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  :أغراض المجلة

مع الواردة يف قانونه والئحته الداخلية، وأبرزها لة مستمدة من أغراض ا   :إن أغراض ا
احملافظــة علــى ســالمة اللغــة العربيــة، وجعلهــا وافيــة مبطالــب اآلداب والعلــوم والفنــون، ومالئمــًة 

ملتطـورة، ووضـع املصـطلحات العلميـة والتقنيـة واألدبيـة واحلضـارية، ودراسـتها حلاجات احليـاة ا
  .وفق منهج حمدد، والسعي لتوحيدها يف األقطار العربية كافة

  :خطة المجلة وشروط النشر فيها
   .، وأال تكون منشورة من قبلأال تكون البحوث واملقاالت مستلة من أطروحة جامعية - 
لة البحوث وا -   .ملقاالت اليت ترد إليها بعد أن ختضع للتقوميتنشر ا
عن عشر صفحات وأالَّ يزيد على ثالثني صفحة من البحث أو املقالة يقلَّ يفضل أال  -

لة، وعدد الكلمات يف الصفحة الواحدة ال يزيد عن    .كلمة)٢٥٠(صفحات ا
  .املقاالت خيضع العتبارات فنيةالبحوث و ترتيب  -
لة البحوث و ينبغي أن تكون  -  ، ويفضل أن تشفع بقرص منضدةاملقاالت املرسلة إىل ا

  .مسجلة عليه، أو مرسلة بالربيد اإللكرتوين حاسويب ليزري
ااملقاالت اليت ال تُ و البحوث  -    .نشر ال ترّد إىل أصحاِ
لة، مع  يرسل -   .لمية وعنوانهالعالذاتية مقالته، سريته حبثه أو الكاتب الذي مل يسبق له الكتابة يف ا
ايته عطىتُ  -   .وتذكر حواشي كل صفحة يف أسفلها. احلواشي أرقاًما متسلسلة من بداية البحث حىت 
تِقانة : ند ورودها أول مرة، حنوقبل مقابلها األجنيب ع) أو املعربة( العربية الكلماتتوضع  -

)Technology(حاسوب ، )Computer( نفسية ،)Psychologic.( 
  ....النقطة، الفاصلة، إخل: ي أن يعتين الكاتب بعالمات الرتقيممن الضرور  -
لة على العنوان -   :ترسل البحوث واملقاالت إىل ا
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  اللغة العربية بني الواقع واملرجتى

  
  )∗(الدكتور حممود السيد

  

 ومكانة ومسات وواقعا، ف لغتنا العربية أمهيةًيف هذا البحث املوجز أن نتعر حناول
ذا الواقع واالرتقاء بهمث نبي ن الرؤية املستقبلية للنهوض.  

   اللغة أمهية ومكانة- أوالً

 يف العامل ملا لوال الكلمة«: »داغستان بلدي«ه يف كتاب» رسول محزاتوف«يقول 
اخلطاة،  - بين البشر -إن الكلمة هي اليت خلقت العامل لنا حنن «، »كان كما هو اآلن

العامل مثخن باجلراح، العامل «، »را أو دعاًء أو قسمافكيف أصبحت هذه الكلمة أم
هكنا أو دعاًء أو لعنة، ال :  بقسوة، فهاتوا كلمةمفرق، على أن تنقذ العاملقسم«.  

هنا يبكي ويضحك، وال يستطيع أن الصغري « على مهد ولقد جاء يف كتابة
طق بكلمة واحدة، ولكن سيأيت يوم يقول فيه للناس مجيعا من هو؟ وملاذا أتى إىل ني

  .)١(»هذا العامل

  .»تكلم حىت أراك«: وقدميا قال سقراط جلليسه

                                                           
  . عضو جممع اللغة العربية بدمشق)∗(
  .٥٥ ص -١٩٨٢ - دمشق - دار اجلماهري الشعبية - داغستان بلدي -رسول محزاتوف )١(



  )٤(اجلزء ) ٨٤( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
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  :وقال املتنيب يف تراثنا العريب
  نفس املرِء من قبل جسمه     قصادأُ

  

 عله والـتكلّمِ  ها يف ف  وأعرفُ  
  

الشابكة ، عصر »التكنولوجيا«عصرنا احلايل، عصر العلم والتقانة ويف 
، إذ »كعد وترى نفستكلّم حىت يراك اآلخرون عن ب«، أضحى الشعار »اإلنترنت«

 إنسانية، سسة اجتماعيةمركزا للدراسات اإلنسانية كافة، وهي مؤإن اللغة أضحت 
 كان التاريخ ال وملَّام، اتمع، وحيثما توجد اللغة يوجد عالَوا يندجمح الفرد يف 
  . اقتضى ذلك أنه حيثما توجد اللغة يوجد التاريخ،يصري ممكنا إال يف عامل

بانوا دورها يف حياة األفراد ين الفالسفة واملفكرون باللغة، وأوطاملا ع
إن لغيت «: الفيلسوف األملاين يقول» هيدجر«شوء األمم، فها هو ذا واتمعات ون

هي مسكين، هي موطين ومستقري، هي حدود عاملي احلميم، وهي معامله 
  .»اء الكون الفسيحرجأنظر إىل بقية أ، ومن نوافذها، ومن خالل عيوا وتضاريسه

شعب من لغة اآلباء واألجداد خمزن لكل ما لل« أن  األملاين»هردر«ويرى 
ض يف لسفة والدين، ولكن قلب الشعب ينبِذخائر الفكر والتقاليد والتاريخ والف

  .»لغته، وروحه يكمن يف لغة اآلباء واألجداد
أن األمة األملانية هم مجيع الذين يتكلمون اللغة األملانية، «: »فيختة«ر كما يقر

ربطته الطبيعة بروابط دا  موحألن الذين يتكلمون بلغة واحدة يكونون كالذلك 
  .»متينة وإن كانت غري مرئية

   اللغة العربية هوية وانتماء–ثانًيا 

إذا كانت اللغة وسيلة املرء للتعبري عن مشاعره وعواطفه وأفكاره، ووسيلته 
 إىل ذلك كله هي رمز للتفاهم مع بين جنسه والتواصل معهم، فإن لغتنا العربية إضافةً

 احلصينة للذود عن هويتنا وذاتيتنا الثقافية ووحدتنا اتمعية، لكياننا القومي، والقلعة
ا، عدا قومي متعددة، إذ إن هلا بجوانبوهي ذاكرة أمتنا ومستودع تراثها، وهي ذات 
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ا دينيوبعدا، وبا جمتمعيعدا، وبا تربويعدا، وب٢( أمن ثقايف وإبداع وابتكارعد(.  

دت كلمتها أو بنت قوميتها، ن األمم اليت وح نالحظ أففي البعد القومي،
 جلأت إىل اللغة وسيلة لذلك التوحيد، وهذا البناء، وها ،وأظهرت كياا وشخصيتها

هي ذي الوحدة األملانية ومن بعدها الوحدة اإليطالية، قامتا على أساس وحدة اللغة، 
  . إخل...وعلى أساسها قامت القومية البولونية والبلغارية واليونانية

ولقد أدرك هؤالء مجيعا أن للغة األمهية الكربى يف نشوء األمم، فهي أداة التفاعل 
بني أفراد اتمع، والرابطة اليت تصهر أبناءه يف بوتقة اللقاء والتفاهم، وهي مستودع 

  :تراث األمة وذاكرا وحصنها، يقول الرصايف
 ربيـات وجتمعنا جوامع كُ   

  

  لُوأودةُ اهــنســي للغــات 
  

  : الشعراء أمحد شوقيكما يقول أمري
    وجيمعنا إذا اختلفت بـالد 

  

      ون خمتلـف بيانٌ غري طـق 
  

ومن هنا ندرك لم اختذ املستعمرون من بني أساليب حماربة األمة العربية اإلسالمية 
ا الرابطة اليت توحاللغة العربية الفصيحة عن واقع احلياة، أل ملَّاو. األمةبناء د بني أإبعاد 
ون لغتنا العربية مصأخفقوا يف فرض لغام يف أثناء احتالهلم للوطن العريب راحوا يِ

بالتخلف وعدم مواكبة روح العصر، وأنه إذا أراد أبناء العربية اللحاق بركب العصر 
ة ويكتبوا باألحرف الالتينية،فما عليهم إال أن يهجروا اللغة الفصيحة، ويعتمدوا العامي 

  .ذلك ألن العامية عامل تفريق بني أبناء األمة، يف حني أن الفصيحة عامل توحيد
ا ويف ظالل العوملة حاليا ما تزال احلملة على الفصيحة مستمرة ومستعرة طمس

للهوية العربية، وقطعا للعالقة األفقية بني العرب، وقطعا للعالقة العمودية مع تراث 
  .نا اآلباء واألجداداألمة، التراث الذي خلّفه ل

                                                           
مع اللغة  مؤمتر جم- اللغة العربية وحتديات العصر يف التعريب -الدكتور حممود السيد  )٢(

  .٩م، ص ٢٠٠٨ الدورة الرابعة والسبعون لعام -العربية يف القاهرة 
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 لغتنا العربية هوية ألبناء أمتنا العربية اإلسالمية، فهي اللغة  تعدويف البعد الديين،
دت بني العرب يف مواضي احلقب بطريق القرآن الكرمي الذي نزل به الروح األم اليت وح

  .تورا ألمتهيةً لنبوته، وتأييدا لدعوته، ودسآ األمني على قلب الرسول العريب الكرمي 

 ونزل القرآن الكرمي بلهجة قريش ألن قريشا كانت أفصح العرب ألسنةً
، وتأثرت »الصاحيب يف فقه اللغة« كما يقول أمحد بن فارس يف كتابه وأصفاهم لغةً

اللغة العربية بالقرآن الكرمي فاتسعت مادا، وتشعبت أغراضها ومعانيها، وذبت 
 يف اللفظ، كسب القرآن الكرمي اللغة العربية عذوبةًت أساليبها، وأألفاظها، ورقَّ

  .ورقة يف التراكيب، ودقة يف األداء، وقوة يف املنطق، وثروة يف املعاين

ا من االضمحالل ويعدظها من الضياع، وصافا للغتنا حالقرآن الكرمي سياج 
ا عرب ليت  الكوارث اليت اجتاحت األمة، واهلجمات اليت ابتكثرة  معوالزوال
 وما الفضل يف صمود اللغة العربية أمام اهلجمات الشرسة اليت تعرضت هلا .رالعصو

  . اليت واجهتها إال للقرآن الكرمي العنيفةاألمة والتحديات

» غالدستون«وكان ممن ختوفوا من صمود اللغة العربية الرتباطها بالقرآن الكرمي 
ما دام هذا القرآن بيد العرب فلن «: نرئيس وزراء بريطانيا الذي قال منذ أكثر من قر

ال سبيل «: عندما قال» بيكر«، كما أشار إىل ذلك املستشرق األملاين »تتمكنوا منهم
  .»إىل الوصول إىل الشرق ما دام هذا القرآن موجودا

دت البحوث والدراسات العلمية أن من يدرس بلغته  أكَّويف البعد التربوي،
يعاب أكثر ممن يدرس بلغة غري لغته، ذلك ألن مثة األم يتمكن من الفهم واالست

  .رابطة ال تنفصم بني الفكر واللغة

 اللغة األم يف التعليم اجلامعي أمرا يتفق استعمالومن هنا كانت الدعوة إىل 
وطبيعة احلياة، ولقد أبدى مدير منظمة الصحة العاملية استغرابه من تدريس الطب 

عليم بغري ألجنبية، وليس باللغة األم، وهو يرى أن التيف اجلامعات العربية باللغات ا
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ف ليس هلا أي مربر، وتتناىف مع ات الوطن العريب ظاهرة ختلُّالعربية يف جامع
  .قرارات منظمة الصحة العاملية الداعية إىل تعليم الطب باللغة األم

 احلصن  الثقافة احلصن األخري لألمة، فإذا سقط هذا تعدويف بعد األمن الثقايف،
سقطت األمة ال حمالة، واللغة هي أمارة على شخصية األمة وذاتيتها الثقافية، وال تتجلى 

ل يف التراث الفكري  لغتها القومية، ألن الذاتية الثقافية تتمثَّيفالذاتية الثقافية ألي أمة إال 
 ومثة ضرورة من زاوية األمن الثقايف إليقاف الغزو. ويف الرؤى احلضارية للمجتمع

قرأ أو يكتب أو ويبقى الفكر العريب ناقصا وغريبا إذا مل ي. الفكري والتبعية األجنبية
  .يفكر فيه بالعربية ليقف على أرض صلبة يف مواجهة االستالب واهليمنة والتبعية األجنبية

إال أن التمسك باللغة األم واحلفاظ عليها، والعمل على سريورا وانتشارها، 
االنغالق، وحنن يف عصر التفاعل العاملي على خمتلف املستويات،  يعين ذلك كله ال

ذلك ألن الدعوة إىل االنغالق منافيةٌ جلوهر أمتنا العربية اإلسالمية، وال بد من إتقان 
  .اللغات األجنبية إىل جانب إتقان اللغة العربية خدمة لقضايا األمة وأمنها الثقايف

   الواقع اللغوي- ثالثًا 

نظرة على واقع لغتنا العربية على نطاق الساحة القومية فإننا نالحظ أن  ألقينا إذا
على أن اللغة العربية هي اللغة الرمسية للدولة، إال أن دساتري الدول العربية تنص 

املمارسات تدل على أن مثة هوة بني ما تنصق على أرض  عليه الدساتري وما يطب
دت مؤمترات التعالواقع، فلقد حدقدت يف وطننا العريب يف النصف ريب وندواته اليت ع

 سنة التعليم باللغة العربية يف مجيع ٢٠٠٠الثاين من القرن املاضي أن تكون سنةُ 
د هذا التوجه مؤمتر وزراء الصحة العرب ومؤمتر وزراء اجلامعات واملعاهد العربية، وأكَّ

املاضي، وها حنن أوالء يف سنة ات من القرن يالتعليم العايل العرب يف مطلع الثمانين
٢٠١٠س  ما نزال نرى أن معظم الكليات العلمية يف اجلامعات الرمسية واخلاصة تدر

 باللغة األجنبية، وانتقل ذلك إىل كليات العلوم اإلنسانية، وما نزال نسمع صيحات
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: تنطلق يف بعض املؤمترات اليت عقدت يف مطلع هذا العام يف بعض عواصم األمة تسأل
هل العربية قادرةٌ على استيعاب معطيات العصر؟ وهل يتمكن الطالب الذي يدرس بلغته 
األم، العربية الفصيحة، من مواكبة التفجر املعريف والتقدم العلمي؟ وما نزال نرى أن مثة 

  . اللغات األجنبية على حساب لغتنا األماستعمالجنوحا يف مؤسساتنا التعليمية حنو 
» األلكسو«ية قامت ا املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم حتليلويف دراسة 

ا للوقوف على ات مشلت مخسة عشر قطرا عربيييف النصف الثاين من التسعين
  :ن ما يلي لغة التعليم يف العملية التعليمية التعلمية تبياستعمال
تدرس املواد : ديةمرحلة التعليم األساسي وتشمل املرحلتني االبتدائية واإلعدا - ١

وجتريبية يف دولتنيالعلمية واالجتماعية باللغة األجنبية يف مدارس خاصة .  
م فيها املواد بلغة أجنبية مثة مدارس رمسية وخاصة تعلَّ: مرحلة التعليم الثانوي - ٢

  .يف ثالث دول عربية
يف ست ا س العلوم األساسية بلغة أجنبية كليتدر: مرحلة التعليم اجلامعي -٣

ا بلغة أجنبية يف س كلي يف مخس دول، والعلوم الطبيعية تدرجزئيادول عربية، و
ا بلغة أجنبية يف س كلي يف ثالث دول، والعلوم اهلندسية تدرجزئياسبع دول عربية و
 يف ثالث دول، والعلوم االجتماعية واإلنسانية تدرس بلغة جزئياعشر دول عربية، و

  .)٣( يف سبع دولاجزئيأجنبية 

ومن ناحية أخرى نرى أن اللغة العربية الفصيحة ال حتاصر يف املؤسسات 
 يف مواقف احلياة األخرى، فنرى نفرا من أبناء  أيضاالتعليمية فقط، وإمنا حتاصر

 يف ، اللغة األجنبية أمارةً على التقدم والعلم واألناقةاستعمالاألمة يعتقد أن يف 
  . اللسان العريب داللةً على التخلفاستعمال أن يف الوقت الذي يرى فيه

                                                           
 السنة احلادية عشرة - جملة التعريب - واقع اللغة العربية عربيا ودوليا -شحادة اخلوري  )٣(

  .٣١ ص -٢٠٠١ - العدد احلادي والعشرون -
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وها هي ذي األم يف الطبقات احلريرية ختاطب أبناءها باللسان األجنيب، وها 
هو ذا املوظف خياطب زبونه باللسان األجنيب ليظهر نفوذه، وها هو ذا املثقف 

الشركات م كالمه بالكلمات األجنبية داللة على ثقافته العصرية، وها هي ذي يطع
على األرض العربية تعلن حاجتها إىل موظفني يتقنون اللغة األجنبية، وها هي ذي 

 األجنبية، وها هي ذي اإلعالنات يف الطرقات تستعملاملراسالت بني املصارف 
 الكلمات األجنبية تستعمل التجارية احملالّويف الساحات العامة وعلى واجهات 

  .ب إليهم استبدال العربية باألجنبيةوميانع أصحاا وحيتجون إذا ما طل

ونالحظ يف الوقت نفسه أن العاملني والعامالت من اجلنسيات األجنبية على 
 ألم يقضون حاجام ،األرض العربية ليسوا يف حاجة إىل أن يتعلموا العربية

 الذين تنازلوا عن لغتهم ، األجنبية مع أبناء العربيةباستعمالوينفذون متطلبام 
  .مية ليتحدثوا مع هؤالء بلسام أو بلسان أجنيب آخرالقو

تستعمل اللغةُ كما نالحظ أن املؤمترات العلمية اليت تعقد يف منطقتنا العربية 
من اجلنسية هم  أا تعاجل موضوعات عربيةً والذين حيضرون األجنبية يف بعضها، مع

 األجنبية يف يستعملون الدولية احملافللونا يف العربية، ولم نذهب بعيدا فها هم أوالء ممثِّ
ة أن لغتنا العربية معتمدة بني اللغات العامليالم ومناقشام وإلقاء كلمام، مع  مداخ
اإلنكليزية، الفرنسية، اإلسبانية، العربية، «ة يف األمم املتحدة واملنظمات التابعة هلا احلي

رين أن حيترمونا وحنن مل حنترم كيف نطلب من اآلخ: ، ونسأل»الروسية، الصينية
رة عن ذاتيتنا الثقافية وطابع أمتنا؟أنفسنا وهويتنا ولغتنا املعب  

 األجنبية مقتصرا على استعمال هذه األخرية ملصلحةومل يكن هذا االحنسار للعربية 
فقط، وإمنا كان مثة احنسار آخر هلا يف أجهزة اإلعالم اليت تستعمل العامية يف األعم 

عرض ذ بالعامية، ويف املسلسالت التلفزية اليت تغلب يف براجمها، ويف املسرحيات اليت تنفَّاأل
  .ة بالعامية يف أغلب األحيانيمدروس يف العملية التعليمية التعلبالعامية، ويف شرح ال
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وهذه املمارسات كلها حتدث يف جومن اإلمهال، وت راألمور تتطور كما ك 
، وهذا اإلمهال يعين يف ي وال قرار مضاددقرار تعريبٍ جِكتب هلا، فليس هناك 

احلقيقة استمرار التخلف والتبعية واألمية، ذلك ألن كل قرار يستهدف التقدم 
ل يف سياسة ا مع قرار التعريب، فمضمون القرارين واحد يتمثَّوالتطور يتساوى منطقي

 حال غياب سلْطة هلا نفوذ على قومية ختطط ملستقبل عريب، ولن يتم أي إصالح يف
 على تبين اإلصالح اإلقليميةولن جترؤ السلطات اخلاضعة ملنطق «الصعيد القومي 

العربية على اعتماد  االزدواجية السياسية، فهي حتافظ يف دساتريها ألا تعتمد
الفصيحة لتكسب قدرا من الشرعية أمام مجاهريها، وتفسح يف اال لنشر لسان 

العامية لتضمن لتحقيق قدر من التحديث أمام اآلخرين، وتترك احلرية للهجات أجنيب 
  .)٤(» الداخلي على حد تعبري الباحث املغريب عبد اهللا العرويقدرا من االستقالل

ومن املالحظ على الصعيد العاملي أن أمما متعددة اعتمدت لغتها األم يف شؤون 
 فها هي ذي .العربية يف مسرية احلضارة البشرية ومل تكن للغاا عراقة لغتنا ،حياا

إخل تدرس بلغاا الوطنية، وها هو ... فيتنام ورومانيا وبلغاريا وفنلندا واليونانكوريا و
 املظهرذا الكيان الصهيوين يعيد لغة ميتة منذ ألفي سنة على احلياة، وتبقى العربية ذات 

 عن االستعمال يف أغلب جامعات احلضاري ولغة القرآن الكرمي مستبعدةً ومعزولةً
لم هذا التردد واإلمهال : وطننا العريب ومؤسساته العلمية، وهذا ما يدعونا إىل السؤال

  ؟عواملهاوالتسويف؟ أما آن هلذا املوضوع أن حيسم؟ وأين تكمن املشكلة؟ وما 

  :وإذا حاولنا رصد بعض أبعاد هذا الواقع ألفينا أن من هذه األبعاد

 إن التسويف ال حيسمه إال قرار سياسي، :يف إصدار القرار السياسي التلكؤ - ١
 فقد ربطت سورية بني اإلميان مبكانة لغتها األم .ولنتخذ من التجربة السورية مثاالً

وقدرا على مواكبة روح العصر واستيعاب معطياته وتقاناته، وبني تنفيذ هذا اإلميان 
                                                           

  .٢٨ص - ١٩٨٨ - بريوت -لثقايف العريب   املركز ا- ثقافتنا يف ضوء التاريخ -عبد اهللا العروي  )٤(
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معية منذ أن افتتحت اجلامعة السورية يف عام ممارسة وسلوكًا وأداًء يف الكليات اجلا
ان بعارف العام يف املفوضية العليا إمدير امل» بونور« وقد أشاد السيد ؛١٩١٩

ذا املنحى، فها هو ذا يقول خماطبا أساتذة اجلامعة السورية يف االنتداب الفرنسي 
 للتدريس، بل كونوا لستم خمطئني يف اختياركم اللغة العربية«: احتفال أُعد باجلامعة

 غري صاحلة واثقني أنكم أحسنتم صنعا باختيارها، فإن من يزعمون أن اللغة العربية
أ مبني، فالتاريخ يثبت أن لغة للتعبري عن مصطلحات العلم احلاضر هم على خط

اد كسائر اللغات األخرى غنيةٌ باشتقاقها، وكافيةٌ بكثرة تراكيبها للتعبري عن الض
 تربط تلك األفكار، وأن فالسفة العرب يتدة واالرتباطات احلديثة الاألفكار اجلدي

طاليس متكنوا من نقل العلوم رن التاسع إىل لغتهم رسائل أرسطوحينما نقلوا  يف الق
إىل لغتهم كما يف عهد ابن سينا والغزايل وابن رشد، فما ينكر أحد واحلال هذه أن 

عبري عن األفكار العلمية احلديثة، ترى وللاللغة العربية صاحلة ملماشاة اللغات األخ
واعلموا أن اندفاعكم إىل إجياد مؤسسة علمية كبرية عربية اللسان هو على ما أرى 

البديعة اليت حنن مدينون هلا  فظلوا حمافظني على هذه األداة ،أكرب دليل على حذاقتكم
  .» ا الفكر البشريى من األعمال الباهرة وبعدد من األشكال اجلميلة اليت جتلَّبكثرة

أمتىن أال تضيعوا هذا االحترام املقدر للغتكم، ألن من يدافع عن «: ويتابع قائالً
لغته يدافع عن أصله وعن حقه وعن كيانه وعن حلمه ودمه وإنكم تفهمتم هذا 

  .)٥(»األمر جيدا

 يعتمدها أصحاب ،ولو غدا التعريب قضيةً سياسية يف الدول العربية األخرى
 ملا بقي ، السياسي انسجاما مع تطلعات اجلماهري الشعبية كما فعلت سوريةالقرار

را، على أن يتحول اختاذ القرار إىل واقع ملموس ال دعوة نظرية ومحاسة التعريب متعثِّ
 ما يقرب من قبليف اخلطب السياسية، وإا ملفارقة عجيبة أن تبدأ سورية بالتعريب 

ها بكل جناح واقتدار، يف الوقت الذي نسمع ها طريقَ التعريب فيت مسريةُقرن، وشقَّ
                                                           

  .٤٥ ص - ١٩٣٠ - السنة الثامنة -جملة املعهد الطيب العريب  )٥(
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ا يف بعض جامعات وطننا العريب تشكِّفيه حاليك يف قدرة لغتنا على استيعاب ا أصوات
علوم العصر وتقاناته، وتدعو إىل استعمال اللغات األجنبية مكان العربية يف ميادين 

ن األمم صغريها وكبريها ال  متجاهلة أ،اهلندسة والطب والعلوم البحتة والتطبيقية
  .الً يف لغتها القوميةتتخلى عن هويتها وعنوان شخصيتها ورمز كياا متمثِّ

 السياسة اللغوية يغيب التخطيط اللغوي  ومع غياب:طيط اللغويخ غياب الت-٢
م كنا نتمىن على منظمتنا كَالذي يوضع يف ضوء تلك السياسات واالستراتيجيات، ولَ

 والثقافة والعلوم لو وضعت خطة لغوية على غرار اخلطة الشاملة للثقافة العربية للتربية
العربية، وعلى غرار استراتيجية تطوير التربية العربية، واستراتيجية تعليم الكبار وحمو 

  .األمية، واستراتيجية العلوم والتقانة، أو أن يقوم بوضعها احتاد اامع اللغوية العربية
قة يف موضوع التعريب، فقد كانت سباقة أيضا يف وضع وكما كانت سورية سبا

/ ١/ ٢٦تاريخ / ٤/خطة عمل وطنية للتمكني للغة العربية بناء على القرار اجلمهوري رقم 
  .، وكان يل شرف رئاسة اللجنة اليت قامت بوضع خطة العمل الوطنية للتمكني٢٠٠٧
 عامل التقانة  مثة تدفق كبري يف مصطلحات: التأخر يف وضع املصطلحات-٣

واملعلوماتية، وتفجر معريف متسارع مل تتمكن منظماتنا وجمامعنا اللغوية واحتاداتنا 
 حىت إذا ما وضع ، األمر أدى إىل شيوع املصطلح األجنيب وهذااملتخصصة من مواكبته،

البديل العريب، كان مثة عزوف عنه واستمرار يف استعمال املصطلح األجنيب، وهذا يلقي 
 وعلى الشركات واجلهات ،ة يف الدول العربيةولية على عاتق الوزارات املعنيباملسؤ

 قبل عرض الكلمات ،املستوردة اليت تسمح بدخول السلع واألجهزة والربجميات وحنوها
األجنبية على جمامع اللغة على حنو ما تقوم به بعض الدول اليت حتترم لغاا وحتافظ على 

باملسؤولية أيضا على عاتق جامعاتنا وجمامعنا اللغوية اليت تتأخر نقائها كفرنسا، كما يلقي 
 العربية البديلة، وال بد من اإلشارة إىل أن العربة ليست يف وضع يف وضع املصطلحات

 متخصصة، وإمنا العربة يف االستعمال يف مناحي ووضعها يف معاجم وتوليدها املصطلحات
  . يف االستعمالا الناس وتغدو مألوفة ليستعملهاحلياة ومراحل التعليم ومراكز البحوث
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نظرة  من يلقِ : تشتت اجلهود وعدم التنسيق بني العاملني يف امليدان اللغوي-٤
ا بعضها فردي، ذلت، بعلى واقع اخلريطة اللغوية يف الوطن العريب جيد أن هناك جهود

ه مؤسسات وبعضها مجاعي، بعضها قامت به مؤسسات خاصة، وبعضها اآلخر قامت ب
د ما ومن هذه اجلهو. ما قامت به اجلامعاتقومية، منها ما قامت به جمامع لغوية، ومنها 

مام أوإن تنوع هذه اجلهود يرسم .  قامت ا هيئات أجنبيةمتَّ يف الوطن العريب، ومنها ما
ل تكامل اجلهود املرء خريطة زاخرة للخطوط، ولكنها خطوط متداخلة ومتشابكة، متثِّ

وتقاطعها وتواصلها وانقطاعها، إقليميتها وقوميتها، مشكالا اجلزئية ومشكالا الكلية، 
  .)٦(اتساعها وضيقها، حذرها وتلكؤها واندفاعها حىت ليتعذر أن تدي إىل الوحدة بينها

تلك هي صورة خلريطة التعريب كما رمسها أستاذنا املرحوم الدكتور شكري 
ا وحنن يف العقد األول من ات من القرن املاضي، وهي الصورة نفسهيثمانينفيصل يف ال
جهود مشتتة، وغياب يف التنسيق، ولقد قاد : ، ال بل زادت الصورة قتامةًاأللف الثالث

ا أن جيهل بلد ما جيري يف البلد اآلخر، هذا التشتت إىل نوع من اجلهالة حىت غدا طبيعي
  . أو ترجم يف جامعات أخرىوأال تعرف جامعة ما قد نفذ

قدت  ما أكثر الندوات واملؤمترات اليت ع: عدم اجلدية يف متابعة التنفيذ-٥
وما أكثر التوصيات ! وما أكثر التوصيات اليت خلصت إليها! ملعاجلة القضايا اللغوية

! ذ من تلك التوصياتفِّوما أقل ما ن! اليت تكررت بني مؤمتر وآخر وندوة وأخرى
 من يتابع التنفيذ على أرض الواقع، فال جلان للمتابعة، وال مسؤول يتابع، وال وليس مثة

  !إلزامية للجهات املعنية، فتوصيات اامع اللغوية وقراراا غري ملزمة ويا لألسف
 إن اإلحساس العايل باالنتماء القومي يف ظالل العوملة جييء يف : فتور االنتماء-٦

تر هذا االنتماء وضعف يتحلل اإلنسان من قيمه ويتخلى عن مقدمة منظومة القيم، وإذا ف
                                                           

 والندوات اليت عقدا املنظمات واهليئات العربية حول تعريب التعليم  املؤمتر-الدكتور شكري فيصل  )٦(
  .٥٠ ص - ١٩٨٢ –  عرض ودراسة-اجلامعي يف جماالت املصطلح العلمي والترمجة والتأليف 
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كثري من دعائم إنسانيته إىل جانب ختليه عن قوميته، والتحلل من االنتماء سلسلة مىت 
بدأت تالحقت تاثرياا ومضاعفاا، والنتيجة واحدة هي أن خيسر اإلنسان نفسه، 

  .وختسر األمة هويتها
 الصعاب، ذلك أن التريث يف حسم موضوع إن عمق االنتماء إىل األمة يذلل

كياين ألمتنا يتعلق ويتها وانتمائها وحضارا وعقيدا أمر يستلزم اإلميان 
واإلحساس العايل باملسؤولية واإلقدام، ورحم اهللا حممد عبد الكرمي اخلطايب الذي 

: مفأجا» فلننتظر حىت تكون لدينا أسلحة«: قال له بعض رفاقه عندما أعلن ثورته
حتولوا إىل جماهدين تأتكم األسلحة، والسالح األول هو أن تؤمنوا بالواجب «

  .»وضرورة القيام به
 يف العملية التعليمية التعلمية أو يف  إنْ، األداء اللغوينتعرف واقعولو رحنا 

خارجها لوجدنا أن مثة شكوى من الضعف يف األداء اللغوي من جهة، وحماصرة 
  :للعربية الفصيحة من جهة أخرى، ومن مظاهر هذه الشكوىالعامية واألجنبية 

 التعليمية  يف العملية إنْ،عمال العربية السليمة إعراض سواد الناس عن است- ١
 يف خمتلف لفاظ األجنبية واجلنوح إىل استعمال العامية واألالتعلمية أو يف خارجها،
لعامية على احملال  ظاهرة إطالق التسميات األجنبية واجماالت احلياة، وتفاقم

التجارية ويف العالمات التجارية على املنتجات الوطنية وعلى املصانع واملعامل 
 ويف اإلعالنات اليت توضع يف ،واملطاعم والفنادق واملقاهي والشركات والنوادي

الشوارع واحملال العامة أو اليت تبث عرب وسائل اإلعالم، ويف املطويات والنشرات 
إخل، إذ إن العامية اهلجينة تسري كالنار يف اهلشيم على ...فتاتواإلعالنات والال

إخل...ية واملسرحياتي الربامج يف املسلسالت التلفزملسان بعض املذيعني ومقد.  
كثرة األخطاء اللغوية اليت يرتكبها املتعلمون واملعلمون يف داخل املدارس  - ٢

املون يف خمتلف مرافق اتمع يف واملعاهد واجلامعات، واليت يرتكبها اخلرجيون والع
  .مناشطهم اللغوية قراءة وحمادثة وكتابة
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وقد ورد يف مقدمة كتاب جامعي يس على الطلبة اإلهداء اآليتدر:  

يعرفون معىن العطاء والتضحية » اللذين«وأهدي هذا العمل املتواضع إىل «
  .»م«والدي ووالديت ومن تشبه 

اء املعذرة ألم كانوا وللقر ،»يناصروه«احلق و» يعرفوا«اللذين وإىل 
  .»مأكثر مما قد» ينتظروا«

 القصور يف عملية التعبري اللغوي، ويتبدى هذا القصور لدى املتخرجني يف - ٣
مدارس التعليم العام واجلامعي، وذلك يف إلقاء الكلمات يف املناسبات املختلفة، ويف 

  .إخل... وملء االستباناتإعداد حماضر اجللسات وأصول تقدمي الطلبات
 القصور يف متثل املقروء وإدراك ما وراء السطور والغايات البعيدة اليت - ٤

  فيهست فيه املعايري، واختلط الزيف باحلقيقة، ودفون يف عصر اختلَّيرمي إليها املؤلِّ
  .السم بالعسل

عم  العزوف عن القراءة احلرة لدى متعلمينا وعدم اإلقبال عليها يف األ- ٥
األغلب، وقد انتقل هذا الداء إىل املعلمني ويف جمال ختصصهم، وحنن يف عصر تتفجر 

  .فيه املعارف خالل عدة أشهر
يف الرصيد احلفظي من الشواهد الشعرية والنثرية، وقد يعجب أحدنا  الفقر - ٦

عندما يفاجأ بأن مثة من حيمل اإلجازة يف العربية، وال حيفظ شواهد شعرية من العصور 
 على الرغم من أمهية حفظ الشواهد من القرآن الكرمي واحلديث النبوي ،األدبية

  .الشريف والشعر القدمي يف إغناء التعبري، وتقومي القلم واللسان من االعوجاج والزلل
ن بعض املتخرجني من البحث يف املعاجم عن كثري من الكلمات مما  عدم متكُّ- ٧

  . يف كفاياميدل على نقصٍ

ور يف إكساب املتعلمني مهارات التعلم الذايت، على أن التعلم الذايت هو  القص- ٨
  .أساس للتعلم املستمر
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  : إليهمؤثرة يف هذا الوضع اللغوي ومؤديةومن العوامل اليت رأى الباحثون أا 
  : يف العملية التعليمية التعلمية- أ
كتساب اللغة بصورة  قلة االهتمام بالطفولة املبكرة على أا املرحلة الذهبية ال- ١

  .رت البيئة املشجعة والسليمةفَّعفوية إذا تو
  . ضبابية أهداف تعليم اللغة يف أذهان القائمني على تعليمها- ٢
  . اخللل يف حمتوى املناهج والبعد بينه وبني لغة احلياة النابضة الزاخرة- ٣
  القصور يف ضبط الكتب كافة بالشكل يف مرحلة التعليم األساسي، وما- ٤

  .خيشى منه اللبس يف املراحل التالية
  . جفاف القواعد النحوية وكثرة التأويالت منها والفصل بني النحو واملعاين غالبا-٥
  .ر القدوة احلسنة من املعلمني كافة يف التحدث بالفصيحةفّ قلة تو- ٦
  . قلة تشذيب إجابات املتعلمني بالعامية وعدم إسباغ ثوب الفصيحة عليها- ٧
  .ملناشط اللغوية اليت ميارسها املتعلمون بالفصيحة قلة ا- ٨
  . القصور يف طرائق تعليم اللغة وتعلمها وغلبة الطرائق التلقينية اإللقائية- ٩
  . القصور يف استعمال التقنيات التربوية يف العملية التعليمية التعلمية-١٠
لعليا من فهم القصور يف أساليب التقومي املوضوعية لقياس املهارات العقلية ا -١١

  ...ل واستيعاب ونقد وتقومي وتفاعلومتثُ
١٢-سني ضعف إعداد املدر.  
١٣-ة ندرة كتب املطالعة احلر.  
  . سوء اختيار الكتب املدرسية-١٤
  . العزلة بني فروع اللغة واملواد األدبية والعلمية األخرى-١٥
هم من اللغة لكثرة األمر نفر بعضوهذا  اللغويني املتشددين، لدى مجود اللغة -١٦

  .ما يقال هلم هذا خطأ
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  : يف البيئة اخلارجية- ب

ر القدوة احلسنة يف البيت يف استعمال العربية واالهتمام ا من األهل فّ عدم تو-١
  .بسبب وجود نسبة من األميني من جهة وقلة الوعي اللغوي لدى األغلبية من جهة أخرى

ألجنبية لدى شرحية من األهلني  التصاغر جتاه الثقافة اة اإلحساس بعقد- ٢
  .والتباهي لديها بدراسة أبنائها اللغة األجنبية يف املدارس اخلاصة على حساب العربية

  . سريورةُ العامية يف البيت والشارع والباحة وانتشارها يف خمتلف املناشط احلياتية-٣

تات وعلى اللغوية وبالعامية يف اإلعالنات والالف الكتابة الزاخرة باألغالط -٤
  ...واجهات احملال

٥ -ر ناشئتنا أمام املسلسالت التلفزية ساعات، وهي تبث بالعامية، وأمام  تسم
  .ثلت بالعامية أيضاخرجت ومالعروض املسرحية وقد أُ

٦-هة إىل األطفال بالعربية املبسطة قلة الربامج التلفزية املوج.  

  .ل، وحتمل الطابع العريب قلة الصناعات الثقافية املوجهة إىل األطفا-٧

 وجود األخطاء اللغوية يف بعض القرارات والبالغات الصادرة عن بعض -٨
  .اجلهات الرمسية، ويف املراسالت بني دوائر الدولة ومؤسساا

  املرجتى

فنا الواقع اللغوي والتحديات اليت تواجهها لغتنا العربية، كان علينا أن بعد أن تعر
  :سري، ومنهانضع بعض الصوى على امل

 ألسباب الً وحمبة ومحايةغرس االعتزاز بلغتنا األم يف نفوس أبناء األمة انتماًء ومتثُّ -١
من «: للثعاليب» فقه اللغة وسر العربية«ا ما ورد يف دينية وقومية ووطنية وحضارية، ومجيل جد

أحب ، ومن أحب النيب العريب أحب العرب، ومن أحب اهللا أحب رسوله املصطفى 
االعرب أحب اللغة العربية، ومن أحب العربية ع ف مهته إليها، وثابر عليها، وصرين«.  
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 :ومجيل أيًضا قول شاعرنا العريب

 كي أبقى على صلة    إين أحبك  
  

 باهللا، باألرض، بالتاريخ، بـالزمن      
  

 أنت البالد اليت تعطي هويتـها     
  

 من ال حيبك يبقى دومنـا وطـن         
  

:  السيد الرئيس بشار األسد يف خطاب القسم عندما يقولولكم هي سامية دعوة
عندما تضعف اللغة العربية، من السهل أن يضعف أي ارتباط آخر لنا سواء بالنسبة «

 باللغة، وجيب إيالء بالنسبة للدين، فهذه األمور ترتبط للقومية، أوبالنسبة أو للوطن، 
تنا كل اهتمامنا ورعايتنا كي تعيش معنا اللغة العربية اليت ترتبط بتارخينا وثقافتنا وهوي

يف مناهجنا وإعالمنا وتعليمنا، كائنا حيا ينمو ويتطور ويزدهر، ويكون يف املكانة اليت 
يستحقها جوهرا النتمائنا القومي، ولكي تكون قادرة على االندماج يف سياق التطور 

ن أدوات التحديث ودرعا العلمي واملعريف يف عصر العوملة واملعلومات، ولتصبح أداة م
  .»متينة يف مواجهة حماوالت التغريب والتشويش اليت تتعرض هلا ثقافتنا

لقد أعطينا يف سورية اللغة العربية كل االهتمام، وتبوأت موقعا «: ويتابع قائالً
ومطلوب منا اليوم استكمال جهودنا للنهوض . رفيعا يف حياتنا الثقافية منذ وقت مبكر

ما يف هذه املرحلة اليت يتعرض فيها وجودنا القومي حملاوالت طمس هويته ا، وال سي
  .»ومكانته، والذي يشكل التمسك باللغة العربية عنوانا للتمسك ذا الوجود ذاته

وجيب أن نتذكر أن دعمنا لتعلم اللغات األجنبية للوفاء مبتطلبات التعلم والتواصل «
  .»ز إضايف لتمكينها واالرتقاء الغة العربية، بل حمفِّاحلضاري مع اآلخرين ليس بديالً عن ال

 وضع سياسة لغوية واضحة على الصعيد القومي، وإصدار القرار السياسي -٢
الدول العربية تنص على أن اللغة العربية  ما دامت دساتري الالزم لتطبيق هذه السياسة

ساهل يف هذا اال إمنا هو هي اللغة الرمسية املعتمدة يف هذه الدول، وبذلك يكون أي ت
وإن التسويف . على مجيع الصعدرة لغته األم اء على حقوق الشعب العريب يف سريواعتد
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يف تطبيق التعريب يف جامعاتنا ومعاهدنا ال حيسمه إال قرار سياسي، ولنتخذ من جتارب 
ت األمم األخرى معلما نستهدي به يف مسريتنا، فها هي ذي جامعة الفيتناميني كان

 أمره» هوشي مينة«تستعمل اللغة الفيتنامية يف تدريس العلوم كلها، وعندما أصدر 
أن الفرنسة للمجتمع الفيتنامي دامت أكثر من مثانني سنة، طلب ، مع  الشاملةبالفتنمة

ة الدراسات الطبية عملية منيف هانوي مقابلته ليخربوه بأن فتأساتذة كلية الطب 
ل، ية الطب وطلبتها للغة الفيتنامية، وطلبوا إليه العدومستحيلة بسبب جهل أساتذة كل
 هلم ة على كلية الطب، واستمع القائد الفيتناميمنعن قراره أو إمهال تطبيق الفت

يسمح لكم بالتدريس باللغة : ساعات، مث حسم املوقف يف اية املقابلة قائالً هلم
لمكم وطلبتكم اللغة الفيتنامية الفرنسية بصورة استثنائية هذه السنة فقط، مع ضرورة تع

 على أن جتري االمتحانات يف سائر املستويات ،الوطنية يف خالل أشهر الدراسة التسعة
  .)٧(يف اية السنة باللغة الفيتنامية، مث تستأنف الدراسة يف السنة املقبلة باللغة الفيتنامية

 اللغوية العربية ا احتاد اامع  ينهض وضع خطة لغوية على الصعيد القومي-٣
بالتنسيق والتعاون مع املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم على أا إحدى اجلهات 
املختصة يف جامعة الدول العربية، على أن تستأنس ا الدول العربية يف وضع خططها 

اليت الوطنية، وميكن االستئناس يف هذا اال خبطة العمل الوطنية للتمكني للغة العربية 
 فيها توزيع األدوار على مجيع جرىوضعتها جلنة التمكني للغة العربية يف سورية، واليت 

لب إليها يف أن تقوم كل جهة بتنفيذ ما طُ بغية العمل على ،اجلهات املسؤولة يف اتمع
  .هذه اخلطة تنقيةً للبيئة اللغوية من التلوث، وحفاظًا على السالمة اللغوية

ية على املستوى القومي ملعاجلة مشكالت تعليم اللغة  وضع خريطة حبث-٤
 وتعلمها باألساليب العلمية والتجارب امليدانية، وكفانا االعتماد على العربية

 متاالجتهادات الشخصية واالنطباعات الذاتية يف معاجلة مشكالتنا اللغوية، على أن ي
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، وبالتنسيق مع احتاد »األلكسو«علوم التنفيذ بإشراف املنظمة العربية للتربية والثقافة وال
  .اامع اللغوية العربية واحتاد اجلامعات العربية

 لت يف بعض دولنا العربية تفعيل اجلمعيات اخلاصة واألهلية اليت شكِّ-٥
 التبصري اللغويحلماية اللغة العربية ودعمها ببعض ما حتتاج إليه لتأدية رسالتها يف 

  . من التلوث اللغوي من جهة ثانيةمن جهة، ويف تنقية البيئة
 العمل احلثيث على زيادة احملتوى الرقمي العريب على الشابكة -٦

نظرا لتزايد أمهية اللغة يف جمتمع املعرفة ويف االقتصاد القائم على » اإلنترنت«
 على أن تقوم وزارات التعليم العايل والبحث العلمي بالتنسيق مع وزارات ،املعرفة

  .تصاالت واجلمعيات املعنية يف تنفيذ هذا املسعىالثقافة واال
  تعزيز دور جمامع اللغة العربية يف وطننا العريب يف تعريب العلوم والتقانة-٧

ونشر إجنازاا وتعميمها على مجيع قطاعات التنمية، على أن تكون قرارات اامع 
دة النظر يف قوانني هذه ملزمة جلميع اجلهات املعنية، ولن يتم هذا التوجه إال بإعا
  .اامع لتغدو مساعدة على التنفيذ مبوجب نصوص موادها

 إيالء األمهية الستعمال اللغة العربية السليمة يف اإلعالم العريب ويف -٨
ومن يلقِ نظرة عابرة على واقع .  واحملاكاةالتبصري نظرا ألمهية ذلك يف اإلعالن

ا لألسف ويإعالمنا العريب جيد أنه واقع مر!  
وما حتفل به ! إذ إن ما تبثه القنوات الفضائية العربية وما أكثر هذه القنوات

إمنا ينأى ذلك كله ! عم األغلباإلعالنات وما أتفه ما تضمنته هذه اإلعالنات يف األ
عن استعمال اللغة العربية السليمة يف معظمه من جهة، ويمن عليه اللهجات العامية 

 بالقيم املنافية ألصالة األمة، إذ إنه يعمل على تسطيح الثقافة من جهة أخرى، ويزخر
وهشاشتها من جهة ثالثة عندما يعزز قيم االستهالك والتفكري اخلرايف، ويستثري 

  .الغرائز والشهوات، وميجد العنف، وينظر إىل الدنيا على أا مسألة حظوظ



  حممود السيد.  د-اللغة العربية بني الواقع واملرجتى 
  

 

٩٥١

 ألن نسبة ما ألخرى تفعيل الترمجة إىل اللغة العربية ومنها إىل اللغات ا-٩
ا، وهذا ما يدعو إىل زيادة هذه النسبة يال ضئيلةٌ جددعم مراكز بترجم يف هذا ا

الترمجة ومنظماا على نطاق الساحة العربية، ووضع اإلمكانات الالزمة من أمور مادية 
يئة أطر بشرية قادرة وكفيذه املهمة خدمةً لعملية التعريب، وحبذا لو ة للقيام متو ي

دعم املركز العريب للتعريب والترمجة والتأليف والنشر التابع للمنظمة العربية للتربية 
ة على الصعيد القوميوالثقافة والعلوم على أنه اجلهة املعني.  

