ُجــْزتَ   فاْربـََع

  : ِاْرَبْع = تـََوقَّف!واألصل: ِاْربـََعْن أي
                                                           

) ( .عضو جممع اللغة العربية بدمشق  
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  وال يؤكَّد بالّنونـَْني اخلفيفة والثقيلة إال الفعل املضارع وصيغة األمر.
  : الفعل املاضي لفظًا ومعًىن ال يؤكَّد بالنُّون أبًدا.أوالً 

ما  ، كما يف حالة على ِقلَّةأما إن كان ماضًيا لفظًا، مستقبًال معًىن، فقد يؤكَّد 
  ر:الدعاء. ومنه قول الشاع

 َســـْعُدِك، لـــو َرِمحْـــِت ُمتَـيًَّمـــا داَمـــنَّ   لـــــــوالِك مل يَـــــــُك للصـــــــبابة جاحنـــــــا

ُه ابن هشام (يف  أي: يدوم سعدك يف املستقبل، ألن الدعاء الئق باملستقبل، وَعدَّ
  املغين) شاذًّا.

. َتقلب زمَنه إلى الماضيأن يكون الفعل املضارع َمْنفيًّا بـ (مل)، اليت  وأَقلُّ منه
َسوَّغ توكيد املنفي بـ (مل) أنه مضارع يف اللفظ، كقول الشاعر َيِصف جبًال َعمَّه  وإمنا

  اخلصب وَحفَّه النبات:
َمــــــــــا  -لـم يـَْعَلَمـْا مـا  -َحيَْسُبه اجلاهُل   شــــــــــيًخا علــــــــــى كرِســــــــــيِّه ُمَعمَّ

  األصل: يـَْعَلَمْن.
البن » لزَُّبدا«يف الفقه الشافعي املشهور مبنت » غاية البيان«وكما جاء يف منت 

  : )ه٨٤٤ - ٧٧٣أرسالن (
ـــــــــــاِملٌ ِبِعْلِمـــــــــــِه   ُمَعـــــــذٌَّب ِمـــــــن قَبـــــــل ُعّبـــــــاِد الـــــــَوَثنْ  ـــــــــــنْ فـََع ـــــــــــم يـَْعَمَل  ل
ـــــــــــــــــلُ  ُـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــردودٌة ال تُقب ـــــــــن بغـــــــــري ِعلـــــــــٍم يعمـــــــــلُ   أعمال  وُكـــــــــلُّ َم

  توكيد صيغة األمر.ثانًيا:
  جيوز توكيد صيغة األمر ُمْطَلًقا، حنو: ِاْجَتهَدنَّ، اُْدُرَسنَّ 

وقد َخترج هذه الصيغة إىل الدعاء، كما يف شعٍر ألحد األنصار (عبد اهللا بن 
  رواحة) كان عليه الصالة والسالم يُردُِّدُه يوَم غزوة اخلندق:
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ــــــــــــــــا ــــــــــــــــداَم إن القـَْين ـــــــــــــــــــأَْنزَِلنْ   وثـَبِّــــــــــــــــت األَْق ـــــــــــــــــــا َف َنًة َعَلين  َســـــــــــــــــــِكيـْ

  نالحظ التوكيد يف (أنزلْن) وَعَدَمُه يف (ثبِّت).
  وحنو:

ـــــــهِ   بيَنمــــــا الُعســــــُر إْذ َداَرْت َمياِســــــريُ فَ   ِاْســـــــتقِدر اَهللا َخـــــــريًا واْرَضـــــــَنيَّ ِب

  وحنو ما جاء يف خطبة الوداع، إذ قال عليه الصالة والسالم:
  »أن كلَّ ُمْسِلٍم أٌخ للمسلم...  تـََعلَُّمنَّ أيها الناس، ِاْمسعوا قويل واْعِقُلوه، «

  ه فـَتَـَعلََّم). جاء يف معاجم اللغة:تـََعلََّم: مطاوع َعلََّم (َعلَّْمتُ 
  يقال: تـََعلَّْم (بصيغة األمر) يف موضع ِاْعَلْم !
  وعلى هذا: تـََعلَُّمنَّ = ِاْعَلُمنَّ، أي ِاْعَلُموا !

  : توكيد الفعل املضارع.ثالثًا
  املضارع ال يؤكَّد إذا كان خربًا ِصْرفًا، حنو: ُتْشرق الشمس كلَّ يوم.

رع حني يكون مثبًتا، مستقبًال، جواب قسم، مبدوًءا بالالم املفتوحة جيب توكيد املضا -١
  اليت تدخل على جواب القسم، وال يفصل بينه وبينها فاصل، حنو قوله تعاىل:

 ََواْلَقَمِر ِإَذا اتََّسق  لَتَـرَْكُنبَّ طَبَـًقا َعن طََبٍق  /؛ وقوله:١٩، ١٨[االنشقاق[  
 َُكمتَاللَِّه َألِكيَدنَّ َأْصَنام  /؛ وحنو: واهللا ألعمَلنَّ اخلَري جهدي.٥٧[األنبياء[  

  ميتنع بعد الَقَسم توكيد املضارع بالنون، إذا فـََقد شرط الثبوت فيكون منفًيا: - ٢
عيت للشهادة فواهللا  ا، حنو: إن ُد ما لفًظ ) إ مأ احلق. وكقول  ال أكُت

  امرئ القيس:

 بــــــــــاطال شــــــــــيخييــــــــــذهب واهللا ال   حـــــــــــــــىت أُبـــــــــــــــَري مالًكـــــــــــــــا وكـــــــــــــــاِهال
 القـــــــــــــاتلَني امللِـــــــــــــَك احلُـــــــــــــال ِحـــــــــــــال  خــــــــــــــــَري َمَعــــــــــــــــدٍّ َحَســــــــــــــــًبا ونــــــــــــــــائالً 
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] أي ال ٨٥[يوسف/  تَاهللا تـَْفَتُأ َتْذُكُر يُوُسفوإما تقديرًا، حنو قوله تعاىل: 
تفتأ تذكره، ألن حذف (ال) النافية كثٌري يف جواب القَسم عند أمن اللبس. ومن هذا 

  قول الشاعر:

ـــــــال واهللا   أنــت للــذّل عــاِرفُ مــن األرض، إال  ـــــــةً  َتهـــــــبطُ فحـــــــاِلف، ف  تـَْلَع

بط تلعًة إال أنت...   فاألصل: واهللا ال 
ب) وميتنع توكيده إذا فقد شرط االستقبال، فيكون زمنه للحال بقرينة تدل على 

  هذا كقول الشاعر:
ـــــــــــــيَـْعلمُ   بيــوتكم لــئن تــُك قــد ضــاقت علــيكم  ريب أن بيـــــــــــــَيت واســـــــــــــعُ  َل

هي املوطِّئة للقسم). وحنو: واِهللا » لئن«! (الالم يف  الحاليةألن املعىن هنا على 
  اآلن !لََتْذهُب 

... َوَلَسْوَف ج) وميتنع توكيده إذا كان مفصوًال من الم اجلواب، حنو قوله تعاىل: 
  ] (سوف) تؤكد الوعد وإن تأخر إىل حني!٥[الضحى/ يـُْعِطيَك رَبَُّك فـَتَـْرَضى

  تحسن توكيده، لكنه ال يبلغ درجة الواجب (أي جيوز التوكيد وعدمه)، وأمارته:ُيس -٣
) املدغم فيها (ما) الزائدة للتوكيد، إنْ لألداة ( فعَل شرطٍ أ) أن يكون املضارع 

  أي (إّما)، حنو: 
  من العدّو تأمْن أذاه. (األصل: إن حتذر...) تحذرنَّ إّما 

ُلَغنَّ إّما ومنه اآلية:    ].٢٣[اإلسراء /  اْلِكبَـَر َأَحُدُمهَا َأْو ِكَالُمهَا ِعنَدكَ  يـَبـْ
  ].٢٦[مرمي/  ِمَن اْلَبَشِر َأَحًدا فـَُقوِيل  تـََرِينَّ فَِإمَّا واآلية: 

  وكقول الشاعر:

 غـري ذي ِجـَدةٍ تجـْدني يا صـاِح إّمـا   فما التخلّـي عـن اخلِـّالِن مـن شـيمي

/ تكرِْمين أُكرِْمك.الشاعر الفعل بالنون، إذ يصّح لم يؤكد هنا    أن تقول: إّما تكرَِمينِّ
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  حنو: حيثما تكوَننَّ آِتَك.فتأكيده قليل» إنْ « أما إن كانت األداة غري ،  
 ، حنو:جواَب شرطأن يقع الفعُل  أقلُّ منهو

 وَمْهمـــــــا َتَشـــــــْأ منـــــــه فَـــــــزارُة تـُْعِطُكـــــــمْ   تمنعــــــــاْ ومهمــــــــا َتَشــــــــْأ منــــــــه فَــــــــزارُة 

  بنون التوكيد، قـََلَبها أِلًفا للوقف، وهو جواب الشرط.أصله َمتْنَـَعْن » متنعاْ «

  أو يأيت بعد أداٍة غري مصحوبٍة بـ (ما) الزائدة، حنو:

ـــــــــَة شـــــــــايف ـــــــــين قـُتَـْيَب ـــــــــُل ب ـــــــــًدا، وقـَْت ــــــثْـَقَفنْ َمــــــْن   أب  مــــــنهم فَلــــــْيَس بآيــــــبٍ  نـَ
  من نثقفْن، أي َمن َنْظَفر به.

  يف (إْن) الشرطية، كقول الشاعر: ملم تدغب) أن يكون املضارع بعد (ما) الزائدة اليت 
ــــــن ِعَضــــــٍة  ــــــَتنَّ وِم ــــــا يـَْنُب  إذا مات منهم ميٌِّت َسَرق ابُنهُ   شــــــكريُها م

  ! املعىن: ِاعمْل كَأين أنظر إليك، وال تبِطئ!ما َأرَيـَنَّكَ أو كقوهلم يف املثل: بَعْنيٍ 

  ج) أن يكون املضارع مسبوقًا بأداِة طلٍب تفيد:

الثناء عليها، وإال كنَت هدفًا  ْلَتَدَعنَّ مديح نفِسك، و َذَرنْ لِتحْ األمر، حنو:  -
  للسخرية واملهانة.

  ].٤٢[إبراهيم/  َوالَ َحتَْسَنبَّ الّلَه َغاِفالً َعمَّا يـَْعَمُل الظَّالُِمونَ النهي، كقوله تعاىل:  - 
  ].٢٣الكهف/ [ َوَال تـَُقوَلنَّ ِلَشْيٍء ِإينِّ فَاِعٌل َذِلَك َغًدا...وقوله تعاىل: 

  وكقول األعشى: 
 وذا النُُّصـــــَب املنصـــــوَب ال تـَْنُســـــكنَّهُ   وال تعبـــــــــِد األوثـــــــــاَن واَهللا فاعبـــــــــدا !

  الَعْرض، حنو: -
 إســــــاءَة َمــــــن أْعَتبَــــــك؟تـَْنَســــــَينَّ أال   أي َمـــــــــــــن أزال ســـــــــــــبب عتابـــــــــــــك؟
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  التحضيض، حنو:  -
 ُخمِْلَفـــــــــةٍ  بوعـــــــــٍد غـــــــــري َتُمـــــــــنَّنْ هـــــــــالّ   كمــــــا عهــــــدُتك يف أيــــــام ذي َســــــَلم

  التمين، حنو: -
 تـََريِنَّنــــــــــــيفـََلْيتَـــــــــــِك يــــــــــــوم امللتقــــــــــــى   لكـــــي تعلمـــــي أين امـــــرٌؤ بـــــك هـــــائمُ 

  االستفهام، حنو: -
ـــــــص الـــــــودَّ يف ســـــــرٍّ وإعـــــــالِن؟  خلــــــيًال صــــــان عهــــــدكمو أَتهُجــــــَرنَّ   وأخل

  وحنو: 
ــــــــــل   َد مــــــــن َحــــــــَذِر املــــــــوِت أن يــــــــأِتَنيْ ؟ ــــــــــيفـََه ــــــــــبال يمنَـَعّن ــــــــــادي ال  ارتي

  الدعاء، حنو: -

ـــــــــــــــــة اجلُـــــــــــــــــُزرِ  ـــــــــــــــــداِة وآف َعــــــــــَدنْ   ســـــــــــــــــمُّ الُع  قــــــــــومي الــــــــــذين ُمهُــــــــــو ال يـَبـْ

َعَدْن: أي ال يهلكن، وآفة اجلُُزر: كناية عن الكرم.   ال يـَبـْ
جيوز الوجهان إذا كان املضارع مسبوقًا بـ (ال) النافية، ومل يكن جوابًا ِلقَسم،  -٤

  حنو قوله تعاىل: 
 ََّنًة ال   ]؛ وقوله تعاىل:٢٥[األنفال/  الَِّذيَن ظََلُموْاِمنُكْم َخآصَّةً  ُتِصيَبنَّ  َواتـَُّقواْ ِفتـْ
 ُسَلْيَماُن َوُجُنوُدُه َوُهْم َال  َيْحِطَمنَُّكمْ يَا أَيـَُّها النَّْمُل اْدُخُلوا َمَساِكَنُكْم َال
  ].١٨[النمل/  َيْشُعُرون

  مالحظة:
واقعة يف جواب شرط مقدَّر  - خبالف (ال حيطمّنكم) -مجلة (ال تصينبَّ...) 

املرتَّب على االتقاء عدُم إصابتها  ألن ،وليست جوابًا لألمر (اتقوا)(إن تصْبكم)، 
  أحًدا ال خصوًصا وال عموًما.



  ٨٢١

  
  

  مقارنة تحليلية بين الخطاب وِعْلم المعاني
  

  حبث أعّده بالفارسّية د. حسني هاجري
  

  )*(ترجمه إلى العربّية أ. د. عيسى علي العاكوب

  
  مقدمة:

ا يف  أُنشئ هذا البحُث أّوًال بالفارسّية بقلم أحد أساتذة اللغة الفارسّية وآدا
ّم الباحث العرّيب يف جمال علوم إيران، ّمث رأى املرتجُم أّن القضّية اليت يعاجل ها 

ّم القارئ العرّيب  البالغة، والّدرس احلديث فيما يعرف باخلطاب وحتليله، كما 
  العاّم؛ ومن هنا نقله إىل العربّية.

ويعاجل البحُث مشكلًة يواجهها الدرُس البالغّي احلديث يف اللغة الفارسّية، 

عاين التقليديّة، يف الوقت الذي يفيد فيه  تتمّثل يف ضآلة إفادته من مباحث علم امل

كثريًا من مباحث علم البيان والبديع. ويُرِجع الباحُث ذلك أساًسا إىل أّن مباحث 

ا عاجزٌة عن بيان النكات  ّ ا، وأ علم املعاين الفارسّي مستمّدٌة من اللغة العربّية وآدا

وألّن علم املعاين العرّيب أكثُر  البالغّية يف اللغة الفارسّية؛ الختالف طبيعة اللغتني،

ا قادرة على تغيري الدالالت بتغيري  ّ انسجاًما مع اللغة العربّية اليت من طبيعتها أ

  الرتاكيب.
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٨٢٢

ويقرتح البحُث خمرًجا لعلم املعاين الفارسّي من هذا املأزق باالستفادة من 

يُعاجلها علم اليت  املباحثمنجزات حتليل اخلطاب يف العصر احلديث اليت تنسجم و 

املعاين. ومثّة، يف أيّة حال، حماولة جّيدة لتوسيع نطاق القضايا اليت يعاجلها علُم 

املعاين يف الفارسّية. وحنسب أّن القارئ العرّيب يف حاجة إىل االّطالع على هذه 

احملاولة، اليت قد تزيد خربته يف النظر إىل مباحث علم املعاين العرّيب. ولعّل القارئ 

 احلديث، خاّصًة، ال يعلم أّن البالغة العربّية بعلومها الثالثة هي الركُن الركني العريبّ 

  يف صرح البالغة الفارسّية. 

  :مقارنة تحليلية بين الخطاب وِعْلم المعاني
وم اليت يقع جمموُعها حتت عنوان "علم البالغة". لاملعاين والبياُن والبديع هي الع

ْلُم املعاين، مقارنة بالعلمني اآلخرين، إّال بقدر قليل من ويف الزمان احلاضر مل يظفر عِ 
اإلقبال واالهتمام. ومييل النّقاُد يف نقد النصوص األدبّية وحتليلها يف األعّم األغلب إىل 
االستفادة من الفنون البيانّية والبديعّية. وهذا اإلقباُل القليل على علم املعاين ُمالحٌظ 

لدى أساتذة األدب رغبٌة يف تدريسه، وال يبدي الطلبُة،  يف اجلامعات أيًضا، إذ ليس
حّىت بعد إكمال دراسة هذا الِعْلم، مهارًة كافية يف حتصيل فنونه ومباحثه يف النصوص 

لة يف الكلّيات األدبّية سئار املاجستري أيًضا يكون أقّل قدٍر من األباألدبية. ويف اخت
  .)١(من نصيب علم املعاين

 واملعاين وضآلة جاذبّيته إّمنا ه د أّن سبَب االزورار عن علمويرى بعُض النّقا
مباحثُه اليت اسُتمّدت من اللغة العربّية واألدب العرّيب، وعجُزها عن بيان الّنكات 
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علم  مباحثتمّتع مثل تالبالغّية يف اللغة الفارسّية؛ ذلك ألّن مباحث علم املعاين ال 
كتشاف قواعد معاين كّل لغة من اللغات على حنو البيان خباّصية عاملّية، وال بّد من ا 

. ومهما يكن، فإّن االرتباط احلميم بني الشعر العرّيب والشعر )٢(خمصوص مستقلّ 
علم املعاين العريب  رس] مصطلحاتِ البالغة [الفُ  الفارسّي استلزم أن يستعمل علماءُ 

لفارسّية اليوَم هو تقريًبا ترمجٌة نفَسها يف اللغة الفارسّية أيًضا. وإّن علم املعاين يف اللغة ا
  لعلم املعاين يف اللغة العربّية، قد أرفقت بقليل من األمثلة الفارسّية.

األساسّي هلذه املقالة هو بياٌن ألسباب ضآلة اإلقبال على علم املعاين [يف  املوضوعُ 
ا] ول إىل هذا واقرتاٌح للخروج من هذا الوضع. وابتغاء الوص ،تدريس اللغة الفارسّية وأد

املقصد ال بّد، فضًال عن معرفة سري تطّور علم املعاين، من معرفة العوائق القائمة اليت 
يئة ظروف استعمال هذا العْلم. وبد هّي أنّه ابتغاء فهم هذا األمر ال بّد من يحتول دون 

  موجز لتطّوره، وأدوات التحليل فيه. معرفة هدف علم املعاين، وتاريخٍ 

  اني:نشأة علم المع
كان علم املعاين يف املاضي ضمن جمموعة من فضاء أكرب، كانت تسّمى [يف 

فّن «. وقد ُترجم تعبري ريطوريقا يف جمال علوم البالغة بـRhetoricاليونانّية] ريطوريقا 
، وكان اسُم كتاب أرسطو يف هذا الشأن [قبل أن ُيرتجم إىل العربّية باسم »اخلطابة

أيًضا. وفضًال عن الفلسفة واملنطق، كان أرسطو  »اريطوريق« ]»كتاب اخلطابة«
أيًضا رائًدا يف جمال البالغة، وهو يعرض هلذا املبحث ألّول مّرة. اهتماُم أرسطو يف 

تركيًزا على فّن اخلطابة، الذي راج يف اليونان يف ذلك الوقت.  هذا الكتاب أكثرُ 
أثَري الكالم، ّمث فيما بعد م تعلِّ وتبًعا لذلك كانت الريطوريقا يف األصل مهارًة تُ 

  اجتذبت أيًضا الكّتاَب يف جمال تأثري الكتابة.
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] متعّلقة باخلطابة فقط، وكان يعتقد أّن البالغةكان أرسطو يَعّد الريطوريقا [
وظيفتها هي بياُن أسباب تأثري اخلطابة يف السامع. ومن هذه الوجهة اختلفت عن فّن 

)؛ ألنّه يف فّن الشعر، َتظهر العواطف Poeticsالشعر أو الشعريّات (بويطيقا 
يف فّن اخلطابة تُعرض  على حنيواالنفعاالت، وعلى اجلملة القضايا التخييلّية، 

والوقائع على حنو مؤثّر خّالب. وبتعبري آخر، كان الشعُر عند أرسطو حماكاًة،  احلقائقُ 
رة واجلذب مجيًعا. أّما اخلطابُة فقد كانت طريقًة يف الكالم تستفيد من وسائل اإلثا

والوسائل، كالتشبيه واالستعارة واملبالغة واجلناس، كانت ُتستعمل كّلها  وهذه األدواتُ 
  .يف التأثري يف السامع

  تحّديات علم المعاني: 
املعاين أصوَل اخلطابة يف التأثري يف املخاطب إىل اجملال األدّيب وبّينوا  نقل علماءُ 

ا، على غرار اخلطابة، جيب أن تكون مؤثِّرًة يف املخاطب، أيًضا أّن الكتابة اجلّيدة أيضً 
؛ لكّنه )٣(وخالبتهاورأوا أّن مطابقة الكالم ملقتضى احلال أيًضا سبٌب لتأثري الكتابة 

منذ البدء مل يوفَّر لبعض املوضوعات يف علم املعاين الدقُّة والوضوح الكافيان. وكان 
؛ ألنّه يف فّن اخلطابة كان من السهل »ى احلالمطابقَة الكالم ملقتض«االصطالُح األّوُل 

تعّرف حاِل املخاطب وحتديُد مقتضى حاله، أّما يف الكتابة فلم يكن من السهل تعّرف 
حال املخاطب. وهلذا السبب قّدم العلماُء املعاصرون املتخّصصون يف علم املعاين يف 

  تفاسَري خمتلفة، من قبيل: »مقتضى احلال«توضيح 
ُمقتضى أوضاِع التكّلم وأحواله؛ من مثل أنّه يف  »ُمقتضى احلال«يُعىن بـ -١

التهنئة ال بّد من حال التعزية ال بّد من استعمال كلماٍت وعباراٍت خاّصة، ويف حال 
  ات ُأخر يف الكالم.استعمال إمكان
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استعماُل ألفاٍظ ومفردات مناسبة ملقام الشخص  »ُمقتضى احلال«يُعىن بـ -٢
سفنديار لفظيت إأّن الفردوسّي استعمَل يف شأن  األدّيب. من ذلك مثالً  وموقعه يف األثر

هّي أّن هذه ياحلصان والفارس، ويف شأن رستم لفظيت اجلواد والرّب... وشيء بد
  رمسّية واحرتاًما وعظمة، وهي تشري إىل حمّبة الفردوسّي القويّة لرستم: أكثرُ  األلفاظَ 

ـــــــــــــــَر أّن حصــــــــــــــان إســــــــــــــفنديار  لِن
  

ْعَلـــف مـــن دون فـــارسيـــأيت إىل  
َ
  امل

  

 وأّن جــــــــــــــــواد رســــــــــــــــتم احملــــــــــــــــارب
  

 )٤(سيمضـــي إىل اإليـــوان مـــن دون ربّـــه  
  

مراعاُة انسجام ألفاظ النّص وعباراته بعضها مع  »ُمقتضى احلال«يُعىن بـ - ٣
بعض؛ أي االمتناع عن َخْلط األساليب اللغويّة املختلفة؛ ومن ّمث ال ينبغي اجلمُع 

 احة وأخرى عامّية وسوقّية أو خاّصة ببيئة معّينة.بني ألفاٍظ قويّة الفص

انسجاُم أجزاء األثر األدّيب بعضها مع بعض؛ أي التناسب  »ُمقتضى احلال«يُعىن بـ - ٤
بني املقّدمة وُصلب املوضوع والنتيجة، وذلك مثل مناسبة براعة االستهالل لصلب املوضوع اليت 

 .)٥(ارز لذلك يف حكاية رستم وُسهرابشاَهد مثاٌل بسعى الفردوسّي إىل حتقيقها، يُ 

، الذي »مقتضى احلال«علماء علم املعاين إليضاح مفهوم وقد اقتصر سعي 
بـُّينت مناذج منه قبُل، على التعريف وبيان األسس النظريّة، وأغفلوا بيان احملّددات 

 األصولُ  عُ واالستعماالت اللغويّة العلمّية لتلك األسس. وبتعبري آخر، ال ُتوضَ 
القواعُد اليت ينبغي أن تُراعى يف األشكال التعبرييّة املختلفة للنّص لتحقيق املطابقة و 

ملقتضى احلال بافرتاض كّل واحٍد من تعريفاته السابقة؛ ّمث حتت أيٍّ من العوامل املؤثّرة 
واأللفاُظ إظهاَر هدف مقتضى احلال. وعلى هذا  يف بناء اجلمل تستطيع العباراتُ 

ا سعت إىل إيضاح  معتب علم املعاين الفارسّي املوجودة اآلن، النحو، فإّن كُ  ّ أ
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املفهوم املفتاحّي ملقتضى احلال يف الكتابة وجالئه وأشارت إىل أّن الكتابة كاخلطابة 
مل توّفق إىل كشف القواعد اللغويّة لذلك؛ مثّ  ،حمتاجٌة إىل مطابقة مقتضى احلال

احث التقليديّة املستمّدة من علم املعاين يف إىل تكرار عني املب تللسبب نفسه اضطُرّ 
  اللغة العربّية، وربطْتها بقليل من الشواهد واألمثلة الفارسّية.

املوضوُع الثاين يف علم املعاين هو اختياُر وحدة التحليل. ووحدُة التحليل يف علم املعاين 
ى اجلملة. وللسبب هي اجلملُة، ويُدَرُس موضوُع املطابقة ملقتضى احلال أساًسا على مستو 

نفسه مل تُعرض مباحُث من قبيل ارتباط بناء اجلمل بسياق الكالم. وتبًعا لذلك، نواجه 
تناقضاٍت كثرية عندما يُتصوَّر أّن اجلملة هي وحدُة التحليل ويُغّض الطرُف عن السياق الكّلّي 

  .للكالم. ويف معرض املثال، نشري إىل أسباب حذف املسند إليه

  ذف املسند إليه، تعظيُمه وإعالء شأنه، كما يف البيت اآليت:أحُد أسباب ح
ــن الّســـــحاب يف الـــــيمّ   يُســـــقط قطـــــرًة مــــ

  

ــزُل نطفــــــــــًة مــــــــــن الصُّــــــــــلب يف الــــــــــرَِّحم   ـــــــــ  ويُن
  

 مــــن تلــــك القطــــرِة لؤلــــؤًة ألالءةفَيصــــنُع 
  

 )٦(ّد وقامـــةقَـــ ويصـــنُع مـــن هـــذه النطفـــة صـــورةَ   
  

  سبحانه. »اهللا«ف املسند إليه، وهو ذِ حيث حُ 
  وأحيانًا ُحيذف املسند إليه احتقارًا له وكراهيًة لذكر امسه:

ــــــــــــــــــــيس حمقِّ  ــــــــــــــــــــال
ً
ــــــــــــــــــــا، وال عامل  ًق

  

ـــــــــــــــــــــــــل محـــــــــــــــــــــــــاٌر حيمـــــــــــــــــــــــــل أســـــــــــــــــــــــــفارا    ب
  

 فأيُّ ِعْلٍم وخٍرب لدى هذا األمحق
  

 )٧(ا إن كان ما حيمله حطًبا أو دفرتاعمّ   
  

                                                           
  بالفارسية:وهي  سعد الشريازي) األبيات ل٦(

 زا ابــــــــــر افكَنــــــــــد قطــــــــــره ى ســــــــــوى مي
  

 ز صـــــــلب آورد نطفـــــــه اى در شـــــــكم  
  

ــــــــــــــــــــد ــــــــــــــــــــوى ال ال كن  از قطــــــــــــــــــــره لول
  

 وزيـــــــــن، صـــــــــورتى ســـــــــر وبـــــــــاال كنـــــــــد  
  

 

  لفارسية:باوهي  سعد الشريازي) األبيات ل٧(
ــــــــــــو  ـــــــــــــق ب ــــــــــــه حمـّق ــــــــــــه دانشــــــــــــمندن  د ن

  

ــــــــــــــد   ــــــــــــــابی چن ــــــــــــــر او کت ــــــــــــــای ب  چارپ
  

ـــــــــی مغـــــــــزرا چـــــــــه علـــــــــم وخـــــــــرب  آن 
  

 کــــــــه بــــــــر او هيــــــــزم اســــــــت يــــــــا دفــــــــرت  
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٨٢٧

  .)٨(امهاط مقط، الذي ُحِذف بسبب احن»العاِملُ الذي ال يعمل«واملسند إليه هنا هو 
هّي أّن تعظيم املسند إليه أو حتقريه إّمنا يُدرك من البناء الكّلي للكالم، ّمث بعد يبد

حصول هذا اإلدراك ميكن إصداُر اُحلْكم يف شأن حذف املسند إليه يف مجلة من 
ومني متناقضني، هاجلمل. ومن وجهة أخرى، ال تستطيع عالمٌة واحدة الداللَة عى مف

تباط بالسياقات الكالمّية املختلة داللٌة على مفهومات خمتلفة. ما مل تظهر يف االر 
وميكن القوُل مثًال إنّه يف األبيات السابقة، هذا السياُق الكّلي للكالم هو الذي وضع 

  عالمًة خاّصة (حذف املسند إليه) يف معنيني خمتلفني.

تاٌر أو الكاتب خم subjectالثالث يف علم املعاين هو أّن الشخص  املوضوعُ 
ن قبيل مل مواعوحّر، وهو وحده العامُل املؤثّر يف تشكيل النّص، وال يهتّم بأثري 

ام الّنقاد التحليلّيني مالبىن اإليديولوجّية والقدرة على استعمال اللغة، ممّا هو جماُل اهت
  للخطاب.

إّن سبب املقارنة بني علم املعاين وحتليل اخلطاب هو اشرتاُكهما يف كيفّية 
اللغة ومعرفُة عملّية تعاملها مع احمليط. وبتعبري آخر، حتليُل اخلطاب هو  استعمال

استمراٌر لِعْلم املعاين يف اجملاالت املختلفة للعلوم اإلنسانّية، وقد حنا حنو توصيف 
  أكثر دقًّة معتمًدا على منجزات علم اللغة.

) Rhetoricومن وجهة أخرى، إذا ما عددنا منشأ ِعْلم املعاين فّن اخلطابة (
نشأَة حتليل اخلطاب إىل  )٨(وجعلنا اخلطابَة أيًضا نوًعا من اخلطاب، فقد أرجعنا

نظريات اخلطابة القدمية (أرسطو، سيشرون، لوجنينوس)، ومن هذه الناحية تّتضح 
  النشأُة املشرتكة بينه وبني علم املعاين.

                                                           
 .٣٨علوى مقّدم، حممد: معاين وبيان، ص) ٨(
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٨٢٨

  الخطاب وتحليل الخطاب:

نيني يف جمال العلوم اإلنسانّية. إذ ) يف معDiscourseاسُتعمل مصطلح اخلطاب (
وله  ،أجزاُؤه مرتبٌط بعُضها ببعض على حنو ما »،مقطع لغوّي كبري«اسُتعمل أّوًال مبعىن 

. وهذا التعريُف مبّين على نظرة مستمّدة من علم اللغة. وقد كان العامُل )٩(هدٌف خاصّ 
خلاصّيات املوجودة األساسّي لتشّكل مفهوم اخلطاب هذا هو كشف القواعد ومالحظة ا

ُد ِسلسلُة ُمجل جّيدُة البناء يف وحدات لغويّة أكرب من اجلملة. ومن هذه الوجهة، ال توجِ 
ِمْن أيَن «سليمٌة حنويًّا بالضرورة عمًال اتصاليًّا موفـًَّقا؛ فلو أنّنا مثًال يف إجابة هذا السؤال: 

أّن اجلملتني   معجابًة مناسبة، ، ملا كنّا قد قّدمنا إ»غًدا َيسقط الثلجُ «، قلنا: »أنَت؟
كلتيهما صحيحتان حنويًّا. وبناًء على ذلك، يؤّكد َدْرُس اخلطاب قدرتَنا على تركيب اجلمل 

  وربطها مبوضوع اخلطاب، بزيادة القدرة االّتصالّية.