 تعزيز حتقيق التراث العلمي العريب وكشف النقاب عن املخطوطات - ١٠
إن يف خارجه كاملتحف الربيطاين يف  إن يف داخل الوطن العريب والعلمية العربية،

لندن، واملكتبة األهلية بباريس، واألسكوريال يف إسبانيا، واملكتبة السليمانية يف 
  العريبوتكليف الباحثني يف الدراسات العليا يف معهد التراث العلمي. إخل...إستانبول

  .يف جامعة حلب بسورية القيام بدور فعال يف هذا اال

 على كامل والتنسيق بني اجلهات العاملة يف ميدان التعريبوجوب الت - ١١
نطاق الوطن العريب حرصا على اجلهود املبذولة، وتوحيدا للرؤية الفكرية، وجتنبا 

  .لتكرار التوصيات من غري تنفيذ هلا

وهي أن تتكون عادات ال ندعو، ، وما نز مثة أمنية طاملا دعونا إىل حتقيقها- ١٢
  املرُءينا، حبيث يغدو الكتاب الصديق الصدوق الذي ال ميلُّ لدى مواطنالقراءة

ا مصاحبته، ويغدو مرافقًا لكل منا يف حلّه وترحاله، ألن يف القراءة غذاًء للعقول وطب
  :للنفوس، ولقد قال شاعرنا العريب

 كتايب فيه بستاين وروحـي    
  

       نفـسي والنـدمي ومنه مسري 
  

   جيالسين وكل الناس حرب 
  

  إذا عرت اهلمـوم    ويسليين  
  

    صـفحت حيي يل تصفحيويه 
  

       الناس إن فقد الكـرمي كرام 
  

ـ      إذا اعوجت علي طريق ق
  

 ـومي فلي فيه طريق مستقيم      
  



  )٤(اجلزء ) ٨٤( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

 

٩٥٢

والقراءة املطلوبة هنا ليست قراءة ما بني السطور وإمنا هي قراءة ما وراء السطور 
ز بني  والتقومي واالصطفاء، قراءة متيوإدراك الغايات البعيدة، إا قراءة التفكري والنقد

  :الزيف واحلقيقة ألننا يف عصر اختلط فيه الزيف باحلقيقة والسم بالعسل
 حىت تراءى لنا ذلُّ النفوس تقًى     

  

 واجلنب عقالً، وسوُء اخللقِ كالشيم      
  

ويتحمل املعلمون كما يتحمل األهل مسؤولية كبريةً يف غرس الشغف بالقراءة يف 
  .ناءنفوس األب

 على أال يكون هذا  ضرورة العناية باكتساب اللغات األجنبية وإِتقانِها،- ١٣
ا أن يتقن ناشئتنا لغتهم األم، وأن االكتساب على حساب لغتنا األم، ولكن مجيل جد

  :ويف تراثنا دعوة إىل هذا املنحى. روح العصرل مماشاةًيتقنوا لغة أجنبية أو أكثر 
 فعهبقدر لغات املرء يكثر ن    

  

 وتلك له عند الشدائد أعوانُ      
  

 فبادر إىل حفظ اللغات مسارعا 
  

 فكلُّ لسان باحلقيقة إنـسانُ      
  

، ومن  تذليل صعوبات األداء اللغوي يف عملييت اإلرسال واالستقبال- ١٤
صعوبات االستقبال عدم معرفة املستمع أو القارئ باملعىن الذي يتحدث عنه الكاتب 

باملوضوع أو الخنفاض رصيده املعريف، وعدم معرفتهما بالرموز أو املتكلم جلهله 
 وقلة تدريبهما على إدراك وظائف الكلمات يف اجلمل، وعدم ،واملصطلحات املستعملة

  .محاستهما لبذل اجلهد يف القراءة أو االستماع وعدم الدقة يف االستنتاج

اتب وعدم اختيار ومن صعوبات اإلرسال عدم وضوح املعىن يف ذهن املتكلم أو الك
 والتعقيد الذي حيدث يف تركيب ، يف عرض الفكرالرموز الدالة على املعاين، واإلجياز املخلُّ

  .اجلمل من حيث التقدمي والتأخري، والفصل بني األمور املتالزمة، واملغاالة يف الرمزية

  وعدم االقتصار على الطرائق املباشرة، إذ إن تنويع طرائق األداء اللغوي،- ١٥
  .للطريقة غري املباشرة تأثريا يف النفس أكثر بكثري من الطرائق املباشرة



  ٩٥٣

  
  
  

  النقد اللغوي يف التراث العريب
  

  )*(ممدوح حممد خسارة. د

  
متييز الدراهم وإخراج : قد والتنقادالن«): نقد(جاء يف لسان العرب يف مادة 

م هالنقد متييز الدرا... قدها أي قَبضهاونقده إياها نقدا فانت... الزيف منها
د الشيء ينقُده نقدا قَون... اقَشته يف األمر فالنا إذا نتوناقد... وإعطاؤكها إنسانا

اختلس النظَر :  بنظرهونقد الرجل الشيَء... وزةإذا نقَره بإصبعه كما تنقَر اجلَ
  )١(.»...همتب معىن نقَدتهم أي ع، الناس نقدوكإن نقَدت: وقال... حنوه

  :تية للنقد فهون هذه املادة املعجمية ميكن استنباط الدالالت اآلوم
  .متييز ما هو صاحل مما هو فاسد ورديٌء من الدراهم -
  .تنقية الدراهم من الزيف وجعلها صاحلة للتداول -
  .ة واادلة يف األمور املناقش-
  .اختبار الشيء باحلواس ملعرفة جودته -
  .النظر إىل األشياء خلسة -
  .تعييب اآلخرين -

                                                           
  .عضو جممع اللغة العربية بدمشق )*(
  .نقد: سان العربل )١(



  )٤(اجلزء ) ٨٤( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٩٥٤

تدور غالبا يف إطار املال والعملة املعدنية من دراهم ويلحظ أن هذه الدالالت 
وهي سنة وفاة ابن منظور مل يكن مصطلح ) ه٧١١( أي إنه حىت سنة .ودنانري

ولذا مل يستعمل القدماء يف كتبهم النقدية هذه . قد دخل املعجمية العربية) النقد(
  .الطبقات، بل سموها مرة املوازنة ومرة الوساطة ومرة )النقد(الكلمة 

ولكن التطور الداليل من املادي احملسوس إىل املعنوي ارد حول الداللة 
على أن .  للنقد إىل داللة جمازية، وأدخلها حقل الدراسات األدبية واللغويةاحلقيقية

إذ إنّ معظم . الداللة اجلديدة للكلمة ظلَّت على صلة وشيجة بالدالالت القدمية هلا
وقد غلبت داللة النقد .  حتت الدالالت الست اليت قدمنا امضمونات النقد تنضوي

حىت كاد ينسى الناس داللتها األصلية املعجمية وحىت صار النقد ) النقد األديب(مبعىن 
باملعىن اجلديد هو احلقيقة، وباملعىن القدمي هو ااز، ومعظم الكَلم تغلب دالالتها 

بكلمة الدراهم لكان ) األدب(ولو استبدلنا كلمة . قيةاازية دالالتها األصلية احلقي
  .مفهوم القدماء متطابقًا إىل حد كبري مع مفاهيم احملدثني للنقد

  :النقد مفهوم )١
وحتليل وإطالق أحكام على نشاط يقوم على عملية انتقاء «النقد مبعناه التقليدي 
. )٢(».يل والوصف والتأويلوقد ينصرف إىل التحل... األعمال أو املفاهيم األدبية
واحلكم على ذلك ... ئهد األدب من ردييإنه متييز ج«: وأوجز تعريف للنقد يقول

هو « أو .)٣(».األدب، وإنزالُ املنقود يف منـزلته، مث تقومي األديب الذي أنتج النص
لنقد ال  وكل هذه التعريفات ل.)٤(».حتليل القطع األدبية وتقدير ما هلا من قيمة فنية

  ).نقد(خترج عن الداللة املعجمية ملادة 
                                                           

 .٨٢٦/ ٢٠: املوسوعة العربية الكربى )٢(
 .٧:  دراسات يف النقد العريب القدمي-حممود ربداوي . د )٣(
 .٨:  النقد-شوقي ضيف . د )٤(



  ممدوح خسارة.  د-النقد اللغوي يف التراث العريب 
  

٩٥٥

 مندغما  كالنحو والصرف والبالغةوقد كان النقد واحدا من علوم العربية
.  وتشعب النقد إىل أنواع عدة حبسب مرجعيته ومناهجهها،فيها، مث بدأ ينفصل عن

والنقد ي فثمة النقد اإلبداعي والنقد التارخيي والنقد العقائدي والنقد التفسري
  ...ري أو االنطباعي، والنقد االجتماعي والنقد الوصفي والنقد النفساين وغريهاالتأث

اد،  مل يرِد بني أنواع النقد اليت عددها النقَّ)النقد اللغوي(ويلحظ أن مصطلح 
 أن النقد كان متضمنا يف علوم العربية، فأئمة النقد العريب  إىلومرد ذلك
  . وبكل مستوياا، وأمثاله كانوا من أئمة اللغة أصالًكاجلرجاين

  :مفهوم النقد اللغوي) ٢
المة اللغوية من معايري احلكم على جودة النقد اللغوي هو النقد الذي جيعل الس

  .النص األديب أو رداءته
من املعروف أن اللغة منظومة للتعبري والتواصل اللفظي تتضمن أربعة أنظمة و

 .اليلالنظام الصويت والنظام الصريف والنظام النحوي والنظام الد: هيأو مستويات 
والنقد اللغوي هو النقد الذي يتخذ من هذه األنظمة مرجعيته يف التحليل والتقومي 

سالمة التركيب النحوي : فاجلودة مبقتضى هذا النوع من النقد تعين. واحلكم
  . الداللةوصواب البناء الصريف والصويت صحةو

  :فئات النقّاد و، نشأة النقد اللغوي)٣
ن فما إ. العربية وهو النحونشأ النقد اللغوي مرافقًا والحقًا لوضع أول علوم 

عبد اهللا بن أيب إسحاق احلضرمي  ووضع النحاة األوائل كعبد الرمحن بن هرمز
 بعض قواعد النحو العريب حىت راحوا حياولون حماسبة الشعراء ،وعيسى بن عمر

بل نكاد جنرؤ على القول إن أقدم أشكال .  شعرهم وإخضاعهم لتلك القواعدونقد
لعريب كانت لغوية، فمما يروى أن النابغة الذبياين كان حيكم بني الشعراء يف النقد ا



  )٤(اجلزء ) ٨٤( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٩٥٦

  :سوق عكاظ، وأنه قدم اخلنساء على حسان بن ثابت ناقدا بيته

 نات الغر يلْمعن يف الضحى    فَلنا اجلَ 
  

 فُنا يقطرن من نجدة دما    وأسيا 
  

صان وأن نقده انعلى قول حس وهي من مجوع القلة ) اجلفنات واألسياف(ب
ن النقد كان لغويا أي إ). اجلفان والسيوف(رة حنو وكان الفخر يقتضي مجع كث

اصا دالليمن . رفي م رأير وأتفهفوأنا أُقدعل  هذه الرواية بأن مصطلحات مثض
 النحو مل يكن قد  ولكن إذا كان.)٥(مجع القلة والكثرة مل تكن قد وضعت بعد

ضع حىت ذلك الوقت وال مصطلحاته، أمل يكن العريب يعرف سليقة ودون و
 أن مثة مجوعا تدل على الكثرة وأخرى تدل على القلة، فاألعرايب ،مصطلح لغوي

) هانئ(عرف متاما داللة اسم الفاعل كان ي) نأهإنما سميت هانئًا لت: (الذي قال
اخلرب ال يعين نفي  ر نصواملعروف أن إنكا. ن يعرف مصطلح اسم الفاعلأدون 

إنه :  وإذا شكَكْنا يف هذا اخلرب، فهل نشك يف خربٍ آخر يقول.مضمونه كامالً
  :عندما مسع أهل يثرب من النابغة قصيدته الدالية حيث يقول

  مغتـدي  أمن آل مية رائح أو    
  

       دـزوم النَ ذا زاد وغـريجع 
  

 زعم البوارح أن رحلتنا غـدا     
  

     األسـود رابرنا الغوبذاك خب 
  

نبهوه على ما وقع يف البيت الثاين من إقواء، إذ إن الروي مكسور يف القصيدة 
يف حني جاء يف البيت الثاين مضموما، وأم حملوا جاريةً على أن تغين هذين 

  : بيتني ومتد احلركة فيهما، فانتبه النابغة وغير الشطر الثاين من البيت الثاين إىل قولهال
)الغرابِ األسود عابنوبذاك ت.(  

 املدينة ويف دخلت إىل: (قالوينقلون عنه أنه بعد أن نبه إىل هذا العيب فتنبه 
  ).شعري هنةٌ، فخرجت منها وأنا أشعر الناس

                                                           
 .١٣ و٨:  دراسات يف النقد العريب القدمي-حممود ربداوي . د )٥(



  ممدوح خسارة.  د-النقد اللغوي يف التراث العريب 
  

٩٥٧

قد كان -  وهو نقد لغوي حنوي بامتياز- هذا اخلرب أن هذا النقد منفهم وي 
 عند حدود وا وقَّافنيفهم أن الشعراء أو بعضهم كانكما ي. من أوائل أشكال النقد

  .ل أن تقَعد يف علم النحوكة يف الذائقة اللغوية قبردقواعد النحو املُ
اه الذي يقوم على النقد إذا قصد بالنقد معن«: ومع ذلك يبقى صحيحا القول

املنهجي وتطبيق املقاييس النقدية املتعارف عليها وحتري القيم اجلمالية يف النص والقيم 
  .)٦(»فإن ذلك مل يكن يف العصر اجلاهلي ...التعبريية يف األثر الشعري أو النثري

  .الشعراء والنحاة والقراء واللغويون: هيولقد توىل النقد اللغوي أربع فئات

  : الشعراء- ١

والشعراء الذين مارسوا النقد هم أولئك الذين . كان الشعراء هم النقاد األوائل
ذاع صيتهم وعال كعبهم بني العرب كالنابغة الذبياين الذي روي أنه كانت تنصب 
له قبة من أدم يف سوق عكاظ، وأنه احتكم إليه األعشى واخلنساء وحسان بن 

 على صنويه، وبتفضيل اخلنساء على حسان مما ثابت، وأنه قضى بتقدمي األعشى
أنا أشعر منك ومن أبيك، فرد عليه النابغة مبا : ، فقال للنابغة)٧(أغضب حسان

  .أَخنسه فلم يحر جوابا

ولعلَّ مما يدخل يف النقد اللغوي ما قاله الشاعر طرفة بن العبد يف بيت الشاعر 
  :املُتلمس

  ادكاره وقد أتناسى اهلم عند   
  

 بناجٍ عليه الصيعرية مقْـدم     
  

 نقد لغوي داليل، - على ما أرى -والنقد هنا ). استنوق اجلَمل: (فنقده طرفةُ قائالً
  .سمةٌ أو عالمة تكون يف عنق الناقة، يف حني جعلها املُتلمس يف عنق البعري) الصيعرية(ألن 

                                                           
 .٤١٦:  النقد األديب-أمحد أمني  )٦(
 .٨:  املصدر السابق)٧(



  )٤(اجلزء ) ٨٤( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٩٥٨

  : النحاة-٢

و يف اية القرن األول اهلجري وبدأت مصطلحاته وأحكامه ما إن وضع علم النح
: تشيع، حىت انتقل النقد من أيدي الشعراء إىل أيدي النحاة واللغويني، قال أمحد أمني

ويف آخر العصر األموي ظهر النحو، وجد بعض علمائه يف وضع قواعده، وما يهمنا «
وبدؤوا نوعا جديدا من النقد،  .أن علماءه بدؤوا ينقدون الشعر على منطهم وأسلوم

  .)٨(».وهو أن الشاعر أخطأ حنويا ومل جيرِ على منحى العرب يف اإلعراب

 مناذج من نقْد النحاة - بالتواتر -وتروي لنا كتب األدب أخبارا مؤكدة 
 وحماولتهم إخضاع الشعر والشعراء لقواعدهم، ورد الشعراء الغاضب على ،الشعراء

  :ومن ذلك. النحاة أولئك النقاد

 ابن أيب إسحاق احلضرمي  أنوأخربين يونس«:  يقول ابن سالم اجلمحي-أ
  :قال للفرزدق يف مدحيه يزيد بن عبد امللك] وهو حنوي[

 وعض زمان يا ابن مروان مل يدع      
  

      جلَّفا أو متحسمن املالِ إال م 
  

  .كوؤينك و ما يسوؤعلى: ، فقال الفرزدق)مجلَّف(عالم رفعت 

كذا قياس النحو يف هذا و) مسحتا أو مجلَّفًا(إمنا هي : قال ابن أيب إسحاق
 ألهجونك ببيت يكون شاهدا على ألسنة النحويني :املوضع، فغضب الفرزدق وقال

  :أبدا، وإذا به يهجوه بقوله

 فلو كان عبد اهللا مولَى هجوته     
  

 ولكن عبد اهللا مولَى مواليا     
  

  .)٩()موىل موالٍ( أخطأت مرة أخرى، فإمنا هي :ل له ابن أيب إسحاقفيقو

                                                           
 .٤٣٤: النقد األديب- أمحد أمني ) ٨(
 .٤٣٥: املصدر السابق )٩(
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٩٥٩

 ورد يف معجم األدباء أن الشاعر عمارا الكليب ضاق ذرعا جبراءة النحاة –ب 
 على الشعراء، وهم يف نظر أنفسهم أمراُء البيان واللسان، فراح يهجوهم مدال

م من املستعربني املوايل، وقد تعلَّموا بعرقه العريب وسليقته اللغوية على النحاة وجلُّه
  :)١٠(النحو صناعة، فقال

 ماذا لَقينا من املستعربني ومـن     
  

 قياس حنـوهم الـذي ابتـدعوا       
  

 إن قلت قافية بِكْرا يكـونُ ـا       
  

 بيت خالف الذين قاسوه أو ذرعوا      
  

 قالوا لَحنت، فهذا ليس منتـصبا     
  

 وذاك خفْض، وهذا ليس يرتفـع      
  

  قَومٍ قد احتالوا ملنطقهم    كم بني 
  

 وبني قوم علـى إعـرام طُبعـوا        
  

 ما كان قويل مشروحا لكم فخذوا     
  

 ما تعرفون وما مل تعرفوا فـدعوا       
  

 ألن أرضي أَرض ال تشب ـا      
  

 نار اوس وال تبنـى ـا البِيـع         
  

أ يفشو يف كالم العامة ولكن هذا الرد العاطفي املوتور ال يغير من حقيقة أن اللحن بد
  .واخلاصة والشعراء، فكان ال بد حلماية لغة األمة من أن يقوم هذا اخلطأ حيثما ورد

 ومن مشاركة النحاة يف نقد الشعراء، ما كان يدور يف جملس سيف الدولة - ج
، وبني كبري شعراء العربية )ليس يف كالم العرب(بني ابن خالويه صاحب كتاب 

  :ومنها أن ابن خالويه خطَّأ املتنيب يف مجعه املصدر يف بيته املطلع). ه٣٥٢(املتنيب 
ــاء   ــات لألكف ــا التهنئ  إمن

  

ــداءِ    عــن الب ــدين م ــن ي  ومل
  

هل هذا : فما كان من املتنيب إال أن التفت إىل بعض اجللساء حوله وسأهلم
يوم مخس مرات املعترض مسلم؟ يريد املتنيب أن السائل لو كان مسلما ويصلِّي كل 

وإذا كان . ملا سأل هذا السؤال...) التحيات هللا(ويقرأ دعاء التشهد يف كل صالة وفيه 
الصواب قد خالف ابن خالويه، فإن اخلرب يؤكد تصدي النحاة لنقد الشعراء لغويا عن 

                                                           
 .٢٦/ ٥ معجم األدباء -ياقوت احلموي ) ١٠(



  )٤(اجلزء ) ٨٤( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٩٦٠

  .أو عن وهم كما يف حالة ابن خالويه) ه١١٧(حق كما يف حالة ابن أيب إسحاق 
  :لقُراء ا-٣

ومعظم . القُراء هم العلماء الذين شغلوا بالقراءات القرآنية ضبطًا وتعليما ونقالً
ومن املعروف أن . القُراء هم من علماء اللغة والنحو كأيب عمرو بن العالء والكسائي

اختالف القراءات يعود يف سبب من أسبابه إىل اختالف التوجيه النحوي للجملة يف 
فال عجب أن يشارك القُراء يف النقد . قرآين، حبسب املعىن الذي يراه القارئالنص ال

اللغوي، ولكن ليس للشعر أو اخلطابة، وإمنا لقراءة قرآنية بعينها، ال يروا على 
فالنقد الذي كان يوجهه القُراء ليس إىل النص القرآين الكرمي . الوجه الذي يرتضونه

وكلُّ . إىل الضبط اللغوي والنحوي لبعض القُراء يف قراءامفهو منزه عن ذلك، وإمنا 
  :ومن ذلك. حنوية وصرفية وصوتية: نقد القُراء كان ذا مرجعية لغوية

وما أَنتم : فيمن خفَض الياء يف قوله تعاىل) معاين القرآن( يقول الفراء يف -أ
يرِخصبِم ]م «] ٢٢: إبراهيمهم لعلها من ولس ناء طبقة حيىي، فإنه قلَّ مالقُر

خافضةٌ للحرف كُلِّه، والياء ) بِمصرِخي(ولعله ظن أن الباء يف ... منهم من الوهم
  )١١(».من املتكلم خارجة من ذلك

 قرأ من أهل املدينة نفأما قراءة م«:  ويقول املازين وهو من كبار اللغويني-ب
أٌ فال يلْتفت إليها، وإمنا أُخذت عن نافع بن نعيم، ومل يكن باهلمز فهي خطَ) معائش(

وكذلك فعل املربد النحوي يف . يدري ما العربية، وله أحرف يقرؤها حلنا حنوا من ذلك
اختلف الشعراء مع  وكما. )١٢(، والزحمشري اللغوي النحوي يف الكشاف)املقتضب(

 ناء مع مفْق مرجعية لغويةالنحاة النقّاد، اختلف القُرقَدهم واقد من . نسواء أكان الن
هم مطابقةُ القراءة لشروط الرواية، ال مطابقتها ينعفقد كان ي«القُراء أم من النحاة، 

يقول أبو عمرو . ومن ثَم اشتد نكريهم على هذه اجلماعة من النحاة. للقياس النحوي
                                                           

 .٧٥/ ٢ و١٦/ ١عن معاين القرآن للفراء . ١٨:  مصادر البحث اللغوي-حممد حسن عبد العزيز. د )١١(
 .٣٠٧/ ١: والتصريف للمازين. ١٩: حممد حسن عبد العزيز، مصادر البحث اللغوي. د )١٢(
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٩٦١

 من حروف القرآن على اَألفْشى يف اللغة وأئمة القُراء ال تعمل يف شيٍء«: الداين
  .)١٣(» يف النقل بل على األثبت يف األثر واألصح،واألقيس
  : اللغويون واألدباء-٤

ونعين م علماء العربية الذين عنوا بفقه اللغة وأصوهلا واألدب والداللة، ومل 
 ،)ه٣٩٥(وابن جين ) ه٢٤٩(يغلب النحو عليهم، كابن قتيبة وابن السكِّيت 

  ).ه٥١٦(واحلريري 
وإذا كان نقد الفئات الثالث األول انصب على نقد الشعر خاصة، فذلك أن 
الشعر كان ديوان العرب، وكان املصدر األول من مصادر العربية الفصحى، ولذا 
كانت مهومهم متجهةً إىل ذلك النوع من التعبري بصفته مرجعا يحتكَم إليه يف 

  :أن يقع يف خطَأ قد يقعد عليه ومن ذلكاألداء اللغوي، ال جيوز 
هلذا عيب على أيب الطيب املتنيب و«:  جاء يف درة الغواص يف أوهام اخلواص-أ

  :يف قوله) بوقات(مجعه بوق على 
 فإن يك بعض الناس سيفًا لدولة     

  

 )١٤(»ففي الناس بوقات هلا وطُبول     
  

روط مجع املؤنث السامل ال تتوفر يف ، وأن ش)أبواق(ألم يرون أن مجع بوق هو 
  .هذه الكلمة

  :ومن هذا القبيل ما نقد به قول الشاعر
      فن أو طَـرةٌ من رياض احلَزوضلَر 

  

 من القُرية حـزنٌ غـري محـروث        
  

 أَحلَى وأشهى لعيين إن مررت به     
  

  من كَر    وثان والتم١٥(خِ بغداد ذي الر( 
  

  .بالتاء املثناة) التوت(فهي ) التوث(ط كلمة وذلك أنه أخطأ يف ضب

                                                           
 .١١ -٩/ ١ النشر يف القراءات العشر –ابن اجلزري ) ١٣(
 .٤١٠:  درة الغواص يف أوصام اخلواص-احلريري  )١٤(
 .٢١٣:  أدب الكاتب- ابن قتيبة )١٥(



  )٤(اجلزء ) ٨٤( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٩٦٢

بابا للفروق بني مدلوالت األلفاظ مما يخلِّط فيه ) ه٢٧٦( عقد ابن قتيبة -ب
وهو صوت ) اهلَمس(وهو صوت حركة اإلنسان، و) اجلَرس(الكُتاب فال مييزون بني 

  )١٦(.اإلنسان اخلفي

نه الحظ أن بعض األدباء ، أل)إلقامة اللفظ على األفصح(كما عقد بابا 
والكُتاب يف عصره كانوا جيعلون الفصيح واألفصح على درجة واحدة من 
: الصوابية، يف حني يرى ابن قتيبة أن على األديب اختيار ما هو أفصح؛ يقول

فعلت ذلك : اجلُهد الطَّاقة، وتقول هذا جهدي أي طاقيت، واجلَهد املَشقَّة، تقول«
  )١٧(.»ن جيعل اجلُهد واجلَهد واحداومنهم م.. جبهد

  :ي النقد اللغويمناح) ٤
ومن . النحوي والصريف والصويت والداليل: قدمنا أن مستويات املنظومة اللغوية هي

ومبا أن املستوى الصويت ال . الطبيعي أن يتوزع النقد اللغوي على هذه املستويات األربعةُ
 أن النظام الصويت العريب كان أقلَّ األنظمة تغيرا أو يظهر يف الكتابة والنصوص، عدا عن

. تعرضا للخطأ، فإن ما ورد عن النقد الصويت قليل، وهو متفرق يف كتب القراءات والتجويد
  .وعليه، فأظهر مناحي النقد اللغوي جتلَّت يف املستوى النحوي والصريف والداليل

  : املنحى النحوي- ١
ويعد . ذ تصحيح اخلطأ النحوي يف النص منهجا لهونعين به النقد الذي اختَّ

هذا املنحى أعظم وأدق مناحي النقد عند أكرب النقاد العرب اإلمام عبد القاهر 
فهو ). النظم(الذي جعل مدار البيان وسر اإلعجاز مجلة على ) ه٤٧٤(اجلرجاين 

ديب والشاعر إال يرى أن النقص ال يدخل على األ. ..«صاحب نظرية النظم، إذ 

                                                           
 .١٢٤:  أدب الكاتب-ابن قتيبة ) ١٦(
 .٢٨: حممد حسن عبد العزيز، مصادر البحث اللغوي. د) ١٧(
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٩٦٣

واعلم أن «: وخيتزل اجلرجاين النظم يف النحو، قال. )١٨(»من جهة نقصه يف علم اللغة
، وتعمل على قوانينه )علم النحو(ليس النظم إال أن تضع كالمك الوضع الذي يقتضيه 

حتفظَ الرسوم اليت رسمت فال وأصوله وتعرف مناهجه اليت نهجت فال تزيغَ عنها، و
يٍء منهاتلَّ بشأن ينظر يف كل «) ويعين به الشاعر واألديب( وأن على الناظم .)١٩(»خ

زيد : وفروعه فينظر يف اخلرب إىل الوجوه اليت تراها يف قولك] من أبواب النحو[باب 
زيد ت : ويف الشرط واجلزاء، يف قولك... منطلق ومنطلقجج وإن خرأخر إن خترج

تا، وجاءين ويف احلال ... خرجإىل الوجوه اليت تراها يف قولك جاء زيد مسرع
وينظر يف احلروف ... فيعرف لكلٍّ من ذلك موضعه وجييء به حيث ينبغي له...يسرِع

لنفي ) ما( حنو اليت تشترك يف معىن مث ينفرد كل واحد منها خبصوصية ذلك املعىن
 اليت تسرد فيعرف موضع وينظر يف اجلمل... إذا أريد نفي االستقبال) ال(احلال، و

ويتصرف يف التعريف والتنكري والتقدمي والتأخري، ويف ... الفصل من موضع الوصل
احلذف والتكرار واإلضمار، فيصيب بكل من ذلك مكانه ويستعمله على الصحة 

فلست بواجد شيئًا يرجع صوابه إن كان صوابا وخطؤه إن كان ... وعلى ما ينبغي
ظم، ويدخل حتت هذا االسم، إال وهو معىن من معاين النحو، قد خطأً إال إىل الن

  .)٢٠(»أصيب به موضعه ووضع يف حقِّه
ولكن ال بد من التنبه إىل أن اإلمام اجلرجاين ال يفهم النحو على أنه جمموعة 

يسمه أصول النحو القواعد النحوية فحسب، بل يوسع مفهومه ليشمل ما ميكن أن ن
وعلم املعاين والبالغة، فإن العبارات اليت ذكرها توضح ذلك، بل يفصل القول يف 

وبرأيه فإن كل حسن أو قبح ال يعود إىل . كُلٍّ مما قدم ويضرب األمثلة املؤيدة
الكلمة أو اجلملة جمردة بل إىل طريقة وضعها وانتظامها يف مسلك النص أو 

                                                           
 ).٧: املقدمة حملمود حممد شاكر( اإلعجاز  دالئل–عبد القاهر اجلرجاين ) ١٨(
  .٨١: املصدر السابق) ١٩(
 .٨٣ -٨٢ :املصدر السابق) ٢٠(



  )٤(اجلزء ) ٨٤( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٩٦٤

ا يهالنظم هو توخي معاين النحو يف معاين الكلم وأن توخ« :القصيدة، وذلك قوله
  .)٢١(»يف فنون األلفاظ محالٌ

ومبا أن النقد يعين إبراز وجوه اجلودة والضعف يف األداء األديب، فإن اجلرجاين 
يعلِّل ما استحسن من األدب بالتزامه معاين النحو وقواعده، فهو يرد جودة ما استجاد 

  : ىل ما فيها من استثمار ألحكام النحو ومعانيه، يقولمن الشعر إ
فانظر إىل ] أي أثر النحو يف جودة املعىن[وإن أَردت أظْهر أمرا يف هذا املعىن «
  : إبراهيم بن العباس للوزير حممد بن عبد امللك الزياتقول

      كَر صـاحبوأن با دهرفلو إذ ن 
  

       لِّط أعـداٌء وغـاب نـصريوس 
  

  على األهواز داري بنجوة    تكونُ
  

       وأمـور تـرج مقـادير ولكن 
  

 وإين ألرجو بعد هـذا حممـدا      
  

       ووزيـر جـى أخرألفضل ما ي 
  

فإنك ترى ما ترى من الرونق والطالوة ومن احلسن واحلالوة، مث تتفقد 
على ) إذ نبا(السبب يف ذلك، فتجده إمنا كان من أجل تقدميه الظرف الذي هو 

، مث أن )فلو إذ نبا الدهر(مث أن نكَّر الدهر، ومل يقل )... تكون(امله الذي هو ع
وكلُّه من معاين النحو كما ). وأنكَرت صاحبا(ومل يقل ) وأُنكر صاحب(قال 
، وفضلٍ )النظم(وهكذا السبيل أبدا يف كل حسنٍ ومزية رأيتهما قد نسبا إىل . ترى

  .)٢٢(»ما عليهوشرف أُحيل منه
والنحو عند عبد القاهر يشمل علم املعاين أيضا كما قدمنا، فهو يعد مراعاة 

  :الفصل واالستئناف من حماسن النظم، ويرد إليه جودة بيت ابن الدمينة

 تعالَلْت كي أَشجى وما بك علَّـةٌ      
  

     بذلك لي؟ قد ظفرت٢٣(تريدين قَت( 
  

                                                           
 .٣٦١:  دالئل اإلعجاز–عبد القاهر اجلرجاين ) ٢١(
 .٣٦١: املصدر السابق) ٢٢(
 .٩٠:  السابق)٢٣(
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٩٦٥

عاد الشعر إمنا يعود إىل عدم مراعاة أحكام النحو وباملقابل فإن اجلرجاين يفَس د
  :ومعانيه، ومن ذلك أنه يفَسد قول الفرزدق

 وما مثلُـه يف النـاس إال مملَّكًـا        
  

 أبو أمـه حـي أبـوه يقاربـه         
  

 أو حذف أو إضمار أو  أو تأخريٍصنع يف تقدميٍ«ومرد فساده إىل أن الشاعر 
  .)٢٤(» يصنعهغري ذلك مما ليس له أن

، إذْ أنكروا عليه )املتنيب(ومل يسلم من النقد النحوي كبري شعراء العربية 
  :تشديد النون يف قوله

ــه نلَد ــصلْن تشــعر ي فأرحــام 
  

 وأرحام مالٍ مـا تـين تتقطَّـع        
  

مما دعا املتنيب إىل ]... أي هي لَدنه[ألن التشديد غري معروف يف لغة العرب 
  )٢٥( ...فأرحام شعر يتصلْن ببابِه: عبارة فيقولأن يغري ال

  :ويعلق اجلرجاين على بيت املتنيب
 وإين ملــن قــومٍ كــأنَّ نفوســنا

  

 ا أنف أن تسكُن اللَّحم والعظما      
  

إن هذه القضية إذا استمرت على ظاهرها واقتصر على القدر وأقول «: بقوله
 الضمائر ومل ينفصل غائب عن حاضر أو املذكور منها اختلطت الكنايات وتداخلت

... وله مواضع ختتص باجلواز وأخرى تبعد عنه وبينهما فصولٌ تدق وتغمض. خماطب
غري أن أبا الطيب عندي غري معذور بتركه األمر القوي الصحيح إىل املُشكل الضعيف 

ن واحد، ولو من الوز) نفوسنا ونفوسهم(الواهي لغري ضرورة داعية إذ موقع اللفظني 
  .)٢٦(»قال نفوسهم ألزال الشبهة ورفع القالةَ وأسقط عنه الشغب وعناء التعب

                                                           
 .٨٣:  دالئل اإلعجاز- عبد القاهر اجلرجاين )٢٤(
 .٨٣: املصدر السابق) ٢٥(
  . ٣٤١:  الوساطة بني املتنيب وخصومه-بد العزيز اجلرجاين علي بن ع )٢٦(



  )٤(اجلزء ) ٨٤( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٩٦٦

يرى يف اخلروج على قواعد «على أن بعض النقاد احملدثني كمحمد مندور 
وهو اخلروج على قواعد ) كسر البناء(ونه اليوم يف علم األساليب النحو أمثلة ملا يسم

ونه  وإمنا يباح ذلك لكبار الكُتاب، وهم ال يأت، وروعتهاللغة التماسا جلمال األداء
 رصعن جهل بالقواعد أو غفلة يف العبارة، وإمنا يقصدون إليه ألغراض ال ح

  .)٢٧(»هلا
وال شك يف أن رأي اجلرجاين هو الصواب، أما أن يترك الكالم دون ضوابط فإن 

ه إذا كان اإلبداع الفين واجبا ومطلوبا، مث إننا نرى أن. ذلك مما يهدد احلقيقة اللغوية
  .وبه يتفاضل األدباء والشعراء، فإن احلفاظ على املنظومة اللغوية فرض الزم

  : املنحى الصريف- ٢
وهو النظر . ونعين به النقد الذي اعترض فيه على النص من زاوية علم الصرف

ما قصد إليه قدامة بن ولعل هذا . إىل الكلمة املفردة أو اللفظة من حيث سالمتها
واشترط . اللفظ والوزن والقافية واملعىن: جعفر عندما ذكر أن عناصر الشعر أربعة

  )٢٨( .يف اللفظ أن يكون سهلَ املَخرج، عليه رونق الفصاحة مع اخللو من البشاعة
 ولعل من أقدم النقد الصريف ما ذكره البالغيون من تنافر األحرف يف -أ

  : ببيت امرئ القيس- وناقدين - الكلمة مستدلني 
 غــدائره مستــشزِرات إىل العــال

  

 تضلُّ املُدارى يف مثَنى ومرسـل      
  

  .فاشترطوا لفصاحة الكلمة خلوها من الغرابة والتنافر وخمالفة القياس
  :يف قول أيب متام) تفَرعن(كلمة ) سر الفصاحة( وانتقد اخلفاجي صاحب كتاب - ب

 املَوت مبد حـر صـفْحته     جلَبت و 
  

  تفَرعن يف أفعالـه اَألجـلُ      وقد 
  

على غري مساعٍ، وألن اخلفاجي كان من ) فرعون(مشتقة من ) تفَرعن(ألن 
  .منكري القياس على ما يبدو

                                                           
 .٢٦٥: النقد املمنهجي عند العرب-حممد مندور . د )٢٧(
 .٧ -٣:  عن نقد الشعر لقدامة بن جعفر٦٥: املصدر السابق )٢٨(



  ممدوح خسارة.  د-النقد اللغوي يف التراث العريب 
  

٩٦٧

  :يف قوله) ابن نباته(يف شعر ) أَوجعتها(كما اعترض على كلمة 
 لْـدة بفقد رفَعت أبصارها كلُّ     

  

 من الشوق حىت أَوجعتها األخادع     
  

  )٢٩(»ألفاظ العامة املبتذلة«من ) تفَرعن وأوجعتها(ويعد اخلفاجي كلميت 
  على بوقات يف بيته املشهور) بوق( وسبق أن احلريري نقد املتنيب يف مجعه -ج

 إذا كان بعض الناس سيفًا لدولـة      
  

ـ      ات هلـا وطبـول    ففي الناس بوق
  

  . نقد صريف، إذ اجلموع من مباحث الصرف العريبوهو
 نقد القدماء اللغوي منصبا يف أغلبه على املستوى النحوي، فإن إذا كانو

والواقع أن مسائل . احملدثني انصب معظم نقدهم اللغوي على املستوى الصريف
  .الصرف أدق وأبعد من مسائل النحو

  :ان خليل جربان ومن ذلك الضجة اليت أثريت حول بيت جرب-د
 تنشفْت بنـور  هل حتممت بِعطر و   

  

ولكن ميخائيل ). استحم(وحجة املنتقدين أن ما ورد يف العربية ومعامجها هو 
ملاذا جاز لبدوي ال تعرفونه وال «: نعيمة يرى أن ذلك من حق الشاعر، إذ يقول

) حتمم(فونه أن جيعلها وال جيوز لشاعر تعر) استحم(أعرفه أن يدخل على لغتكم 
  .)٣٠(»وأنتم تفهمون قصده

ال يعين كالمنا هنا أننا مع املانعني واملنتقدين، ولكن يف الواقعة مثاالً على النقد 
  .اللغوي على املستوى الصريف

  : املنحى الداليل- ٣
  :ونعين به النقد الذي يتخذ املعىن الدقيق للكلمة مقياسا لصحتها، ومثال ذلك

                                                           
 .٧٩ و٦٩:  سر الفصاحة- ابن سنان اخلفاجي )٢٩(
 .٢٣:  الغربال-ميخائيل نعيمة  )٣٠(



  )٤(اجلزء ) ٨٤( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٩٦٨

  :أ اآلمدي أبا متام يف وصف الربع وساكنه يف قوله خطَّ-أ
  كُنت معهودا بأحسنِ سـاكنِ     قد

  

 ثاوٍ وأحـسنِ دمنـة ورسـومِ       
  

  .)٣١(ألن الرسم هو األثر الباقي بعد الرحيل وال يوصف به الربع، ألن الربع مأهول
  : من هذا القبيل ما نقد به املتنيب يف بيته-ب

 يب      ليس التعلُّـل باآلمـالِ مـن أر 
  

      العيش من ش كنبض وال القُنوعميي 
  

فما كان من املتنيب إال .. ، أما القُنوع فهو املسألة)القناعة(ألن مصدر قنع هو 
  :أنه غيره إىل قوله

 ليس التعلُّـل باآلمـال مـن أَريب       
  

 وال القَناعةُ واإلقالل من شـيمي      
  

  :يف قوله) تفَاوح(مة  أنكر قوم على املتنيب كل-ج

 إذا سارت األحداج فَـوق نباتـه      
  

 تفاوح مسك الغانيات ورنـده     
  

  .ارد يؤدي الداللة نفسها، فال حاجة للمزيد) فاح(ألن 
والذي نراه أن هذا النوع من النقد أعين النقد الداليل مل يكن موفقًا وال 

ألدب، واللغة إذا توقفت عن التطور صحيحا، ألن تطوير الداللة من أهم أغراض ا
كما أن الواقع يوضح أن هذه الكلمات الثالث اليت انتقدها . الداليل مجدت وماتت

بعضهم يف زماا قد شاعت بني العامة واخلاصة، ومل تعد كما ذكر اخلفاجي من 
 أبو قالا ملَّ«: وهذا ما رمى إليه ابن جين يف قوله... العامي املبتذل، بل من الفصيح

  .)٣٢(»، أنكرها عليه قَوم حىت حقَّقوها)تفاوح(الطيب املتنيب 
وأنا مل أذكر هذا املنحى من النقد وهو النقد الداليل مؤيدا له، بل ألن بعض 

  .النقاد نحوا حنوه قدميا، وما زالوا

                                                           
 . النقد املنهجي عند العرب-ور حممد مند. عن د )٣١(
  .٣٩٦/ ١ اخلصائص يف اللغة - ابن جين )٣٢(



  ممدوح خسارة.  د-النقد اللغوي يف التراث العريب 
  

٩٦٩

  : موقع الضرورة الشعرية من النقد اللغوي)٥
عر ما مل جتز لغريه، وأباحت له ولكن العرب أجازت للشا: ولقائل أن يقول

فلماذا ال . اخلروج على كثري من األحكام والقواعد اللغوية بداعي الضرورة الشعرية
  يحمل ما خرج فيه الشاعر على أحكام اللغة على تلك الضرورة؟

ولو أبحنا للشاعر كُلَّ ضروب . والواقع أن باب الضرورة الشعرية واسع جدا
فتلك الضرائر تزيد . حبنا له اخلروج على قواعد اللغة وأصوهلاالضرائر الشعرية أل

على الستني حالة، يف احلذف والزيادة والبدل، والتقدمي والتأخري وتغيري اإلعراب 
  ...عن وجهه، وتأنيث املذكر وتذكري املؤنث و

) ال بد من صنعا وإن طال السفر: (فإذا جاز للشاعر أن يقصر املمدود فيقول
أي غىن، وإذا جاز )... فال فَقْر يدوم وال غناء: (له أن ميد املقصور فيقولوإذا جاز 

  :له أن يصرف ما ال ينصرف فيقول

 ــك نيأْتــصائٌدفَلْت ــركَبنق ولْي  
  

 قوم إليـك قـوادم األكـوار       
  

وإذا جاز للشاعر أن يفك اإلدغام يف  .املمنوعة من الصرف) قصائد(فيصرف 
فإن مما ال جيوز له خمالفة النظام النحوي الذي  ). ألقوامٍ وإن ضنِنواإين أجود: (قوله

  :فإذا أجزنا لشاعر أن يقول .هو أثبت أركان املنظومة اللغوية

ــكأمل  ــي يأتي ــاء تنم   واألنب
  

 مبا القـت لَبـونُ بـين زيـاد         
  

  :وإذا أحبنا له أن يقول .بإثبات الياء يف اجلزم
 وجــدنا الــصاحلني هلــم جــزاٌء

  

ــاٍتو  نــسبيالج ــا سل وعين  
  

  :وإذا أحبنا لشاعر أن يقول .بالعطف على املرفوع بغري الرفع
       وفيـه كـلُّ سـابغة ماحفيه الر 

  

 سـالَّم بيضا محكَّمةً من نسج      
  

  ).سليمان(ويريد بسالَّم 



  )٤(اجلزء ) ٨٤( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٩٧٠

أقول إذا أجزنا للشاعر مثل هذه الضرورات فأين تصبح ثوابت اللغة؟ وأين 
لغة وهي التواصل واإليضاح، إذا سمح لشاعر أن يبدل سالَّم تصبح وظيفة ال

  :يف بيته) معنى(وهو يقصد به ) معن: (ومسح آلخر أن يقول) بسلَيمان(
 لَعمرك مـا طـولُ هـذا الـزمن        

  

 ــن عــاُء م ــرِء إال عن  علــى املَ
  

حتت أي لذا نرى أن اخلروج على قواعد اللغة وقوانينها الصرفية غري جائز و
مسمى إذا كان يمس القوانني والقواعد اللغوية الرئيسية، أو يخرِج األدب من 

  .وظيفته يف اإلبانة واإلفصاح والتأثري، وينتقل به إىل اللَّبس واإلام
كثرة الضرائر «وقد تنبه إىل خطر ما يسمى بالضرائر الشعرية ابن قتيبة، إذ إن 

وقد جعلها من عيوب الشعر ناظرا يف عيوب . عندهالشعرية إحدى آيات التكلف 
القافية، والعيب يف اإلعراب، وجاء حديثه عن الضرورة يف ابتداء حديثه عن العيب 

  :ويعلِّق على بيت امرئ القيس )٣٣(.».يف اإلعراب
  غـري مـستحقب    أشـربْ فاليوم  

  

ــلِ    ــن اِهللا وال داغ ــا م  إمثً
  

 وحيتجون به يف تسكني ، البيتولوال أنَّ النحويني يذكرون هذا«: فيقول
  : وأن كثريا من الرواة يرددونه هكذا لظَننته،املتحرك الجتماع احلركات

أي [وهلا «:  وحيتج ابن قتيبة لرأيه قائالً)٣٤(.» غري مستحقبأُْسقىفاليوم «
 يف – لنظامها، وفارقًا  الذي جعله اهللا وشيا لكالمها، وحليةًاإلعراب] للعربية

 وهو يفرق بني )٣٥(». بني الكالمين املتكافئني واملعنيين املختلفَين- حوال بعض األ
اخلطأ النحوي والضرورة الشعرية، فاألخرية هي اليت ال أثَر هلا يف تغيري املعىن من 

  )٣٦(.»حنو قصر املمدود وترك اهلمز
                                                           

  .١٤١:   نقد الشعر عند ابن قتيبة-عبد الكرمي حسني .  د)٣٣(
 .٩٨/ ١ وينظر الشعر والشعراء البن قتيبة ١٤١: املصدر السابق) ٣٤(
 . املصدر السابق نفسه)٣٥(
 .١٤٢املصدر نفسه  )٣٦(
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٩٧١

  : موقع النقد اللغوي بني أنواع النقد األخرى)٦
وأن النقد وأشكاله متعددة بتعدد مناهجه ومراميه ووظائفه، من املتعامل أن أنواع 

  )٣٧(.عرفة العلم واملا وأنه الزم لتسديد خطاملرجع النهائي يف النقد هو الذوق،
وحنن ال نعي أن النقد اللغوي هو الفيصل مننبني كل كر هذه املسلَّمات، فال ند 

 اللغوي هو ضرورة اليوم كما إن النقد:  ما نريد أن نقولهأشكال النقد األخرى، كل
ةينا من القدماء كان بغموا به وأفادوا يف املاضي، بل إن كثريعنه، ومع ذلك فقد قُو 

  :منه يف تصحيح عبارام، وذكرنا كيف أن املتنيب املعتد بسعة لغته والقائل فيها
 أنام ملء جفوين عن شـواردها     

  

 ويسهر اخلَلْق جراها وخيتصم    
  

اعر الكبري مل ير غضاضة يف أن يغير صوغ أبياته اليت نبه النقاد على هذا الش
أليس غريبا أن يصدع كبري شعراء العربية للنقد اللغوي، مث أن يأيت . خطئها اللغوي

، )بالضفادع(كاتب وناقد تعلَّم العربية بأخرة من حياته ليسمى النقاد اللغويني 
ال يكاد الكاتب خيرج «لتقليدية العمياء على اللغة وأنه ويصفهم بأم دعاة احملافظة ا
على املألوف يف التعبري ليفادع بِشالض ع بذلك حاجة من حاجات روحه حىت تضج

  )٣٨(.»قية من األجدادنبالنقيق وتنادي حبماية لغتنا الشريفة اليت تسلَّمناها 
أداة هذا اإلبداع أجل، حنن مع تطوير اللغة وجتديد البيان واإلبداع، ولكن 

أجزنا فإذا «ووسيلته ووعاءه جيب أن تكون اللغة العربية البيانية السليمة حصرا، 
لكل أديب أن يدخل يف اللغة ما شاع يف بيئته، فأين تصري اللغة اجلامعة هلذه 

على .. البيئات كلها، واملوحدة لنظام تفكريها وتصورها لصاحل اموع أوالً وأخريا
ومهه العميق أن القواميس : يقع يف ومهني أساسيني، األول] ومن مثْلُه[أن نعيمة 

اعتقاده بأن كل من ينادي بضرورة احملافظة : والثاين... ميتة ال حياة فيها وال خري
                                                           

  .٦:د املنهجي عند العرب النق-حممد مندور . د) ٣٧(
  .١٠٣:  الغربال-ميخائيل نعيمة ) ٣٨(



  )٤(اجلزء ) ٨٤( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٩٧٢

أال ميكن أن نكون ممن يرون أن ... على اللغة تابع ملن يحصر غاية األدب يف اللغة
رورة احملافظة على هذه الوسيلة حىت تؤدي الغايات اللغة وسيلة لغاية، مث أن نرى ض

املقررة يف سرعة ووضوح؟ أال ميكن أن يتم ذلك دون إهدار اللغة واالستهانة 
مث إن إقرارنا بأن اللغة وسيلة لغاية ال يعفينا على اإلطالق ... بروابطها وقواعدها؟

وكل أولئك .  الوسيلة الغاية منوط بشرف فَشرف،)٣٩(»من تبعة احملافظة على اللغة
، عادوا بعد )نعيمة(الذين دفعت م سورةُ الشباب ومجوح التغيري والثورة ومنهم 

نضج جتربتهم ليعترفوا بأن اللغة جيب أن تكون لباسا مجيالً للفكر، وأا حني تكون 
  )٤٠(».أمساالً بالية تحطُّ من قدر ذلك الفكر

ر اإلبداع بنظرية النظم اللغوي اليت قال ا فإذا كنا لسنا مع حص .   ..وبعد
ألن املعرفة باللغة مصدر يسرٍ وقوة للشاعر، « على أمهيتها، -عبد القاهر اجلرجاين 

فإننا ...  وال من غري الكاتب كاتبا)٤١(»ولكنها ال جتعل من غري الشاعر شاعرا
 قْدقام «باملقابل لسنا مع نيقول إن .. البالغةفيه وزن لعلوم اللغة وال ي نلسنا مع م

نقد القدماء مضى وراح وأن أغالط اللغة هنات هينات، وأن نقَّاد العامل اليوم ال 
 واألدبية يف - ذلك أم يف العامل الراقي ال يقْدمون على نشر الكتب ... يأون ا
 أن جيدوا يف  ما مل يكونوا متمكنني من لغتهم، لذا يصعب على النقَّاد–مقدمتها 

  . )٤٢(»لغة األديب شيئًا من اخلطأ ولو فَتشوا عنه باهر
ال إلقصاء ... نعم للتجديد واإلبداع يف النقد.. نعم للتجديد واإلبداع يف األدب

  .اللُّغة وقواعدها وأصوهلا عن مقاييس النقد احلديث ومعايري اجلودة األدبية

                                                           
 .٥٨ -٥٧:  معامل يف النقد العريب احلديث-عبد الكرمي األشتر .  د)٣٩(
 .١٠٣:  الغربال- ميخائيل نعيمة )٤٠(
 .١٣:  النقد املنهجي عند العرب- حممد مندور )٤١(
 .٢٣٥:  جمددون وجمترون- مارون عبود )٤٢(
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  وداء يف أعني الشعراء العرب القدماءاملرأة الس
  

  )*(حبث مشترك

  :مقدمة
 يف  فاعلهلا حضور من اتمع العريب، وينفصماملرأة السوداء هي جزء ال 

  . يف عامل األدبهذا احلضور مل يرافقه حضور موازٍوجوانبه املختلفة، 

  هو الذي دفعت األدبية،إن عدم شيوع ذكر املرأة السوداء يف االستعماال
للبحث، فكانت هذه الدراسة املتواضعة، اليت حاولنا خالهلا رصد مثل تلك 

، وتسجلها ااإلشارات اليت تذكر املرأة السوداء، وتثبت صدى عالقتها مبجتمعه
ا، إال أنه موجود، وهذا أمر ا ومنقوص حييوإن كان هذا الذكر خجالً ،بوضوح

  . ماحدمريح، ونتيجة تطمئن هلا النفس إىل 

 نيفترض هذا البحث أن حضور املرأة السوداء يف عامل األدب أكرب بكثري م
ا، أو غري متعمد قد حلقه،  متعمدحضوره احلايل، وبالوقت نفسه يفترض أن إمهاالً

ه، على  عمل اإلسالم بعد جميئ، سليب متأصل يف النفوسأثر له ا أن هذا اللونخصوص
لك، بقي يف النفوس شيء من تلك اجلاهلية ميتد إىل طرق عديدة، ومع ذتطهريها منه ب

                                                           
عبد . د، خالد حممد اهلزامية. ، دحممد علي إبنيان. د، سهيل حممد خصاونة. د: أعده) *(

  .املهدي اجلراح
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 موجودة يف أرقى احلضارات اليت تتغىن حبقوق اإلنسان، وتتباهى باملساواة هواليوم، بل 
  . أا مظلومة حيوانات تزعم افتراًءقيم الدنيا وال تقعدها للدفاع عنوالعدل، وت

نت موجودة يف اتمع ا أن املرأة السوداء كاحلقيقة الثابتة يف هذا البحث هي
ومن بينها  وهذا البحث يفترض أن عالقات خمتلفة نشأت بينها وبني جمتمعها،. العريب

غريبة، بل مستهجنة؛ ، لكنها ظلت همبعضلوب هذه العالقة العاطفية اليت المست ق
 السوداوات، فلم أولئكب الذي نلمسه يف أشعار الذين أحبوا أوجدت ذلك التهيو

، فسري مشاعرهم والتعبري عنها، بل دافعوا عنها، وبقوا عند هذا احلدا على توجيرؤ
  . ألتوا مبا هو أعمق وأنصع وأبني وأجرأولعلهم لو ختطوا هذا احلاجز

ا، وال إن العينات املمثلة من شعر الغزل بالسود، يف هذا البحث، قليلة نسبي
تبقى معربة، ويبقى هلذا ، لكنها  حبد ذاا حمدودة أصالًةغرابة يف ذلك، فالظاهر

  .البحث فضيلة التذكري بشيء نادر قلما حبثه الباحثون، واعتىن به الدارسون

  :العالقة بني الرجل واملرأة

ا من مجال، وإن يكن ن فيها شيئً فإ- وإن مل تكن مجيلة- إن كل أنثىيقولون، 
ا، فإن أنت فتشت عن موطن للجمال فيها، فستجده غري ظاهر للعيان ملحوظً

  :عندها بال شك، وهو ما يدعوك للرضا والقبول، ولعل الشاعر أصاب حني قال

   إن النساء كأشجار نبتن ا مع 
  

 فيهن م ١( وبعض املر مأكول   ر( 
  

فأغلب الناس يتعاملون معها بقصد، أو بغري بعيد وهذه املقولة صحيحة إىل حد ،
 .قصد، ولذلك تسري حيام وتدوم

                                                           
  .١٠٦، ص١٩٩٢حممد إبراهيم سليم، دار الطالئع، القاهرة، : عت،الثعاليب، حتقيقأحسن ما مس )١(
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حبث الرجل عن شيء يرضيه يف املرأة، هو نوع من وقد يكمن السبب يف 
ها الستمرار حياته،  إليالتكيف، وميل للراحة والطمأنينة، ونوع من القناعة اليت حيتاج

  :هودوام عيشه، وقد ترمجها الشاعر بقول
   فنحن بنو الدنيا وهن هـا  بنات 

  

 )٢(وعيش بين الدنيا لقاء بناـا      
  

، وهو تعبري دقيق صائب؛ فاحلياة من دون »اعيش« املرأةَ الرجل فلقد مسى لقاَء
  . وال لون وال رائحة هلااملرأة حياة خاوية جافة، ال طعم

النساء ومن دون حرج، فال بويقدم الرجال تنازالت كثرية يف عالقتهم اخلاصة 
 التعامل اخلاص مع النساء؛ اعتبار للجاه واملنصب، وال حساب ألقدار الرجال عند

ل رجل واهللا، لرمبا رأيتين أقب:  يشهد على هذا حني يقسم قائالً»احلجاج«وهذا 
ويقول الشاعر املؤمل بن أميل يف ، )٣(ا شيطانعدإحداهن، مع أين يف أعني الناس أُ

  : النساءببيان هذه العالقة اخلاصة 
 شكوت ما يب إىل هند فما اكترثت      

  

 أحديد أنت أم حجر؟   !ايا قلبه  
  

ــاكم ن ــنا أتين ــودكمإذا مرض  ع
  

 )٤(وتذنبون فنـأتيكم ونعتــذر     
  

عتذر وال عجب هلذه العالقة املعكوسة ؛ فاملريض يزور بدل أن يزار، واملذنب ي
يعيشونه مع ذا هو الواقع الذي عاشه الرجال ووه له بدل أن يقدم هو االعتذار،

  !والنساء نساء، النساء، وسيبقون يعيشونه ما دام الرجال رجاالً
  :بةبني العشق واحمل

شل الناس باحلديث عن احلب والعشق قدمياً وحديثاً، فكم كُغب وكتب، وكم ت
وعواطفه، ، فال يكفي القول؛ ألن هذا احلديث متعلق باإلنسان قيل وقيل، ومع ذلك

                                                           
 .١٠٦، ص أحسن ما مسعت، الثعاليب)٢(
 .١٤٦، ص٣، ج١٩٧٩عبد السالم هارون،: رسائل اجلاحظ، اجلاحظ، حتقيق)٣(
  .١٠٨أحسن ما مسعت، الثعاليب ، ص) ٤(



  )٤(اجلزء ) ٨٤( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

 

٩٧٦

ا ر، ال ميكن أن يقف عند حد، فكل ما كتب وما يكتب، يبقى شيئً لغز حميالعواطفو
اة اإلنسان وعاطفته اليت ال تعرف االنتهاءا يضاف إىل قاموس تفسري حيمهم.  

كثري من الناس؛ ألن ا يقع فيه ر حميلة اخللط بني احملبة والعشق أمراوتعد مسأ
  .احملبة تفسر بالعشق، والعشق يفسر باحملبة عند معظم الناس، واألمر ليس كذلك

فالعشق هو فرط احلب، وقيل هو عجب احملب باحملبوب، ويكون العشق يف 
فاف احلب ودعارته، سئل أبو العباس أمحد بن حيىي عن احلب والعشق أيهما أمحد؟ ع

 العشق على حنيواحلقيقة أن احملبة جنس،  .)٥(احلب؛ ألن العشق فيه إفراط: فقال
ا حيب أباه وأمه، وحيب ابنه نوع، وبينهما بون واسع، وجمال شاسع، فالواحد من

 احلالة يفف نفسه خبالف العشق الذي يؤثر وابنته، وال حيمله هذا احلب، على إتال
بعض العشاق نظر إىل جارية كان أن : ية، فقد جاء يف بعض األخبارالنفسية واجلسم

ما الذي أصابه؟ : يهواها، فارتعدت فرائصه، وغشي عليه، فقيل لبعض احلكماء
ن حن: نظر إىل من حيبه، فانفرج قلبه، فتحرك اجلسم النفراج القلب، فقيل له: فقال

  .)٦(تلك حمبة العقل، وهذه حمبة الروح: حنب أهالينا وال يصيبنا مثل ذلك؟ فقال

يظهر مما سبق أن احملبة قائمة على العقل، والعشق قائم على الروح، وشتان ما 
 العشق ال يقع إال انس، وإنه يضعف ويقوى على إن: قال بعض العلماء. بينهما

األرواح جنود جمندة، فما تعارف «: قدر التشاكل، مستدلني بقول الرسول 
ألرواح كانت موجودة قبل إن ا: ، وقد قيل»ها ائتلف، وما تناكر منها اختلفمن

 فمال اجلنس إىل اجلنس، فلما افترقت يف األجساد، بقي يف كل نفس األجسام،
ا هلا، فإذا ما شاهدت النفس من النفس نوع موافقة، مالت حب ما كان مقارن

٧(ا هي اليت كانت قرينتهاإليها؛ ظانة أ(.  
                                                           

 . ع ش قعرب، ابن منظور، مادةلسان ال )٥(
 .٢٩٥، ص ١٩٦٢وى، ابن اجلوزي، حتقيق مصطفى عبد الواحد، ذم اهل) ٦(
 .٢٦٨، ص ٤،ج١٩٨٦ ترمجة جامع صحيح البخاري،عامل الكتب، بريوت،)٧(
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ق يف هذا املقام بني ميل وميل، فالتجانس الذي يؤدي إىل ميل على أننا جيب أن نفر
جتانس املعاين فيكون فأما الذي هو  ،ين، وجتانس بالصورجتانس باملعا: يكون على نوعني

  .)٨(اون عشقً فيكأما الذي هو جتانس يف نوع الصورةامليل فيه من نوع الصداقة واملودة، و

  :أسباب العشق وعالماته
 أشبه حبق من العشق؛ ا أشبه بباطل، وال باطالًمل أر حقًّ: قال بعض الفالسفة

هلعل هذا هو ما عنا، و)٩(خره عطبآ وجده هزل، وأوله لعب، وألن هزله جد 
  :املتنيب بقوله

ـ   قما العش   ماعـةٌ  وطَ ةٌر إال غَ
  

 يعرض قلب  نفس  ه في١٠(صاب( 
  

ارتياح يف اخللقة، وفرح جيول يف الروح، : ووصف بعضهم العشق فقال
  .)١١( ينساب يف أجزاء القوىوسرور

لقد أكثر الناس يف العشق، فما مسعت أوجز، : وحيكى عن األصمعي أنه قال
١٢(ذل وجنون: ئلت عن العشق، فقالتوال أمجل من قول أعرابية س(.  

الغزل، فهما من األمور املهمة اليت ومن أسباب العشق؛ مساع الغناء، وإنشاد 
تصور يف النفوس مناذج معينة، تكون مبثابة اخلمرية واألساس لصورة موصوفة، رمبا 

تصادف بعد حني نظرا، يطابق ذلك األساس، وحيرك تلك اخلمرية؛ ا مستحسن
  .فتتعلق النفس عندئذ، ويقع العشق

                                                           
 .١٣٥، ص ٢اية األرب يف فنون األدب، النويري، نسخة دار الكتب املصورة، ج) ٨(
 .١٢٦، ص ٢املصدر نفسه، ج )٩(
 .٣٥٤، ص٢ادر، بريوت، جديوان املتنيب، شرح اليازجي، دار ص )١٠(
 .٢،١٢٨ اية األرب، النويري، ج)١١(
 .١٢٨، ص٢ املصدر نفسه، ج)١٢(
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باب القلب، ومداومة : إال أن أهم سبب للعشق هو النظر، والعني كما يقال
النظر ومعاودته أهم سبل العشق وطرق متكينه، فإذا ما غاب املعشوق عن العاشق، 
طلبته النفس، وأحبت التقرب منه، ومتنت االستمتاع به؛ فيصري فكرها فيه، 

ا، وشغلها كله به؛ فيتولد عن ذلك أمراض؛ وتصويرها إياه يف الغيبة حاضر
م، والفكر الالزم، والوسواس، واألرق، وقلة املطعم،  الدائالنصراف الفكر؛ كاهلم

وكثرة السهر، مث تنشأ الصفرة يف البدن، والرعدة يف األطراف، واللجلجة يف 
  .)١٣(اللسان، والنحول يف اجلسد

  :اجلمال والذوق

عشق من الناس أن اجلمال شرط للعشق، وأن اجلميل هو الذي ي يظن الكثري
قع شاهد ذلك ودليله، فكم من معشوقات مل فقط، واألمر ليس كذلك، والوا

ا، ومع ذلك فإن هلن جمانني يف هواهنميلكن من اجلمال إال يسري.!  

ن الصورة اخلارجية ليس هلا ذلك التأثري الكبري الذي يعتقده يدل على أوهذا 
ا يف مناء احلب، واشتعال نار العشق، فعلى مستوى الشعر حتديداً الكثريون شرطً
 ال يرتبط فقط -  خاصبوجهوصورة املرأة  - عام بوجهلصورة أصبح تشكيل ا

جة لتعاون جمموعة احلواس وإمنا نتي  احلسي البصري فحسب،باجلانب
، أما مسألة العشق، فهي مسألة معقدة متشابكة، تتعلق بأمور أخرى )١٤(توامللكا

 أن  تثبتمن ثَمخارجة عن نطاق املالمح اخلارجية احملسوبة على اجلمال، واليت 
العشق ليس باالختيار، بل هو أمر جربي له اتصاله اخلاص بالروح اليت ال يعلم 

  .طبيعتها إال بارئها
                                                           

 .١٤٧، ١٤٦، ١٣٥ ،١٣١، ص ٢جاية األرب، النويري، )١٣(
  .٧٣،ص١٩٨٤سامي الدرويب، القاهرة: ترمجة.م.مسائل يف فلسفة الفن املعاصرة،ج:ينظر )١٤(



  املرأة السوداء يف أعني الشعراء العرب القدماء
  

 

٩٧٩

ا ، عن رجل من أهل املدينة كان أديب)١٥(»اية األرب« يف »النويري«روى 
ومعنا قينة  كنت يف جملس رجل من قريش،: نه قالح، ألَبا لألدب واملُظريفًا طالّ

ة، ومعنا فىت من أقبح ما رأته العني، والقينة مقبلة عليه حبديثها ظريفة حسنة الصور
وغنائها، فبينا حنن كذلك، إذ دخل علينا فىت من أحسن الناس وجها ا، وأثراهم ثوب

وأطيبهم رحيصاحب البيت فقالا، فأقبل علي  :وما : قلت! اإن يف أمر هذين لعجب
 الوجه حيبها،  قلبه حمبة، وهذا احلسنهذه اجلارية حتب هذا وليس هلا يف: ذاك؟ قال

  :ى الفىت اجلميل فقالوبينما هم على شرام، غن! وليس يف قلبها له حمبة

  الذي شغف الفـؤاد ـم      ديبِ
  

  الذي ألقى من الـسـقم     جرفَ 
  

  بكـم  فتلفاستيقين أن قد كَ   
  

 مث افعلي ما شئت عن علــم       
  

مث تركته، وأقبلت على القبيح، فعاد الفىت ! همفَ...قد علمنا : فأقبلت عليه وقالت
ىالسابق وتغن:  

 أال ليتين أعمى أصم تقـودين     
  

  كالمهـا  خيفى علـي  بثينة ال    
  

  :اللهم أعط عبدك ما سأل، مث أنشدت قول الشاعر املؤمل بن أميل: فقالت له القينة

 مِلُفال ت علـى هــواه     احملب  
  

  ـِم كَ فكل متيل ف عـمـيـد 
  

 ا مجـيالً   حـبيبه حسن  يـظن
  

 وإن كان احلبيب من الـقرود     
  

  :وصدق عمر بن أيب ربيعة حني قال

 فـتضاحكن وقـد قلن هلـا    
  

      حسن يف كل عني من تو١٦(د( 
  

 أحد فرضه، أو رسم ع مسألة بالغة اخلصوصية، فال يستطين استشعار اجلمال وتذوقهإ

                                                           
 .٧٨، ص٢، ج١٩٨٨حل، بغداد، قحطان صا: لباب اآلداب، الثعاليب، حتقيق )١٥(
 .١٠١ديوان عمر بن أيب ربيعة، دار صادر، بريوت، ص ) ١٦(
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خر، وهو ظاهرة متقلبة شخص آلحدوده اجلربية الصارمة، فهو شيء نسيب خيتلف من 
  . )١٧(د على اإلطالقومل يكن له يف يوم من األيام وجه حمد » ريدتهربر«كما يقول 

 ليست من العلوم اليت  أن قضية استشعار اجلمال وتذوقهوجتدر اإلشارة، إىل
ميكن تدريسها بصورة صارمة وقواعد مطلقة، ألا مسألة ذاتية، يتوقف وجودها 

ا، يراه  رائع مجيالًهمبعض غروب الشمس الذي يراه سية، فمثالًعلى حاالت نف
  .)١٨(آخرون حزيناً كئيبا

على وجه ا بالصورة واملظهر اخلارجيكما أن علة احلب ليست متعلقة حصر 
ستحسن األنقص من الصورة، وحنن جند  لوجب أال يالضرورة، فلو كانت كذلك

 لقلبه عن األول كما ال جيد حميدامع ذلك  األدىن ويعلم فضل غريه، وكثرياً ممن يؤثر
  .)١٩(يرى ابن حزم

ا من الناس ال يويضيف ابن حزم، أنه شاهد كثريخاف تهمون يف متييزهم، وال ي
عليهم سقوط يف معرفتهم، وال اختالل حبسن اختيارهم، وال تقصري يف حدسهم، قد 

اس، وال يرضى يف  مبا ليس مبستحسن عند الن هلم يف بعض صفام أحباباًاوصفو
  .)٢٠(وعرضة أهوائهم، ومنتهى استحساماجلمال، فصارت هجرياهم 

  :يقول البهاء زهري

ــق  ـــقالة ح ــع م  امس
  

ــوين   وكـــن حبقــك ع
  

ـــيح ــيح ملـ  إن امللـ
  

   بح٢١(يف كـل لـون    ي( 
  

                                                           
 .٣٧سامي خشبة، دار الكتاب العريب، القاهرة، ص : معىن الفن، هربرت ريد، ترمجة) ١٧(
 .٥٠، ص١٩٨٢العلم والفن، علي شلق، ) ١٨(
 .٦امة، ص حسن كامل الصرييف، مطبعة االستق: طوق احلمامة، ابن حزم، حتقيق )١٩(
 .٢٧ املصدر نفسه، ص )٢٠(
 .١٦٨، ص١٩٧٦السود واحلضارة العربية، عبده بدوي، ) ٢١(
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  :عجابه باملرأة السوداء، حيث يقول يعلن أبو حازم املدين إوعلى هذا األساس

  ت كسرى ا ببنا ومن يك معجب 
  

 )٢٢(فإين معجـب ببنات حـام     
  

واأللفة طريق سوداء ابنة جمتمع يألفها وتألفه، ، فاملرأة الاوهذا الكالم ليس مستغرب
ر ولعل ابن الوردي عب. فوس، تذيب العيوب، وتغفر الذنوبالقلوب، وباب الن

  :بطريقة فكهة معجبة عن حبه اللون األسود، وزهده باللون األبيض حني قال 
ـ    و  لـو حتاكم عندي فـ

  

 ـي احلسن سود وبـيض     
  

 لقـلت للـسود سـودوا   
  

 )٢٣(وقـلت للـبيض بيضوا   
  

 نتذكر القاعدة النسبية يف احلكم على اجلمال واليت تتعدى ويف هذا املقام
 يعتمد مثل »الوساطة«مل األشياء األخرى، فها هو صاحب عامل اإلنسان إىل عا

مجاله، فهو ينص على أن احلكم على الشعر هذه القاعدة يف احلكم على الشعر و
 فقد يكون الشيء املتقن احملكم غري ،ومجاله، ال يكون مبقدار إتقانه وإحكامه فقط

ا، ا رشيقًا وإن مل يكن لطيفًا ووثيقً، وقد يكون الشيء جيدحلو وال مقبوالً
 فقد جند الصورة احلسنة، واخللقة التامة، مقلية: ويواصل صاحب الوساطة قوله

  .)٢٤( مستحالة مرموقةقوتة، وجند أخرى دوامم

  :صدى اللون األسود يف القلب 

تتعدد دالالت اللون األسود وتتسع فهي كثرية ومتباينة، وقد سر اجلاحظ خ
ا  ببياا والتغين ا، ومل يبق النثر وحيدملهمة يف رسائله املشهورة، وتكفلنثره هلذه ا

                                                           
  .٤١-٤٠، ص ٤، ج١٩٧٧عيون األخبار، ابن قتيبة الدينوري، اهليئة املصرية العامة،  )٢٢(
 .٢٤٤، ص ١٩٧٩املخالة، العاملي، دار املعرفة، بريوت،  )٢٣(
دار حممد أبو الفضل إبراهيم، : يقضي اجلرجاين، حتقالوساطة بني املتنيب وخصومه، القا) ٢٤(

 .١٠٠القلم، بريوت، ص 
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لشعراء يف هذا وتغنوا بنساء سود عايشوهن ل الشعر وايف الساحة، بل تدخ
ا أتاح لنا إدراك مالمح اجلمال األسود ومكامنه وعايشنهم؛ فأمثر هذا التعايش شعر

اليت ال تتبدى إال ملن أطال املخالطة، ودقق النظر؛ فهما اللذان يذيبان العيوب، 
  . )٢٥(.، ويورثان األلفةويصهران السيئات

ا الويذهب ابن حزم مذهبا يف تأويل قدرة األلوان على النفاذ إىل ما وراء فت
الذهن، والغوص يف أجزاء النفس الداخلية، إىل درجة أن مداومة املرأة النظر إىل 
اللون األسود، جيعله يتجاوز حسها إىل باطنها، فتلد الطفل األسود، وهي وزوجها 

  :وصدق من قال !)٢٦(.أبيضان

 ما احلب من حسن وال من مساحة      
  

ـ كْ به النفس ت   ٌء شي ولكنه   )٢٧(فلَ
  

 ويؤيده بنظرة منصفة  هذا املعىن إىل تفسري»أبو حنش« الشاعر ويذهب
 والصفرة درجة من درجات -   اجلارية احلبشية الصفراء»عنان«عادلة، يف 

  :بقوله - السواد

أحب امل الح قليب ورمبا   البيض  
  

 ٢٨( املالح الصفر من ولد احلبش     أحب( 
  

خر بوضوح أكثر، فيعترف أنه حيب البيض، لكن إحساسه الداخلي ويعرب شاعر آ
  :ومشاعره القلبية متيل إىل السمر أكثر يقول

 أرى السمر أحلى يف فؤادي مشائالً     
  

 )٢٩(لفواتكمن البيض ربات العيون ا     
  

                                                           
 .١٦٩، ص ١، ج١٩٦٩، ٣عبد السالم هارون، ط: احليوان، اجلاحظ، حتقيق) ٢٥(
 .٨، ص١٩٨٥الصورة الشعرية واستيحاء األلوان، يوسف نوفل، دار االحتاد العريب، ) ٢٦(
 .٣٠٢ ذم اهلوى، ابن اجلوزي، ص )٢٧(
 .٥٢٣، ص ٢٢، ج١٩٦٠عبد الستار فراج،: ين، األصفهاين، حتقيقاألغا) ٢٨(
 .٨٥، ص١٩٧٩وجيهة السطل، مطبعة زيد بن حارثة، دمشق، : امللمع، النمري، حتقيق) ٢٩(
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تصبح فاملسألة جتاه املرأة السوداء نفسية داخلية، وهي على هذا األساس، 
 طافح مبثل هذه ع عجب يف ذلك، فزمننا احلاضر متر والمعللة ال غرابة فيها

 القواعد املقررة، وال تنضبط حتت القوانني املسطرة، ومع ىاألمور اليت ال تسري عل
دعم النظام، بل نردد يف تعليلها بأا تب لُّخ القاعدة، وال تلذلك، فهي ال تعط

  ! كانت من الشواذولوالقاعدة وتقويها 

  :ظاهر والباطناللون األسود بني ال

 كثرية متداخلة، تكفل صاحب كتاب اللون األسود مفهوم عام، ودرجات
 هلذه »اجلاحظ«وأما عن فضائله؛ فقد تصدى . )٣٠( ببياا وتوضيحها»امللمع«

حد ينكر قيمة اللون ال أا أن ، علم املعروفة»رسالة السودان والبيضان«املهمة يف 
ارتباط هذا اللون باجلمال ة، لكن اجلديد هنا، هو األسود يف جوانب احلياة املختلف

ن السمرة والصفرة مها من درجات السواد وعلينا أن ندرك هنا أ ،والعشق
 مع العلم أن هذا البحث غري ،من حدة السواد وقتامتهومقدماته، وهذا مما خيفف 

 امعينوال يشملهما على وجه التحديد ،ما خصوص .  

، من خالل ةلون األسود يف درجته غري املخفففنحن بصدد بيان فضائل ال
، ا للتعلق بهألبيض فقدموها أسباباليت اعتمدها الشعراء لبيان وجهه ااألشياء التالية 

  : حملبتهوسبالً

  :املسك
ر املسك مساحة من االستعمال واسعة، فنال قصب السبق، وظهر املثال تصد
ومألت املكان، وطالت الزمان  ،ربهان األسطع، ففاحت رائحة أرجيهاألبرز، وال

                                                           
 .٢٠٥-٢٠٤، ص ١٩٦٦حسني األمني، دار مكتبة احلياة، بريوت،: خاص اخلاص،الثعاليب، تقدمي )٣٠(
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٩٨٤

  : يف سوداءفشممناها أو كدنا، فهذا عبد احملسن الصوري يقول متغزالً

ومسكية شرِ الـن  مــسكية  
  

   املنظـر  الـغدائر مـسكية  
  

  وقامتها للقـضيب   تـتـثنى
  

ـ     رؤذَوتنـظر واللحظ للج 
  

 وحتسبها من خالل احلـديث    
  

  ٣١(ا من اجلـوهر   تنثر عقـد( 
  

ع الشاعر يف رسم صورة هذه املرأة السوداء، فهي تعبق بالرائحة، وتفوح يبد
بالطيب، وتظهر طويلة القامة، ساحرة النظرة، فاتنة الصوت، وهذا كله من عوامل 

 أن نتذكر أن مقاييس اجلمال ليست حمصورة يف اللون فقط، فعمود ااجلمال وعلين
  . )٣٢( العربتلشعر، كما قالاجلمال،هو الطول، ورداؤه البياض، وبرنسه سواد ا

 اجلمال فما املانع من وعلى هذا األساس فهذه السوداء حاصلة على ثلثي
وهذه مقارنة بني املسك األسود والكافور األبيض، يف حماولة لبيان  !عشقها إذن

  :فضل السواد على البياض، يقول علي بن اجلهم
 مر من جهلـه    للس وعائبٍ

  

 فَميــض ذي حمـك     للبِ لٍض 
  

 قولوا له عين أما تـستحي     
  

 )٣٣(!كمن جعلك الكافور كاملس    
  

  :إنسان العني وسويداء القلب
األسود، وعظيم فاعليته، نقيمة فائقة لدور اللو، وذلك بوصفهما اغلب ورودمها مع 

  :ا بني احلجم والدور، يقول ابن رشيق مطردة دائمة إذ ال عالق، صغر احلجمعلى
 يـ احلسن فاسـتجـيب  دعا بك 

  

  وطيـب  يا مسك يف صـبغة     
  

 تيهي على البيض واسـتطيلي    
  

 شبـاب على مــشيب    تيه  
  

                                                           
 .٣ت، ص. دوالسمر، السيوطي، دمشق،لسود  نزهة العمر يف التفضيل بني البيض وا)٣١(
 .٣٣٧ :١، راهيم، القاهرةأبو الفضل إب: شرح مقامات احلريري، الشريشي، حتقيق )٣٢(
 .٨٤، ص ١املصدر نفسه، ج )٣٣(
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 وال يرك اسـوداد لـون  ـِع 
  

   كمقـلة الـشادن الريـبِبِع 
  

                              فإمنا الـنـور عـن سـواد    

 )٣٤(يف أعني الناس والقــلوب     
  

  :ويقول الشريف الرضي
 ننــــيحبك يا لون السواد فإ    أ

  

 يتك يف العينني والقـلب توأما    رأ 
  

 وما كان سهم العني لوال ســوادها      
 

 ليبلغ حـبات القلوب إذا رمــى      
 

 إذا كنت وى الظيب أملى فال تلـم       
  

 )٣٥(جنوين على الظيب الذي كله ملى      
  

  :لطويبويقول أبو عبد اهللا ا
 حتـبك يا سوداء نفسي جبهـدها     

  

 هـافـما لـك ال جتزينها بوداد     
  

 وأنت سواد العني مين أرى بــه      
  

 )٣٦(وليس بياض العني مثل سوادها     
  

 أن حب السود هو حب من نوع املشاكلة، إذ تتقارب األشياء ويرى ابن الرومي
   :بقدر التشابه ، وتتباعد بقدر االختالف، يقول

 وبعض ما فضل السواد بــه     
  

 والـحق ذو سـلم وذو نفـق       
  

 أال تعـيب الـسواد حـلكته   
  

 وقـد يعاب البـياض بالبـهق      
  

 أكـسبها احلب أا صـبغت    
  

 صبغة حب القلوب والــحدق      
  

 فـانصرفت حنوها الـضمائر   
  

 )٣٧(واألعـناق يـعنقن أميا عنـق      
  

                                                           
أبو الفضل إبراهيم، املؤسسة العربية، : شرح مقامات احلريري، الشريشي، حتقيق) ٣٤(

 .٣٣٥، ص١، جةالقاهر
عمر الدسوقي، مطبعة الرسالة، : ة العصر، العماد األصفهاين، حتقيقخريدة القصر وجريد) ٣٥(

 .٦٠، ص٤، قسم١ج
 .١٢٧، ١٢٥، ص ١، قسم١، ج١٩٣٩الذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة، ابن بسام، القاهرة،  )٣٦(
 .٢٧٦، ص١،جه١٣٢٥ديوان املعاين، العسكري، مكتبة القدس،) ٣٧(
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  : لـيـلـال

الليل األسود مقرون يف حس الناس يف األغلب األعم بالغموض، وعدم 
ا اإلخالد إىل النوم والراحة اليت على رأسهوح، حيث يتناسون فضائله الكثرية الوض

ار شاق بعدأن الليل ن، حني أشارر عنه القرآ من العمل والكد، وهو ما عب 
ل بصاحبته باس بن األحنف حني تغزوملثل هذا فطن الع ،لباس، وأن النهار معاش

  :اء قائالً السود»تكتم«
 »تكتم«أحب النساء السود من أجل      

  

 وداومن أجلها أحببت من كان أس      
  

 فجئين مبثل املسك أطيب نكـهة    
  

 )٣٨(وجئين مبثل الليل أطيب مرقـدا 
  

  :اخلال

اخلال له حضور واسع يف عامل اجلمال األبيض، وللشعراء يف أوصافه جوالت 
وجوالت، أما يف عامل اجلمال األسود، فقد جلأ الشعراء إىل استغالله بطرق أخرى 

  :املقايسات املنطقية، يقول بشاروأساليب هي أقرب ما تكون  إىل التفلسف و
 يكون اخلال يف خد نقـي     

  

 سبه املالحــة واجلمــاالفيكــ 
  

 ؤنقه ألعـني مبـصريه    وي
  

 )٣٩(فكيف إذا رأيت اللون خاال     
  

  :ويقول ابن مسلمة

 الم العواذل يف سوداء فامحة    
  

 كأا يف سواد القلـب متثـال       
  

 وهام باخلال أقوام وما علموا    
  

 )٤٠(لأين أهيم بشخص كله خا     
  

                                                           
، ١٩٧٦لشركة التونسية والوطنية، اجلزائر، ابن عاشور، ا: ديوان بشار بن برد، حتقيق) ٣٨(

 .١٧٤، ص٤ج
 .٢٣٦-٢٣٥، ص ١شرح مقامات احلريري، الشريشي، ج )٣٩(
 .٣٨٣، ص١٩٧٩املخالة، العاملي، دار املعرفة، بريوت،  )٤٠(
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  :ار ذه الصورة اجلميلة حقًّمحد بن بكر الكاتب فعبأما أ
ــ ــؤادي فيهــاي  ا مــن ف

  

 ـــم ــزالمتيـ  ا ال يـ
  

ــل بــ  ــان للي  درإن ك
  

 )٤١(فأنت للـصبح خـال     
  

  :خسوف القمر
  اجلمال فيها آتحملْ، ومنعلَموهي ظاهرة طبيعية تكون جزئية وكلية كما 

 ، وقد استغلهاوف اجلزئي يف حالة اخلسمن اجتماع اللونني األسود واألبيض
 »رصرد« يقول . والكلية يف هذا اال كما يبدووظفوها حبالتيها اجلزئيةالشعراء و

  :يف سوداء تشبه القمر يف خسوفه الكلي

ــصقول ــوداء م ــها س  ةعلقت
  

ــا  ــفة فيه ــيب ص ــواد قل  س
  

 تمـه ما انكسف البدر علـى      
  

 )٤٢(يهـــا ليحكونـــوره إال 
  

  :يويقول العسكر

 صرفت ودي إىل السودان من هجر     
  

ـ         زروال التفت إىل روم وال خ
  

 عشق من وجه ومن بدن    أصبحت أ 
  

 ما يعشق الناس من عني ومن شعر       
  

 نقـصة فإن حسبت سواد اخلد م    
  

 )٤٣(فانظر إىل سعفة يف وجنة القمر       
  

  :الكعبة املشرفة

  :يقول أبو متام امللقب باحلجام الطيطلي

 العبـة عبة بذوي األلباب    يا ك 
  

ـ         قيف أصل حسنك معىن غري متف
  

                                                           
 .٢٣، ص٢ الدين عبد احلميد، عامل الكتب، بريوت،جيحممد حمي: معاهد التنصيص، العباسي، حتقيق )٤١(
 .٣٩، ص٢ب، النويري، جاية األر) ٤٢(
 .٢٦٣ :١،ه ١٢٩٩ ئي، مطبعة إدارة الوطنمطالع البدور يف منازل السرور، البها) ٤٣(
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 خلقت بيضاء كالكافور ناصعة   
  

 )٤٤(فصرت سوداء من مثواك يف احلدق      
  

البن «، »الذخرية« عما عليه يف كتاب ات األول خمتلفًوقد ورد مطلع البي
حياء يف الرواية األوىل اليت إل، ويبدو أن ا)يا كعبة(بدالً من ) يالعبة: (، فجاء»بسام

بلغ وأمجل؛ فالناس تطيل النظر إىل أ أقوى، وداللتها »مطالع البدور«وردت يف 
الكعبة تعبدا، متا وإعجاباذفكرة فيها متحرية جبماهلا األخ.  

  :املرأة السوداء يف أخيلة الشعراء

د مراتب حد ت اليتعند إدراكنا لألشياء من حولنا يلتقط العقل بعض املثريات
 التعويض الواضح عن ، قد جيلب لكل متفكر وحيداحلسن والقبح، فالليل مثالً

ذهب بعض الشعراء إىل التغين بالليل ملا يف الليل من إثارات ، و)٤٥(خلفية معينة
 والسمو ونداءات تقفز م إىل عوامل تروق هلم، وتؤدي إىل انفتاح قرائحهم

 لدى در اإلشارة هنا إىل وجود إمكان كبري وجت.بأرواحهم يف فضائه الرحب
عراء على اجلمع بني املتناقضات، وخلق نوع من االنسجام بينها، وذلك نتيجة الش

يف مفهومه ) أوملان( كما يذهب ،الكتشاف عالقة غري متوقعة بني األغراض املتباينة
جيد أن كثرياً منهم بع أثر الشعراء خلف النساء السود، ومن يتت)٤٦(اللصورة حتديد 

 كهيامهم باملرأة البيضاء، ومل نشعر حلظة بانفتاح مل يكن يهيم يف هذه املرأة السوداء
مقرائحهم، ومل نسمع أنم، ومل يشكوا من أمل ا ،الوعة  و،لفراقوال دقات قلو

 عقوهلم، يستعملوناهلجر، بل ظهروا مدافعني عن عشقهم منصرفني لتربيره، 
وينسم ومشاعرهموان قلوصورة يف ، وبدت ال؛ وهلذا جاء اخليال عندهم حمدود

                                                           
 .٢٦٣ املصدر نفسه، ص)٤٤(
 .٨٧، ص١٩٩٨ عابد إمساعيل، دار الكنوز، بريوت: قلق التأثر، هارولد بلوم، تر: ينظر )٤٥(
)٤٦(see: ullman shephan, Quelques questions de methode, langue et 

literature, 1961, p:45  
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؛ ألن الصورة الناجحة جيب أن يكون  جداشعرهم آنية بسيطة، وهذا أمر طبيعي
  .)٤٧(ا معها وا منفعالًمنبعها القلب، وأن يكون صاحبها جريئً

، وهو )٤٨(»ة الصورة ترمجة الغريب إىل مألوفليس مهم«: يقول صالح فضل
انت مبتغاها ومطلبها، ، وجهدت فيه أميا جهد؛ فك به الصورة هنا كثرياتلغشما 

وسواد القلب تارة فاملرأة السوداء مثل املسك املعهود تارة، وهي مثل سواد العني 
. ، وهي مثل القمر يف حالة اخلسوف، وهي مثل الكعبة»اخلال«أخرى، وهي مثل 

وكل هذه صور تتوسل الرضا، وتستجدي القبول، وتتمىن اإلقناع؛ فتستغل الرائحة 
لعيون  تطغى على سواد املسك، وتستعري القيمة واألمهية من االذكية مرة لتجعلها
احلسن وجمهره؛ لتسويغ السواد ؛ فتضعه حتت عدسة »باخلال«والقلوب، وتتوسل 

وتسويقه، وأخرياً تتقدم الكعبة املشرفة بإحيائها الديين العارم عنصرا لتسويق ا مهم
  .اللون األسود، ومنحه رخصة القبول

 أو - ارف القلوبشعراء إىل الوقوف باخليال على مشلقد انصرف بعض ال
وا إىل دواخلها، وظلوا يطوفون يف شعاب العقول، جل فلم ي-هكذا ظهروا لنا

  .يبحثون عن دليل هنا، ودليل هناك 

 يقع على عاتق املتلقي للنص، فالقيم  فإن دورا رئيسيا،ومهما يكن من أمر
ن ، ومما ميك)٤٩(ي هلذا النص وتفاعله معهاجلمالية ألي نص تكون بإدراك املتلق

ن ا بالرأي اجلمعي، وأا جدهو أن الشاعر مازال يبدو مهتم ،مالحظته يف هذا املقام
إىل مم على إرضاء الذات، حىت سرى مثل هذا الشعور العاإرضاء اآلخرين مقد 

                                                           
، ١٩٨٢أمحد اجلنايب، دار الرشيد، بغداد،: الصورة الشعرية، سيسيل دي لويس، ترمجة) ٤٧(

 .٢٣،٢٩،٤٤،٥٠ص 
 .٧٥، ص ٢٠٠٣، ٢نظرية البنائية يف النقد األديب، صالح فضل، مكتبة األسرة، ط )٤٨(
)٤٩(See: Iser, the Implied Reader, Patterns of Communication In fiction from 

Bunya to Bockett, Baltimor, 1974, PP: 274 – 275 
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ساء هي بنت ا أن هذه العاطفة جتاه هذا اللون من النعلم ،األشياء العاطفية اخلاصة
اتمع الشرعية، ووليدة العالقات االجتماعية اليومية الكفيلة بتوليد األلفة وإذابة 
ه كل املوانع والعيوب اليت يراها الناظر من بعيد، واليت يوشك أن يقع فيها هو نفس

  يف حديثها السابق يف هذا البحث،»ابنة اخلس«لو اقترب، وهو ما أشارت إليه 
ئلت مل زعندما سنت بعبدها ومل تزنحبر ا تأثري العوامل ، فكان اجلواب متضمن
 واملشاهدة اليومية، فكل هذا صنيع عية وعلى رأسها االختالط والكالماالجتما

نسي العيوب والفروق، وهذا أمر وجد يف املاضي، ويوجد يف االعتياد الذي ي
ا عن  اإلحساس، بعيدا إال استغراب من كان خارج منطقة استغراباحلاضر، وال يثري

  .دائرة الواقع، غري مدرك مدى التأثر والتأثري الذي ينتج عن مثل هذه احلاالت

  :اخلامتة
تعهي احلكم اجلمال عند اإلنسان، و العني نافذة القلب، وبوابة تذوق د

طر ا فُ ذلك بطريقة عفوية خاصة جدجيري، و على اجلمال ومفاتنه»املزاجي«
ا، ويصبح االنفعال اخلاص ا خاصمن هنا يكون اجلمال أمراإلنسان عليها، و

ا مينح الشاعر املقدرة على التعبري عن نفسهحمرض،ا  وهذا البحث طرق موضوع
  .ظل نادر الظهور، قليل التداولع الواقع من مواضي

هلذا، سعى هذا البحث وراء مكافحة هذه الندرة اليت طالت هذا النوع من 
املواضيع، ورصجمموعة من األشعار العاطفية اليت قيلت يف املرأة السوداء؛  د

 فكانت حبق وليدة شرعية لعالقة إنسانية موجودة بني الذكر واألنثى يف كل زمان
واقف؛ ألا وتتخطى األلوان واألجناس واألديان، وال يقف يف وجهها  ومكان،

  .نكر جحودوتتحدى كل م ،تتأىب على القيود، وجتتاز احلدود
ا عرض هذا البحث موعة من القضايا اليت تتصل باحلب والعشق، كم

 املتخصصني نط على كثري م ودواعي كل منهما، وهي مسائل ختتلوالفرق بينهما،
  .وغري املتخصصني



  ٩٩١

  
  
  

 رسائل العالّمة حممد اخلَضر حسني
  التواصل اللغوي ووظائفهيف قراءة 

  
  )*(ف وغليسييوس .د

  

  : نبذة من سرية اخلضر-١

األخضر بن احلسني بن علي بن يسألونك عن حممد اخلضر احلسني، قلْ إنه حممد 
 الواحد  األديب العامل املتعدد املعارف واملشارف، العابر لَألصقاع واَألفْضية،عمر،
مفردا بصيغة اجلمع، أو مجعا يف هيئة مفرد، يتعدد ويتنوع، فيتنافس الناس : املتعدد

، لكنه يضيق ذا االنتساب الضيق وذاك االنتماء »تأميمه«وتتنازع الدول يف جتنيسه و
  .املغلق، ويأىب إالّ أن يكون حبجم األمة اليت ينتمي إليها

سوري ..  املولد؛ تونسي املنشأ»نفطي«.. األصل  اجلذور؛ جزائري »طولقي«
 إىل حني(املستقر مصري املقام واملرقد واجلنسية).. ولو. ...  

  ... .إسالمي امللّة والنحلة.. زوعـعثماينُّ الن.. عريب اَألرومة

شرعي، عامل .. مجمعي اللِّسان.. فَصيح القلب.. أزهري املشيخة.. زيتوين التكوين
،فكري ٌصحفي، وناقد أديب ووباحثٌ لغوي، وكاتب ،ر ناظمالةشاعرح وأديب ...  

  ... .كلُّ هذا وأكثر.. هو هذا
                                                           

  .باحث وأستاذ جامعي من اجلزائر) *(
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، وقد )موسوعة العلماء واألدباء اجلزائريني(لذلك، فال عجب أن جند امسه ضمن 
تارخيي فظيع خيص ب جلزائريته فأوقعها يف خطأعصماها التفطة ن( مكان ميالده أع

، وال عجب أيضا !)١ (»)...بسكرة( بطولقة م١٨٧٣/ ٧/ ٢١ من مواليد« ):التونسية
 ه صاحبخصرِ صفحات كاملة من جزئه الثاين) تراجم املؤلفني التونسيني(أن يشبع:  

أصل سلفه من بلدة طولقة باجلنوب .. حممد اخلضر بن حسني بن علي بن عمر«
فطة باجلنوب الغريب التونسي يف إقليم اجلريد، وهي غري اجلزائري، انتقل والده منها إىل ن

  .)٢ (»... جويلية٢٣/ رجب٢٦ولد بنفطة يوم . (...)بعيدة عن احلدود اجلزائرية 
ليس من تقاليدها ) على السواء(وبالنظر إىل أنّ العائالت اجلزائرية والتونسية 

سكني الضاد، أو بفتح بكسر اخلاء وت (»اخلضر« أبنائها اسم االمسية أن تطلق على
ما اما في، فإننا نوافق حممد حمفوظ مت)اخلاء وكسر الضاد، أو بفتح اخلاء والضاد معا

امسه يف األصل األخضر مث حوره إىل اخلضر، ووالده امسه احلسني، «ذهب إليه من أنّ  
عادم يف حذف كلمة ابن قبل اسم األب وحذف  وملّا استقر بالشرق جرى على

  .)٣(» التعريف من اسم والدهحرف
اطّلعنا على عدد غري قليل من الكتابات اليت ترمجت حلياة حممد اخلضر، 

 ١٨٧٥ و١٨٧٤ و١٨٧٣فألفيناها خمتلفة يف حتديد سنة ميالده بني سنوات 
يف شهر فيفري حتديدا،  (١٩٥٨، لكنها تجمع على أنّ وفاته كانت سنة ١٨٧٦و

  ).ه١٣٧٧املوافق لشهر رجب 
مثةَ إمجاع كذلك على أصله اجلزائري ومولده التونسي؛ كما هي احلال لدى عمر 

  : رضا كحالة الذي يصر على شكل االسم بفتح اخلاء وكسر الضاد
                                                           

  .٤٢، ص ٢٠٠٣ائر، موسوعة العلماء واألدباء اجلزائريني، دار احلضارة، اجلز )١(
  .١٢٦، ص ١٩٨٢ بريوت، ،١، ط٢يني، جتراجم املؤلّفني التونس: حممد حمفوظ )٢(
  .١٢٦نفسه، ص  )٣(
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حممد اخلَضر حسني، عامل، أديب، أصله من اجلزائر، وولد يف قفصة من مقاطعة اجلريد «

لّى التحرير بالقلم العريب يف وزارة احلربية ة وتو، سافر إىل القسطنطيني(...) ا بتونس، ونشأ

  .)٤(» رجب، ودفن بتربة آل تيمور١٢ يف ، ويل مشيخة األزهر، وتويف بالقاهرة(...)

ما كتبه حييل على عمر رضا كحالة في) دبيةمصادر الدراسة األ(ومع أنّ صاحب 

واملولد؛ عن الشيخ، إالّ أنه خيالفه وخيالف ما أمجع عليه اآلخرون خبصوص األصل 

 أول شيخٍ جلامع األزهر يف عهد حكومة الثورة يف مصر، «وذلك حني يكتب عنه أنه 

عامل جليل، شاعر، وجماهد كبري، ومصلح اجتماعي، تونسي املولد والنشأة، مصري 

امع  ، وعضو١٩٥١الدار واإلقامة، وعضو مجعية كبار العلماء يف األزهر منذ عام 

مع اللغوي يف مصر، ورئيس مجعية اهلداية اإلسالمية، العلمي العريب بدمشق وا

، ورئيس حترير جملة نور اإلسالم وجملة لواء ئيس جبهة الدفاع عن مشايل إفريقيةور

  .)٥(»... اإلسالم، ومنشئ جملة اهلداية اإلسالمية

الطولقي تارةً، أو ) أو حممد األخضر بن احلسني(وهكذا، فإنّ حممد اخلضر حسني 
رة، أو حممد اخلضر حسني اجلزائري تارةً أخرى؛ كما هو مدونٌ على التونسي تا

، نبتةٌ علمية خضراء )٦()القياس يف اللغة العربية(غالف الطبعة اجلزائرية لكتابه 
باسقة، جذورها ضاربةٌ يف تربة جزائرية، وساقُها تونسية النشأة واالمتداد، 

ها ذاهبةٌ يف مساٍء عربية إسالمية قَصةوفروعي. ...  
                                                           

 دار - تراجم مصنفي الكتب العربية، مكتبة املثىن -معجم املؤلفني : عمر رضا كحالة )٤(
  .٢٨٠-٢٧٩، ص ٩ت، ج.إحياء التراث العريب، بريوت، د

  .٧٣٧، ص ٢٠٠٠، بريوت، بية، الطبعة األلفيةصادر الدراسة األدم: يوسف أسعد داغر )٥(
  .١٩٨٦القياس يف اللغة العربية، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، : حممد اخلضر حسني اجلزائري) ٦(
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م، مثَّ درس به، وأصدر ١٨٩٨أحرز شهادة التطويع من جامع الزيتونة سنة 
، مث ١٩٠٥زرت سنة ـا ببن، اشتغل قاضي١٩٠٤سنة ) السعادة العظمى(جملة 
س١٩١٢ املشرق العريب سنة ، هاجر إىل١٩٠٧ا باملدرسة الصادقية سنة مدر برفقة 

ريس يف املدرسة السلطانية إىل غاية غالً بالتدتشخوته، حيث استقر بدمشق مإ
 بتهمة االخنراط يف حركة سرية عربية معادية -  خطأً -، وهناك سجِن ١٩١٧

 أكثر من ستة أشهر أُفرج عنه دية، وذلك على عهد مجال باشا، وبعللدولة العثمان
ا بوزارة حيث اشتغل حمررا عربي) سطنبولإ(بوت براءته، سافر إىل األستانة د ثبع

  .احلربية، مث عاد إىل دمشق ليشتغل بالتدريس يف بعض معاهدها

، أصدر الفرنسيون حكما عليه ١٩٢٠وبعد االحتالل الفرنسي لدمشق سنة 
إىل القاهرة حيث اشباإلعدام غيابي ا بدار الكتب املصريةا، ففرحنال .تغل مصح 

كلييت الشريعة شهادة العاملية من األزهر الشريف حيث تفرغ للتدريس به يف 
  .وأصول الدين زهاء عشرين سنة

  ).األزهر(، مث جملة )نور اإلسالم(توىلّ رئاسة حترير جملة 

عين يف عضوية امع اللغوي بالقاهرة وجممع اللغة العربية بدمشق وهيئة كبار 
، ١٩٥٤ إىل جانفي ١٩٥٢العلماء بالقاهرة، وأصبح شيخا لألزهر من سبتمرب 

  .١٩٥٨ دمشق مث عاد إىل القاهرة حيث تويف يف فيفري بعدها سافر إىل
يف اإلسالميات واللغويات والفكر والنقد وأدب  )٧(ترك مؤلفات خمتلفة

ومؤلفات أدبية أخرى منها كتاب عن اخليال يف الشعر العريب، وديوان  الرحلة،
، ومنها ١٩٤٦طُبع مرات خمتلفة ابتداًء من سنة ) خواطر احلياة(شعر بعنوان 

                                                           
مصادر الدراسة ، ١٣٥ -١٣٢م املؤلفني التونسيني، ص تراج: تراجع قائمة مؤلفاته ضمن )٧(

  .١٥٦-١٥٥ اخلضر، ص رسائل، ٧٣٨األدبية، ص 
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٩٩٥

  . )*(خمتارات من رسائله اليت سنخصها ذه الوقفة الدراسية
  :رسـائـل اخلضــر - ٢

من أوراق (هي املدونة املركزية هلذه الدراسة، نشرت ضمن مشروع سلسلة بعنوان 
، وقد تفضل جبمعها وإخراجها وتوثيقها وحتقيقها )ومذكرات اإلمام حممد اخلضر حسني

، )وهو ابن شقيقه زين العابدين بن احلسني التونسي (األستاذ علي الرضا احلسيين
  .)٨()اخلضررسائل (: ، بعنوان١٩٩٤سينية للكتاب، عام  الدار احليفونشرها 

 بني إليه، ٤٥وتضمرسالة أرسلها إىل أخٍ كرمي أو صديق محيم من أقرب املقر 
ا فيه عن ما يكتبه امرؤ إىل آخر معبر«  مبا هو )الرسالة(يصدق عليها مصطلح 

شؤون خاصة أو عامة، وتكون الرسالة ذا املعىن موجزةً ال تتعدى سطورا 
وقد يتوخى . حمدودة، وينطلق فيها الكاتب عادةً على سجيته، بال تصنع أو تأنق

  .)٩(»حينا البالغة والغوص على املعاين الدقيقة فريتفع ا إىل مستوى أديب رفيع
وتكون موجزة . يكتبه املرء إىل صديقه أو أهلهما «: أو هي بتعريف مماثل

، وكذلك )١٠(»حمدودة املوضوع، سهلةَ األسلوب، خالية من التأنق اللفظي غالبا
 .يف عمومها) رسائل اخلضر(كانت 

                                                           
  :من آثار العالّمة الشيخ حممد اخلَضر حسني )*(

 - » ييف الشعر اجلاهل« نقض كتاب - دراسات يف اللغة - دراسات يف العربية وتارخيها -
 - تراجم الرجال -وجامع الزيتونة  تونس -خواطر احلياة  -اخليال يف الشعر العريب 

 اإلسالمية  الشريعة-ات يف الشريعة اإلسالمية دراس- الرحالت –الدعوة إىل اإلصالح 
 - رسائل اإلصالح- اهلداية اإلسالمية- حماضرات إسالمية -صاحلة لكل زمان ومكان 

 - أسرار التنـزيل - بالغة القرآن -  حممد رسول اهللا وخامت النبيني-هدى ونور 
اإلسالم وأصول « نقض كتاب - نظرات يف اإلسالم وأصول احلكم -القاديانية والبهائية 

  ].الة [. السعادة العظمى-» احلكم
  .١٩٩٤رسائل اخلضر، الدار احلسينية للكتاب، دمشق، : علي رضا احلسيين )٨(
  .١٢٢، ص ١٩٧٩، دار العلم للماليني، بريوت، ١املعجم األديب، ط: جبور عبد النور )٩(
  .٤٧٨، ص ١٩٩٩ بريوت، ،٢، ج٢ألدب، طاملعجم املفصل يف ا: حممد التوجني )١٠(
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٩٩٦

 :فـن الـرسالـة ونظريـة التواصـل - ٣

، أنّ أسلَم قراءة هلا من مجيع جوانبها )رسائل اخلضر(بدا لنا، وحنن نتفحص 
نظرية : اليت قد تسميها بعض الكتابات العربية(البد أن تربطها بنظرية التواصل 

  ).  اإلبالغ أو االتصال أو التخاطبالتبليغ أو
من آالء الدرس اللساين احلديث يف  )Communication( وتعد نظرية التواصل

تبلور هذا تشرحيه جلهاز الفعل الكالمي والوقوف على األطراف الفاعلة فيه، وقد 

 ترسيمته الشهرية لعناصر الفعل يف )R.Jakobson( الصنيع لدى رومان جاكبسون

  .التواصلي وما يتولد عنها من وظائف لغوية

تقوم نظرية التواصل لدى جاكبسون على ستة عناصر فعالة، متثّل األطراف 

 يهاملرسل إل ،)Destinateur(املرسل : الرئيسية يف كلّ عملية تواصلية، هي

)Destinataire(، الرسالة )Message(،السياق  )Contexte( ،وسيلة االتصال أو 

  .)Code( الشفرة، )Contact(الصلّة 

وعن كلّ عنصر من هذه العناصر الستة تتولد وظيفة لغوية، بالشكل الذي يربزه 

  :)١١(الشهري) اجلاكبسوين(هذا املخطط 
                                                           

  :رجى التماس هذه النظرية مفصلة يفي )١١(
Jean Dubois (et autres): Dictionnaire de Linguistique, Librairie 
Larousse, Paris, 1973 P 96 − 99 (Communication), et P 216 
(Fonction),et P314- 315- 316 (Message). 

مترمجةً إىل العربية ) ل اللغوي ووظائف اللغةالتواص(كما ميكن االطالع على مقالة جاكبسون 
، املؤسسة ٢ قراءات متهيدية، ط–) علم اللغة احلديث(األلسنية : ضمن كتاب ميشال زكريا

  .٩١-٨٥، ص ١٩٨٥اجلامعية للدراسات، بريوت، 
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   )الوظيفة املرجعية(السياق   

      
 املرسل إليه  الرسالة  املرسِل

)الوظيفة اإلفهامية(  )الوظيفة الشعرية(  )الوظيفة االنفعالية(  

      
    )نتباهيةالالوظيفة ا(الصلة   

      
    )الوظيفة املعجمية(الشفرة   

من الواضح يف هذا الشأن أنّ هذه الوظائف اللغوية ال تسود بالدرجة نفسها 
ر؛ إذْ ادة وختتلف من منط خطايب إىل آخيف كلّ خطابٍ، بل تتباين درجة السي

 على اخلطاب اللغوي العادي، مثلما تغدو »وظيفة مهيمنةً«تصبح الوظيفة اإلفهامية 
  ... .الوظيفة الشعرية هي املهيمنة على اخلطاب األديب اإلبداعي، وهكذا دواليك

 ):رسائل اخلضر(عناصر التواصل ووظائف اللغة يف  - ٤

  :م فعل التواصل لدى جاكبسون كما أسلفْنامثةَ ستة عناصر حتْكُ

  :ـرسل امل- أ- ٤

، وهو هنا اإلمام )املتكلّم(أو ) الباثّ(وقد يسمى يف استعماالت اصطالحية أخرى 

                                                                                                                                        
، الدار العربية للكتاب، ٣األسلوبية واألسلوب، ط: عبد السالم املسدي - :وراجع كذلك

  .١٦١-١٥٧ت، ص .دليبيا،  -تونس
، )جتليات احلداثة(نظرية التبليغ بني احلداثة الغربية والتراث العريب، جملة : عبد امللك مرتاض
  .٢٢-١٣، ص ١٩٩٢، ١، ع١جامعة وهران، س
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٩٩٨

  .إىل أصدقائه وأقاربه) الرسائل(العالّمة حممد اخلضر حسني الذي يضطلع بإرسال هذه 

ز حول املرسل يمن خالهلا ومعلوم، يف نظرية التواصل، أنّ الرسالة حني تتمرك
، ويسميها )Fonction émotive( وظيفة لغوية خاصة تسمى الوظيفة االنفعالية

  ).Expressive( الوظيفة التعبرييةآخرون 

زع إىل ـالتعبري املباشر عن موقف الفرد مما يتكلم عنه، فهي تن«وتستهدف 
تطغى على الرسالة ، حيث )١٢(» بوجود انفعال ما صحيح أو مصطنعإعطاء االنطباع

  .عواطف املرسل وانفعاالته، وتسود عالمات التعجب وسائر األساليب اإلنشائية

، ال تكاد تبدو  جداأنْ تبدو هذه الوظيفة باهتةً) ضررسائل اخل(لكن الغريب يف 
إال يف مطلع الرسالة أو يف ختامها أحيانا؛ وذلك حني يكون يف موقف تبليغ التحية 

حتية كاملةً وتشوقًا «:  كقوله حملمد الطاهر بن عاشورإىل املرسل إليه،ووصف أشواقه 
  :، أو قوله حملمد الصادق النفري)٩ص  (»...مفرطًا

تلقيت مكتوبكم العزيز، فمأل قليب أُنسا، ولكنه أذكى العج الشوق إىل «
  ).١٥ص  (»...ى املصافاة املطرزة باآلدابجمالسكم املؤسسة عل

يوي آخر لربوز هذه الوظيفة االنفعالية، هو موقف احلنني إىل وهناك جمالٌ ح
يج هواه، مسقط الرأس ومرابع األنس بتونس اخلضراء اليت كثريثري شجونه وا ما ت

  )١٢٥-١٢٤ص( :كما يف رسالته الشعرية إىل علي النفري
 رعى اُهللا حسن العهد هـز قرحيةً     

  

 فألقت علينا من حالها فَرائـدا       
  

 ورب قصيد هاج ذكـرى تثري من     
  

 تباريح شوق ما يذيب اجلالمدا       
  

 قصيد بدا من أفْقِ أرضٍ نشأت يف      
  

 مهاد رباها ال عدمت القصائدا      
  

                                                           
  .٨٦، ص )األلسنية(التواصل اللغوي ووظائف اللغة، ضمن : رومان جاكبسون )١٢(
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٩٩٩

 طلعت عليـنا واشتيـاقي لـتونسٍ   
  

 يقلّب مجرا بني جنيب واقــدا        
  

ة، فيترجم هـذه    ويستبد به تارة أخرى هذا احلنني إىل الربوع التونسية البهيج         
أمري شعراء تونس حممد الشاذيل     (العواطف الوجدانية اجلياشة يف رسالة شعرية إىل        

  )١٣٤، ١٣٣ ،١٣٢ص( ):خزنه دار
 أبيت سبعني عامـا واهلـوى يقـظٌ       

  

 أَرى بِمرآته احلَصباء كالـدررِ       
  

       ـنم ـيراك أنا وما أدحق تريد 
  

 ِء يف ضجرِ  حر اشتياقي إىل اخلضرا      
  

       ترـدض اليت صاألر ي بِأَنْ أَرِدل نم 
  

 منها وأَفْتح يف أرجائها بصري      
  

أما خارج هذه املواقع الوجدانية، فيبدو اإلمام العالّمة زاهدا يف اإلفضاء 
ىل بعواطفه، متواضعا، ولوعا بنكران الذات، وتبدو لغته االنفعالية العاطفية مغلولةً إ

العنق، ولعلّ ذلك أن يكون أكثر وضوحا يف رسالته إىل شقيقه حممد املكي بن 
احلسني، حني أخربه بأنه يف سبيله إىل كتابة مذكراته وسرية حياته ونشرها بني 

ت أن أمسيها وقد شرعت يف تنظيم مذكراتنا يف احلياة اليت اختر... «: الناس
مش الذي وضعه جامع هذه الرسائل ، لكن اهلا)١٢٩ص  (»)...مراحل احلياة(
يقطع قولَ كلِّ خطيب؛ إذ يشري علي الرضا احلسيين إىل ) وهو هامش فاجع حقا(

مث سرعان ما ) وتقع يف ثالثة جملّدات(أنّ اإلمام قد باشر يف إعداد مذكراته للنشر 
الً يف االتفاق على نشرها جبريدة لك وقام بتمزيقها، بعدما شرع فععدل عن ذ

 لتسلُّممسلسلةً، لكن املفاجأة حدثت عندما جاء مندوب اجلريدة ) صريامل(
استخرت اهللا ووجدت أنّ « : اهللافوجده قد مزقها، بعدما تردد واستخار املذكرات

وفيه تزكية لنفسي، وأنا ال أريد أن أزكي نفسي،  ا عن النفسنشرها يعترب حديثً
أما هذه املذكرات فقد عدلت عن املواصلة وليستفد من شاء مبا شاء من كتابايت، 

  .   )١٣ (»...فيها
                                                           

  ).١هلامش ا (١٣٠رسائل اخلضر، ص : علي الرضا احلسيين )١٣(
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١٠٠٠

إنّ يف هذا املوقف، من مصادرة األنا ونكران الذات واخلوف من تزكية النفس 
ل، وإذنْ تا لغياب التركيز على املرسا قاطعاملبالغ فيه، تفسري إىل هذا احلدع راج

  .الوظيفة االنفعالية يف رسائل اخلضر
  :سـل إليـه املـر- ب - ٤

  .)املتلقي(أو ) امللتقط(أو ) املتقبِّل(أو ) املستقبِل(وقد تطلَق عليه تسميات أخرى من قَبيل 
على قائمة بأمساء أصدقاء حممد اخلضر وإخوانه ) رسائل اخلضر(يحيل املرسل إليه يف 

انية، مع  امسا خصها اخلضر برسائله العلمية واإلخو١٦وخالّنه، وتتضمن تلك القائمة 
  :تفاوت واضح يف نصيب كلِّ اسمٍ من الرسائل اخلمس واألربعني، على هذا النحو

  %).٣٣,٣٣ رسالة، بنسبة ١٥(حممد الطاهر بن عاشور  -
 %).٢٨,٨٨ رسالة، بنسبة ١٣(حممد املكي بن احلسني  -
 %).٨,٨٨ رسائل، بنسبة ٤(حممد الصادق النيفر  -

ك، أمحد تيمور باشا، زين العابدين بن احلسني، خليل مردم بك، عبد القادر املبار
علي النيفر، حممد الشاذيل خزنه دار، حممد املأمون النيفر، سعيد أبو بكر، حممد املكي بن 

، حممد رشيد رضا وزير املعارف املصرية، صديق أديبعزوز، حممد املقداد الورتتاين، 
 %).٢٨,٨٨: مة جمموعهاوبنسبة عا(برسالة واحدة إىل كلّ منهم !): خطاب مفتوح(

 مرسالً إليه، ختتلف هويام املعرفية واالجتماعية والسياسية؛ فمنهم الشاعر ١٦هناك إذن 
وسوري ومصري م بني تونسيومنهم األديب ومنهم العامل ومنهم الوزير، وتتنوع جنسيا.  