ّيات الشكلّية ملقاطع لغويّة أكرب من وهذا التعامُل اللغوّي يتوّجه أساًسا إىل اخلاصّ 
ّيات ِمْثل تتابع األلفاظ، والبىن النحويّة، وتناسب األلفاظ، وترتيب بناء صّ اجلملة؛ خا

  .)١٠(ناريو.. وغري ذلكيالنّص نفسه، وبىن أكرب من اجلملة كاملقطع والس

) واملمارسة utteranceوقد عّرب اخلطاُب باملعىن الثاين عن تالزم التعبري (

اخلطاب عبارٌة عن إعداد  . وحتليلُ )١١() أو معىن ذلكsocial practiceاالجتماعّية (

العّدة والعمل املناسب وإعمال ذلك يف كشف ارتباط الكالم (أو النّص) باملمارسات 

االجتماعّية. وال بّد من أن يُوضع يف احلسبان أّن تبلور وجهات النظر  -الفكريّة

                                                           
 .٢٥٦نظريه هاى ادىب معاصر، ص هريك، ايرنا رميا: دانش ناممکا) ٩(
 نفسه. )١٠(
 .١٤٢، صیفتمان شناسى رايج وانتقادگ، لطف اهللا:  ييار حممد )١١(
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٨٢٩

يف املنت االجتماعّية، يف صورة ممارسة مناسبة، حيصل بفضل تأليفات خاّصة  - الفكريّة

اخلطاب مبعنييه  ). وقد أحرز حتليلُ discourse structuresتسّمى ِبىن اخلطاب (

  .السابقني منجزاٍت مهّمة ميكن االستفادُة منها يف ِعْلم املعاين

  منجزاُت تحليل الخطاب المفيدة في علم المعاني:

ا كان هدفُ 
ّ
ال حتليل ات املوجودة بالقّوة يف جمنكاتب هذه املقالة عرَض اإلمكا  مل

فقط إىل هنا اخلطاب، وكان من الّصعب إعداُد استقصاء كامل يف هذا اجملال، ُيشار 

ات كّلها وانسجام إجرائها مع ا. وابتغاَء معرفة هذه اإلمكانبعض املنجزات املهّمة أيضً 

ا اخلرباُء يف  أهداف مباحث علم املعاين وموضوعاته، ُحيتاج إىل دراسة جامعة يقوم 

  ل.هذا اجملا

  الجملة: ّيات الموجودة في الوحدات اللغويّة األكبر منالخاصّ  كشفُ  - ١

مثلما قيَل قبُل، يبحث ِعْلم املعاين قواعَد مطابقة األلفاظ ملقتضى احلال يف اجلملة 

االّتصالّية مع املخاطب املبنّيِة على  أساًسا، أّما يف حتليل اخلطاب فيُتوّجه إىل حتليل القدرةِ 

القوانني املتعّلقة بارتباط  ارتباطها مبوضوع اخلطاب. ومن هنا تُعّد معرفةُ تركيب اجلمل و 

)، شرطًا أساسيًّا حلصول اّتصال جّيد. contextسياق (لاجلمل بعضها ببعض، وارتباطها با

ّيات الشكلّية والتناسب بني املفردات وترتيب وتبًعا لذلك، يُهتّم يف حتليل اخلطاب باخلاصّ 

  والبىن األكرب من اجلملة مثل املقطع والسيناريو...ىن النّص نفسه، بِ 
اخلطاب، يف َدْرس عالقات الوحدات األكرب من اجلملة، من  ويستفيد حتليلُ 

)، الذي ممثـُِّله البارز مايكل هاليدي functional linguisticsمنجزات علم اللغة الوظيفّي (
)Michael Halliday ْم اللغة الوظيفّي على هذا ). ويبّني هاليدي الواجَب األصلّي لعل
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٨٣٠

ه ارتباٌط قوّي باحلاجات لالشكُل اخلاصُّ الذي يّتخذه النظاُم النحوّي لكّل لغٍة «النحو: 
وعلى هذا النحو فإّن كّل لغٍة   )١٢(»تلك اللغةُ  َتُسدَّهااالجتماعّية والفرديّة اليت ينبغي أن 

 ملُِ اشكاًال خمتلفة، ويبحث عواحد تضع حتت تصّرف مستعملي اللغة أ من أجل إجراء بيانٍ 
هّي أّن ياللغة الوظيفّي يف حتديد القواعد اليت جتعلنا خنتار واحًدا من هذه األشكال. وبد

علم اللغة الوظيفّي يستطيع أن جيعلنا واعني يف شأن استعمال اللغة، سواٌء أكان ذلك يف 
لحظ تشابٌه كبري بني علم االستعمال اليومّي أم يف االستعمال األدّيب. ومن هذه الوجهة، يُ 

شكل التعبري اللغوّي  املعاين وعلم اللغة الوظيفّي. ويف علم املعاين أيًضا يرتبط اختيارُ 
اجلملة يف املعاين الثانويّة حقًّا على االستفادة من  مبقتضى حال املخاطب، ويدّل استعمالُ 

  األوضاع اللغويّة نفسها اليت يشري إليها هاليدي.
حتقيق يف مقابلة «الذي حيمل العنوان:  )١٣(حمّمدييار د الدكتور إّن حبَث السيّ 

منوذٌج لتحليل اخلطاب،  )١٤(»اإلرجاع الصريح والضمّين يف النصوص اإلنكليزيّة والفارسّية
إذ حيّلل من خالل دراسة أنواع اإلرجاعات املختلفة مستوى وضوح النّص وكيفّية هذا 

ام أو الوضوح يرتبط إىل حّد ما مبوضوع اإلطناب واإلجياز يف  الوضوح. وإّن مستوى اإل
من الطريقة املستعملة يف هذا البحث يف علم  م املعاين. وتبًعا لذلك ميكن االستفادةُ لع

  املعاين يف سبيل حتديد وضوح النّص.

 ) يف حتليل اخلطاب هو أيًضا من اجملاالت اليتmodalityعّية النّص (طْ تعيُني درجة قَ 

                                                           
 . ٢٥٧نظريه هاى ادىب معاصر، ص هريك، ايرنا رميا: دانش ناممکا )١٢(

  : وابتغاء معلومات أكثر راجع   
Halliday, M.A.K. Language as social semiotic: The social interpretation  

of language and meaning. London: Edward Arnold ١٩٧٨  

ا يف جامعة شرياز.أ) ١٣(  ستاذ يف قسم اللغة اإلنكليزيّة وآدا
 .٩، لطف اهللا: نفسه، صييار حممد) ١٤(
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٨٣١

ام يف جمال علم املعاين. ويف علم املعاين يكون اخلُرب على ثالثة أنواع من تكون حملَّ اهتم
جهة حال املخاطب، وهي: اخلُرب االبتدائّي واخلُرب الطلّيب واخلرب اإلنكارّي. فإذا كان 
 املخاطُب خاَيل الذهن يف شأن فائدة اخلرب وليس لديه أيّة درجة من اإلنكار، يكون الكالمُ 

اج إىل شيء من أدوات التوكيد. ُيسّمى هذا النوُع من اخلرب اخلَرب االبتدائّي. عاديًّا وغَري حمت
وحني يكون لدى السامع يف شأن فائدة اخلرب ترّدٌد، ويُزال هذا الرتّدد بقليل من التأكيد، أو 

من التأثري يؤّكد الكالم،  ال يكون لدى السامع ترّدد، لكّن املتكّلم ابتغاَء إحداث قدٍر أكرب
فإّن املتكّلم يف هذه احلال ى اخلُرب طلبيًّا. أّما حني يكون املخاطُب منكرًا فائدة اخلرب، ُيسمّ 

يؤّكد كالمه بأدوات وألفاظ وعبارات أكثر، وإذا لزم األمُر يُقسم أيًضا؛ وُيسّمى هذا 
  .النوُع من اخلرب اخلَرب اإلنكاريّ 

ع أو طْ لنا أيَّ درجة للقَ للخرب مقصوٌر على إطار اجلملة، وال يذكر  هذا التقسيمُ 
  الكامل. م النصُّ التأكيد يقدِّ 

ا حمّللو اخلطاب يف حتليل عمل اللغة دراسُة درجة  إّن أحد اجلوانب اليت يهتّم 
 An Introduction يّ فمدخل إىل النحو الوظي«). ويف كتاب modalityقطعّية الكالم (

to Functional Grammar«)يذكر هاليدي  )١٥M.A.K Halliday  ثالث وظائف
  أساسّية لّلغة:

ه تَ ) اليت يبنيِّ الشخص من خالهلا جتربideationalالوظيفة الفكريّة ( -١
  وإحساسه إزاء العامل اخلارجّي.

أو الكاتب من  ) حيث يستفيد القائلُ interactionalالوظيفة التفاعلّية ( -٢
 قضّيٍة لكي يّتصل باآلخرين.

 أو الكاتُب الرسالةَ  اليت من خالهلا ينّظم القائلُ ) textualالوظيفة النّصّية ( -٣
                                                           

)١٥(Halliday, M.A.K. (١٩٨٥), An Introduction to Functional 
Grammar, London: Edward Arnold. 
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٨٣٢

املبنّية على الوظيفتني السابقتني يف صورة قوٍل أو نّص مكتوب (أو يف صورة أخرى 
  ممكنة) وينقلها إىل اآلخرين.

وميزاُن  .) يف الكالمmodalityأحُد جماالت الوظيفة التفاعلّية بياُن درجة القطعّية (
  ئل أو الكاتب فيما يّتصل بدرجة النجاح يف إكمال العمل.القطعّية هو نظرُة القا

ويستطيع احملّللون، بفضل حتديد املستويات املختلفة للقطعّية والعالقات اللغويّة 
احملّددة لكّل منها املتعّلقة بدرجة قطعّية نّص، تقدَمي االستنتاجات، ّمث باستعمال 

  ناسبة للنتائج املستفادة.األساليب اإلحصائّية املناسبة يقّدمون تفاسَري م
هذين النموذجني لبيان أّن حتليل وحداٍت من اجلملة (فضًال عن  جاء تقدميُ 

ر حقائق أكثر اّتساًعا وجّديًة يف شأن النّص ومناسبته ظهِ يُ حتليالت اجلمل املوجودة) 
  ملقتضى احلال (مقصود علم املعاين).

 :ولوجّية في اللغةتأثير العوامل الثقافّية واالجتماعّية واإليدي - ٢

أوجه القصور املوجودة يف  جتنُّب بغيةالنقدّي للخطاب،  أدخلت طريقُة التحليل
أيًضا يف  ةاٍت من قبيل القدرة واإليديولوجيحتليل اخلطاب الشائع يف علم اللغة، مفهوم

حتليل اخلطاب، وربطت استعماَل اللغة بسياقات أوسع اجتماعّية وثقافّية، واستفادت 
ت نفسه من الطرائق الدقيقة يف حتليل النّص باألسلوب املّتبع يف حتليل يف الوق

املضّي إىل ما «اخلطاب. وُجتمع الطرُق املختلفة يف التحليل النقدّي للخطاب على 
هو أبعد من التوصيف اللغوّي لكي نستطيع احلصول على اإلبانة، واإلشارة إىل أّن 

ذلك ال بّد مبساعدة هذه كس ويف ألسنتهم.  يف لغة النا بدتالفوارق االجتماعّية قد 
  .)١٦(»القدرة على كشف هذه الفوارق االجتماعّية وتغيري شروطها الطرق من

بطريق تركيبات خاّصة يف  ةامل من قبيل القدرة واإليديولوجيوحيصل تبلوُر عو 
                                                           

ای قياس ناپذير«ينكوك، السرت: پ) ١٦(  هسلطاين؛ فصلنامأصغر  علیسيد  ة، ترمج»گفتما
 .١٥٧ -١١٨ش، ص١٣٨٧، ٤علوم سياسي، ش



  ترمجة د. عيسى العاكوب -ة حتليلية بني اخلطاب وعلم املعاين مقارن
  

٨٣٣

)؛ ألّن هذه الرتكيبات بعُضها discoursive structuresالنّص ُتسّمى بىن اخلطاب (
صٌل بعلم اللغة وبعُضها اآلخر بعلم اجتماع املعىن. وبعُض هذه الرتكيبات معروفٌة متّ 

استعمال اجملهول يف مقابل املعلوم أو العكس، حذف  :يف علم املعاين، من مثل
املسند إليه، اختيار الدور. بعٌض آخر منها نتاُج حبوث يف علم اللغة ودْرس اخلطاب، 

املعاين ميكن أن تقدِّم حتليًال إضافيًّا، مثل االستفادة  ويف حال استعماهلا يف جمال علم
البيان و اختيار مفردات وتعبريات خاّصة (التسمية)، و من األمناط املختلفة للجملة، 

البيان بالصورة الشخصّية و البيان بصورة احملّدد أو غري احملّدد، و بصورة اجلنس أو النوع، 
  .)١٧(أو غري الشخصّية.. وغري ذلك

جزات حبوث علم اللغة وحبث اخلطاب أكثُر من القضايا السابقة وهي تزداد وإّن من
ا سيحتّل  ذه املنجزات واستفادته أدواٍت من أدوا يوًما بعد يوم. وعند رَْبط علم املعاين 
 منـزلًة أمسى من املنـزلة اليت هو عليها اليوم؛ وعلى هذا النحو نكون قد استطعنا إجيادَ 

  رياث الثقاّيف والعلمّي ألجدادنا ومنجزات العصر.ترابط مبارك بني امل

  الخالصة:
ابتغاَء زيادِة قبول علم املعاين الفارسّي وجاذبّيته، يُقرتح أن ندمج املوروَث 
املستمّد من اللغة العربّية باملنجزات اجلديدة يف حقول النقد األدّيب اجلديد، من قبيل 

النحو الوظيفّي، والنقد البالغّي. وعلى حتليل اخلطاب، والتحليل النقدّي للخطاب، و 
من إجراء حتليل أكثر جّديّة  ،فّعالة ًال أدواتٍ مستعمِ  ،هذا النحو سيمكِّن علُم املعاين

  وعمًقا للنصوص األدبّية، وسيظفر مبنـزلة أمسى يف فضاء البالغة الفارسّية.

                                                           
، لطف اهللا: نفسه. ويف هذا الكتاب، باملناسبة، حّدد عدًدا من املؤّلفات ييار حممد) ١٧(

 املّتصلة باخلطاب يف اللغة الفارسّية.



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

  

٨٣٤

التحليل وحتديُد  جهها علُم املعاين أمران، وحدةُ اُعِلم أّن أهّم التحّديات اليت يو و 
ىل تعريف أدّق إ إضافةً واقُرتح إلزالة هذه النقائص،  ؛العوامل املؤثّرة يف توليد القول

، أن ُيستفاد يف اختيار وحدة التحليل وحتديد العوامل »ةمقتضى احلال يف الكتاب«لـ
  املؤثّرة من منجزات علم اللغة يف جمال حتليل اخلطاب.

وُقدِّمت إيضاحاٌت خمتصرة يف شأن  ،َعْرض اقرتاحٍ  كان هدُف كاتب املقال جمّردَ 
هيٌّ أن تنفيذ هذا االقرتاح منوٌط بإجراء حبث جامع وكامل يف يحدود املوضوع. وبد

  هذا اجملال.

  المصادر

ران، نشرنی، أصغر؛ قدرت،   يسلطاين، عل -   .ش. ١٣٨٤گفتمان وزبان؛ چاب اول، 
ران، نمشيسا، سريوس؛ معاين؛  -  .ش.١٣٨٤شر ميرتا، چاب اول، 

ران، انتشارات مست،  أشرفعلوی مقدم، حممد ورضا  - زاده؛ معاين وبيان؛ 
 .ش.١٣٧٤

 .ش.١٣٧٨، ٤علوم سياسی، ش مهفصلنا -

ادبی معاصر؛ مرتجم: مهران مهاجر، حممد های ه ينظر  مهرنارميا؛ دانش نايک، ايمکار  -
ران، انتشارات آگاه،  - نبوی؛   .ش.١٣٨٤چاب اول، 

ران، انتشارات ، لطف اهللايار حممدي - ؛ گفتمان شناسی رايج وانتقادی؛ چاب اول، 
  .ش.١٣٨٣هرمس، 



  ٨٣٥

  
  

  )*(معجم النسبة باأللف والنون
  للدكتور أحمد مطلوب

  

  )*(د . عبد اإلله نبهانعرض: 
  

هذا معجم لغوي مجع فيه صاحبه بالتتبع واملراجعة واالستقراء ما وقع عليه من 
 ،الكلمات املنسوبة املنتهية بألف ونون زائدتني، منها ما ورد ذكره يف املعجمات القدمية

. ها ما ورد يف كتب الثقافة العامةمات االصطالحية املعاصرة، ومنومنها ما ورد يف املعج
كلمة . ومثل هذه احلصيلة مثرية   ٤٤٨وقد بلغ جمموع هذه الكلمات قدميها وحديثها 

. قال ضمن شواذ النسب لالنتباه والتساؤل، ألن هذه النسبة ( باأللف والنون ) عّدت
لحق ياُء النسب أمساَء أبعاض اجلسد وقد ي« :»شواّذ النسب«ي حتت عنوان األسرتاباذ

 ا يف آخرهاناّيف للعظيم األنف، أو مزيدً عال كأُ إما مبنية على فُ  ،للداللة على عظمها
لبناءان بالقياس، بل مها ياين وَرقَباّين وُمجّاين للطويل اُجلّمة، وليس األف ونون كـ حلِْ 

ذه األمساء مث نسبت إليها رجعت إىل مسموعان.  القياس، إذ ال تقصد وإذا مسّيت 
[شرح  »ُمجّي وِحليّي على قول اخلليل، وِحلوّي على رأي يونس :املبالغة إذن، فنقول

  ].٨٤: ٢الشافية 
ي أن هذه النسبة اليت هي شاّذة حسب تعبريه ويستفاد من إشارة األسرتاباذ

باّين تقال ، فـ ِحلياين تقال ملن طالت حليته، وَرقَ اجاءت لغرض املبالغة ومل تأت اعتباطً 
  للغليظ الرقبة، وكذلك ُمجّاّين  تقال للطويل اُجلّمة وهي جمتمع شعر الرأس .

                                                           
 . ٢٠٠٨ -ناشرون . بريوت  -مكتبة لبنان ) *(
 عضو جممع اللغة العربية بدمشق. )*(



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

  

٨٣٦

وقد عامل املرحوم عباس حسن هذه األمثلة معاملة القدماء، فعّدها من 
املسموعات املخالفة للضوابط واألحكام، وذهب إىل أّن الواجب أن حنكم بشذوذها 

باين وَشْعراين [النحو الوايف فوقاين وحتتاين ورقَ  :لةوأّال نقيس عليها وعّد من هذه األمث
  ] وعلى هذا املذهب سائر كتب النحاة .٥٦١: ٤

ذكر صانعه الدكتور مطلوب أن  »معجم النسبة باأللف والنون«يف هذا املعجم 
وقد  »ربّاينّ «مجع  »ربّانّيون«النسبة باأللف والنون وردت يف القرآن الكرمي يف كلمة 

هو املنسوب  »الرِّّيب « على حنيلف والنون ألنه موصوف بعلم الرّب، زيدت فيه األ
إىل الرّب، فهناك إذن فرق دالّيل بني النسبتني، وكان اخلليل بن أمحد قد ّمسى ذلك 

كّل شيء من ذلك عدلَْته العرب ترْكته على ما عدلْته عليه، وما جاء «بالعدول قال: 
 ] وكان من٣٣٥: ٣[سيبويه  »ى القياسفهو عل امل حتدث العرب فيه شيئً  اتامًّ 

راّين ودستواّين وحبراّين  : زباينّ املعدول على غري قياس نسبة إىل زبينة، وصنعاين و
وَرْوحاّين وُمجّاّين وِحلْياّين ورقَباّين، وذكر سيبويه أنك إمنا تقول: ِحلياّين وَرقَباين ألّن 

ال تدل عليه النسبة القياسية:  عىناملعىن قد حتّول، أي أن هذه النسبة قد دّلت على م
. كما وردت هذه النسبة يف عدد من األحاديث النبوية الشريفة، فقد ورد رقّيب وِحلويّ 

: الشديد احلْرق »اَحلَرقاينّ «نسبًة إىل البحر وهو قـَْعر الّرحم، وورد  »البْحراينّ «
الكلمات اليت وردت زد على ذلك عشرات  .الرباينّ  :اَجلّواّين مقابل :والسواد، كما ورد

ذه الزيادة للنسبة، مما حدا بالدكتور أمحد خمتار عمر أن ينكر أن تكون هذه الصيغة 
ا حتمل معًىن  من شواذ النسب أو من نادر معدول النسب، وجّوز استعماهلا أل

 »نفساين«مثل  ،على ّجمرد النسبة كالوصفية للتفرقة بني األبنية وما تدّل عليه اإضافيًّ 
نسبة إىل علم الروح  »روحاين«و »نسبة إىل النفس«إىل علم النفس ونفسّي  نسبةً 
ا«نسبة إىل الروح وهي  »روحيّ «و العربية [ »تفرقة دقيقة ما أحرانا أن نلتزم 

] وقد ورد يف ديوان األدب للفارايب عدٌد من ١٢ :مطلوبعن  الً نق ١٠٣الصحيحة 
قد مجع الدكتور مطلوب هذه الكلمات هذه الكلمات املنسوبة كما ورد يف غريه .. و 

ا وشواهدها مع ذكر داللتها أو امجيعً  وأضاف إليها ما ورد يف املعجم الطيب  ،دالال



  د. عبد اإلله نبهان عرض: -معجم النسبة باأللف والنون 
  

٨٣٧

املوحد ويف معجم ِحّيت الطيب، كما أضاف ما التقطه من كتب املصطلحات األخرى 
ذه النسبة يف وقد استقرى داللة ه مة اليت متّكن من االّطالع عليها.وكتب الثقافة العا

م  ا املختلفة اليت وردت فيها، فوجد أن القدماء جنحوا إىل هذه النسبة أل سياقا
  سعوا إىل حتقيق داللة ال حتققها النسبة بالياء املشّددة وحدها ومن ذلك:

   »حاذق وظريف متكلم« بلتعاين  :ف واملبالغةالداللة على الوص -
 »بائع الباقالء« الباقّالين :الداللة على احلرفة والصنعة  -
 صاحب الدير :: الدْيرايناملِْلكية -
 : اإلسكندراينّ النسبة إىل األماكن -
 : البهراينّ النسبة إىل القبيلة أو األبّ  -
اتأْمن اللب -  : السفرجالين ( بائع السفرجل )س والتفريق بني املتشا
 العقالين -:  اَجلّواين النسبة إىل أشياء أخرى -

عن أن تدخل  الف والنون كثرت كثرة جتعلها بعيدًة جدًّ إّن الكلمات املنسوبة باأل
حتت مفهوم النَّْدرة، وقد أشار السيوطي إىل أن شواّذ النسب املخالفة للقاعدة 

  .عن مطلوب] ١٧٣ :٦ُحتصى [اهلمع  األساسية اليت وضعها النحاة كثرية كثرة ال
دكتور مطلوب وأمام هذه الكثرة من الكلمات املنسوبة باأللف والنون انتهى ال

وال مانع من اللجوء إليها  ،إىل أن هذه النسبة فصيحة وإن خرجت عن قواعد النحاة
  :واستعماهلا ضمن شروط حددها على النحو اآليت

  .طلحات العلمية واأللفاظ احلضاريةاحلاجة إليها يف العلوم املستحدثة ووضع املص - ١
الياء املشددة وحدها  تحقق بالدقيقة على املعىن املقصود ال ت داللتها -٢

 .أو التوكيد أو الداللة على ِحرفةكالوصف أو املبالغة 
 . امن االلتباس بغريه اخلوصه -٣

ذا البناء يف املصطلحات  ورأى الدكتور مطلوب أن هذه األسباب تدعو إىل األخذ 
العربية، ففي العلمية واأللفاظ احلضارية، دون أن يكون يف ذلك خروٌج عن روح اللغة 

اد قبلها ألف ونون للداللة على معًىن من ء تبقى ياء النسبة املشّددة، ويز ذا البناه
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٨٣٨

واعلم أن «: اس املربد قد أشار إىل ذلك بقولهاملعاين اليت تقّدم ذكرها، وكان أبو العب
قال أخرى، وللعالقة أخرى، ى غري القياس لّلْبس مرة ولالستثأشياء قد ُنسب إليها عل

  .]١٤٥ :٣املقتضب [ »لقياس هو البابوالنسب إليها على ا
  :ومن األلفاظ ( املصطلحات ) املستحدثة اليت صيغت على هذا الباب قوهلم

  الَعْلماّين نسبًة إىل الَعْلم مبعىن العاملَ 
  Diploidyوالضعفانية    Diploidالّضعفاين   
  Organic فيقاِبلهو شبيه العضو أما العضوّي   Organoidالُعْضواين   

عن ساطع احلصري يسوّغ فيه استعماله مصطلح  انقل الدكتور مطلوب مقبوسً وقد 
  :العقالين والعقالنية قال احلصري

 Rationalist استعملت كلميت العقالّين والعقالنّية مقابل كلميت«
. من العقلي والعقلية وافيتني باملراماإلفرنسيتني ألين مل أجد كلميت  Rationalismeو

د هنا االعتماد على العقل وحتكيم العقل يف كل شيء، وهذا ال ميكن املعلوم أن املقصو 
. فكان من الضرورّي إجياد صيغة جديدة مشتّقة من اأن يستفاد من كلمة العقلية أبدً 

 »على كلمات اوالعقالنّية قياسً  العقل غري كلمة العقلية العامة، فاخرتت كلمة العقالينّ 
عاٍن ختتلف عن معاين  مب االيت صارت تستعمل كثريً  »َعْلماينّ «و »روحاينّ «و »ُجْسَماينّ «

  .»علمي«و »روحيّ «و  »جسّمي«كلمات مثل 
كلمة من الكلمات القدمية واملستحدثة ميكن   ٤٤٨إّن هذا املعجم الذي مجع 

ا، فحواها  أن ينمو ويزداد مع األيام، ولكن الكمية اليت قّدمها تقّدم قضية حتمل برها
 ،ا البناء عن دائرة الشذوذ كما فعل الدكتور أمحد خمتار عمرأنه علينا أن خنرج هذ

يقتضيها املعىن ونعّده من األبنية الصحيحة اليت نلجأ إليها عندما تدعو إليها املناسبة و 
ا الغرض   .ويتحقق 

أحيي الدكتور أمحد مطلوب صانع املعجم على جهده املثمر، وأمثّن صربه الطيب 
 .أطيب الثمرالذي أينع 



  ٨٣٩

  
  

  معجم ألفاظ علم المخطوط العربي

  )*(د. أحمد شوقي بنبين

يـَُعدُّ حتديد املصطلح اخلطوة األوىل لفهم النصوص فهًما علميًّا صحيًحا ميكِّن 
الباحثني من التقومي العلمي املتني، ومن إصدار أحكام سليمة ميكن االطمئنان إليها. وال 

ما مل حتدَّد مصطلحاته حتديًدا علميًّا  يستقيم أي حبث يف أي ميدان من ميادين املعرفة
صحيًحا. فتحديد املفاهيم والتدقيق يف معاين األلفاظ أمر أساسي وشيء ضروري قبل 
البحث يف علم من العلوم ودراسة ظواهره وقضاياه. التعريف قبل التصديق كما يقول 

اللغة املناطقة. وقبل احلديث عن معجم مصطلحات علم املخطوط العريب، الذي ظلت 
العربية تفتقر إليه بالرغم من جهود القدماء وتقدمهم يف جمال وضع املعاجم ارتأينا أن ننظر 
يف هذا املوضوع يف لغات غري اللغة العربية. وبعد املراجعة والفحص تبّني أن مشكلة وضع 
معجم خاص مبصطلحات املخطوط هي مشكلة قائمة حىت يف هذه اللغات اليت ظل 

  ا النقص حىت اخلمسينيات من القرن املاضي.معظمها يعاين هذ
م تأسس يف أوربا اجمللس الدويل للباليوغرافيا. وكان أوَل مشروع ١٩٥٣ويف عام 

ناقشه ودعا إىل تنفيذه معجٌم متعدد اللغات لأللفاظ املتعلقة باملخطوط الوسيط، 
م بأن تقدم الفيلولوجيا وعلم املخطوط والباليوغرافيا مرتبط بوضع هذا املعجم.  إلميا

فقد توالت االجتماعات بني أهل االختصاص يف خمتلف اللغات الغربية وطالت 
املناقشات اليت أمثرت خالفات عدة ووجهات نظر خمتلفة، يستحيل معها حتقيق 

                                                           
  باحث يف األدب والرتاث من املغرب. )*(
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ا يف اجمللس الدويل للباليوغرافيا. فاستقر األمر على أن  املشروع بالصيغة اليت قدم 
تصر باللغة الفرنسية يُعترب أساًسا ومنوذًجا ُحيتذى خيتصر العمل يف وضع معجم خم

ويُنقل إىل اللغات األخرى. ويف هذا اإلطار أُنيطت بأَحِد الفيلولوجيني الفرنسيني 
م مهمة إجناز املعجم، الذي ينبغي أن ١٩٧٥) يف عام D.Muzerelleدونيس مزريل (

ا لوضع معجم متعدد الل غات كما أُريد له أن ال يتجاوز كونه وثيقة عمل يُقتدى 
. وبعد عشر سنوات من العمل الدؤوب واستشارة أهل االختصاص )١(يكون من قبل

ُمسِّي كذلك ألن الشروح اليت ُوضعت لأللفاظ كانت يف غاية  -ظهر املعجم املختصر 
واقتصر فيه صاحبه على املعاين التقنية لأللفاظ دون اإلفاضة يف  -االختصار واإلجياز 

باستثناء هذا العمل  - ه اللغوية. وحىت اليوم  فإن اللغات األوربية خمتلف معاني
مازالت خلًوا من هذا املعجم برغم اجلهود اليت تُبذل يف هذا الصدد وبرغم  - املختصر 

  األعمال اليت ينشرها الفيلولوجيون الغربيون يف هذا اجملال.
حيتاج إىل دليل. إن أما يف اللغة العربية فإن اهتمام القدماء بوضع املعاجم ال 

األحباث اللغوية األوىل متثَّلت يف دراسة األلفاظ القرآنية واملصطلحات احلديثية. 
فوضعوا كتًبا يف مفردات القرآن ُمسيت بغريب القرآن. ووضعوا معاجم يف غريب 

م )٢(احلديث م وحضار ا أحسوا باحلاجة إىل األلفاظ للتعبري عّما جدَّ يف حيا
ّ
. ومل

طور واالحتكاك بغريهم، ضمَّنوا ألفاظ القدماء معاَين جديدة أو اشتقوا حبكم الت
منها ألفاظًا أسبغوا عليها معاَين اصطالحية أو عرَّبوا بعض األلفاظ األعجمية 

                                                           
) أحد االثنني Ch. Samaranأشرف على هذا اإلجناز الفيلولوجي الفرنسي شارل مسران ( )١(

  اللذين يدعيان وضع مصطلح كوديكولوجيا.

وأول ه). ٦٨بن عباس رضي اهللا عنهما (أول كتب غريب القرآن هو الذي نُسب لعبد اهللا  )٢(
 ه).٢١٠معاجم غريب احلديث هو الذي نُسب أليب عبيدة معمر بن املثىن (
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واحتفظوا ببعضها دون تغيري أو تبديل. فظهر يف العربية ما اْصطُِلح عليه باملعرَّب 
  والدخيل.

هم يف األلفاظ واملعاين، وقد اعتمدت أول ما وبعد هذه املرحلة وضعوا معامج
اعتمدت على أعماهلم اللغوية األساسية األوىل. ومما يؤكِّد حيوية اللغة العربية اليت هي 
لغة القرآن، ظهور معاجم على مر التاريخ. فال يكاد مير عصر من العصور دون قيام 

وية هذه األمة واعتزازها العلماء واللغويني بوضع الكتب املعجمية. وهو دليل على حي
ذا  -قدماء وحمدثني  -بلغة القرآن. ومع هذا االهتمام املستمر للباحثني العرب 

امليدان اللغوي الصرف فإن اللغة العربية مازالت تعاين نقَص وضع معجم خاص 
ا  ا ومعانيها ومفاهيمها وحتوال مبصطلحات الكتاب العريب املخطوط، يدرس نشأ

عرفها قدميًا. ويعرف من َمث املصطلحات اليت عرفتها الكوديكولوجيا  املعجمية اليت
احلديثة. فالعربية كباقي اللغات أخذت قسطها من هذا العلم اجلديد. فكان البد من 
إجياد مصطلحات يف العربية أو غريها من اللغات األجنبية للتعبري عّما ظهر من مواد 

  يف هذا اجملال احليوي يف علم الكتاب.

د انطلق القدماء يف وضع معامجهم من تلكم الرسائل والكتب املختصرة اليت لق
وضعها األوائل. فيسَّرت هلم األمر وعبدت هلم الطريق. أما احملدثون فليس أمامهم إال 
ا قراءة متأنية ويتلمسون املصطلحاِت اليت  املخطوطات ومصادر القدماء يقرؤو

ملتأنية والبحث الدقيق ضروريان لفهم معاين تفيدهم يف وضع هذا املعجم. والقراءة ا
املصطلحات الواردة وتطور مفاهيمها حسب املكان والزمان. وسنرى فيما بعد بعض 
سوء الفهم الذي وقع فيه كثري من الباحثني يف تصورهم لعدد من األلفاظ املتعلقة 

نوًعا من  بالكتاب املخطوط. وعلى العموم فإن اإلقدام على إجناز هذا املعجم يـَُعدُّ 
العربية املخاطرة لصعوبة املوضوع، وألن علم املخطوط العريب أو الكوديكولوجيا 
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مازالت موضوًعا بكًرا يف الرتاث العريب. ويدعو البحث عن املصطلحات إىل استشارة  
كتب الرتاث العريب القدمي بدًءا بكتب احلديث. مث قراءة ما ُنشر عن الباليوغرافيا 

كل ما له عالقة بالكتاب املخطوط كفهارس الكتب وتقارير والتحقيق العلمي و 
ا وتنوعها  املكتبات وما شابه ذلك. وقد يتبّني للباحث أن هذه األعمال على من كثر
ال تفي بالغرض املقصود. فكان البد من اللجوء إىل بعض الكتب التقنية املرتبطة 

سفري أو التجليد والصور ارتباطًا وثيًقا بصناعة املخطوط، كالكتب املتعلقة بالت
التوضيحية والزخارف والرسوم، أو بالطباعة احلديثة أو الكتب اخلاصة حبرفة الدباغة 

  وحىت كتب الطب البيطري، الختيار األلفاظ املتعلقة بالرقوق واجللود.

ا املستشرق آدم جاسيك  إن أول حماولة ُتذكر يف هذا اجملال هي تلكم اليت قام 
)Adam Gacekولوين األصل والكندي اجلنسية، فقد وضع معجًما باللغة ) الب

، عن مصطلحات املخطوط العريب. إنه كتاب قيِّم مع أنه حيتوي جمموعة )٣(اإلنكليزية
من املصطلحات ترتبط بعلوم عربية أخرى أكثر من ارتباطها بالكتاب العريب املخطوط 

قتحام ميدان جديد وعلمه. ومع ذلك فإنه عمل رائد، يرجع الفضل لصاحبه يف ا
. وكانت أول حماولة يف اللغة العربية يف هذا )٤(طاملا كان موضع إمهال وعدم اكرتاث

ا مع األستاذ مصطفى طويب. وأمثرت  اجملال تلكم اليت أخذت على عاتقي القيام 
الذي توالت طبعاته إىل أن صدرت الطبعة الثالثة. وذلك بسبب الزيادة هذا املعجم 
يح الذي يفرضه تقدم البحث. وبالرغم من اجلهود املضنية واملتواصلة اليت واحلذف والتنق

وشرحها وترتيبها فإننا بُذلت يف إجناز هذا العمل من حيث البحث عن املصطلحات 
املخطوط جيري فيه تأصيل نؤكِّد أن اللغة العربية مازالت تفتقر إىل معجم أللفاظ الكتاب 

                                                           
ولندة عام Brillطُبع بدار بريل ( )٣(   م.٢٠٠١) بليدن 

 البدَّ من االعرتاف أننا استفدنا من هذا الكتاب يف وضع معجم مصطلحات املخطوط العريب. )٤(
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يًدا علميًّا صحيًحا. ويقوم بوضعه جمموعة من ذوي املصطلح، وُحتدد فيه املفاهيم حتد
التجربة واملراس من أصحاب االختصاص بإشراف مؤسسة أو جممع جيري فيه تبادل 
اِخلْربات واالستفادة من نتائج البحوث املنشورة يف جمال الكتاب العريب املخطوط 

هذا االجتاه يف  والكوديكولوجيا العربية. ومما يُؤسف له أننا ال نستشعر أي ملمح يف
جمامع اللغة أو املراكز العلمية العربية على تعددها واهتمام الكثري منها بشؤون 

  املخطوطات.

  مصادر البحث عن المصطلح:

ال يستطيع أحد أن يُنكر اجلهود اليت بذهلا احملدِّثون يف توثيق الرواية وضبطها، ويف 
جلرح والتعديل وأصَّلوا ألصول البحث يف حياة الرواة ويف سلوكهم. فقد وضعوا كتب ا

الرواية والسماع، كما صنع الرامهرمزي واخلطيب البغدادي والقاضي عياض وابن 
الصالح وابن مجاعة والعلموي والغزي وغريهم، فأمثرت هذه األعمال جمموعة من 
ْحدثون املشتغلون بقضايا املخطوط كالتوثيق 

ُ
املصطلحات استعارها الباحثون امل

 ، واجلزء والصحيفة وغريها. والذي دعاهم إىل هذه االستعارة هو)٥(ضبطوالتحقيق وال
متسكهم مبناهج احملدِّثني وحرصهم على التحري يف الكتابة والتوثيق يف الرواية، والضبط 
يف األخذ واألداء. ومل يكن توظيفهم هلذه املصطلحات توظيًفا حديثًيا صرفًا، بل 

دف إىل توثيق النصوص ونشرها، أخضعوها ملقتضيات املمارسة الفيلولو  جية اليت 
يعد اجلزء هو فتغايرت املضامني من علم احلديث إىل السياق العلمي اجلديد. فلم 

من النسخة اليت تشتمل على حديث فأكثر مع تعدد األسانيد، بل أصبحت قسًما 

                                                           
جامع هلذا املصطلح عند احملدثني، فهو لفظ تتنازعه معان كثرية وإن كانت كلها  ليس هناك تعريف )٥(

تدور يف فلك الرواية. فهناك ضبط الراوي، وضبط الرواية، وضبط الكلمات، وضبط الكتاب، وضبط 
 األمساء، وضبط سطر، وضبط صدر ويُقصد به احلفظ وغري ذلك.
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ف . ومل ينحصر التوثيق يف صيانة املصنّ )٦(الكتاب اخُتلف يف حجمه ويف عدد أوراقه
والدقة يف النقل والبعد عن العبث والتحريف والتزوير والعناية بأمناط التوثيق كالوقفيات 
والتملكات واإلجازات وغريها، بل أصبح يعين عند املوثقني احملدثني مجع الوثائق 
وتنظيمها وفهرستها ووضعها رهن إشارة الباحثني. ومل تعد الوثيقة مرتبطة بالبحث 

ن عند املؤرخني، بل أخذت معناها األصلي الالتيين القدمي التارخيي كما هو الشأ
وأصبحت تعين كل ما يعطينا معلومة من املعلومات كاملخطوط واملطبوع والدورية 
وغريها، وليس فقط تلكم الرسالة أو ذلكم الظهري الذي يعتمد يف البحث التارخيي. 

يق كما كان عند ومل يقتصر اليوم لفظ التحقيق على اإلحكام واإلثبات والتصد
القاضي عياض وعند غريه من القدماء، بل أصبح جمموعة من الوثائق واألساليب 

ا واعتمادها يف نشر النصوص ودراستها دراسة علمية.   والبنيات جيب التمسك 
ومن املصطلحات احلديثية اليت استعارها الفيلولوجيون لفظ النسخة، فهي كلمة 

يانية والعربية. وتعين من حيث التأثيل واألصل نقل عربية وأصلها ساٍم توجد يف السر 
اكتتابك عن كتاب حرفًا  الشيء من مكان إىل آخر. والنسخ حسب الزبيدي هو

.ومعىن )٨(. واملكتوب: املنقول منه النسخة بالضم وهو األصل املنتسخ منه)٧(حبرف
ني ما اشتمل النسخة قدميًا الوسيلة املثلى لنقل النصوص اإلسالمية. فهي عند احملدث

على حديث فأكثر، وينتظمها إسناد واحد. وتعين الكتاب أو السفر. وهي اإلبرازة عند 
                                                           

  ).Peciaما مسوه بالبسيا (بعض املستشرقني شبهوا اجلزء بامللزمة أو  )٦(

) ونصه اكتتابك كتابًا عن  ٨٤/ ٧تاج العروس (نسخ) وقد نقله عن التهذيب لألزهري ( )٧(
كتاب حرًفا حبرف تقول نسخته وانتسخته فاألصل ُنْسَخة واملكتوب منه نسخة ألنه قام 

 .همقامه. ا

ه اهللا النَّسخة بالفتح . اقرتح رمضان عبد التواب رمح»نسخ«الزبيدي: تاج العروس. مادة  )٨(
 للكتاب املطبوع لتقتصر بالضم على الكتاب املخطوط.
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ابن الندمي صاحب الفهرست مبعىن أن القدماء كانوا يربزون أي يظهرون كتبهم يف نسخ 
. ومن املستشرقني )٩(خمتلفة من حيث الزيادة واحلذف نتيجة خمتلف اإلمالءات املتعددة

للتعبري عن النسخة كما صنع املستشرق الفرنسي كلود   ))التأليف((فظ من استعمل ل
احلسن أليب  »املنهاج يف أحكام خراج مصر«) فيما خيص كتاب Claude Caenكاين (

) قال: إن هناك تأليفني أي نسختني أو إبرازتني هلذا ه٥٨٥علي املخزومي املتوىف عام (
وتأليف ثان أضاف إليه  )ه٥٦٥ة (الكتاب: تأليف أول يف آخر الفاطميني حنو سن

  .)١٠()ه٥٨٠إضافات ومراجعات يف عام (
وإضافًة إىل املصطلحات احلديثية اليت تفيد الفيلولوجيني يف الضبط والتوثيق 
والتحقيق استعار القاموس الكوديكولوجي جمموعة من املصطلحات املتداولة عند 

َرّممني والدباغني والور 
ُ
اقني والنساخني وغريهم، تتلخص يف مواد اجمللدين أو املسفرين وامل

الكتابة وأدوات الرتميم والتجليد والنساخة وما إىل ذلك. ونريد هنا أن نستجلي معاين 
ا أو ُأسيء فهمها. فلفظ  جمموعة من املصطلحات استعملت خطأ أو يف غري مكا

يخ وهو من مواد الكتابة يف القدمي، يتحدد معناه حسب سياق الكالم وتار  »ورق«
النص الذي ورد فيه. فقد يعين ورق الربدي، وقد يعين اجللد أو الّرق، كما قد يعين 

نصوص القرن األول الكاغد الذي عرفه العرب يف القرن الثاين اهلجري. لفظ ورق يف 

                                                           
وآخر ما صّح من النسخ نسخة أيب «قال ابن الندمي يف شأن (كتاب اجلمهرة) البن دريد:  )٩(

). ٩٣الفهرست ص (. »الفتح عبد اهللا بن أمحد النحوي ألنه كتبها من عدة نسخ وقرأها عليه
كتابه (الفتوحات املكية) نسختني أي إبرازتني. وذكر برجسرتاسر أن وصرّح ابن عريب أن ل

اإلبرازة قد تكون من غري صنع املؤلف. كتاب (عجائب املخلوقات) للقزويين وصل يف أربع 
إبرازات. اثنتان من صنع املؤلف، واثنتان أخريان من صنع غريه ُأجنزتا بعد وفاته فلحقتهما 

 ).٣٠أصول نقد النصوص ص ( إضافات بعيدة عن فكر القزويين.
 أطلقت النسخة قدميًا على وصفة الدواء اليت يصف فيها الطبيب الدواء للمريض. )١٠(
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اهلجري يُقصد به ورق الربدي أو القرطاس. وقد يُقصد بالورق الصحف من الّرق. 
رآن على عهد أيب بكر يف الورق، الغالب على يقول ابن شهاب الزهري: مجع الق

الظن أن املقصود به صحيفة الّرق. والصحف مفردها صحيفة تعين ما ُيكتب فيه من 
ورق وغريه، كاجللد والقماش والنبات واحلجر والّرق والعظم، وقد يُطلق على املكتوب 

يف صحف، مجع القرآن  . وقد روى القدماء أن اخلليفة أبا بكر الصديق )١١(فيها
ا كل مواد الكتابة املتداولة يف عهد الرسول من كرانيف وعسب وخلاف  واملقصود 
ا صحف من اجللد فقط. وقد اشُتق من مادة  ومهارق وغريها، وقد فهمها الكثري بأ
(ص ح ف) لفظ املصحف بفتح امليم وكسرها. وهي الكتاب يف اجلاهلية وصدر 

يف كتاب القصد واألمم البن عبد الرب، يقول:  اإلسالم. ويؤكِّد هذا املعىن ما جاء
من مجلة ما ُوجد يف األندلس اِثنان وعشرون مصحًفا حمالة، كلها من التوراة، «

ومصحف آخر حملى بفضة. وكان يف املصاحف مصحف فيه عمل الصنعة وأصباغ 
فلفظ حبشي حسب ما جاء يف كتاب . أما مصحف بضّم امليم )١٢(»اليواقيت

ا ُمجع يف الصحف على عهد أيب لإل  »اإلتقان«
ّ
مام السيوطي، أُطلق على القرآن مل

. وأكد املستشرق األملاين نولدكه (ت. )١٣(مسعود بكر الصديق باقرتاح عبد اهللا بن 
توجد يف العربية ويف احلبشية مبعىن حفر، نقر وكتب.  م) أن مادة (ص ح ف)١٩٣٠

                                                           
الصحيفة هي النسخة عند احملدثني، وهي ما اشتمل على حديث فأكثر وينتظمها إسناد  )١١(

 واحد. وجاءت الصحيفة مبعىن القرطاس.
 ).٣٥ابن عبد الرب: القصد واألمم ص ( )١٢(
م) أن مادة (ص ح ف) توجد يف العربية ويف ١٩٣٠أكَّد املستشرق األملاين نولدكه (ت  )١٣(

) ه٣٢١احلبشية مبعىن حفر، نقر، كتب وتوجد كذلك يف احلمريية اليمينية حسب ابن دريد (
 ومعروف أن احلبشية استعارت األجبدية احلمريية وهذا يؤكد األصل السامي للفظ مصحف.
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، )١٤(). أما القرطاسه٣٢١(وتوجد كذلك يف احلمريية اليمينية حسب ابن دريد 
فلفظ يوناين التيين عرفه العرب يف اجلاهلية وورد يف القرآن، ولكن معانيه ختتلف 
باختالف الزمان واملكان. فالقرطاس قبل اإلسالم هو اجللد أو الّرق، وبعد فتح 
مصر ُأطلق على ورق الربدي. ويف القرن الثاين اكُتشف الكاغد الصيين فسمَّوه 

زمان النص الذي ورد فيه. وقد ُخيطئ من مل قرطاًسا. إن اللفظ يأخذ معناه حسب 
، )١٥(يضع نصب عينيه تاريخ النص الذي اسُتعمل فيه هذا اللفظ. وأما الكاغد

اكتشفه الصينيون يف بداية القرن الثاين امليالدي. وقد عرفه  kÖg. Dzفلفظ صيين 
قند العرب خالل القرن الثاين اهلجري إثر انتصار اجليش اإلسالمي بقيادة حاكم مسر 

على إخشيد فرغانة، الذي كان يُناصره الصينيون الذين يعرفون صناعة الكاغد. فقد 
أسر املسلمون منهم عدًدا كبريًا فعلموهم هذه الصناعة اليت مل تلبث أن انتقلت إىل 
العامل العريب، فأقاموا مصنًعا للكاغد يف بغداد على عهد الرشيد، فأصبح مادة 

وبقي الناس يكتبون على الّرق إىل أن ويل الرشيد «للكتابة. يقول القلقشندي: 
اخلالفة، وقد كثر الورق وفشا عمله بني الناس، فأمر أّال يكتب الناس إال يف 
الكاغد، ألن اجللود وحنوها تقبل احملو واإلعادة فتقبل التزوير، خبالف الورق فإنه مىت 

يف سائر األقطار  حمَُِي فسد وإن ُكِشط ظهر كشطه. وانتشرت الكتابة على الورق

                                                           
ا بالفتح حسب أصلها اليوناين  –اف حسب قدماء العرب ) قرطاس مثلثة الق١٤(  -والواقع أ

) وحّرف يف اللغتني KÖg- dz. ولعلَّ أصلها صيين كاغد (Khartasالالتيين 
ا   Charteاليونانية والالتينية وهو الذي أصبح  يف الفرنسية. والبد من اإلشارة إىل أ

  .كلمة قرآنية

هلذه املادة. فكتبه بعضهم بالظاء فقالوا كاغظ بفتح الغني  احتفظ املغاربة باالسم الصيين )١٥(
ا.  وسكو
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٨٤٨

  .)١٦(»ذلك إىل اآلن وتعاطاها َمْن قـَُرَب وبـَُعد، واستمّر الناس على
وقد أُطلق عليه يف املشرق لفظ ورق، على حني احتفظ املغاربة باالسم الصيين. 

مصاحف «وقد أطلق بعض املتأخرين الكاغد على القرطاس. يقول نصر اهلوريين: 
ا إىل األمصار  ، ما عدا املصحف الذي )١٧(ُنسخت على الكاغداخلليفة اليت بعث 

. ويؤكِّد زعم اهلوريين ما ورد يف كتاب )١٨(»كان عنده باملدينة فإنه على رق الغزال
. وجيب التنبيه على أن )١٩(املصاحف أن أبا بكر الصديق مجع القرآن يف قراطيس

ن دائًما جلد القرآن كان ُيكتب على رق الغزال طوال القرون اإلسالمية األوىل، ومل يك
الغزال هو مصدر الرق، بل دأب القدماء على إطالق رق الغزال على كل جلد مرقق 

  لطيف بديع اسُتعمل مادة لنسخ كتاب اهللا العزيز.
وقد ورد قبل قليل أن الرشيد أمر أّال ُيكتب إال يف الكاغد ألن اجللود تقبل احملو. 

اليت ُمتارس على اجللود إما للتزوير،  فقد عرفت احلضارات الشرقية والغربية ظاهرة احملو
وإما الستعماهلا مرة ثانية لقلة الرق أو لغالء سعره. وقد أطلقوا عليها لفظ الطِّرس أو 

. وملا فتح العرب األندلس واملغرب وصقلية حموا الكتب )٢٠()Palimpsesteالطلس (

                                                           
 ).٤٦٥/ ٣صبح األعشى: ( )١٦(

إن ثبت هذا اخلرب فإنه يؤكِّد أن املصطلح دخل اجملتمع العريب قبل دخول املادة نفسها كما  )١٧(
 يزعم بعض الباحثني.

 ).١٨املطالع النصرية: ( )١٨(

ولكن يكاد جيمع الباحثون على أن مصاحف عثمان ). ٢٧السجستاين: املصاحف: ( )١٩(
 ُنسخت كلها على رق الغزال.

)٢٠(Palimpsestos  باليوناين وPalimpsestus بالالتيين. دخلت املعجم الفرنسي يف عام 
ومعناه يف اليونانية احلفر من جديد. وقد شاعت ظاهرة الطروس يف العصور الوسطى  ١٨٢٣

  اجللود. عندما ارتفع سعر
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٨٤٩

ألن سعر الرق والربدي كان  الالتينية واليونانية بعد ترمجتها إىل العربية وكتبوا عليها ثانية
م يف عالًيا. فلما خرج العرب من األندلس حما اإلفرنج كتب العرب  وكتبوا عليها مع أ

غىن عن ذلك لوجود الكاغد الذي نشره العرب يف أوربا. ويف القرن التاسع عشر 
 استطاع األوربيون أن يستخرجوا يوسائل كيماوية النصوص اليونانية والالتينية القدمية

  من الطلوس العربية وبقيت الطلوس اإلفرجنية حمتفظة بسر الكتب العربية املطلوسة.

ا من االستعماالت  ومن املصطلحات اليت حتتاج إىل حتديد املعاين اليت أخذ
) ومعناها اجللد. ذكر املؤرخ اليوناين Dipheriaاملختلفة كلمة دفرت. أصلها يوناين (

ا من الكلم Herodoteهريودوت  ات الفينيقية اليت تسربت قدميًا إىل اللغة اليونانية. أ
وقد ظهرت يف جمموعة من اللغات السامية مثل اآلرامية والسريانية والعربية، ويُعتقد 
ا دخلت العربية عن طريق اللغة الفارسية مبعىن كتاب أو ملزمة أو كرّاس، وقد  أ

هذا على الكتب املدرسية اليت أُطلقت فيما بعد على الكتب الكربى. وُتطلق يف وقتنا 
يكتب فيها التالميذ أو الطلبة. ومنها كذلك لفظ كراس أو كراسة الذي مل ُحيدد 

) Codexمعناه القدماء. والغالب على الظن أنه تعريب للفظ الالتيين كوديكس (
الذي حّل حمّل اللفافة مع بداية العصر املسيحي. وقد ساعد على ظهوره اكتشاف 

. وقد اختلف القدماء يف )٢١(ة برغامة الرتكية ملنافسة ورق الربدي املصريالرق يف مدين
حتديد معناه، وعدد أوراقه، فمنهم من قال: الكراس هو الدفرت، ومنهم من قال هو  

للكتاب. وشكل الكراس الذي خيتلف عن اللفافة كتاب صغري، ومنهم من اعتربه مرادفًا 
سانية مبا فيها اجملتمع اإلسالمي. وكان القرآن أول  هو الشكل الذي تَبنْتُه اجملتمعات اإلن

                                                           
) إىل منع تصدير الربدي إىل برغامة، مما Attalidesدى التنافس بني البطالسة واألتاليني (أ )٢١(

دفع هذه إىل صنع الرق الذي استمّد امسه من املدينة نفسها ودخل اللغات باسم املدينة اليت 
  .يف اإلجنليزية Pergmentيف الفرنسية و parcheminصنع فيها 



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

  

٨٥٠

كتاب عريب أخذ شكل الكراس. ومن حيث حجمه وأوراقه ففيها خالف. أثبت البحث 
ا كراسات  يف املخطوطات أن عدد أوراق الكراس عشر ورقات، ولكن توجد خمطوطات 

ظهر هذا النوع  من مثان ورقات أو تسع ورقات أو إحدى عشرة ورقة أو اثنتا عشرة ورقة.
األخري يف األندلس، ويُعتقد أنه حدث من جرّاء تأثر املسلمني بالنُّساخ اليهود، الذين ثبت 
عندهم أن عدد أوراق كراسات املخطوطات العربية يف الغرب اإلسالمي هو اِثنتا عشرة 

  .)٢٢(ورقة

 ومن الباحثني من خيلط بني االختصار والتلخيص. فاالختصار هو اإلجياز وحذف
الزيادات. أما التلخيص فهو لغًة التبيني والشرح ويعين اصطالًحا التقريب واالختصار. 
فهو أعّم من االختصار الذي يُعتُرب جزًءا منه وخطوة من خطواته. فالتلخيص إذن هو 
ا بعض ما كان يبدو غامًضا  الشرح واالختصار. وأخِتُم هذه األمثلة اليت استجليُت 

لعريب باحلديث عن مصطلحني حديثني من اقرتاح باحث من مصطلحات املخطوط ا
، مها البيلوغرام والبيليوكرونوغرام. وقد استُنبطا من ظاهرة خاصة بالرتاث )٢٣(رصني

العريب، هي ظاهرة التأليف النصي احملوري، اليت تتمثل يف كون كثري من املؤلَّفات العربية 
ا بصور متعددة، سواء بالتلخيص  قد حظيت بظهور كتب تالية تدور حوهلا، وترتبط 

أو االختصار أو الشرح أو االستدراك أو التحشية أو غريها. واجلدير بالذكر أن ظاهرة 
التأليف النصّي احملوري استمرت يف كل عصور احلضارة العربية اإلسالمية. ويذكر 

                                                           
ا حمفوظة يف مكتبات معظم الكراسات اليت حتتوي عل )٢٢( ى مثان ورقات وإحدى عشرة ورقة وجد

 برلني وتوبنجن بأملانيا.

عرفات كمال نبهان يف كتاب عن الببليوغرام. إن هلذه الظاهرة جذورًا يف كتايب مفتاح  )٢٣(
 السعادة ومصباح السيادة لطاش كربى زاده وكشف الظنون حلاجي خليفة.
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٨٥١

ا متثِّل وجًها مشرقًا وملمًحا مشرِّفًا لألخالق اإلسالمي ة النبيلة، صاحب هذه الظاهرة أ
  .)٢٤(حبيث يؤلِّف باحث كتابًا يف ستة جملدات ليذيل به كتابًا من حجم صغري

واقرتح صاحب هذا املشروع نظاًما لنظرية التأليف النصي احملوري يتمثل يف 
الببليوغرام، وهو خمطط عالقات النصوص مبعىن أنه يصور العالقات التأليفية 

، أي املخطط الزمين لعالقات )٢٥(ونوغرامالببليوغرافية بني النصوص. والببليوكر 
النصوص، الذي ميثل املسافات الزمنية اليت يستمر فيها تأثري النص يف نصوص 

.ووضع هلذه العملية إطار نظرية لدراسة التأليف وعالقات )٢٦(أخرى تابعة له
 Bibliographieالنصوص دراسة تكاملية منهجية هي الببليوغرافيا التكوينية (

génétique( تم بالعمليات التكوينية التوالدية للنصوص وبعالقات . وهي اليت 
النسب بينها. وللتدليل على ظاهرة التأليف النصي احملوري نكتفي مبا أورده حاجي 

وما تفرَّع عنه من ذيول ه) ٤٦٣خليفة عن تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (
يف مخسة  )ه٦٦٢( واستدراكات وصالت وغريها. فقد ذيله أوًال ابن السمعاين

عشر جملًدا، مث جاء عماد الدين الكاتب ووضع ذيًال على ذيل ابن السمعاين وذكر 
ما أغفله أو أمهله ومساه السيل على الذيل وهو ثالثة جملدات. وذيله ابن الدبيثي 

                                                           
بًا وخيتصرونه. وكثريًا ما يضيُع الكتاب ويبقى االختصار. ومنهم كثري من املؤلِّفني يكتبون كتا )٢٤(

من يؤلِّف ويلخِّص وخيتصر كما صنع السيوطي يف كتاب طبقات النحاة الذي هو أمجع 
طبقات النحاة. فإنه مجع ما يف كتب األقدمني فأوعى يف سبعة جملدات مث خلصها يف جملد 

 اه بغية الوعاة.وهو الوسطى مث اختصره ثانًيا يف جملدين ومس

)٢٥( Bibliogram :خمطط :gram :كتاب ،Biblio.  
 Bibliochronogram :خمطط :gram :زمين ،chrono :كتاب،Biblio.  

ظهرت سلسلة متتابعة من الذيول وصلت إىل مثانية قرون. وهذه الظاهرة ال وجود هلا يف  )٢٦(
 الثقافات واحلضارات األخرى.
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وذكر ما مل يذكره ابن السمعاين. مث جاء ابن القطيعي وألَّف ه) ٦٣٧الواسطي (
ذيل ه) ٧٤٨ى ذيل ابن الدبيثي، وأخذ مشس الدين الذهيب (صلة جعلها ذيًال عل

ذيل عظيم على تاريخ ه) ٦٤٣الدبيثي وخلصه واختصره يف نصفه. والبن النجار (
). وذيله أيًضا ه٧٧٤اخلطيب نفسه فأوعى. وذّيل ذيل ابن النجار حممد بن رافع (

اريخ البغدادي واختصر ته). ٦٧٤( ابن املارستانية، وذيله أيًضا ابن أجنب الساعي
  .)٢٧(ه)٤٦١أبو اليمن مسعود البخاري (

هذه بعض األمثلة على مصطلحات املخطوط العريب اليت ولدت ومنت مع منو 
علم املخطوط من حيث شكله ومادته وزخرفته وصناعته. وبقدر التضلع من هذا 
التخصص يكون الشعور بضرورة صناعة املصطلح وضبطه وتنميطه واملناقشة فيه 

  .)٢٨(ره الوسيط يف الوصف والتصور بغاية التفاهم والتقدمباعتبا

  

                                                           
 ).٢٨٨/ ١حاجي خليفة: كشف الظنون: ( )٢٧(

 ).٧معجم مصطلحات املخطوط العريب: تقدمي ص ( )٢٨(



  ٨٥٣

  
  

  استدراك على األصمعيات لألصمعي
  »ه٢١٦عبد الملك بن قريب المتوفى «

  )*(القسم الثاني

  )**(أ. ناصر توفيق الجباعي

  مقّدمة:
قصيدة َعَبيد بن األَبـَْرص

)***(  

  ورد يف اخلزانة عند احلديث عن الشاهد الثاين والعشرين بعد التسعمئة:

  َقْد أَتْـُرُك الِقرَن مصفرًا أناِملُهُ  «

  كأنَّ أْثوابَُه ُجمَّْت بِفْرَصادِ   صدر وعجزه:  وهو

وال يوجد  »)١(والبيت من قصيدة لعبيد بن األبرص أوردها األصمعي يف األصمعيات
  لعبيد بن األبرص أي شعر يف األصمعيات املنشورة، وقال حمقق ديوان عبيد:

                                                           
 ).٨٤) من اجمللد (٢ُنشر القسم األول يف اجلزء ( )*(

 باحث يف األدب والنقد من سورية. )**(
هاة هو عبيد بن األبرص بن عوف بن جشم األسدي من مضر، أبو زياد، شاعر من د )***(

اجلاهلية، وحكمائها. جعله ابن سالم يف الطبقة الرابعة من اجلاهليني. انظر: طبقات ابن 
ص  ١٩. واألغاين:  ج ٥٠، واملؤتلف واملختلف: اآلمدي: ص ١٣٨ص  ١سالم: ج

  .٢١٥ص  ٢، واخلزانة: ج٨٤
اهرة، ، مكتبة اخلاجني، الق١) خزانة األدب: البغدادي، حتقيق: عبد السالم حممد هارون، ط١(

  .١٠٢/ ١٠م. ١٩٨٢ -ه١٤٠٣دار الرفاعي الرياض، 



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

  

٨٥٤

جمموعة األصمعيات اليت  أوردها األصمعي يف األصمعيات، ولكنها ليست يف«
اختيارات ِكرِنكو من املفضليات  نشرها آلورد عن خمطوطة يف فيّنا، وليست يف

  ونورد القصيدة كما جاءت يف الديوان، قال َعِبيد بن اَألْبرص: ».)١(واألصمعيات
َلَة الـَوادي -١  طاَف اخلَياُل َعَلْينا لَيـْ

  

 ِمـــْن أُم َعْمـــرٍو، ومل يـُْلِمـــْم ِلِميعـــادِ   
  

  ِميعاِد: أي التَـَقْينا على َغْريِ ميعاٍد.قولُه: ومل يـُْلِمْم لِ 

 أىنَّ اْهَتــــَدْيَت لرَكــــٍب طَــــاَل َســــريُُهمُ  - ٢
  

ــَن دَْكــــداٍك وأْعقــــادِ     يف َسْبَســــٍب بيـــ
  

قولُه: َأىنَّ اْهَتَدْيَت: كيَف اْهَتَدْيَت. والَسْبَسُب: املَفاَزُة والَقْفُر، وما استوى من 
ما التبَد من الرَّْمِل ومل يـَْرَتِفْع. واَألْعَقاُد: َمجُْع َعِقٍد، وهو اَألْرِض. الدَْكَداُك: الُسهوَلُة أو 

  الرَّْمُل املرتَاكُم.

 ُيَكلُِّفـــــوَن ُســـــرَاها كـــــلَّ يـَْعُملَـــــةٍ  -٣
  

هاِة إذا ما اْحتَثَّهـا احلَـاِدي  
َ
 ِمْثَل امل

  

ُر ليالً. واليَـْعُمَلُة: ال نَّاقُة القويُة على الَعمِل يف َسريِها. قولُه: يَُكلِّفوَن: ُجيَشموَن. والُسَرى: السَّيـْ
َهاُة: الَبقرَُة.

َ
  وامل

 أَبِْلــــْغ أبــــا َكــــِرٍب عــــين وُأْســــَرَتهُ  -٤
  

 قـَـــْوالً َســـَيْذهب َغـــْورًا بعـــَد ِإجنـــادِ   
  

قولُه: أبو َكْرٍب: هو عمرو بن احلارِث بن عمرو بن ُحْجر آكل املرار (عن ابن الشجَّري). 
  ألَْرِض. والنَّْجُد: ما ارتفَع منها. وأَْجنََد الرجُل: أَتى َجنًْدا.والَغْوُر: ما اخنََفَض من ا

ـــْوٍم وال ابَتَكـــُروا - ٥  يـــا َعْمـــُرو مـــا راَح مـــن قـَ
  

 إالّ وللَمــــْوِت يف آثــــارِِهِم َحــــاِدي  
  

  قولُه: ابتَكُروا: بََكُروا. واحلَاِدي: السائُِق. يُريد أنَّ املوَت آٍت على مجيع األقوام.
 ا طَلََعـــْت َمشْـــٌس وال َغرَبَـــتْ يـــا عمـــرو مـــ - ٦

  

 إالّ تـََقـــــــــــــرََّب آجـــــــــــــاٌل ِلِميعـــــــــــــادِ  
  

                                                           
  .٤٦م. ص ١٩٥٧ - ه١٣٧٧، ١ديوان عبيد بن األبرص، حتقيق: د. حسني نصار، ط) ١(
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٨٥٥

ـــــــــا - ٧  َهـــــــــْل حنـــــــــُن إالّ كـــــــــأْرَواٍح َمتـــــــــرُّ 
  

اِب وَأْجســاٍد كأجســادِ    حتــَت الــرتُّ
  

 فـــــــإْن رأيْـــــــَت بـــــــواٍد َحيَّـــــــًة ذََكـــــــرًا -٨
  

 فـــامِض وَدْعـــِين أُمـــاِرْس َحيَّـــةَ الـــوَادي 
  

اية يف قولُه: َحيًَّة ذََكرًا: ألنَّه أخ بُث احليَّاِت. وأًُماِرُس: أَُعاجلُ. َحيَّةُ الوادي: يُطَْلُق على الّرجِل 
  الَدَهاِء واخلُْبِث والَعْقل.

 ال أْعرِفـَنَّــــــــــَك بعــــــــــَد املــــــــــْوِت تـَْنــــــــــُدُبين - ٩
  

 ويف حيَــــــــايت مـــــــــا َزوَّْدتِـــــــــين زَاِدي  
  

 فإْن َحيِيُت فـال أْحِسـْبَك يف بـَلَـدي - ١٠
  

 ِســـْبَك َعــــوَّاديوإْن َمرِْضـــُت فـــال أحْ   
  

 إّن أََماَمــــــــــَك يـَْوًمــــــــــا أنْــــــــــَت ُمْدرُِكــــــــــهُ  - ١١
  

ــُه وال بــاِدي    ال َحاِضــٌر ُمْفِلــٌت ِمْن
  

  قولُه: احلَاِضُر: َساِكُن اَحلَضِر. والَباِدي: َساِكُن الَباِديّة.
ـــَت تَارُِكـــهُ  - ١٢ ـــٍك أَْن  فـــاْنظْر إىل يفَِْء ُمْل

  

 َهـــــــــْل تـُْرَســـــــــَنيَّ أََواِخيـــــــــِه بَأْوتـــــــــادِ   
  

قولُه: َيفء ُمْلٍك: ظل ُملٍك. وتـُْرَسَنيَّ: تـُثَبََّنتَّ. األََواخي: مجُع آخيٍة: وهو احلَبُل يُدفُن طَرَفَاه يف 
  األَرِض، وفيه ُعصيةٌ أو ُحجٌري، فتظهُر منه مثُل ُعْرَوٍة، ُتّشُد إليِه الدَّابَةُ.

ــُر يـَبـَْقــى وِإْن طَــاَل الزََّمــاُن بِــهِ  - ١٣  اخليـْ
  

ــــرُّ     أَْخَبــــُث مــــا أْوَعْيــــَت ِمــــْن زادِ  والشَّ
  

  قولُه: أوعى: ُحِفَظ يف الوَعاِء.
 اْذَهــْب إِليــَك فــإّين ِمــْن بــين أََســدٍ  - ١٤

  

 أَْهــِل الِقبــاِب وأْهــِل اجلُــْرِد والنَّــادي  
  

اخلَيُل قولُه: اْذَهْب إليك: َزْجٌر، يُريُد اْذَهْب إىل َقوِمَك، بدليل قوله: فإينِّ من بين أَسٍد. اجلُْرُد: 
  القليلةُ الشعِر، وأَْهُل الِقبَاِب وأَْهل الناِدي: ُهُم السَّاَدُة.

ــــهُ  - ١٥ ــــُرُك الِقــــْرَن ُمْصــــَفرًّا أناِمُل  قَــــْد أَت
  

 كـــــــــَأنَّ أْثوابَـــــــــُه ُجمَّـــــــــْت بِفْرَصـــــــــادِ   
  

ثيُل يف الشجاعة. وُمْصَفرًا أَنَاِملُهُ: أي طََعنتُُه فـََنزَف حىت اصفَّر
َ
. واألَنَاِمُل: ُرؤوُس قولُه: الِقْرُن: امل

  اَألَصابِِع. وُجمَّْت: ُصِبَغْت. والِفْرَصاُد: التُّوُت، َشبََّه الدََّم بعصارتِِه احلمراء.



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

  

٨٥٦

ــــِل َشــــاِحَبةٌ  - ١٦  أَْوَجْرتُــــهُ َونَواِصــــي اخلَْي
  

 َمسْـــراَء َعاِمُلهـــا مـــن َخْلِفـــِه بـــاِدي  
  

يٍة، وهي َشعُر ُمقدم الرأس. وَشاِحَبٌة: ُمَتغريَُة قولُه: أَْوَجرتُُه: َطَعنُتُه. والَنواِصي: َمجُْع نَاص
اللَّوِن من ُجوٍع أو َخوٍف أو غريمها. وَمسْراُء: َحْربٌَة. والَعاِمُل: ما َسفَل عن السِّناِن من 

  .)١(الرَّْمِح ِبِذراٍع أو ِشْربٍ حيُث يـُْعَقُد الّلواُء. وبَاِدي: ظَاِهرٌ 

  )*(قصيدة عمرو بن قعاس المرادي

وهي من « الطرائف عند احلديث عن تائية عمرو بن قعاس أو قنعاس املرادي، جاء يف
  وال يوجد هلذا الشاعر اسم فيما نشر من األصمعيات. »)٢(اختيار األصمعي وروايته

، )٣(أّما صاحب كتاب االختيارين فقد ذكر الشاعر والقصيدة. وأورد منها ثالثة عشر بيتًا
ا تبلغ مخسة وعشرين ب   يتًا يف الطرائف:يف حني أ

 َأال يــــــا بيــــــُت بالعليــــــاِء بَيــــــتُ  -١
  

 ولـــــوال ُحـــــبُّ أَْهلِـــــَك مـــــا أَتيـــــتُ   
  

 َأال يــــا بَيــــُت، أَْهلُــــَك أَْوَعــــدوِين  - ٢
  

ــــــــــتُ     كــــــــــَأينِّ ُكــــــــــلَّ َذنــــــــــِبِهم َجنَي
  

 َأال َبَكــــــَر العــــــواِذُل، فاســــــُتِميتُ  - ٣
  

 وَهــــْل أنــــا َخالِــــٌد، إمــــا َصــــَحْوتُ   
  

التطرَاِب وإنفاِق مايل. واسُتِميُت: أي طلبت. قال والظِّباُء ُتْسَمى أي أي بََكرَن يـَُلمَنِين يف 
                                                           

  . بعد البيت الثاين قوله:٥٠٣ص  ٤) ويف خزانة األدب: ج١(

ـــــــاجرةٍ  ـــــــال يف ُكـــــــلِّ َه ـــــــوَن الَف  َيطوف
  

ــِق إذا مــا َحثـَّـُه احلــادي   ــَل الَفنَي  ِمْث
  

  

ويقال: قنعاس بن عبد يغوث... املرادي جاهلي: انظر: معجم الشعراء:  –و عمرو قعاس ه )*(

  .٥٥ص  ٣. واخلزانة: ج٢٣٦ص 
  .٧٢م ص ١٩٣٧الطرائق األدبية: تصحيح: عبد العزيز امليمين، املكتبة األزهرية، تاريخ املقدمة: ) ٢(
، ١٦، ١٥، ١٤، ١٣، ١١: مث األبيات ٧إىل  ١) األبيات الواردة يف االختيارين هي: من: ٣(

  وما بعدها. ٢١١. ص ٢٥
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٨٥٧

ُتْطَلُب وتـُْرَمى نصف النَّهاِر. قال: ومعىن قوله: استميُت: أي َصاْدوين َألّين كنت يف 
  َساعٍة لسُت فيها ِبَشارٍب. فهل أنا خالٌد، ِإن مل َأْشَرْب، ومل َأْسَكْر.