ن وزين العابدين ب) ١٩٦٣-١٨٨٣(وباستثناء شقيقيه حممد املكي بن احلسني 
، )١٩١٦-١٨٥٤(، وخاله حممد املكي بن عزوز )١٩٧٧- ١٨٨٨(احلسني 

الً أيضا، الذين قد نتبين هلم أص) ١٩٤٥-١٨٨٧(وربما عبد القادر املبارك 
ا، فإنّ القائمة ختلو من أمساء جزائرية معروفةجزائريفهل معىن ذلك أنّ !ا خفي ،

 ببين جلدته مل ترتقِ إىل مرتبة أو أنّ عالقاته! الشيخ قد فك االرتباط باألصل؟
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١٠٠١

الصداقة وتبادل الرسائل؟ أو أن رسائله األخرى اهولة شذّت عن هذا اموع من 
  ... .رسائله؟ أو أنّ األمر جمرد مصادفة ال غري؟

  !... .كان األمر كذلك أم أنّ هناك احتماالت أخرى ال نعلمها؟أترى 

رائن دالّة على أنّ الشيخ قد التقى بكبار  ذلك كلّه، أنّ هناك قمعلكن املعلوم، 
وإنْ مل تترجم تلك العالقات يف هذه (أعالم اجلزائر لقاءات علمية ودية خالصة 

اليت قام ا يف الشرق  )١٤()الرحلة اجلزائرية(، ومنهم من أشاد م يف !)الرسائل
) ١٩٣٣-١٨٦٦(اية ؛ كالشيخ عبد احلليم بن مس١٩٠٤اجلزائري، وحررها سنة 

، والشيخ حممد بن أيب »فصاحة لسانه الساحر« و»خلُقه الناضر«الذي أشاد بـ 
شنب، والشيخ عبد القادر ااوي، والشيخ أمحد البوعوين، والشيخ محدان بن 

  .الونيسي، والشيخ أمحد بن ناجي، وغري هؤالء من األمساء اليت ترصع رحلته البهية
سيس ين الذي كان شريكًا للشيخ يف تأال أثر يف هذه الرسائل للفضيل الورتال

؛ إذْ كان الشيخ رئيسا هلا واألمري خمتار اجلزائري )جبهة الدفاع عن مشال إفريقية(
نائبا عام١٥(اا للرئيس، والورتالين كاتب(.  

وال أثر لعبد احلميد بن باديس الذي أخذ عنه دروسا يف املنطق، وأخرى يف 
، )١٩٣٧جويلية  (»الشهاب« أشاد به يف جريدة ، وقد)١٦(التفسري جبامع الزيتونة

وحدة (، يف مقال عنوانه »ضر حسني التونسي اجلزائري األصلالشيخ اخل«ومساه 

                                                           
 -األوملب اإلفريقي«، ضمن خمتارات )١٩٠٤(ئرية الرحلة اجلزا: حممد اخلضر بن حسني )١٤(

، دار ١، اختيار وحترير وتقدمي نوري اجلراح، ط»٢٠٠٥ -١٩٠٠اجلزائر بعيون عربية 
  .١٠٣-٨٥ص  ،٢٠٠٧السويدي، أبو ظيب، 

  .٨٣، ص ١٩٨٢ر احلداثة، بريوت، اجلدل الثقايف بني املغرب واملشرق، دا: عبد امللك مرتاض )١٥(
عمار الطاليب، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، . ابن باديس حياته وآثاره، مجع ودراسة د )١٦(

  .٧٦، ص١، ج١٩٨٣



  )٤(اجلزء ) ٨٤( الد –لة جممع اللغة العربية بدمشق جم
  

  

١٠٠٢

نقَل خالله كالما ، )١٧()أبناء املغرب العريب يف الشرق العريب: الشمال اإلفريقي
  .، األستاذ حمب الدين اخلطيب)الفتح(ا مجيالً كتبه صاحب مشرقً

 إىل أنه كان ١٩٣٥ كذلك للشيخ البشري اإلبراهيمي الذي أشار عام وال أثر
يرافق الشيخ اخلضر بن احلسني، بدمشق، يف الذهاب ليالً إىل دار الشيخ جت 

مع أن هذه الرسائل توحي بأنّ عالقة ( )١٨(البيطار للسمر مع الشيخ رشيد رضا
مثّ عاود يف !). األقل مصر على بالشيخ رشيد رضا مل تكن على ما يرام، يف اخلضر

تأكيد العالقة اخلاصة اليت ربطته بصاحبه اخلضر أيام دمشق يف  إىل ١٩٤٩»بصائر«
 على موعد الجتماع، وكان كنا ال نفترق من اجتماع إال«: العلم واألمسارجمالس 

واسطة العقد يف تلك االس األستاذ اجلليل واألخ الويفّ الشيخ األستاذ حممد 
ويا يوم الوداع ما أقساك، وإنْ كنت ال أنساك، ال أنسى بعد ..). .(اخلضر حسني 

ثالثني سنة ولن أنسى ما حييت موقف الوداع مبحطة الربامكة، واألستاذ اخلضر 
مجيل صليبا، وبديع املؤيد، ونسيب : يكفكف العربات، وتالمذيت األوفياء

؛ فكيف )١٩(»... السكري، واأليويب، يقدمون إيلّ خبطوطهم كلمات يف ورقات
ترى مل تتحول تلك العربات املذروفة من عينيه إىل قطرات حبر مسكوبة على 

  !... .قرطاس؟ أم أنّ األمر قد حدث وحنن عنه غافلون؟

وإذا كنا نستغرب هذا الغياب اجلزائري، فإننا ال نستغرب أبدا أن نرى حممد 
بالقسط األوفر من هذه  يستبد -  مرسالً إليه - ) ١٩٧٣-١٨٧٩(الطاهر بن عاشور 

، كيف ذلك وهو مفيت الديار التونسية وأحد أكرب %)٣٣بنسبة تفوق (الرسائل 

                                                           
  .١٤٤، ص ٤نفسه، ج )١٧(
أمحد طالب اإلبراهيمي، دار الغرب . آثار اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي، مجع وتقدمي د )١٨(

  .١٨٠، ص ١، ج١٩٩٧اإلسالمي، بريوت، 
  .٥٦٧-٥٦٦، ص ٣نفسه، ج )١٩(



  يوسف وغليسي.  د–رسائل العالّمة حممد اخلَضر حسني 
  

١٠٠٣

علمائها يف الفقه والشريعة والتفسري، وشيخ جامع الزيتونة وعميده، وعضو اامع 
  غروالشهري، ال) اإلسالم وأصول احلكم(اللغوية، وهو شريك اخلضر يف نقد كتاب 

العالمة «، وخيلع عليه ألقاب )٩ص  (»حيدصديقي الو«ه بعبارة بعد ذلك أن ينعت
، )١٣ص ( »العالّمة العمدة النحرير األكمل«، و)٩ص ( »د اإلسالمجم«و »النحرير

  ... .،)١٤ص  (»العالمة اهلُمام«، و)١٣ص  (»العالمة األجلّ «و

ألسباب ، وهي مرتبة يتبوؤها )شقيقه(ويليه يف الترتيب حممد املكي بن احلسني 
  .علمية وأخرى أُسرية متعلّقة بصلة الرحم اليت ما ينبغي للشيخ أن يقطعها

الذي ال أدلَّ على ) ١٩٣٨-١٨٨٢(مث يأيت يف مقامٍ الحق حممد الصادق النيفر 
 ،)١٥ص  (»العالمة النحرير األجمد«:  هذه األلقاب اليت ينعته امكانته العلمية من

صاحب األخالق العالية والعهد «، و)٢٣ ص (»العالمة النحرير املفضال«و
  ... .،)٣٢ص  (»العالمة النحرير اهلُمام«، و)٢٥ص  (»الصحيح

 من وجهة نظرية - النظر عن هوية املرسل إليه، فإنّ التمركز حوله وبقطْع
 ؛)Fonction conative(  يفْضي إىل هيمنة الوظيفة اإلفهامية أو الندائية-التواصل 

 )Impérative( استعمله جاكبسون لإلحالة على الوظيفة الطلبية املصطلح الذي«وهو 
  .)٢٠(»)Injonctive( أو وظيفة األمر

تبدو هذه الوظيفة واضحة بشكلٍ أهم من الوظيفة االنفعالية السابقة، وذلك 
يه أو يطلبه منهم، أو حني ما يدعو إلرسائل اخلضر إىل أهله، متجلية فيخصوصا يف 

 حممد الطاهر بن عاشور طالبا منه إرسال مقال أو مشروع »صديقه الوحيد«ينادي 
كتاب بغرض النشر، أو يدعوه إىل زيارة القاهرة حتى يتسنى هلما اللقاء واالخنراط يف 

  ... .املشاريع املشتركة
                                                           

)٢٠(                          Dictionnaire de linguistique, P 11٠ (Conatif).  



  )٤(اجلزء ) ٨٤( الد –لة جممع اللغة العربية بدمشق جم
  

  

١٠٠٤

  : الـرسـالـة-ج- ٤
هي مركز الفعل التواصلي ومداره، وهي ما يريد ) عند آخرين(الرسالة أو املرسلة 

ل إليهاملرسل نقلَه إىل املرس.  
بنسبة ( رسالة نثرية ٣٣ رسالة، كما أسلفنا؛ منها ٤٥) رسائل اخلضر(تتضمن 

  %).٢٦,٦٦( رسالة شعرية ١٢، و%)٧٣,٣٣
وتبدو رسائله النثرية منسجمة إىل حدٍّ بعيد مع تعريف الرسالة الذي قدمناه سابقا؛ 

على غرار  -وضوع احملدود، وهي إذْ تتوفّر على احلجم املوجز واألسلوب السهل وامل
حبيث يندر ( تبتدئ حبمد اهللا والصالة على رسوله والسالم عليه –الرسائل الكالسيكية 
، مث تفتتح بالتحية والتشوق والسالم، وختتتم ببعض ذلك أيضا، !)العثور على رسالة بتراء

وعات حمدودة وما بني االفتتاح واالختتام سؤال عن احلال وإخبار مبوضوع أو موض
األمة بتتعلق غالبا مبا حدث أو ما سيحدث يف جمالس العلم، أو بعض الشؤون املتعلقة 

  .اإلسالمية، أو بعض ما يرتبط بصلة القرىب وعالقات األخوة والصداقة
وأما رسائله الشعرية فتأيت يف شكل قصائد عمودية تقليدية متوسطة الطول، 

  .ة املطّردةتقوم على الوزن املوحد والقافي
 عشرة، الحظنا أنّ وزن الطويل ة العروضية هلذه القصائد االثنيتوبفحصٍ عابر للبني

قد هيمن على ثلث هذه القصائد؛ إذ استغرق ) الذي يستبد بثلث الشعر العريب القدمي(
  ).بقصيدتني من كل وزن(الكامل والبسيط والوافر والرمل : أربعا منها، مث تأيت أوزان

رتيب يتسق متاما مع نسب هذه األوزان يف الواقع الشعري التقليدي وهذا الت
  ).مع تسجيل خللٍ يسري بشأن وزن الرمل(

وبالعودة إىل نظرية التواصل، نالحظُ أنّ الرسالة حني تتمحور حول نفسها، 
وتغدو غاية لذاا، جديرة بالدراسة يف ذاا ضمن القوانني الداخلية لإلبداع 

 »اإلنشائية« مالية، أوجلا أو ،)Poétique( عليها الوظيفة الشعريةالفين، تهيمن 
  ).باالصطالح التونسي(



  يوسف وغليسي.  د–رسائل العالّمة حممد اخلَضر حسني 
  

١٠٠٥

 ما رسائله النثرية، تكشف عن تراجع واضح )رسائل اخلضر(لكنالسي ،
 »خواطر احلياة« رمع أنّ مرسلها شاعر خب(ة واحنسار مفاجئ للوظيفة الشعري

  !).وترمجها شعرا

ضر كاتب عدمي احلس اإلبداعي، نضيب اخليال الفين، ليس معىن ذلك أنّ اخل
فقري املوهبة األدبية، ولكن حرصه على اإلخبار والتبليغ كان أقوى، لذلك 
اصطبغت رسائله مبا يصطبغ به اخلطاب اللغوي العادي من إحاالت مرجعية، مع 

  ...رزانة لغوية أكرب وفصاحة أعلَى

  : الّصلــة-د - ٤

قناةٌ فيزيائية، ورابطةٌ سيكولوجية بني املرسل واملرسل إليه، «) االتصالأو (الصلة 
  .)٢١(»تسمح بتوطيد التواصل وتأمينه

 بلغة »املكتوب« الرسالة الربيدية العادية، أو وقناة االتصال يف حالتنا هذه هي
  .الشيخ حممد اخلضر

 »يةالوظيفة االنتباه«د وظيفة تسميها نظريةُ التواصل وعنها تتولّ
)Phatique(  دهان، وجتسيف - اليت حترص على سالمة جهاز التواصل بني الطرفي 

ألو، هل أنت معي؟، أتسمعين، : وعبارات من ن ع-  حالة التواصل اهلاتفي مثالً
 ... .،رفع صوتك  قليالًا

  :يف مثل هذه احلاالت) رسائل اخلضر(تطفو هذه الوظيفة على سطح 

  ).١٥ص ( »...تأخر عين مكتوبكم« -

- »لكم مكتوب أرسلت ٢٣ص  (»...ا يف رمضان، ولعلّه مل يصلكموقد كنت.( 
                                                           

)٢١(                    Dictionnaire de linguistique, P 216 (Fonction).  



  )٤(اجلزء ) ٨٤( الد –لة جممع اللغة العربية بدمشق جم
  

  

١٠٠٦

فقد بلغين مكتوبكم العزيز أواخر رمضان، وكتبت لكم كتابا لذلك ... « -
 علمت حنيالعهد، وقد وقع سهو ملن كُلِّف بإرساله، فبقي يف ضمن أوراق، و

 ).٣٢ص  (»...بتأخره، وقعت يف خجل

 على صعوبة فعل التواصل يدل إنما »التنبيهية«ار مثل هذه اإلشارات إنّ تكر
  .الربيدي يف النصف األول من القرن العشرين

  :الشفــرة -  ه - ٤

 )٢٢(...)أو الكود، القانون، السنن، الرمز، االصطالح، املواضعة،(فْرة لشا

 لتقدمي اخلرب ليٍّقَب خمصص باتفاق – أو العالمات أو الرموز –نسق من اإلشارات «
  .)٢٣(»)...املتلقي(ونقطة الوصول ) لباثا(وتبليغه بني مصدر اإلشارات 

أو ما يعرف  ،)Fonction de glose( وعن الشفرة تتولّد الوظيفة املعجمية
ومؤداها أنّ  ؛)Métalinguistique(  أَشهر بوظيفة ما وراء اللغةتسمية يف

 التفاهم اللغوي، وهذا ال يتأتى إالّ من خالل التواصل السليم يقوم على استمرار
وهذا عني ما . تواضع املرسل واملرسل إليه على استعمال منط لغوي مشترك

 رغم عدم اطالعنا على رسائل املرسل إليهم، لكنب، )رسائل اخلضر(حيدث يف 
لنمط معرفتنا ويام اللغوية والثقافية تدلّنا على أم كانوا يشاطرون اخلضر ا

  .اللغوي نفسه

                                                           
ح يف اخلطاب إشكالية املصطل: تراجع هذه الفرعيات االصطالحية يف رسالتنا اجلامعية )٢٢(

، ٢٠٠٥-٢٠٠٤دولة، جامعة وهران، النقدي العريب اجلديد، أطروحة دكتوراه 
  .٤٢٣، ٤٢٢، ٤٢١ص

)٢٣(      Dictionnaire de linguistique, P 92 (Code).  



  يوسف وغليسي.  د–رسائل العالّمة حممد اخلَضر حسني 
  

١٠٠٧

ولعلّ هذه الوظيفة اللغوية أن تكون أَجلَى وأَوضح يف الرسائل الشعرية اليت 
تتقاسم شفرة لغوية نوعية مشتركة؛ كأن يرسل له حممد الطاهر بن عاشور رسالة 

  ):دالية من وزن الطويل(شعرية 

     ـصيدونفسي يف لقاك ت دتبع 
  

        نِ عنها يف احلنان قصيديغ فلم 
  

  )١٩ ص( :فريد عليه برسالة من شفرة مماثلة تستدعي الوزن والروي نفسيهما

       بعيـد يل بـالٌ وأنـت معنأي 
  

 دوأسلو بطيف واملنـام شـري        
  

  ):رائية من وزن البسيط(أو يرسل له حممد الشاذيل خزنه دار رسالة شعرية 

  بني األجنم الزهرِ   يزجي القوايفَ 
  

 ا اخلضراء للخضرِ  حتنانُ تونسن    
  

  )١٣٢ص( :فريد عليه بشفرة لغوية وإيقاعية مماثلة

 طال البقاُء وباع العزم يف قصرِ     
  

 فما قضيت به للمجد من وطَرِ        
  

  : السيــاق- و- ٤

مرجعا أو حمتوى، وهو ما ) يف نطاق النظرية ذاا(وقد يسمى تارةً أخرى 
إما كالمي وإما باإلمكان حتويله « احملتوى ن حمتوى الرسالة، وهذاميكن فهمه م

  .)٢٤(»إىل كالم
الوظيفة  « يولّد السياق وظيفة لغوية قد تكون أكثر الوظائف أمهية، هي

 »وظيفة إدراكية«ا ـًى أحيانـ اليت قد تسم،)Référentielle( »ةـاملرجعي
)Cognitive( ،تعيينية« أو« )Dénotative(،  خبار باعتبار الوظيفة املؤدية لإل«وهي

أن اللغة فيها حتيلنا على أشياء وموجودات نتحدث عنها، وتقوم اللغة بوظيفة الرمز 

                                                           
  .٨٥س، ص .رومان جاكبسون، م )٢٤(



  )٤(اجلزء ) ٨٤( الد –لة جممع اللغة العربية بدمشق جم
  

  

١٠٠٨

 أَوىل ذه وبالنظر إىل ذلك فقد كان، )٢٥(» املوجودات واألحداث املبلَّغةإىل تلك
لعلّ هذه الوظيفة أن تكون أهم  . يف تقديرنا»وظيفة إخبارية«الوظيفة أن تسمى 

  .، وأَقْواها هيمنةً عليها)سائل اخلضرر(الوظائف يف 
 هذه الوظيفة اللغوية، أنّ الشيخ اإلمام قد قدم ومنندرك من رسائل اخلضر، 

؛ أي ما يوافق )٢٣ص  (ه١٣٣١إىل األستانة، وعين مدرسا مبكتب سلطاين سنة 
، من خالل دعوته )اخلضر(، وندرِك أنه كان حريصا على اسم ١٩١٣سنة 

الذي ) اخلذر(بتصحيح اسم ) الوزير( املكي إىل إبالغ جريدة لشقيقه حممد
 ه١٣٥٠ كما ندرك أنه حصل على اجلنسية املصرية سنة ،)٤٣ص ( تخاطبه به

م، وأنه انفصل عن زوجته األوىل بنت السيد عمر ١٩٣١ قُرابة؛ أي )٧٤ص (
 م، وأنّ رسالته إىل وزير١٩١٤ حنو؛ أي )٢٦ص  (ه١٣٣٢العتكي بالطالق سنة 

 له، تكشف عن ارتياح عميق ، اليت تتضمن شكرا جزيالً)٧٧ ص(املعارف املصرية 
ملا صنع الوزير بطه حسني حني فَصله عن عمادة كلية اآلداب باجلامعة املصرية؛ 

  )!.»يف الشعر اجلاهلي«نقض كتاب ( إذنْ جزٌء من كتابه فكأنّ الرسالة

...) ١٢٢، ١٢١ص ( عاشور طاهر بنسائله إىل حممد الركما يبدو من بعض 
أنه هو من توسط هلذا األخري لدى األزهر وجممع اللغة العربية بالقاهرة؛ وأنه هو من 

  ).١٩٤٧وكان ذلك سنة (عرض امسه النتخابه عضوا مراسالً يف امع 
، ١٩٤٦قد طُبع سنة ) خواطر احلياة(وندرك أيضا أنّ ديوانه الشعري الوحيد 

ه ال يضمه بني يدي م... «: شعرية كلّ أعماله الوأنفيه ما وجدت ن وقد مجعت
، وأنه نظم قصيدته الرحلية الطويلة )١٢٢ص  (»أوراقٍ أو ما علق باحلافظة

  :اليت تتجاوز الثمانني بيتا، بعدما أدى فريضة احلج) مشاهدايت يف احلجاز(
                                                           

  .١٥٩األسلوبية واألسلوب، ص : عبد السالم املسدي )٢٥(



  يوسف وغليسي.  د–رسائل العالّمة حممد اخلَضر حسني 
  

١٠٠٩

»قصيدة ضم املناسك وزيارة الروضة ا من رحلتنا وما قضيناه مننتها شيئًنظمت 
  ).٨١ص ( :الشريفة وهي من حبر قصيدة

 أَلبــرقٍ الئــح مــن أَنــدرين
  

 »ذرفت عيناك باملـاء املعـني        
  

 على –اليت جاءت ) ٨٥ص (كما ختربنا رسالته إىل الشيخ حممد رشيد رضا 

، حبقائق مثرية تكشف عن صراعٍ خفيٍّ مع )!خطاب مفتوح( يف هيئة –غري العادة 

  :من كالمٍ يسيُء إىل اخلضر، نقتطف منه ما يتعلق جبنسيته) املنار(حب صا

ولٌ باحلماية الفرنسية، ين مشمأين فرنسي تبعة، وأ: وقال فضيلة األستاذ«
، وعندما ه١٣٣١ين بارحت تونس بقصد اإلقامة يف دمشق الشام سنة والواقع أ

 انية، وأعطيت الورقة الرمسيةنزلتها كتبت امسي يف سجل التابعني للحكومة العثم
، وبعد انتهاء احلرب قدمت مصر، وكلما اقتضى احلال أن )ورقة النفوس(املسماة 

للحكومة احمللية، وال أعرف إىل أكتب تبعي فيها أينّ تابع يت يف ورقة رمسية أثبت
كتابة هذه األسطر مكان السفارة أو القنصلية الفرنسية يف القطر املصري، وال 

ري يف أي شارع من شوارع القاهرة هي، فإنْ أراد فضيلة األستاذ من احلماية أد
 يشترك فيه من وقعت بعة أن فرنسا واضعة يدها على تونس فذلك وصفأو الت

  ).٩٦ص  (»...نبية كاجلزائر ومراكش وسوريةأوطام حتت تلك اليد األج

ق للدولة عن وفائه املطل) ٤٥ص  (»صديق أديب«وتكشف رسالته إىل 
رت عنها قصيدته اليت العلية، ودعوته إىل احتاد العنصرين التركي والعريب دعوةً عب

  :مطلعها

 ما العرب والترك إال إخوة نشآ     
  

 يف مهد دينٍ فكانوا السيف والبطال        
  



  )٤(اجلزء ) ٨٤( الد –لة جممع اللغة العربية بدمشق جم
  

  

١٠١٠

ه ـى يف مدة اعتقالـ تأييد احلكومة العثمانية حتومل ينحرف عن مبدأ
ن حمررا بالقلم العريب يف قسم من أقسام وزارة ، وبعد االعتقال عي)٤٨ ص(

  ).٤٩ص (احلربية 

مثة أيضا خرب يف غاية األمهية، يتعلق مبجمع اللغة العربية يف القاهرة، وقد ورد 
ابتدأنا «): م١٩٣٨ (ه١٣٥٧يف إحدى رسائله إىل حممد الطاهر بن عاشور، سنة 

األستاذ اجلارم، : عضاؤهايف وضع معجم وسيط، واللجنة اليت ألّفها امع أ
 العوامري واألستاذ الشيخ إبراهيم محروش، والدكتور منصور فهمي، واألستاذ

  ).١١٠ص  (»بك، وكاتب هذا اخلطاب

يكتسي هذا اخلرب قيمة تارخيية قصوى، ألنّ مجيع هؤالء ماتوا قبل صدور 
جتاهلت اللجان الالحقة جهود م، وقد ١٩٦٠الطبعة األوىل من املعجم عام 
يف طبعته الثانية، ) املعجم الوسيط(؛ إذْ عدنا إىل اللجنة األوىل وغَمطتها حقّها

فألفينا مقدماته املختلفة تفيض ثناًء على أكثر من عشرة أمساء ممن أسهموا يف هذا 
املعجم خالل مراحله املختلفة، ليس بينها اسم واحد من األمساء اخلمسة املذكورة 

  .!اليت شكّلت نواة املعجم

ما معرفية وتارخيية وأدبية ولغوية يز قـتكتن) رسائل اخلضر(هلذا، وغريه، فإن 

لرجل العظيم احلافل كبرية، من شأا أن تلقي مزيدا من األنوار على مسار هذا ا

 ...باألسرار



  ١٠١١

  
  
  

  فهوم الفصاحة عند النحاة العرب م
  القدماء واحملدثني

  
   )∗(الدكتور حممد احلباس

 من املوضوعات اليت استرعت اهتمام الكثري من الدارسني  هوهذا املوضوع
العرب احملدثني، وقد وقع بينهم خالف حوله، ولعل أسباب اخلالف ما جنده من 

جري إحدامها نية، فكان بعض منهم يجهل بعضهم للفرق بني الفصاحة اللغوية والبيا
غًا للكثري من القضايا املتعلقة ما، وسنحاول يف هذا  فال جيد مسو،على األخرى

ن منهج النحاة واللغويني يف املقال إلقاء الضوء على كل من الفصاحتني، كما سنبي
هم حتديدهم لرقعة الفصاحة اللغوية زمانا ومكانا، وكذا توضيح السبب يف ربط

والرد على من زعم أن النحاة  د زمان بدء التحريات امليدانية،عللفصاحة بالبداوة ب
غَ لهالعرب قد ربطوا بني الفصاحة وبني اجلنس العريب ربطًا اعتباطيا ال مسو.  

  :لفصاحة لغةا

حيددوا املعىن اللغوي   أن-خاصة   والعرب منهم- عتاد الدارسون ا
حي، وهذا للصلة الوثيقة عادة بني املعاين اللغوية قبل املعىن االصطال للمصطلحات

  .واملعاين االصطالحية للكلمات

                                                           
  .باحث وأستاذ جامعي من اجلزائر) ∗(



  )٤(اجلزء ) ٨٤( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

١٠١٢

فصح اللنب، : ن، يقالبو الشيء مما يشوبه، وأصله يف اللَّخلّ: الفصاحة يف اللغةف
   :)٢(ميلَقال نضلة الس ؛)١(إذا ذهب عنه اللبأ، أي الرغوة اليت تغطي سطحه

  علَـيهِم  لَم يخشوا مصالَته  فَ
  

    يحالْفَص ناللَّب ةغْوالر تحتو 
  

ن يعري للداللة على البا، واستنا بيمعىن خلوص الشيء مما يشوبه كونه واضحو 
 األعجمِيء يف الشعر وصف جيوقد «: )٣(ذكر األزهري عن الليث. من القول

  :اول أيب النجم يصف محاربالفصيح، يراد به بيان القول وإن كان بغري العربية، كق
  عجم في آذَانِها فَصيحاًأَ

  .»ني صوت احلمار أنه أعجم، وهو يف آذان اُألتنِ فصيح بعيني

فاملعىن اللغوي للفصاحة من خالل هذه األمثلة هو البيان والوضوح، فكل ما 
كان بيناٌءوا فهو فصيح، سا واضحا أم غريه أكان كالم.  

  :الحية للفصاحةملعاين االصطا
ا لدى احملدثني من املهتمني بالدراسات اللغوية اضطرب مفهوم الفصاحة كثري

العربية، وهذا االضطراب ناتج عن عدم تفريقهم بني الفصاحة مبعناها اللغوي وبني 
  .الفصاحة مبعناها البياين

 ،لعرب القدماء كانت تعين السليقةافالفصاحة اللغوية عند النحاة واللغويني 
وهذا املفهوم ميكن استنتاجه من كالم اجلاحظ . )٤( دون تعلم منأي التكلم باللغة

                                                           
 .٣٨١ - ٣٨٠الراغب األصفهاين، معجم مفردات القرآن الكرمي ص  )١(
 .فصحمادة ، ١٩٥٦طبعة بريوت، ، لسان العرب، )مجال الدين (ابن منظور )٢(
، ذيب اللغة، حتقيق عبد السالم هارون، مطبعة )أبو منصور حممد بن أمحد(األزهري ) ٣(

 .صح، مادة ف١٩٦٤الدار املصرية للتأليف والترمجة، 
 .ابن منظور، لسان العرب، مادة سلق )٤(



  حممد احلباس.  د-اة العرب القدماء واحملدثني مفهوم الفصاحة عند النح
  

١٠١٣

 البالغة أن ن زعم أنَّفم«: ني عدة مفاهيم متقاربة، يقولاملقابلة اليت أقامها بب
فْيكون السامع يهفصاحة واللكنة، واخلطأ والصوابل معىن القائل، جعل ام، 

  . )٥(»اكله سواء وكله بيان ،برعق واإلبانة، وامللحون واملُالواإلغ

  :يتآلفإذا قابلنا بني هذه املفاهيم على النحو ا 

   لكنة:فصاحة
   خطأ:صواب
   إغالق :إبانة
مملحون :ربع   

نالحظ أن الفصاحة تقابل اخلطأ واللحن، ومقابلتها للحن يفهم منه اخلروج 
ق على عدم  العرب يف كالمها، ألن هذا هو تعريف اللحن، وال يطلسننعن 

ه، ومن هنا ندرك أن الكالم الفصاحة البيانية اللحن، بل يطلق عليه العوما شا ي
ه من اللحن،  مستوى السالمة اللغوية، وهو خلو:يف هذا املضمار مستويان

  .ومستوى السالمة البيانية، وهو اختيار الكالم اجليد املؤثر يف السامع

فتصري عبارته خارجة عن عبارة «: يقول جنده عند الفارايب حني ونفس الكالم
٦(»ا وغري فصيحاألمة، ويكون خطأ وحلن(،ان الفصيح عنده،  فاخلطأ واللحن يضاد
  .كما رأينا عند اجلاحظ

 ، استعملها النحاة العرب القدماءتوالفصاحة والسليقة وامللكة مصطلحا
 تعلم ندهموتطلق عندهم على معىن واحد يف ميدان الدراسات اللغوية، وتعين ع

الذي فشا على ألسنة  معلم، وهي مقابلة للحن دوناللغة من احمليط يف الصغر من 

                                                           
ون، القاهرة، ار، البيان والتبيني، حتقيق عبد السالم ه)أبو عثمان عمرو بن حبر ( جلاحظ ا )٥(

 .١٦٢، ص١، ج١٩٥٤
 .١٤٦، ص ١٩٧٠، احلروف، دار املشرق، بريوت )أبو نصر ( لفارايب ا )٦(



  )٤(اجلزء ) ٨٤( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

١٠١٤

ومل تزل العرب يف جاهليتها وصدر من إسالمها تربع يف نطقها «. املولَّدين
فوقع اخللل يف الكالم، وبدا  ... املدائنتحتبالسجية، وتتكلم على السليقة، حىت فُ

  .)٧ (»اللحن على ألسنة العوام

 ومن تعريفنا ،)٨(من كالم الزبيدي هذا وكالم ابن منظور عن السليقة
ا، وإن ى واحد نفهم أن هذه املصطلحات كانت تعين عندهم معن،للفصاحة اللغوية

كانت الفصاحة خاصة بالكالم، والسليقة عامة يف كل ما يقوم به اإلنسان من 
ا أم غريهأعمال حمكمة، سواء أكانت كالم.  

مللكة عند ابن خلدون فهي الفصاحة كذلك، أو قل إنَّ الفصاحة نوع أما ا
معلم كالفصاحة،  من امللكة، إذ ال يشترط يف امللكة أن تتعلم يف الصغر من دون

لكن غايتهما واحدة، وهي إجادة الكالم، وإن كانت امللكة كالسليقة ليست 
ية عند العرب خاصة بالكالم، بل تشمل مجيع أنواع املهارات، فاللغة العرب

ملكة يف ألسنتهم يأخذها اآلخر عن األول كما تأخذ صبياننا هلذا «: الفصحاء
  .)٩(»العهد لغاتنا

  :لفصاحة واجلنس العريبا
زعم بعض الدارسني احملدثني أن الفصاحة أو ما يسمونه بالسليقة كان هلا عند ي

 العريب ال ميكنه القدماء ارتباط وثيق باجلنس العريب، ولذا كانوا يعتقدون أن غري
 بعد -لد ونشأ يف بيئة عربية، يقول يف هذا املعىن إبراهيم أنيس م العربية، ولو وتعلُّ

ربية فقد سيطرت عأما األقدمون من علماء ال«: -ف السليقة عند احملدثني أن عر

                                                           
ان عبد التواب ، املطبعة الكمالية، الطبعة  رمض:حلن العوام، حتقيق) أبو بكر ( لزبيدي ا )٧(

 .٤، ص ١٩٦٤األوىل، 
 . ابن منظور، لسان العرب، مادة سلق)٨(
 .١٠٥٦، ص، املقدمة، حتقيق علي عبد الواحد وايف، القاهرة، الطبعة الثانية)عبد الرمحن(بن خلدون ا )٩(
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ا باجلنس العريب، ا وثيقًورأوا أمر الكالم بالعربية يرتبط ارتباطً عليهم فكرة أخرى
ا ينكرون على الفارسي أو اليوناين إمكان إتقان هذه اللغة، كما يتقنها أهلها ولذ

ا ميتزج بدماء العرب، ا سحرير هؤالء الرواة أن هناك أمرفكأمنا تصو ...بمن العر
ثه العرب ألطفاهلم، وترضعه يور  السليقة العربيةيامهم، وهو سرخ وموخيتلط برماهل

األخذ عن صبيان بان، ولذا مل يتورع الرواة يف األمهات ألطفاهلن يف األل
وال غرابة أن يقول إبراهيم أنيس هذا القول بعد أن زعم بأن اإلعراب . )١٠(»العرب

بردود  العجيبقصة مفتعلة من طرف النحاة العرب، وقد رددنا على هذا الرأي 
 عندنا ا من طالب العلم ولوال أن بعض).حماضرات يف فقه اللغة(داحضة يف كتابنا 

ذه األفكار الغريبة ملا جش أمنا رمبا افتتنواعليهانفسنا عناء إيرادها والرد .  
َ ْج إبراهيم أنيس حني قالأما عبد التواب رمضان فقد وليس يف « : ج

السليقة اللغوية لدى احملدثني، شيء غامض، كما كان علماء العربية القدماء 
  .)١١ (» العريب حينا آخرا، أو اجلنسوة حينيظنون، حني ربطوا بينها وبني البدا

هذا التقول والزعم الباطل نشأ بسبب حتديد العرب القدماء ملفهوم الفصاحة 
وقد . والفصحاء، ولكن احلقيقة أن رواة اللغة كانوا علميني يف حتديدهم للفصاحة

اغ، وهذا ما د علماء النفس احملدثني أن املهارات ال تدرك إال قبل اكتمال منو الدمأكَّ
 فقد أدركوه بالتجربة - ا  وإن مل يدركوه علمي- اعتمده علماء اللغة، وهم 

واملالحظة، فقد رأوا أن الكبار من العجم ال يستطيعون إتقان العربية مهما طالت 
فإنه  برياكأال ترى أن الزجني إذا جلب «: إقامتهم يف بالد العرب، حىت قال اجلاحظ

عل اجليم زايا، ولو أقام يف علْيا متيم أو سفْلَى قيس، وبين عجزِ ال يستطيع إال أن جي
 على الكبر، ومعىن هذا  نص- كما تالحظ - فاجلاحظ . )١٢(»هوازن مخسني عاما

                                                           
 .٢١ - ٢٠، ص١٩٦٦، ٣ األجنلو املصرية، طن أسرار اللغة، مكتبةإبراهيم أنيس، م )١٠(
 .٩٦، ص١٩٧٣، فصول يف فقه العربية، طبعة القاهرة، بد التواب عرمضان )١١(
 .٧٠، ص١اجلاحظ، البيان والتبيني، ج )١٢(



  )٤(اجلزء ) ٨٤( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

١٠١٦

أنه إذا جلب صغريا فإنه ينشأ عريب اللسان مثله مثل كل العرب، وقد كان هذا 
صغارا  كان الكثري منهم من غري العرب يجلَبونموجودا كثريا يف بالد العرب، إذ 

  .ويباعون عبيدا، فكان الرواة يأخذون عنهم اللغة متاما كما يأخذون عن العرب

ن عندنا نصوص تبيليس هذه هي إذن نظرة الرواة العرب القدماء للفصاحة، و
 يت ذكرناها؛ريب إال من الزاوية الأم كانوا يربطون بني الفصاحة وبني اجلنس الع

 ...اا، وإن مل يكن فصيحرجل عريب إذا كان نسبه يف العرب ثابت«: جاء يف اللسان
ورجل مرِعب١٣(»ا، وإن كان عجمي النسب إذا كان فصيح(.  

وقد أفاض ابن خلدون يف هذا املوضوع وبين أن ملكة اللسان تتلَّعربة م بالد
العربية األعاجم كما أجادها العرب، ا، وميكن أن جييدواملمارسة، وليست طبع 

ويضرب لذلك أمثلة لعلماء أعاجم أجادوا العربية مثل سيبويه وأيب علي الفارسي 
 كانت طبعا يف أهلها،  ابن خلدون على من زعم أن العربيةيردبل  ؛)١٤(والزخمشري

ن أنويبي :»ا طبيعة وجِامللكات إذا استقرة لَّبِت ورسخت يف حمالّها ظهرت كأ
لني ممن مل يعرف شأن امللكات أن الصواب  ولذا يظن كثري من املغفَّ.لذلك احملل

نت للعرب بالطبع، وليس كذلك، وإمنا هي ملكة لسانية يف نظم الكالم متكَّ
  .)١٥(» يف بادئ الرأي كأا جِبِلَّة وطبعورسخت، فظهرت

                                                           
 .للسان، عربا )١٣(
 .١٠٨٨ - ١٠٨٧ملقدمة، ا )١٤(
وإمنا حتصل هذه امللكة باملمارسة واالعتياد والتكرار لكالم العرب، «: قول يف ذلكي )١٥(

ما تسمعه من أن سيبويه والفارسي والزخمشري وأمثاهلم من فرسان فإن عرض لك 
الكالم كانوا أعاجم مع حصول هذه امللكة هلم، فاعلم أن أولئك القوم الذين تسمع 
عنهم، إمنا كانوا عجما يف نسبهم فقط، أما املَربى والنشأة فكانت بني أهل هذه امللكة 

 .١٠٨٨ - ١٠٨٧املقدمة،  »…من العرب 
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١٠١٧

ظن أن ل، فهل نوقد وصف ابن خلدون من يعتقد هذا االعتقاد بأنه مغفَّ
العلماء األفذاذ مثل أيب عمرو بن العالء واخلليل وسيبويه واألصمعي وابن جين وأيب 
علي الفارسي وغريهم من أساطني النحو العريب يطْلَق عليهم وصف ابن خلدون، أو 

حاش هللا أن يكون ذلك، وإمنا كان ابن خلدون ! أنَّ ابن خلدون كان يقصدهم؟
 أن يتقنوه، ولكن حبسب رأي  عنائحة هذا العلم فضالًيقصد أناسا ممن مل يشموا ر

إبراهيم أنيس وعبد التواب رمضان هذا الوصف ينطبق على النحاة واللغويني العرب 
ل نربأ بألسنتنا أن تتفوه به، وبقلوبنا أن تعتقدهالقدماء من دون استثناء، وهذا تقو.  

هِطبيعة فَىل عالقة السليقة بالإ )١٦(ام حسانق متَّوحني تطرامللكة كما يفهمها م 
 إبراهيم مصطفى من أنصار الطبع يف السليقة  فعد،علماء النفس على أا أمر فطري

د أن  وأكَّه أن ابن خلدون قد نصات ملصطلح امللكة، وفَاستعمالهاللغوية بسبب 
امللكات ليست طبيعية وإمنا هي مكتسبة، وهذا الوهم ناتج عن عدم تفريقه بني 

)١٧(مللكة اليت هي مكتسبة، وبني القدرة اليت هي فطريةا
.  

نصوصا لعلماء عرب قدماء يزعم أم يقولون فيها  )١٨(ويورد متام حسان
بفكرة الطبع يف السليقة اللغوية، ويرى أن القائلني بالطبع كثرة، فذكر منهم ابن 

                                                           
 . وما بعدها١٧٣اللغة بني الوصفية واملعيارية،  )١٦(
لقدرة طبيعية كقدرة الكالم عند اإلنسان، فهو مهيأ أن يتعلم أية لغة، وهي ليست عند ا )١٧(

املمارسة ب أما امللكة فهي املهارة اليت يكتسبها اإلنسان يف اللغة وغريها ؛احليوان مثالً
هما، فيستعملون امللكة يف معىن القدرة، قون بيناملستمرة، ولكن علماء النفس ال يفر

 فالن له ملكة :وجند من يستعمل امللكة يف الشعر ويقصد ا القدرة الفطرية، فيقول
 .شعرية، وهذا هو السبب يف الوهم الذي وقع فيه متام حسان

 .٧٦ - ٧٣للغة بني املعيارية والوصفية، ا )١٨(
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١٠١٨

طُوبى  :عاىل قوله ت يف)١٩(جين الذي أتى حبكاية أيب حامت السجستاين مع األعرايب
 وذكر قول ،ىـطيب: واليت قرأها األعرايب ،]٢٩ / الرعد [ لَهم وحسن مآبٍ

  :الشاعر الكليب

 م بين قَومٍ قَد احتالُوا لمنطقهِم     كَ
  

 وبين قَومٍ علَى إِعرابِهِم طُبِعـوا      
  

ئزهم إىل حنافاجتمع ما ختريوا من تلك اللغات «: كذلك قول ابن فارسو
    .)٢٠(»وسالئقهم اليت طُبِعوا عليها

أتى بكل هذه الشواهد لكي يدلِّلَ على أن النحاة العرب واللغويني كانوا 
يعتقدون أن السليقة أو الفصاحة أمر طبيعي ال مكتسب، ولكن الذي ميكن ذكره يف 

يعين العادة هذا اال أن الطبع هنا ال يعين الفطرة اليت هي عكس االكتساب، وإمنا 
مرانا طبيعة، وهذا ما أكَّ اليت تصبح بعد الكما رأينا من قبل ده ابن خلدونكأ.  

  الفصاحة طبع عند العريب وهمنَّرب أن يقولوا إوكيف ميكن للعلماء الع
ا يلحنون يف كالمهم، وعلى يشاهدون من حوهلم أعاجم قد صاروا فصحاء، وعرب

ة من الناحية الزمانية واملكانية، فلو كانوا دوا رقعة الفصاحهذا األساس حد

                                                           
 عن أيب بكر بن هارون ميسيين بن أمحد القروأخربنا أبو إسحاق إبراهيم«: يقول ابن جين) ١٩(

قرأ : الروياين عن أيب حامت سهل بن حممد السجستاين يف كتابه الكبري يف القراءات قال
طيبـى، : طوىب، فقال:  فقلتطيبـى هلم وحسن مآب :علي أعرايب يف احلرم

 طي طي؛: طوطو، فقال: طيبـى، فلما طال علي قلت: طوىب، فقال: فأعدت فقلت
أفال ترى إىل هذا األعرايب، وأنت تعتقده جافيا كَزا، ال دمثًا وال طيعا، كيف نبا طبعه 
عن ثقل الواو إىل الياء فلم يؤثّر فيه التلقني، وال ثىن طبعه عن التماس اخلفة هز وال مترين، 

 .٧٦ - ٧٥/ ١/ ، اخلصائص»وما ظنك به إذا خالَ مع سومه، وتساند إىل سليقته ونجرِه
 .٥٢ابن فارس، الصاحيب يف فقه اللغة، ) ٢٠(
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١٠١٩

يعتقدون أن الفصاحة للعرب بالطبع حلدا دوها باجلنس العريب، فكل من كان عربي
فهو فصيح، ولو عاش وسط األعاجم، ولكن حتديدهم لرقعة الفصاحة مل يكن على 

  .ة اهذا األساس، بل أبعدوا قبائل كثرية حبجة التأثر بغريها من األمم احمليط
دون من ا على القدماء يف هذه املسألة ورد أحكامي )٢١(ونالحظ أن متام حسان

أن يأيت بشاهد واحد يثبت ما يدية يف دم العريب با أن اللغة العرعيه، فليس صحيح
ا أن املرء إذا نشأ على لد يف بيئة أجنبية، وليس مستساغًولو و تظهر على لسانه

فكأن متام حسان ينسب هذه األفكار  .ى متثيل هذه اللغةا علالكالم بلغة بقي أمين
اليت يرلعرب القدماء، ولكنهم منها براءا عليها إىل النحاة د.  

 وإمنا ،أما كلمة الطبع يف قول الشاعر فهي ال تعين الطبع يف مقابل االكتساب
تعين الطبع الذي يقابل الصنعة والتكلف، وهي فكرة ظهرت يف األدب العريب 

ات اليت كانت تقوم بني الشعراء والنحاة، فكان قدمي، وهذا داخل يف إطار املشادال
ف وال صنعة دون تكلُّمن الشعراء يفخرون على النحاة بأم يتكلمون بالسليقة، 

   :ام كالنحاة، وهذا هو معىن قول الشاعر أيضوال إطالة نظر وتعلُّ

 ه يلوك لسان  بنحوي لستو
  

  ل فأُ  أقو ولكن سليقيبرِع 
  

: هذا ما ذهب إليه ابن خلدون يف تفسريه للطبع يف هذا املقام حيث يقولو
هكذا تصري األلسن واللغات من جيل إىل جيل، وتعلَّمها العجم واألطفال، «

وهذا هو معىن ما تقوله العامة من أن اللغة للعرب بالطبع، أي بامللكة األوىل اليت 
  .)٢٢(»أُخذَت عنهم

                                                           
 .٧٠ -٦٩اللغة بني الوصفية واملعيارية، ) ٢١(
 .١٠٧٢املقدمة،  )٢٢(



  )٤(اجلزء ) ٨٤( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

١٠٢٠

ية أخرى تتصل ذا املوضوع، أثبتها العلماء القدماء الذين شافهوا وهناك قض
 ال يطاوعه لسانه - األعرايب خاصة و- فصحاء العرب، وهي أن العريب الفصيح 

على النطق باللحن، وذكر هؤالء العلماء قصصا كثرية يف هذا الشأن، كقصة 
العالء وعيسى أوردها الزبيدي عن أيب عمرو بن   اليت»ليس الطيب إال املسك«

كما ذكر ابن خلدون أن صاحب امللكة ال يستطيع أن حييد . )٢٣(بن عمر الثقفي
ولو رام صاحب هذه امللكة حيدا عن هذه السبيل املعينة والتراكيب «: عنها

املخصوصة ملا قدر عليه، وال وافقه عليه لسانه، ألنه ال يعتاده، وال ديه إليه 
  .)٢٤(»ملكته الراسخة عنده

 لكن بعض الدراسني احملدثني و ،الفكرة كل النحاة العرب القدماء ذهقال
 حول فصاحة العرب، كما أنكروا عليهم - يف نظرهم -أنكروا عليهم هذه املبالغة 

العتقادهم أن هذه األمة ال ميكن أن جتيد ، )٢٥(االستشهاد بأقوال األمة الوكعاء
 -ا، كما سنرى فهومها قدمياللغة الفصحى، وهذا ناتج عن سوء فهم للفصحى مب

 من فصاحة األعرايب الذي  متام حسان من موقف ابن جينويدهش  .-إن شاء اهللا 
فما هي تلك السليقة املدهشة ؟ وأي نوع من «:  فيقول»طوىب«ستطع قراءة مل ي

    .)٢٦(»أي قسم تقع من أقسام البطوالت ؟ السحر هي ؟ بل يف 

 من هذه السليقة، وملاذا ندهش مما ذكره النحاة واحلقيقة أنه ال دهشة وال سحر
 وال سيما أهل - القدماء وحنن أنفسنا نشاهد مثله يف زماننا هذا، فالكثري من الناس 

                                                           
 .٣٩ -٣٨طبقات الزبيدي، ) ٢٣(
 .١٠٨٦املقدمة، ) ٢٤(
 .٣٢حممد حسن كامل، اللغة العربية املعاصرة، ) ٢٥(
 .٧٣اللغة بني املعيارية والوصفية،  )٢٦(
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فهناك أصحاب التل .  ال يستطيعون التحدث بغري لغتهم يف القطر الواحد- البادية 
وا إىل العاصمة أو إىل بلدة ما، فإذا ما قد يقلبون الغني قافً مثالً يف اجلزائرعندنا

م النطقية، وال يستطيعون ذلك إال أخرى ال تفعل ذلك صعب عليهم تبديل عاد
بعد مكثهم زمنا طويالً يف البلدة الثانية، وقد ال يتأتى لبعضهم البعد عن لغته مهما 

إنه حياول : )٢٧( وقد قال يل صديق من اجللفة. به الزمن، ومهما تكررت احملاولةطال
إنين أنطق :  عليها قالت لهن أمه النطق بالغني فتأىب النطق إال بالقاف، فإذا أحلَّن يلقِّأ

مثلك، وهي ال تشعر، فهل إنْ كذبنا املوتى الذين ال يستطيعون أن يدافعوا عن 
م . إن هذا لشيء عجيب! ا ؟ أنفسهم نكذب األحياء أيضفهؤالء الفصحاء يف لغا
ا ره اجلاحظ، والذي ال يستطيع إال أن جيعل اجليم زايمثلهم كمثل الزجني الذي ذك

  .)٢٨(ولو أقام يف عليا متيم أو سفلى قيس وبني عجز هوازن مخسني عاما

سكان الربية يف «:  خاصة، ألنمفكذلك العرب الفصحاء، واألعراب منه
يتركوا بيوت الشعر أو الصوف واخليام واألحسية من كل أمة أجفى وأبعد من أن 

فمن خالل املشاهدة ومشافهة  .؛ كما يقول الفارايب)٢٩(»ن بالعادة فيهمد متكَّما ق
دها علم وهي صحيحة، يؤكِّج الفارايب هذه النظرية تفصحاء األعراب استن

   .س اللغويالنفاالجتماع احلديث، وكذا علم 

لنفس أن امللكات ترسخ يف د الدراسات احلديثة يف علم البيولوجيا واوتؤكِّ
ب على اإلنسان أن يستبدل ل اكتمال منو الدماغ، ومىت اكتمل منوه صعقبالصغر 

ملكات أخرى من جنسها، كما يصعب عليه اكتساب ملكات جديدة، وقد ا 

                                                           
 . كم تقريبا جنوب اجلزائر العاصمة٣٠٠على بعد مدينة تقع ) ٢٧(
 .٧٠/ ١البيان والتبيني، ) ٢٨(
 .١٤٦الفارايب، احلروف، ) ٢٩(
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١٠٢٢

ف يف م ملكة ختلَّ اإلنسان إذا تعلَّأنَّ )٣٠(ه إىل هذا ابن خلدون فقرر يف مقدمتهتنب
 صعب ،ت إليها ملكة لسان ماإذا سبق تليها، وهذا هو شأن األلسنة يتامللكات ال

وهذا هو السبب الذي جعل النحاة العرب . )٣١(عليها حتصيل ملكات ألسنة أخرى
قْالقدماء يصون الفصاحة على العرب دون العجم الذين دخلوا اإلسالم، ال ر

ا يف نوا عربو مل يكم بل أخذوا عن العبيد واإلماء والكثري منه،جلنسهم العريب
  .لبهم من عبيد احلبشة وغريهمالنسب، بل كان أغ

نراهم عجب بفصاحة العرب واألعراب خاصة، وابن جين وغريه ممن أُ
يلحنوم، كما فعل ابن جين مع األعرايب الذي أنشده يستبعدون الكثري منهم، بل 

أدأؤها( و)أشأؤها( :ا لنفسه يقول يف بعض قوافيهشعر(ف فصاحته، وترك ، فضع
ؤالء غري صادقني يف إعجام بسليقة األعراب ملا أنكروا فلو كان ه .)٣٢(األخذ عنه
ا، ولكن الذي قالوه هو أن الفصحاء خيطئون أبد  العرب النَّا، ولقالوا إعليهم شيئً

من العرب هم وحدهم الذين جيوز التعجب من فصاحتهم، ولكن جبانبهم عرب 
ع هلم كوم ، ومل يشفيدوا من رقعة الفصاحة زمن التحربعوأعراب كثريون أُ

عربا، وكان على رأس من أُا وال أعراببعا كانت مع قبيلة قريش ،داعترافهم بأ 
بغري بعد اإلسالم أفصح القبائل قبل اإلسالم وقبل فساد لسام، بسبب اختالطهم 

هم هؤالء بأم كانوا  فلماذا إذن نت.العرب ممن كانوا يقصدون مكة للحج والعمرة
فوا باألمانة، رِ روايام وقد عدر ذكروا، وملاذا تنهم من فصاحة ميبالغون يف موقف

ها أحد من العلماء، سواء أكانوا علماء ر التواتر يف هذه الروايات، ومل يردوفَّتبل 

                                                           
 .١٠٩٦ابن خلدون، املقدمة، ص ) ٣٠(
فاألعجمي الذي سبقت له اللغة الفارسية ال يستويل على ملكة «: قول ابن خلدوني )٣١(

 .١٠٩٦ املقدمة، »لَّمهيزال قاصرا فيه ولو تعلمه وعاللسان العريب، وال 
 . وما بعدها٥/ ٢: اخلصائص) ٣٢(
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 : يء غري صحيح، وقد قال فيها النبـيلغة أم غريهم، فهل جتمع األمة على ش
»ع عمتجي الَ تتإِنَّ أُّمالَلَة٣٣(» لَى ض(

.  