ـــــٌم، َغـــــ -٤ ـــــاَتِين حلَْ  رِْيضٌ إذا مـــــا ف
  

 َضـــــرَْبُت ِذراَع َبْكـــــرِي، فاشـــــتَـَوْيتُ   
  

  الَغرِْيُض: الّلُني الطَّرُي. ورواية االختيارين [َقطَْعُت ِذراَع بكري]
ــــــُت إذا أَرى زِقًّــــــا َمرِيًضــــــا -٥  وُكْن

  

ــــــــتُ    ــــــــِه، َبَكْي ــــــــاُح علــــــــى َجنازَت  يُن
  

ا قال: َمرِيًضا قال: بََكيُت، أي: ِإذا رَأَيُت قوًما ُجمَْتمعَني عليه َدَخلُت َمَعهم. قاَل: بَكَ 
ّ
ْيُت مل

م أَتـََغىنَّ وأَْطَرُب معهم.   يقوُل: أَْسَعد
ــــــِيت، وَأُجــــــرُّ َذيلــــــي -٦ ــــــُل ِلمِّ  أَُرجِّ

  

ـــــــــتُ    ُـــــــــٌق، ُكَمي ـــــــــزَّيت أُف  وَحتِْمـــــــــُل ِب
  

يُقال للذَّكر واألنثى: أُفٌق، قال: وَسألُت يونس عن األُْفِق فقال الشَّديُد املوثُق. ورواية 
  يارين: [.. وأُجرُّ ثَويب = وَحتمُل ِشكَِّيت...]االخت

ــي، يف ِديــاِر بــين ُغطَيــفٍ  -٧  أَُمشِّ
  

 إذا مـــــــــا َســـــــــاَمِين َضـــــــــْيٌم أَبـَْيـــــــــتُ   
  

  ورواية االختيارين: 
....................... ]  

  

ـــــــــُت]   ـــــــــٌر أَبـَْي  إذا مـــــــــا َســـــــــاَءين أَْم
  

 وبـَْيــــٍت لــــيَس مــــن َشــــَعٍر وُصــــوفٍ  - ٨
  

ِطيَّــــــ  
َ
 ِة قَــــــْد بـَنَـْيــــــتُ علــــــى َظْهــــــِر امل

  

أي: َجَعْلُت ظْهَر املطيَِّة َبَدًال من البيِت. وقيل عملُت بـَْيَت ِشْعٍر يف هجاِء ملٍك مل 
  يـَْهجه َأَحٌد.
 َأال َرجـــــــــًال َجـــــــــزاُه اهللاُ َخـــــــــريًا -٩

  

 يَـــــــــدُُّل علـــــــــى ُحمَصِّـــــــــلٍة، تَبِيـــــــــتُ   
  

َحصِّلةُ: املرأةُ اليت َتْسَتخرُِج الذَّهَب من تُرا
ُ
  ِب املعدِن.قوله: امل

ــــــيت -١٠ ــــــمُّ بـَْي ــــــِيت وتـَُق ــــــُل ِلمَّ  تـَُرجِّ
  

ـــــــاوَة، إْن َرِضـــــــْيتُ     وأُعِطيهـــــــا اإلت
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٨٥٨

  وقوله: تقم: تكنُس. واإلتاوُة: اُألْجرة.
حـــاِجِر، إلـــِف َصـــْخرٍ  - ١١

َ
 وَســـوداِء امل

  

 ُتالِحظُــــــين التَّطَلُّــــــَع، قَــــــْد َرَميــــــتُ   
  

  هها باألُروية، المتناِعها.قال اللفظ على األُْرويّة واملعىن على امرأٍة، َشبَ 
 وُغْصــٍن، لَــْيَس ِمــْن َشــَجٍر َرطيــبٍ  - ١٢

  

 َهَصـــــــْرُت إّيل، ِمنـــــــُه، فاجتَـنَيـــــــتُ   
  

  يُريد امرأًة أََماهلا إليه ِبُفوِدها.
 َوَمــــاٍء لَــــْيَس ِمــــْن ِعــــدٍّ، َرواءٍ  -١٣

  

ــــماِء، َقــــِد اْســــتَـَقيتُ     وال مــــاِء السَّ
  

ال َوَسأَلين أَعرايبُّ عن هذا فَأخربتُُه فأَبَاه، فأخربته أنَّه افِتظَاُظ َكِرٍش املعىن: أَنَّه َرَشَف رِيَق امرأٍة. ق
  فقال: هكذا يزعُم بالباِدية.

ـــــْيَس َمخْـــــرًا - ١٤ ـــــُت، وَل ـــــاُموٍر َهرَْق  وَت
  

ـــــــــتُ    ـــــــــٍة، قـَلَْي  وَحّبـــــــــِة َغـــــــــِري طاِحَن
  

َدًما َهراَقُه، وَحبَُّة نـَْفِسِه: الَتاموُر: َشيٌء ُيَشبَّه باخلمِر وبالدَّم وبالصبِغ، وإّمنا يعين ههنا 
  َحاَجُتها. يُقاُل: اجَعْل ذاك يف َحبَِّة نفِسَك. ورواية االختيارين: [... َقَضْيُت]

ـــــي - ١٥ ـــــاُس قـَْبِل ـــــهُ الّن  َوَحلـــــٍم، َملْ يَُذْق
  

 َأَكْلـــــُت علـــــى َخـــــالٍء، وانتَـَقيـــــتُ   
  

سكران، فأكل حلََْمهُ. [والظاهر مل يعرف األصمعي معناه. وقال غريه: يعين أنَّه ذبح ابنه، وهو 
  أنه يريد االغتياب]

ـــــــْرُت، ِمبَْشـــــــَريفٍّ  - ١٦ ـــــــْرٍك قـــــــد أَثـَ  َوبـَ
  

 إذا مـــــــا َزلَّ َعـــــــْن ُعْقـــــــٍر، َرَمْيـــــــتُ   
  

أي قد أثرت هذا الربك من اإلبل (مبشريف) وهو سيُفهُ. فحني زلَّْت عن الَعْقر، َفَخاَف أن تـَُفوتَه، 
  على احلوض. يقول: خاف أن تربك، فبادرها فرماها. والَعْقُر: حيث تقع أيديها رماها.

ــــِورُد َشــــىتَّ  -١٧ ــــا وال  وصــــاِدرٍة مًع
  

ــــــى أَْدبارِهــــــا ُأُصــــــالً َحــــــَدوتُ     عل
  

 وَعاِديــــــٍة هلــــــا َذنَــــــٌب َطوِيــــــلٌ  -١٨
  

 َرَددُت، مبُْضــــــَغٍة، ممــــــا اشــــــتَـَهْيتُ   
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٨٥٩

 ونـــاٍر، أُْوقِـــَدْت ِمـــْن َغـــِري زَنْــــدٍ  - ١٩
  

 اصـــــطَلَْيتُ  أَثـَـــــْرُت َجِحْيَمهـــــا، ُمثَّ   
  

  يريد ناَر َحْرٍب، بَْل اْحِتداَم اخلُُصومِة يف َحمَاِفِل املنافرة.

 أُثـَّبُت بـاِطِلي، فيكـوُن َحقًّـا -٢٠
  

 وَحقًّـــــا، غـــــَري ذي ُشـــــَبٍه، َلَويْـــــتُ   
  

ــْر، علــى اَألْدنَــَني، إينِّ  - ٢١  فلــم أُْدِب
  

 َمنـــــــــاين اَألْكَرُمـــــــــوَن ومـــــــــا َمنَْيـــــــــتُ   
  

  : ورواية هامش االختيارين

ـــــــــــــــــــــــَني إينِّ [....  .. عـــــــــــــــــــــــن اَألْدن
  

 ..................ومـــا نَأَيْـــُت]  
  

ــــٌع، - ٢٢ ي ــــْم مجَِ  وَحــــيٍّ ناِســــلَني، وُه
  

، يـَْوًمــــا قــــد َدَهْيــــتُ    ــــرِّ  ِحــــذاَر الشَّ
  

َر َفْخرٍ  -٢٣ ََعاِشُر َغيـْ
 وقد َعِلَم امل

  

ــــــْد َمَضــــــْيتُ    ــــــْوَم َغْمــــــرَة َق  بــــــَأينِّ يـَ
  

ــوَاِرُس ِمــْن بَــِين ُحْجــرِ  - ٢٤  بــن َعْمــرو فـَ
  

 وأُخـــرى ِمـــْن بـــين َوْهـــٍب، َمحَْيـــتُ   
  

ـــــْدِين  - ٢٥ ـــــي جيَِ َـــــأِْتين َأَجِل ـــــىت مـــــا ي  َم
  

 َشـــِبعُت مـــن اللَّـــذاَذِة، واْشـــتَـَفيتُ   
  

  ورواية االختيارين:

ــــــــــــْدين  [............. يـــــــــــومي جتَِ
  

 َشــفيُت مــن اللَّــذاَذِة واْشــتَـَفْيُت].  
  

  )*(قصيدة المتلمس الضبعي

وهي من األصمعيات واملفضليات «تلمس يف مقدمة هذه القصيدة:جاء يف ديوان امل
احملقق: مل ترد هذه القصيدة فيما بني أيدينا من املفضليات واألصمعيات، ومل ترد وقال  - 

                                                           
هو جرير بن عبد املسيح الضبعي، وقيل ابن عبد العزى، من بين ُضبيعة من ربيعة، شاعر جاهلي، من أهل  )*(

. والشعر والشعراء: ٦٨. واملوشح: ٧١البحرين وهو خال طرفة بن العبد. انظر: املؤتلف واملختلف: ص 
  .١٥٥ص  ١ول الشعراء: ج. طبقات فح٢٥٠. والسمط: ٥٢
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٨٦٠

علًما بأن هذا الديوان رواية  »)١(يف املخطوطتني اللتني بني أيدينا من كتاب االختيارين
أنه ال يوجد للمتلمس شعر يف كتاب االختيارين كما  األثرم وأيب عبيدة عن األصمعي.

  :)٢(قال املتلمس ه).٣١٥املنشور لألخفش األصغر املتوىف سنة (
ــؤادي -١ ــِد ســلوتِِه ُف ــْن بـَْع  َصــَبا ِم

  

 وَأْمسَــــــــــــــــــَح للقرينَــــــــــــــــــِة بانقيــــــــــــــــــادِ   
  

 كــــــأين َشــــــاِرٌب يَــــــوَم اســــــَتَبدوا  -٢
  

ــــَدى املوَمــــاِة َحــــادِ    ــــم َل  وَحــــثَّ 
  

  َمضوا ومل ُيْشرُِكوين، ويُقاُل: تـََبادوا القوَم: إذا َأَخَذ ُكلُّ واحٍد قرنَُه. قولُه: اسَتَبدوا:
 ُعَقـــارًا ُعتـَِّقـــْت يف الـــدَّنِّ َحـــىتَّ  -٣

  

ـــــــــا َحـــــــــَدُق اجلَـــــــــرَادِ    َ  َكـــــــــَأنَّ َحَبا
  

ُن: ِوَعاٌء َضْخٌم للخموِر وَحنوِِه. واحلَ  ا َعاَقرِت الدَّن. والدَّ َّ َباُب: َحباُب وإمنا ُمسيْت ُعقارًا َأل
املاِء بالَفْتح ُمعظُمُه، وقيَل نُفاخاتُُه اليت تـَْعلوه، وما َيطفو على الشَّراِب. واجلراُد: فصيلٌة من 

  اَحلَشرات املستقيمات األجنحة، واحده: َجرادٌة، للذَكِر واألُنثى.
 َمجَـــــــاِد هلـــــــا َمجَـــــــاِد وال تقـــــــويل -٤

  

ــــــــــَرْت َمحَــــــــــادِ    ــــــــــًدا إذا ذُِك  هلــــــــــا أب
  

  يُت خريًا. ويُقال: ُفالٌن جاِمُد اخلَِري، أي ال تندى يََداه خبري وال َشّر.فال أُعط
 فإمـــــــــا ُحبُّهـــــــــا َعَرًضـــــــــا وِإمـــــــــا -٥

  

 بشاَشـــــــــُة ُكـــــــــلِّ ِعْلـــــــــٍق ُمْســـــــــتَـَفادِ   
  

قولُهُ: العِْلُق: املاُل الكرُمي، والعِْلُق: النَّفيُس من ُكلِّ شيٍء، ُمسيَّ به لِتعلِق القلِب به، والعِلُق: 
  اخلمُر لَنفاَسِتها، وقيل هي الَقِدميةُ منها. أيًضا

 وَأعلــــُم ِعْلــــَم َحـــــقٍّ غــــَري ظـــــنٍ  -٦
  

 وتقــــــــوى اِهللا مــــــــن خــــــــري الَعَتــــــــادِ   
  

َوأَْعَتْدنَا َهلُْم قوله: الَعتَاُد: العدة. يُقال: أََعدَّ الشَّيَء واْعَتدَُّه؛ وهذا من قول اهللا عز وجل. 
  ].٥امللك: [ َعَذاَب السَِّعريِ 

                                                           
) ديوان املتلمس الضبعي: حتقيق: حسن كامل الصرييف، الشركة املصرية للطباعة والنشر، مصر، ١(

  .١٦٣م ص ١٩٧٠ -ه١٣٩٠
  .١٦٥) املصدر السابق: ص ٢(
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 فـــُظ املـــاِل أَْيَســـُر مـــن بُغـــاهُ حلَ  -٧
  

 وَســـــــــــــْريٍ يف الـــــــــــــبالد بغـــــــــــــِري زادِ   
  

 وِإصــــــالُح القليــــــِل يزيــــــُد فيــــــه -٨
  

َقــــــى الكثــــــُري مــــــع الَفَســــــادِ     وال يـَبـْ
  

  يُقال: َفَسَد الشَّيء َفَساًدا وُفُسوًدا، وَصَلَح َصالًحا وُصُلوًحا.

  )*(قصيدة المرقش األكبر

  وضرب منه تأخر معناه وتأخر لفظه...« الشعر:قال ابن قتيبة يف حديثه عن أقسام 

رقِّش:
ُ
  من هذا الضرب أيًضا قول امل

ـــــــَب َصـــــــَممْ  ياِر َأْن جتُِي ـــــــدِّ ـــــــل بال  َه
  

 لــــــــــــو أَنَّ َحيًــــــــــــا ناِطًقــــــــــــا َكلَّــــــــــــمْ   
  

ـــــــــــــورِْيَن وال ـــــــــــــَباُب األَق  يَـــــــــــــْأىب الشَّ
  

 تـَْغــــــِبْط َأَخــــــاَك أَْن يُقــــــاَل َحَكــــــمْ   
  

ِه، وهو ِشعٌر ليس بصحيِح الوزِن وال َحَسِن  والعجُب عندي من األصمعي إذ أدخله يف ُمتخريَّ
  »)١(الرَّوّي وال لطيف املعىن

) والقصيدة ١٥ - ٦وذكر ابن قتيبة أبياتًا من القصيدة كان قد استجادها األصمعي هي البيت (
  وال يوجد ذكر للمرقش األكرب يف األصمعيات. مسطورة يف اختيارات املفضل الضيب.

ا لألصغر:«: )٢(قال األصمعي ويف شرح املفضليات   إ

ياِر َأْن جتُِيــَب َصــَممْ  -١  هــل بالــدِّ
  

ــــــــا َكلَّــــــــمْ    ــــــــْو َكــــــــاَن َرْســــــــٌم نَاِطًق  َل
  

اُر قـَْفــــــــٌر والرُُّســــــــوُم َكمــــــــا -٢  الــــــــدَّ
  

 رَقَّــــــــــــَش يف َظْهــــــــــــِر اَألِدِمي قـَلَــــــــــــمْ   
  

                                                           
هو عمرو بن سعد بن مالك بن ُضبيعة بن قيس... من بين بكر بن وائل. انظر: املؤتلف  )*(

  .٢٠١جم الشعراء: ص . ومع١٨٤واملختلف: ص 
  .٧٢ص  ١) الشعر والشعراء: ابن قتيبة: ج١(
. وحتقيق: د. فخر ٨٦٤ص  ٢) شرح املفضليات: التربيزي: حتقيق: علي حممد البجاوي: ج٢(

  .١٠٥٤ص  ٢الدين قباوة: ج
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٨٦٢

ذا البيت، والقصد إىل تشبيه الرُّسوم بكتابٍة ُمنمَّ  قٍة. َشبَّه آثار قالوا: ُمسي ُمَرقًِّشا 
  الدَّار بأثر القلم يف األِدمي.

ـــــــــتْ  -٣  ِديَـــــــــاُر َأمســـــــــاَء الَّـــــــــيت تـَبَـَل
  

 قـَْلــــــــِيب، فـََعيــــــــين َماُؤهــــــــا َيْســــــــُجمْ   
  

  تـَبَـَلْت قـَْلَبُه: أصابته بتبٍل، يسُجم: يـَْقطُر.
 َأْضــــــَحْت َخــــــَالًء نـَْبُتهــــــا ثَئِــــــدٌ  -٤

  

 نـَـــــــــــــوََّر فيهــــــــــــــا َزْهــــــــــــــُوُه فــــــــــــــاْعَتمْ   
  

. والثَّئُد: النَّديُّ. وَزهُوُه: لونُه من أمحر وأصفر وأبيض. واعتمَّ: َكثـَُر َخالًء: خاليةً 
  واستدَّ َخَصاُصه.

 بَـــْل، َهـــْل َشـــَجْتَك الظُّْعـــُن بـــاِكَرةً  -٥
  

 كــــــــأَنـَُّهنَّ النَّْخــــــــُل مــــــــن َمْلَهــــــــْم؟  
  

وادجهن.   ملهم: موضٌع. والشََّجا: احلُزُن. والظُّْعُن: النساُء 
  باليمامِة لبين يشكر، وأخالٌط من بين بكر، موصوفٌة بكثرِة النخِل. َمْلَهُم: َقريَةٌ 
 النَّْشـــــُر ِمْســـــٌك والُوُجـــــوُه َدنـــــا -٦

  

 نِــــــــٌري وأَطــــــــرَاُف األُكــــــــفِّ َعـــــــــَنمْ   
  

النَّْشُر: الرّيُح. والَعَنُم: َشيٌء أمحُر ينبُت يف َشَجِر السََّمر، وليس منها. ويقال: الَعَنُم: َشيءٌ 
  لتوي على الشَّجِر، وهو أخضُر تـَْغَشاه ُمحرٌة، كأنَّه أطراُف اَألَصابِع.ينبُت باحلجاِز يَ 

ــ - ٧  مل َيْشـــــُج قـَْلـــــِيب مـــــن احلَـــــوادِث إلــــ
 

ــــــمْ   ــــــُروُك يف تـَْغَل َتـْ
ــــــال َصــــــاِحيب امل  ـ

 

شجاه يشجوه، إذا أحزَنه. وتـَْغَلُم: قيل هي أرض بعيدة ُمِضلٌَّة. وقيل: هو اسٌم للداهيِة. فهي 
  واهي كَتحُوُط يف أمساِء السنِّني وقيل: موضٌع.يف أمساء الدَّ 
ــ - ٨ ــــ  ثـَْعَلـــــُب ضـــــرَّاُب الَقـــــواِنس بالسَّ

 

 ــــــــْيِف وَهـــــــاِدي الَقـــــــوِم إذ أَْظلَـــــــمْ  
 

ثعلب: أراد به ثعلبة بن عمرو بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة، وكان لقبه 
َفَرِس عظٌم حتت اُخلشام. والَقوانُس: أوساُط الرؤوس، والواحد َقوَنٌس. وهو من ال

الَناصية. وقيل: الَقوانُس أيًضا: احلديدُة الطويلُة يف وسط البيضة، فإذا مل يكن فيها 
  هذه احلديدُة فهي تـَْرٌك. ومعىن َأْظَلم: صار يف الظَّالِم إلشكاِل الرأي.
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٨٦٣

ــَك ال - ٩  فاْذَهــْب، ِفــًدى لــك ابــُن َعمِّ
 

 َخالِــــــــــــــــــــــــــــَد إالَّ َشــــــــــــــــــــــــــــابَُة َوِإَرمْ  
 

لك ابن عّمك: ِفًدى يأٍس من لبِثِه، وليس بأمٍر، إّمنا هو استسالٌم. وقوله: اذهب: إظهار 
ظاهرُُه الّدعاُء له، واملعىن تَبيُني رِضاه عنه ُمدَّة حياته. وقوله: ال خالَد إّال شابَُة وإَرْم؛ هذا 

  َتَسلٍّ ورضا باملقدور. وَشابَةُ وإَرُم: جبالن.
ـــو كـــان َحـــيٌّ ناِجيًـــا لََنجـــا -١٠  ل

 

ـــــــــــزَملَُّ اَألْعَصـــــــــــمْ مـــــــــــ 
ُ
ـــــــــــِه امل  ن يـَْوِم

 

املزملَّ: الَوِعُل. واألْعَصُم: الذي يف يديه بياٌض، ومنه قيل للفرس: أعصم إذا كان يف إحدى 
  يديه بياٌض.
 يف بَاِذَخــاٍت مــن َعمايَــَة أو -١١

 

ـــــــــــــَماِء ِخـــــــــــــَيمْ    يـَْرفـَُعـــــــــــــه ُدوَن السَّ
 

  َيُم: أْمساءُ ِجباٍل.الباِذَخاُت: اجلباُل الطواُل. وقوله: َعمايَةُ وخِ 
 مـــن ُدونِـــِه بـَـــْيُض األَنُـــوِق وفــــو - ١٢

 

ْنِكــــــــــــب َأَشــــــــــــمّْ  
َ
 قَــــــــــــُه َطوِيــــــــــــُل امل

 

قولُه: من دونه: أي من دون هذا الَوعل بـَْيُض األَنوِق. واألَنوُق: الرََّمخَُة، وهي ال 
بلوغ هذا  تَبيُض إّال يف أبعد ما تقدر عليه من األمكنة، فرييد أّن الرََّمخَة تـَْقُصُر عن

ُشِرُف، ومنه رجٌل َأَشمُّ: إذا 
اجلبل الطويل. طويل املنكبني: يريد جبًال. واَألشمُّ: امل

  ارتفعت أْرنبُتُه وأْشرَفْت.
 يـَْرقَــــاُه َحْيــــُث َشــــاَء منــــُه وإّمـــــ -١٣

  

ـــــــــــــــٌة يـَْهـــــــــــــــَرمْ    ـــــــــــــــا تـُْنِســـــــــــــــيَـْنُه ِمْيَت  ـ
  

  . ويروى: يرتاُد منه حيث شاء.تـُْنِسيَـْنه: تـَُوخِّرُه، ومنه ُمسَِّيت النَّسيئُة نسيئةً 
 فـََغالَـــــُه َريْـــــُب احلَـــــَواِدِث َحــــــ -١٤

  

ـــــــــىتَّ َزلَّ َعـــــــــْن أَْريَـــــــــاِدِه َفَحِطـــــــــمْ     ـ
  

  اَألْرياُد: مجع رَْيد، وهي ُحُيوٌد يف اجلبل، أي نـُُتوءٌ فيه. وَحِطَم: َتَكسَّر.
 ليَس على طُوِل احلَيـاِة نَـَدمْ  -١٥

  

َـــــــــــْرِء مـــــــــــا يـَْعلَـــــــــــمْ   
 وِمـــــــــــْن وراِء امل
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٨٦٤

األصمعي: أراد ليس على فـَْوِت طُول احلياة نََدٌم. وقوله: من وراء املرء ما يـَْعلْم: يقول: من 
  عمَل شيًئا وَجَده. وقوله: ووراء: هاهنا أمام وهو من األْضداِد.

 َيِهلــــــُك َوالِــــــٌد وَخيْلُــــــُف َمــــــوْ  -١٦
  

 لُـــــــــــــــوٌد وكـــــــــــــــلُّ ِذي َأٍب يـَْيـــــــــــــــَتمْ   
  

 ىنً والوالِــــــداُت َيســــــَتِفْدَن ِغــــــ -١٧
  

ـــــــــَداِر َمـــــــــْن يـُْعَقـــــــــمْ     ُمثَّ علـــــــــى املِْق
  

  أي على املقداِر َمن ُحيَرُم الوَلَد منهنَّ.
 مــــا َذنـْبُنــــا يف َأْن َغــــزَا َمِلــــكٌ  -١٨

  

ــــــــْن آِل َجْفنَــــــــَة َحــــــــازٌِم ُمــــــــْرِغمْ     ِم
  

  قولُه: ُمْرِغم: يُرغُم َعدوَّه.
 ُمقابَــــــٌل بــــــَني الَعواتِــــــِك والـــــــ -١٩

  

ـــــــــــــ   ـــــــــــــغُلَِّف ال ِنْكـــــــــــــٌس وال تـَ  ْوأَمْ ـ
  

قوله: ُمقاَبٌل: َكرُمي األبوين. والغُلَُّف: يريد غلفاء، وَسَلمَة، َعمِّي امرئ القيس. 
والنِّْكُس: اللئيُم. والتَّوأُم: يكوُن ضعيًفا، ألنَّه يقارُن آخر يف َبْطِن أُمِّه. والَعواِتُك: مجع 

كٌة. ورواية أيب عمرو: عاتكة، ويكون من أمساء الّرجال والّنساء، وكلُّ قدمي كرمي: َعاتِ 
ُغلَّف. ورواية األصمعي، ُعلَُّف، فمن روى الغُلَّف: أراد َوَلد َغْلفاَء َمْعدي َكِرب. ومن 

  روى الُعلَّف: اراد َوَلد ِعالٍف من ُقَضاَعة.
 َحــــارَب واســــتَـْغَوى قـَرَاِضــــَبةً  -٢٠

  

 لــــــــــْيَس َهلـُـــــــــْم ِممّــــــــــا ُحيَــــــــــاُز نـََعــــــــــمْ   
  

َبُة: الواحُد: قـُْرُضوٌب أو ِقْرَضاٌب، الذين ال َمال هلم. والتقديُر: استَـْغَوى: استدعى. والَقراضِ 
  ليس هلم نَِعٌم مما ُحياز، أي مما يصُري له َحيـٌِّز.

 بــــيٌض َمَصــــالِيٌت ُوُجــــوُهُهم -٢١
  

ــــــــمْ    ــــــــاُه حبــــــــارِهم بَِعَم  لَْيَســــــــْت ِمَي
  

ََصالِيُت: املتجرِّدوَن يف أُمورِهم، الناِفِذون فيها. وامل
  عىن أَّن َماَء الَكَرِم يف وُجوِههم.قوله: امل

 فانـَْقضَّ ِمْثَل الصَّْقِر يـَْقُدُمـهُ  -٢٢
  

ـــــــرَْيِف َهلِـــــــمْ     َجـــــــْيٌش َكُغـــــــالَِّن الشُّ
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٨٦٥

قوله: الُغالَُّن: مجع غاٍل، وهي أَوديٌة فيها َشَجٌر. واللِِّهُم: الذي يلتهم كل ما َمرَّ به لكثرته. 
  ٍري. وهو واٍد مما يلي املشرق من وادي الشرير بنجد.والشُّرَيُف: مكان، وهو ماءٌ لبين منُ 

 ِإْن يـَْغَضــُبوا يـَْغَضــْب لــذاك كمــا - ٢٣
  

ــــــــمْ     يـَْنَســــــــلُّ عــــــــن ِخْرَشــــــــائِِه اَألْرَق
  

  احلَيَُّة: ِخرَشاؤها: ِجلُدها، أي ويـَْنسلُّ كما تـَْنسلُّ احلَيَّةُ عن ِخرَشائِها.

ــ - ٢٤  فـــــنحُن َأْخوالُـــــَك َعْمـــــَرَك والــــ
  

 َخــــــــــــاُل لـــــــــــــُه َمَعــــــــــــاِظٌم وُحـــــــــــــَرمْ   
  

  قولُه: َعْمَرَك: َحيِلُف بِعمرِه.
 َلْســـــــنا كـــــــأَْقواٍم َمطَـــــــاِعُمُهم -٢٥

  

ْحـــــــَرمْ   
َ
 َكْســـــــُب اخلَنَـــــــا ونـَْهَكـــــــُة امل

  

جو النَّاس لِيعطونا.   اخلنا: الَفَساُد. أي ال 
ـــــــْوا ِخبِْصـــــــِبهم - ٢٦  ِإْن ُخيِْصـــــــُبوا يـَْعيَـ

  

 مْ أو ُجيْــــــــــــــــِدبُوا فـَُهــــــــــــــــم بــــــــــــــــه َأألَ   
  

  يقول: إن ناهلم خٌري بطروا، وإن ناهلم ضيق ذلوا.
ـَر َدواِخـَل يف -٢٧  َعـاَم تـَـَرى الطَّيـْ

  

ـــــــــــــْرمتَّْ    ـــــــــــــْوٍم َمَعُهـــــــــــــْم تـَ ـــــــــــــوِت قـَ  بُي
  

  قوله: ارمتاُمها: طََلُبها الشَّيَء تأكله من ِشّدة السَّنة.
ــ - ٢٨  وَخيْـــــــرُُج الـــــــدُّخاُن مـــــــن َخَلـــــــِل السِّْتــــــ

  

 ألْصــــــــَحمْ ـــــــــِر َكَلــــــــْوِن الَكــــــــْوَدِن ا  
  

قوله: الكودُن: الِربَذوُن البطيُء يف السَّري. والُصْحُم: محرٌة إىل بياٍض. من َخَلل السِّْرت: من 
  فُروجه. واألْصَحم: األسود ليس بشديد السَّواد وفيه صفرة.

ــ - ٢٩  َحـــــىتَّ إذا مـــــا األْرُض زَيـََّنهـــــا الــــ
  

ـــــــنَّْبُت َوُجـــــــنَّ َرْوُضـــــــها واألَكـــــــمْ     ـ
  

. واألِكّمة: األكمام.قوله: الرَّوضُ    : مجع َروَضٍة. وُجنَّ: عال، وطاَل، والتفَّ

 َذاقُــــوا َنداَمــــًة فلــــو َأكلُــــوا الـــــ -٣٠
  

 ـــــــــُخطَْباَن مل يُوَجــــــــْد لــــــــه َعْلَقــــــــمْ   
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٨٦٦

قولُه: اخلطباُن: احلنظُل الذي قد صار فيه خطب صفرة وخضرة والَعلقم: شجر 

لوا معه احلنظل ما وجدوا له مرارًة، احلَْنظل. يقول: يف صدورِهم من العداوِة ما لو أك

  وُكلُّ ُمرٍّ فهو علقم.

ــــــــــــــْوٌم َخالئُقَنــــــــــــــا -٣١  لكنَّنــــــــــــــا قـَ
  

 تَزِيُنهــــــــــــــــــــــا َعَفافَــــــــــــــــــــــٌة وََكــــــــــــــــــــــَرمْ   
  

ــــــا -٣٢  أَْموالُنــــــا نَِقــــــي النُّفــــــوَس 
  

 ِمـــــْن ُكـــــلِّ مـــــا يُـــــدِين إليهـــــا الـــــّذمْ   
  

 ال يـُْبعِــــــــِد اهللاُ الَتلبُّــــــــَب والـــــــــ -٣٣
  

 ْيُس نـََعـــــمْ ــــــَغاراِت إذ قـــــاَل اخلَِمـــــ  
  

قوله: ال يـُْبعِد اهللاُ: أي ال كان آخر عهدي. واَخلمْيُس: اجليُش. والنَـَعُم: اإلبُل. 

ِدي بالّسيوِف، أو لُْبُس السِّالِح ُكلِِّه. املعىن هذا نـََعم فأغريوا عليه. والَتلبُُّب:   الرتَّ

ْجِلَســــْنيِ إذا -٣٤
َ
 والَعــــْدَو بــــني امل

  

 لَعــــــــــــــمْ آَد الَعِشــــــــــــــيُّ وتـَنَــــــــــــــاَدى ا  
  

العَُّم: اَجلماَعُة من النَّاس. وتناَدوا: جتالُسوا يف النَِّدّي، وذلك وقُت جمَِيِء األْضياف. 

: مال.   وآَد الَعشيُّ

ـــباُب األَْقـــوريَن وال -٣٥  يَـــْأيت الشَّ
  

 تـَْغـــــِبْط َأَخـــــاَك أَْن يـَُقـــــاَل َحَكـــــمْ   
  

الشباب شعبة من اجلنوِن، قوله: األقورين: الدَّواهي، واألمور العظيمة. وهذا كما قيل 

وذلك ألّن الشَّباب يركب املشاق، ويهوى األمور الدَّاعية إىل اخلطر. وقوله: وال تغبط 

َرتِه وَجتْربِته  أخاك أن يُقال َحَكْم: يريد أنَّ الرَّجل إذا شاخ وَكِربَ وَحتاكَم إليه الناُس لَكبـْ

ت العيش هو أعزُّ مما َحُصل له، فليس ِمبَْغبوط، ألّن ما فاَتُه من عصارة الشباب ولذا

  وأجدى عليه.



  أ. ناصر توفيق اجلباعي –استدراك على األصمعيات 
  

٨٦٧

س بن رِبعيٍّ األسديقصيدُة ُمضرِّ 
)*(  

  ورد يف اخلزانة عند احلديث عن الشاهد احلادي والعشرين بعد الثمامنئة وهو:
 وقـُْلـــَن علــــى الِفـــْردوِس أَوَُّل َمْشــــربٍ «

  

ِـــــيَحْت َدَعــــاثِرُهْ     أََجــــْل جــــَري ِإْن كانَــــْت أُب
  

  و حممد بن أمحد بن اخلشاب مع بيت قبله، وهو:والبيت أورده أب
ــــلَ  ــــاِنري َأْهُلهــــا َتَحمَّ  مــــن َذاِت التـََّن

  

ــي الدَّفينــِة َحاِضــرُهْ     وقـَلَّــَص عــن ِ
  

ومها من قصيدة ملضرِّس األسدي، أوردمها األصمعي يف األصمعيات وهي قصائد اختارها 
  هلارون الرشيد فاشتهرت باألصمعيات.