 أو ما مساه ابن خلدون بامللكة، مل تكن واضحة عند مجيع ،وفكرة السليقة
ومن أعجب القواعد «: ن يقولعرب احملدثني، فهذا حممد كامل حسالدارسني ال
ملة يف ذهنك، وأن ر اجل فعليك أن تغي»غري« أن تكون سليقة إعراب اليت ال ميكن
 وبذلك يتم لك إعراب »إال«ا بعد د إعراب مد، مث حت»إال« منها تضع بدالً

  .)٣٤(»، بعد تفكري طويل»غري«

منا أنفسنا عناء ه الناس ملا جشتب يف كتاب يقرؤن هذا الكالم قد كُلوال أ
الردعليه لتهافته جد صيح ذا السليقة  العريب الفإنَّ : أما اإلجابة عنه فنقول.اا جد

، ومل يكن يعرف هذا التغيريجري ها مل يكن ي ويف غري»غري«اللغوية يف كلمة 
ف  بإالَّ، إمنا هذا اإلعراب والعالقات بني الكلم مكتش»غري«اإلعراب وال عالقة 

وهذا . من كالمهاملُستنبطةا لقواعد النحاة من كالمه هو، وليس الفصيح خاضع 
ليت اخللط ناتج من عدم إدراك هذا الكاتب للفرق بني الفصاحة عند أولئك، وا

كانت عندهم تكْرادف السليقة، وبني الفصاحة عندنا اليوم، اليت ال تتب إال بعد س
 على  كما نص-منا للملكة اللغوية مترين طويل، ومعرفة قواعد اللغة، بل إن تعلُّ

ا من القواعد، ألن ملكة اللسان غري  ال ينبغي أن يكون انطالقً-ذلك ابن خلدون 
هل :  وأنا أسأل حممد كامل حسن.غنية عنها يف التعليممستهي  و،صناعة العربية

؟ فكذلك كان القوم، تشعر بقواعد اللغة اليت تستعملهاأنت عندما تتكلم أو تكتب 
 عليهم أم يتكلمون بأعقد ركَنا، فال يا مجيع سليقة منك ومنأقوىبل كانوا 

ريب الفصيح وغري العريب  العلَثَاألساليب اللغوية مث هم ال يعرفون قواعدها، إن م

                                                           
 .٣٩٥٠سنن ابن ماجة، كتاب الفنت، رقم ) ٣٣(
 .٦٥اللغة العربية املعاصرة، ) ٣٤(
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ا ب تركيب اإلنسان يف جسمه ونفسه، فهو مركَّلِثَم كَ،بالنسبة إىل العامل يف اللغة
جسميا ونفسيا، ولكنه ال يدرك ذلك من نفسه وجسمه، بل الذي يدرك ا عجيب

م النفس، هو يتصرف على السليقة ومها يكتشفان ذلك هو عامل البيولوجيا وعال
  .فكذلك الفصيح واللغويعلل تصرفه، 

  : لفصاحة واألعرابا

ا باألعراب وبالبادية، حىت بدا ا وثيقًرتبطت الفصاحة عند القدماء ارتباطًا
للكثري من الدارسني احملدثني أن النحاة العرب كانوا يربطون الفصاحة باألعراب ال 
لشيء إال ألم أعراب، ويظهر هذا االرتباط يف الكثري من كالمهم، كقول 

بو زيد النحوي وأبو ن كان ال يلحن البتة كأن لسانه أعرايب فصيح، أمم«: اجلاحظ
: كما يظهر هذا يف كالم ابن جين يف اخلصائص حني يقول .)٣٥(»سعيد املعلم

»يبتعد عن الضعفة عي الفصاحة البدوية ووكان قد طرأ علينا أحد من يد
لة فإنه مل يؤخذ من مجلوبا«:  ويظهر كذلك من قول الفارايب، )٣٦(»احلضرية

وقول الفارايب هذا أتى به  .)٣٧(»وال من حاضرة احلجاز«:  وقوله،»حضري قط
أبعدوا كل القبائل إذا، يف معرض حديثه عن حتديد الرواة لرقعة الفصاحة مكان 

  . احلضرية قبائل احلجازومنهااحلضرية 

ان هذه شهادات قليلة من كثري تبيدماء بالفصاحة  اهتمام اللغويني القجلِّي
البدوية، فما السر يف ذلك ؟ وهل كان القدماء مبالغني يف ربط الفصاحة بالبداوة   

  .)٣٨(كما ادعى بعض الدارسني احملدثني ؟
                                                           

 .٢٢١ / ٢لبيان والتبيني، ا )٣٥(
 .٧ -٦/ ٢ابن جين، اخلصائص، ج) ٣٦(
 . وما بعدها١٤٥حلروف، ا )٣٧(
 .٢١ - ٢٠براهيم أنيس، من أسرار اللغة، إ )٣٨(
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 أمجعوا على أن فقدلقد أجاب عن هذا التساؤل اللغويون والنحاة أنفسهم، 
ا سنحددها الحقًاألعراب كانوا أفصح من احلضر ، ونعين هنا الفصاحة اللغوية اليت 

   .- إن شاء اهللا -
نسب إىل األعراب الفصاحة أكثر من أن حتصى، وهي شهادات والروايات اليت ت

من طرف من شافَه هؤالء األعراب، وقارن فصاحتهم بفصاحة غريهم، وقد حكم 
اجلاحظ على البادية بأا معدن الفصاحة، وهو ممن شافه فصحاء األعراب وخرب 

إال أن تسمع شيئًا من بدوي فصيح «:  روي عن الفراء قوله كما،)٣٩(لغتهم
  .)٤٠(»فتقوله

وهناك جواب آخر لالستفسار عن سبب ربط الفصاحة بالبداوة جنده عند 
أهل باب يف ترك األخذ عن «: القدماء، يقول ابن جين يف اخلصائص حتت عنوان

در ملحلاضرة وأهل اغات الُعلة ذلك ما عرض ل«: » كما أُخذَ عن أهل الوبررِداملَ
 أن أهل قرية باقون على فصاحتهم، ومل ملولو ع  ؛من االختالل والفساد واخلطل

 ،يعترض شيء من الفساد للغتهم، لوجب األخذ عنهم كما يؤخذ عن أهل الوبر
  . )٤١( »لوجب رفض لغتهموكذلك لو فشا يف أهل الوبر ما شاع يف لغة أهل املدر 

بة واضحة عن هذا التساؤل عند تعرضه لسبب كما أن الفارايب أجاب إجا
حتديد رقعة الفصاحة مكانالربية يف بيوت الشعر سكانُ«: ه ملَّا كانا، فذكر أن 

ن والصوف واخليام واألحسية من كل أمة أجفى وأبعد من أن يتركوا ما قد متكَّ
بالعادة فيهم، وأحرى أن حيصهم، هم عن ختيل حروف سائر األمم وألفاظنوا نفوس

وألسنتها، وأحرى أال خيالطوا غريهم من األمم للتوحش واجلفاء ن عم النطق 
                                                           

  .٩٧ / ٢ ،لبيان والتبينيا )٣٩(
 .٩٧ / ٢جين، اخلصائص،  ابن )٤٠(
 .٥/ ٢نفسه، ج )٤١(



  )٤(اجلزء ) ٨٤( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

١٠٢٦

 املدن والقرى وبيوت املدر منهم أطبع، وكانت نفوسهم  وكان سكانُ؛الذي فيهم
أشدانقياد ا لتفهم ما مل يتعوره وختيله، وألسنتهم للنطق مبا مل يتعودوا، دوه، ولتصو

  .)٤٢(»غات األمة عن سكان الرباري منهم لكان األفضل أن تؤخذ
كما ذهب إىل ذلك بعض الدارسني احملدثني، إمنا هي أمور فليس يف األمر سر 

 هؤالء مِ ولكن السر يكمن يف ج.ا ال جمال للطعن فيه واضحعلمية معللة تعليالً
دون دليل وال حجة، هل هو  على النحاة واللغويني القدماء من الدارسني احملدثني

ا وراء بعض املستشرقني  جريما فيه ؟ أم حلاجة يف أنفسهم ؟ أورفض القدمي بكل 
 أن كل ذلك وارد ؟ وعلى كل يب ؟ أوزهاء يف موقفهم من التراث العرـغري الن

  .حال فالسر ليس يف عمل علمائنا األوائل بل يف موقف هؤالء منهم
ه هؤالء الدارسون هو أن تكون البادية والشيء الذي مل يستطع أن يهضم
فالقول بأن لغة البدو أفصح من غريها «: أفصح من احلاضرة، يقول أمحد علم الدين

علَم (ولكن . )٤٣(»من هلجات احلاضرة، ينقصه الربهان، وال يثبت أمام الواقع
نسي وهو يطلق هذا احلكم أن كالمه هو الذي حيتاج إىل دليل، وال يثبت ) الدين

أمام الواقع الذي شاهده أولئك العلماء وأمجعوا عليه، وغاب هو وأمثاله عنه، مث 
  . لة ربط الفصاحة باجلنس العريبيف هذه املسألة، كما رمجوا يف مسأرمجوا بالغيب 

 كما -ومقياس الفصاحة «:  يواصل حديثه بقوله)ين الدملَع(والغريب أن 
ا فسدت هلجام، وإمنا جيب ألننا رأينا بدو ال يتصل بالبداوة أو احلضارة، -أراه 

 .)٤٤(»اا كان أم حضري به، بدوي احملتجأن يكون املقياس هو الوثوق من سالمة لغة
هو نفسه رأي   ألن هذا الرأي،ا ما قاله القدماء يف هذا الشأنقًفكأنه مل يقرأ مطل

                                                           
 .١٤٦حلروف، ا )٤٢(
 .١٤٤ - ١٤٣ / ١ربية يف التراث، عمحد علم الدين، اللهجات الأ )٤٣(
 .فس املرجع السابق ونفس الصفحةن )٤٤(
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 ،)٤٥( اخلصائص ابن جين على هذا يف نصف وقد رأينا كي،القدماء يف الفصاحة
ا، ولكن املقياس  الفصاحة بالبداوة مل يكن اعتباطًطُفرب. )٤٦(والفارايب يف احلروف

الذي وضعه العلماء كان ال ينطبق بعد القرن األول للهجرة إال على البدو فاقتصروا 
  .على األخذ منهم دون احلضر

ا، فَانا بيوهناك من فهم الفصاحة اليت ينسبها اللغويون إىل األعراب فهميدهش 
ة الوكعاء أن متيوادعى  .)٤٧(ز بني املعاين الدقيقة واألساليب الراقيةكيف ميكن لألم

ئة كلمة، فكيف يكون حجة يف كل  البدو ال ميكن أن يزيد على مخسمأن كالم
ا، ا كان بدوي كالم العرب مجيعنَّولإلجابة عن هذا الوهم نقول إ!  ؟كالم العرب

ضر منه كمكة واملدينة والطائف مل تكن احلياة فيها بعيدة عن حياة حىت بعض احلوا
البادية، ومل تكن فيها منتجات حضرية ختتلف كثريبه ا عن منتجات البادية، إمنا ش

ومن هنا فاللسان العريب  ،لها كانت متقاربة من حيث التحضركجزيرة العرب 
الما عند البدو واحلضر يف اجلاهلية وصدر اإلسكان واحد.  

ئة كلمة، فهو كالم ال البدوي مل يكن يعرف أكثر من مخسم إنّأما قوهلم 
فهل كان .ثنا به رواة اللغة املشافهني هلؤالء األعرابيقف أمام الواقع الذي حد 

هؤالء الرواة خيتلقون اللغة مث ينسبوا إىل األعراب ؟ وهل يعقل أن جيمع كل 
 الورع واألمانة العلمية والتحرج الشديد الرواة على ذلك ؟ مع ما يروى عنهم من

 إمجاع الرواة على الكذب على األعراب فهل كان يف الرواية ؟ مث إذا افترضنا جدالً
م هلم بذلك باقي علماء األمة يف الشريعة ؟ وهم يعلمون أن القرآن والسنة سيسلِّ

                                                           
 .٥ / ٢ابن جين، اخلصائص،  ج )٤٥(
 .١٤٦ صلفارايب، احلروف، ا )٤٦(
 .٣٣مد حسن كامل، اللغة العربية املعاصرة، حم) ٤٧(
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كن أن فهمهما مقصور على ما جيمعه هؤالء الرواة ؟ كل هذه األسئلة وغريها مي
فالغرابة كل . ك فيما رواه اللغويون عن األعرابشكِّتدحض هذه األقوال اليت ت

ا قال العرب يف  وقدمي، يف هذا وما رأينا هذا إال،ابة أن يكَذِّب الغائب الشاهدرالغ
  . مسعنم كَليس راٍء: أمثاهلم

نوا  كا، بدوهم وحضرهم،وكل ما ميكن أن نقوله يف هذا اال هو أن العرب
 االهتمام بالشعر دأمة الكالم واخلطابة والشعر، والتاريخ حيدثنا أم كانوا يهتمون أش

. وكانوا مجيعا يف مستوى متقارب من التذوق وفهم الشعر واخلطابة وبالكالم عامة،
  . ملنشأ عندهمافالفصحى اليت نقضي حنن السنني الطوال يف تعلمها كانت لغة 

ا هر عن حيام اليومية، وكان يفهمم كانت تعبوالشعر وأنواع األدب عنده
 كان أشبه ما - وهو بالفصحى عندنا اليوم -العامة واخلاصة، فالشعر عندهم 

يكون بالشعر الشعيب الذي يقال باللهجات العامية، فهل جند حنن صعوبة لغوية يف 
 -ملتمدنة  الفصحى لغة الطبقة الراقية اعددنافهم هذا الشعر أو تذوقه ؟ أما إذا 

 ، أن يتقنها هؤالء البدو األجالفل فمن الغريب يف هذه احلا- حالنا اليوم كما هي
   .وهذا ما بىن عليه الكثري من احملدثني انتقادام

  :لفرق بني الفصاحة اللغوية والفصاحة البيانيةا

ن الكثري من الدارسني العرب احملدثني مل يفهموا معىن الفصاحة عند النحاة إ
ا، وهذا ما جعلهم يرفضون أن ا بيانيويني العرب القدماء، إذ فهموها فهمواللغ

بيدهم ع ،رهم وبدوهم، أغنياؤهم وفقراؤهمضح يكون العرب كلهم فصحاء،
 السالمة اللغوية وبني نيقون بوهلذا وجدناهم يفر.  كبارهم وصبيام،وسادم
ا مما عليه  يف بين سعد خريكانت )٤٨(فالسالمة اللغوية يف رأي جواد علي. الفصاحة

                                                           
 .٦٠٩ / ٨/ ملفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم ا )٤٨(
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يف قريش، فوصف النحاة العرب لقريش بالفصاحة ال يعين السالمة اللغوية من 
الدخيل، ألن قريشا كانت تتصل بغريها من األمم عن طريق التجارة، فلم تلم س

صفت ا  لكن حقيقة األمر أن الفصاحة اليت و.لغتها من التأثر باللغات األخرى
 السالمة اللغوية، ألن شبه جزيرة العرب كانت كلها فصيحة زمن قريش هي عينها

ا أفصح انزول القرآن الكرمي، وهو الزمن  الذي نأما ،لغاتلعتت فيه لغة قريش بأ 
اختالط قريش يف اجلاهلية فلم يكن إال بالعرب، ألننا ال نعرف أن أمة أخرى 

يقول هؤالء النحاة كانت ترد مكة للتجارة أو احلج سوى العرب، وهلذا كما 
كانت قريش تتخري من لغام أجودها فصارت أفصح القبائل، واألمر خيتلف بعد 

 أصبحت مكة مقصد احلجيج املسلمني من شىت بقاع األرض، ففسدت إذاإلسالم 
لغة قريش بسبب هذا االختالط، وهلذا استبعدت من رقعة الفصاحة زمن التحريات 

حاضرة احلجاز، ألن الرواة ملا على أنه مل يؤخذ من  )٤٩( الفارايبامليدانية، وقد نص
  .مع اللغة وجدوا ألسنتهم قد تغريتجبوا بدؤ

ويردا رأيهم يف نسبتهم  إبراهيم أنيس بصراحة على الرواة األولني رافض
وميكن الرد  .)٥٠(الفصاحة إىل مجيع العرب دون متييز ما بني املثقف وغري املثقف

   :م أنيس من وجهنيعلى ما ذهب إليه إبراهي

 ذكر أن بعض الرواة فقط نسب الفصاحة إىل كل العرب دون :الوجه األول
متييز، وهذا غري صحيح، فكل الرواة والنحاة كانوا ينسبون الفصاحة إىل من تتوفر 

                                                           
 . وما بعدها١٤٥حلروف، ا )٤٩(
نساق مع بعض الرواة األقدمني فننسب لكل العرب نوال معىن ألن «: يقول يف ذلك) ٥٠(

ا ككل الشعوب، الفصاحة يف القول واإلجادة يف صناعة الكالم، إذ ليس العرب إال شعب
فون يف حيام بنصيب تفيهم القليلون ممن وهبوا تلك الصفة وأغلبهم من العامة الذين يك

 .٤٣ -٤٢يف اللهجات العربية  »ضئيل من حسن القول وفصاحته
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 دون متييز بني الطبقات االجتماعية والثقافية، بل ،فيهم الشروط اليت حددوها لذلك
طبقة احلضر، إذ الرقي والثقافة ) املثقفة( على الطبقات الراقية لوا الطبقات الدنيافض

زمن التحريات على روا الفصاحة يف صبادية، والرواة قَموطنهما احلضر ال ال
  .األعراب ألسباب علمية قرروها

 يظهر ذلك من ،نه يقصد الفصاحة مبعناه البياينأ كالمه يفْهم من: الوجه الثاين
 أما ما كان يقصده أولئك الرواة من الفصاحة .»صناعة الكالمواإلجادة يف « :هقول

: فهو ما مساه جواد علي بالسالمة اللغوية، بدليل تركيزهم على األعراب الذين
»م هلم على طول الزمان يف ألسنتهم وأنفسهم متكنمتكنت عادا حيصبه عن انو 
الختالط، وعدم فالشرط هو عدم ا .)٥١(»يل حروف سوى حروفهم والنطق اخت

 القول، وهلذا أخذوا من نيس هو الثقافة والبيان وإجادة فلالتأثر باألمم األخرى، و
بحتري وأيب متام  ومل يستشهدوا بشعر بشار بن برد وال،اء ومن الصبيانعاألمة الوك

  . هم يف الفصاحة والبيان والثقافة العاليةواملتنيب، وهم ما

  يف بعضها شروطَتعارضية فإننا جندها وإذا تتبعنا شروط الفصاحة اللغو
 ألسنة العامة ى ففي الفصاحة اللغوية، كلما شاعت الكلمة عل.الفصاحة البيانية
فاملراد بالفصيح ما كثر استعماله يف ألسنة «: يقول السيوطي يف املزهر كانت أفصح

 لكن هذه الصفة املستحسنة يف الفصاحة اللغوية قد ال تكون كذلك ،)٥٢(»ربالع
  . الفصاحة البيانية، وهي ما يسمونه باالبتذال، وهو مستقبح يف الفصاحة البيانيةيف

عدم تنافر احلروف وعدم الغرابة وعدم ما أن من شروط الفصاحة البيانية ك
لها ليست من شروط الفصاحة اللغوية، فيقبل فيها ما تنافرت ك ،)٥٣(خمالفة القياس

                                                           
 .١٤٥الفارايب، احلروف، ) ٥١(
 .١٨٧/ ١السيوطي، املزهر، ج) ٥٢(
 .٤ -٣اخلطيب القزويين، اإليضاح املختصر، ) ٥٣(
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احد، كاأللفاظ اليت جاءت عن ابن ا، ولو جاء به شخص وحرفه، وما كان غريب
وكذلك ما خالف القياس وشاع يف االستعمال ألن ، )٥٤(أمحر ومل ترد عن غريه

 خمالفته على ، فاحلمل على التوهم عندهم جائز،)٥٥(السماع يبطل القياس عندهم
كجمعهم مصيبة على  ،تعماله على ألسنة العرب الفصحاءسللقياس، ألنه كثر ا

والقياس يوجب مصاوب، بسفينة وسفائن- خطأ - ا هلامصائب، تشبيه .  
على أن هناك صلة بني املعنيني تستمرأينا أن . من املعىن اللغوي هلذا املصطلحد 

املعىن اللغوي للفصاحة هو البيان والوضوح، والفصاحة البيانية تعين إجادة فن 
القول، وتزيينه للسامع حىت يقع من نفسه موقعال يتأثر بالكالم ا، واإلنسانا حسن 

 وكذلك الفصاحة اللغوية، فإذا خرج .ناه، ففيها معىن الوضوحإال إذا فهم مع
 حص فَ:املتكلم عن أوضاع العرب يف خماطبام فإنه ال يفهم كالمه، وهلذا قالوا

 عنه، وهلذا وجدناهم يفاضلون بني القبائل مهِاألعجمي، أي تكلم بالعربية وفُ
   .ا هي أفصح القبائل قريشالفصيحة، ويذكرون أن

  :)٥٦(ديد رقعة الفصاحة زمانا ومكاناحت

ن أشهر ما اشتهرت به الدراسات اللغوية العربية هو حتديدهم لرقعة الفصاحة م
فمن الناحية املكانية اعتمد اللغويون على القبائل البدوية، وخاصة . زمانا ومكانا

وا ما سواها من القبائل املتامخة  وأبعد،)٥٧(قبائل قيس ومتيم وأسد وطيئ وهذيل
ألن الذين «فإم مل يأخذوا من حاضرة احلجاز . لألعاجم، أو القبائل احلضرية

                                                           
 . وما بعدها٢١/ ٢بن جين، اخلصائص، ا )٥٤(
 .١١٧/ ١اخلصائص، ) ٥٥(
 . وما بعدها٦٢احلاج صاحل، اللسانيات العربية واللسانيات العامة، ) ٥٦(
 .١٤٧الفارايب، احلروف، ) ٥٧(
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نقلوا اللغة صادفوهم حني ابتدؤوا ينقلون لغة العرب قد خالطوا غريهم من 
  .)٥٨(»األمم

ا، وهجم ا فشيئًأما من الناحية الزمانية فإن رقعة الفصاحة بدأت تضيق شيئً
ا على ألسنة سكان البادية، ففي حني كانت الفصاحة شاملة لكل حن تدرجييالل

بالد العرب حضرها وبدوها يف اجلاهلية وصدر اإلسالم، وجدنا هذه الرقعة تضيق 
يف بداية التحريات امليدانية، فتبعد كل قبائل احلضر، وكذا القبائل املتامخة لألعاجم، 

 واستمرت تضيق . اليمند واحلجاز ومشايلّومل تبق إال مناطق نائية يف بوادي جن
. )٥٩(ا يف أواخر القرن الرابع للهجرة العربية ائي من القبائل الفصاحةاختفتحىت 

 حملها يف التخاطب وأصبحت العربية الفصيحة لغة الكتابة والثقافة فقط، وحلَّ
  .لح عليه بالعامياتاليومي ما اصطُ

دارسني العرب احملدثني هلذا التحديد وقد قامت انتقادات كثرية من طرف ال
  .الزماين واملكاين، مل تكن يف معظمها موفقة

 اعتقد أن إذمن هؤالء الدارسني من مل يدرك معىن التحديد الزماين للفصاحة، 
 ذكره مما من العصر اجلاهلي وصدر اإلسالم، يظهر هذا هذا التحديد كان ابتداًء
ارايب للقبائل اليت أخذت منها اللغة  من أن حتديد الف،حممد حسني آل ياسني

الفصيحة غري صحيح، بدليل وجود لغات كثرية كلغة األزد واألوس واخلزرج 
  .)٦٠(وجرهم يف القرآن الكرمي

                                                           
 .٢١٢ / ١/ لسيوطي، املزهر ا )٥٨(
أنه شافه بعض فصحاء العرب ومنهم الشجري، وله ه ٣٩٢كر ابن جين املتوىف سنة ذ )٥٩(

 .٢٦ / ٢/ معه قصص مبثوثة يف كتابه اخلصائص 
 .٣٣٠ -٣٢٩حممد حسني آل ياسني، الدراسات اللغوية عند العرب، ) ٦٠(
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وا لغة قريش كما ذكر يف موضع آخر أن اللغويني كانوا متناقضني حني عد
ا من حاضرة احلجاز، حأفصح اللغات حينا ا، ورفضهم األخذ عنها ألين

  . )٦١(آخر

فمن خالل هذه اآلراء نالحظ أن هؤالء الدارسني مل يدركوا جيدا معىن 
 العرب لبعض قبائل العرب فإبعاد اللغويني. الزماين واملكاين لرقعة الفصاحة التحديد

من رقعة الفصاحة يبدأ من زمن بدء التحريات امليدانية، أي الزمن الذي بدأ فيه 
دية ويشافهون فصحاء األعراب ويأخذون عنهم اللغة اللغويون خيرجون إىل البا

 للهجرة، وكان ذلك على يد أيب اللغويني ٩٠مباشرة، وهذا الزمن يبدأ من سنة 
اء السبعة  أحد القر،بن العالء البصري اللغوي النحوي القارئاالعرب أيب عمرو 

يحة، أما النصوص املأثورة قبل ذلك، فكلها كانت فص. املشهورين يف األمصار
وإذن فاللغات املوجودة يف القرآن الكرمي والشعر اجلاهلي وشعر صدر اإلسالم 

نزل يف زمن كانت فيه هذه القبائل فصيحة، بل اللحن كلها فصيحة، ألن القرآن أُ
نفسه مل يشع إال بعد ظهور اإلسالم واختالط العرب الفصحاء بغريهم من األمم 

  . اليت كانت تتكلم لغات أخرى

 من التناقض يف كون لغة قريش أفصح اللغات مث )٦٢(آه بعضهمأما ما ر
إبعادها من رقعة الفصاحة، فهو راجع إىل السبب نفسه، فلغة قريش كانت أفصح 

 أما يف زمن التحريات امليدانية فقد دخلها ،اللغات يف اجلاهلية وزمن نزول القرآن
 فال تناقض وا أفصح اللغات، فضالً عن ك،اللحن وفسدت، فلم تبق فصيحة

  . يف احلكمنيإذن

                                                           
 .٣٣٤ -٣٣٢املرجع نفسه، ) ٦١(
 .١٨١ / ١محد علم الدين، اللهجات العربية يف التراث، أ )٦٢(
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األخذ عن «سني إىل القول إنَّ الرواة آثروا وقد أدى هذا الوهم ببعض الدار
 .)٦٣(»نازهلم يف وسط اجلزيرة مانتكقريش وقيس ومتيم وهذيل وغريهم ممن 

إنَّ مسعهم يقولون ملَّام إبراهيم أنيس أن الرواة أخذوا عن قريش فتوها أفصح  قريش
  . على عدم األخذ من حاضرة احلجاز رأينا أن الفارايب نصالقبائل، وقد

ا بني األخذ مشافهة عن فصحاء العرب زمن ينبغي إذن أن نفرق جيد
 من العصر التحريات امليدانية، وبني رواية النصوص الشعرية والنثرية املأثورة ابتداًء

 اللغويني كانوا فإذا فهمنا هذا الفرق اتضح لنا أن. اجلاهلي حىت زمن التحريات
ا، ألنه كلما مرا ومكانوقت كانت على صواب يف حتديدهم لرقعة الفصاحة زمان 

  .الرقعة تضيق معه

: يف تناقض بين إذ قال ما نصه) علَم الدين(كما أن هذا الوهم نفسه أوقع 
»ذا يكون علماء العربية قد ضييم قوا املنافذ حني حصروا أخذ اللغة عن قيس ومتو

فألم كانوا حيترمون «:  مث أكملَ نص الفارايب، وقالَ يف موضع آخر،)٦٤(»وأسد
فقوهلم إنَّ ، )٦٥(» منها مجعوا هلجتها وتركوا ما سواهالغة قريش ملكان النيب 

قريشا أفصح القبائل جعله يعتقد أم مجعوا لغتها، يف حني ذكر كالم الفارايب 
م مل ا ضمن القالذي مل يذكر فيه قريشبائل اليت أخذوا منها اللغة، بل ذكر أ
  .يأخذوا من حاضرة احلجاز

على القدماء حتديدهم لرقعة  )٦٦(كما نعى الكثري من الدارسني احملدثني

                                                           
 .٤٨براهيم أنيس، يف اللهجات العربية، إ )٦٣(
 .١٨١ - ١٨٠ / ١اث، اللهجات العربية يف التر )٦٤(
 .١١٧ / ١  نفسه)٦٥(
 .١٧٤ - ١٧٣متام حسان، اللغة بني املعيارية والوصفية،  )٦٦(
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 العامل أن يقف يف وجه  عملهم هذا غري علمي، ألنه ليس من مهاموعدواالفصاحة 
كما ذهب . حملافظة على اللغةتطور اللغة، بل هذه مهمة املربني الذين يهتمون با

 كان األجدر بالنحاة ،بعضهم إىل أنَّ اللحن ظاهرة تطورية طبيعية للغة العربية
وميكن اإلجابة عن هذا . )٦٧(القدماء تسجيلها ودراستها، وليس الوقوف يف وجهها

ا كانوا  النحاة العرب القدماء حني حددوا رقعة الفصاحة زماناإلشكال بالقول إنَّ
   :ن إىل شيئني اثننييهدفو

عرف ا اللغة العربية األصيلة اليت مل تتأثر بغريها من  وضع قواعد ت:ألولا
جوا كل التحرج من االختالطاللغات، وهلذا حتر.  

 مل يكن هؤالء العلماء يهدفون إىل تسجيل تطور اللغة العربية، وإمنا :الثاين
ليل اللسان العريب يف مرحلة  منها حتالغرضوية آنية، يكانت دراستهم دراسة بن

وية ي من وجهة النظرة البنكانواواحدة منه وإليه، كما قال دو سوسور، وهلذا 
م لو مل يفعلوا ذلك لوجدوا أنفسهم مصيبني يف حتديدهم لرقعة الفصاحة زمانا، أل

  .يدرسون تطور اللغة، وهذا منهج آخر مل يكونوا يقصدون إليه

 : هو أن للفصاحة يف االصطالح العريب معنينيوخالصة القول يف هذا الباب
الفصاحة البيانية، وهي قدرة املتكلم على إنشاء كالم بليغ مؤثر يف السامع، 

 وهي اليت جندها عند النحاة واللغويني، وتعين عندهم عدم :والفصاحة اللغوية
اختالط صاحب هذه الفصاحة بغريه من األمم اليت تتكلم لغة غري لغته، أو يكون 

قد اختلط وقتا حبث اللغويون والنحاة عن هذه  وملَّ.ا مل تتغري فيه لغتها قصري
 إال يف األعراب الذين مل متوفِّرةًالفصاحة يف أواخر القرن األول اهلجري مل جيدوها 

 فمن .اا ومكان رقعة هذه الفصاحة زمانحددواخيتلطوا بغريهم من األمم، وهلذا 
                                                           

 . مقدمة٤، حلن العامة،  عبد التوابرمضان )٦٧(
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 الفصاحة اللغوية استمرت يف العرب منذ اكتشاف أول الناحية الزمانية رأينا أن
إىل أواخر القرن - وهي نصوص أشعار امرئ القيس واملهلهل -  يف العربية نص 

 أما من الناحية املكانية فقد استبعد الرواة كل القبائل احلضرية، .الرابع للهجرة
بتت عندهم وكذا كل القبائل املتامخة لألعاجم، ومل يأخذوا اللغة إال ممن ث

بيلة متيم وأسد وقيس قفصاحتهم من األعراب القاطنني يف بوادي جند واحلجاز، ك
وأبعدوا قبائل كانت يف اجلاهلية وصدر اإلسالم أفصح العرب مثل ،ئوهذيل وطي 

   .قبيلة قريش للسبب الذي ذكرناه

ا الصحة، إذ مل جند حنوي فال أساس له من العريب، أما ربطهم الفصاحة باجلنس
وقد وجدناهم  ، اللغوييب، بل ربطوها باملنشأرا ربط الفصاحة باجلنس العواحد

وباجلملة فمنهج النحاة العرب القدماء منهج . الكثري من العبيد السود أخذوا عن
علمي تؤيده املناهج اللسانية احلديثة اليت تنة املغلقةعىن مبا يسمى باملدو.  



  ١٠٣٧

  
  
  

رهاصناعة املعاجم العربية وآفاق تطو  
 

  )*(أمحد عزوز. د

  

عرفت األمم املختلفة منذ أقدم العصور فن التأليف املعجمي، فألّفت فيه 
  .ليكون خزائن حتيط مبادة لغتها

ويروي لنا تاريخ الشعوب أنّ اآلشوريني قد عنوا بتخليص لغتهم من شوائب 
نّ الفكرة املعجمية قد حتقّقت عندهم بصورة اللغات األخرى، وهو عمل يشري إىل أ
  .)١(من الصور، ويف شكل من األشكال

مع العرب ) باب اهللا(ولعلّ أول اهتمام بالفكر املعجمي كان قد ظهر يف بابل 
م، إذ وجدت منذ أقدم العصور بوادي الرافدين معاجم بابلية . ق١٨٠٠العماليق يف 

اإلشارات، مبكتبة آشور يف نينوى وهي تعود إىل ثنائية، مكتوبة يف قوالب طينية تشرح 
  .)٢(م. ق٦٢٥ -٦٦٨سنة 

                                                           
  .بقسم اللغة العربية جبامعة السانية بوهران، اجلزائرأستاذ ) *(

  .٦، ص ١٩٧٨إبراهيم حممد جنا، املعاجم اللغوية، مطبعة السعادة، سنة .  ينظر د)١(
 قراءة يف التأسيس النظري، ديوان املطبوعات -حالم اجلياليل، املعاجم العربية .  ينظر، د)٢(

  .٣، ص١٩٩٧، سنة ١اجلامعية، وهران، ط



  )٤(اجلزء ) ٨٤( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

١٠٣٨

كما ظهرت التآليف املعجمية عند اهلنود يف اللغة السنسكريتية، وكانت يف شكل 
مثّ ) VEDA-TEXTES(قوائم ضمت األلفاظ الصعبة املوجودة يف نصوصهم املقدسة 

 ملعناه، وأقدم ما وصلنا هو معجم تطور هذا النظام، فأحلق بكلّ لفظ يف القائمة شرح
  .لصاحبه أميارسنها الذي ظهر يف القرن السادس امليالدي) AMARAKOSA(أماراكوزا 

تب يف شكل ومن االنتقادات املوجهة إليه وإىل غريه من املعاجم اهلندية أنه كُ
ب وكان من عيو. منظومة ليسهل حفظه، و أنه مل يتبع أي ترتيب ييسر اللّجوء إليه

 إىل غاية القرن العاشر امليالدي فقداا لعنصرين أساسيني يف - أيضا -املعاجم اهلندية 
  .)٣(الشمول والترتيب: التأليف املعجمي ومها

وكان الصينيون من أسبق األمم إىل وضع املعاجم اللغوية، ففي القرن احلادي 
 ا ضمعوا قوائم  كلمة، كما وض٤٠٠٠٠عشر قبل امليالد، ألّف باوتشي معجم

 أوان لصاحبه هوشن يف – شوو SHAW – WANلأللفاظ الدينية مثل معجم شوفان 
 KU – YE WANG   بعد امليالد ألف كويي وانج  ٥٣٠م، ويف سنة . ق١٥٠سنة 

  .)٤( KU PIEN  - بيني - معجما آخر عنوانه يو 

قبة  يف ح-األمة اليونانية هذا اللون من التأليف، وهي أمة متيزت وعرفت 
 بالتفوق العلمي والنضج الفكري، فأنتجت عددا من املعاجم، ظهر كثري -ازدهارها 

منها يف مدينة اإلسكندرية، ويعد العلماء القرون األوىل بعد امليالد العصر الذهيب 
  .)٥(للمعاجم اليونانية

                                                           
، سنة ١أمحد خمتار عمر، صناعة املعجم احلديث، عامل الكتب، مصر، ط. ظر، د ين)٣(

  .٢٧، ص ١٩٨٨
حسن ظاظا، كالم العرب، من قضايا العربية، دار النهضة للطباعة والنشر، .  ينظر د)٤(

  .٣حالم اجلياليل، املرجع السابق، ص. ، وينظر د١٢٧، ص ١٩٧٠بريوت، سنة 
  .٢٥ملرجع السابق، ص أمحد خمتار عمر، ا.  ينظر د)٥(
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١٠٣٩

  :وهي قوائم معجمية ظهرت يف القرن اخلامس امليالدي فكان منها

ليس الذي رتبه حسب املوضوعات أو املعاين، وهو يشبه معجم بوليكس بو -أ
  ).ه٤٥٨ت (إىل حد يف نظامه املخصص البن سيده 

لّف يف عهد اإلمرباطور أغسطس، وعنوانه لكس الذي أُمعجم فالرييوس في -ب
  .)٦(معاين األلفاظ وال يزال موجزه باقيا إىل اليوم

ظهر يف القرن الذي ). HELLADIUS(هيالديوس : معجم الغريب ل -ج
  .الرابع امليالدي

هومريوس وقد وضع أبولونيوس السكندري الغراماطيقي معجما أللفاظ الشاعر 
)HOMERE()∗( ١٧٧ يف زمن أغسطس، مثّ ظهر معجم اللغة اليونانية كامالً سنة 
م ظهر أقدم معجم التيين، ألّفه . ق٢٧، وقريبا من عام )٧(م، ألّفه يوليوس بولكس.ق

  .م. ق٢٧ملتوفّى سنة اVAROوارو 

  :وأسهمت األمة الرومانية يف التأليف املعجمي فكان من مناذجها

يف ) HESYHSCHIUS(معجم األلفاظ الذي ألّفه هزيشيوش السكندري  -
القرن الرابع امليالدي، وهو معجم خاص باللهجات والتعبريات، وألّف أمونيوس 

  .)٨(فظيمعجما ملعاين املشترك الل) AMMONIUS(السكندري 

وعرفت األمة العربية أنواعا من معاجم األلفاظ واملوضوعات، ميكن اعتبارها 
لّفت فيه، حتى أصبحت بعد مرحلة من تاريخ متطورة حبسب الزمان الذي أُ

                                                           
  .٦إبراهيم حممد جنا، املرجع السابق، ص .  ينظر د)٦(
  .شاعر يوناين تنسب إليه اإللياذة واألوديسا:  هومريوس)∗(
  .٣حالم اجلياليل، املرجع السابق، ص .  ينظر د)٧(
  .١٢٨ -١٢٧حسن ظاظا، كالم العرب، من قضايا العربية، ص . ينظر د) ٨(



  )٤(اجلزء ) ٨٤( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

١٠٤٠

التأليف املعجمي فنا من فنون اللغة الكربى، وضع فيه العرب نظريات كبرية واستنبطوا 
، وكان عبد اهللا بن عباس )٩(بذاتهمستقالً ك علما هلا عدة تطبيقات، فأصبحت بذل

  .)١٠(من أوائل من بذر نواة املعجم العريب يف غريب القرآن) م٦٨٤ - ه٦٨ت(

إذا استثنينا الصني، ال يوجد شعب آخر حيق له الفخر «: فيشروال غرابة يف قول 
أصولٍ بوفرة كتب علوم لغته، وبشعوره املبكر حباجته إىل تنسيق مفرداا حبسب 

  .)١١(»وقواعد غري العرب

السبق والتميز حيث بوقد انبهر اللغويون الغربيون ذا التفوق، وشهدوا للعرب 
إنّ العرب يف جمال املعجم حيتلّون مكان املركز، «): HAYWOOD(قال هاي وود 

  .)١٢(»سواء يف الزمان أو املكان، ويف العامل القدمي أو احلديث، ويف الشرق والغرب

 بعدما أفادت من جتارب - املعاجم لدى األمم الغربية يف العصر احلديث وشهدت
 ملحوظًا، وغدت منهالً يستقي منه الدارس معارفه  تطورا–الشعوب اليت سبقتها 

وشروحه، وظهر منها عدد ضخم، وأنواع كثرية يكاد يفوق ما أنتجته األمم سواء يف 
  .يثعصورها القدمية أو ما تنتجه يف العصر احلد

ومهما يكن من أمر، فإنه ميكن القول إنّ هذه احملاوالت األوىل يف الصناعة 
املعجمية، سواء عند العرب أو عند غريهم من الشعوب واألمم، كانت قوائم من 

  .األلفاظ ال تكاد ترقى إىل املعجم احلقيقي والشامل باملفهوم العلمي

                                                           
، سنة ١اد احلمزاوي، من قضايا املعجم العريب، دار الغرب اإلسالمي، طحممد رش.  ينظر د)٩(

  .٣٩، بريوت، لبنان، ص ١٩٨٦
  .٤حالم اجلياليل، املرجع السابق، ص .  ينظر د)١٠(
  .٢٥أمحد خمتار عمر، املرجع السابق، ص . عن د) ١١(
  .٢٧أمحد خمتار عمر، املرجع السابق، ص .  عن د)١٢(
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١٠٤١

ا له أسسه الً خاصلذا ميكن القول إن تاريخ ظهور املعجمية بوصفه حق
دي ـالنظرية وإجراءاته التطبيقية، يبدأ مع معجم العني للخليل بن أمحد الفراهي

مجع ، فهو حبق املبدع هلذا العلم، سواء على مستوى )م٧٩١ - ه١٧٥ت (
الرصيد املفردايت، أم ترتيب املداخل أم مناهج التعريف، ووسائله التوضيحية من 

  .)١٣(ثلةأسيقة واستعماالت وشواهد وأم

  :الصناعة املعجمية وعلم املفردات

عالقة وطيدة بني املعجم واملفردات والداللة، وما نسميه مفردات هو هناك 
تستنبط ) جمازية(وأخرى إحيائية ) ذاتية(جمموع كلمات لغة معينة هلا قيم داللية حقيقية 

  .من السياق واالستعمال
تراكيبها وبنية داللتها يف طلق على العلم الذي يدرس املفردات من حيثوي 

) LEXICON(وهي كلمة إغريقية مشتقة من ) LEXICOLOGIE(اللغة الفرنسية 
مبعىن علم، وقد أصبحت ) LOGIE(أي ليكسيك أو وحدة تعبريية أو مفردة، ومن 

 وهو فرع من اللسانيات يدرس وحدات الداللة. م١٧٦٥ من سنة متداولة ابتداًء
 - يف أغلب األحيان -حتماالا الوظيفية يف عالقاا  وا)MONEMESاملونيمات (

  .)١٤(باتمع
 - أيضا -فهو العلم الذي يدرس مفردات اللغة أو معجمها وهو يرسي 

املبادئ النظرية اليت على أساسها توضع املعاجم واألدوات األساسية إلثبات 
  .)١٥(مفردات اللغة ومعرفتها

                                                           
  .٤، املرجع السابق، ص حالم اجلياليل.  ينظر د)١٣(
)١٤(Voir, Le Petit Robert, Sous la direction de Paul Robert, T: l, P: 1080   
خولة طالب اإلبراهيمي، مبادئ يف اللسانيات، دار القصبة للنشر، اجلزائر، سنة .  ينظر د)١٥(

  .١٥٠، ص ١، ط ٢٠٠٠



  )٤(اجلزء ) ٨٤( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

١٠٤٢

ببحـث معـاين    الـذي خيـتصSEMANTIQUE (     (ويندرج فيه علم الداللة     
كما يرتبط مبستوى املفـردات فـرع آخـر يطلـق عليـه االشـتقاق               الكلمات،  

)ETYMOLOGIE (          ،ع الكلمات عرب العصورأو علم أصول املفردات، وهو علم يتتب
  .ويالحظ التبدالت اليت تطرأ على األلفاظ ومعانيها وطرق استعماهلا

موضوعه دراسة املفردات يسمى االشتقاق العلم الذي «: ريس بقولهوقد عرفه فند
)ETYMOLOGIE( ّوتنحصر مهمته يف أخذ ألفاظ املعجم كلمة كلمة، وتزويد كل ،

واحدة منها مبا يشبه أن يكون بطاقة شخصية، يذكر فيها من أين جاءت ومىت وكيف 
 صيغت، والتقلبات اليت مرت ا، فهو إذن علم تارخيي حيدد صيغة كلّ كلمة يف أقدم

عصر تسمح املعلومات التارخيية بالوصول إليه، ويدرس الطريق الذي مرت به الكلمة 
  .)١٦(»مع التغيرات اليت أصابتها من جهة املعىن أو من جهة االستعمال

ــم اخلــاص  ــرتبط هــذا العل بحــث املفــردات باللكــسيكوغرافيا بوي
)LEXICOGRAPHIE (      لغـة،  مـنت ال  : الذي له مقابالت كثرية يف العربية منها

املعامجية، املعجمية، فن تأليف املعاجم، علم املعاجم، الصناعة املعامجية، الـصناعة           
  .املعجمية، صناعة املعاجم، علم صناعة املعاجم

وهو فن عمل املعاجم اللغوية، ويستمد وجوده من علم دراسة تاريخ الكلمات، 
نرب فيها، وطريقة هجائها وعلم الداللة، ويهتم ببيان كيفية النطق بالكلمة، ومكان ال

، وبذلك فإنّ علم صناعة املعاجم هو فرع )١٧(وكيفية استعماهلا يف لغة العصر احلديث
  .)١٨(من علم دراسة املفردات

                                                           
اص، مطبعة جلنة البيان العريب،  فندريس، اللغة، ترمجة عبد احلميد الدواخلي وحممد القص)١٦(

  .٢٢٦، ص ١٩٥٠سنة 
، القاهرة، سنة ٢ ماريو باي، أسس علم اللغة، ترمجة أمحد خمتار عمر، عامل الكتب، ط )١٧(

  .٤٤، ص ١٩٨٣
)١٨( Voir, Le Petit Robert, T: 1, P: 1088  
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١٠٤٣

فاملعجم هو جمموع كلمات اللغة املوضوعة حتت تصرف املتكلّمني، 
ف واملفردات هي جمموع الكلمات املستعملة واملوظفّة من متكلّم معين يف ظرو

ليها إالّ مبعرفة املفردات قيقة اللغة اليت ال ميكن أن نصل إمعينة، فاملعجم هو ح
  .)١٩(اخلاصة اليت تعد واقع اخلطاب

درك إالّ ا، واملفردات تفترض وجود فردات، ولكن ال يواملعجم يتجاوز امل
غة، وهو عترب املعجم العنصر األكثر تغيرا يف اللولذلك ي«املعجم الذي هي منوذجه، 

التطور اال الذي حتدد فيه بقوة الظروف اخلارجية االجتماعية حلياة اللغة، أو 
  .)٢٠(»احلضاري الذي تكون هذه اللغة أداته املُظهِرة له

ظلّت املعجمية أو علم صناعة املعاجم ردحا من الزمن تدرس ضمن وقد «
أو فقه اللغة، إىل أن ) اتعلم املفرد(أحد فروع اللغة، علم الداللة أو املفرداتية 

أحس املعجميون ذه الفجوة اليت تفصل بني نظريات علم اللغة والتطبيقات 
املعجمية، وأنّ املعجمية قد أعطت لفروع علم اللغة أكثر مما أخذت منها، فحتى 

 بعض املعجميني يزعمون أنها فن وصناعة وليست  ظلّ)*(الستينيات من هذا القرن

  .)٢١(»فتقارها إىل املوضوعية والشمولعلما، بسبب ا

                                                           
)١٩(Voir, Jacqueline Picoche, Précis de lexicologie 

franÇaise, l'étude et l'enseignement du vocabulaire, 
édition Fernand Nathan, 1977, P: 44.  