  »)١(تويف يف شرح أبيات املفصل ستة عشر بيًتاوأورد منها ابن املس
  وال يوجد ذكٌر ملضرس بن ربعي يف األصمعيات أو يف كتاب االختيارين.

وبتتبع ترمجة الشاعر والبيت موضع الشاهد يف كتب الرتاجم واللغة واألدب ميكن 
  ترتيب القصيدة على النحو اآليت:

ــــَل مــــن َواِدي أَُشــــْيِقَر َحاِضــــرُهْ  - ١  َحتَمَّ
  

 وأَلْــــــَوى بِريـَْعــــــاِن اخلِيــــــاِم أََعاِصــــــرُهْ   
  

قولُه: اُألشيقر: جبٌل باليمامة، وقرية لبين عكل. واحلاضر: احلي العظيم. وألوى 
  بالّشيء: ذهب به. والرّيع: النَّماء والزِّيادة، وأرٌض مريعٌة َأي ُخمْصبٌة.

 وَملْ يـَْبـــــــَق بـــــــالوادي َألْمســـــــاَء َمْنـــــــزِلٌ  - ٢
  

 ْزمُن الَعْهـــــِد َداثِـــــرُهْ وَحـــــْوراَء إالّ ُمـــــ  
  

  قوله: داثره: الداثر: اهلالك.
ـــــرتْ  - ٣ ـــــَومسِّْي حـــــّىت تَنكَّ ــــــنَْقِض ال  ومل يـَ

  

ُـــــُه، واعـــــتمَّ بالنَّْبـــــِت َحـــــاِجرُهْ   
 َمَعامل

  

                                                           
انظر: املؤتلف هو ُمضرِّس بن رِبعّي بن لقيط بن خالد... من بين أسد، شاعر حمسن متمكن.  )*(

  .٢٢ص ٥. واخلزانة: ج٣٩٠. ومعجم الشعراء: ص ٩١ف: ص واملختل
  .١٠٣ص  ١٠) خزانة األدب: ج١(
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٨٦٨

  رواية إثبات احملصل: [مل ينفض... تغريت]
: مطُر أوِل الربيِع ألنّه َيِسُم األرض بالنبات فُيَصريِّ ف يها أثرًا يف أول قوله: الومسِْيُّ

  الّسنة. احلاجُر: َمْنِبُت الرِّْمِث وُجمَتَمَعه وُمْستدارُه.
لكــنَّ الــنـَّْفَس َلوًمــا وَحْســرةً  -٤  فــال 

  

ــــــاِدرُهْ    اه لغــــــِريَك َق ــــــيِء َســــــدَّ  علــــــى الشَّ
  

 وال تـَْيَأَســـــــــــْن مــــــــــــن َصــــــــــــاٍحل أن تـَنَالَــــــــــــهُ  - ٥
  

ـــــــاِدرُهْ     وإن كـــــــاَن بـُْؤًســـــــا بـــــــَني أيـــــــٍد تـَُب
  

 فاترْكـــــــهُ ِإذا َعـــــــزَّ واصـــــــطربْ  ومـــــــا فـــــــاتَ  - ٦
  

 عــــن الــــدَّهِر إذا َداَرْت عليــــك َدوائِــــرُهْ   
  

  رواية املؤتلف واملختلف: [عن الدهر إن ...]
 فإنّـــَك ال تـُْعِطـــي امـــرأً َحـــظَّ غـــريِه -٧

  

ــقَّ الــذي الَغيــُث َمــاِطرُهْ     وال تـَْعــِرِف الشِّ
  

 َوَمــا الــَوْحُش أَْبَكْتــِين َولكــْن َضــعاِئنٌ  - ٨
  

 اُهنَّ ُروَّاُد املـــــــــــــــــَال وَمَصـــــــــــــــــايرُهْ َدَعـــــــــــــــــ  
  

قولُه: الَوحُش: ُكلُّ شيٍء من َدَواِب الّربِ مما ال ُيستأَنُس به. ُروَّاُد: الراِئُد الذي يُرَسُل 
ِصُري: املوضع الذي تصُري إليه املياه، 

َ
يف التماِس النُّجَعِة وطلب الَكَأل واجلمع ُروَّاٌد. امل

  س.والصُِّري: املاء حيضره النا
 َدَعــاُهنَّ تـَنُّــوٌم وِســْدٌر َشــٍج ِبــهِ  -٩

  

 حلــوُق الِشــَعاِب نَــاِعُم النَّْبــِت ناِضــرُهْ   
  

قوله: التَـنُّوُم: شجرة غرباء يأكلها الّنعام والظباء. والِسدُر: شجر النَّْبق. والِشْعُب: ما 
: انفرج بني جبلني، وقيل: هي الطريق يف اجلبل، واجلمع: الشِّعاب، وقيل الشِّْعبُ 

  َمسيُل املاء يف بطن الوادي.
ــَل مــن ذاِت التـَّنَــانِري َأْهُلهــا -١٠  َحتَمَّ

  

فينــــــِة َحاِضــــــرُهْ    ِــــــِي الدَّ َ  وقـَلَّــــــَص عــــــن 
  

  رواية إثبات احملصل:
 [................اجلراميــــــز.....

  

 ..... مـــــن نـــــو القرينـــــِة ظـــــاهرُْه]  
  

، وقال العيين: هي َعَقبٌة حبذاء زُبالة، قوله: ذات التـََّنانِري: قال ابُن املستويف: هو َموضعٌ 
ِفيَنُة: قال العيين: هو  وقيل ُمَعشَّى بَني زُبالة والشقوق. وقـَلَّص: ارتفع. النـَّْهي: الَغديُر. والدَّ
موضٌع، وقال ابُن املستويف: هو فعيلٌة من قوهلم: َدفـَْنُت الشَّيَء، فهو َمْدفوٌن وَدِفٌني، ورَكيٌة 
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بـَْعُضها وهذه الكلمة غري موجودة يف معجم البكري، وفيه الدَّفني بال  َدِفٌني إذا اندَفنَ 
  هاء، قال: وهو واٍد قريٌب من مكة. واحلاضر: احليُّ العظيم.

 تـَـــــرَبـَّْعَن َرْوَض احلَـــــْزِن َحـــــىتَّ تـََعـــــاَوَرتْ  - ١١
  

ــــــَفا ُمريانُــــــُه وظَــــــواِهرُهْ     ِســــــَهاُم السَّ
  

العرب َحْزنان: أحدمها َحزُن بين يربوع، واحلزُن قولُه: اَحلْزُن: قال األزهري يف بالد 
اآلخر ما بني زُبالة فما فوق ذلك مصعًدا يف بالد جنٍد، وهو الغليظ من األرض يف 

ويقال: تـََربـُّعوا وارتبعوا أصابوا َربيًعا، وتربعت اإلبُل يف مكان كذا وكذا أي  ارتفاع.
  ينا. وتعاورت: اعتوروا الشَّيء وتعاوروه: تداولوه.ويقال: تربَّعنا احلَْزَن والصَّماَن رعَ  أقامت به.

ويقال: َسَفت الرّيُح الرتاب َتْسِفيه َسْفًيا. َذَرْتُه، وقيل َمحَلْتُه فهو َسَفيٌّ، وَتْسفي الورق 
والظَّواِهُر: أشراُف األرِض، ويُقال: هاَجْت  اليبس َسْفًيا. وَمَرَن َميَْرُن: هو َلْنيٌ يف صالبٍة.

  رض وذلك ما ارتفع منها ومعىن َهاَجْت: يَِبَس بـَْقُلها.ظُُهوُر األ
 فـََلمــا رَأَيــَن اخلـَــْرَن قـَلَّــْت لطافُـــه - ١٢

  

َـــــــاِعرُهْ     وَهافَـــــــْت ألَيَّـــــــاِم احلَـــــــُرْوِر أَب
  

ا َكهواميها.  قوله: َهاَفْت: َهَفا يف املشي ُهفًوا: أسرع وَخفَّ فيه، وهوايف اإلبل: َضَواهلُّ
البارَِدُة بالّليِل، وقد تكون بالّنهار، وقيل: اَحلروُر: استيقاُد احلّر ولفُحُه. واَحلُرْوُر: الرّيُح 

  وهو يكون بالنهار والليل.

 َحتَــــاثـَْثَن واْســــتَـْعَجْلَن ُكــــلَّ ُمَقلِّــــصٍ  - ١٣
  

ــــُدوِل َحتَاِســـــرُهْ     مــــن العِــــْيِش يـَْلـــــِوي بالسُّ
  

: اإلسراُع، حتاثثن: َتَساَرْعَن. واستعجلن:  قوله: َحتاثْثَن: النون ضمري الظعائن. واَحلثُّ
َقلُِّص: الَقُلوُص من اإلبل: الشَّابَُّة إىل أن تـُْثِين ُمثَّ 

ُ
استعجلُت زيًدا طلبُت عجلَتُه. وامل

هي ناقٌة واجلمع: َقالِئٌص وقـُُلٌص. والسَّدوُل: ما ُجلَِّل به اهلَودج من الثِّياب والسَّديل: 
ُدل والسَّدائُل، والسَّديُل: شيٌء يـَُعرَّض يف شقة ما ُأْسِبَل على اهلَودج واجلمع: السُّ 

م اَحلَسُر،  اخلِباِء. واَحلْسُر: واَحلَسُر واُحلُسوُر: اإلعياُء والتَّعُب وَأحسَر القوُم نزل 
  َحِسَرت الدابُة إذا َتِعبْت حىت تُنقى.

َعــالِْيِق ِجلَّــةٌ  -١٤
َ
 فَلَمــا تـََعالَــْت بامل

  

 صَّـوَت شــاِهرُهْ هلـا َسـاِئٌق ال خيِفـُض ال  
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  هلا َسابٌق....]  رواية معجم البلدان [.....حلة 
قوله: باملعاليق: ُكلِّ ّشيٍء ُعلَِّق به شيٌء، فهو معالقُُه، وَمَعاليُق الُعقوِد والشنوِف ما 

  ُجيعُل فيها من ُكلِّ شيٍء ما َحيُسُن فيه. واجلِلَُّة: بالكسِر ُعظماُء َساَدٌة ذوو َأْخطاٍر.
 فـَـــْنيَ مـــن َذاِت التـَّنَـــاِنِري َشـــْربَةً َتال - ١٥

  

ـــٍري َســـَواِفرُهْ    ـــاِدّي كث ـــِر َع  علـــى َظْه
  

  رواية معجم البلدان [تالَقَني..ُسربة]
قوله: َتالفَني: َتدارْكَن. وَظْهُر َعاِدّي: املاُء الِعدُّ الركيُّ، وقيَل القدميُة من الركايا. َسَوافرُه: 

، وَسَفرِت الريُح الُرتاَب والورَق َتْسِفرُه سفرًا  السََّفُري: ما َسَقَط من ورِق الشّ  جر وَحتَاتَّ
  َكَنسْتُه، وقيل َذهبْت بِِه ُكلَّ َمذهٍب. والسَِّفُري: ما َتْسِفرُه الريح من الورق.

َِطــيِّ وُصــْحَبِيت  - ١٦
ــُت أَْعنَــاَق امل  تـَبَـيـَّْن

  

ـــعِري وَعـــاِمرُهْ     يَقولـــوَن َمْوقـُـــْوُف السَّ
  

  ............. السَِّفْنيِ وَعايِرُْه]  صل [...........رواية إثبات احمل
: املِطيَُّة: الدابَُّة متُطو يف َسْريِها مجُعها َمطَايا وَمِطيٌّ. والسَّعُري: يقال للرجل  قوله: املطيُّ
إذا َضَربَته السَُّموم فاستَعَر َجْوفُه به ُسعاٌر، وُسعاُر العطِش: التهابُُه. والسَّعُري 

  : النار، وقيل هلبها.والساُعورة

ــــــا َحلْقنَــــــاُهم قـََرأْنَــــــا َعلَــــــْيهمُ  -١٧  فَلمَّ
  

 حتَِيَّـــــــــــَة ُموســـــــــــى َربَّـــــــــــه إذ ُحيَـــــــــــاِورُهْ   
  

 َوقـُْلــــَن علــــى الِفــــْرَدْوِس أَوَُّل َمْشــــَربٍ  - ١٨
  

 َأَجــــــْل إْن َكانَــــــْت أُبِيَحــــــْت َدَعــــــاثِرُهْ   
  

  رواية إثبات احملصل:

 [وقلـــــَن أال الفـــــردوِس َأوَُّل َحمَْضـــــرٍ 
  

ــــاثِرُه]   َــــْت أُبـــــريَْت َدَع  مــــن احلــــيِّ إن كان
  

قوله: الِفردوُس: َماٌء لبين متيٍم عن َميِني احلَاِج من الكوفِة. وأُبَريْت: اُْصِلَحْت. والدُّعثوُر: 
ْشَرُب: موضُع الشُّرِب.

َ
  احلوُض املثلم. وامل

 َفَأمَّا اَألصيُل احللـِم منـا فـََزاجـرٌ  -١٩
  

ٌر فَـَذاِعرُهْ ُخَفاًفا جالًال أو ُمِشـ    يـْ
  

  خفافًا حالًال أو مشريًا فذاعره]  رواية شرح املفصل واألمشوين [...
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قوله: فـَزَاِجٌر: الزَّْجُر: املنُع والنَّهُي واالنتَهاُر. وُخفاُف: يف التَّوقِد والذَّكاِء ومجعها 
ِر، َجاللة أي ِخفاف، وَخفَّ فالٌن لفالن إذا أطاَعه وانقاد له. وَجلَّ فالٌن جيَِلُّ بالكس

  َعظُم َقْدرُه فهو جليٌل.
 فََأّمــا بُغــاُة اللَّْهــو ِمنَّــا َومــنهم -٢٠

  

ـــــــَرِب اِحلَســـــــاِن َحمَـــــــاِجرُهْ     مـــــــع الرَّبـْ
  

  رواية إثبات احملصل:
 [إىل الَسَلِف املاضي وآِخـُر قاصـرٍ 

  

  [..........................  
  

ل من الظِّباِء، وال واحَد له. واحملاِجُر: قوله: الرَّبـَْرُب: القطيُع من بقِر الَوْحِش، وقي
  ِحمَْجُر العني ما يبدو من النِّقاب.

 فَلّمــا رَأيــَن بعــَض مــا كــاَن مــنهم - ٢١
  

 آذّي القــــوِل خمبــــوء لنــــا وهــــو آِخـــــرُهْ   
  

  قوله: آِذيُّ باملدِّ والتشديد: املوُج الشديد.
ـــــا - ٢٢ َّ ـــــا َكَأ ـــــْك ُدُموًع  َصـــــَرفَنا ومل َمنَْل

  

 اٍن بــــْنيَ أيــــٍد تـُنَــــاثِرُهْ بـَــــَواِدي ُمجَــــ  
  

  قوله: بـََواِدي ُمجاٍن: اُجلماُن: اللُّؤُلؤ، أو َهَنواٌت أشكاُل اللؤلؤ من فضٍَّة الواحدُة ُمجانٌَة.
 فَأَْلَقــْت َعَصــا التْســيَاِر َعْنهــا َوَخيمــت - ٢٣

  

 بَِأْرجـــــاِء َعـــــْذِب املـــــاِء بـــــيٍض َحَفـــــائِرُهْ   
  

  رواية اللسان (سري)

 ... منهـــــا ......[.............
  

 .............. بـــــــيٌض َحمَـــــــاِفرُْه]  
  

قوله: التسيار: تفعاٌل من السَّْري وَسايـََرُه أي َجارَاه فـََتَسايرا. وَخيَّمْت: َخيَّموا باملكان: 
ُر املوسََّعُة فوَق َقدرِها.   أَقاموا. َحَفائِرُُه: اَحلِفريُة واَحلِفُري واَحلَفُر: الِبئـْ

  مصادر النص:
  .١٩١. ص ٧، ٦، ٥، ٤ملؤتلف واملختلف: األبيات: ا - ١
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امشه ورقتان من ١٠٢ص  ٤ج ١شرح املفصل يف صنعة اإلعراب: البيت:  - ٢ . و
  .٢٣إىل  ٨ومن:  ١] فيهما األبيات: ١٨٨ - ١٨٧خمطوط [إثبات احملصل: 

، ١٥، ١٤. واألبيات ٢٠٣ص  ١. ج٤، ٣، ٢، ١معجم البلدان: األبيات:  - ٣
  .٤٦ص  ٢. ج١٦

  .١٢٢ص  ٨. ج٢٣إىل  ١٧شرح املفصل: ابن يعيش: األبيات: من  - ٤
  .٣٧٨ص  ٤. ج٢٣إىل  ١٧شرح األمشوين على ألفية ابن مالك: األبيات: من  - ٥
  .١٠٣ص  ١٠. ج١٨، ١٠خزانة األدب: األبيات:  - ٦

  نتائج البحث:
  ميكن القول بعد تناول النصوص السابقة:
رسني ليست النسخة اليت اعتمد عليها صاحب إّن األصمعيات املتداولة بني أيدي الدا

االختيار يف تأديب أوالد اخلليفة العباسي هارون الرشيد حني إقامته يف بغداد، وكان ذلك قبل 
ومل ه) ١٨٧نكبة أوالد برمك حيث غادر األصمعي بغداد بعد مقتل جعفر الربمكي سنة (

ا املفضل   يات.يرجع إليها. األصمعيات املنشورة هي اليت أخلت 
  ولعل النسخة املنشورة اآلن هي نسخة جمازة لبعض تالميذه.

) اثنتني ٩٢) أربًعا ومئة قصيدة بدًال من (١٠٤وإن نصوص األصمعيات أصبحت (
  وتسعني قصيدة.

) واحٍد وسبعني شاعرًا. ٧١) واحد ومثانون شاعرًا بدًال من (٨١وإنَّ عدد شعرائها (
  شاعرًا. وذلك بزيادة اثين عشر نًصا الثين عشر

ورد لشاعرين منهما اختيار يف األصمعيات املنشورة مها: أبو دواد اإليادي وله 
). يف حتقيق ٩٢). واملتلمس الضبعي وله األصمعية (٦٦، ٦٥قصيدتان األصمعية (

  شاكر وهارون ومن تالمها.
  مصادر البحث

ن أمحد اإلربلي املعروف إثبات احملصل يف نسبة أبيات املفصل (خمطوط): أبو الربكات املبارك ب - ١
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  بابن املستويف.
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، مكتبة اخلاجني، القاهرة مكتبة ١البيان والتبيني: اجلاحظ، حتقيق: عبد السالم حممد هارون، ط - ٦
  م.١٩٤٨ - ه١٣٦٧، بريوت، اهلالل

  مجهرة اللغة: ابن دريد. - ٧

، مكتبة اخلاجني، ١خزانة األدب: البغدادي، حتقيق وشرح: عبد السالم حممد هارون، ط - ٨
  م.١٩٨٢ - ه١٤٠٣القاهرة، دار الرفاعي، الرياض، 
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  ٨٧٥

  
  

  أنباء مجمعية وثقافية
  

  حفل استقبال
  مروان البواباألستاذ 

  عضًوا في مجمع اللغة العربية

  
م  ١١/٢/٢٠٠٩ -ه  ١٥/٢/١٤٣٠يف الساعة السادسة من مساء األربعاء 

احتفل اجملمع باستقبال األستاذ مروان البواب، عضًوا يف جممع اللغة العربية، يف جلسة 
حتفى به.علنية، حضرها خنبة من رجال ال

ُ
  سياسة والعلم واألدب وأصدقاء امل

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.

مث ألقى األستاذ مروان البواب كلمته، اليت حتدث فيها عن سلفه الراحل األستاذ 
 ا يلي كلمات احلفل:، وننشر فيمعبد الرزاق قدورةالدكتور 



 

  ٨٧٦

  
  

 رئيس المجمع كلمة الدكتور مروان المحاسني
  في حفل استقبال

  األستاذ مروان البواب
  

  أيها الحفل الكريم

  

اولوا على لغتنا العربية اب وتطلقد كثر اللََّغُط وكثر التجريح واجرتأ بعض الكتَّ 
ينا َحْشرجات من لد«وأن ليس لدينا لغة  »إننا نعيش على محّالة لغة مريضة«فقالوا 
  .»قتيلة غابرة لغة

ا َحتضُّنا على االنتقال إىل  إنين أربأ بصحافتنا أن تكتب مثل هذا الكالم وكأ
  لغة أخرى وانتحال جلدة غري جلدتنا.
 ،استقبال الرصفاء اجلدد اليت اعتادت مشاركَتنا ،إّن نظرًة إىل هذه الوجوه النضرة

فني بكل ما خيص لغتهم الذين ينضمون إىل جممعنا تبّشر باهتماٍم متجدد لدى املثق
القومية، وتطّلٍع إىل تشجيع جممعنا يف مسريته حنو االرتقاء باللغة العربية. إنه جتاوٌب 

يف مجيع متطلبات احلداثة لنتمكَّن من  مع ما ندعو إليه من حسن استعمال لغتنا
خالبة، وبذلك ميكننا الولوج بل

ُ
ا، فال نكتفي بظواهرها امل غتنا قطاف مثارها من منطلقا

  كسابق عهدها. إىل اجملاالت احلّية اليت تُعيدها لغًة علمية عاملية
حيقة باللغة العربية إمنا نتكلم عن مشكالٍت 

ُ
وحنن إذا تكلمنا عن املشكالت امل

طارئة نابعٍة من ظروف حملية وعاملية جديدة، ويف طليعتها العوملة اليت تسلك كلَّ 
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  لى مجيع الثقافات األخرى.السبل املوصلة إىل فرض ثقافٍة وحيدة ع
صميم لغتنا، أو ختُِلُّ  حنن ال نتصدى يف مسعانا هذا ملشكالت بنيوية ختص

مبكانتها لغًة اجتازت القرون وختطَّت الغزوات واالجتياحات، وبقيت صامدًة يف 
   مواجهة صروف الدهر، حاملًة حلضارة مل َخيُب ضياؤها.

  قال األعشى:
  َقهـــــــالَيِفِ◌ل ايوًمـــــــ كنـــــــاطٍح صـــــــخرةً 

 

 قرنَــــه الوِعــــلُ  فلــــم َيضــــرها وأوهــــى 
 

على ما للغة العربية  افإن مسعانا للتطابق مع مقتضيات احلداثة ال يعين خروجً 
ا، بل إن ما نواجهه يف  من أصالة يف تراكيبها، ويف تقاليب حروفها ويف تناغم أصوا

 ادقيقً  الً العربية حام ةِ هذا الصدد هو ضرورُة مواكبِة التطور املعريف العاملي، وإقراِر اللغ
بإجياد ختطيط لغوي يُتيح للغة  احتميًّ  اللبحوث العلمية، وهذا ما يتطلب منا التزامً 

 العربية الوصوَل إىل شاطئ األمان يف عامل الغد.
لقد تعددت جمهوداتنا يف آفاق التخطيط اللغوي، تارًة عن طريق تسهيل تعليم  

من التلوث باألعجميات، وتارة أخرى بإقامة النحو، وتارة عن طريق محاية الفصحى 
  السدود املنيعة دون جعل العامية لغًة مكتوبة.

للغتنا هي اإلفادُة من  والشك بأن الوسيلة املثلى للوصول إىل ختطيٍط علمي
علوم احلاسوب السائرِة يف طريِق تطّور ال متناٍه، واعتماُد الُنُظم احلاسوبية للوصول إىل 

ا املخزونة.فهم عميق حلقائق    اللغة العربية وطاقا
لقد كان من أوائل من استعملوا احلاسوب لدراسة اللغة العربية العامل املغريب 

حني كنا نعمل  ١٩٦٦األستاذ أمحد األخضر غزال رمحه اهللا. عرفته يف الرباط عام 
ريب يف املعجم الطيب املوحد، وكان يف طليعة املهتمني بالتعريب، شريطَة أن يكون التع

  باملستوى الالئق كما كان يقول.
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على ُقصاصات مرتبة يف أدراج صغرية، يُِعدُّ القوائم باأللفاظ  اوجدته ُمنكبًّ 
إجياَد املقابالت العربية املناسبة هلا.  الً حماو  ،األجنبية الدخيلة على العربية يف املغرب

احلاسوب، بأن  ُهلا يفلتطويع احلروف العربية لُيمكن إدخا اكبريً   اوهو الذي بذل جمهودً 
قام بتحوير أطوال احلروف الواردة يف آخر الكلمة، حىت أوصلها إىل الشكل الذي 
نعرفه ترتابط فيه احلروف متَّسقة حسب موقعها من الكلمة، وذلك بإلغاء ذيِل كٍل من 

ألزمه ختزيَن معظم  ، وهذا مايف طاقاته ااحلاء والعني وغريمها. وكان حاسوبه متواضعً 
  اته يف مركز فراسكايت يف إيطاليا.معطي

إّن حاسوبنا املتكامل اليوم هو وريٌث بعيٌد للبطاقات املثقوبة اليت كنا نستعملها 
يف اإلحصاءات العلمية، حيث يقوم الباحث بتحديد بطاقٍة عديدِة الثقوب ملوضوع 
البحث، مث يفتح بعض الثقوب املخصَّصة جلزء من أجزاء البحث، حىت إذا أُدخل 

ا املناسبة لذلك اجلزء من  يف جمموع البطاقات سقطت تلك اليت ودٌ فُّ سَ  فُتحت ثقو
  البحث، وَمتّ إحصاؤها.

ا طريقة بسيطة يدوية تفيد يف إحصاءات حمدودة، وقد كانت سبقتها وسائُل  إ
ميكانيكية كاجلهاز الذي صمَّمه باسكال الفرنسي، أو اجلهاز الذي صمَّمه بابّج 

لتحليل  اجهازً  قد جعل منها الً تكن مطابقة للغرض. ذلك أّن بابّج مث اإلنكليزي، ومل
يف الوقت ذاته، وقد   احاسبً  اجهازً  للتفريق، كما أنّه استعمله االعناصر وأمساه جهازً 

حقيقتها رتّاباٍت لتنظيم العناصر وإعادة فرزها وتسريع  كانت هذه األجهزة يف
  احلسابات الكبرية.

وم من حواسيب أفادت من القفزة النوعية اليت أحدثتها الدارات أما ما نَنعُم به الي
لكرتونية مث الرتانزستور، فهي أجهزُة ختزيٍن، وفرٍز، وحساب، وتتمتع بذاكرٍة تعطي إلا

ا، بعد أن يكون قد مت التعامل فيها مع ما حتتوي عليه من خَ دْ يتطابق مع مُ  اُخمرجً  ال
  معطيات.
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عميُق األثر يف البحوث ويف دراسة اللغة العربية  لذلك فاحلاسوب اليوم مستَـَندٌ 
خباصة، وهو ركيزٌة لكل تقّدم علمي وتقاين. واحلاسوب وسيلٌة ممتازة لدراسة تطّور 

ويف تراثنا،  العربية، بأن ُجتمع فيه اآلالف من األلفاظ املبثوثة يف معامجنا مفردات اللغة
لصنع معجٍم  االيت تُعَتمد أساسً  ، وهيلَنجعل منها ُمدوَّنًة نسّميها الذخرية اللغوية

 األلفاظ، ويسمح بدراسة املؤثرات املؤدية إىل ما حدث من تارخيٍي حيكي قصة تطور
اللغوي، ومتابعِة ما يطرأ  تغريات، كما أنه يُتيح فرصًة نادرًة لكشف عناصر االقرتاض

  عليها حىت ُتصبح األلفاظ عربيَة السِّمات عربيَة اجلرس.
ت مشس التخاطب العاملي عن طريق احلواسيب املرتبطة بالشابكة ن بزغوما إ

(إنرتنت)، تلك الرابطة العاملية بني احلواسيب، حىت برزت وسائُل جديدٌة لتسريع التبادل 
ا السنوية  فمابني العاملني يف الدراسات اللغوية.  بقيت جمامُعنا تنتظر حلوَل موعد مؤمترا

ر يف اجملامع األخرى من حبوث، يبقى التطور اللغوي ليتاح هلا االّطالع على ما يدو 
غَري مسبوقٍة إذ جيري تبادُل  ابني دفّات الكتب. إّن التقانات احلديثة تفتح لنا فرصً  احمجوزً 

مهما تكن املسافات، وهذا أمر بالغ األمهية يف ميدان  ايكاد يكون فوريًّ  تبادالً املعلومات 
ودات، وضماِن االتفاق على مدلول كل كلمة تكرار اجمله من لتفاديلاملصطلحات، 

تستعمل يف العلوم. إّن احلاسوب اليوم هو أساس العمل يف املعجمية أي علم األلفاظ، 
من  الً ويف القاموسية أي صناعة املعاجم، تلك العلوم اليت كانت تتطلب سنواٍت طوا

  أسالفنا أصحاِب املعاجم وكتِب األلفاظ الرتاثية.
كَز البحوث قد أخذت ُتكّون لنفسها قواعَد بيانات حتتوي على إّن اجملامع ومرا 

ا.  األلوف من األلفاظ يف اجملاالت املختلفة، وهي ميسورٌة دون مقابل لكل من يطرق با
ا بنوك املعلومات اليت تنطوي على خمزوٍن لغوي جاهز لالستعمال والدراسة. ّ   إ

غرب ما فقد أنشئ يف امل جال املصطلحات العلمية،مبوختتص بعض هذه البنوك 
ْعِريب«يسمى 

ُ
يف اململكة العربية  »باسم«اخلامس، كما أنشئ  يف جامعة حممد »امل
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السعودية، وأنشئ كذلك بنك أردين، وَحقَّقت جامعة الدول العربية قاعدَة بيانات يف 
  مكتب التعريب يف الرباط.

تقط املستجدات الشك بأن اللغة العربية حتتاج إىل مرصٍد لغوي عريب علمي يل
يف املصطلحات ليقوم بتخزينها وفرزها وتقدميها للدراسة، وذلك ُأسوًة باللغة الربتغالية 

وجعِلها يف  األبدالليقوم بتقدمي  االيت رفضت املصطلحات اإلنكليزية فأنشأت مرصدً 
  تصّرف املرتمجني.

حي، إّن املرصد الذي نريد إنشاءه يف سورية سوف يكون يف لب النشاط املصطل
  تُفيد منه املراكز العربية، لنتعاون على إجناز مشروع التعريب الشامل املتكامل.

م للغة العربية، وإّن ندرة املرتمجني املتضّلعني من  اللغات األجنبية إىل جانب إتقا
ا بعض  قد فتحت الباب أمام حماوالت للوصول إىل الرتمجة اآللية، وقد اختصت 

ا ترمجٌة مل تصل بعد إىل املستوى الذي ميكِّنها من ترمجة املراكز العاملية، إال أ
  .ابشريًّ  ادون أن تتطلب تصحيحً  ةً ائي ترمجةً النصوص 

  أيها الحفل الكريم
يف حياة البشر، ولذلك فإن كلَّ ما يدخل  »نظام األنظمة الرمزية«إّن اللغة هي 
يط. فإّن وصوَل تلك الروافد للمجتمع يف تضمينه رؤيَته للعامل احمل الغتنا يصبح مستندً 

الفكرية إىل اجملتمع يرتقي به إىل مستوى فهم احلداثة على حقيقتها، لكي يكون له 
  بظواهرها. اوراء تقليِد عناصرِها مبهورً  اموقٌف انتقائي منها بدَل أن يكون ُمنجرفً 

صبح ال وجوَد للغة خارج الزمان واملكان، فاملتكلم َيطبُعها مبعطياته الذاتية، لي
على التعبري عما جيول يف خاطره من رواسب الثقافة احمليطة به واخلاضعة ملؤثرات  اقادرً 

  ته لنفسه وللعامل من حوله.تـَُعربِّ عن نظر متعددة، وهي 
إّن قيمَة اللغة ال تكون يف داخلها ويف أنظمتها بل فيما يضعه مستعملوها فيها. 

ا تسمح  ،هي مفتاٌح ملستقبلنا يةاتفرص املتاحة لنا عن طريق املعلوموإّن ال إذ إ
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حبضوٍر فّعال لإلنسان العريب يف ساحات الصراع بني الثقافات، وهي مرتكٌز نافٌذ يف 
  جمال تثبيت اهلوية، واحلفاِظ على ثقافٍة تراثيٍة تُنري مستقبلنا يف عامل سريع التغّري.

بٌط بالعضو مرت يةاتحديثي اليوم عن احلاسوب واملعلوملقد عرفتم والشك أّن 
لعمله يف هذا اجملال، إذ إّن األستاذ مروان  ااجلديد الذي انتخبه جملس اجملمع تقديرً 

نظر فيه إىل  أوضح لنا تطبيقاِت احلاسوب على اللغة العربية يف حبث رائد البواب قد
ل أن تكتمل وتُثِمر جديدًة نأمُ  امجع املؤنث السامل وتشعباته، وبذلك فتح لنا آفاقً 

  ويد زمالئه. على يده

سيعطينا املزيد عن  ،وهو من املتحمسني للمعلوماتية ،والدكتور مكي احلسين
 السرية الذاتية لألستاذ مروان البواب.



  ٨٨٢

  
  

 كلمة الدكتور مكي الحسني أمين المجمع
  في حفل استقبال

  الدكتور مروان البواب

  

  
  أيها السيد رئيُس اجملمع، األستاذ الدكتور مروان احملاسين

  أيها السادة الزمالء اجملمعيون األكارم
  أيها احلفل الكرمي

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
الذي يقيمه جممعنا الستقبال السيد  ،يسعدين أن أشارككم يف هذا االحتفال

  األستاذ مروان البواب عضًوا جديًدا يف هذا اجملمع. 