احلواس املسعودي ومفتاح بن عروس، دار اآلفاق، سنة .  جان بريو، اللسانيات، ترمجة د)٢٠(
  .٨٤، ص ٢٠٠١

  ].الة[يريد القرن العشرين ) *(

  .٤حالم اجلياليل، املرجع السابق، ص .  د)٢١(



  )٤(اجلزء ) ٨٤( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

١٠٤٤

وإذا كانت املفردات تعبر عن اتمع ومكوناته، وثقافته، وحضارته، وتصوره، 
ساعة ظهورها، وتاريخ ميالدها  بل هلا - كما يقال -فهي ال تسقط من السماء 

  .أو تأويل تارخيها
وي ب ممتاز حي بترتيب أجبدي، وهو كتا- بفتح الالم -أما املعجم فهو العامل 
  .)٢٢(ستخرجها، وبواسطته ميكن رؤية العاملكتبا أخرى ينبغي فقط أن ن

 فغرضها يف .تبليغية وإعالمية بالغة األمهيةوخيضع إنتاج املعاجم لضرورات 
املقام األول هو سد الفراغ املوجود بني أفراد اجلماعة اللغوية يف ااالت املعرفية، 

ا وثيق  علمية، دينية، مما يكون جانبا حضاريتربوية، لسانية،: مهما كان نوعها
  .)٢٣(الصلة بالتطورات احلاصلة يف أي جمتمع

أنه ميكن حتليل اتمع انطالقًا من مفردات لغته، مما » جورج ماطوري«ويرى 
) أو علم دراسة اتمع(إنها علم جمتمعي «: أدى به إىل تعريف املعجمية قائالً

  .)٢٤(»دوات اللسانية اليت هي الكلماتيستعمل األ
ومن شأن هذه الدراسة أن تساعد الباحث على معرفة عقلية الشعوب، وذلك 

ا، وهذا باالستعانة بقوانني علم الداللة وأسسه ومبادئه، بتناول لغتها تناوالً حتليلي
  .وما يفتحه من آفاق املقارنة بني اللغة اليت يتكلّمها الفرد واللغات األخرى

ويالحظ يف هذا اال الصلة القوية بني كثري من مفردات اللغة العربية وطريقة 
العرب يف تفكريهم وعالقام ونظرم إىل األشياء واألمور واحلياة، ذلك أن 

                                                           
)٢٢(Voir, Georges Matoré, Histoires des dictionnaires 

franÇais, Larousse, Paris, 1968, P: 36.  
  .٣حالم اجلياليل، املرجع السابق، ص . د) ٢٣(
 ماطوري جورج، منهجية املعجمية، ترمجة وتقدمي عبد العلي الودغريي، مطبعة املعارف )٢٤(

  .٥، ص ١٩٩٤سنة . اجلديدة، الرباط، املغرب
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١٠٤٥

تسميتهم شيئًا ما باسم بعينه، ويف إطالق لفظ دون سواه، واختيار صفة من صفاته 
  .هم لألمور ونظرم إليهاما يدلّ على اتجاههم يف التفكري وفهم

على الوايل واحلاكم، مما يدلّ على أنهم » العامل«يهم أطلقوا مثالً لفظ ففنلْ
فهموا الوالية بعد جميء اإلسالم على أنها عمل من األعمال يؤديه اإلنسان يف 

، ويدلّ )٢٥(يف العربية مأخوذ من الربط والتقييد واإلمساك» عقل«حياته، ولفظ 
عناه عند العرب يشتمل على املفهوم اخلُلُقي إضافةً إىل العنصر الفكري، على أنّ م

 )*()RAISON) (الالتيين(فهو الزاجر للمنكر والشر، وال يكون اللفظ الفرنسي 

  .)٢٦(على ذلك املعىن إذ يف داللته العد واإلحصاء

ويتعلّق فهم النصوص املختلفة ببحث دالالت مفرداا للوصول إىل مضامينها 
ففي ميدان السياسة . ومقصديتها، وال سبيل إىل ذلك إالّ بالتعمق والتدقيق فيها

والقانون واملعاهدات الدولية واالتفاقات التجارية واالقتصادية جماالت كثرية 
لالختالف على دالالت األلفاظ فقد يؤدي التعريف أو التنكري إىل االختالف بني 

ا يف املعىن أو ما يقارا إىل تأجيل الصراع الطرفني، وتوظيف كلمة بدل ما يقابله
  احملتدم بني شعبني، وما ذلك إالّ ألمهية املفردة يف التعبري وأداء املعىن، مما يؤدي 

  . إىل االهتمام مبستوى املفردات وبالصناعة املعجمية-أيضا  -

ف نيوتم الصناعة املعجمية باملفردات مجعا وشرحا وحتليالً، وتسعى إىل تص
 إليها كلّ كلمة، أهي من األفعال أم األمساء، أم سبوبيان الفئة أو الفصائل اليت تن

                                                           
  ).عقل(قاموس احمليط، مادة  الفريوزآبادي، ال)٢٥(
  ].الة) [عقل(وهو املقابل لِـ  )*(

حممد املبارك، فقه اللغة وخصائص العربية، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، .  ينظر د)٢٦(
  :Le Petit Robert,T: 1, p 1597، وينظر  ١٦٢؛ ص ١٩٧١، سنة ٧ط
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١٠٤٦

الصفات أم املصادر، مثّ حتدد معناها العام، وما ميكن أن حتمله من الدالالت الفرعية 
  .يف االستعماالت املختلفة مع ذكر الشواهد وضرب األمثلة

: ات اللّغة، ففيه عنصران أساسيانكلم» معىن«ويهتم املعجم اللّغوي بتفسري 
  .)٢٧(أوهلما الكلمة، وثانيهما املعىن

 – عادة -واملعجم ال يستغين عن النحو، فهو يعرض الصيغ يف صورة حنوية 
بل إنّ كثريا «االسم مع أداء التعريف يف العربية مثالً، والفعل مع حرف املضارعة 

زة يف حنو اللغة اليت يعرضها، من اللغويني يوصون أن تكون للمعجم مقدمة موج
  .)٢٨(»حىت يساعد القارئ على االستفادة من املعجم

 وتقوم  LE PETIT ROBERTوLAROUSSE وقد ملسنا ذلك يف معاجم مثل 

  :الصناعة املعجمية على مبدأين أساسيني مها

أو جمموعة األسس النظرية اليت حتكم العمل املعجمي :  اجلانب النظري-١
  . اإلعداد واحلديث عن نظرياته ومدارسهواملنهج وطريقة

 أو عملية تأليف املعجم وصناعته وفق األسس : اجلانب التطبيقي اإلجرائي-٢
  .السابقة

  :املعجم والقاموس

األعجم «: يف اللغة معىن اإلام والغموض، ففي اللسان» عجم« مادة تفيد
 لسانه إذا كان يف: ورجل أعجمي وأعجم» الذي ال يفصح وال يبني كالمه

                                                           
 .٣٦٣، ص ٢ة دار الشرق، بريوت، ط ينظر حممد األنطاكي، الوجيز يف فقه اللغة، مكتب)٢٧(
حممد أبو الفرج، املعاجم اللغوية يف ضوء دراسات علم اللغة احلديث، دار النهضة .  د)٢٨(

  .١٣، ص ١٩٦٦العربية للطباعة والنشر، سنة 
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١٠٤٧

 ى العرب بالد فارس بالدها ال تتكلم، ومسعجمة، ومسيت البهيمة عجماء ألن
  .)٢٩(»العجم ألنّ لغتها مل تكن واضحة وال مفهومة لديهم

ى ويكتسب ا معن) أعجم(يصري » عجم«وإذا أدخلنا اهلمزة على أول الفعل 
و اإلام، ففي اللغة جديدا، فيفيد السلب والنفي، مبعىن أزال العجمة أو الغموض أ

»ا من قذً: »أقذيت عني الصيب مبعىن ظلم، وأقسط  قسطى، ومثلهاأزلت ما 
 ،]١٥ /اجلن[ وأَما الْقَاسطُونَ فَكَانوا لجهنم حطَباً: عدل وأزال الظلم، قال تعاىل

، ]٤٢ /املائدة[ طنيإِنَّ اللَّه يحب الْمقِْس: أي الظاملون من قَسطَ، وقوله جلّ شأنه
  .مبعىن العادلني، من أَقْسطَ

ذا املصطلح ألنه كتاب جيمع أكرب عدد من ألفاظ ولذلك أطلق على املعجم ه
النطق ا، ويشرحها شرحا يزيل واللغة، ويرتبها على منط معين، ويثبت هجاءها 

امها، ويضيف إليها ما يناسبها من املعلومات اليت توتعني الدارس فيد الباحثإ ،
  .مثل مرادفاا، واستعماالا واشتقاقاا وغريها ،)٣٠(على الوصول إىل مراده

ومل تعرف كلمة املعجم على حقيقتها العلمية على حنو ما هي عليه، وإنما 
  .أخذت يف التحديد والتجدد حتى أصبحت حتمل الداللة اليت تتداوهلا األقالم اآلن

ملعجم بوصفه مصطلحا، ال يستدعي القول إنه نشأ يف واخلالف يف تاريخ نشأة ا
القرن الثالث اهلجري، ألنهم ربما نظروا يف ذلك إىل أنّ بعض الكتب اليت ألّفت على 

  .حروف اهلجاء، وصفت بأنها سارت يف ذلك على حروف املعجم

                                                           
  ).عجم( ابن منظور لسان العرب، مادة )٢٩(
ؤية فنية، املركز العريب حممد أمحد الغرب، اللغة واألدب والنقد، رؤية تارخيية ور.  ينظر د)٣٠(

  .٦٥للثقافة والعلوم، بريوت، لبنان، ص 
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١٠٤٨

إىل حممد » كتاب معاين العروض على حروف املعجم«فقد نسب ابن الندمي 
ونسب ياقوت احلموي كتاب األغاين على حروف املعجم حلبيش بن العروضي، 

موسى الضيب، ويقال إنّ هذه التسميات إذا كانت تعود إىل املؤلّفني أنفسهم، فإنّ 
نشأة املصطلح تكون يف القرن الثالث، أما إذا كانت هذه التسميات تعود إىل من 

  .)٣١(»رابعكتب عنهم، فإنّ نشأة هذا املصطلح تكون يف القرن ال

أمر ال يستطاع، «: ويرى حسني نصار أنّ معرفة وقت إطالق هذه الكلمة
لضياع كثري من كتبنا وآثارنا، وعثرنا عليها أول مرة عند أيب القاسم عبد اهللا بن 

، مثّ أطلقت يف ه٢١٤حممد البغوي مؤلّف املعجمني الصغري والكبري، وقد ولد عام 
وأشهرها املعجم الكبري والصغري واألوسط يف القرن الرابع على كثري من الكتب، 

، ومعجم )ه٣٥١(بن احلسن النقاش املوصلي ة القرآن وأمسائه أليب بكر حممد قراء
، واملعجم )ه٣٥١(الشيوخ أليب احلسني عبد الباقي بن قانع بن مرزوق البغدادي 

 ، ومعجم الشيوخ أليب)ه٣٦٠ت (الكبري واألوسط والصغري أليب القاسم النرياين 
ا الشيوخ لعمر بن عثمان ، ومعجم)ه٣٧١ت (اهيم اإلمساعيلي بكر أمحد بن إبر

، ومعجم الصحابة ألمحد بن علي ) ه٣٨٥ت (البغدادي املعروف بابن شاهني 
  .)٣٢() ه٣٩٨ت (اهلمذاين املعروف بابن الل 

ولكن ما يلفت االنتباه هو أنّ علماء احلديث ورجاله سبقوا اللغويني يف 
ا وتجمع أمساء املعجم، إذ أطلقوه على الكتب املرتبة هجائيتوظيف مصطلح 

وأول ما عرف كان يف القرن الثالث اهلجري، وأول . الصحابة ورواة احلديث

                                                           
  .٧٤ حممد أمحد الغرب، املرجع نفسه، ص )٣١(
، ١٩٦٨، القاهرة، سنة ٢حسني نصار، املعجم العريب، دار مصر للطباعة، ط.  د)٣٢(

  .١٣ -١٣ص/١ج
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١٠٤٩

معجم الصحابة أليب يعلى التميمي املوصلي، : كتاب أطلق عليه اسم املعجم هو
٣٣() ه٣٠٧(، وتوفّي سنة ه٢١٠ لد سنةالذي و(.  

 من األوائل الذين أطلقوا لفظ معجم وصفًا ألحد اري بل يقال إنّ البخ
كتبه املرتبة على حروف املعجم، مثّ جاء أبو عبيدة فتعرض لأللفاظ القرآنية 
بالتفسري اللغوي، ويساوي ااز عنده طريقة اجلواز إىل فهم اللفظة القرآنية، 

 يسألوا عن  إىل أنمل حيتج السلف والذين أدركوا وحيه إىل النيب «: فيقول
، وعما وا بعملهم عن املسألة عن معانيهامعانيه، ألنهم كانوا عرب األلسن، فاستغن

فيه مما يف كالم العرب من الوجوه والتلخيص، ويف القرآن مثل ما يف الكالم العريب 
  .)٣٤(»من وجوه اإلعراب ومن الغريب ومن املعاين

  : يأيتومن الكتب اليت محلت عناوينها مصطلح املعجم ما

  .)ه٣٠٧ - ه٢١٠(معجم الصحابة أليب يعلى أمحد بن علي بن املثىن  -

  ).ه٣١٧ -ه٢١٤(ومعجم الصحابة ومعجم احلديث أليب القاسم البغوي  -

  ).ه٣٥١ت ( قانع ومعجم الصحابة أليب -

  ).ه٣٧١ - ه٢٧٧(مساعيلي  ومعجم األسامي أليب بكر اإل -

  .)٣٥ ()ه٤٠٢ -ه٣٠٥(ومعجم ابن مجيع  -

                                                           
  .٧٤حممد أمحد الغرب، املرجع السابق، ص.  ينظر د)٣٣(
زي، البحث اللغوي، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، حممود فهمي حجا.  د)٣٤(

  .٤٨القاهرة، ص 
أمحد خمتار عمر، . وينظر د. ٤٨حممود فهمي حجازي، املرجع نفسه، ص .  ينظر د)٣٥(

  .٢٣املرجع السابق، ص 
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١٠٥٠

 حتول داليل على كلمة املعجم، إذ انتقل املفهوم من كتب احلديث وطرأ
والصحابة املرتبة على حروف املعجم إىل كتاب الكلمات املرتبة وفقها، وذا املعىن 

املعجم ) ه٣٩٥ت (معجم مقاييس اللغة، والعسكري ) ه٣٩٥ت (ألّف ابن فارس 
ستعجم من أمساء البالد معجم ما ا) ه٤٨٧ت (يف نقية األشياء، وألّف البكري 

معجم البلدان، ومها كتابان ) ه٤٢٦ت (واملواضع، وكذلك ألّف ياقوت احلموي 
مرجعيان لألمساء اجلغرافية، مرتب كلّ واحد منهما على حروف املعجم، وقبلهما 

  .)٣٦()ه٣٨٤ت (ظهر معجم الشعراء للمرزباين 

إليه هو أنّ احلركة العلمية للتأليف املعجمي تعترب اخلليل بن وما جتدر اإلشارة 
رائدها، وعلى يده اكتمل منهجها الصحيح، إذ مجع ) ه١٨٠ت (أمحد الفراهيدي 

األلفاظ ورتبها ترتيبا غري مسبوق، وشرح معانيها، فكان عمله نقطة االنطالق والنواة 
، ونوعوا فيها، وخالفوه يف قليل أو كثري األساسية ملا ألّفه العلماء بعده، فأضافوا إليها

  :، فكان نتيجة هذا التطور والتأليف نشوء مدارس معجمية خمتلفة هي)٣٧(مما ذهب إليه

  .مدرسة التقليبات أو ترتيب األلفاظ حبسب خمارج األصوات -

- له فصالًومدرسة أواخر األصول أو جبعل آخر الكلمة بابا وأو.  

  .ل أي جبعل أول احلرف بابا وآخره فصالًومدرسة أوائل األصو -

ومدرسة الترتيب حبسب املوضوعات أو املعاين وهي املدرسة اليت متيز ا  -
  .التراث اللغوي العريب يف ذلك الزمان

 تكن كلمة املعجم وحدها الدالَّ الوحيد على هذا النحو من التأليف ومل
ه، ورادفته يف إىل جواراملعجمي، ولكن زامحته كلمة أخرى وفرضت وجودها 

                                                           
  .٤٨حممود فهمي حجازي، املرجع نفسه، ص .  ينظر د)٣٦(
  .٧٣ حممد أمحد الغرب، املرجع السابق، ص. ينظر د) ٣٧(
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١٠٥١

االستعمال العريب احلديث، وهي ال تعين يف داللتها شيئًا قريبا منه، وهي كلمة 
ومعناها البحر العظيم الشامل بل هو البحر، وأبعد موضع فيه غورا، ) القاموس(

  .)٣٨(وهي بئر تغيب فيها الدالء من كثرة مائها: ومنه القمس والقموس

فهو ،)٣٩(»أمسيته القاموس احمليط ألنه البحر األعظمو«:  آباديويقول الفريوز
علَم على معجمه، ووصف له، كما نسمي بعض كتبنا الشامل أو الكامل أو الوايف 

  .)٤٠(أو حنو ذلك

) القاموس(فجرى هذا االسم على األلسنة وتداولته األقالم، حتى أصبح 
إالّ هذا املصطلح، وال جتد مرادفًا للمعجم، بل يكاد كثري من املثقّفني ال يوظّفون 

  .كلمةُ معجم يف كتابام أو خطابام مكانا

وشاع هذا املصطلح يف االستعمال والداللة على أي معجم، بسبب ما حقّقه 
من شهرة لصغر حجمه، ووضوح شرحه وكثرة مادته، واعترب إطالق لفظ 

، كما أقره )٤١(القاموس على أي معجم من قبيل ااز أو التوسع يف االستعمال
 البحر : القاموس:القاهرة باملعجم الوسيط حيث ورد فيهجممع اللغة العربية ب

  .)٤٢(معجم لغوي على التوسعآبادي، وكلّ العظيم، وعلَم على معجم الفريزو

تعبري عن واقع اجتماعي وثقايف وحضاري » القاموس«واحلقيقة إنّ مصطلح 
عربية بني غريها من اللغات، فلسان العرب أراد صاحبه أن يربز به مكانة اللغة ال

                                                           
  .٧٥حممد أمحد الغرب، املرجع السابق، ص . ينظر د) ٣٨(
  .٣ الفريوزآبادي، القاموس احمليط، دار اجليل، بريوت، ص )٣٩(
  .٤٨حممود فهمي حجازي، املرجع السابق، ص . ينظر د) ٤٠(
  .٢٤ -٢٣أمحد خمتار عمر، املرجع السابق، ص . ينظر د) ٤١(
 ).قمس(املعجم الوسيط، مادة ) ٤٢(
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وعميق، وهو بدون شك ال تبعد داللته عما ورد عند جرير وهو يشري  حبر واسع
  :إىل معجمه الفردي ولغته يف قوله

 لساين صارم ال عيـب فيـه      
  

ــدالء    ــدره ال ــري ال تك  وحب
  

  .فالتشبيه الذي أوردناه من قبيل اجلزء املعبر عن الكلّ

  :موس يف اللغات األجنبيةمصطلح القا

نلْفي مصطلحات عدة يف اللغات األجنبية تعبر عن الكتاب املرجعي، الذي 
بة هجائيكلمات اللغة مرت يضما، ويعطي كلّ كلمة داللتها، وقد يضيف ا أو معنوي

إىل ذلك النطق ا واستعماهلا ومرادفاا واشتقاقاا وتارخيها، وبعض الصور 
  .)٤٣(أو أحد هذه اجلوانب على األقلّاإليضاحية، 

 ويف DICTIONAIRY ويف اإلنكليزية DICTIONNAIREالفرنسية جند ففي 
 يف الفرنسية متداوالً DICTIONNAIRE، وأصبح مصطلح WOTERBUCHاألملانية 

م، وهو كتاب لكلمات جمموعة يف نظام مناسب ومعين، ويعطي ١٥٣٩ابتداًء من 
  .)٤٤(مة اللغويةالتعريف أو املعلومات للعال

وهو من أصل التيين دخل إىل  THÉSAURUSوجند استعماالً ملصطلح آخر وهو 
، وهو مبعىن الكنـز، وأصل داللته أنه كتاب جيمع مفردات ١٩٠٤الفرنسية يف 

 خاصة فيما يتعلّق بالكلمات التقنية ،الفيلولوجيا أو األركيولوجيا، وأصبح موظّفًا
  .)٤٥(وتصنيفها وداللتها

                                                           
)٤٣(Voir, Le Petit Robert, T: 1, P: 537.   
)٤٤(Voir, Ibid, P: 1960.   
)٤٥(Voir, Bernard pottier, Comprendre La linguistique, 

Marabout, Université. Verviers, 1975, P: 205.  
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اء أكان املصطلح املوظّف معجما أو قاموسا أم غريمها، فإنه ميكن اعتباره وسو
من الكتب اليت جيهل حقيقتها كثري من الناس، مع أنها األكثر استعماالً وتداوالً، 
ولذا ينبغي النظر إليه يف ضوء جمموعة من املؤلّفات اليت تشبهه، وهو يعترب نصا 

  :مزدوج البنية، إذ له

 عمودية من املداخل أو املعلومات اللسانية أو العناوين اليت تأيت  سلسلة-أ
  ترتيبا أجبديا، ويطلق عليها مدونة وهو ما يقابل- يف أغلب األحيان -مرتبة 

NOMENCLATURE.  

 برنامج معلومات عن هذه املداخل، وهي تعد إعالما للعالمات أو الشيء -ب
  .الذي تعبر عنه العالمات

 كلّما دعت -ل هذه الثنائيةُ املتالمحة واملتصلة املعجم مؤلَّفًا لالستشارة وجتع
، مثلما نطالع )٤٦( وليس نصا نقرأه من أوله إىل آخره-الضرورة واحلاجة إىل ذلك 

  .رواية أو قصة تارخيية

وهلذا فقاموس اللغة عام، ويتحدث عن جمموع كلماا ويقدم تعريفها، ومتثّل 
  . أمساء األعالم-  يف بعض األحيان - اء اخلطاب أو عناصره، وتستثينزمدونته أج

  :ويضم برنامج شرح الكلمات عادة ثالثة عناصر هي

  .املكون اخلطّي والصويت وهو كتابة الكلمة وكيفية النطق ا -أ

 صفة، وهل هي مذكر أم وصنفه، مبعىن هل الكلمة اسم، أماملكون النحوي  -ب
  ...مؤنث

  .ون الداليل أي شرح وحتليل الدال املك- ج

                                                           
)٤٦( Voir, Ibid, P 205. 
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  .)٤٧(فهذه العناصر الثالثة هي اليت حتدد الوحدة املعجمية

ويوجه هذا التفسري للمعجم ذهننا إىل أنّ هذا النظام قد أخذت به األمم اليت 
تطلّعت إىل النهوض بلغتها، وسارت يف ركب احلضارة، واستعمل لتيسري مهمة 

  .)٤٨( أحباثهم، ألنّ اللغة صورة حية حلياة األمةأبنائها وتذليل اللغة أمام

  :آفاق املعجم العريب احلديث

امى تبين أنهم أرادوا أن يضعوا للناس عمالً  مقدمات املعجميني العرب القدإنّ
يف هذا احلقل أو ذاك كي ييسروا هلم الطريق، ويبصروهم باألصول من أقصر 

 ا إىل اليومسبيل، وهذه الروح األصيلة هي السر٤٩(وراء خلود تراثهم وبقائه حي( ،
  .تفيد منه األجيال املتعاقبة واألمم املختلفة

وميكن أن نالحظ أنّ املعجمية العربية قد أتت بنظريات طريفة مل يكتب هلا «
احلظ أن تعرف، فلم تشملها الدراسات اللغوية العاملية اليت تم باملعجم وقضاياه، 

  .)٥٠(»ة املعجميني العرب يف تطوير املعجمني مبسامهجهل الدارسولعلّ ذلك عائد إىل 

 يف GEORGES MATOREومن األدلة على ذلك أنّ جورج ماطوري 
» HISTOIRES DES DICTIONNAIRES FRANÇAISتاريخ املعاجم الفرنسية «كتابه 

عندما استعرض مسامهة الثقافات واحلضارات املختلفة يف وضع املعجم، مل يتحدث 

                                                           
)٤٧(Voir, Ibid, P 208.  
  .٦إبراهيم حممد جنا، املرجع السابق، ص . ينظر د) ٤٨(
، القاهرة، ١أمحد طاهر حسنني، نظرية االكتمال اللغوي، دار الفكر العريب، ط . ينظر د )٤٩(

  .٢٠٦ص 
 .١٥٠حممد رشاد احلمزاوي، من قضايا املعجم العريب، ص .  د)٥٠(
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، وليس هذا فحسب، بل حتى يف )٥١(لتأليف املعجمي العريب على أمهيتهعن ا
الدراسات اللغوية ال يقرون بذلك ألنهم متأثرون بالثقافة اليونانية والرومانية، وما 

  .موجوداإن كان عدامها ال ينظرون إليه بعني الرضا وكذا التأثّر بغريمها 

دمة اليت أدا وما تزال تؤديها للغة ولكن املعاجم العربية القدمية على عظمة اخل
العربية وثقافتها، ظلّت قاصرة عن مسايرة النهضة العلمية والفكرية اليت تشهدها 
البالد العربية، ومتابعة تطور العلوم واملعارف، مما يزداد معه الشعور كل يوم 

 - نبية باحلاجة املاسة إىل معجم حديث يضاهي املعاجم املعروفة يف اللغات األج
بل يضاهي ما ال تفوقها، فيتسع  - على مشاكلها واالنتقادات املوجهة إليها 

ملصطلحات الفنون والتقنيات وألفاظ احلضارة اليت شهدا البشرية يف القرن املاضي 
  .وستشهد تطورات مذهلة يف املستقبل

ث على أنّ هذا الشعور مشروط بوجوب إغناء املعجم العريب مبا جاء يف الترا
اللغوي القدمي، استنادا إىل اخلصائص العربية ومرونتها، إىل حد ميكنه من استيعاب 

 وال ضري بالعربية من أن حيوي .إليه ضرورة أو يتطلّبه فن أو علمكلّ جديد تدعو 
معجمها أي لفظ مولّد أو معرب أو دخيل، إذا خضع اشتقاقه ونظامه الصويت 

، واجتهادات اامع )٥٢(ضعها علماء اللغة العربوالبنائي للقواعد األساسية اليت و
اللغوية العربية احلديثة؛ فقد كان ذلك ج القدماء حيث حوت معامجهم كثريا من 

 ما هو أصيل، ومنها ما هو من صميم اجتهاد اللغويني مصطلحات عصرهم، فمنها
  .والعلماء وفق أسس علمية رائدة

                                                           
 Voir, Georges، و١٥٠حممد رشاد احلمزاوي، املرجع نفسه، ص .  ينظر د)٥١(

Matoré, Histoires des dictionnaires franÇais.   
  .٢١٠عدنان اخلطيب، املعجم العريب بني املاضي واحلاضر، ص .  ينظر د)٥٢(
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إىل صناعة معاجم جديدة، تنطلق من  ا حاجة - اليوم - إنّ اللغة العربية 
التراث مع إضافة اجلديد واحلديث، مراعية فيها اإلحكام واإلتقان والتنظيم 

نه دون والتبويب والتيسري، مما يسهل على الباحث أو القارئ إجياد ما يبحث ع
لمنا أنّ معظم اللغات دخلت عصر املعاجم احلديثة، تكلّف أو عناء، خاصة إذا ع

  . مبواصفات معينة وتسد احتياجات مستهلكي الثقافة والعلومفأصبحت تفي

، )ه١٧٥ت ( إىل مثل اخلليل بن أمحد الفراهيدي - أيضا -وا حاجة 
 )ه٧١١ت (وابن منظور ) ه٤٥٨ت (، وابن سيده )ه٣٢٧ت (واخلوارزمي الكاتب 

م ليجمع شتات مفردات لغتها قدميها وحديثها ومعرا ومولّدها، لصناعة معج
متطور يعتز به العريب أمام ما تبذله أجيال األمم األخرى، ويتعاون على إجنازه 

  .اللغويون والفالسفة واملؤرخون واألطباء واملهندسون والفقهاء وغريهم

فاملعجم وعاء حلضارة األمة وتفكريها وعقليتها وطموحاا، وتستعمل يف 
لبناء قواعد للبيانات واالستفادة منها إعداده األجهزة احلديثة والتقنيات املتطورة، 

فاملعجمية العربية «للحصول على املادة اللغوية وحتليلها وترتيبها وغري ذلك، 
ا، لنؤرهلا ولنضبط خ كغريها من الفنون اللغوية تستدعي إعادة النظر يف شأ

  .)٥٣(»خصائصها ومقاصدها القدمية واحلديثة

  : عصري للعناصر اآلتيةوميكن أن خيضع منهج تأليف معجم لساين

يتضمن املعجم الوحدات املعجمية أو عدد الكلمات الذي يكون حبسب  -١
مستعملي املعجم املتنوعني، فهم ال حيتاجون إىل معجم متشابه ومتجانس ألنه 

 كثرة املفردات أو قلّتها بل  قضيةوسيلة تتالءم مع املستهلكني، فالقضية ليست
  . إليه املستعملتتعلّق باملعجم الذي حيتاج

                                                           
  .٣٩حممد رشاد احلمزاوي، املرجع السابق، ص .  ينظر د)٥٣(
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  :الكلمات اليت يتضمنها املعجم مع إعطاء األمهّية لـاختيار  - ٢

 الكلمات اإلقليمية - الكلمات العلمية والتقنية، ج- الكلمات العادية، ب-أ
 الكلمات الشعبية وامللحونة، وهذا ملعرفة أصوهلا العربية وإعطاء -واألجنبية، د

 التعريف –ملستويات املختلفة لالستعمال داللتها، أو ما ميكن أن يطلق عليه ا
  .وترتيب املعاين

  . االستشهاد بشواهد هلا وظيفة تواصلية- ٣

  .جيالو أصول الكلمات وتارخيها وهذا باالستعانة باإليتيمو- ٤

  .ها مع توضيح النطق ا رسم الكلمات وإمالئ- ٥

  .)٥٤(املالحظات النحوية ويستحسن أن تكون يف التمهيد للمعجم

  خامتة
ات من القرن املاضي، وجدت املعجمية العربية اهتماما كبريا يمع بداية السبعين

من لدن اامع اللغوية، واهليئات العلمية والتربوية واملؤسسات االقتصادية ووسائل 
اإلعالم واملؤسسات اإلشهارية وغريها، وبات استشمارها واضحا يف كثري من 

 واملعاجم العادية والتقنية بأنواعها، وبذلك ااالت كاملعلوماتية واملصطلحية،
على أنه ال تزال تصبو إىل حتديد موقعها . اكتسبت املعجمية شرعية العلم املستقل

وضبط مصطلحاا، وخباصة بعدما أصبحت ملتقى حلقول دراسية لسانية وغري 
  .)٥٥(لسانية تتمركز كلّها حول العملية اإليصالية

                                                           
حممد رشاد . ، وينظر د٢٢ -٢١حممد أمحد أبو الفرج، املرجع السابق، ص . ينظر د) ٥٤(

  .٥٦ -٥٥احلمزاوي، املرجع السابق، ص 
عدنان اخلطيب، املرجع . ينظر د. ٥ -٤ياليل، املرجع السابق، ص حالم اجل.  ينظر د)٥٥(

  .٢١٤ -٢١٣السابق، ص 
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فاق والطموحات عندما نضع املعجم يف مستوى ويف األخري نصل إىل تلك اآل
ذلك العمل الذي يشعر القائم به رغبة يف إجادته وإتقانه، فيتصوره «الصناعة 

ويصممه مث يوفّيه حقّه من اإلعداد والدراسة ويعرف الغاية منه، فيسلك إليها 
ن، املهذّب أوضح ج وأقوم سبيل، مثّ يقرن بالفن املتطور مع الزمن، املصقول باملرا

باالتقاء، حقيقةً واقعة يف أمجل صورها وأمسى معانيها، وحينئذ يكون هذا العمل 
  .)٥٦(اجليد صناعة كما يدلّ عليها جوهر اللفظ يف منت اللغة العربية

وترى الْجِبالَ تحسبها : وكفى الصناعة ذا املعىن ورودها يف قوله تعاىل
رم رمت يهةً وداملُونَجفْعا تبِم بِريخ هٍء إِنيكُلَّ ش قَني أَتالَّذ اللَّه عنابِ صحالس  

واصنعِ الْفُلْك بِأَعينِنا ووحيِنا وال تخاطبنِي في : ، وقوله عز وجلّ]٨٨ /النمل[
  ].٣٧ / هود[ الَّذين ظَلَموا إِنهم مغرقُونَ

                                                           
  .٢١٤ -٢١٣عدنان اخلطيب، املرجع السابق، ص .  ينظر د)٥٦(
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ة كعب بن زهريقراءة يف المي  

  )∗(بمسر الديو. د
  ).الشاعر والقصيدة (: مقدمة-

دف هذه الدراسة التحليلية إىل االنطالق من النص للكشف عن رؤية 
  .الشاعر، ورؤياه، وحالته النفسية

 )١(.وقائل هذه القصيدة كعب بن زهري أحد فحول الشعر يف اجلاهلية واإلسالم
 تاريخ األدب العريب، فقد تشرب من املنهل اجلاهلي، وليس شهد أمجل عصرين يف

  .هتدر عنه، وخلع عليه ُباألصل كالفرع، وتربك بنعم اإلسالم بعد أن عفا النيب 
، ووصفت  اهتمت كتب التاريخ، واألدب برواية خرب قدوم كعب إىل النيب

فيه مساس بالدعوة  ا فقد كان كعب ينظم شعر)٢(.احلالة النفسية اليت مر ا
٣(:؛ ألنه ترك دين آبائه وأسلم، يقولااإلسالمية، وكان يلوم أخاه جبري(  

     رسـالةً  اأال أبلغا عـين جبـري  
  

     فهلْ لَكَا  فهل لك فيما قلُت باخلَي  
  

   كأس مع املأمون رو اشربت ةًي 
  

 فألك املأمونُ منـها وعلَّكـا      
  

                                                           
  .مدرسة يف قسم اللغة العربية، يف كلية اآلداب جبامعة البعث، محص، سورية) ∗(
 .١٧/٥٧األغاين ج.  األصفهاين، أبو الفرج)١(
  .٥٠٣/ ٢السرية النبوية، ق. ابن هشام، أبو حممد:  انظر على سبيل املثال)٢(

  ٤شرح قصيدة بانت سعاد، ص. ، عبد اهللا ابن هشام-      
  .٦٢-٥٧/ ١٧ج :  األغاين-      
 .١٦٨-٦٧نقد النثر، ص .  ابن جعفر، قدامة-      

 .٤/١٥-١:  الديوان.  ابن زهري، كعب)٣(
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 وخالفْت أسباب اهلدى وتبعتهُ   
  

 ك دلَّكا ى أي شيٍء ويب غريِ    عل 
  

    أم ـ   على ُخلُقٍ مل ُتلْف اا وال أب 
  

     عليه أخ ه ومل تدرِكلكَـا  اعلي  
  

؛ إلسالمه، والواضح مـن     ا قد الم أخاه جبري    ا أن كعب  )٤(شوقي ضيف . يرى د 
   ينكر على أخيه خروجه على دين آبائه ال إسالمه، ويـروى            االبيت األخري أن كعب 

وكان يدرك أمهية الشعر، ودوره يف حياة العرب،          وصل إىل النيب     أن شعره قد  
: وكان يشجع على قول الشعر املؤيد ألفكار الدعوة اإلسالمية، فأهدر دمه، وقال           

)من لقي منكم كعب٥()هتلُيقْلْ زهري فَ بن(.  
 يف هاجس اخلوف، فشعر بفقدان األمان، وضاقت األرض عليـه           وعاش كعب 

ـ        ه، وتفر يته أن تؤوِ  بعد أن رفضت قبيل    مـن   اق أصحابه من حوله، ومل جيـد مهرب 
د علـى    إال إليه، فجاءه يطلب األمان بعد أن نصحه أخوه جبري بأن يف             رسول اهللا 
يا رسـول   :  له  قال كعب   وحني وفد على النيب      )٦(ا خائب فإنه ال يرد   رسول اهللا   

، فهل أنت قابل منه إن أنا       ا، مسلم ا كعب بن زهري قد جاء ليستأمن منك، تائب         إن اهللا
فـتجهم  . أنا يا رسول اهللا كعب بن زهـري       : نعم، قال :   اهللا جئتك به؟ قال رسول   

يـا  : يا رسول اهللا ائذن لنا فيه، وقال أحـدهم        : األنصار، وتواثبوا يريدون قتله قائلني    
 ا، نازع ادعه، فإنه جاء تائب :   اهللا أضرب عنقه، فقال الرسول       رسول اهللا دعين وعدو   

  .هتدر ا، وخلع عليه ُبعجب النيب  فروى قصيدته أمامه، وأُ)٧(.عما كان عليه
    ـ         ايعين هذا اخلرب أن كعب ـ  ا قد عاش يف حالة نفسية قاسية، وعاىن اغتراب ا ذاتي 

النفصاله عن الظرف املثايل يف اعتقاده، فقد كانت ذاته حرة منعتقة من هـواجس              

                                                           
 .٨٤العصر اإلسالمي، ص . شوقي.  ضيف، د)٤(
 .١٧/٦٠ج:  األغاين)٥(
 .٤ شرح قصيدة بانت سعاد، ص )٦(
  .٢/٥٠٣ية  السرية النبو)٧(
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بالعفو هدأ روعه، وأدرك أنه أصـبح يف كنـف           لنيب  وبعد أن وعده ا   . اخلوف
  .ا، وال ينتزع أماناخلف وعدالصادق الصدوق الذي ال ُي

ومُحن           هلا، وأمان كـلّ   إزاء اه الربدة حيمل داللة احلياة، فقد أعطاه محاية ال حد 
  .من يهدده باخلطر، أو يعاديه

ألن معامل  ية عالية؛   وملا نظم كعب هذه القصيدة كان قد وصل إىل مرتبة شعر          
وكعب من الشعراء املشهود هلم مبرتبة      .  - كما سنرى  - اإلبداع واضحة يف النص   

: أيهما أشعر زهري أم ابنه كعب، فقال      : ئل خلف األمحر  عالية من الشاعرية، فقد سُ    
 واحتلت هذه القصيدة    )٨( لزهري يذكرها الناس ما فضلته على ابنه كعب        لوال قصائدُ 

، لقد كان هلـا     ا، وشعر املديح النبوي خصوص    ايف الشعر العريب عموم   مكانة بارزة   
 ا أن هلا تسعني شارح    )٩(فنية، ودينية، وقد ورد يف دائرة املعارف اإلسالمية       : قيمتان

باللغات العربية، والفارسية، والتركية، والرببرية، وال حصر ملا قام به الـشعراء يف             
  .ختميسها وتثليثها، وتشطريها

ن هذه القصيدة تتبوأ مكان الصدارة يف ألسباب جمتمعة نستطيع القول إذه اهل
شعر صدر اإلسالم، ومن أوائل قصائد املديح النبوي الذي اعتمد النهج اجلاهلي 

 ملا حتمله؛ ا مغايرا تضمر نسقً،ومعانيها مع ما حتمله من تقليد واضح. الفين الناضج
  .ا، واإلبداع ثانيالًاألصالة أولذلك ميكن أن حنكم عليها أا تتسم بطابع 

لقد أكثر الشعراء من احلديث عن موضوعات مكررة يف الشعر العريب القدمي، 
ر فقد عب. لكن ذلك ال يعين يف أية حال أن التقليد هو املسيطر على هذه القصائد

وكان لكل شاعر خصائص فريدة يف . الشاعر عما أراد من خالل الغطاء التقليدي

                                                           
 .ص ن: الديوان.  ابن زهري، كعب)٨(
 .٥٢٨ /٢ دائرة املعارف اإلسالمية، ج)٩(
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 مقاصدوأخذت الصور لدى كل شاعر .  الصورواستعمالاين، تناول املع
  .ودالالت، وإحياءات خمتلفة عن الشاعر اآلخر

 لكن لكل شاعر جتربة ،قد تتشابه صور الشعراء، وقد تتكرر بعض املعاين
وقد . خاصة ينطلق منها، جتعل من جتربته الشعرية جتربة خاصة غري قابلة للتعميم

وإن كان قد  ()١٠(: القاهر اجلرجاين هذا اجلانب عندما قالالحظ الناقد الفذّ عبد
إما عبارتان معربمها واحد فليس هذا : جرت عادة الناس بأن يقولوا مثل هذا

 منهم ميكن األخذ بظاهره، أو يقع لعاقل شك أن ليس املفهوم من أحد الًالقول قو
  ).الكالمني املفهوم من اآلخر

وتفترق هذه الدراسات بعضها)١١(يل هذه القصيدة النقاد احملدثون بتحلواهتم ، 
 الرمزي، واإلحيائي، ودراسة أثر اإلسالم فيها، ويف اجلانب يف دراسة عن بعض

  تظل القصيدة قابلةً،ومع أمهية هذه الدراسات... القدرة على املعاجلة النقدية 
ة القصيدة  ورمبا تأيت هذه الدراسة جبديد على صعيد دراس.  أخرى حتليليةحماوالت

من ناحية الثنائيات الضدية فيها، تلك الثنائيات اليت تشكلت على أساسها لغة 
  .تعدد أغراضهمع الشاعر، وصوره، واليت أدت إىل إثبات وحدة النص الشعري 

  ):الربدة( قصيدة -

، ولكنها ا ظاهري عن بعضتتألف القصيدة من أربعة مقاطع، بعيدة الصلة بعضها
ية جيمعها ناظم شعوري واحد، فشكلت من اجتماع هذه املقاطع متثل وحدة  بنائ

                                                           
 .١٨٣دالئل اإلعجاز، ص.  اجلرجاين، عبد القاهر)١٠(
 .شكري.  فيصل د-املدائح النبوية يف األدب العريب. زكي. مبارك د: انظر على سبيل املثال )١١(

 .تطور الغزل بني اجلاهلية واإلسالم
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، جيمعه وحدة شعور، ووحدة موقف نفسي، وبذلك يغدو الً متكاما واحدا فنيبناًء
  . ال يزعزع وحدة التجربة الشعريةا نفسيالًاالنتقال من موضوع إىل آخر انتقا
ا مجعت شرطني  ألفرت فيها الوحدة،د اليت توإذن هذه القصيدة من القصائ

ومها وحدة - )١٢(النويهي.  على حد تعبري د-لتحقيق مفهوم الوحدة الفنية العضوية
وحني نتعمق يف الدراسة . الدافع إىل نظم القصيدة، ووحدة الغاية أو اهلدف من نظمها

فقد تناوبت هذه القصيدةَ مجلة من الثنائيات الضدية . التحليلية سيتضح هذا الكالم
ومن اجلدل بني هذه ..... احلركة/املوت، السكون/احلاضر، احلياة/املاضي: مثل

  .الثنائيات تكون معىن القصيدة، وبتكاملها، وتقابلها، وتشابكها حتققت الوحدة الفنية
  :ةالغزلياملقدمة  -

  )١٣(:الًيبدأ كعب قصيدته بذكر سعاد قائ

 )١٤(كبـولُ متيم إثرهـا مل ُيجـز م        بانت سعاُد فقليب اليـوم متبـولُ

 )١٥( مكحولُ إال أغن غضيُض الطَّرف     وما سعاُد غداةَ الـبنيِ إذ رحلـوا

 )١٦(كأنُه منـهلٌ بـالراحِ معلـولُ        جتلو عوارض ذي ظلمٍ إذا ابتسمت

ُشجمٍ من مـاِء حمنيـةببذي ش أضحى وهو مشمولُ      ت بأبطح ١٧(صاف( 

                                                           
 . وما بعدها٢/٤٣٥، )منهج يف دراسته وتقوميه(الشعر اجلاهلي . حممد. نويهي، د  ال)١٢(
 .١٢/١٩-١:  الديوان)١٣(
 .الذي أذلَّه اهلوى بعد أن استوىل عليه وضلَّله: ذهب بعقله، املتيم: تبله احلب:  متبول)١٤(
 هنالك سواد يف: ناعسة الطرف، مكحول: الذي يف صوته حبة، غضيض الطرف:  األغن)١٥(

  .منابت شعر األجفان
  .الذي سقي مرتني:  املعلول-بريق األسنان: األسنان اليت تبدو عند الضحك، الظلم: العوارض) ١٦(
املسيل الواسع فيه رمل ودقاق : املنعطف من الوادي، األبطح: ماء بارد، احملنية: ذو شبم) ١٧(

 .مربد بريح الشمال: حصى، مشمول
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 بِ سـارية بـيض يعاليـلُ      من صو  جتلو الرياُح القذى عنـه وأفرطـه

 ما وعدت أو لو انَّ النصح مقبـولُ         يا وحيها ُخلةً لو أنهـا صـدقت

  وتبـديلُ  فجع وولَـع وإخـالف  لكنها ُخلَّةٌ قد سيطَ مـن دمهـا

ــون يف أثو  فما تدوُم على حالٍ تكـونُ ـا  ــا الغــولُاكمــا تل

 ُك املـاَء الغرابيـلُ    مـسِ  كما ُتإال   زعمـتوما متسُك بالوصلِ الذي

ــُدها إال ا  الًكانت مواعيُد عرقوب هلـا مـث ــا مواعي ــلُألوم  باطي

 )١٨(والَ الـدهرِ تعجيـلُ    وما هلن طَ    ل أن ُيعجلـن يف أبـدأرجو وآُم

ــضليلُ   فال ُيغرنك ما منت وما وعـدت ــالم ت ــاينَّ واألح  إن األم

، وقد درجت عادة النقاد على تسميته ا عشر بيتيتألف احلديث الغزيل من اثين
مع أن األفضل أن يطلق عليه اسم حديث غزيل، أو مقطع ، )١٩(باملقدمة الغزلية

وهذا أمر يناقض . ذلك أن وجود مقدمة يفترض وجود عرض، وخامتة. غزيل
  .مفهوم الوحدة الذي سنسعى إلثباته يف هذه القصيدة

الطلل، أو احلكمة اليت تناسب املقام الذي لقد بدأ كعب بالغزل، ومل يبدأ ب
  .وقف به كعب

 من حياة ماضية ذات ذكريات مجيلة يف حياة الشاعر، ال الطلل جزًءيشكِّ
ا، فتضعف القدرة البشرية الكنها رحلت، ومل يعد الفعل البشري قادرعلى إعاد 

  .أمام قدرة الزمن

                                                           
 .ما هلن تصديق: فني بوعدهن، ما هلن تعجيلأي رجائي أن ي: أرجو أن يعجلن) ١٨(
  .مقدمة القصيدة العربية يف العصر األموي. حسني. عطوان، د:  انظر على سبيل املثال)١٩(
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ىاوإذا كان الشاعر مغرمعن شعوره جتاهها من خالل  باحلياة اجلاهلية، وكن 
 فلن يستطيع أن يكين عن شعوره من خالل صورة طلل اندثر، ،صورة امرأة فارقته

مل يشأ أن يتحدث عن أثر الزمن . ومات، فلن يستطيع الطلل أن حيمل فكر الشاعر
  .يف الطلل، أراد احلديث عن شعوره اخلاص

عها كما لعالية مل يشأ أن يودللحياة اجلاهلية قيمة عالية يف نفسه، رمبا لقيمتها ا
مل يشأ أن يبكيها؛ ألن املوقف خمتلف، ولن جيد من ..  درس وماتالًع طليود

مل يشأ أن يبكي املكان والزمان؛ ألنه . يشاركه فعل البكاء على عادة الشعراء
 مل يرد أن يرثيمشغول موم املكان والزمان احلاليني احلافلني باخلوف من املوت، 

ية، إمنا أراد أن يكين عن شعوره اخلاص جتاهها، فعرب عن هذا الشعور اجلاهل
 وال عالقة هلذا االسم بامرأة من واقع الشاعر؛ ألا رمز، وليست بامرأة فارقته،
  .ورمزية املرأة يف الشعر العريب القدمي أمر ال جدال فيه. امرأة حقيقية

حدثين أبو بكر حممد بن ) القايل( قال أبو علي )٢٠(:بيدي سعاد بقولهذكر الز
كان بندار األصبهاين حيفظ مئة : القاسم املعروف بابن األنباري عن أبيه القاسم قال

  .»بانت سعاد«قصيدة أول كل قصيدة 

ال منلك إال أن نتحفظ أمام هذا اخلرب، فأين هذا العدد من القصائد اليت تبدأ 
  .د يف الشعر القدمي؟ ولعل هذا اخلرب دليل على رمزية سعا)بانت سعاد(بـ 

املرأة يف هذه القصيدة مفتاح ا .  للدخول إىل عامل القصيدةاميكن أن نعدفصفا
ه ا، فقد  قلُبلَبِالشكلية تنطبق على صفات احلياة اجلاهلية اليت أحبها كعب، وُت

ا، وأسره مجاهلااقة، تعلَّكانت اجلاهلية يف نظره مجيلة، بر ومذاق ريق سعاد هو . ق
ذاق احلياة اجلاهلية؛ فكأن هذه احلياة هي اخلمر لديه، لكن هذه املرأة متلونة، م

                                                           
)٢٠(٢٠٨طبقات النحويني واللغويني، ص . بيدي األندلسي الز. 
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خادعة، مضللة وعدت الشاعر، وأخلفت بوعدها، مته األماين، وتركته وحيدان ،
احزينا، وملَا، مقيد صُعب عليه اللحاق حببها، وإذا كانت سعاد امرأة حقيقية فلم  

   هذه احلال من التلون والغدر؟ علىظلت ذكراها يف قلبه وهي

ر نفسه من اآلالم اليت رافقته نتيجة رحيل سعاد، فصور أراد كعب أن يطه
لقد عوض عن . شدة أمله بسبب رحيلها، والك يف الشكوى لعلها تشفيه مما يعانيه

أن )٢١(يرى رينيه ويليك. ، وكانت آالمه هذه منبع إبداعه يف النصاآالمه نفسي 
لواقع، فتحول الشعرية تقوم على أساس التعويض عن نقص موجود يف االعبقرية 

 ألنه مل يستطع أن يتالءم مع مطلب نبذ اإلشباع الغريزي الشاعر عن الواقع،
 يف فكرة أن الفن وسيلة لتحقيق الرغبات يف اخليال، تلك )٢٢(ويلتقيه فرويد

  .الرغبات اليت أحبطها الواقع

وكوا مجيلة . ية، لتشكل صورة لسعاد الفاتنةتنتظم جمموعة من الصور اجلزئ
أمر يرفع درجة توتر الشاعر الفاقد هذا اجلمال، فتلتقي مشاعر الفقد، والعجز، 

واحلزن، واهلزمية، ويتوج هذه املشاعر مجيعفقد . يها عنهخلِّها شعوره بغدرها، وت
هلذه احلال من ظن أن أصدقاءه وقبيلته سيحمونه، لكن اجلميع ختلوا عنه، فمثَّل 

 يف مواجهة املوت، ومع تسلسل أبيات افقد بقي وحيد. الرمز/ خالل غدر سعاد
احلديث الغزيل نشعر بتنامي احلال النفسية للشاعر، فقد بدأ بالشكوى من أثر احلب 
يف نفسه، مث اصطرعت املشاعر املتناقضة يف داخله حىت وصل إىل مرحلة االنفجار 

الذي »  النيب « يتجاوز مشكلته ويتجه حنو األمل ة أنالعاطفي، فقرر يف النهاي
فثمة صراع بني . وهنا تربز الثنائيات يف صورة سعاد. ل احلاضر، واملستقبلميثِّ

                                                           
 .١٠٢نظرية األدب، ص .  ويليك، رينيه، وواين، أوسنت)٢١(
  .لعملية اإلبداعية يف فن التصويرا. شاكر.  عبد احلميد، د)٢٢(
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الوجود والعدم، احلياة واملوت، تعلقه ا دليل عجز، وقراره بتخطيها دليل إرادة، 
درته على ختطي هذا األثر، مجاهلا الباهر دليل أثرها الكبري يف نفسه، وقراره دليل ق

،  آتقه على املستقبل مرتبط بفرحٍولعله وصل إىل نتيجة هي أن األمل الذي يعلِّ
. ع اللحاق بهاحلزن على ما فقده، ومل يستط: لهلكن هذا الفرح حيمل احلزن يف داخ

ويعين هذا الكالم أن . فاحلياة تنبعث من املوت، وراحته تأيت على جسر من التعب
 من حياة الشاعر، واملقاطع األخرى من القصيدة تعبري  ماضٍبري عن جزٍءسعاد تع

  .عن احلاضر واملستقبل

 تتحول القصيدة يف مقاطعها األربعة إىل سرية خاصة حبياة ،وعلى هذا نقول
  .الشاعر

 الً رحل على ناقة ينشد ا مستقب،وحني قرر الرحيل، وترك ذكرى سعاد
مع أنه حيلم بالسعادة يف أحضان املاضي زمن  اخليال، يفأفضل، وكانت رحلته 

لقد أسعدته سعاد يف املاضي، . ل احلاضر زمن العجز لديه يف حني ميثِّ،القدرة
وأمدته بأسباب اهلناء يف احلياة، وقد قدليزيد من امها باهرة مجالي وهذا أمر كاف ،

  .درجة حزنه وتوتره لفقدها

وال يعنينا يف . صفاا املعنويةبضدية وصفات سعاد الشكلية تدخل يف عالقة 
هذا املقام إال احلقيقة الفنية اليت قصدها الشاعر، فقد استرسل يف وصف مجاهلا 

فسعاد بقدر . لت شعور احلياة اليت عاشها قبل إهدار دمهوأثرها يف نفسه؛ ألا مثَّ
من وهذا الزمن الذي يتحدث عنه الشاعر. دة لهماهي مجيلة كانت آسرة، ومقي 

 يف حياة الشاعر، فهو ميثل زمن العجز، والقدرة ال تضاد زمان يشكِّ،خالل سعاد
  .يف اآلن نفسه
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 على نقيضها، فهي متثل السعادة اليت سعاد إذن اسم حيمل معىن السعادة، ويدلُّ
، حركتها ا رامزاوبذلك تكون قناع. كان يعيش فيها، مث رحلت، ومتىن لو تعود

 وميكن متثيل حركة . يف حني أن موقع كعب يف اجتاه خمالف،انكفائية حنو الوراء
  :كعب وسعاد بالشكل التايل

  سعاد                كعب      

  حركة انكفائية        حركة    

  باجتاه سعاد            هلاخمالفةحركة 

لكعب حركة جتاه فضاء سعاد، وهذا يعين أنه قد أغلق قلبه أمام غريها، لكن 
فاحلركة يف بداية . ه احلركة، وحيوهلا إىل مسار مناقضاحلوار الداخلي يقطع هذ

ففي البداية احلركةُ أفقية من األنا إىل األنت، . احلديث الغزيل مناقضة للحركة يف ايته
إىل األمل، واملستقبل اويف النهاية احلركة ارتدادية بعيد الرسول ( عن األنت.( فقد 

سدت حالة فصام مكاين وزماين، ومل عد مكاين بني سعاد وكعب، جسادت حالة ُب
ُعيالشاعر وسعاد طريف ثنائية تكاملية، بل أصبحا طرفني منفصلني، وهذا ما يفسر د 

). سيط من دمها فجع وولع وإخالف وتبديل(توايل املتعاطفات يف حديثه عنها 
مل يقصد حتديد زمن دقيق، إمنا قصد الزمن الذي ) فقليب اليوم متبول(وحني قال 

 اجلملة الفعلية ذات الفعل استعمالهأ بـ اآلن، ويستمر، والدليل على ذلك يبد
املاضي يف احلديث عن بينونة سعاد، يقابلها اجلملة االمسية يف احلديث نفسه، 

اواجلملة االمسية تفيد معىن ثبات احلالة بعيدفسعاد مصدر . د عن ارتباطها بزمن حمد
جيسد رغبة الشاعر يف تغري )  وحيها خلةيا(ذكر، والتمين يف قوله أسى حني ُت

وال . (ال تضاد يشكِّن الشاعر يذكر تعلقه باملرأة مث ينصرف عنه، وهذامث إ. الواقع
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فاحلب هو الذي ، )٢٣()ميكن أن تبحث شؤون الثقافة مبعزل عن حركة األضداد
أحيا الشاعر، وهو الذي يقتله فيما حيويه من أضداد، وسعاد هي الزمن يف رضاه، 

 أمساء األماكن لدى الشاعر  إنولعلنا نستطيع أن نقول. وغضبه، وهي املوت واحلياة
محلت معنفلم حيدد كعب املكان .  عكس التضاد الذي عاشه يف واقعهاى مضاد

فاحملنية هي املنعطف من الوادي، . لولعه بالتفاصيل، ومتسكه باملكان) حمنية، أبطح(
 على نفسه، يف حني يكون األبطح ا، وملتفويكون أضيق من طريق الوادي الطبيعي

 األبطح مسيل )٢٤(: فيه رمل، ودقاق حصى، وقد جاء يف لسان العربا واسعالًمسي
  .فإن اتسع وعرض فهو األبطح.. حلصىواسع فيه دقاق ا

أما اخلمر املمزوجة باملاء اليت شبه ا مذاق ريق سعاد فتذوقها يرمز للذة 
قاء لِّذلك ماء السحاب الذي متزج به اخلمر رمز لاحلسية املقترنة بسعاد، وك

  .احلاضرباحلسي، واالنتصار على الزمن يف املاضي الذي يدخل يف عالقة ضدية 

رحيل سعاد جعل الشاعر يف حال سكون فقد أسقط يف يده، وفجع خبيباا، 
 ذاته تؤكد حال السكون، وتؤكد يف اآلن) إن األماين واألحالم تضليل(واجلملة االمسية 

  .سعاد/ قرار الشاعر اخلروج إىل احلركة من السكون حني قرر الرحيل، وترك املاضي

 فقد ،لسعاد خصوصية يف هذه القصيدة خمتلفة عن صورة املرأة يف بقية قصائده
 ا، وإذا عشق الشاعر امرأة وصدرت منها خيانة كان اغدرت به لكنه ظل متعلقً
 يف الشعر اجلاهلي باملعاين النفسية للمرأة الًفاومل نعهد احت. ذلك أشد حلزنه وأدعى

 بقَدرٍاحملبوبة، فقد فاق الوصف احلسي احلديث عن املعاين النفسية، وهذا ما يؤكد 

                                                           
  .١٧٩قراءة ثانية لشعرنا القدمي، ص . مصطفى.  ناصف، د)٢٣(
 .، مادة بطح٢لسان العرب، جملد .  ابن منظور)٢٤(
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أكرب أا تعويض فين عما يالقيه يف الواقع، ورمز ملا افتقده يف واقعه من شعور 
  .باألمان

 استعماله بدليل ،وقد ظلت سعاد مجيلة يف نظره حىت وقت نظم القصيدة
، فجماهلا متجدد مع الزمن، من )جتلو عوارض ذي ظلم(الفعل املضارع يف وصفها 

قد عرف ما ذهب إليه كعب يف بداية قصيدته من جهة كالمه  املؤكد أن النيب 
على شعوره الذايت، ورمزه له بامرأة فارقته، ولعل بيت القصيد الذي يؤيد هذا 

  :الكالم قول كعب

 ما وعدت أو لو انَّ النصح مقبولُ   لةً لو أنها صـدقتيا وحيها ُخ

يالحقه القد اكتشف يف النهاية أنه وقع يف حبائل املضللني، فأصبح وحيد ،
املوت من كل جانب، ولكي يتخلص من حالة اخلوف فضل الرحيل إىل أرض 

ن احللم اليت ستحمله إىل تلك األرض، وخرج م /متنحه األمان، فوصف الناقة
، افسعاد أمست يف أرض بعيدة، وهذا البعد ليس مكاني. حالة العجز إىل القدرة

  .ى، ولن يعودإا رحلة زمان ولَّ. فلم تقم سعاد برحلة يف املكان

 من أضحت مع أما على الوزن نفسه، ذلك الًوقد جلأ إىل الفعل أمست بد
عالقة مماثلة أن الفعل أمست يوحي جبو الليل والظلمة، وهو جو يدخل يف 

ه ، ويتوجا، وكعب يتطلع إىل الواقع الذي يراه نورااملاضي الذي أصبح مظلمب
لكنها تدخل . وبذلك تغادر سعاد من هذا البيت يف ظاهر النص إىل األبد. إليه

  .ا واضحظهوراوإن مل تظهر فيها . يف بنية املقاطع الباقية

عب وسعاد، منثلها باجلدول    ونستطيع أن نوجد نقاط اختالف، وتالقٍ بني ك       
  :التايل
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  كعـب   سـعاد

 صفاا الشكلية والنفسية تدل علـى       -
احلياة اليت فقدها الشاعر، والظروف اليت      
 .أحاطت به بعد ختلي قبيلته وأصحابه عنه

 -     يف  جٍ صفاته النفسية تدل على تدر 
حالته من تعلق شـديد بـسعاد إىل        

  .حالة معاكسة يف اية املقطع

رها احلسية جتسد قيمتـها يف       صو -
  .نفسه

 قراره الرحيل رمز لالنقطاع بينـه       - 
  .وبني حياته املاضية

 عندما تذكر تبدو    ، هي مصدر أسى   -
ازمند الشاعرا جربيقي .  