  ويطيب يل أن أحدثكم عن صديقي األستاذ مروان: عن سريته وأعماله العلمية.
  .١٩٤٦األستاذ مروان من مواليد دمشق عام  -
  على إجازة يف الرياضيات من جامعة دمشق. ١٩٦٨حصل يف سنة  -
  لسنة التالية حصل على دبلوم يف الرتبية من جامعة دمشق أيًضا.ويف ا -
  درَّس مادة الرياضيات يف ثانويات دوما وداريا ويوسف العظمة بدمشق. -

 بعد ذلك تطوَّع يف اجليش العريب السوري ضابطًا جامعيًّا برتبة املالزم األول -
  ، وُعنيِّ يف فرع الشفرة وأمن الوثائق. ١٩٧٠ سنة
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  يف حرب تشرين التحريرية. ١٩٧٣نة شارك س -
  .١٩٨١ – ١٩٧٥شغل منصب رئيس مكتب الشفرة، مث رئيس قسم الشفرة  - 
اتَّبع دورتني يف اللغة العربية يف مدرسة املخابرات احلربية،  ١٩٧٨يف عام  -

ما سنة ونصف، وحصل على شهادة معلِّم للغة العربية.   مد
  .١٩٨١ - ١٩٧٧البحوث العلمية ُعنيِّ منتَدبًا لدى مركز الدراسات و  -
نُقل إىل مركز الدراسات والبحوث العلمية، حيث شغل منصب  ١٩٨١ويف عام  - 

، مث رئيس ١٩٩٣ – ١٩٨٦رئيس وحدة الصوتيات يف معهد حبوث اإللكرتونيات 
، ٢٠٠٤- ١٩٩٣لوم التطبيقية والتكنولوجيا جمموعة اللغة العربية يف املعهد العايل للع

  .٢٠٠٤ملذكور إىل أن أحيل على التقاعد برتبة العميد سنة وبقي يف املركز ا
  انُتخب عضًوا مراسًال يف جممع اللغة العربية بدمشق. ٢٠٠٢يف عام  -
قام األستاذ مروان قبل انتدابه إىل مركز الدراسات والبحوث العلمية مبجموعٍة  -

  من املهام منها:
  ات والتشكيالت.إعداُد قاموس تشفري لتأمني االتصاالت مع الوحد -١
  إلقاءُ حماضراٍت يف القيادة السرية وترميز اخلرائط يف األكادميية العسكرية العليا. - ٢
  تدريُب عدَّة دورات على أجهزة التشفري وطرائقه. -٣
  مث بعد انتدابه ونقله إىل مركز الدراسات والبحوث العلمية، قام باألعمال اآلتية: - 
  يف اللغة العربية. دراسة إحصائية لدوران احلروف -١
ثالث دراسات إحصائية لدوران حروف اللغة العربية، تناولت حساب تردد  -٢

احلروف األحادية والثنائية والثالثية، واالحتماالت الشرطية لورود احلروف واحلركات. 
  وكذلك االحتماالت الشرطية لتتابع احلروف واحلركات.

َة دورات على لغة الربجمة  -٣   .BASICدرَّب عدَّ
  .Vigenèreَوَضَع برناجمًا حاسوبيًّا لكسر النصوص املشفَّرة بطريقة فيجونيري  - ٤
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  َوَضَع برناًجما حاسوبيًّا لتحويل النص املكتوب إىل نصٍّ منطوق به. -٥
أما أهمُّ أعماله، فكانت يف معاجلة اللغة العربية باحلاسوب. وكانت مجيع هذه  -

كوَّن من عدٍد من املختصِّني يف اللغة العربية األعمال باملشاركة مع فريق عمل، ت
  واملعلوماتية. من هذه األعمال:

نظام االشتقاق والتصريف: وهو برنامج حاسويب يولِّد األفعاَل واألمساء  -١
املشتقة واملصادر القياسية والصفات انطالقًا من جذورها، ويصرِّف األفعاَل يف صيغة 

ا: اإلفراد والتثنية واجلمع، والتذكري  املاضي واملضارع واألمر، واألمساءَ  يف مجيع حاال
والتأنيث، والتعريف واإلضافة. وزَّعت املنظمُة العربية للرتبية والثقافة والعلوم هذا النظام 

مع أحد أعداد اجمللة العربية للعلوم اليت تصدرها هذه املنظمة. وقد حصل  ١٩٩٨عام 
ملركز الدراسات والبحوث العلمية تقديرًا هلذا فريق العمل على ثناٍء من املدير العام 

يف أنظمِة  ، ُطوِّر هذا النظام ليصبح مفتوَح املصدر، وليعمل٢٠٠٧اإلجناز. ويف عام 
  تشغيٍل حاسوبية خمتلفة.

برنامج إعراب األفعال يف اللغة العربية. وهو برنامج حاسويب تفاعلي، يعرض  -٢
عرابية لألفعال يف صيغة املاضي، واملضارع املرفوع قوائَم شجريًة تتضمَّن مجيع احلاالت اإل

واملنصوب واجملزوم واملؤكَّد، وكذلك األمر املؤكَّد وغري املؤكد. وعند اختيار إحدى هذه 
مثًال)، يعرض احلاسوُب جمموعًة من األمثلة  »لن«احلاالت (املضارع املنصوب باألداة 

، وقد لوِّن هذا الفعل بلوٍن مغاير »لن«داة يتضمَّن كلُّ مثاٍل فعًال مضارًعا منصوبًا باأل
  زيادًة يف اإليضاح.  

برامج تعليمية حاسوبية يف قواعد اللغة العربية: تضمَّنْت مخسَة دروٍس يف  - ٣
هي: (األفعال اخلمسة، واألمساء اخلمسة،  قواعد اللغة العربية ملرحلة التعليم األساسي،

ا، واحلال). ا، وإن وأخوا ُروعي فيها توفُّر اإلنتاِج اجليِد علميًّا وتربويًّا  وكان وأخوا
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وفنيًّا. وُعرضت فيها القواعُد بطريقة تفاعلية وبأسلوٍب شائٍق ُحمبٍَّب وُميسَّر، يثُري اهتماَم 
الناشئِة وجيِذبـُُهْم إليها. يشتمل كلُّ درٍس منها على مقدمٍة قصرية مشوِّقة، ولوحٍة رئيسية 

ر يستطيع الطالُب بواسطتها التجوَُّل يف أحناِء الربنامِج واالطالَع حتتوي على جمموعة أزرا
على مجيع حمتوياته؛ من تعريٍف وأحكاٍم وأمثلٍة وفيديو ومكتبٍة وتدريباٍت واختبار. 

، وَعمَّمْته املنظمُة العربية للرتبية والثقافة CDُخزِّنْت هذه الدروس على قرٍص مرتاص 
  .١٩٩٨يف األقطار العربية سنة والعلوم على وزارات الرتبية 

املعجم العريب احلاسويب: وهو مشروع ضخم، بدأ العمل فيه حديثًا، يشرتك يف  - ٤
إجنازه عدد من اجلهات العلمية، منها: جممع اللغة العربية بدمشق، واملعهد العايل للعلوم 

بالرياض، التطبيقية والتكنولوجيا بدمشق، ومدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية 
واملنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم يف تونس. وُعقدْت له ورشتا عمل، شارك فيها 
عدٌد من اخلرباء من األقطار العربية (كان األستاذ مروان وأنا من بينهم)، ُقدِّمت فيها 
عدُة دراساٍت وحبوث تتعلَّق بإجنازه. وكتب صاحُب هذه السرية عدًدا من املقاالت 

  ق مبنهج إعداد هذا املعجم ومزاياه ومواصفاته.تتعلَّ 
وأمـــا يف جمـــال التـــأليف، فقـــد شـــارك األســـتاذ مـــروان يف تـــأليف جمموعـــٍة صـــاحلٍة مـــن  -

  الكتب، منها:

  كتاب (إحصاء األفعال العربية يف املعجم احلاسويب).   -١

  وكتاب (دليل األخطاء الشائعة يف الكتابة والنطق)، طُبع مرتـَْني. -٢

جم مصطلحات املعلوماتية. صدر عن اجلمعية العلمية السورية للمعلوماتية. ومع - ٣
  .(شارك فيه األستاذ مروان إشرافًا، وترمجًة، ومراجعًة لغويًة، وتنسيًقا، وإخراًجا)

  وكتاب (اجللسات العملية لقسم اللغة العربية يف جامعة دمشق). -٤

  وكتاب (دليل مجوع التكسري).  -٥
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ن اإلنكليزية إىل العربية حظٌّ وافر من إنتاج األستاذ مروان العلمي؛ وكان للرتمجة م -
  فقد ترجم: 

  . Cipher Systemsيف موضوع علم التعمية، كتاَب (أنظمة التشفري)  -١
ويف سري األعالم، َترجم كتاَب (إسحاق نيوتن والثورة العلمية) ضمن سلسلة  -٢

  علماء عباقرة.
Isaac Newton And the Scientific Revolution, Gale Christianson.  

  درًسا يف َعْقد الصفقات). ٢٣ويف إدارة األعمال، تَرجم كتاَب (من َسَرَق مبيعايت؟  - ٣
WHO STOLE MY SALE? ٢٣ Ways To Close The Deal, 

TODD DUNCAN. 
  وكتاَب (ال تأخذ القطعة األخرية: قواعد جديدة يف آداب السلوك يف إدارة األعمال).
Don't Take the Last Donut, New Rules of Business 

Etiquette, Judith Bowman. 
  ويف سلسلة كتاب اجليب العلمي، َترجم كتاَب (كيف تُِعدُّ خطَة عملك).  -٤

Creating a Business Plan, Pocket Mentor Series. 

قافة وكذلك َترجم بعَض املقاالت يف جملة العلوم الكويتية، ويف جملة الث -٥
 املعلوماتية، اليت تصدرها اجلمعية العلمية السورية للمعلوماتية.

أعدَّ األستاذ مروان عشرين حبثًا ومقاًال (بعضها باملشاركة)، ُقدِّم قسٌم منها إىل  -
مؤمتراٍت وندواٍت وورشاِت عمٍل عقدْت يف دمشق وتونس والكويت وليبيا والسعودية. 

دمشق (من الثالث حىت السابع)، وُنشر قسٌم  وأُلقي قسٌم آخر يف مؤمترات جممع
ثالث يف جملة جممع دمشق، واجمللة العربية للعلوم يف تونس، واجمللة العربية للعلوم 
واهلندسة يف السعودية، وجملة التقدُّم العلمي يف الكويت، وجملة املعلومايت: احلاسوب 

ة العلمية السورية والتقنيات يف دمشق، وجملة املعلوماتية اليت تصدرها اجلمعي
للمعلوماتية يف دمشق، وجملة التعريب اليت تصدر عن املركز العريب للتعريب والرتمجة 
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  والتأليف والنشر بدمشق.
أما مواضيع هذه البحوث، فيتعلَّق معظمها مبعاجلة اللغة العربية باحلاسوب، 

  وسائرها حبوٌث يف اللغة والتعمية واملصطلح والتعليم.
من إنتاج األستاذ مروان العلمي، وهو مراجعة الكتب العلمية  مثة لوٌن آخرُ  -

املرتَمجة واملؤلَّفة؛ فقد راجع عدًدا من الكتب بطلٍب من اجلمعية العلمية السورية 
للمعلوماتية، واملركِز العريب للتعريب والرتمجة والتأليف والنشر، وغريمها من املؤسسات 

  العلمية ودور النشر. من هذه الكتب:
 اُب (هندسة الربجميات) يقع يف جزأين كبريين. كت  
 .وكتاب (مفاهيم نظام التشغيل) يف جزأين أيًضا  
 .(مسرد مصطلحات املعلوماتية) وكتاُب  
 .(الشبكات العصبونية بني النظرية والتطبيق) كتاب  
 .(االقتصاد اهلندسي) وكتاب  
 .(التصميم الرقمي) وكتاب  
 رتنت).وكتاب (املعلومات الطبية عن طريق اإلن  
  وسلسلُة علم التعمية واستخراج املعمَّى عند العرب. وهي ستة أجزاء مرتَمجة

  إىل اإلنكليزية.
Series on Arabic Origins of Cryptology, Volume ٦-١  

 .وكتاب (التحكم الكهربائي الصناعي واآليل)، جزءان  
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 .(معجم أمساء األفعال يف اللغة العربية) وكتاب  
ومن نشاطات األستاذ مروان األخرى يف جمال اللغة العربية، العنايُة بأعمال  -

  لغويـَّْني معروفـَْني:
األول: هو األستاذ يوسف الصيداوي، رمحه اهللا؛ وكان صديًقا مشرتًكا لألستاذ 

الذي مسَّاه عند إجنازه:  –مروان ويل. وحني كان األستاذ الصيداوي يُِعدُّ كتابه املهم 
كان يعرض علينا أفكاره وآراءه،   –(الكفاف، كتاب يعيد صوغ قواعد اللغة العربية) 

رها فينا، وذلك أثناء ممارستنا رياضة املشي يف األمسيات. ولقد أشار اجلريئَة أحيانًا لريى أث
األستاذ الصيداوي يف مقدمة كتابه املذكور، إىل املساعدة العظيمة اليت قدَّمها األستاذ 

كيف أشكره!! فقد أحسن إىل هذا   -واهللا  -وما أدري «مروان هلذا الكتاب فقال: 
جُت إليه من اإلحصاء يف عملي، قبل أن ُيصِدر هو الكتاب من كلِّ وجه: زوَّدين مبا احت

م (إحصاء األفعال العربية). وكان صنع دليًال جلموع التكسري، فأفدت من  وزمالؤه كتا
تصميمه وختطيطه. وكان من إحسانه أْن صنع فهارس الكتاب، وأخرجه، ونسَّقه وصحَّح 

ارئ اخلبري، حىت لقد كنُت أقول جتاربه، وأثار خالل ذلك من األسئلة، ما ال يثريه إال الق
عنه إلخواين: األستاذ مروان البواب قارئ خاّص يصعب تكراره!! وقد قرأ الكتاَب خالل 
إخراجه، قراءَة البصري مبا يقرأ، احلريِص على ما بني يديه. وهو يف كلِّ ذلك ال يرى لنفسه 

ا مزيًة، وال فضًال؛ وفـََتْشُت معجَم  مزية، وال لعمله فضًال!! كما ال ترى املياه جلريا
العرفان باجلميل والشكر عليه، باحثًا عن كلمٍة تكون كفاَء كلِّ هذا، أو تعربِّ عما خيتلج 
يف صدري لكلِّ هذا، فما وجدت. وإين ألعرتف بعجزي عن شكره، فانظر إىل عجٍز عن 

  . انتهى. »ا!!الشكر يكون شكرً 
ا يف حياته. وخلَّف األستاذ الصيداوي ثالثَة كتٍب أخرى، مل  تكتحل عيناه 

ا باالتفاق مع ابنه املهندس متام. وهذه  فبادْرنا، األستاذ مروان وأنا، إىل العناية 
و(على     الكتب ُمعّدٌة اآلن للطبع؛ وهي: (املتداَرك: جمموعة مقاالت وحماضرات)،
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  هامش اللغة يف القرآن الكرمي)، و(مسائل يف اللغة والنحو والصرف).
لغوي الثاين فهو األستاذ صالح الدين الزعبالوي، رمحه اهللا. فقد ترك أما ال

عاشُق العربية هذا ثروًة كبريًة من حبوٍث كان نشرها يف كتٍب أربعة، فضًال على 
مقاالٍت قصرية ُنشرت يف جريدة الثورة اليت خصَّصت هلا ركًنا ثابًتا. وال يظنَّنَّ أحٌد أن 

تها العلمية الكبرية، ذلك أن األستاذ الزعبالوي ناقٌد نشرها يف جريدٍة يقلِّل من قيم
  لغويٌّ واسع العلم ونافذ البصرية.

قام األستاذ مروان بإعداد هذه الرتكة العظيمة للطبع، فعاد إىل املظانِّ الكثرية 
الستكمال الشواهد وضْبط األلفاظ غري الواضحة يف اجلريدة، وإعداد الفهارس الرائعة 

  اخلمسة.

هذا العمل رغب يف إطالعي على ما ينجزه أوًال بأول ألشاركه يف  وحني بدأ
أو ألذْكَر تعليًقا جملمع القاهرة أو ألحد   -إن كان مثة جمال   -إبداء املالحظات 

أعالم اللغة. وملا انتهى هذا اجلهد الكبري اقرتح له األستاذ مروان امسًا موفـًَّقا هو: 
  هذا املعجم من أفضل ما أُلِّف يف هذا الباب. (معجم أخطاء الكتَّاب)، واحلقيقة أن

وبعد، فإن أهم عمل يشغل اآلن بال األستاذ مروان هو املعجم العريب احلاسويب، 
  ذلك املشروع الضخم الذي يشارك جممعنا يف إعداده.

أخريًا أودُّ أن أذكر أن األستاذ مروان إنساٌن متعدِّد املواهب وُحيسن توظيفها 
ىل ذلك إنسان طيِّب العشرة، كرمي األخالق، شديد التواضع. لذا كان باقتدار. مث هو إ

  َضمُّ اجملمع إياه إىل عضويته كسًبا كبريًا.

أكرِّر ترحيِيب بالصديق العزيز األستاذ مروان البواب، متمنًيا له موفور الصحة ودوام 
  التوفيق.

  أشكر لكم حسن استماعكم والسالم عليكم ورحمة اهللا.



  ٨٩٠

  
  

  مروان البّواب األستاذكلمة 
  هفي حفل استقبال

  
  أيها السيد رئيس جممع اللغة العربية، األستاذ الدكتور مروان احملاسين

  أيها السادُة اجملمعيُّون الكرام
  الكرمي احلفلُ أيها 

   ورمحة اهللا وبركاته. السالم عليكم
كرَمه، وأشكر لكم أحييكم أحسَن حتيٍة وأطيَبها، وأرحِّب بكم أمجَل ترحيٍب وأ

   .تفضَُّلكم باحلضور واملشاركة
  كلميت بني يديكم ذاُت أغصاٍن ثالثة: شكٍر، وبياٍن، وترمجة.

 الدكتور عبد اهللا واثق شهيد، األستاذِ  فإىل أساتذيت األجالء: :أما الشكر
ِْلُت  مكي احلسين،حممد الدكتور  واألستاذِ  الدكتور موفق دعبول، واألستاذِ  َ الذين 

مخٍس وأربعني سنة،  مهم يوَم كنُت طالًبا يف كلية العلوم يف جامعة دمشق قبلَ لْ عِ  من
م يوَم كنُت باحثًا يف مركز الدراسات والبحوث العلمية،  م وتوجيهاِ وأفدُت من ِخْرباِ

  ويوَم كنُت عضًوا مراسًال يف جممع اللغة العربية. 
وا ِيفَّ وَ الذين تَـ اللغة العربية  وإىل أعضاِء جممعِ  ،إىل هؤالء األساتذِة األفاضل مسَّ

، وصادِق األهليَة والكفاءَة فرشَّحوين لعضوية اجملمع، أتقدَّم خبالص شكري وتقديري
يف خدمة واحرتامي، وأرجو أن أكون عند حسن ظنِّهم يب، عامًال خملًصا  مودَّيت

  العربية، على خري وجٍه وأرضاه.
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 قصــــــــــــــــيدةٍ  بكـــــــــــــــلِّ  آِيت  أنَّــــــــــــــــِين  فلـــــــــــــــو
  

ـــــــ اءَ عـــــــذر    ـــــــِم ـــــــاكِ  القصـــــــائدِ  رِ رَ ن ُغ  رِ ب
  

ــــــــــــــوْ لَ وجَ  ــــــــــــــُ  ا هــــــــــــــي غــــــــــــــادةٌ ا فكأمنَّ
 

ــــــ هــــــاتُ يْ لَّ حَ    ــــــ نِم  رِ ســــــاوِ بأَ   مكُ حِ دْ َم
  

ـــ الشـــكرِ  مل أقـــِض حـــقَّ   كمن إحســـانِ ِم
  

ـــــــــــــاعٍ  لكـــــــــــــنْ     رِ قاِصـــــــــــــ أُطاِولُـــــــــــــه بب
  

 نقضـــــــــيالـــــــــيت ال يَ  األيـــــــــدي هـــــــــاتيكمُ 
  

 رِ الشـــــاكِ  رُ كْ هلـــــا وُشـــــ اجلميـــــلِ  مـــــدحُ   
  

  الليُل والنهار.  ذاُت معاٍن جليلة، باقيٍة ما بقيَ كلماُت شكٍر قليلة، 

؛ وقد جعلُته متهيًدا بني يدي ترمجِة العالَّمِة الدكتور عبد الرزاق فإلى الغصن الثاني
قدورة رمحه اهللا. وفيه إجابٌة عن تساؤٍل قد َخيطر يف األذهان؛ وهو أن هذا اجملمَع هو 

كون أعضاؤه من املختصني يف علوم العربية. جممُع اللغة العربية، فاْمسُُه يَقتضي أن ي
  فكيف كان الدكتور عبد الرزاق قدورة، هذا العاِملُ الفيزيائيُّ، عضًوا فيه؟

واحلضارة؛ وليس صحيًحا  والثقافةِ  ،أقول: إن اللغَة العربية، هي لغُة العلم واألدب
َشنِّعا يَزعمهما 

ُ
ا لغٌة عاجزةٌ ن و مل ا إمنا َتصلح لقاصرة أ لشعر والوصف، واملدِح ، وأ

والتعبِري عن حياِة األعراب يف بواديهم، فلما مضى  واهلجاء، والوقوِف على األطالل،
  زمُنهم، مضى زمُنها. 

ا  ال تواكُب التطوُّر التـِّْقِينَّ  -لعجزِها وقصورِها  - وليس صحيًحا ما َيدَّعونه بأ
يَنشأ فيه من ُمْسَتحَدثاٍت يف السريَع يف العاَمل، وما َيطرأ فيه من اكتشافات، وما 

  الصناعة والتجارة، والطبِّ والعلوم، والفضاِء والبحار.
ا َعرَ  َ فوا مزايا اللغِة العربية إن هذه الدعوى هي دعوى بغري دليل، ولو أن أصحا

امات، وملا نَعتوها بتلك األوصاف! ذه اال   وخصائَصها، ملا َرَمْوها 
قاُم اآلَن مقاَم ال

َ
دفاِع عن العربية، أو الردِّ على هذه الدعوى الباطلة، ولكْن وليس امل

َر بواقٍع عملّي، يَعرفُُه القاصي والداين، وَيشهد لصحته العدوُّ قبل  حسيب أن أُذَكِّ
ا يف القرنني الثاين والثالِث  الصديق. وهو أن العربيَة مرَّْت بتجربٍة مماثلٍة عندما أُلقَي 



  )٣) اجلزء (٨٤اجمللد ( –لغة العربية بدمشق جملة جممع ال
  

  

٨٩٢

من احلضاراِت والعلوم، والفلسفاِت والفنون، وكلِّ صنوف املعرفِة  اهلجريـَّْني يف حبٍر زاخرٍ 
ا األمُم املتامخُة للجزيرة العربية كالفرس والروم، واألمُم البعيدُة عنها كاهلنود  اليت ابتكرْ
والصينيني، فصمدْت هلذا التحدِّي، ومل َميِْض إالَّ وقٌت يسري، حىت نَقلِت العربيُة كلَّ ما 

هذه األمِم إليها، فاستطاع أهُلها أن يتمثَّلوها، واستطاعوا بعد ذلك أن َوجدْت عند 
يشاركوا يف التأليف واالبتكار. فصار ما َكَتَبُه املفكِّرون والعلماُء العرُب بلغِتهم العربيِة منذ 

  القرِن الثالث، نرباًسا استضاءت به شعوُب العاَمل. 
  ألدب قرونًا عديدة. وَمحلِت العربيُة لواَء العلم واحلضارِة وا

إىل تقاُعِس  ذلك ولئن ختلَّفِت العربيُة اليوَم عن ركِب العلم واحلضارة، إنَّ مردَّ 
أهلها وَتوانِيهم، ال إىل قصوٍر أو عجٍز فيها؛ فالقصوُر والعجُز فينا، ال يف لغتنا. واللَّوم 

  إمنا يقع علينا، ال عليها.
اٍذ َأْحيَـْوا لغَتهم بعد أن كانت هباًء قوٍم شُ  صةَ وهاهو ذا التاريُخ حيكي لنا ق ذَّ

ا وتفانِيهم يف خدمتها، ألسباٍب ودوافَع ليست بأشدَّ مما  منثورًا، بفضل تعلُِّقهم 
  يَرِبطنا بلغتنا.

  ومن هنا أن كانت نشأُة جممِع اللغة العربية بدمشق يف الَعْقد الثاين من القرن املاضي.  - 
  ئٍذ اجملمَع العلميَّ العريب. تَ قْـ ومن هنا أن كان اْمسُه وَ  -
ومن هنا أن كانت رسالُتُه النبيلُة، وغايُته الشريفة: احملافظَة على سالمة هذه اللغة،  - 

  وَجْعَلها وافيًة ِمبَطاِلِب اآلداِب والعلوِم والفنون، ومالئِمًة حلاجاِت احلياِة املتطوِّرة.
  ع، ُيَكمِّل بعُضها بعًضا؛ومن هنا أْن كان تـَنَـوُُّع اختصاصاِت أعضاء اجملم -

  ففيهم الطبيُب احلاذق، واللغويُّ احملقِّق، واخلبُري الرتبوي، والفيزيائيُّ املتبحِّر،
  فيهم العاِملُ بالرياضيات، واملختصُّ بالنبات، والناِبُه باللسانيات، واملهندُس املَِفّن،

جيد
ُ
  ، والراويُة احملدِّث،فيهم الكاتُب األديب، والصيديلُّ املتمكِّن، والشاعُر امل

فيهم القانوينُّ الالمع، والباحُث يف االجتماع، واملعجِميُّ املدقِّق، والعامل 
  ، وفيهم وفيهم...بالفلسفة
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  أيها السادة األكارم:
ا تـَبْـ  بقي من حديثي يف هذا الغصن الثاين ورقٌة واحدةٌ  ُغ لُ َحتمل مهسًة تودُّ لو أ

ا. وهي أننا نعيش اآلن يف عصر املعلوماتية، اليت فرضْت آذانَنا وتباشُر قلوبَنا وعقولَن
نفَسها يف مجيع مناحي حياتنا. وهي وسيلٌة إن أحسنَّا االستفادَة منها، كانت خَري 

نا فرصٌة ما تْ َب رْكَب العلم واحلضارة، وإالَّ فاتَـ ُمعٍني لنا يف جتديد لغتنا وتطويرها لُتواكِ 
  مثيٌل وال نظري.هلا مثيٌل وال نظري، ولن يكون هلا 

  تُرى ماذا َسَيُحلُّ بلغتنا إن حنن قصَّرنا يف ِخدمتها؟
 ،اجلواب هو أن لغَتنا وتراثَنا وإبداَعنا سيصبح حتت رمحِة العوملة املرتبِّصة بنا

 يف صناعةِ  :ة بني لغتنا ولغات العامل عمًقا واتِّساًعاوَّ وسيزداد تأخُّرنا تأخُّرًا، وستزداد اهلُ 
ا، ويف ا، ويف تـَْقِييِسها،  تعليِمها، ويف تـََعلُِّمها، معجما  هاويف معاجلتِ ويف مصطلحاِ

   ...اآللية
 ىلَـــــــالثـَّـــــــْوُب إن أســـــــرَع فيـــــــه البِ 

  

 َأعيـــا علــــى ذي احليلَــــِة الصــــاِنعِ   
  

 قَــــــــــتْ زِّ مُ  كنَّــــــــــا نـُـــــــــَداريها وقــــــــــد
  

 الراقِـــــعِ  علـــــى   اخلـــــرقُ  واتَّســـــَع   
  

  أيها السادة:
جممع اللغة العربية يف أن َحيُثَّ اخلطا للنهوض مبعاجلة اللغة على  األمُل معقوٌد اآلنَ 

ا. وإين ألرجو أن  العربية باحلاسوب. ففي ذلك جتديٌد للغتنا، وتطويٌر هلا، وحتبيٌب 
  يكون انضمامي إىل هذا اجملمع إسهاًما ومؤازرًة يف هذا السبيل.
  الرزاق قدورة.واآلن إلى الغصن الثالث، إلى ترجمِة العالمة الدكتور عبد 

  اآليت: ويطيب يل أن أبدأ ترمجَته بتصوير املشهدِ 
  الزمان: أوائُل سنِة تسعَني وتسعمئٍة وألف.

  املكان: مدينُة بنغازي يف ليبيا.
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  املناسبة: املؤمتُر األوُل للكتابة العلمية باللغة العربية.
الفندق  خارجَ  ئتني. وقد اجتمعوااملعلى  يربواملشاركني يف هذا املؤمتر  كان عددُ 

اليت ستقلُّهم إىل حيُث كانت مواقُع اجملاهد عمر املختار. فراعين يف  احلافالتلركوب 
رًا عن ساعدَ  اَجلْمعِ هذا  ، هيْ منظُر رجٍل يف الستني من ُعُمرِه يـَْلَبس قميًصا أبيَض، ُمَشمِّ

الشباب ونشاِطهم، بينهم حبيويِة  . رأيُته وهو يـَتَـنَـقَّلُ مع أن الطقَس كان بارًدا نسبيًّا
  ووقاِر الشيوخ وهيبِتهم. وكأن الشاعر قد َعَناه يف قوله:

ــــــِيت   يــــــتُ نَّ متَ  ــــــيَب عاَجــــــَل ِلمَّ  أن الشَّ
  

 ِيف صـــــَباي َمــــــزَاَرهُ  َوقـَـــــرََّب مــــــينِّ   
  

 الشــــباب نشــــاطَهُ  رِ ْصــــْن عَ آلُخــــَذ ِمــــ
  

ــارَهُ  رِ َذ مــْن عْصــوآُخــ    املشــيب َوَق
  

  بد الرزاق قدورة. سألُت عنه، فقيل يل: إنه الدكتور ع
وحيَّاِين وكأين صديٌق  ،اقرتبُت منه وسلَّمُت عليه، وعرَّفُته بنفسي، فردَّ عليَّ السالم

  قدٌمي َلِقَيه بعد فراٍق طويل. فتملَّكين شعوران: 
  يُته من حفاوٍة وترحيب، قِ شعوُر غبطٍة وسرور، ملا لَ 

أستاٍذ قدير،  بشرف لقاءِ  َحِظي هِ وشعوُر فخٍر واعتزاز، ألن شخًصا مبْنزلة طالبِ 
   جليل.وعاملٍِ 

  فقلُت يف نفسي: َصَدَق من قال: كلما ازداد املرءُ علًما وفضالً، ازداد تواضًعا ونُبالً.
  ، فيحُصل مشهٌد آخُر، إليكم صوَرَته: أقلُّ من سنةضي ميَ و 

  الزمان: تشرين األول، سنة تسعني وتسعمئٍة وألف.
  قابِلُة للمكتبة الظاهرية.املكان: املدرسُة العادلية، امل

  املناسبة: حفُل استقبال الدكتور عبد الرزاق قدورة عضًوا جديًدا يف جممع اللغة العربية.
العادلية، وكانت هذه املناسبُة  املدرسةكانت تلك املرَة األوىل اليت أَْدُخل فيها 

االستماِع إىل  فاحتَة عهدي مبجمع اللغة العربية. وبعد االنتهاء من مراسم االستقبال و 
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كلمات اخلطباء، توجهُت مع مجلة احلضور لتهنئة الدكتور قدورة. فسلَّم عليَّ مبودٍَّة 
وحمبَّة، وأضفى على هذا السالِم البهجَة والسرور أنه مازال يذكر لقاَءنا األول يف 

  بنغازي، فازددُت سعادًة وإشراقًا. 
ومل َيُدْر يف َخَلِدي أين سأصبح يف يوٍم من األيام عضًوا  ،احلفلَ  ذاكلقد َحَضْرُت 

يف هذا اجملمع، غري أن إرادَة اهللا تعاىل شاءت أن تتحقَّق هذه العضوية، وأن أكون 
  َعْقَدْين من استقباله، وسنٍة من رحيله. َخَلًفا هلذا العاملِِ اجلليل، بعد حنوِ 

ــــــ تَــــــدبريِ   مــــــن لِلَّــــــه َفَكــــــم  رٍ أَْم
  

  َعـــن هُ تْـــوَ طَ   
ُ
 يـــوبُ الغُ   ةِ دَ شـــاهَ امل

  

  أيها السادة األكارم:
إنه لشرٌف عظيم أن أُترجَم هلذا العامل اجلليل واألستاِذ القدير الدكتور عبد الرزاق قدورة، 

  الذي انعقدْت خناصُر أهل العلم على خصالِه احلميدة، ومزاياُه الفريدة. 
؛ ف قد ترجم له يف حفل استقباله وقد سبقين إىل ترمجِته َمْن هو أْعَرُف به مينِّ

أستاُذه املهندس وجيه السمان. وباألمس (قبل حنو سنة) تـَْرَجَم له األستاُذ الدكتور 
مروان احملاسين رئيُس جممع اللغة العربية، وكذلك تـَْرَجَم له أستاُذنا الدكتور عبد اهللا 

  .ورةتأبني الدكتور قد واثق شهيد يف كلمٍة ضافيٍة مؤثِّرة ألقاها يف حفل
لذلك سأكتفي بعرض ُلَمٍع وومضاٍت تدلُّ على واسِع علمه، وُعلوِّ مهَّته، وتفانيه 

  يف عمله. وقبل ذلك سأقرأ عليكم شيًئا من سريته الذاتية.
 لد الدكتور عبد الرزاق قدورة يف دمشق سنَة مثاٍن وعشرين وتسعمئٍة وألف.و◌ُ  
  ِوىل.األ َوَفَدْت أسرتُه من ليبيا قبيل احلرب العاملية  
  كـــان األوَل بـــني أقرانـــه يف الشـــهادة الثانويـــة. فُأوفـــد إىل بلجيكـــا، وحـــاز فيهـــا
يف اهلندســِة الكهربائيــة. مث أُوفــد إىل بريطانيــا، ونــال شــهادة الــدكتوراه يف الفيزيــاء  ادبلوًمــ

  النَّووية عام واحٍد وستني.
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 ق، حيـث بعد عودته من اإليفاد درَّس الفيزياء يف كليـة العلـوم يف جامعـة دمشـ
، دمشــق أصــبح أســتاًذا فيهــا، مث ُعــنيِّ وكــيًال لكليــة اهلندســة، فعميــًدا هلــا، فــوكيًال جلامعــةِ 

  فرئيًسا هلا مدَة ثالثة أعوام؛ من سنِة ثالٍث وسبعني إىل سنِة ستٍّ وسبعني.
  ِمخـٍس وسـبعني، غـري أن  انُتِخَب عضـًوا يف جممـع اللغـة العربيـة بدمشـق يف سـنة

  سفره. ر إىل سنة تسعني بسببِ حفَل استقباله تأخَّ 
  ـــا مســـاعًدا ملنظمـــة اليونســـكو ســـنة ســـتٍّ وســـبعني، وبقـــي يف هـــذا ُعـــنيِّ مـــديرًا عامًّ

  املنصب إىل أن ُأحيل على التقاعد سنة مثاٍن ومثانني.
  َألفني وسبعة. تويف رمحه اهللا تعاىل يف شهر متوز عام  

 ،واجلمعيات ،واجملالس ،اتكان الدكتور قدورة عضًوا يف عدٍد غري قليٍل من االحتاد
  واللجان الدولية؛ منها:

  احتاُد املهندسني البلجيكيني،  .١
  احتاُد الفيزيائيني األمريكيني،  .٢
  اجلمعيُة األمريكية لتقدُّم العلوم،  .٣
  اللجنُة الدولية لتنمية الرتبية،  .٤
  للطاقة الذرية، الدولية جملُس حكَّام الوكالة  .٥
  املتحدة، اللجنُة االستشارية جلامعة األمم  .٦
  األجل لليونسكو،  املتوسطِ  اللجنُة االستشارية إلعداد الربنامجِ  .٧
  جملُس إدارة املركز العريب السعودي للعلم والتكنولوجيا،  .٨
  جلنُة جائزة امللك فيصل العاملية للعلوم،  .٩
  اللجنُة الثقافية االستشارية ملعهد العامل العريب بباريس،   .١٠
  كان يرأسها العاِملُ الباكستاين حممد عبد السالم.   أكادمييُة العامل الثالث، اليت  .١١
 العربيةُ  جلنُة دراسة اسرتاتيجيِة الرتبية يف البالد العربية (كانت ألََّفْتها املنظمةُ   .١٢

  للرتبية والثقافة والعلوم). 
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اليت َتَسنَّمها الدكتور قدروة هي أصدُق تعبٍري  إن نظرًة َعْجلى إىل هذه املناصبِ 
  الرجل العلمية، وأعظُم شهادٍة من العرب وغريهم على علوِّ كعبه. هذا عن مكانةِ 

على أن هذه املناصَب العلميَة اليت تقلَّدها، واألعماَل الكثريَة اليت مارسها، مل ترتك له 
  متسًعا من الوقت للتأليف والكتابة، ومع ذلك فقد كانت له مؤلَّفات ومشاركاٌت منها:

 الفيزياء النـََّووية بني عاَمي تسعٍة ومخسني واثنني وسبعني. نشراٌت علميةٌ باإلنكليزية يف  
 .املشاركةُ يف ترمجة بعض الكتب الفيزيائية واهلندسية اجلامعية، من الَفرنسية واإلنكليزية  
  للجامعات. »احلديثة الفيزياءِ «كتاُب  
  ملؤلِّفه تيموشنكو. »امليكانيك«ترمجُة كتاب  
  يقــــع هــــذا املعجــــم يف  .»لكــــرتوينربــــائي اإلالكه عجــــمِ امل«املشــــاركُة يف إعــــداد

 لغــــــات: العربيــــــةِ  بــــــأربعِ  جملَّــــــَدْين كبــــــريين، يتضــــــمن أكثــــــَر مــــــن ســــــتِة آالِف مصــــــطلح،
  وكان األوَل من نوعه يف العامل العريب.  رنسية والروسية.واإلنكليزية والفَ 

  وهو كتاٌب تربويٌّ مازال حيتلُّ »تعلَّم لتكون«املشاركُة يف تأليف كتاب .
ستٍة من العلماء  انًة رفيعًة بني كتب الرتبية. شارك الدكتور قدورة يف تأليفه برفقةِ مك

أُلِّف هذا الكتاب عام اثنني  رنسيِّ املعروف.العامليني، بإشراف إدغار فور السياسيِّ الفَ 
وسبعني، وتُرجم إىل العربية عام تسعٍة وسبعني. وهو يتناول موضوَع الرتبية من الناحية 

ية، ويتضمَّن دراساٍت إحصائيًة عن مستويات التعليم يف خمتِلف بالد العامل، اإلنسان
  ويَقرتح احللوَل ملا يعرتيها من مشكالت. 

ه، ودماثَة وأخريًا أسوق إليكم نـُتَـًفا من سريِة الدكتور قدورة َتشهد له كرَمي خصالِ 
َته على نفسه، اْقتبسُت معظَمها من الرتمجِة اليت تَـ  ْرَمجَُه إيَّاها أستاُذنا أخالقه، وِشدَّ

  الدكتور عبد اهللا واثق شهيد:
  عندما وقعْت حرُب تشريَن التحريرية سنَة ثالٍث وسبعني، كان الدكتور قدروة
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رئيًسا جلامعة دمشق، فأظهر فيها ما انطوى عليه من نبٍل وإخالٍص وتفاٍن يف خدمة 
َزُه الوطن. فَلزَِم مكَتَبه طوال مدة احلرب، واختَََّذ من هذ ا املكتِب غرفَة عمليات، ومقرًّا جهَّ

  بسريٍر من املستشفى يقضي فيه بعَض ساعات النوم القليلة يف تلك الليايل.

  َرنسا، ما جيَِدُّ نشرُه من كان كرميًا وفيًّا، وكان يُهدي إىل أصدقائه وهو يف ف
ا.   الكتب اليت يقدِّر اهتماَم كلٍّ منهم مبوضوعا

  يًصا على حتسني إعدادهم للحياة علميًّا وأخالقيًّا كان رؤوفًا بالطالب حر
  واالجتماعية. واجتماعيًّا. يقدِّم هلم النصُّح واإلرشاد يف أمورهم العلميةِ 

  عندما كان رئيًسا للجامعة، مل حيُِط نفَسه مبا اعتاد بعُض أصحاب املناصب
  إحاطَة أنفسهم به، وكان بابُه مفتوًحا للجميع.

  النقل مهما كان الطقس  نَـقُّالته ضمن املدينة وسائطَ كان ال َيستعمل يف تَـ
ه من املعارف واألصدقاء يف الطريق إليصاله لمحُ يَ  نْ حارًّا أو بارًدا، ويأىب أيَّ عرٍض ِممَّ 

  إىل حيُث مبتغاه.
 .كان عاِيلَ اهلمِّة، كرَمي األخالق، َحَسَن السرية، مجيَل الِعْشَرة  
 آٍن مًعـا؛ مـن ذلـك مـثًال: الكلمـُة الـيت ألقاهـا َمجعْت كتاباتُـه العلـَم واألدَب يف 

يف املؤمتر األول للكتابة العلمية باللغة العربية؛ تقرؤها بعني الكاتِب األديب، فرتى فيها 
البيـــان الناصـــع واألدب الرفيـــع، وتقرؤهـــا بعـــني الباحـــِث العـــامل، فـــرتى فيهـــا حبثًـــا علميًّـــا 

  .رصيًنا
  َباألملانية  ة إتقانَه للعربية، وكانت له معرفٌة جيدةٌ رنسيكان يُتِقُن اإلنكليزيَة والف

 والروسية، وإملاٌم باإليطالية.
  ُمْرَهُف اِحلّس، شديُد االنفعال مبا َخيِْدش كرامَته. يَتجنَّب َمن أساء إليه، وال

 َيسعى لالنتقام منه، وال يعدو يف خماطبته إياه عباراٍت شديدَة التهذيب.
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 ال قبله، وال بعده. وكثريًا  ؛ املوعد احملدَّد متاًماشديُد احلرص على احلضور يف
ُزور إىل أن َحيني الوقُت  ما َحيُْضر قبل

َ
املوعد املضروب للزيارة، وينتظر قريًبا من باب امل

 احملدَّد، فَيقرُع اجلرَس وَيستأذن بالدخول. 
  ٍحمــــدَّدة كــــان خيصِّــــُص أياًمــــا مــــن األســــبوع َيســــتقبل فيهــــا زائريــــه يف ســــاعات. 

الظنِّ أنه كـان ال يأكـل إال مـرًة واحـدًة يف  للرياضة يف نظام حياته حقٌّ معلوم، وأغلبُ و 
 اليوم، ال يأكل وال يشرب بعدها شيًئا أبًدا.

  إذا دخلَت بيَته وجدَت على مكتبِـه املتواضـع: القـرآَن الكـرمي، والكتـاَب الـذي
ـــَة "نيتشـــر  ـــار يف خمطـــط قراءتـــه، وجمل ـــا مـــن اجملـــالت " أNatureوقـــع عليـــه االختي و غريَه

ـا علـى القـراءة أحيانًـا. وهـو ال يقـرأ إال مـا أَْدَرَجـُه يف برنـامج  ًة َيسـتعني  العلمية، ومكـربِّ
 القراءة اخلاصِّ به.

 .ذاكرتُه القوية هي مكتبُته الثمينة املتنقِّلة، وهي شديدُة التنوُّع، عظيمُة االتساع 
 هــل نــرى يوًمــا قريًبــا « اله قولُــه:مــن الكلمــات الــيت أُثــرْت عنــه يــوَم حفــل اســتقب

  »لعلميُة احلديثُة بسرعٍة وإتقان؟ُترتَجم فيه الكتُب ا
الطيب صاحل للدكتور قدورة؛ بوصِف األديِب السوداين الكبري  هذه الرتمجةَ وَأْخِتم 

َورٌِع بال تكلُّف، صايف الذهن، ميلك قدرًة هائلًة على التعلُّم. وجُهه َيِشعُّ بنور «قال: 
ا أصداٌء آلياِت القرآن املبني. رجٌل القر  آن. وحركاتُه وسكناتُه وأسلوبُه يف العيش كأ

ُر بعلماء    .»املسلمني يف عصور التنوير األوىلَفذٌّ يُذَكِّ

  أيها احلضور الكرام، 
  أشكر لكم ُحْسَن استماِعكم، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته.



 

٩٠٠  

  

  

  حفل استقبال

  عمر شابسيغاألستاذ الدكتور 

  عضًوا في مجمع اللغة العربية

  

م  ١٨/٢/٢٠٠٩ - ه  ٢٣/٢/١٤٣٠يف الساعة السادسة من مساء األربعاء 
احتفل اجملمع باستقبال األستاذ الدكتور عمر شابسيغ، عضًوا يف جممع اللغة العربية، 

حتفى يف جلسة علنية، حضرها خنبة من رجال السياسة والع
ُ
لم 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.

موفق دعبول كلمة الرتحيب بالزميل اجلديد. فتحدث مث ألقى األستاذ الدكتور 
  عن سريته، ومكانته العلمية، وجهوده يف خدمة العلم.

مث ألقى األستاذ الدكتور عمر شابسيغ كلمته، اليت حتدث فيها عن سلفه 
  الراحل الشيخ سعيد الكرمي.

 وننشر فيما يلي كلمات احلفل:



 

  ٩٠١

  
  

 رئيس المجمع كلمة الدكتور مروان المحاسني
  في حفل استقبال

   عمر شابسيغ الدكتور
  

  أيها الحفل الكريم

تواجه اجملتمعات يف منطقتنا من العامل ضرورًة ملّحة هي ما نطلق عليه 
يف اّجتاه اللحاق مبا يطرأ على عاملنا  االتحديث، وجيب أن يعَين لنا هذا املفهوم حتركً 

  حباضرنا. املاضينا أو استخفافً  امتسارعة، ال أن نعتربه تنّكرً من تغّريات 
ُحترّكه  فنحن أبناء حضارة ال يُنِكُر فضَلها على الثقافات األخرى إال كلُّ جاحدٍ 

  .اعصبيات أو عنجهّية ال تُغّري يف حقائق التاريخ شيئً 
 اإرثً  معه الً متر األيام وينتقل اإلنسان من شباب إىل كهولة إىل شيخوخة، حام

ما جيول يف جمتمعه، وقد يكون أضاف إليه بعض التجارب  يَِنمُّ على ثقافيًّا
جعله يَنغمس يف جمال حمدٍد يَتتّبع فيه حاجاته الفكرية  اانتقائيًّ  االشخصية، أو اطِّالعً 

  .اأو حيرتفُه ممارسًة ومعاشً 
ُمذهلة يف خمتلف إال أّن احلركة العلمية العاملية احلديثة، وما نتج عنها من تقانات 

وما هي  ؟ما هي مشاركتنا يف هذا املسار :جماالت احلياة اليومية قد جعلتنا نتساءل
  إىل مكانتنا يف عامل سريع التطور؟السبل املثلى اليت تُعيدنا 

هل تشيخ املؤسسات   :وحنن يف مواجهة صرحية مع هذا الواقع لنا أن نتساءل
ا يف اجملتمع، وما هو كما يشيخ األفراد؟ وما هي بوادر هذه ال شيخوخة وتداعيا
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ا تؤدي تأثريها على املؤسسات األخرى؟ وهل  شيخوخة املؤسسة إىل تعّطل يف طاقا
  حياة اجملتمع؟ يفوتراجٍع يف تأثريها 

  اعنها، وسالكً  الواء العربية، مدافعً  الً لقد بلغ جممعنا العقد التاسع من عمره حام
  يف حتقيق أهدافه.كلَّ ما تراءى له من سبٍل تفيد 

فبعد أن ساهم مسامهة كربى يوم إنشائه يف تعريب الدواوين واستبعاد األلفاظ 
عربية مستقاًة من تراثنا، وقد درجت هذه على األلسنة  االرتكية لُيِحّل حملها ألفاظً 

ا إىل تعريب العلوم اليت أخذت  املرحلةواختفى معظم األلفاظ الرتكية، تطرَّق يف  ذا
السورية على عاتقها آنئذ أن يكون تدريسها باللغة العربية. كما أنه ثابر على اجلامعة 

ا، وكان أمهَّها تاريخ  احتقيق أمهات كتب الرتاث كاشفً  الغطاء عن الكثري من مكنونا
  ابن عساكر.
جممعنا شيخوخة ُمعطِّلة جتعُله يكتفي مبنجزاته ويَتَلهَّى بإصدار جمّلته بلغ فهل 

يناقش فيها جملُسه مشكالٍت لغويًة أزلية متتد من حروف اجلر إىل وعقد اجتماعات 
  تعدي األفعال؟

العامل الذي نعيش فيه، وقد ثابر بجتمعه و مبإن جممعنا مازال يف عالقة تبادلية 
م يف اجملاالت املصطلحية تسهي لدخول العلوم الغربية إىل  الً أعضاؤه على بذل عطاءا

ني الراغبني يف نقل الثقافات الغربية إىل اجملتمع العريب. وقد اللغة العربية، وخدمًة للمرتمج
دخل يف عداد أعضائه يف العقود الثالثة األخرية ثـُلَّة من املتخصصني بالعلوم الدقيقة 

  والتطبيقية، إىل جانب اللغويني املسؤولني عن دقائق استعمال اللغة العربية.
ات العلمية لتنّسق بني وهكذا قامت جلان متخّصصة تعيد دراسة املصطلح

ا وحتَِلَّ  اليت َمردُّها إىل اخللفيات الثقافية إشكاالت اخلالف القائمة بينها،  استعماال
ا.املؤثرة يف خيارات مدرسِّ    ي اجلامعة ملصطلحات العلوم اليت يدّرسو
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يتكامل لنتمكن من نشر عدد من  اإن هذا العمل التنسيقي مازال قائمً 
 الكيمياء والفيزياء والنبات واجليولوجيا وغريها خالل عام املعجمات العلمية يف

وكان  ،جملس اجملمعانتخبهم . وقد شهدمت استقبال ثالثة من األعضاء الذين ٢٠٠٩
وثالثهم متخصص  ،وثانيهم لغوي يصّنف معاجَم جديدة ،يف النبات أّوَهلم عاملٌِ 

ا على اللغة العربية.   باملعلوماتية وتطبيقا

على املشاركة يف  اات أوىل يف طريقنا إىل حتديث جممعنا لنجعله قادرً إن هذه خطو 
معظم جماالت العلوم احلديثة، بأن يهّيئ املصطلحات ويصنف املعجمات، فاللغة 

يدة، وعلى ما يصل إلينا من  العربية ما تزال حتتاج إىل السيطرة على التقانات اجلد
  قات عملية لعلوم جديدة.كونية، وما تتفتَّق عنه األدمغة من تطبي  كشوف

وها حنن نتصدى لبعض املشكالت اليت تعرتض طريَقنا إىل التحديث كما برزت 
  يف السنوات األخرية.

 ونشاطاتٍ  أوهلا ما شعرنا به من ُعزلٍة أبعدت أخبار ما يقوم به اجملمع من أعمالٍ 
و إنشاء عن مجهورنا. وهذا ما دفعنا إىل االحتذاء مبا رأيناه يف مؤسسات أخرى، وه

مكتب إعالمي يضع أعمال اجملمع يف متناول وسائل اإلعالم، كي تبقى الصالت 
  موفورًة مع املهتمني بشؤون العربية.

وحنن ال نكتفي بتزويد وسائل اإلعالم بكشوٍف عما يدور يف اجملمع من 
نشاطات تُنشر أخباُرها يف الوسائط اإلعالمية اليت أحب بعضنا أن يطلق عليها اسم 

من وسائط وإعالم، مبا يشري إىل سعة انتشارها، بل إننا أحببنا أن نتطلع  اائع حنتً الوس
إىل اإلفادة من التقانات احلاسوبية اجلديدة، ما دمنا يف عصر اجتذبت فيه شاشات 

تزيدهم ثقافًة، وُتشّذب ذائقتهم الفنية  ااحلواسيب عقوَل شبابنا، وفتحت أمامهم آفاقً 
  ا الدخول يف علم االتصاالت احلديث.ننا رأينية، أي إواألدب
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الشك بأن اللغة هي وسيلة االتصال األوىل بني األفراد واجلماعات، وقد سبقتها 
وسائُل أخرى، كاإلمياء واإلشارة وإشعال النريان على التالل، وإطالِق  اورافقتها أحيانً 

 روما الدخان يف اهلواء، ومن أخصِّها ذلك الدخان األبيض الذي ُيطلق يف أعمدة
  عند انتخاب البابا اجلديد.

إال أن مفهوم االتصاالت احلديث، بعد أن جتاوز اخلطوط اهلاتفية، مث النقل 
كما حققته جتربة ماركوين   ،الالسلكي للصوت على األمواج اهلرتزية عرب البحار

الَسواِتَل  االشهرية، قد توصَّل يف القرن املاضي إىل نقل الصور حّيًة بني القارات معتمدً 
مع ما  افوريًّ  الً فأدخلها إىل بيوتنا عن طريق التلفزة اتصا ،اجلائلَة حول كرتنا األرضية

  جيري يف العامل.
وأما املفهوم احلديث لالتصاالت فيعتمد املبدأ الرقمي الذي يستطيع أن 

ا حبيث تبقى قريبة التناول اأو صورً  ايستوعب الرسائل جبميع أنواعها حروفً  عن  ليختز
  طريق الربامج احلاسوبية الذكية.

 فنحن يف عصر يتخاطب فيه اإلنسان مع احلاسوب، وتتخاطب احلواسيب
إىل أقاصي الدنيا، وحىت  ايكاد يكون فوريًّ  نقالً ، ما مسح بنقل العلم بعضها مع بعض

  إىل جماهل القارات الشاسعة.
ه باإلفادة من حقائَق فهل جيوز أن يبقى معظم جيلنا يف أُمّية حاسوبية ال تسمح ل

علمية مبذولٍة أمام من يريد قطافها؟ وهل ما يّدعيه بعضنا أن الصعوبة تكمن يف عدم 
  اعتيادنا التخاطب بني اإلنسان واآللة، مهما بلغت من الذكاء يف التجاوب معه؟

يوصلنا إىل تدويٍن رقمي جلميع وثائق جممع اللغة العربية  اطموحً  اإن لدينا برناجمً 
ما يُرحينا من اهلفوات واإلمهال. وبذلك تبقى أمور اجملمع قريبة وهذا أسيسه، منذ ت

موقِع  أعمالنا على إىل بسط نتاج ضافةً إ، intranetاملنال على الشابكة الداخلية 
  .internetاجملمع يف الشابكة العاملية 
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أن أدخلنا يف مالك اجملمع هيئًة فنيًة من  اومن مستندات التحديث أيضً 
م األصلية.اجلا   معيني احلاملني لشهادة دراسة عليا إضافًة إىل إجازا

إشراف أعضاء اجملمع، بواملهمة الرئيسة هلذه اهليئة هي فتح خطوط حبثية أكادميية 
ا حبوث تبقى ضمن نطاق مهام  الذين خيتارون املوضوعات، ويضعون خمططات البحث. إ

كشف املشكالت اليت تعرتض طريَق جعِل اجملمع املرتكزة على خدمة العربية، إذ هي تست
للعلوم العصرية، وتعيد االتصال مع كنوزنا الرتاثية، وهي سوف  ادقيقً  الً اللغة العربية حام

  تُعَتمد لتسهيل تعليم التقانات احلديثة يف املعاهد واجلامعات.
وإن إدخاَل البحوث العلمية إىل اجملمع ال يكون على حساب البحوث اليت جيب 

ا اجلامعات ومراكز البحوث، بل أن تق هذا إضافة أكادميية لنشاطات  يكونوم 
  اجملمع يف سعيه إىل إيصال العلوم إىل مجيع الناطقني بالعربية.

إن هذا التحديث عن طريق َحوَسبة أعمال اجملمع، وفتِح اآلفاق البحثية أمام أعضاء 
سيعيد إىل جممعنا موقعه  الذيجممعنا، باالعتماد على مشاركة أعضاء اهليئة الفنية، هو 

األصلي يف جماالت تطوير اللغة العلمية. وسوف جتدون على موقع اجملمع حمتويات جملتنا 
ومنشوراته وبذلك نفتح باب احلوار مع العاملني يف اجملاالت اليت يطرقها جممعنا، وجنعل 

  العطاش.يرتوي منه  الً وسبي، يُغرتف منه امن موقعنا َمعينً 

ث هـــو انفتـــاٌح علـــى العصـــر، هـــو مباشـــرُة حـــواٍر مفتـــوح مـــع اجملـــامع إّن التحـــدي
األخــرى ومــع الــراغبني مــن املثقفــني العــرب، وهــو انفتــاٌح البــد أن تكــون لــه آثــاٌر عميقــة 
 علـــى جمتمعنـــا، كمـــا أّكـــده مـــاك لوهـــان حـــني حبـــث يف التـــأثريات النفســـية لإلعـــالم، إذ

  اجملتمع. أثبت وجوَد تأثٍري عميق له يف طرائق املعيشة يف
ا  ،إن هذا التأثَري واضٌح يف جمتمعنا حيث بدأت تظهر تياراٌت متقاطعة يف نظر

لقيمة الوسائط اإلعالمية، كما ظهرت حتركاٌت جمتمعية حتاول درَء أخطار ما يدخل 
  البيوت والعقول، وحتديَد املستوى املقبول لذلك البث املستمر.
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  أيها الحفل الكريم
عنه. فحني  ا مطلع حديثي والبد أن أعطَي جوابً يف الً كنت قد طرحت سؤا

ال خيفى  اتساءلت عن شيخوخة اجملامع أسوة بشيخوخة أبناء البشر فاتين أن أؤكد أمرً 
  .اعلى أحد، أال وهو أن اجملامع يف أي بلد من البلدان الراقية ال تُنتج شيئً 

مة أعضائها، هو إنتاُج أفراٍد يكت نفهم موقع علمي اجتماعي، إّن إنتاَج اجملامع مربوٌط 
قد جرى اصطفاؤهم من قبل أقران هلم، وما عليهم سوى املثابرة على ما كانوا يقومون به من 

ا ميثله اجملمع من صالٍت وتنوٍّع علمي وفـَُرٍص نضمامهم إىل اجملمع، مستفيدين ممحبوث قبل ا
  ملناقشات جتري على أعلى املستويات، يف جمهوٍد علمّي مجاعي.

يف جممعنا نريد أن  اجديدً  اذ نُرحب اليوم بالدكتور عمر شابسيغ عضوً وحنن إ
ا.   نؤكد التزاَمنا بالَعْصَرنة يف مجيع تفرعا

وقضى سنواٍت عديدًة  فالدكتور شابسيغ مهندس قد اختص بعلم االتصاالت،
  ميارسه، وسوف يعطيكم الدكتور موفق دعبول املزيَد عن حياته وأعماله.

الرصفاء حنظى بانضمام ما دمنا إن جممَعنا لن يشيَخ  :أن أقول افامسحوا يل أخريً 
ما اشتقوا ألنفسهم من مساراٍت علمية متميزة، جاعلني اجلدد، حاملني خرباٍت في

م. االبحَث والدراسة حمورً    حليا
ا لن  فاجملامع لن تشيخ مهما رماها الدهر بسهمه، وقصدها بَصْرفه، فإّن ُنضَر

  ّدعي الصبا أو كما يقول الشاعر:َحتول، وهي تبقى ت

ـــــــــــــا يَلِجـــــــــــــوا  قُـــــــــــــْل للكـــــــــــــرام ببابِن
  

 مـــا يف التصـــايب علـــى الفـــىت َحـــرَجُ   
  

  عليكم ورمحة اهللا وبركاته والسالم
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 المجمع عضو موفق دعبولكلمة الدكتور 
  في حفل استقبال

  عمر شابسيغالدكتور 
  

  
 

  أيها األستاُذ الدكتور رئيُس جممع اللغة العربية
  أيها السادة أعضاُء اجملمع

  أيها احلضور الكرمي
  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

ع اللغة العربية هو يطيب يل يف هذه األمسية أن أقّدم إليكم عضًوا جديًدا يف جمم
األستاذ الدكتور عمر شابسيغ، املتخصص يف اهلندسة الكهربائية والعلوم التقنية، واملعروف 

ا، ويُثريها يف إطار اختصاصه.   بغْريتِه على العربية، يربز حماسنها، ويبّني قدر
ين على العربية، الذ الُغُريِ غري أين قبل ذلك، أوّد أن أشري إىل وجود الكثريين من 

يؤرقهم احلال الذي آلت إليه، من عدم احرتام أبنائها هلا، وسعيهم بقصٍد أو دون 
ا، بل وإىل إمهاهلا، مفضلني التحدث بغريها يف املؤسسات  قصد، إىل احلطِّ من شأ

يرددون، بصوٍت  الغُيـُرُ  العلمية ويف الصناعة والتجارة وغري ذلك. لقد أخذ هؤالء
ا، خافت، أّن اجملمع قد تضاءل  عطاؤه، وتدىن تأثريُه يف محاية اللغة العربية والعنايِة 
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واالهتماِم باملصطلحاِت العلمية وتوحيِدها، واحلثِّ على إجراء البحوِث اليت تربز 
مدى ما فيها من روعة، وما تنعم به من خصائَص جتعلها قادرًة على احلياة، 

ياِة العامة. وهم يفعلون ذلك واستيعاِب متطلباِت التطور يف العلِم واالقتصاد واحل
بدافٍع من اِحلرِص على لغتنا، اليت هي عنواُن هويَّتنا، وعلى هذا اجملمع الذي يأُملون 
منه أن يكون رائًدا مؤديًا دوره يف احلفاِظ على لغتنا وتطويرها ملواكبة التقدم العلمي 

قابالت مالئمة هلا، الذي َيستْحِدُث، يوميًّا، مصطلحاٍت جديدًة ال بد لنا من إجياد م
  بطريقٍة أو أخرى. 

وليست مسببات هذه احلالة من الداخِل فقط، بل هي من اخلارج أيًضا، كما 
هو معلوم لكلِّ متابٍع مطّلع. ولعلَّ من أهمِّ هذه األسباب احلالَة النفسيَة للمغلوب 

  (أو املتخلِّف) أمام الغالب (أو املتقدم).
شأنًا آخر، يتجاوز هذا الشأن العام، وهو أنّه  وفيما خيصُّ اجملمع فإنَّ هناك

يعمُل يف وسٍط تفصله عن اجملتمع، وعن أهدافه، مسافٌة تزداُد اتساًعا مع الزمن. 
وأكتفي هنا باإلشارِة إىل أنَّ جملَس اجملمع قضى مدًة من الزمن يهيئ ملشروع قرار 

إلعالم، ولوحات يعاجل فيه حالة االغرتاب يف الالفتات، واإلعالنات، ووسائل ا
املتاجر. لكنَّ هذا املشروع مل يـُْبصر النور، وُحِبس يف األدراج، وقد يكون مردُّ ذلك 

  إىل انشغاِل أولئك الذين حبسوه يف أموٍر أخرى ضاغطة عاجلة.
  أضيف إىل ذلك عدة مالحظات:

ذا الوضع، بل إن احلال يف جلِّ : األولىالمالحظة  إن سورية ال تنفرد وحدها 
ول العربية األخرى أشدُّ إيالًما، وأفدُح مصابًا، ويُنذر بضياع اهلوية. إنّنا ننسى، الد

وحنن نسري يف بعض شوارع مدن العامل العريب، أنّنا يف بلٍد عريب، وإّن التعليم العايل 
يف الكثري من اجلامعات العربية ال يقدَّم بلغٍة عربية، بل بلغٍة ال هي عربيٌة وال هي 
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كن تسميتها لغًة فرانكو عربية أو أنكلو عربية. مث إنَّ لغَة املراسالِت بني أجنبيٌة، مي
  الشركات العربية غالًبا ما تكون بغري العربية.

أّما يف سورية، فإنَّ لغَة التعليم، يف مجيع مراحله، هي اللغة العربية، مع بعض 
مية هي أقرب إىل االستثناءات البسيطة اليت جيري معاجلتها. وإّن لغَة الصحافة اليو 

  السالمة.
إّن اهتماَم السيد الرئيس الدكتور بشار األسد باللغة العربية، :  المالحظة الثانية

وحرَصه على أن تكون خطُبه بلغٍة عربية فصيحة، وإحلاَحه يف مناسباٍت شّىت على 
ذلك  احلفاظ على لغِتنا األم، اللغة العربية السليمة، مع ضرورة إتقان لغة أجنبية، كلُّ 

  جيعلنا أمام فرصة ذهبية نعاجل فيها ما أشْرُت إليه من الظواهِر السلبية.
وجتدر اإلشارُة هنا إىل املشروع الذي قدمه السيُد الرئيس إىل مؤمتِر القمة العربية 
األخري، الذي انعقد يف دمشَق يف آذار عام مثانية وألفني، ونال موافقَة املؤمتر، وحظَي 

لعربية، هذا املشروع الذي يدعو إىل تعزيِز مكانِة اللغة العربية، باهتماِم اجلامعة ا
  الّتقانات احلديثة.  واستعمالِ ومعاجلِة االعتالل الذي دامهها، 

رغبًة من السيد الرئيس يف متكني اللغة العربية، أصدر قرارًا : المالحظة الثالثة
اجلة مظاهر الضعف يف رئاسيًّا بتكوين جلنة هلذا التمكني، محّلها فيه مسؤولية مع

التعليم واإلعالم واالقتصاد وغري ذلك، وجعل هذه اللجنة برعاية السيدة نائب رئيس 
حلضاري يف الثالثني اجلمهورية الدكتورة جناح العطار، اليت أكدت، يف مشروع األمة ا

، أنَّ اللغة العربية هي خط الدفاع األول عن ٢٠٠٨عام مثانية وألفني من َحزِيران 
ا الرابط األساساألم والعروة الوثقى اليت  يَّ ة يف وجه احلمالت اليت تتعرض هلا، لكو

اخرتاق لغتها وثقافتها، ألن  ، من طريقاليت تواجه غزًوا ثقافيًّا خطريًا ،جتمع أبناء األمة
اللغة هي احلاضن واحلامل لثقافة األمة. ونتيجًة جلهود هذه اللجنة، أصبحت نسبٌة 

ت ولوحات املتاجر مكتوبة بالعربية، ُيضاف إليها، أحيانًا، لغة أجنبية عالية من الالفتا
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حبجٍم أصغر. مث إن اإلعالنات الطرقية أصبحت، إىل حدٍّ ما، سليمة، فضًال على 
  اجلهود املبذولة يف التعليِم واإلعالم واالقتصاد.

، أولت السيدة نائب رئيس اجلمهورية اجملمع عنايًة خاصة :المالحظة الرابعة
اسُتِهلَّْت بإصدار قانوٍن جديٍد جملمِع اللغة العربية، ينصُّ أحد بنوده على استكماِل 

  النقص يف عدِد أعضائه.
أن يتضمن االختصاصات رأى اجملمع، وهو ينظر يف اختصاصات األعضاء اجلدد، 

ا.و اهلامة اليت حيتاج إليها،    يأيت يف مقدمتها علوم اللغة العربية وما يتصل 
ن األعضاِء اجلدد من هو متخصص يف علوِم األحياء واهلندسِة والتاريخ فكان م

واللسانيات واملعلوماتية. وإّن العضَو اجلديد الذي حنتفل باستقباله اليوَم، وهو األستاُذ 
  الدكتور عمر شابسيغ، متخصص يف علوم اهلندسة والعلوم التقنية.

أيها احلضور الكرمي: امسحوا يل بعد هذه املقدمة أن أقّدم إليكم زميَلنا اجلديد، 
، والذي ينتمي إىل أسرٍة حمبة للعلم، فوالُده األستاذ ١٩٣٦املولود يف دمشَق عام 

  أمحد محدي مارس التعليَم مدة  ثالثة وثالثني عاًما، وخرّج أجياًال من املتعلمني.
رجة بكالوريوس يف اهلندسة الكهربائية من جامعة حصل الدكتور شابسيغ على د

، وعلى درجة الدكتوراه يف العلوم التقنية من أكادميية ١٩٥٨اإلسكندرية عام 
  .١٩٧٢االتصاالت يف روسيا عام 

، وتقاعد ١٩٥٨التحق بالقوات املسلحة عام  مثانية ومخسني وتسعمئة وألف 
. شغل وظيفَة باحٍث رئيسي يف ١٩٨٦برتبِة عميد عام ستة ومثانني وتسعمئة وألف 

، مث وظيفَة معاون ١٩٨١إىل عام  ١٩٧٧مركِز الدراسات والبحوِث العلمية من عام 
  يف املركز نفسه. ١٩٨٦مدير فرع الصناعات اإللكرتونية حىت عام 

شركة نظم احلاسبات احملدودة، مث عمل  ١٩٩٩إىل عام  ١٩٨٦رأس من عام 
  وقتنا احلاضر. استشاريَّ اتصاالٍت وحوسبٍة حىت



  يف حفل استقبال د. عمر شابسيغ عضو اجملمع، مة الدكتور موفق دعبول،كل
  

٩١١

منذ  -كلية اهلندسة امليكانيكية والكهربائية -مث إنّه حاضر يف جامعِة دمشق 
  إىل وقتنا احلاضر. ١٩٦٥عام 

 ١٦قام الدكتور شابسيغ بتنفيذ أنظمة أمتتة واتصاالت وحتكم، بلغ عددها 
نظاًما، لذا حصل على شهادة تقدير، من مركز الدراسات والبحوث العلمية، إلجنازه 

  تصميَم وتنفيَذ مودم السلكي معقد، ال يوجد له مثيل يف األسواق العاملية.
كتابًا يف اختصاصاتِه، أّلف بعَضها، وترجم بعَضها   ١٩هذا وقد نشر تسعة عشر 

 -  اآلخر عن الروسية واإلنكليزية، ومن بينها قاموٌس إلكرتوين متعدد اللغات (شركسي
  سي) سُيوضع على الشابكة.فرن - روسي  - أملاين  - إنكليزي  - عريب 

مقالة علمية يف جمال اختصاصه باللغات العربية والروسية  َعْشرةَ  مث إنّه نشر مثاِينْ 
واإلنكليزية، وعدًدا  آخر من املقاالت يف اإلدارة، ترجم أغلبها عن اإلنكليزية أذكر 

أن يصبحوا كما تريدهم، الرجل الكريه الذي يقول  علىمنها: مساعدة األشخاص 
زاعات، الدِّاللة على ـائًما ال، حرر نفسك من التوتر، لنفتح داخل عقولنا، حّل الند

ام شخص ما عند فشل مشروع، يبدأ التعليم من حيث  الذنب، قانون التأخري، ا
وصل اآلخرون. يضاف إىل ذلك مقاالٌت عامٌة أخرى يف التلوث والشأن العام. 