 أراد التخلص من هذا األسى فقرر       - 
  .الرحيل على الناقة

األمان  عن   ا اجته حنو املستقبل حبثً    -   . رحلت، وال أمل يف عودا-
  .واحلياة

 ظهرت من خالل مجل فعلية ذات       -
  . ومضارعفعل ماضٍ

 عرب عن مشاعره من خالل مجـل        - 
  .امسية ذات دالالت خمتلفة

 صورا واحدة يف املقطع كله فهي       -
  .مجيلة وخادعة

 صورته يف بداية املقطع اختلفـت       - 
  .عن صورته يف ايته

 سعاد إن هذا احلديث الغزيل نستطيع أن نقول يف ختام احلديث عن رمزية
 إذا نيل - )٢٥(كما يقرر اجلرجاين- ح، فالشيء، ُبح، وملح ومل يصرأوحى، ومل ُي

ة أوىل، فكان موقعه يف بعد الطلب له، واالشتياق إليه كان نيله أحلى، وباملزي
  .النفس أجل

                                                           
  .١٢٦أسرار البالغة، ص .  اجلرجاين، عبد القاهر)٢٥(
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  : مشهد الناقة-

       احلديث عن الناقة     يف حني استغرق   اتكلم الشاعر على سعاد يف اثين عشر بيت 
٢٦( يقولاعشرين بيت(:  

 )٢٧(إال العتاُق النجيباُت املراسـيلُ      أمست سـعاُد بـأرضٍ ال يبلُِّغهـا

 )٢٨(فيها على األين إرقالٌ وتبغيـلُ       ولـــن يبلِّغهـــا إال عـــذافرةٌ

 )٢٩(ُعرضُتها طامُس األعالمِ جمهولُ     من كل نضاخة الذِّفرى إذا عرِقـت

هلـقٍترمي الغيوب ــلُ  بعـيين ُمفَـرد ــزانُ واملي ــدت احلُ  )٣٠(إذا توق

ــُدها مقي ــم ــُدها فع  يف خلْقها عن بنات الفحلِ تفضيلُ       ضــخم مقلَّ

أخوها أبوها مـن مهج حرفها خالُها  قـوداُء مشليـلُ        نـة٣١(وعم( 

ــه ــا مث ُيزلق ــراُد عليه ــشي القُ ــل  مي ــراب زهالي ــان وأق ــها لَب  من

 )٣٢(مرفقها عن بنات الزور مفتـول       انة قذفت يف اللحم عن عـرضعري

                                                           
 .٢٠ -١٩ / ٣٢ -١٣:  الديوان)٢٦(
  .النوق اخلفاف:  املراسيل-تالكرميا:  النجيبات-اخليار من كل شيء:  العتاق)٢٧(
مشي فيه اختالف :  التبغيل-السرعة:  اإلرقال-اإلعياء: النوق الشديدة، األين:  العذافرة)٢٨(

 .واختالط بني اهلملجة والعنق
  .اهلمة: العظم خلف األذن، العرضة: الفوارة، الذفرى:  النضاخة)٢٩(
 -األرض الغليظة:  احلزان-يدذو البياض الشد:  اللهق-يقصد الثور الوحشي :  املفرد)٣٠(

  .مد البصر: امليل
 .خفيفة:  مشليل-طويلة العنق :  قوداء)٣١(
  .تشبه العري يف صالبتها:  العريانة)٣٢(
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 )٣٣(من خطمها ومن اللحيني برطيل      كأن مافـات عينيهـا ومـذبحها      

ــلُ   متر مثل عسيبِ النخـل ذا ُخـصلٍ        ــُه األحالي نــارز مل ختَو  يف غ

ــا  ــصري ــا للب ــواُء يف ُحرتيه  )٣٤(عتق مبني ويف اخلدين تـسهيلُ       قن

ــلُ  ختذي على يسرات وهـي الحقـةٌ       ــن األرض حتلي ــلٌ وقعه  ذواب

ـ      احلصى زمي ُر العجايات يتركْننعيـلُ       اُسماألكم ت رؤوس ٣٥(مل يقهِن( 

ايوم       ــولُ  ا يظلُّ بـه احلربـاُء مـصطخم ــارِ ممل ــاحيه بالن ــأن ض  ك

      رِقَـتذراعيها وقـد ع بـالقُ     كأنَّ أوب ٣٦(ور العـساقيلُ  وقد تلفَّع( 

 ورُق اجلنادبِ يركْضن احلصى قيلُوا      وقالَ للقوم حاديهم وقـد جعلـت      

       فـصيطَـلٍ نالنهارِ ذارعـا ع مثاكيـلُ       شد ا نكـدفجاو ت٣٧(قام( 

 )٣٨(ملا نعى بكرها الناعون معقـولُ       نواحةٌ رخوةُ الـضبعني لـيس هلـا       

 )٣٩(مشقَّق عن تراقيهـا رعابيـلُ       تفري اللَّبـانَ بكفَّيهـا ومـدرُعها      

 إنك يا بـن أيب ُسـلمى ملقتـولُ          يــسعى الوشــاةُ جبنبيهــا وقــوهلم

                                                           
 .حجر مستطيل أو حديد تنقر به الرحى:  الربطيل)٣٣(
  .الكرم:  العتق-أذنيها: حرتيها:  قنواء يف أنفها كاحلدب)٣٤(
  .املتفرقة: العصب يف باطن اليد، الزمي: والعجاياتصفة القوائم، :  مسر العجايات)٣٥(
 .السراب:  العساقيل-الكم:  القور-التف:  تلفع-الرجع:  أوب ذراعيها)٣٦(
  .املرأة بني الشابة والعجوز:  النصف-املرأة الطويلة احلسناء:  العيطل)٣٧(
 .العضدان، يريد شديدة احلركة:  الضبعان)٣٨(
 .املتمزقة: القميص، الرعابيل:  صدرها، املدرعتشق الثياب عن:  تفري اللبان)٣٩(
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خيتلف الكالم على الناقة عن احلديث عن سعاد من جهة املضمون، واإلطار الفـين،              
فالناقة تتصل باحلاضر يف حني أن سعاد تتصل باملاضي، فثمة تسلسل زمين منطقي، بـدأ               

لكن الناقة تلتقي احلديثَ الغزيل     . غادر، وانتقل إىل احلاضر وقت القدرة، والعمل      باملاضي ال 
الناحية النفسية هلـذه املـرأة،      : فقد قُدمت سعاد من ناحيتني    . يف الداللة والبعد النفسي   

 ا وضعيفً ا، فظهر كعب قوي   املدةواملعايري اجلمالية املثالية اليت شكلت الذوق الراقي يف تلك          
وصورة الناقة تدرجت من القوة إىل الضعف، فقد بدأ باحلديث عن قوا، وانتهى             يف آن،   

  :إىل احلديث عن ضعفها، ويكمن متثل األفكار املتعلقة بالناقة بالشكل التايل

  الناقة الضعيفة   الناقة القوية

 أصيلة، جنيبة ترى ماال يرى يف       -
  وقت اشتداد احلرارة

ة  حركة ذراعيها تشبه حركة املـرأ      - 
  .الثكلى

 قوية على السفر، قادرة علـى       -
  .خرق املفازات البعيدة

 هذه املرأة شقت ثياا من شدة حزا،        - 
  .وجعلت النسوة حوهلا يشاركنها حزا

  . مضطربة قلقة، مسرعة-   عظام وجهها كاحلجر

    تشبه الثور الوحشي النشيط-

    يف الصالبة تشبه العري-

 يسعى الوشاة حوهلـا، ويـشيعون       -
  .الباطل

  . بدت منفعلة-   . بدت فاعلة-

 الًحني أُهدر دمه نوى املسلمون قتله، فجعل ناقته صلبة، قوية، أرادها معاد
انفسيلكن هذه القوة حتوي اخلطر يف داخلها، .  درء اخلطر عن نفسها؛ ليستطيع فني

ا الفحني حتدا الشكلية على حساب صفانفسية؛ ث عن سعاد اختصر يف صفا
  .ر ذلك الغدر يف نفسهسعاد به، وأثَّ/ألن مهه غدر األصحاب 
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مع لكنه حياول أن يظهر القوة، وظهر ضعف الناقة اويف املقطع الثاين يبدو حزين 
حماولته إعطاءها صورة قوية يف البداية، يف حني أنه أظهر التقابل بني القوة والضعف يف 

 املوت وهذه الرحلة حماولة منه إلحالل الوجود واحلياة حملَّ. بداية احلديث الغزيل
والعدم، فقد درجت عادة الشعراء على تصوير الناقة قوية يف بدء الرحلة، وهزيلة يف 

 للوصول إىل املمدوح؛ ليحظى ا بالغاد جهد األمر أن الشاعر تكبويعين هذا. ايتها
  . آخر، فقد محلها مشاعره، وانفعاالتهالكن لكعب هدفً. باملكافأة

الناقة أقرب األشياء إىل نفس الشاعر البدوي؛ لذلك مينحها القوة الالزمة 
أرادها فقد .  عن معاناته، وتفصح عنهاوصورة الناقة تشف. لتحمل املصاعب

صلبة، قادرة على التأثري يف األشياء، قادرة على مواجهة مشكالت الدهر، فاعلة ال 
منفعلة، لكن هذه القوة تلهي عن الشعور باخلطر، فلم توصف بالسرعة؟ إا رب 

أرادها . من عدو يطاردها، إنه اخلطر الذي أحاط بكعب بعد ختلي أصحابه عنه
 حبالة ا ليبعث االطمئنان يف نفسه؛ وليمنح شعورقوية قوة الثور الوحشي، والعري؛

اهلدنة بينه وبني نفسه املغتربة اليت متكن اخلوف منها، لكن سرعان ما بدت هذه 
الناقة وقد متكنت حالة الثكل منها، فإذا حبركة ذراعيها تشبه حركة ذراعي املرأة 

الًكون الناقة معاد توعلى هذا.  كالشابة، وذلك أجزع هلااالثكلى اليت ال ترجو ولد 
ن اخلوف من نفسه ملشاعر احلزن اليت انتابته بسبب متكُانفسي.  

الغزلمقطع الناقة إذن يلتقي مقطع  .ب اإلرادة،  مستلَافقد بدا كعب شخص
فناقته بدت منفعلة، متأثرة، وأشد ما ُي.  عن احلركةاعاجزأن الوشاة اقلق كعب 

  .تول مبا يف العبارة من مؤكدات لغويةحييطون ا، ويرددون عبارة إنك ملق
يلتقي املقطعان يف الشعور بالضعف، واخلوف، واهلزمية، وقد بدا كعب يف 

اية املقطع األول مستسلملكنه قرر اخلروج بالرحلة على .  ملشاعر العدم، والعجزا
ر لت لديه ثقافة العمل اليت تعارضت مع األمل يف املقطع األول، ففالناقة اليت شكَّ

  . باحلياةامن احللم إىل الواقع حني ترك الغزل إىل الرحلة تشبثً
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فيها جانب . وبذلك تكون صورة الناقة ذات فاعلية على املستوى الفين، والنفسي
فاعلية ( مبا ميكن أن يسمى اوقد اجتمعت الداللتان مع. إجيايب، وجانب سليب

ت التفاعل بينهما، ومن تغلَّدت صورة كعب بني اجلانبني، واس، لقد وح)٤٠()التضاد
ها يف صورة سعادهذا التفاعل جند أن اجتماع الداللتني يف صورة الناقة يلتقي اجتماع .

 ترك املاضي، والتوجه حنو احلياة -فقد استطاع كعب أن ينتزع اجلانب اإلجيايب 
  . - غدر األصحاب، وتفرق اخلالن - من خالل اجلانب السليب-واألمل

  :العالقة بني سعاد والناقة باجلدول التايلل ونستطيع متثُّ
  الناقـة   سـعاد

  . أمل يف جناح حركته على الناقة-    فشلت حركة كعب حنو سعاد-

-  لالنقطاع بني املاضـي     ا متثل رمز 
  .واحلاضر

احلاضـر  ( وسيلة للبحث عن احلياة     - 
  ).واملستقبل

 سعاد الفاعلة يف الظـاهر لكـن        -
كان الفاعل الضميناكعب   

 ظهرت فاعلة، لكنها حتولـت إىل       - 
  .منفعلة

 متثل ختلصه من العالقـة املاضـية        -    متثل عالقته باتمع الذي تركه-
   .لتوصله لعالقة بالنيب 

 ربط بني الناقة والوشاة للتمهيـد       -    ربط بني سعاد والناقة-
  .للغرض األساسي

العتـاق  ( بـ أل    ا معرفً اظهرت مجع     رمز أنثوي مفرد-
 .مث انتقل إىل املفرد) النجيبات املراسيل

  
                                                           

 .٤٩جدلية اخلفاء والتجلي، ص . كمال.  أبو ديب، د)٤٠(
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  : مشهد االعتذار-
  )٤١(:الًقائ  إىل النيب ا، معتذرا مباشرطَرقًايطرق كعب املوضوع 

ــشغولُ   وقالَ كلُّ خليـلٍ كنـُت آُملُـه ــك م ــك إين عن ال أُلفين 

 فكلُّ مـا قـدر الـرمحُن مفعـول          لكـُمخلُّوا طريقي ال أبـا: فقلت

  علـى آلـة حـدباء حممـولُ        ايوم  ن أنثى وإن طالت سـالمُتهكل اب 

 والعفو عنـد رسـولِ اهللا مـأمول         نبئــُت أنَّ رســولَ اهللا أوعــدينأُ

 القرآن فيها مواعيظٌ وتفـصيلُ    ـة  ـ هداك الذي أعطاك نافلـالًمه

 وملال تأخذن األقاويـلُ  يفَّأذنب ولـو كثُـرت        ي بـأقوال الوشـاة  

 أرى وأمسُع ما لـو يـسمع الفيـل           لـو يقـوم بـهامقامـلقد أقوم   

ــلُ  لظــلََّ ُيرعــُد إال أن يكــونَ لــه ــإذن اهللا تنوي  مــن الرســولِ ب

 )٤٢(يف كف ذي نقمات قيلُه القيـل        ين ال أنازعـهيحىت وضـعُت ميـ

 وقيــلَ إنــك مــسبور ومــسؤول  لذاك أهيـُب عنـدي إذ أكلمـه

دـلٌ دونـه غيـل          خمـدُرهمن ضيغمٍ من ضراِء اُألس٤٣(ببطن عثَّر غي( 

 )٤٤(حلم من القومِ معفـور خراذيـلُ        يغدو فيلحُم ضـرغامني عيـُشهما

 أن يترك القـرنَ إال وهـو مفلـول          إذا يـــساوُر ال حيـــلُّ لـــه

                                                           
  .٢١-٢٠/ ٤٧ -٣٣:  الديوان)٤١(
 .قوله الصادق:  قيله القيل)٤٢(
  .األمجة: ليالعرين، الغ:  املخدر)٤٣(
  .مقطع: املمرغ يف التراب، خراذيل:  اللحم املعفور)٤٤(
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ــلُ   منه تظلُّ محُري الـوحشِ ضـامزةً ــه األراجي ــشى بوادي وال ُتم 

ــة ــو ثق ــه أخ ــزالُ بوادي  )٤٥(طرُح الُبز والدرسان مـأكولُ    م  وال ي

ل  فيعتذر، ويشكِّيتشبث كعب باحلياة، ويرغب يف إثبات براءته أمام النيب 
ومن خالل الضعف .  من حالة احللم الشعري، وعودة إىل الواقعاهذا املقطع خروج

راد أ. ؛ ليواجه املشكلة)ثقافة العمل(الذي ظهر يف اية صورة الناقة استولد القوة 
أن يزيح شبح احلاضر، وثقله عليه؛ لذلك وجدناه يؤثر التعبري املباشر يف القسم 

فأشار إىل تفرق خالنه من حوله، واحلالة النفسية اليت مر . األكرب من هذا املقطع
 حىت وضع ميينه يف ميني اا، والرعب الذي سيجه، والذي مل يستطع منه فكاكً

  . ومبايعةاتسليم الرسول 
 بني حالة الرعب، وخروجه منها بثقافة ظهر احلوار بني قال، وقلت التضادوُي
  .وهو يف هذا اخلروج يظهر القوة، لكنه خيفي الرعب من خالل القوة. العمل

وقد استهل كالمه مبا يضمن براءته، فركز على كلمة الوشاة؛ ليثبت أن مجيع 
 يدري مبا نظم من شعر لكنه يعترف من حيث ال. ما قيل عنه من تأليف املغرضني

  .خطأًفال يطلب العفو إال من ارتكب ) والعفو عند رسول اهللا مأمول(يف قوله 
 من أدىن اه موجا اعتذاريافقد كان خطاب. لقد رسم خطاب كعب مالحمه

عها مع األلفاظ  يف صرا، واحلياة لألفعال الدالة على البقاءاإىل أعلى، بدا متعطش
لقد أقوم  (اذنبه كبري؛ لذلك أتت أبياته تقطر خوفً. املوت والدالة على الرعب

ال (، دفعه اضطرابه الشديد إىل خماطبته باألمر، والنهي )لظل يرعد.. امقام
اللذين حيمالن معىن االستعطاف بسبب حالة الرعب  اليت انتابته، ) الًتأخذين، مه

 وخلط بني االعتذار واملديح يف تشبيه النيبي خييف من حوله باألسد الذ .
 ا، وبدا متأثر)والعفو عند رسول اهللا مأمول(له فيه  مبا أم وتكلم على النيب 

                                                           
 .اب اخللقةالثي:  الدرسان)٤٥(
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  )٤٦(:بتجربة النابغة الذبياين يف قوله
 وال قرار على زأرٍ مـن األسـد         أنبئُت أنَّ أبـا قـابوس أوعـدين

 وما أمثِّر من مـالٍ ومـن ولـد           فداٌء لك األقـواُم كلّهـمالًمه

 قد تفوق   ا تفوق النابغة على املستوى الفين أكثر من كعب، يف حني أن كعب            لقد
فقد شغله الصراع بني احلياة واملوت، وموقفه شبيه مبوقـف          . يف وصف خوفه ورهبته   

  .م اخلوف الكامن يف نفسهوهذا التصوير يعظِّ.الضعيف الذي يقف أمام أسد ضارٍ
ه، وتطهريها من ضعفها،    أراد كعب اقتالع مشاعر العجز، واخلوف من نفس       

 رغبتـه يف احليـاة،      ُتربزوصوره كلها   . وخوفها بنشدان األمان بني يدي النيب       
وقد بنيت على ثنائيات ضدية توحي بالتـضاد بـني القـدرة            . وخوفه من املوت  

 للمقطع  اوبذلك يكون كل مقطع وليد    . والعجز، واحلياة واملوت، والرهبة والرغبة    
ر مهم يف بنية القصيدة الكلية، وهذا ما يؤكـد توحـد            السابق له، ويكون له دو    

الدالالت النفسية، ووحدة القصيدة الفنية، والشعورية، ويعطي صورة متكاملة لبنية          
  :القصيدة، ونستطيع أن منثل لتجاور الثنائيات يف هذا املقطع بالشكل التايل

  اعتراف خفي ا         نفي التهمة    -
  )عفو مأمولال (        )الوشاة   (

   رعب شديد -
  )حىت وضعت مييين(شعور باألمان       )    التشبيه باألسد الضاري(  

  .  قوة النيب         ضعف كعب الشديد   -
  .خوف من املوت         تشبث باحلياة-

                                                           
  :يقول كعب مقارنة بالنابغة. ٤٢/٢٦-٤١الديوان، .  الذبياين، النابغة)٤٦(

 والعفو عند رسولِ اهللا مأمول  أنبئُت أنَّ رسولَ اهللا أوعدين

 ـةَ القرآن فيها مواعيظٌ وتفصيلُ  مهالً هداك الذي أعطاك نافلـ
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   مشهد املديح-

  )٤٧(:يقع املديح يف مثانية أبيات، منها بيت يف هجاء األنصار، يقول كعب

 مهند مـن سـيوف اهللا مـسلولُ         لسيف ُيستضاُء بـهإنَّ الرسولَ

 )٤٨(ببطنِ مكة ملا أسـلموا زولـوا      يف عصبة من قريشٍ قال قـائلُهم

وال كُُشف عند اللقـاِء وال ميـلٌ معازيـلُ         زالوا فما زال أنكاس 

 )٤٩( سرابيل من نسجِ دواد يف اهليجا      ُشم العرانني أبطـالٌ لبوُسـهم

 )٥٠(كأا حلُق القفعـاء جمـدولُ       بغُ قد ُشكَّت هلا حلقبيض سوا

 )٥١(ضرب إذا عرد السود التنابيـل       ميشون مشي اجلمالِ الزهر يعصمهم

ـ    اقوم  ال يفرحون إذا نالَت رمـاُحهم إذا نيلـوا   ا وليـسوا جمازيع  

 يلُما إنْ هلم عن حياضِ املوت ل        ال يقُع الطَّعـُن إال يف حنـورهم

ح النيب يتألف هذا املشهد من مثانية أبيات، مد  ببيت واحد، وهجا األنصار
ويعين هذا األمر أن حظ املديح يف القصيدة . ببيت، ومدح القرشيني بستة أبيات

 نصف حظ االعتذار الذي اوتقريب. ثلثا حظ الغزل، وأقل من نصف حظ الناقة
  .بعض املعاين املدحيةبمزج فيه االعتذار 

                                                           
 .٥٥/٢١ -٤٨:  الديوان)٤٧(
 .إشارة إىل اهلجرة من مكة إىل املدينة: وا زول-اجلماعة:  العصبة)٤٨(
  .األنوف:   العرانني-مجع أشم، وهو السيد الكرمي ذو األنفة :  الشم)٤٩(
شجرة ذات مثار :  القفعاء-صفة الدروع املذكورة يف البيت السابق:  البيض السوابغ)٥٠(

 .وأوراق تبدو للناظر كحلق الدروع
  .جنب وفر: عرد. القصار:  التنابيل-سيادةكناية عن الوقار وال:  اجلمال الزهر)٥١(
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بالسيف، واالبتداء باالسم يدل على الشيء  بدأ املديح بتشبيه الرسول 
من الزمناجمرد  .أن الرسول )٥٢(خون ويروي النقاد واملؤر ُذا   قد أ عجب

البيت، ملا فيه من ومضة إسالمية تتمثل يف كونه أسند السيف إىل اهللا فقد أشار 
  . إىل اخللق أن يسمعوا شعر كعبرسول اهللا 

ستغرب عبد احلليم حفين أن الشعراء املخضرمني مل يتجهوا إىل جعل شخص ي
 للمدح، أو حىت لالعتذار إليه حينما يعلنون إسالمهم، ا أساسيا  موضوعالنيب 

  )٥٣(.وكان ذلك يأيت عفو اخلاطر
وهو أمام شخص خمتلف، . لكن الشاعر يف هذا املقام أمام جتربة شعرية جديدة

 للتعبري اوس لغوي يسعفه يف هذا اال؛ لذلك جيد نفسه مضطروال يوجد لديه قام
ه الرسول عن أفكاره بطريقة تشبه طريقة اجلاهليني يف املديح، واالعتذار، فقد شب 

إىل الصورة حني أسند السيف إىل اهللاباألسد، مث بالسيف، وأضاف جديد  .  
 الداخلي يف رية، والصراع هذا املقطع إذن اية التجربة الشعرية والشعوميثِّل

  .؛ لذلك وجدناه يهجو، وميدح يف اآلن نفسهنفس الشاعر
لبناء حياة أفضل يف ) سعاد(ين هذا املشهد على قاعدة هدم احلياة املاضية لقد ُب

  .احلاضر واملستقبل، فبعث احلياة من املوت
شعور ونلمس يف ثنائية املدح واهلجاء  لديه الشعور بالعصبية القبلية، ذلك ال

والسبب . قرشي ، والنيب  أمام النيب افقد مدح قريش. الذي ى اإلسالم عنه
ايف ذلك أن الشاعر يعاين اضطرابا نفسيأراد أن خيلّص نفسه من التهمة ا شديد ،

أنه إذا مدح قريش أمام النيب االيت حلقت به، فظن  وهو قرشي سينال حظوة  
 مع أنهال يتعصب لقريش   لكن النيب -  ثة وهي فكرة جاهلية متوار-  لديه

                                                           
  .١٩دالئل اإلعجاز ص / ٦٨ ص -، نقد النثر٦١/ ١٧ج :  األغاين)٥٢(
  .٢٩٣الشعراء املخضرمون، ص . عبد احلليم.  حفين، د)٥٣(
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وكانت قريش قد احتلت . ذكر قريش خبريظهر الرضا حني ُت، إمنا كان ُيإليهاينتمي 
مكانة كربى بني قبائل العرب يف اجلاهلية، فأكثر الشعراء من غري القرشيني من 

لكن الشاعر ميدحها . احلديث عن خوفهم من تسلطها عليهم، وهجوها بشعرهم
، وباملقابل هجا األنصار؛  ُمزين؛ ألنه أراد أن حيتل مكانة يف قلب النيب وهو

ألم توعدوه كما مل تفعل قريش، فوصفهم باجلبناء، والسود التنابيل فقال له 
ما : وقال املهاجرون، )٥٤(رت األنصار خبري، فإم أهل لذلكأال ذك: الرسول 

 قد هجا األنصار يف ا أن كعب ويرى صاحب األغاين)٥٥(.مدحنا من هجا األنصار
  :احلديث الغزيل يف قوله

 باطيــلُألومــا مواعيــُدها إال ا  الًكانت مواعيُد عرقوبٍ هلا مـث

 )٥٧(:يف حني جاء يف اللسان    ). وعرقوب رجل من األوس    ()٥٦(:قال األصفهاين 
  .عرقوب اسم رجل من العمالقة، قيل هو عرقوب بن معبد، كان أكذب أهل زمانه

  : بالشكل التايل ببعضبعضهاة املشاهد األربعة ل عالقأن منثِّميكننا 

  
   مه بوساطة الرمز، واملعادل النفسي ،ومـا أراد إظهـاره   فما حاول إخفاءه قد

يمه بطريقة قدالتقرير والتصوير احلس.  

                                                           
 .٥١٥ /٢ق :  السرية النبوية)٥٤(
 .١٧/٦٢ج :  األغاين)٥٥(
 .١٧/٦٢ج :  األغاين)٥٦(
 . لسان العرب، مادة عرقب)٥٧(
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  : خامتة-

ولدت هذه القصيدة يف حالة رعب، ويأس، وأمل بالبقاء، أي ولدت يف حلظة 
 األضداد، فكان احلزن واألمل، والرعب واألمان، واحلياة واملوت، والعجز التقت فيها

  .والقدرة، وكان الصراع أبرز ما بنيت عليه هذه القصيدة من بدايتها إىل ايتها

 ارتبطت مشاهد القصيدة بعالقة وثيقة من حيث الداللة النفسية، والتعالق -
 بني الوحدات ايدة أوجدت تالمحالفكري، ألن مثة ثنائيات ضدية متجاورة يف القص

االبنيوية فيها، فأوجدت نصرمبا نستطيع  حتققت فيه وحدة شعورية وفنية، ا شعري
  . وحدة موضوعيةنسميهاأن 

حب احلياة املاضية يف البداية، : له حركتان متضادتاناكم تصارعت يف النص ب-
  .فيما بعد) احلياة واألمل(والتحول يف السلوك، وإعالن التوبة، والسري حنو النيب 

 جيسد ارتكاز ا خفيدخوالً متثل سعاد مفتاح القصيدة، وتدخل يف مشاهدها -
إا رمز للحياة اجلميلة، واملخادعة اليت عاشها، . النص على فكرة الثنائيات الضدية
  .وتعويض فين عما يعانيه يف الواقع

؛ لذلك مل يتوسع يف ا، حسي ثانيالً موقف الشاعر من سعاد موقف نفسي أو-
سرد صفاا احلسية فقد تركز اهتمامه على احلديث عن غدرها، والشعور الذي رافقه 
نتيجة هذا الغدر؛ لذلك غلب الطابع احلسي على األبيات األوىل، فكانت صورها 
  .بصرية، ذوقية، ما عدا املثل فقد كان صورة إحيائية تقوم على مبدأ التكثيف، واالختزال

للقد فصا أكثر مما فصل يف احلديث عن  يف احلديث عن غدر سعاد، وتلو
مجاهلا الشكلي مع أن املقام ليس مقام تفصيل، فكان االنتقال من الزمن املاضي الذي 

ااقًكان براية املشهد األول، يف نظر الشاعرا، وخمادع فتعارض .  إىل الزمن احلايل يف
. ني زمننيففي األول تضاد ب). الناقة( املوضوعي احلديث الغزيل يف الزمن مع املعادل

  .ز على احلاضر، والسعي فيه من أجل املستقبل ركَّأما املشهد الثاين فقد
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 تالقى املشهد األول، والثاين، والثالث من حيث الداللة على العجز، -
  .واحلزن، والرعب

ملشهد الرابع  مثَّل املشهد الثالث اية منطقية للحالة اليت صاحبته، وبىن ا-
  .عليه، فقد افترض النتيجة، وأملَها، وبين عليها

- الرحلة على الناقة رحلة نفسية، ال مكانية، ومشهد الناقة يلتقي مشهد 
  .الغزل يف الداللة والوظيفة الفنية

 تالقى املشهد الثاين، والثالث يف الداللة على الزمن احلاضر، لكنه يف املشهد -
، يف حني استحضره بطريقة تقريرية مباشرة، وبطريقة ا فنيالثاين استحضر الواقع
  .حسية يف املشهد الثالث

وكان املشهد الرابع نتيجة منطقية للمشاهد السابقة، وقد غلب عليه اإلجياز 
واإلسهاب؛ ألنه أراد أن يتكلم على شعوره الذايت، فأطال يف املشاهد السابقة على 

احساب املديح، وألنه مل ميلك قاموسة التجربة الشعرية اليت ُوضع ا لغوييناسب جد 
  .أمامها، فقد دعاه احلرج الفين إىل استلهام املوروث الشعري

 سعاد هي الفاعل الظاهري يف املقطع األول، والناقة يف املقطع الثاين، وقد -
لكنه كان الفاعل الضمين حني قرر ترك .  من خالل اللغةالً، منفعابدا الشاعر متأثر

الفاعل الضمين يف تحول  فمصدر األمان،.  الرحيل إىل الرسولوملاضي، ا
عاجز عن الفاعلية يف املشهدين الثالث   والثاين إىل منفعل، متأثراملشهدين األول

  .والرابع

م الشاعر من خالل جتربته الشعرية رؤية فنية للحياة، يعرب عنها  يقد:اوأخًري
نيت على صراع  على هذا الكالم، وقد ُبالًوتشكل الربدة مثا. بطريقة رامزة

ن السكون، ونستطيع القول إ/  احلركةاألمان،/الثنائيات، ومن أمهها الرعب 
  .احلركة قد انتصرت على الثبات، واألمان انتصر على الرعب
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ونظم كعب قصيدته على البحر البسيط، وهو من البحور اجلادة الطويلة اليت 
ملديح النبوي، واالعتذار، وقد الءم نفسه املشرئبة إىل تتناسب واملوضوعات اجلليلة كا

  . جمال يستوعب مشاعره، فأفضى من خالله بشحنة كربى من املشاعر

 أنه وصل إىل ذلك الذي ال خيلف  لقد شعر كعب حني وقف بني يدي النيب
اوعدا، وال ينتزع أمانُس، فهدأت روحه، وذهب روعه، وآمن، وحإميانه فيما بعدن  . 

 
  :املصادر واملراجع

  .١٩٨٦، إحياء التراث العريب، بريوت ١، طاألغاين. األصفهاين، أبو الفرج -
أسرار البالغة يف علم البيان، تعليق حممد رشيد رضا، دار . اجلرجاين، عبد القاهر -

 .املعرفة، بريوت
، حتقيق حممد رضوان الداية وفايز الداية، دار ١دالئل اإلعجاز يف علم املعاين، ط -

 . دمشق-تيبة ق
 .ت.نقد النثر، طبع دار الكتب املصرية، د. ابن جعفر، قدامة -
 .١٩٨٣الشعراء املخضرمون، اهليئة املصرية العامة للكتاب، . عبد احلليم. حفين، د -
 .حممد مهدي عالم. دائرة املعارف اإلسالمية، الترمجة العربية، مراجعة د -
، دار العلم للماليني، بريوت، ٢جدلية اخلفاء والتجلي، ط. كمال.  أبو ديب، د - 

١٩٨١. 
 .ت. الديوان، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، دار املعارف، مصر، د. الذبياين، النابغة - 
طبقات النحويني واللغويني، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، دار . الزبيدي األندلسي -

 .ت.املعارف، مصر د
مر الطباع، دار األرقم بن ع.الديوان، شرحه وضبط نصوصه د. كعبابن زهري،  -

  .ت.أيب األرقم، بريوت، د
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 .١٩٦٥الديوان، صنعة السكري، القاهرة،  -
 .، دار املعارف، مصر٢العصر اإلسالمي، ط. شوقي. دضيف،  -
العملية اإلبداعية يف فن التصوير، سلسلة عامل املعرفة، الس . عبد احلميد، شاكر -

 .١٩٨٧، ١٠٩، العدد ٢ ك الوطين للثقافة والفنون واآلداب، الكويت،
 ، دار اجليل، ١ مقدمة القصيدة العربية يف صدر اإلسالم، ط.حسني. د عطوان، - 

 .ت.بريوت، د
 .١٩٧٤مقدمة القصيدة العربية يف العصر األموي، دار املعارف، مصر،  - 
، دار العلم للماليني، ٥تطور الغزل بني اجلاهلية واإلسالم، ط. شكري. فيصل، د -

 .ت.بريوت، د
، منـشورات املكتبـة     ١املـدائح النبويـة يف األدب العـريب،ط       . زكي.رك، د مبا - 

 .١٩٣٥العصرية،صيدا، بريوت، 
 .١٩٩٤، دار صادر، بريوت، ٣لسان العرب، ط. ابن منظور -
 .١٩٨١، دار األندلس، بريوت ٢قراءة ثانية لشعرنا القدمي، ط . مصطفى. ناصف، د - 
، الدار القومية للطباعة )سته وتقوميهمنهج يف درا(الشعر اجلاهلي . حممد.النويهي، د -

 .ت.والنشر، القاهرة د
 .ت. شرح قصيدة بانت سعاد، طبع كويدي، د. ابن هشام، عبد اهللا -
 .١٩٩٥طبع السقا ورفيقيه، . ٢السرية النبوية، ط. ابن هشام، أبو حممد -
 الدين صبحي، الس يحمي. نظرية األدب، ترمجة د. وارين، أوسنت وويليك، رينيه -

 .ت.على لرعاية الفنون واآلداب والعلوم االجتماعية ، داأل



  ١٠٨٧

  
  
  

  عالقة الكالم باملتكلم يف الدرس البالغي 
  عند عبد القاهر اجلرجاين

  
  )*(الدكتورة ابتسام محدان

  
ة العالقة القائمة بني املتكلم تناول عبد القاهر يف أثناء حبثه يف نظرية النظم قضي

فاألسلوب هو ، ليت تشغل الدرس األسلويب املعاصروهي من أهم القضايا ا، الكالمو
ى جعل ؛ بل إن أكثر العلماء درجوا عل)١(»شف عن منط التفكري عند صاحبهقوام الك«

 بأنه  مفكري القرن الثامن عشر األسلوبف أحدإذ عر، األسلوب مبوازاة فكر صاحبه
 وبراعته   اليت تربز عبقرية اإلنسان، من خصائص اخلطابودق ما ندر( دلّ على ما 

  ):بيفون(، يقول )٢()فيما يكتب أو يلفظ

 ،، أما األسلوب فهو اإلنسان عينهاألشياء هي خارجة عن ذات اإلنسانكل (
  .)٣()ر انتزاعه أو حتويله أو سلخه تعذَّلذلك

                                                           
  .ة اآلداب جبامعة تشرين، الالذقية، سوريةمدرسة يف قسم اللغة العربية،يف كلي )*(

عبد السالم املسدي، الدار العربية : ب حنو بديل ألسين يف نقد األدباألسلوبية واألسلو) ١(
  .٦٠، ص ١٩٧٧للكتاب، تونس، 

  .٦٦ص: السابق املرجع  )٢(
  .٦٣ ص: السابق  املرجع )٣(
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عرف ) بنهاورشو(ـ ف، كل الذين جاؤوا بعد بيفون هذا املوقفاعتمدوقد 
ر اإلنسان كامن جوه(أن ) ماك جاكوب(د وأكَّ، )مالمح الفكر(نه األسلوب بأ
   .)٤()ساسيتهيف لغته وح

زلة لوحة اإلسقاط الكاشفة ـزل نظرية حتديد األسلوب منـهكذا تتنو(
 وما ،ما صرح به،  ما ظهر منها يف اخلطاب وما بطن، شخصية اإلنسانملخبآت
مفاألسلوب جسر إىل مقاصد صاحبه من حيث إنه قناة العبور إىل مقومات ، نض

  .)٥() ال الفنية فحسب بل الوجودية،شخصيته

 بني ، وتوازنااهية األسلوب بكونه اعتداالًيف حتديد م(وتأيت نظرية  ستاروبنسكي 
  .بصاحبه لتؤكد ارتباط الكالم أو اإلنتاج األديب، )٦()مقتضيات التواصلذاتية التجربة و

 جتسد عالقة أهم األسس اليت) األسلوب(ويتناول أمحد الشايب يف كتابه 
تضيات عملية اليت متتد آثارها على كل مق) ياراالخت(هو فكرة  و،األسلوب بصاحبه
عملية اختيار تتسلط : (أنهب األسلوب وفق هذا األساس يعرفو، اإلبالغ األلسين 

 إىل  استنادا،العبارةالفكرة و الصورة و: ألسلوب و هي على العناصر املكونة ل
  .)٧()تصرفه يف الصياغات وفق ما يراه أليق مبوضوع الكالم

  إال يف ظلرة أن فرضية االختيار، ال تستقيمد الدراسات املعاصوكذلك تؤكِّ
ا يكون  فاملتكلم يف أثناء اختياره إمن،الوقوف على دوافع هذا االختيار ووظائفه

، اإلبداعا من الشحن وملنبهات تشده برباط عضوي إىل إرضاء مقتضيا(خاضعا 
                                                           

  .٦٣ص : ب حنو بديل ألسين يف نقد األدباألسلوبية واألسلو )٤(
  .٦٣ص : املرجع السابق )٥(
  .٧٣ص : السابق )٦(
  .٥٢ص . ١٩٦٦، ٦أمحد الشايب، النهضة املصرية، ط: األسلوب )٧(
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 بذلك حمتويات  بالتضمني رابطًا، أواأللسنية  دالالت بالتصريحمث إنه حيمل رسالته 
من أكثر العلماء ) تشومسكي(،  وكان )٨()اخلطاب ببصماته التأثرية يف من يتلقاه

ز إذ مي، ني الكالم وصاحبهاملعاصرين الذين ركزوا دراسام على فاعلية العالقة ب
  .)اإلجناز اللغوي(األداء، أي ، و)املقدرة اللغوية(أو ما يسمى ، )الكفاية(بني 

، اليت امتالك املتكلم املقدرة النظرية، واخلفية الضمنية: (والكفاية عنده تعين
يت مل و توليد عدد غري حمدود من اجلمل ال، ا يف نفسه من معاننه من التعبري عممتكِّ

  .)٩() يتلقها من قبلينتجها ومل

تكلم  املالم إذ إن األداء هو طريقة استع،األداءتشومسكي بني الكفاية وق ويفر
أو هو التطبيق العملي هلا دف التواصل ، الكفاية الماستع أي طريقة ،ملقدرته اللغوية

وإذا كانت هذه املبادئ عامة تشمل اجلنس البشري من  ،)١٠(يف ظروف التكلم اآلنية
إن طريقة التعبري ف ، متشاةسانية تتناول موضوعات وأغراضاو إذا كانت اإلن، زغري متيي

وميتد االختالف ليشمل عناصر ، تلف من مجاعة لغوية إىل أخرىة خت لغداخل بناء كل
منا أن أفراد اجلماعة اللغوية ملتزمون  فإذا سلَّ.جلماعة الواحدة باختالف أساليبهما

فإن املتكلم يستطيع احلركة داخل إطار النظام مبا ، قوانينهبقواعد النظام اللغوي و
ا  متجاوز،عه من تشكيالت جديدة تارة أخرى ومبا يبد،تسمح به جوازات اللغة تارة

بل إن أصالة املبدع ال ، ي القائمـ بالنظام التركيب أن خيلَّ الداللية من غريفااألعر
  . مه من جديد حتت مظلة هذا النظامدتظهر إال مبا يق

                                                           
  . ٧٣ ص املسدي : األسلوبية واألسلوب )٨(
وردت كلمة ( ٢٦١، ص١٩٨٠ ، بريوت،ميشال زكريا:  األلسنية مبادؤها وأعالمها)٩(

  .)الصحيح أن تكتب اهلمزة على نربة والنحو يف عنوان الكتابعلى هذا » مبادؤها«
  .٢٦١ص  ، ٤٥ ص:  أللسنية مبادئها وأعالمهاا )١٠(
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، اليت ولعل أوضح املناهج اليت ربطت النص مببدعه منهج األسلوبية األدبية
التاريخ عن علم اللغة و ا مهمفًا الذي كتب مؤلَّ،)ليو سبيتزر(: كان من روادها

 ومن أهم مبادئ هذا .حيث عرض يف مقدمته منهجه يف تناول النصوص، األديب
ذي فه هي احملور الشمسي الروح مؤلِّو، ج أن اإلنتاج األديب كلٌّ متكاملاملنه

التالحم  بد من البحث عن  وال،جنومهتدور حوله بقية كواكب العمل و
  .)١١(على أن تقودنا التفاصيل إىل حمور العمل األديب، الداخلي

بل ، ل الفين هي جماوزة أسلوبية فرديةورأى سبيتزر أن املالمح اخلاصة للعم
 و بذلك ،)١٢( أو االحنراف، وذلك باتباع ما يسمى االنزياح،ابتعاد عن النمط العام

 مثَّ ،بالدرجة األوىلمؤلِّفه  روح االنتباه إىل أن جوهر النص يوجد يفشد سبيتزر 
 وتظل غري منفصلة ،ف شخصية املؤلِّتربز ألن اللغة ،يأيت تأثري الظروف اخلارجية

 »بوفون«قت مقولة ومن هنا ال .)١٣(عن بقية الوسائل الفنية األخرى اليت ميلكها
فعت ، دى واسعاصد) األسلوب هو اإلنسان(اش يف القرن الثامن عشر الذي ع
) ميدلتون ماري( إذ وصل ا ،ملغاالة يف تصور هذه العالقةالدارسني إىل اببعض 

األسلوب  (: يقول،مشاعرهوسلوب لسان حال الكاتب مبواقفه إىل أن جعل األ
 .)١٤() خاصة باملؤولأفكارا عواطف وة تنقل بدق،خصيصة من خصائص اللغة

ده آخرونوأي،وهذا إن دلّ على شيء ،ض النتقادات حادة إال أن هذا التيار تعر 
والبد هلذا الكالم ، والكالم الصادر عنه بني املنشئ فإمنا يدل على أنه ال انفصال
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خري  و.ر عن أفكاره ووجدانه ويعب،على حنو ما أن يكشف عن مكنونات صاحبه
فكر، دليل على هذه العالقة ما توصلت إليه الدراسات اللغوية حول عالقة اللغة بال

ومن جهة أخرى يتقيد ، م باملعاين واملقاصد اليت حيملها املنشئإذ يرتبط الكال
 وعلى ،املنشئ مبا يقدمه النظام اللغوي من خيارات على مستوى اللفظ املفرد

موع جم: (ت إىل أن األسلوب هو ومن هنا توصلت تلك الدراسا.مستوى التركيب
ن املخزون القواعدي  املنتقاة مالوظائف األسلوبية عن اخليارات األسلوبية اللغوية

  وال خيفى يف هذا التعريف ما لعملية.)١٥()الشكلي للغة عامةجمي والصويت واملعو
إذ ، تكوين األسلوب الكالمي أو اللغوي يف االختيار واالنتقاء من أمهية ودور

ومع ، شئه مبا يتالءم مع مقاصده من جهةتتضمن هذه العملية خضوع الكالم ملن
  . أغراضه من جهة ثانية

 فهمه للعالقة بني هذه الفكرة هي األساس الذي بىن عليه عبد القاهر اجلرجاين
املبدع بإبداعه إمنا يكون من و، فهو يرى أن ارتباط الكالم بصاحبه، الكالم ومنشئه

يقول اجلرجاين،ي معاين النحو للوصول إىل ما يسمى النظمخالل دوره يف توخ  :
 مل تكن ، الشعر من ضروب الكالم إىل قائلها إذا أضفنا الشعر أو غريعلم أنا(

لكن من حيث توخي فيها النظم و، له من حيث هو كلم وأوضاع لغةإضافتنا 
 وإذا كان األمر كذلك... ،الذي بينا أنه عبارة عن توخي معاين النحو يف الكلم

تص إذا نظرنا وجدناه خيو، اليت خيتص منها الشعر بقائلهفينبغي لنا أن ننظر يف اجلهة 
١٦()ما توخاه من معاين النحويه يف معاين الكلم به من جهة توخ(.  
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؛ بل ه ملفردات يفرضهايال يخضع معانِ -املبدع خاصة  و- وهنا جند أن املتكلم 
وهذا كان ، ات املالئمة من غري قسر أو إكراهيترك للمعاين حرية استحضار املفرد

 والسيما يف بناء ،لية االختيار من شروط عبد القاهر اجلرجاين لنجاح عمشرطًا
 يلجأ إىل يلّ عنق السياق ليقبل التواصل إذ الحظ أن الشاعر أحيانا، السجع واجلناس

 . يسيء إىل مجال اجلناس أو السجع مما، أو التسجيع،الداليل مع أحد شقي اانسة
 ، اجلملةوعلى (، تطلب ألفاظها بأنفسهاومن هنا كان ال بد للمتكلم أن يترك املعاينَ

الذي طلبه واستدعاه  حىت يكون املعىن هو ،اال سجعا حسنو ال جند جتنيسا مقبوالً،
إذ ، يل من شأن املتكلم أو إغفال دوره إال أن هذا ال يعين التقل.)١٧()ساقه حنوهو

يبقى املرجعية األوىل يف امتالك ناصية املعجم اللغوي الذي تصدر عنه اللبنات األولية 
يء حىت يكون هناك قصد إىل مجلة األمر أنه ال يكون ترتيب يف شو (،لبناء النص
واضع ك فينبغي أن ينظر إىل الذي يقصد  كذل األمرإذا كانو... )١٨(صنعةصورة و

 أم يف معاين ،أيف األلفاظ حيصل له ذلك، له من الصورة والصنعةالكالم أن حيصل 
  .)١٩()يس ذلك يف األلفاظل إذا نظر أن لليس يف اإلمكان أن يشك عاقواأللفاظ؟ 

 أولية املتكلم يف تيقُّنيف هذا النص كشف عبد القاهر عن الطريق اليت قادته إىل 
توصل إىل أن اجلهة اليت تربط و،  سواء كان شعرا أم نثرا ،إنتاج الكالم بكل مستوياته

ان   دف بي، على توخي معاين النحوبه هي معاين الكلم املبنية أصالًالكالم بصاح
أمن األلفاظ : وعليه جاء تساؤله، ناء صورة أو صنعة حتمل هذا الغرضببغرض املتكلم 

 برهن على أن الغرض إمنا حيصل ،بعد مناقشة عقلية حمضةتبني الغرض أم من املعاين؟ وي
  . فاظ ذاا من حيث هي أوضاع اللغةوليس من األل ،من معاين األلفاظ
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 ،قامها اجلرجاين على أساس فكري اعتزايلإذ أ، هذه املناقشة مل تأت من فراغ
وترك ، ة جديدة بعد أن اشتد اجلدل حولهتناوله أصحاب املذهب األشعري برؤي

يتمحور هذا األساس حول قضية و،  تناول اجلرجاين للقضايا اللغوية يفأثره واضحا
دل من أن وما ينتج عن هذا اجل،  والكالم املنطوق، والكالم النفسي،خلق القرآن

 ؛ بل للمتكلم من حيث قدرته على إنتاج نص يرقى إىللتحدي مل يكن للمتلقيا
  .البيان درجة النص القرآين يف البالغة و

 ،فقد رجع عبد القاهر إىل فكرة الكالم النفسي اليت وردت عند األشاعرة
 ، إثبات قدمه والفرار من االعتراض خبلق الورقونسب القرآن إليها ليتسىن له

 ، أي نظم املعاين يف النفس،رب، مث قادته هذه الفكرة إىل فكرة النظموالغالف واحل
أيه يف  مث بىن عليها ر،)٢٠(وبذلك توصل اجلرجاين إىل تفسري لعملية إنتاج الكالم

  .خصوصية الكالم وتفرده 

والذي حدث يف الثقافة العربية أن الدرس النحوي انطلق من النظر يف 
 يفرض على حني ، القواعد اليت تقود إىل املعىنوالنحوي ليستخرج التشكيل اللغوي

 مث خترج لتسكب داخل التشكيل ، يف النفسقع احلال أن تترتب املعاين أوالًوا
 قبل - وعندما جاء البالغيون . فخالف النحويون بذلك واقع احلال،اللغوي
 تابعوا النحويني يف االنطالق من دراسة التركيب اللغوي للوصول إىل - اجلرجاين

  . ومنه لكشف ما يف الكالم من بالغة ومزية ،ملعاينا

 مما ، إىل نظرية بالغية متكاملةمل يؤد و،وهذا ما جعل منهجهم غري متكامل
. ملعاين للوصول إىل بالغة التركيبمن ا منطلقًا ،دفع عبد القاهر إىل تصحيح املنهج

ن يتتبع والدة ومن هنا كانت فكرة الكالم النفسي الشرارة اليت قادت اجلرجاين أل
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، ة و من مث رصد حركته ليتشكل يف الذهن وفق قوانني اللغة الناظم،املعىن يف النفس
  .عملية توخي هذه املعاين وبذلك تتم  ، )٢١(وفق معاين النحوو

وعلى ذلك كانت عملية اإلنتاج الكالمي عنده ذات صبغة عالية من الوعي 
م وخربات ختتلف من  وعلو،ارف يتدخل فيها ما ميلكه املنشئ من مع،واإلدراك

فإذا انتقل ، مما حيدد خصوصية الكالم و مدى ارتباطه بقائله ، متكلم إىل آخر
 و كان ،املتكلم إىل املستوى األديب تدخلت حركات االنفعال الوجداين و العاطفي

يف هذه املرحلة ترتفع درجة ، وي صدى حلركة الفكر والروح معااإلبداع اللغ
  . ترتفع درجة خصوصية الكالم  كما،املبدع و ما يبدعهاالرتباط بني 

يف توليد املعاين يف ومبنطقية واضحة سعى اجلرجاين إىل تأكيد دور املتكلم 
 أنك ،وشبيه ذا التوهم منهم: ( يقول، مثّ يف اختياره األلفاظ  املالئمة،النفس أوالً

رتب يف نفسه إال بترتب  ال تت فإذا رأى املعاينَ،قد ترى أحدهم يعترب حال السامع
أن الترتب فيها مكتسب  و، لأللفاظ تبع ظن عند ذلك أن املعاينَ،األلفاظ يف مسعه

فإن االعتبار ، هذا ظن فاسد ممن يظنه و،   ومن ترتبها يف نطق املتكلم من األلفاظ
ىل حال املعاين الواجب أن ينظر إو، حبال الواضع للكالم واملؤلف لهينبغي أن يكون 

  .)٢٢()ال مع السامعمعه 
وهذه مالحظة ذكية ومهمة برهن على صحتها حني نفى أن يكون الفضل لنطق 

وفق ما يقتضيه علم فضل للعقل الذي أبدع هذا الكالم  فال،الكالم اخلارج من الفم
أنفس كذلك ينبغي أال يشتبه أن الشعر ال خيتص بقائله من جهة  و: ( يقول،النحو

 لذلك بأن ينظر يف القائل إذا أضفته إىل الشعر، داد تبيانايز و، اللغةالكالم  وأوضاع
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 له ؟ أمن حيث نطق من أين جعلته قائالً: هذا الشعرامرؤ القيس قائل : فقلت
توخى  و،، أم من حيث صنع يف معانيها ما صنعمعت ألفاظها من فيهس و،بالكلم

 له لشعر قائالًًراوي افاجعل ... له  فإن زعمت أنك جعلته  قائالً؟فيها ما توخى
لك ما ذو، ئة و الصورة اليت نطق ا الشاعرخيرجها من فيه على اهليفإنه ينطق ا و
 إن كان قد نطق بألفاظ الشعر على اهليئةإن الراوي و: فإن قلت، ال سبيل لك إليه