ذكر منها: اللغُة العربية من أمجِل اللغات، وكانت بعُض مقاالتِه يف اللغة العربية، أ
اللهجات  عمالالعربية يف احلياة العامة، التأثري السيئ الست استعمالاقرتاحاٌت حول 

  العامية، اللغُة العربية يف املدارِس ووسائِط اإلعالم.
حضر الدكتور شابسيغ عدًدا من املؤمترات، وأشرف على عدٍد من املشاريِع 

بعَض احملاضرات اليت تناولت مجاَل اللغة العربية، والتدريَس اجلامعي  اجلامعية، وألقى
  اخلاص، واحلفاظَ على غوطِة دمشق، وغريها.

اللغة العربية من «اضرتِه يف مجال اللغة العربية: لقد قال الدكتور شابسيغ يف حم
لغاٍت معرفة خبمس عن أمجِل اللغات يف العامل وأنا ال أقول ذلك تعصًبا وإمنا أقوله 
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أخرى. إال أّنين متعصٌب فعًال للغة العربية ألسباٍب موضوعية. مجاُل العربية هو يف 
موسيقاها. مجاُهلا يف حتريِك أواخِر الكلمات حسب موقِع الكلمة يف اجلملة. مجاُهلا يف 
تغيِري شكِل أواخِر الكلمات حسب اجلنِس والعددِ والنَّحو مما يعطي جْرًسا موسيقيًّا للغتنا 

لعربية تفتقر إليه أكثر اللغات األخرى يف العامل، وال توجد من بني اللغات اليت أعرفها ما ا
  »روسية، وإىل حدٍّ ما، األملانية.يقارب هذا األمر إال اللغة ال

يتمثُل صموُد العربية «يقول:  »اللغة العربية من أمجل اللغات« ويف مقالته بعنوان
أّي نٍص يزيد ُعُمرُه عن ألٍف ومخسمئة عام ويفهمه  يف أنَّ اإلنساَن يستطيُع قراءَة 

ا ويكتبها املسلمون األوائل َوَمْن قبلهم، هي  كامًال، فاللغُة العربية، اليت كان يتكلم 
ا يف كتاباتنا اآلن. فتْحُت كتاَب كليلة ودمنة، الذي اللغة العربية نفسها اليت نعربِّ   

 أجد لغَته هي لغتُنا احلالّية نفسها. أمَّا عام، فإذا يب ١٢٠٠ترمجه ابن املقفع قبل 
، فتجد أنَّك ال تستطيع فهَم ةبأخرين، كأهِل أور الذين دخلوا يف ركِب احلضارة مت

ألمر يسري على كلِّ عام، وهذا ا ٥٠٠النصِّ األصلي لكتاباِت شكسبري قبل أقل من 
يت بية اللك اللغات األور نحنوا إجالًال لتبية. ويأيت املستغربون من بيننا لياللغات األور 

   »مل تستطع احلفاظ على ثقافتها.
امسحوا يل أخريًا أن أقّدم خالَص التهاين إىل زميلنا اجلديد الختيار جممع اللغة 

  العربية له عضًوا عامًال، وصدور املرسوم اجلمهوري بتعيينه.
ٍن لعدٍد من إين، مبا عرفت عن زميلِنا الكرمي من اهتماٍم باللغة العربية، ومن إتقا

اللغات، ونشاٍط ممّيز، وحرٍص شديد على إتقاِن عمله، إضافة إىل حساِسيته الواضحة ملا 
وِض اجملمع  يلحظ من سلبياٍت وأخطاء، جيعلين أعتقد أّن التحاقَه مبجمعنا سيساهُم يف 
ي مبهاِمه،خصوًصا بعد أن لّىب األستاُذ الكرمي الدكتور عبد الرزاق قدورة، وهو الفيزيائ

واملهندس الكهربائي، نداَء ربّه. لذا فإنَّ احلاجَة أضحت ماسة إىل اختصاِصه، هذا 
  االختصاص الذي يتقاطع مع اختصاص الدكتور شابسيغ.

  ي به والسالُم عليكم.ـأكرر ترحيب



  ٩١٣

  
  

 عمر شابسيغكلمة الدكتور 
  هفي حفل استقبال

  
  رئيس اجملمعالدكتور مروان احملاسين سيدي األستاذ 

  األستاذ الدكتور موفق دعبول 
  السيدات والسادة العلماء أعضاء اجملمع

  سيدايت آنسايت ساديت

السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته. أشكر األستاذ الدكتور مروان احملاسين على  
ا يف اجملمع، وللزميل األستاذ الدكتور موفق دعبول الطيبة يف الرتحيب يب عضوً كلمته 

ذه الطريقة اجلميلة. كما أشكر السادة أعضاء اجملمع الذين أولوين  على تقدميه يل 
م يل، ألكون زميالً  هلم يف هذا اجملمع الذي تفخر به  هذه الثقة العالية يف انتخا

اهلي أمانة كبرية أرجو من اهللا أن يـُْقِدَرين على محلها األمة. وهذه الثقة تضع على ك
  وأن أكون عند حسن ظن من انتخبين.وأدائها كما جيب، 

إىل هؤالء أقول  قد يقول قائل أين هذا الشركسي األصل من اللغة العربية؟
، اليت كان يقيمها يف بالطه الغوري الس العلمية للملك األشرف قانصوهفلنذكر اجمل
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والشاعر  ا علماء اللغة وعلماء الدين، وينظم األشعار الرائعة باللغة العربية،ويناظر 
وجودت الركايب  مدحت عكاش واألدباء بري حممود سامي باشا الباروديواملناضل الك

ا بل حمبة باألمة العربية وال أقول ذلك تفاخرً  أباظة.وعزيز أباظة وثروت أباظة وفكري 
ا؟ فهل مؤسس هذا نذهب بعيدً  ء اآلخر باحملبة. مث ملَِ اإلسالمية القادرة على احتوا

اجملمع من أصل عريب؟ فوالده من أصل كردي ووالدته من أصل شركسي. ويعلم 
ا يف تعريب اه من خدمات للغة العربية ويف زمن قصري جدًّ القاصي والداين ما أدَّ 

ا للعربية اشقً وين احلكومة والتعليم. إال أنين أعرتف لكم أنين كنت وال أزال عدوا
ا، والفضل يف ذلك يعود إىل والدي رمحه اهللا الذي  بالرغم من خلفييت التقنية الحقً 

إذ قالت يل والديت رمحها اهللا فيما بعد، أن والدي انتبه وأنا يف الثالثة من . اكان معلمً 
زل مع ـا جبعل اللغة العربية اللغة الوحيدة يف املنفأصدر قرارً  العمر أنين ال أحسن العربية

إتقانه ووالديت لثالث لغات أخرى. وكان رمحه اهللا يستعمل هلجة أقرب ما تكون من 
أخذ والدي على عاتقه تقوية اللغة العربية لدي، فساعدين يف  الفصحى يف كالمه.

بسالسة صياغتها، وضبط   املرحلة االبتدائية على قراءة كتب كامل كيالين لألطفال
ا بالشكل. تب أوصلتين للتعرف بثقافات شعوب خمتلفة وبعض وهذه الك كل كلما

العلوم. مث جعلين أختم القرآن معه عدة مرات مع التجويد. ومما ساعدين يف دراسيت 
تركا يل احلرية يف تعلم ما أشاء. وكان من أكرب مهوم والديت هو أن  هو أن والَديَّ 

ل تعليمي. رمحهما ا يف سبيأتعلم إىل أعلى مراحل التعليم. وقد ضحى والداَي كثريً 
  اهللا. 

َوال حيُِيطُوَن ِبَشْيٍء  كان آلخر آية الكرسي (أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم:
  ]٢٥٥البقرة: [ ِمبَا َشاءَ  ِمْن ِعْلِمِه ِإالَّ 

ُقْل َلْو َكاَن اْلَبْحُر ِمَداداً ِلَكِلَماِت َريبِّ لََنِفَد اْلَبْحُر قـَْبَل َأْن  وآلخر سورة الكهف
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َنا ِمبِْثِلِه َمَدداً تـَنْـ    .]١٠٩سورة الكهف: [ َفَد َكِلَماُت َريبِّ َوَلْو ِجئـْ

ُه ِمْن بـَْعِدِه من سورة لقمان  َا ِيف اَألْرِض ِمْن َشَجَرٍة أَْقالٌم َواْلَبْحُر َميُدُّ َوَلْو َأمنَّ
َعُة َأْحبٍُر َما نَِفَدْت َكِلَماُت اللَِّه ِإنَّ اللََّه َعزِيٌز َحِكيمٌ   صدق اهللا  ]٢٧لقمان: [ َسبـْ

تأثري كبري يف حيب للعلم وال أزال، وكنت وال أزال كلما قرأت هذه اآليات أدعو  العظيم،
ا. من طبعي أنين أحب املعرفة وأالحقها كما أنين أحب نقل ا نافعً علمً  اهللا بأن يزيدين

ا، إىل ونيًّ ا إلكرت معاريف إىل كل الناس. وهذا ما جعلين منذ خترجي من اجلامعة مهندسً 
ة، أبدأ بالرتمجة العلمية وتعريب الكثري من املصطلحات التقنية جانب أعمال اهلندس

وتثبيت التدريس باللغة العربية يف كلية اهلندسة امليكانيكية والكهربائية يف جامعة دمشق 
مع عدم إغفال تعليم الطالب املصطلحات باللغة اإلنكليزية إىل جانب العربية. واتبعت 

الطريقة يف عملي يف القوات املسلحة حيث قمت بتعريب كل مراجع األجهزة يف  نفس
  إدارة اإلشارة وجتاوز عدُدها العشرين.

ال شك بأن عصرنا هذا هو عصر املعرفة واملعلومات. ومع تقدم وسائل املعرفة 
ا يف احلاسوب واالتصاالت تطورت اهلجمة الشرسة اليت تتعرض هلا اللغة العربية نوعً 

ا جتمع كل العرب مسلميهم مً وك ا. إن هذه اهلجمة تستهدف اللغة العربية أل
ومسيحييهم مع ما يزيد عن مليار آخر من املسلمني. اهلدف النهائي هلذا اهلجوم هو 

واللغة، فهم يريدون  واللغة،دها اليت جتمعها وهي اللغة، تشتيت ومتزيق األمة من قواع
ا ليس على مستوى التقسيمات تثبيت اللهجات العامية كلغات حملي ة ورمبا يريدو

م  السياسية احلالية للدول العربية بل على مستوى اللهجات احمللية يف كل بلد. كما أ
  يريدون تغيري احلرف العريب إىل احلرف الالتيين.

ولكن هل ما حصل وحيصل اآلن يف اإلعالم ويف الرتبية ويف التعليم العايل هو 
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ا هم أم نا نصنعه حنن؟ وهل من يتهاون يف أمر امن صنع هؤالء أم أن للغة العربية وخير
  حنن؟

 مع منوال أتفق  ،وأنا ال أتفق مع الرأي القائل بأن اللغة العامية جيب أن تبقى
يدافع عن بقاء العامية ودعمها، ألن الغناء بالعامية أحلى. وهؤالء مع األسف 

لة سوسو مثقفون وميسكون مبفاصل اإلعالم والتعليم. و  قد هالين ما ذكرته السيدة 
يف مقالة هلا يف صحيفة الثورة يف يوم (احلادي والثالثني من شهر كانون األول لعام 

ك من يريد . هل وصلنا إىل هذا الدرك وهل هنا٣١/١٢/٢٠٠٨مثانية وألفني) 
  تشجيع العامية بعد؟؟؟؟

ز وصباح فخري لقد نسي هؤالء كل أغاين حممد عبد الوهاب وأم كلثوم وفريو 
ا طربً  ا كل وكاظم الساهر بالفصحى يف عصرنا احلديث واليت يطرب هلا ويتمايل 

الناس، حىت الشباب. ويقول هؤالء أن العامية موجودة يف كل اللغات. نعم هذا 
ا يعرف القراءة والكتابة هناك إال ويتكلم ا واحدً صحيح. ولكنك لن جتد مثقفً 

املسموع ظفي الدولة والقطاع اخلاص واإلعالم ا: كل احلكومة ومو الفصحى حصرً 
  واملرئي. ويفتخرون بذلك.

وقد بدأ أعداؤنا حيققون بعض النجاح من وراء التغلغل يف اإلعالم املسموع 
ومن خالل حماوالت إفساد العربية  ،واملرئي يف العديد من البالد العربية ومنها سورية

الكلمة ات أجنبية أن تكون هلا والسماح ملؤسس ،عن طريق التعليم يف املدارس
  املسموعة يف ذلك.

من الضروري تعديل قانون العقوبات ليشمل معاقبة من يسيء للغة العربية يف 
ا ولكنها تعتدي على اللغة العربية. هل  وسائل اإلعالم. وقد فعلتها بعض الدول للغا
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ع أحد منكم يتكلم إال بلغته الفصحى؟ هل مس ادولة أجنبيًّ  يعرف أحد منكم رجلَ 
يتكلم بعامية الـ  ايتكلم بعامية الـ (آرغو)؟؟ أو رجل دولة بريطانيًّ  ارجل دولة فرنسيًّ 

  (كوكين)؟؟ وقس على ذلك كل البلدان األخرى إال حنن العرب.

ال اجملمع إىل العلوم سأحاول وأنا يف اجملمع، إفادته من اختصاصي العلمي بإدخ
االت واحلوسبة إىل هيكلية اجملمع يف عهد رئيسه وإدخال أهم تقنيات االتصاهلندسية، 

  اجلديد األستاذ الدكتور مروان احملاسين.

 سعيد الكرميالشيخ 

بحث يف سرية الشيخ سعيد الكرمي هو أنين كنت من املعجبني دفعين إىل الما 
(مثانية  ففي يوم من أيام العام .بأيب سلمى الشاعر الكبري عبد الكرمي الكرمي رمحه اهللا

ا يف الصف السابع يف جتهيز البنني األوىل وكنت طالبً  ١٩٤٨ ربعني وتسعمئة وألف)وأ
نفسه. كان بفنا ا يف املدرسة وعرَّ يف دمشق دخل علينا أستاذ للغة العربية مل نره سابقً 

وكنا جنلس متسمرين يف  ،للمعلم القدير وجعلنا حنب الشعر ا ومثاالً رمحه اهللا دمثً 
 ا من شعره هو. أحيانً  مقاعدنا وهو يلقي علينا

(سبعة وستني  يف عام طولكرميف مدينة  ولد الشيخ سعيد بن علي بن منصور
 ١٨٥٢(اثنني ومخسني ومثامنئة وألف)  عاملللهجرة املوافق  ١٢٦٧ )ومئتني وألف

  وإليها نسبت أسرته منذ أن استوطنها جد والده. يالد، للم

، أن أسرته خري الدين الزركليوقد روى الشيخ سعيد لصاحب كتاب األعالم 
تقروا فيها، واس مصرلفتح  عمرو بن العاصالذين جاؤوا مع  اليمنتنحدر من عرب 

  اخر القرن الثامن عشر، كما يبدو.فلسطني جد والده يف أو  وأول من جاء منهم إىل

 األزهر مث أرسله والده إىل ،خ سعيد دراسته االبتدائية يف طولكرمالشي ىأ
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حممد ، واتصل بالشيخ مجال الدين األفغاينإلكمال دراسته، وحضر دروس الشيخ 
  ، وبقيت الصلة وثيقة بينهما بعد ذلك. عبده

 مفتشا وعنيِّ  ،بلده عاد إىلمن األزهر وبعد حصوله على شهادة العاملية 
وملا تشكلت اجلمعيات  .اح مفتيً للمعارف يف قضاء بين صعب بطولكرم، مث أصب

ا للحزب يف ح معتمدً وأصب الالمركزية حزب الشيخ سعيد إىل ىالوطنية العربية انتم
  قضاء بين صعب.

 ١٩١٤ (أربعة عشر وتسعمئة وألف) وعشية اندالع احلرب العاملية األوىل يف عام
وبعد اشرتاك الدولة العثمانية فيها يف تشرين الثاين من ذلك العام، أخذت السلطات 

وكان الشيخ سعيد الكرمي يف  .رجال احلركة العربية العسكرية يف ديار الشام تالحق
 مخسة عشر وتسعمئة وألف)( عداد من سيق أمام اجمللس العريف يف عاليه يف عام

   أبدل حكم اإلعدام عليه بالسجن.وحكم عليه باإلعدام مث ١٩١٥

أصدرت السلطات  ١٩١٨ (مثانية عشر وتسعمئة وألف) عاممن  شباطويف 
ا خرج الشيخ سعيد الكرمي على إثره من سجن القلعة يف دمشق ا عامً العثمانية عفوً 

  عاد إىل طولكرم. مدة قصريةوبعد 

من عام (مثانية عشر  تشرين األولاحلكومة العربية يف دمشق يف  تألفتوملا 
التأليف من ني يف شعبة الرتمجة و لعاصمة السورية وعُ إىل ادعي  ١٩١٨ وتسعمئة وألف)

ا يف  عضوً عنيِّ مث ، ١٩١٩ من عام (تسعة عشر وتسعمئة وألف) أيلولحىت  آذار
ا فنائبً  ١٩١٩يف حزيران من عام (تسعة عشر وتسعمئة وألف)  اجملمع العلمي العريب

 ١٩٢٠ من عام (عشرين وتسعمئة وألف) تشرين األوللرئيس اجملمع املذكور بني 
املؤمتر . وكان قد حضر ١٩٢٢ من عام (اثنني وعشرين وتسعمئة وألف) ونيسان
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، وشارك يف ١٩١٩ ام (تسعة عشر وتسعمئة وألف)من ع يف شباط الفلسطيين األول
  .اِحلقبةبعض أنشطة احلركة الوطنية يف تلك 

غادر  ١٩٢٢ من عام (اثنني وعشرين وتسعمئة وألف)أيار  (السادس) من يف
للقضاة يف جملس املستشارين ورئيسا  اضيً ني قاوعُ  عمان الشيخ الكرمي دمشق إىل

(ستة وعشرين  جمللس املعارف، وبقي يف عمان يشغل منصب قاضي القضاة حىت عام
ىل مسقط رأسه واعتزل السياسة واشتغل ، وعاد بعد ذلك إ١٩٢٦ وتسعمئة وألف)

من  (اخلامس) ا يف مسجد طولكرم. وقد تويف يف يوم األحديف أواخر حياته مدرسً 
 (للثامن عشر)املوافق للهجرة  ١٣٥٥(مخس ومخسني وثالمثئة وألف)  ذي القعدة سنة

 (ثالثة ومثانني)عن عمر ناهز  ١٩٣٥ (مخس وثالثني وتسعمئة وألف) من آذارسنة
  ا.عامً 

  سعيد الكرمي المجمعي

كان الشيخ سعيد الكرمي من األوائل الذين اعتمدت عليهم احلكومة العربية يف 
 يف فقد عنيِّ  .دمشق يف محل عبء النهوض باللغة العربية وإصالح لغة الدواوين

ا يف الشعبة عضوً  ١٩١٩ (تسعة عشر وتسعمئة وألف) من آذار من عام (الثامن)
إىل جممع  ُحولا يف ديوان املعارف الذي مث أصبح عضوً  ،يفاألوىل للرتمجة والتأل

 ١٩١٩ (تسعة عشر وتسعمئة وألف) من حزيران من عام (الثامن) علمي بتاريخ
(سبعة  من ذي القعدة من عام(الثالثني) ن ممن حضر اجللسة األوىل للمجمع يوم اوك

(تسعة عشر  ممن متوز من عا (للثالثني)املوافق  ١٣٣٧ وثالثني وثالمثئة وألف)
  . ١٩١٩ وتسعمئة وألف)

أسس  ىعمل الشيخ سعيد الكرمي مع رفاقه يف إقامة اجملمع العلمي العريب عل
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توىل الشيخ  ،د منصب وزير املعارف إىل األستاذ الرئيس حممد كرد علينِ متينة. وملا أسْ 
ية مدة اآلثار والكتب الظاهر  يْ سعيد الكرمي نيابة الرئاسة فأدار أعمال اجملمع ودارَ 

ها األول يْ ا على إصدار جملة اجملمع يف جملدَ مشرفً  .سنة ونصف على أحسن وجه
امللقاة على عاتق الكرمي يف تلك األيام  ا يف حتريرمها. كانت هذه املهامُّ والثاين مشاركً 
  أخذت كل جهده ووقته. كبريةً   األوىل مهامَّ 

(واحد وعشرين  تكرمي الشيخ سعيد الكرمي يف األول من أيلول من عام جرى
من قبل سلطة االنتداب الفرنسية بتقليده وسام جوقة  ١٩٢١ وتسعمئة وألف)

برئاسة األستاذ الرئيس حممد كرد علي ومن مجلة ما قاله: (عامل  الشرف. وكان احلفل 
وضه ا لينري  ،كبري من علماء األمة خدم جمتمعه لرتقيته و  اوسعى إلحياء آدا

  ة. ..... )األفكار اخلاملة املظلم

 ،يكامسْ   ،لقد صرت اآلن( يف ذلك احلفل:وكان مما قاله الشيخ سعيد الكرمي 
ة أثقلت كاهلي وضاق نَّ لت مِ ا، فإين ُمحِّ ا بعيدً ا وسأخطو يف خدمة أميت شوطً سعيدً 

ين لوسأواظب على الدعاء للوطن الذي شرفتين خدمته وجبَ  ،عن شكرها لساين وقلمي
ال شك أن الشيخ كان يستحق كل تكرمي هلمته العالية  ......) أهلهبغري استحقاق 

ولكن دوافع منحه الوسام من قبل السلطة  يف خدمة اجملمع وحنن ال نشك يف ذلك.
 مسها لدى الشعب.ااري للدولة احملتلة لسورية لرفع الفرنسية كانت إلظهار وجه حض

أشهر وتركه العمل  ورمبا كان هذا التكرمي هوالذي دفع الشيخ ملغادرة دمشق بعد سبعة
  يف اجملمع. فرمبا أبت نفسه الوسام من سلطة حمتلة وهو من هو يف دينه ووطنيته.

اية  واستمر الشيخ سعيد الكرمي يف إدارة اجملمع واملشاركة يف حترير جملته إىل 
 ،يوم غادر إىل عمان ١٩٢٢ (اثنني وعشرين وتسعمئة وألف) شهر نيسان من عام
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ه يف األردن وفلسطني. وهكذا نرى أن عمل الشيخ سعيد يف ل ا مراسالً وظل عضوً 
ا يف مرحلة ا جدًّ هامًّ  وإن كان ذلك عمالً  ،إىل حد بعيدا إداريًّ  مع كان عمالً اجمل

  التأسيس وال يستطيعه كل الناس.

وكان من أعمال الشيخ سعيد الكرمي اجملمعية يف مطلع إقامته يف عمان حماولته 
دباء املقيمني فيها ، تأسيس جممع علمي هناك يكون نظريا مع لفيف من العلماء واأل

(واحد  من ذي احلجة من عام (الرابع)وبتاريخ  .ومت إقناع األمري بذلك .جملمع دمشق
(ثالثة  من متوز من عام (للسابع عشر)هجري املوافق  ١٣٤١ وأربعني وثالمثئة وألف)

العلمي برئاسة الشيخ صدر األمر بإنشاء اجملمع  ١٩٢٣ وعشرين وتسعمئة وألف)
جملة اجملمع العلمي يف الشرق العريب) وبأن يكون وبإصدار جملة باسم ( سعيد الكرمي

  اجملمع هو اهليئة اإلدارية ملصلحة اآلثار. 

وذلك النشغاله بالسياسة واملناصب  ،تركة الشيخ الكرمي من املؤلفات قليلة
بعنوان (واضح الربهان يف احلكومية، وطبعت له يف صدر شبابه رسالة يف التصوف 

الرد على أهل البهتان). من أهم املوضوعات اليت نشرها يف جملة اجملمع حبث طويل 
بعنوان (اإلعالم مبعاين األعالم) وهو حماولة ترتيب جديد لكتاب (االشتقاق) البن 

شر يف سبعة أجزاء من جملدي السنتني األوىل والثانية. وله حبث بعنوان (اللغة دريد ونُ 
شر يف اجمللد األول. كما ألقى حماضرة بعنوان (مباذا يكون انتظام والدخيل فيها) نُ 

 (واحد وعشرين وتسعمئة وألف) متوز من عام (الثامن من) اجملتمع اإلنساين) بتاريخ
إىل أشعاره اليت  هذا إضافةا، شرت يف اجمللة الحقً يف ردهة حماضرات اجملمع ونُ  ١٩٢١

  مع.مل جتُ 

 القرآنوعلوم  ،ه وعامل بالتصوف والفقه وأسرار اللغةفوَّ خطيب مُ رف عنه أنه عُ 
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انة رفيعة عند ذوي ت له مكوالتاريخ والسرية، وكانت له بني الناس حظوة مثلما كان
  الشأن.

عبد الكرمي ، والشاعر املناضل أمحد شاكر الكرميمن أوالده الكاتب األديب 
إضافة إىل نبهان، وحسني  حسن الكرميواإلذاعي اللغوي  ،الكرمي (أبو سلمى)
  .يوحممود وعبد اهللا الكرم

  أشكر لكم حسن استماعكم

  والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته



  ٩٢٣

  

  الكتب والمجالت المهداة
 إىل مكتبة جممع اللغة العربية

   )٢٠٠٩من عام ( الثاينيف الربع 
  

  الكتب العربية - أ 
  

  )*(سعد الدين المصطفى. د
  

 د. مصطفى موالدي، حلب، / أبحاث المؤتمر السنوي الثامن عشر لتاريخ العلوم عند العرب
  .٢٠٠٨معهد الرتاث العلمي العريب، 

 م.٢٠٠٦ -  ه١٤٢٦، علي الشهرستاين، إيران، قم، الطبعة األوىل/ صالة والتحريفاألذان بين األ 
 م.٢٠٠٨إعداد اللجنة الشعبية ملقاومة التطبيع العربية السورية، دمشق،  /إسرائيليات 
 م.٢٠٠٥د. عباس اجلراري، املغرب، الرباط، األكادميية املغربية،  /إلصالح المنشودا 
 جوردن، ترمجة: حممد جمد الدين باكري، الكويت: اجمللس الوطين  جون ستيل /إمبراطورية الثورة

 م.٢٠٠٨للثقافة والفنون، 
 م.١٩٩٠د. شكري عزيز املاضي، الكويت: اجمللس الوطين للثقافة والفنون،  /أنماط الرواية العربية الجديدة 
 /الرياض، س، ترمجة: عبد اهللا بن إبراهيم العمريل. أثبيتيادي مور  البحث عن الحصان العربي ،

 م.١٩٩٣ -ه١٤١٣دارة امللك عبد العزيز، 
  د. بصرية بنت إبراهيم الداود،  فيصل بن عبد العزيز آل سعود/ الملكتاريخ التعليم في عهد

 م.٢٠٠٨ -ه١٤٢٩الرياض، دارة امللك عبد العزيز، 
 /ية املغربية، د. عباس اجلراري، الرباط، األكادمي تطوُّر الشعر العربي الحديث والمعاصر في المغرب

 م.٢٠٠٨
 /م.٢٠٠٥، اجلزائر: دار األديب، العريب عميِّش خصائص اإليقاع الشعري 
 /د. عبد العزيز الرشيد، الكويت: اجمللس الوطين للثقافة والفنون،  رّواد الحركة الثقافية في الكويت

 م.٢٠٠٨واآلداب، 
                                                           

 عضو اهليئة الفنية يف جممع اللغة العربية.  )*(
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 /م٢٠٠٦ -ه١٤٢٦علي الشهرستاين، إيران، قم: دار االجتهاد،  زواج أمِّ كلثوم. 
 /م.٢٠٠٨، أعمال الندوة الرئيسية ملهرجان القرن احلادي عشر، الكويت الرواية العربية، ممكنات السرد 
 /عبد الرمحن بن محزة النعسان، دمشق: املديرية العامة يف  سبل المياه في مدينة دمشق القديمة

 م.٢٠٠٨وزارة اخلارجية الفرنسية، 
 /م.٢٠٠٧رياض عبد احلميد مراد، دمشق: منشورات وزارة الثقافة، . د شعر دمشق في القرن الثاني عشر 
 /م.٢٠٠٨موسوعة املطبخ العاملي، لبنان:  الشيف رمزي 
  /م.٢٠٠٧د. أمحد مطلوب، بغداد: اجملمع العلمي العراقي، غربة الروح قراءة في شعر إبراهيم السامرائي 
 /دمشق: كلية الرتبية، جامعة دمشق، د. حممود أمحد السّيد،  في طرائق تدريس اللغة العربية

 م.٢٠٠٨ -ه١٤٢٨
 /م.٢٠٠٨د. ميشال جحا، اجلامعة اللبنانية، بريوت:  القصة القصيرة في لبنان 
 /م.٢٠٠٠د. عباس اجلراري، الرباط: أكادميية اململكة املغربية،  قضايا للتأمل برؤية إسالمية 
 /ن العصامي، حتقيق: عدنان عمر عبد امللك بن مجال الدي الكافي الوافي في علم القوافي

 م.٢٠٠٩اخلطيب، دمشق: دار التقوى، 
 /أليب سعيد السريايف، حتقيق: د. سيف بن عبد الرمحن  كتاب اإلدغام من شرح كتاب سيبويه

 ه.١٤٢٩العريفي، الرياض، 
 :م.٢٠٠٦د. عباس اجلراري، الرباط: األكادميية املغربية،  كلمات تقديم 
  م.٢٠٠٨د. حممود السّيد، دمشق: منشورات وزارة الثقافة،  العصر/اللغة العربّية وتحديّات 
 /م.٢٠٠٨شفيق جربي، اختيار: فادية عيبور، دمشق: احتاد الكتاب العرب،  مختارات من نوح العندليب 
 /م.١٩٩٥د. عباس اجلراري، الرباط: األكادميية املغربية،  مع المعاصرين، أسماء وآثار في الذاكرة والقلب 
 ناصر الشاوي، مراجعة د. أمحد مطلوب، بغداد: اجملمع العلمي العراقي،  ضارة الحديثة/معجم الح

 م.٢٠٠٦
  /عبد العزيز بن راشد السنيدي، الرياض، دارة امللك معجم ما أُلَِّف عن مكة المكرمة عبر العصور

 ه.١٤٢٩عبد العزيز، 
 /علي الشهرستاين، إيران، قم: منشورات االجتهاد،  المنهج االستدراكي النقدي في اللغة

 م.٢٠٠٦ -ه١٤٢٧
 /م.٢٠٠٥علي الشهرستاين، إيران، قم: دار الغدير،  منع تدوين الحديث 
 /خالد حممد سامل العمايرة، الرياض: دارة  موانئ البحر األحمر وأثرها في تجارة دولة المماليك

 ه.١٤٢٩امللك عبد العزيز، 
 /م.٢٠٠٨اوي، دمشق: مؤسسة النوري، غر هشام ال هل الماعون 
  ،وضوء النبي/علي الشهرستاين، د. ت، د.م. ، من خالل مالبسات التشريع 
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 المجالت العربية - ب

  )(أ.ماجد الفندي
 المصدر سنة اإلصدار العدد اسم المجلة

، ١١٠٤، ١١٠٣، ١١٠٢، ١١٠١ األسبوع األديب - 
١١٠٨، ١١٠٧، ١١٠٦، ١١٠٥ ،
١١١٢، ١١١١، ١١١٠، ١١٠٩ 

 سورية م٢٠٠٨

 سورية م٢٠٠٨ ٦٧، ٦٦ ألعدادا ١٧السنة  بناة األجيال - 
 سورية م٢٠٠٨ ٦٤العدد  املسرحيةاحلياة  - 
 سورية م٢٠٠٨ ٦، ٥األعداد  ٧٨السنة  الضاد - 
 سورية م٢٠٠٨ ١١٥العدد  عامل الذرة - 
 سورية م٢٠٠٨ ٥٣٧العدد  ٤٧السنة   املعرفة - 
 سورية ٢٠٠٨ ١العدد  ٦١السنة  املعلم العريب - 
 أملانيا م٢٠٠٨ ٨٨العدد  ٤٧السنة  فكر وفن - 
  ٢٣العدد   األكادميية - 

 ٢٤العدد 
  م٢٠٠٦
 م٢٠٠٧

 املغرب

 السعودية م٢٠٠٨ ٥٩العدد  األدب اإلسالمي - 
 السعودية م٢٠٠٨ ٣١١العدد  األمن واحلياة - 
 السعودية م٢٠٠٧ ٢٨مج  ٦، ٥العدد  عامل الكتب - 
 السعودية م٢٠٠٨ ٣٨٤العدد  الفيصل - 
 السعودية م ٢٠٠٨ ٣٧٨العدد  اجمللة العربية - 
 الكويت م٢٠٠٨ ٤٥٦ البيان - 
 لبنان م٢٠٠٨ ٧٣ الدراسات الفلسطينية - 
 ماليزيا م٢٠٠٨ ١٢مج  ٢٣العدد  التجديد - 
 اهلند م٢٠٠٨ ٤٠مج  ٨، ٦ صوت األمة - 

  

                                                           
).إجازة يف املكتبات من جامعة دمشق (  
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  النشرة االجنبية:
 )(ربى معدني

  

I- Books: 
- New Present Day English/ E.Frank Candlin. 
- Tout Le Tissage/ A.Lambrette. 
- Comment Se Faire des amis/ Dale Garnegie. 
- English Scientific. 
- An Audio-Visual English Course For secondary 

Schools/L.G.Alexander. 
- Orient Express/ Graham Greene. 
- Les Misérables/ Victor Hugo. 
- Oil and Class Struggle/ Peter Nore. 
- Inflation Proofing Your Investments/ Harry Browne. 
- Cours de Langue Française/ Ch. Maquet. 
- Étendez-Vous et Parlez/ Jean Eparvier. 
- Le Français Fonctionnel/ Emile Fevrier. 

II- Periodicals: 
- The Islamic Quarterly, vol.٥١, Issue (٢٠٠٧)٣ -٢ -١. 
- AL-Qantara, vol.٢٦, N.(٢٠٠٥) ٢-١. 
- Deutschland, N.(٢٠٠٦) ٦, N.(٢٠٠٧) ٢-١. 
- Population and Development Review, Vol.٣٣, N.(٢٠٠٧) ١. 
- SGI Quarterly: Abuddhist Forum For Peace, Culture and 

Education, N.(٢٠٠٧) ٤٨. 
- The Muslim World, Vol.٩٧, N.(٢٠٠٧)٤. 

                                                           
).إجازة يف األدب الفرنسي من جامعة دمشق (  
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