وإمنا ذلك شيء ، ه مل يبتدئ فيها النسق والترتيبفإن، والصورة اليت نطق ا الشاعر
  .)٢٣()لذلك جعلته القائل له دون الراويفدأه الشاعر، ابت

معاين اليت حيسن  وتابعة لل،وخيرج من ذلك إىل أن الفصاحة خاصة باملتكلم
ليت  أو اجلماعة اللغوية ا،وعلى ذلك فال فصاحة لواضع اللغة، ترتيبها يف نفسه

 مبا لفاظ هو الذي يتصرف يف تشكيل األألن املتكلم،  لداللة مااتفقت على رمز ما
إن الفصاحة فيما حنن فيه : (يقول،  وعنه ينتج الكالم،يتناسب مع غرضه و معانيه

 كذلك فينبغي لنا أن  ذلكوإذا كان، مزية هي باملتكلم دون واضع اللغةعبارة عن 
 ليس هو له يف  يزيد من عند نفسه يف اللفظ شيئًا هل يستطيع أن،ننظر إىل املتكلم

 ال إذا نظرنا وجدناهو، ر عنها بالفصاحة صنيعه مزية يعبن حىت جيعل ذلك م،اللغة
هو إن فعل كيف و، ال أن حيدث فيه وصفًاو، أصالً يستطيع أن يصنع باللفظ شيئًا

ال إذا ثبت من حاله أنه و ... اأبطل أن يكون متكلم على نفسه وذلك أفسد
ا  نعلم قطعوجب أن... ، ليس هو هلا يف اللغةيستطيع أن يصنع باأللفاظ شيئًا

 ظاهر االستعمال من صنعة  أم و إن كانوا قد جعلوا الفصاحة يف- وضرورةً
نطق  و ومن حيث هو صدى صوت،ا له  يف نفسه فإم مل جيعلوها وصفً- اللفظ 
 وملا مل تزد إفادته يف اللفظ ، املتكلم عن مزية أفادهالكنهم جعلوها عبارة، لسان
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  .)٢٤() يبق إال أن تكون عبارة عن مزية يف املعىن، ملشيئًا

إن النظم : أي ، مبعىن توخي املتكلم ملعاين النحووهذا ما يفسر ارتباط  النظم 
 و هذه الصياغة ،؛ بل هو صياغة داللية ومعنوية بالدرجة األوىلليس صياغة شكلية

 خصوصية الكالم   ومن هنا تأيت،باحلركة النفسية و الوجدانية للمتكلممرتبطة أصالً 
 ،الكالم نسبته إىل صاحبه فإذا أُلغيت هذه الروابط فقد ،ارتباطه بصاحبه دون غريه و

 فلو  من التأليف،اف ضربا خاصظ ال تفيد حىت تؤلِّاأللفا ( إنّ:وفقدَ منطقيته يقول 
واتفق  كيف جاء ار، أو فصل نثر فعددت كلماته عدأنك عمدت إىل بيت شع

به الذي  ترتيوغريت، وفيه أفرغ املعىن وأجري،  ونظامه الذي عليه بينهدنضوأبطلت 
أخرجته من كمال البيان إىل ... بنسقه املخصوص أبان املرادو،  ما أفادخبصوصيته أفاد
؛ بل وقطعت الرحم بينه وبني منشئه، نعم وأسقطت نسبته من صاحبه، نجمال اهلذيا

  .)٢٥() ونسب خيتص له مبتكلم،حلت أن يكون له إضافةٌ إىل قائلأ

 تذكرنا مبا قرره ، وارتباط الكالم ببنية فكرية نفسية،إن فكرة الكالم النفسي
 بعيدهي إىل حد (  اليت،البنية العميقةومسكي حول فكرة البنية السطحية وتش

ة هي ومما ال شك فيه أن هذه البني، إلعطائه التفسري الداليلو، همهأساسية لف
 بتأثري وتتعرض للتحول إىل بنية سطحية، )٢٦() ذهن املتكلمضمنية تتمثل يف

  . سلسلة من العمليات الذهنية

جتلت ، وجلرجاين على حنو أكثر تفصيالً وعمقًابدت هذه الفكرة يف دراسات ا
ن أهم يظهر األول منهما حني كشف عن جانب م: واضحة يف اجتاهني متمايزين
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ا  اعتمادبينهما العالقة اجلامعة  متعمقًا، املعىنو هو ما يتعلق باملعىن و معىن، جوانبها
هذا يتحقق يف ظواهر بيانية  و، أو حالية سواء كانت هذه القرائن مقاليةً،على القرائن
ضرب أنت تصل : الكالم على ضربني( :التمثيل يقولناية واالستعارة وتتمثل يف الك

تصل منه إىل الغرض ضرب آخر أنت ال ، و... الغرض بداللة اللفظ وحده منه إىل
لذي يقتضيه موضوعه يف اللفظ  ولكن يدلك اللفظ على معناه ا،بداللة اللفظ وحده

ى مدار هذا األمر عل و،مث جتد لذلك املعىن داللة ثانية تصل ا إىل الغرض، وحده
استعارة ذات بنية سطحية ) ارأيت أسد( ففي قولنا ،)٢٧()الكناية واالستعارة والتمثيل

   .)٢٨()رأيت رجالً شبيها باألسد(نية عميقة قائمة على معىن إىل بترتد 

 أو ،»هو كثري رماد القدر«: أو ال ترى أنك إذا قلت(: أما يف الكناية فيقول
 فإنك يف مجيع  ذلك »نؤوم الضحى« :املرأة، أو قلت يف »طويل النجاد «: قلت

عناه الذي لكن يدل اللفظ على م و،ال تفيد غرضك الذي تعين من جمرد اللفظ
 اى ثاني االستدالل معن مث يعقل السامع من ذلك املعىن على سبيل،يوجبه ظاهره
   .)٢٩()هو غرضك

الذي و ،املفهوم من ظاهر اللفظ: (الفكرة يصل إىل أن املعىن هووبعد مناقشة 
 مث يفضي ،أن تعقل من اللفظ معىن: ( أما معىن املعىن فهو،)تصل إليه بغري واسطة

يشترط يف هذه العملية سرعة االنتقال من و، )٣٠() إىل معىن آخربك ذلك املعىن
إن من شرط البالغة أن يكون املعىن األول : (يقول، ول إىل املعىن الثايناملعىن األ
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 مستقالً،  يف داللتهووسيطًا بينك و بينه متمكنا، لثاين على املعىن االذي جتعله دليالً
 حىت خييل،  و يشري لك إليه أبني إشارة،ةبينه أحسن سفارر بينك وفسي، بوساطته 

وسرعة وصوله ، الكلفة فيه عليكذلك لقلة  اللفظ وإليك أنك فهمته من حاق
يقلل من قدرا اإلبالغ  قد تتعرض ملا  إال أن هذه اآللية يف التواصل و،)٣١()إليك

م حق السفارة فيما بني املعىن مما مينع من أن يقضي الكال، على سرعة اإلبالغ
  :ك بقول العباس بن األحنف يف قولهيستشهد على ذلو، واملتلقي

الدار عنكم لتقربوا    سأطلب عدب  
  

 وتسكب عيناي الدموع لتجمدا     
  

 ، آللية االنتقال من املعىن األول إىل املعىن الثاينحيث كان سوء االختيار عائقًا
 يوجبهعلى ما  ( ينتج عن الفراق من سكب الدموعفقد بدأ الشاعر باحلديث عما
 فالتمس ،مث ساق هذا القياس إىل نقيضه... أصاب من احلزن و الكمد فأحسن و

ظن أن اجلمود  و،)لتجمدا: (وام التالقي من السرور بقوله أن يدل على ما يوجبه د
 الدمع يف الداللة على الكآبة والوقوع يف ب سكْغَلَما ب... يبلغ له يف إفادة املسرة 

 فكأنه ،انتفاء الدموع عنهاجلمود خلو العنيِ  من البكاء وىل أن انظر إو، احلزن 
 الّذاك أن اجلمود هو أ و،غَلط فيما ظنو... اليوم لئال أحزنَ غدا أحزنُ : قال 

 عينه باجلمود  يذكرلذلك ال ترى أحداو... ني مع أن احلالَ حالُ بكاء تبكي الع
عونة  مليعد امتناعها عن البكاء تركًا و،يذمها وينسبها البخلإال وهو يشكوها و

اين  وهذا يعين أن عدم جناح آلية االنتقال من املع،)٣٢()صاحبها على ما به من اهلم
 ، النظموجودة حتتاج من املتكلم إىل حسن االختيار السطحية إىل املعاين العميقة
  .غاإلبالا يؤدي إىل عدم حتقيق التواصل و مم،وإال اضطربت العالقة بينهما
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 ،البنية التحتيةليت تناول فيها البنية الظاهرة وأما االجتاه الثاين فيظهر يف دراسته ا
ي ـري من حاالت االنزياح التركيب يف أثناء وقوفه على كثاوهذا ما نراه واضح

ملقاصده  حتقيقًاالكالم  مرونة حركة املتكلم يف تطويع تظْهر اليت ،الداليلو
اليت االت متنوعة من النظم ذات الوجوه اللطيفة و ذلك حني عرض حل، وأغراضه

 إذ تتبدى ،خلإ... التأخري  والتقدمي و، كاحلذف،الفنيةتكسب الكالم مسته األدبية و
 ومتثل ،على بىن أولية تقوم على املواضعة سطحية ترتكز أصالً ىظاهرة بنمع كل 

 األصلية إىل ة من البىنيتعرض حلركة انتقاليإال أن هذا النظام ، النظام األساسي للغة
 أهم ،االتساع:  تتمثل يف ظاهرة لغوية مهمة هي،بىن جديدة حتمل معاين إضافية

  .ح االنزياح مألوفاً أو متداوالً حني يصبخصوصا ،مساا أا حركة ال إرادية

مستوى البىن العميقة ليست على  أن املسافة بني البىن السطحية ووال ريب
إذ ال تكون ،  حىت ضمن الظاهرة الواحدة،ن ظاهرة إىل أخرىختتلف م  فهي،واحد

 من ذلك ما نراه يف حذف املفعول به املقصود ،الصلة بني البنيتني على درجة واحدة
 :وهو ينقسم إىل قسمني،  حيذف من اللفظ لدليل احلال عليه إذ إنه،أو املعروف

صنعة فيه الجلي  ،إليهأصغيت : ( وهلمفمثال اجللي ق (، تدخله الصنعةوخفي(، 
فنوع منه ، يتنوع فيتفنن و،وأما اخلفي الذي تدخله الصنعة.... وهم يريدون أذين 
 أو ، إما جلري ذكر،يف نفسك له مفعول خمصوص قد علم مكانهأن تذكر الفعل و

توهم أنك مل تذكر ذلك الفعل إال ألن  و،ختفيه إال أنك تنسيه نفسك و،دليل حال
  .)٣٣() أو تعرض فيه ملفعول،يه إىل شيءعدمن غري أن ت ،تثبت نفس معناه

ونرى أن اجلرجاين يف أثناء تناوله لسياقات النظم كان حيرص على كشف البىن 
:  يقول،)ما جاءين إال زيد: ( من ذلك وقوفه عند قولك ،التحتية للتراكيب املختلفة

ا يتصور إمنو، ء على زيد و نفيته عن كل من عداهكان املعىن أنك قصرت اي(
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على مىت مل يرد بالفكرة اجلنس مل يقف منها السامع و، قصر الفعل على معلوم 
   .)٣٤()أخربه أنه كان منه دون غريه و، له الفعل عليه حىت يزعم أنين أقصرمعلوم

ففي قوله ،  يف األدب خاصةوتتضح العالقة بني البىن السطحية و التحتية
   فَهم يوزعونَنسِ والطَّيرِنَ جنوده من الْجِن واِإلوحشر لسلَيما: تعاىل

جند أن املعىن ال يستقيم إال على ما جاء عليه من بناء الفعل  ،]١٧/ ٢٧: النمل[
 نه لو جيء يف ذلك بالفعل غري مبينفإنه ال خيفى على من له ذوق أ ،على االسم

لوجد ... يتوىل الصاحلني الكتاب ونزل إن وليي اهللا الذي «: على االسم فقيل
احلال اليت ينبغي أن يكون  و،املعىن قد زال عن صورتهو، اللفظ قد نبا على املعىن

  .»)٣٥(عليها
ل يف إذ ال بد للبىن التحتية أن تتمث ، مع احلذفلعل األمر يبدو أكثر وضوحاو

ذف حىت  البىن السطحية اليت دخلها احل إىل جنب مع واملتكلم جنباذهن السامع
إال كان و،  أو مقالية دالة على احملذوف، حاليةلذا ال بد من قرينة، يتضح املعىن
ام احلذف نوعا من اإل.  

  :من ذلك قول الشاعر 

  حىت قلت نفسه : تثاَءب داسع 
  

     ا لـه كاملعـاولِ    و أخرجأنياب 
  

مما به و، دة التثاؤبأي حسبته من ش، حىت قلت هو داسع نفسه: األصل: (يقول
  .)٣٦()البعري جرته كما يدسع ،خيرجها من صدره و،من اجلهد يقذف نفسه من جوفه
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 حيث تدل ،الفرق بني االجتاهني أن املراد يف األول يتمثل يف البنية التحتيةو
ين داللة املعىن  وهذا ما مساه اجلرجا،)التحتية(ية السطحية على البنية الضمنية البن

 ة السطحية اليت تستند أساسافاملراد هو البني،   يف احلالة الثانيةأما، على معىن املعىن
ودالالت أوسع للبنية   تؤدي إىل كشف إحياءات،على بنية ضمنية وضعية

تية يف باستحضار البنية التحاملعاين اإلضافية ال تتضح إال  وهذه الدالالت، السطحية
نوع من الربط العقلي بني ، وهذه العملية قائمة على اذهن املتكلم والسامع مع
  .  على مواضعات النظام اللغويااد اعتم،املتكلم و النص خاصة

ز على فاعلية العالقة بني الكالم و صاحبه من وإذا كان تشومسكي قد ركَّ
د يف أكثر من فإن اجلرجاين أكَّ، )٣٧()الكفاءة (خالل ما يعرف باملقدرة اللغوية 

لم باملقدرة  حيتاج إىل وجوب حتلي املتك،خاصةموضع أن اإلنتاج الكالمي واألديب 
  .اخلربة والكفاءةو

، أن تصفها وصفًا جممالً واياسفال يكفي يف علم الفصاحة أن تنصب هلا ق(
رفتها يف شيء حىت تفصل القول بل ال تكون من مع، وتقول فيها قوالً مرسالً

عدها واحدة ت و،تضع اليد على اخلصائص اليت تعرض يف نظم الكالمو، وحتصل
 الذي يعلم ، احلاذقالصنِعتكون معرفتك معرفة و، تسميها شيئًا شيئًا و،واحدة

ملقدرة ميكن ا وذه الكفاءة و،)٣٨() الذي يف الديباجيط من اإلبريسمعلم كل خ
سبيلها  ،سبل املعاين يف الكالم الذي هي جماز فيه( ألن ،الرديءأن مييز بني اجليد و

التأليف  و،نظمأنه كما يفضل هناك النظم ال و،قيقة فيهايف األشياء اليت هي ح
 ، درجات كثرية،اانس له وحىت يفوق الشيء نظريه...  النسج النسجالتأليف و
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يتقدم الكالم بعضا وكذلك يفضلُ بعض ، حىت تتفاوت القيم التفاوت الشديدو
  .)٣٩() الشيءمنه الشيُء

 ، مبنهجه املتميز يف ظل نظرية النظما قدميوبذلك نستطيع القول إن تفرد اجلرجاين
 ، بكل ختصصاا األدبية واللغوية،أهله ليكون اليوم عمدة كل باحث أو دارس للعربية

  .ه وذخائرهكنوز الباحث يف أعماقه كشف اجلديد من فهو حبر كلما غاص

  املصادر واملراجع 

. ١٩٨٣ ،بريوت، ٣املسرية ط دار ،ترري. ه حتقيق ،سرار البالغةأ -  :)عبد القاهر(اجلرجاين  -
  .١٩٨٣ ،دمشق، ١ ط، دار قتيبة، حتقيق حممد رضوان الداية وفايز الداية، دالئل اإلعجاز-

   .١٩٨١ ، الدار البيضاء،١ ط ، دار الثقافة، األصول- ):اممت(حسان  -

صرية الشركة امل ،نظام االرتباط والربط يف تركيب اجلملة العربية - ):مصطفى(محيدة  -
 .١٩٩٧ ، القاهرة،١ ط،العاملية للنشر

 ،دار غريب للطباعة والنشر ،دراسة األسلوب بني املعاصرة والتراث ) :أمحد(درويش  -
  .١٩٩٨ ،القاهرة

  .١٩٨٠ ، بريوت،ها وأعالمها األلسنية مبادئ- ) :ميشال(زكريا  -

  .١٩٦٦ ،٦ ط ،النهضة املصرية ،األسلوب - ) :أمحد(الشايب  -

 تصدر عن مؤسسة ،سلسلة كتاب الرياض ،والتعليماألسلوبية والتأويل  - ) :حسن(زالة غ -
  .١٩٩٨ ، ديسمرب،٦٠ العدد ،اليمامة

- الدار العربية  ، األسلوبية واألسلوب حنو بديل ألسين يف نقد األدب:)عبد السالم(ي املسد
  .١٩٧٧ ، تونس،للكتاب
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  :صفحة لغة
  

  هل نحِسن استعمال ألفاظ لغتنا؟
  

  )∗( اجلزائري مكي احلسين حممد.د

  
لكن مجاهلا . ا، ما يف ذلك شكا ودقيقة جدمجيلة، بل مجيلة جد لُغتنا

وتظهر اإلجادة يف . يتألق حني ينطق ا املُجيدون، أو يكتب ا املتقنون
سبك هذه األلفاظ يف تراكيب حسن استعمال ألفاظها، ويتجلى اإلتقان يف 

 كما يقول مصطفى صادق الرافعي - ذلك أن فصاحة العربية . سليمة أصيلة
ويؤدي استعمال لفظ . فلكل مقام لفظ هو الصحيح.  يف تركيب ألفاظها-

إن مل  إىل انتقاص رونق التركيب وائه، -!  بلْه البعيد-قريب منه يف املعىن 
الذي (وهذا ما دفع أبا هالل العسكري . عىن املراديؤد إىل اإلخالل بدقة امل

» الفروق يف اللغة«إىل تأليف كتابه الشهري ) عاش يف القرن الرابع اهلجري
إلرشاد الناس إىل الفرق بني العبث واللعب، واهلزل واملزاح، واالستهزاء 

ةَ  ويف أيامنا هذه صرنا نفتقد بقَدرٍ أكرب العبار.والسخرية، وما بسبيل ذلك
 على حد -» مغسولة«املصوغة بإتقان، وصارت لغة كثري من الكتابات 
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ونصادف أحيانا يف بعض معاجم اللغة العربية .  - تعبري عبد القاهر اجلرجاين 
  !)١(املصنفة حديثًا ما يدعو للحوقَلَة

رض فيما يلي معاينَ بعض األفعال، ومناذج من وقد رأيت أن أع
  .استعماالا الفصيحة

   احتياج–اب؛ لَبى أجاب؛ استج

   أجاب- ١

  !إن كلَّ عاقل يجيب مثلَ هذا السؤال بنعم): يف البحر احمليط( قال أبو حيان -
  .تعدى بنفسه) جييب(نالحظ هنا أن 

  : ومما جاء يف معاجم اللغة وكُتبها-
 .رد اجلواب:  السؤال إجابةً وجواباعنفالنٌ أجاب  •
 . عليه وأفاده عما سألرّد: أجاب فالنا •
منا يا قَو: ويف التنـزيل العزيز. أطاعه إىل ما دعاه إليه: أجابه •

اللَّه ياعوا دأَجِيب ]٣١ /األحقاف.[ 
 :قال املتنّبي ميدح بدر بن عّمار.  كذاإىلأجاب : يقال •

 ونفْسٍ ال تجيب إىل خِسيسٍ    
  

 وعينٍ ال تدار علـى نظـريِ       
  

وإِذَا سأَلَك : ويف التنـزيل العزيز. قَبِلَه: دعاَء فالنأجاب اُهللا  •
. ]١٨٦/ البقرة[ إِذَا دعان رِيب أُجِيب دعوةَ الداعِعبادي عني فَإِني قَ

 .فالن مجاب الدعاء: وعلى هذا لنا أن نقول

 .قَبِلَه وقضى حاجته:  طَلَب فالنأجاب فالنٌ •
                                                           

   .قال ال حولَ وال قوةَ إال باهللا: حوقَلَ فالنٌ) ١(



  
١١٠٥  مكي احلسين.  د– هل نحسن استعمال ألفاظ لغتنا ؟

   استجاب- ٢
أطاعه : اب لهاستج: ويقال. رد له اجلواب: نٌ لفالناب فالاستج •

 .فيما دعاه إليه
 فَلْيستجِيبوا ...: التنـزيل العزيزويف . اب فالنٌ هللاستج: يقال •

  ].١٨٦ /البقرة[ لي ولْيؤمنوا بِي لَعلَّهم يرشدونَ
 إليه من  دعوتهمفَلْيمتثلُوا ما:  هلذه اآليةتفسري اإلمام الغرناطيجاء يف 
  .اإلميان والطاعة

ويف التنـزيل . قَبِل دعوته وقضى حاجته: استجاب اُهللا لفالن •
إِذْ تستغيثُونَ ربكُم فَاستجاب لَكُم أَني ممدُّكُم بِأَلْف من الْمالئكَة : العزيز
نيفدرم ]٩ /األنفال.[ 

 :٤٢٠/ ٣ يف الكّشاف قال الزخمشري
: ، فيقالبالالم، وإىل الداعي بنفسه يتعّدى إىل الدعاء )استجاب(فعل «

ويحذف الدعاء إذا عدي إىل . »استجابةً له«استجاب اُهللا دعاَءه، أو 
  ».استجاب له دعاَءه: الداعي يف الغالب، فال يكاد يقال

 فالنٌ مستجاب له، أو فالنٌ مستجاب الدعاء،: وعلى هذا لنا أن نقول
  .ي دعاؤه مقبولأ

نوِّي قال كعب بن سعد الغ. ءهأجاب دعا: استجاب فالنٌ فالنا •
 :يرثي أخاه أبا املغوار

 يا من يجيب إىل الندا    : وداعٍ دعا 
  

     جيبم عند ذاك هجِبتسي فَلَم 
  

 ):شذا العرف يف فَن الصرف( يف كتابه أمحد احلمالويقال الشيخ  •
   ...،: ...كثُر استعماهلا يف ستة معان هي) لاستفع(صيغة «



  
١١٠٦  )٤(اجلزء ) ٨٤( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

  أجاب واستجاب؛: ، حنو)أَفْعلَ(مبعىن ) استفعل(ورّبما كان 
  ». فاستحكمهأحكمت: حنو) أفعل(أو ملطاوعة 

  . أجاب مبعىن استجابأحيانا، أي يأيت التقليليف عبارة الشيخ تفيد ) رمبا: (أقول
  تياج اح- لَبى تلْبيةً - ٣

• ومنهالطاعة: اللَّب ، :كيلَب.  
كيأي طاعة بعد طاعة لكمبعىن الطاعةمثّنى لَبٍّ : لَب ،.  
  .لزوما لطاعتك، أي أنا مقيم على طاعتك: لبيك

ى باحلجيك اللّهم لبيك: قال: لَبلَب.  
  .قال له لَبيك: لَبى الرجلَ

، أو أُطيعك وأكون صحتاأي سلمت يداك و: بي يديكلَ: وقالوا
  .كالشيء الذي تصرفُه بيديك كيف شئت

قلت له لَبيك : يتهدعاين فَلبيته وسعد«: ويف أساس البالغة •
 )].املعجم الوسيط(أي إسعادا لك بعد إسعاد : سعديك[. »وسعديك
حكاه أبو عبيد (قامة باملكان إلأصل التلبية ا«: »لسان العرب«ويف  •
 :وأنشد أبو عبيد لألسدي). ليلعن اخل

 دعوت لمـا نـابين مـسورا      
  

 فَلَبى، فَلَبي يـدي مـسورِ      
  

  ..].املسور، املُسور، مسوار، مساوِر: ومن أمسائهم: »منت اللغة«جاء يف معجم [
  ):فَلَبي يدي مسورِ( يف تفسري قوله ابن بّريقال 
  ».أُجيبه كما يجيبين: مسورِ إذا دعاين، أيلَبي يدي : يقول

اب له، أي استج«: فاملعىن) لَبى نداء الواجب: (وعلى هذا، إذا قيل •
  .»أطاعه فيما دعاه إليه



  
١١٠٧  مكي احلسين.  د– هل نحسن استعمال ألفاظ لغتنا ؟

  .حققها طائعا: لَبى رغباته. حققه طائعا: لَبى طَلَبه - فيما أرى -ومثْله 
وإذا قلت) : اجئ: فاملعىن) تلبيةً لدعوتكجئتا طائعمستجيب ت.  
  .جئت ألين قبِلت دعوتك:  فاملعىن)إجابةً لدعوتكجئت (: أما إذا قلت

 .قبِله وقضى حاجته:  أجاب طلبه:واخلالصة •
  .قبِلها: أجاب الدعوةَ
  .استجاب هلا من منطَلَق الطاعة واالمتثال: لَبى الدعوةَ

  :احلريري صاحب املقامات عن سبب تأليفه هلاقال  
  ». وبذَلت يف مطاوعته جهد املستطيع،املُطيعتلبيةَ  بيت دعوتهلَ... «

مث ال يسمع ... «): ٧٣/ ٢وحي القلم (وقال مصطفى صادق الرافعي  
  .»تلْبِيته واالستجابة ملعانيهاألمر ال مفَر من ، بل طلبا من الرجاءمنه طلبا من 

  .قضاؤه:  طلب اآلمر، أي هي إنفاذيفهم من كالم الرافعي أن التلبية
 احلكم تلبيةً لرغبة أمري املؤمننيوقد وضع املؤلف كتابه هذا ...  

 .املستنصر باهللا
وفيما يلي مناذج أخرى من الكالم الفصيح تبّين استعمال التلبية 

  :استعماالً صحيحا
، ليوسف بن حيىي بن ٧٣/ ١عقد الدرر يف أخبار املنتظر [جاء يف  •

 )]:ه٦٦٠ (علي السلمي الشافعي
قد من اُهللا تعاىل بالعون على تلبية الداعي بالسمع والطاعة، ومجع ... «

  ».ما التمس جمعه على حسب االستطاعة
، لضياء الدين أبو ٤٧/ ١حز الغالصم وإفحام املخاصم [وجاء يف  •

 )]:ه٥٩٩(احلسن شيث بن إبراهيم بن حممد بن حيدرة 



  
١١٠٨  )٤(اجلزء ) ٨٤( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

مرِه بالسمع والطاعة؛ وبذلت يف تلبية دعوته فسارعت إىل تلَقّي أ... «
  .»جهد االستطاعة

؛ أبو شامة ١٤١/ ١الروضتني يف أخبار النورية والصالحية [وجاء يف  •
 ]:ه٦٦٥املقدسي 

  »...وسارعوا إىل تلبية دعوته، واملبادرة إىل نصرته... «
  ؟)اتتلبية االحتياج: (فما الرأي اآلن فيما جاء يف أحد املعاجم احلديثة 

  :هنا ينشأ سؤاالن
  ؟)احلاجة(دون ) احتياج( لم استعمل املصدر -١

) احتياج(املصدر : قال يل الدكتور عبد الكرمي اليايف، رمحه اهللا تعاىل
  .يفيد تجدُّد احلاجة إىل الشيء

من املعلوم أن املصدر :  بصيغة اجلمع؟ أقول لم استعمل املصدر-٢
ولكن . الذي يدل على احلدث ارد، أو يؤكِّد فعلَه، ال وجه لتثنيته أو مجعه

حني يكون مبينا لنوعه أو عدده فإنه بذلك يدل على أنه ليس مطلقًا بل 
للتثنية مقيد بنوعه أو عدده، أي ينجذب إىل االمسية، وهذا ما جيعله قابالً 

  ...تعريفات، تفسريات،: واجلمع، فيقال مثالً
وإذا قبِلنا أن السياق يقتضي استعمال املصدر جمموعا، أَفَليس الوجه أن 

  :يقال مثالً
 اآلن للمواطنني معظم يوفِّرإن اإلنتاج الصناعي يف تلك الدولة  -

  :؛ بدالً مناحتياجام
  .عظم احتياجات املواطننيإن اإلنتاج الصناعي يف تلك الدولة يلّبي م



  
١١٠٩  مكي احلسين.  د– هل نحسن استعمال ألفاظ لغتنا ؟

 من الطاقة باحتياجام املواطنني إمداداستطاعت هذه احملطة  -
استطاعت هذه احملطة تلبية : بدالً من. الكهربائية طَوال السنة املاضية

  .احتياجات املواطنني من الطاقة الكهربائية طَوال السنة املاضية
  :بدالً من. بز من اخلياجامباحت املواطنني تزويدوكانت مهمة هذه املخابز  -

  . تلبية احتياجات املواطنني من اخلبزوكانت مهمة هذه املخابز
.  األساسيةتفي حباجامإن رواتب العاملني يف هذه الشركة ال تكاد  -
  :بدالً من
  .رواتب العاملني يف هذه الشركة ال تكاد تليب احتياجام األساسيةإن 
  :، بدالً منيسد احلاجةَ ويمِسك الرمقا وقد طالب العمال املضربون مب -

  .وقد طالب العمال املضربون مبا يلبي احلد األدىن من حاجام
  :ملحوظة
بصيغة ) احتياج( انتباهي يف كتابات الفصحاء ورود املصدر استرعى

  :املفرد، على األصل، فمثالً
- م اُهللا وجههقال اخلليل بن أمحد الفراهيدي عن اإلمام عليٍّ كر:  

  . الكُلِّ إليه واستغناؤه عن الكلِّ دليل على أنه هو اإلماماحتياج
أن املاء الكثري العذب يسمى حبرا أيضا، : وجاء يف تفسري ابن كثري -

 هلْقاُهللا تعاىل بني خ قَها يف كل أرضالحتياجهموقد فَرا وعيونإليه أهنار .  
وذلك أن االسم : ٧١/) األندلسي(دي  وجاء يف كتاب األبنية للزُّبي-

  .الفعل إليهواحتياج أقوى من الفعل الستغناء االسم عن الفعل، 
ولْيكن تصنيفه فيما يعمُّ ): شرح املهذب( وقال اإلمام النووي يف -

  . إليهتياجاالحاالنتفاع به، ويكثُر 



  
١١١٠  )٤(اجلزء ) ٨٤( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

: يف شرح بيت لضرار بن هنشل) شارح كتاب سيبويه( وقال ابن خلف -
  ».إليهاحتياجهما مث خص هذين الضعيفني من مجلة الباكني عليه لشدة ... «

وهكذا سائر ): ٣٨/ ٥(يف كليات أيب البقاء الكفوي  وجاء -
  . إىل الصفاتاحتياجالصفات حىت يعود ذلك كله إىل نفس الذات من غري 

ومىت مل ): ٢١/ كتاب املساكني(صادق الرافعي يف وقال مصطفى  -
  . إليها شرفاحتياجهالقوة، يكن اخلري إال ب

إن اللغة يف أشد ): ٢٢/ تذكرة الكاتب( أسعد خليل داغر يف وقال -
  . هذا العصرالوفاء حباجات إىل إصالح يرقّيها وميكِّنها من احتياج

قَلَّ عنده مع : أَعوز يعوِز الصرب سعيدا:  وجاء يف املعجم الوسيط-
  .إليهاحتياجه 

القلوب حتتاج إىل أقواا من ): ٨٥٠/ ٢( للمربد  وجاء يف الكامل-
  . األبدان إىل أقواا من الغذاءكاحتياجاحلكمة 
  :كثريا، على املنهاج، فمثالً) حاجات(فقد ورد مجعها ) حاجة( كلمة أما
  ):١١٠١/ ٣(جاء يف الكامل للمربد  -

ــدو   ــروح ونغ ــان  حلاجاتن
  

 وحاجة من عاش ال تنقضي     
  

 حاجاتــهرء متــوت مــع املــ
  

 وتبقى له حاجةٌ مـا بقـي       
  

ألفاظ «يف رسالة ) ه٤٢١ت ( وقال اإلمام أبو علي املرزوقي -
  :»الشمول والعموم

  .كحاجاتنا إىل ما يعبرون عنه حاجاموإن كان ال بد من أن تكون 



  
١١١١  مكي احلسين.  د– هل نحسن استعمال ألفاظ لغتنا ؟

   استعمل-٤
 الذي صدر سنة ٧١يف عمان، يف عددها جممع اللغة العربية جملة نشرت 

إصالح «الة للناقد اللغوي الشهري األستاذ صبحي البّصام، عنواهنا ، مق٢٠٠٦
وقد انتقد فيها . ، بتحقيق األستاذ عبد السالم هارون»كتاب احليوان للجاحظ

ذلك ألن فعل ...). استخدام القرون(و...) استخدام الكتابة: (على احملقق قوله
حقائيب، استخدمت احلّمال يف نقل : تقول. خمتص بالعاقل) استخدم(

غري لغري العاقل فلغةٌ ) استخدم(أما ... يف جتاريت) حماسبا(واستخدمت حاسبا 
: ، كقول اإلمام علي بن أيب طالب يف عهده لألشتراستعمل: والفصيح. فصيحة

وكقوله من . »استعمال األمانةفإنّ تعاهدك يف السّر ألمورهم حدوةٌ هلم على «
وكقول ).  وتشاجر الناس بالقلوباستعملت املودة باللسان(خطبة له 
 يف علم ما أورثوكم، وإما أن استعملتم االشتقاقما أن تكونوا إ«: اجلاحظ

  .»يكون ذلك يأ لكم من طريق االتفاق

، اجلزء الرابع ٥٨الد  (جممع اللغة العربية بدمشقونشرت جملة  -
 الدكتور مقالة لألستاذ البّصام نفسه، انتقد فيها على) ١٩٨٣ سنة الصادر

 استعمال«املختار فيه «: ، فقال»استخدام األدوات«: إبراهيم السامرائي قوله
كقول . ، وهو الذي عليه علماء اللغة، والدرِيُّون باستعمال الكلم»األدوات

: ، وقول سيبويه»مل يستعملوإن ) يمت(كأنه من «: »يوم«اخلليل يف 
فاستعمل «: ، وقول اجلاحظ»ياهاستعماهلم إوحذفوا الفعل من إياك لكثرة «

 ،»ل الكلمات الشاذةباستعما«بن عباد وقول الصاحب ، »بعض هذه احليلة
  . »ما تستعمل عليه الكلمتانمن جهة «: وقول أيب هالل العسكري



  
١١١٢  )٤(اجلزء ) ٨٤( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

) ه٥٢٨تويف سنة ( اإلمام الزخمشري وفيما يلي عبارات من كالم -
  :»مض التنـزيلالكّشاف عن حقائق غوا«: صادفتها يف كتابه الشهري

): عاد(ن ولك) رصا (يستعملون) العرب(ال تكاد تسمعهم : ٥٤٤/ ٢
  ...ما عدت أراه؛ عاد ال يكلمين؛ ما عاد لفالن مال

:  املصلّي اآلداب يف الصالةيستعملومن اخلشوع أن : ١٧٥/ ٣
فيتوقّى كَف الثوب، والعبث جبسده وثيابه، وااللتفات والتمطّي والتثاؤب، 

  ...ض وتغطية الفم والسدلوالتغمي
ويستعملوا الواجب على املؤمنني أن يتصلبوا يف دين اهللا : ٢٠٩/ ٣
 دواملتانة فيهاجل.  
: فيعديان تعديته) فَعلَ(عىن ميستعمالن يف ) أتى(و) جاء: (٢٦٣/ ٣
اوراًؤجز٤ /الفرقان[) وا ظُلْماً و.[  

 األمور، يف ملتثبتوناالعقول، ) مجع مرجاح(إن مراجيح : ٤٦٥/ ٣
  .فيه الروّية والفكرفيستعملون يسمعون اخلرب 

  :جاء يف املعجم الوسيط  -
الثوب  استعملو. سأله أن يعمل له: فالنا استعملو. جعله عامالً: استعمله

  .عمل به: آلته، أو رأيه استعملو. أعمله فيما يعدُّ له: وحنوه
  :وجاء فيه
 :استخدمهو. سأله أن يخدمه :استخدمهو. اختذه خادما: استخدمه

  .ه خادمااستوهب
  :اخلالصة

  !فللعاقل فقط) استخدم(أما .  وغريهللعاقل) استعمل(فعل 
  .فمن توّخى اللغة العالية، جارى الفصحاء



  ١١١٣

  
  

  وقفة نقدية على أعمال أربعة
  من النقاد العرب املعاصرين
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 النقد: للناقد الدكتور أمحد كمال زكي جمموعة كتب توزعتها ثالثة حقول
 وصلته ففي احلقل األخري،. األديب، والدراسات املقارنة، والدراسة األدبية العامة

دبية يف البصرة، حىت اية القرن الثاين اهلجري، بدراسة دراسته املوسعة للحياة األ
 على منط السرد  يف كتابنيعلمني من أعالمها مها اجلاحظ واألصمعي، درسهما

 أعالم التاريخ، وترخص فيهما ترخصا جعله،  سرية علم منالقصصي الذي حيكي
                                                           

اذ األدب والنقد يف جامعة دمشق سابقًا، وعضو مراسل يف باحث وحمقق سوري، وأست )*(

  .جممع اللغة العربية بدمشق
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على ! ، لوقوفه يف وجه الشعوبية»رائدا من رواد القومية العربية«مثالً، يعد األصمعي 
 منطق الواقع ، وأقر بعمل اخليال فيه بشرط أال خيرج عن»اتأرخيًا فني«أنه مسى عمله 

  .، كما قال»صورة«أن يكون  فهو ال خيرج عن. الذي عاش فيه األصمعي واجلاحظ

أما قربا القارئ العام، على حنو ما، من تاريخ : وخري ما يقال يف الكتابني
  .الرجلني وصورة مرحلتهما التارخيية، من جوانبها االقتصادية واالجتماعية والفكرية

فهو، يف » ، إىل اية القرن الثاين اهلجرياحلياة األدبية يف البصرة« أما كتابه
وسلك ل، رسالته لدرجة الدكتوراه، أفاد فيه من مجلة مصادر قدمية وحديثة، األص

فيه مسلكًا أكادمييا تقليديا رسوم ا جدا استوعب فيه حقائق املنهج التارخيي، متتبع
 املعروفة، حبيث انتهى إىل صورة غنية للحياة H. Taineثالثية هيبوليت تني 

ا الثقافية املختلطة، وأبرز مالمح نتاجها األديب يف الفكرية يف هذه املدينة، خبلفيا
  .النثر والشعر، يف عصر التقليد، كما مساه، وعصر التجديد، وأهم ممثليه

ر العريب عشرجع فيهما إىل ماضي ال» عن اخلرافة واألساطري«ويف كتبه حبثان 
هلية القدمي، مستقرئًا ظواهر خرافية يف شعر أيام العرب، وشعر بعض شعراء اجلا

مع التمييز بني اخلرافة واألسطورة الدينية متييزا مل يستطع أن يلتزمه دائما، بل لعله (
» فكرة طمس الثقافة اجلاهلية«خرج عليه يف اية األمر، على حنو انتهى به إىل 
ووصل هذه الفكرة بالدعوة ). بعامل التطهري الديين أو بعامل االستصفاء أو التبدد

أمثاالً : ألدب اللغة العربية) األصل الشعيب: يعين(صل امللحمي إىل االهتمام باأل
 الشفوية ومثلت له ت وقصصا، مما غلبت عليه الروايةا كهان، وحكايومسجعات

من مسات ، مبا حتمل »ر والنثرعش وصياغتها اليت توايل بني الجمموعة أيام العرب«
ملحمية جتسد البطوالت الفردية اليت تفصح، يف السالشعبية اليت ورثتها من بعد، رِي 

  .عن ضمري اجلماعة وطموحها العام
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وقد أفاد من هذا كله، يف دراساته املقارنة اليت عاد، يف بعضها، إىل عصور 
ركة بني احلضارات املختلفة وما األساطري، والعالقات اليت ميكن أن نقرأ مالحمها املشت

وعاد يف بعضها إىل استيحاء . قائمةنيه رموزها فيها، بعيدا من رؤى العصر التع
إىل » النقد األسطوري«طورة يف أطراف من أدبنا احلديث، وظهور ما مساه األس

  .جانبهن بصفته متفرعا عن التحليل النفسي يف املنهج الذي حيمل هذه التسمية

وعرف، يف بعض دراساته املقارنة األخرى، مبعىن هذه الدراسات وبآفاقها 
استقراء التفاعل التارخيي بني األمم وآداا وفنوا (ني واألمريكان فيها ومذهب الفرنسي

التناص، عند : عند الفرنسيني على اختالف بينهم، وحتليل النصوص مبا نسميه اليوم
الذي يعىن، على اختالف طويل يضيق » األدب العام«وما يسمى اليوم ) اآلخرين

واخلارج، عن طريق  من الداخل ويتسع، برصد عالقات النصوص بعضها ببعض،
التوجه إىل درس أدبية النص، واجلمع فيه بني البحث التارخيي ومجاليات النصوص، 

  .دون التوقف عند حدود القوميات والعرقيات املختلفة بني األمم

املوشحات (وأتيح له، آخر األمر، أن يدرس تأثري أطراف من أدب األندلسيني 
بدًءا من ) التروبادور Les Troubadours(جلوالني يف أدب الشعراء ا) واألزجال

ر بعض جنويب فرنسة، وأدب العباس بن األحنف العباسي، وتأثُّ) الربوفنس(منطقة 
  .الشعر األورويب ا، يف آخر املطاف، عن طريق صقلية وجنويب إيطالية

ة املهم يف هذا كله أنه كان يفيد من ثقافته النقدية احلديثة يف أحكامه النقدي
العامة حبيث تتحول دراساته، أحيانا، إىل صور تطبيقية للمصطلحات النقدية 
ها الشائعة يف النقد األديب احلديث، ومذاهب املدارس النقدية املختلفة وحدود

  .اوحة بني األشكال واملضامنياملر

أما نتاجه يف حقل النقد األديب احلديث فيحتويه كتابان، يعرف أوهلما بأصول 
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وينصرف . د واجتاهاته يف النتاج النقدي العريب، مع بعض التعريف بأصحابههذا النق
ومن ) فصول برمتها(الثاين إىل دراسات تطبيقية أفاد فيها كثريا من دراساته املقارنة 

وتبدو فيه، يف كل حال، إحاطته بالنتاج األديب والنقدي . حبوثه املتفرقة يف هذا امليدان
طالقها، وتأثر أصحاا بالتيارات الغربية الوافدة، من بداية يف الساحة العربية، على إ

  .عصر النهضة إىل اليوم

اتصاله اتصاالً حسنا باألدب القدمي : وغاية ما ميكن أن يلحظ يف نتاجه كله
وبروز . واحلديث، والنظر فيه، يف ضوء املدارس النقدية احلديثة اليت وعى أبرز تياراا

  . األحكام اليت أطلقها على النتاج وأصحابهاللمن خشخصيته يف الدراسة، 

- ٢ -  
الدكتور حممد زكي العشماوي، كتب كثرية، بينها ديوانان من شعره، وللناقد 

ميجد، يف مقدمتيهما، الدعوة إىل تعميق احملبة، سعيا وراء الكمال، عن طريق إدراك 
  . االتصال املباشر بالطبيعةنتيجة اجلمال املطلق، 

ما، صل، رسالتني جامعيتني نال  األخرى دراستان أحسبهما، يف األ األعمالويف
األوىل يف الشعر العباسي وما داخله من :  اجلامعيةأو بإحدامها على األقل، درجته

مظاهر التطور والنمو، بالقياس إىل النموذج الشعري العام، يف الشكل واملضمون، يف 
ابغة الذبياين انتهى ا إىل دراسة القصيدة والثانية دراسة يف شعر الن. مراحله السابقة

، من بعد، »الديوان«اجلاهلية من حيث افتقادها إىل ما مساه العقاد واملازين صاحبا 
، فنقض هذا احلكم على إطالقه، واستعرض أمثلة من هذا الشعر »الوحدة العضوية«

 ةرة الشعرية الواحدالذي تكون فيه عالقة الصو» التصوير اإلحيائي«ا ما مساه هحتقق في
ةببقية الصور، عالقة حي.  

ليت سبقت، يف موضوعهما، ويبدو أنه رجع، يف هاتني الدراستني، إىل الدراسات ا
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دوائر االستشراق القدمية، ويف الدراسات األكادميية العربية، منذ أوائل القرن يف بعض 
 ونقضه أو تأييده وخري ما فيهما يتمثل يف مجع املتفرق من كالم السابقني. املاضي

  .والتمثيل له، على املنهج التقليدي الذي جيمع بني التاريخ والفن

بأعالم األدب فيه، وباجتاهام الفنية يف « إىل العصر احلديث عرف يف التفاته
 من مرحلة اإلحياء يف الشعر، وانتهاًء ، ابتداًء»الشعر واملسرح والقصة والنقد األديب

 وسلك .»بأعالم الدعوة إىل التجديد« واملضمون، مرورا برواد التجديد يف الشكل
 أهم ممثلي اختيار: املسلك نفسه تقريبا يف الكالم على املسرح والقصة والنقد األديب

  . املقدمة النظرية والتطبيقات املختارةمن طريقهذه األنواع األدبية، والتعريف ا، 

حيانا، بانصرافه، يف تأليفه، صحيح أن املنهج، يف مجلته، منهج مدرسي يوحي، أ
إىل الوفاء حباجات التدريس يف اجلامعات، إال أنه استطاع أن يزرع فيه مجلة من 
احلقائق التارخيية والفنية تنبئ عن مقدرة يف التتبع واالستيعاب والتقومي قد ال يكون فيها 
من كشف حقيقي عن جديد مل يعرف قبله، ولكن فيها من غىن الفكر والتحصيل، و

  .رهافة الذوق والقدرة على تقومي األحكام، ما ال ختطئه العني

األعالم املعاصرين، يلحق ذا الكتاب كتاب آخر واسع اإلجياز، عرف فيه ببعض 
العربية والغربية أفاد فيه أيضا من الدراسات . من الشرق والغرب، يف الفكر واألدب

الصة مركّزة أملّت بأهم التفصيالت السابقة اليت تناولتهم بالدرس، وخلص فيه إىل خ
ولعل . يف تكوينهم وخصائص نتاجهم، أفاد يف استخالصها، أحيانا، من كتابه السابق

يف تعريفه بأعالم الفكر واألدب يف الغرب، ممن اختارهم، تعريفًا بأهم وجوههما 
نه ممن خلّفوا أثرا يف حركتهما ومنومها، يفيد م) الفكر واألدب يف الغرب: أعين(
  .، من الوجهة الثقافيةارئ العريب املعزول عنهم تقريباالق

ويدل هذا التعريف، يف كل حال، على سعة التحصيل واالتصال احلي بأعمدة 
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ومثل هذا االتصال جيلوه أيضا، يف نتاجه، كتابان يبحثان يف فلسفة . الثقافة العاملية
وفيهما تداخلٌ ميثله . عاصرةاجلمال يف الفكر املعاصر، ويف األدب وقيم احلياة امل

على أن . تسرب مواد وأمثلة ودراسات من الكتاب األول يف الكتاب الثاين
ا يف تقريب القارئ العريب، وطالبة، من الكتابني ينفعان كثرياجلامعات خباص 

غلبة ، وما يشكو منه إنسان العصر، من مذاهب الفكر والفن وأعالمهما يف الغرب
ح، ومن الغربة وضعف اإلميان باخلالق والتمرد عليه، وشيوع املادة على الرو

  .النـزوع إىل العبثية وافتقاد األمن

وحيفل الكتابان، مع هذا، بأمثلة منتزعة من تراثنا األديب، يف القدمي واحلديث، متثل 
  .ملواقف فكرية أو مجالية، أو متثل لتأثر كتابنا ومفكِّرينا بنـزعات العصر

 ثالثة أعمال يف النقد األديب واملقارن ال ختلو من اشتراك بينها، يف  بعد هذا،،وله
ملعاصرة، مع دراسات حتليلية أصوله واجتاهاته ا: املسرح«أحدها يف . بعض املواد

، عرف فيه بالعمل املسرحي وحباجتنا إىل خمالطته والتعمق يف فهمه ومزاولته، »ةنمقار
وأتى على حتليل أعمال مسرحية لكبار كتابه . ا منقوالً عن التراث الغريببصفته فن

 إىل مسرح برخيت، )أوديب(العامليني، يف القدمي واحلديث، منذ أيام سوفوكليس 
وربط . ومسرح العبث عند الوجوديني وغريهم من أصحاب مسرح الالمعقول

 يف االجتاهات املسرحية األخرية حبقائق احلياة واالجتماع يف الغرب، وباألصول الدرامية
 باللجوء إىلاملسرح اإلغريقي، يف السعي إىل بناء قيم جديدة على أنقاض القيم القدمية، 

جمنون (أساليب جديدة يف الكتابة والتعبري واألداء، وجاء على دراسة مقارنة ملسرحية 
بني برناردشو وتوفيق ) بيجماليون(، يف األدبني العريب والفارسي، ومسرحية )ليلى

  .»لدراسات حتليلية مقارنة«ن الكتاب، خصصه احلكيم، يف قسم م
متصل بالعمل األول ) دراسات يف النقد املسرحي واألدب املقارن(والعمل الثاين 
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ها، تذكرنا أيضا ببعض ما جاء عليه يف كتبه  متاثلت فيه موضوعات بأسرشديدا اتصاالً
ه يف العمل واجت. األخرى، وإن اتسعت فيها مساحة ترمجات النصوص ونقل الروايات

، مثل الذاتية »قضايا النقد األديب، بني القدمي واحلديث«الثالث إىل معاجلة أهم 
ة العمل األديب، واخليال ونظريته عند كولردج، والوحدة العضوية دحواملوضوعية وو

يف احلديث، واللفظ واملعىن ونظرية النظم يف القدمي، ومناقشتها يف ضوء ما يقوله النقاد 
  .الغربيون الكبار مثل ريتشاردز وإليوت وهيوم
سعة االطالع، واإلفادة من الثقافة : إمجال ما يالحظ يف هذا النتاج كله

قدية احلديثة واجتاهاا، يف معاجلة الثقافة النقدية العربية القدمية، وما حيقق هذا الن
اجلمع من إضاءة عقول القراء عموما، وعقول طلبته يف اجلامعة خصوصا، واإلطالل 
احلي على جوانب واسعة من الفكر األديب واالجتماعي والسياسي يف الغرب، مبا 

ة على استكمال التحصيل وتوسعة الفهمد قارئنا العريب بالقدريزو.  
وميلك الناقد فوق هذا، أداة لغوية حساسة، واضحة، شديدة اإلرهاف، قريبة من 

  .فطرته الغنية، تنتاا، أحيانا، هنات يعجب اإلنسان أن جتوز عليه

 - ٣ -  
رجاء النقاش فله جمموعة من األعمال، يعود أكثرها، يف تأليفه، إىل عمله يف أما 

ائما االنكباب على ومعاجلاته فيها مل جيمعها د. حافة األدبية، بسبب من األسبابالص
 خيتاره، أو شخصية أدبية أو نقدية حيللها، موضوعختار أن يكتبه يف تأليف كتابٍ ا

حبيث تنمو فصوله من الداخل منوعباس «: على حنو ما فعل يف عملية(ا ا منهجي
 هذا النمو عن طريق التراكم، أو يحدثبدل أن ) »االنعزاليون يف مصر«، و»العقاد

يف حب جنيب «: االمتداد الزمين، على حنو ما نراه فعل يف كتابٍ جعل عنوانه
ومن ..«: النحو التعريف به، على صفحة الغالف األخرية، على هذا جرى، و»حمفوظ

ما تطري هنا جاءت فصول الكتاب املختلفة نوعا من الطريان يف عامل جنيب حمفوظ، ك
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العصافري فوق أشجار حديقة كبرية واسعة، فتنتقل من غصن إىل غصن، دون أن يقيد 
  .» يعوق حركتها عائق، أوأجنحتها قيد

وسبب آخر جيمع بعض أعماله إىل عمله يف الصحافة، هو لغته يف الكتابة، 
رغبة يف ترخص شديد يف الصياغة أحيانا متليه ال: وأسلوبه يف تناول القضايا املطروحة

االقتراب من قارئ اجلريدة أو الة، وتلمس النقط اليت تثريه وإن استدعى ذلك 
إىل حد اخلروج عن حدود ) كما ورد على لسانه هو يف تسميته(الطويل » االستطراد«

  .واألمثلة على هذا كله قائمة يف أعماله. والتكرار) التمطيط(املوضوع، مع 
الصحافة، هو تسويق الكالم واألقالم، وسبب ثالث جيمع بعض أعماله إىل 

أحيانا، تسويقًا حيسه القارئ، فيما نشر منه وما مل ينشر بعد، وخلْط الذات باملوضوع 
خلْطًا يوحي بالعفوية، على حنو ما ورد، على لسانه، يف الكالم على مشاغله ومتاعبه 

من شعب العمل شعبة ). »بني املعداوي وفدوى طوقان«:  من كتابه٨انظر مثالً ص (
  .حمرريها وكتااالصحفي يف صحافتنا على األقل، يلصق أثرها بأقالم 

فإذا جتاوزنا هذا ففي كتبه ومضات ومواقف نقدية وفكرية وأدبية تنبئ عن 
: عمله( أرهقتها الصحافة، ومعرفة غنية واسعة بالنفس اإلنسانية  نقديةثقافة

ا املعاصرين، ونفوذ يف فهمهم، وحتديد وتتبع ألعالم أدبائن) »تأمالت يف اإلنسان«
عماله عن جنيب (خصائص أدم، وأثر تكوينهم النفسي واالجتماعي والثقايف فيه 

  ).حمفوظ، وعمله عن أيب القاسم الشايب

ماله، إىل جانب هذا، ارتباط نفسي وفكري وثقايف، واضح وقوي، ويف أع
اسية والثقافية واالجتماعية، إىل حد مبساندة قوى أمته اخليرة، يف مجيع ااالت السي

االنعزاليون يف «، و»عباس العقاد«: كتاباه(التفاين يف نصرا وحماجة خصومها 
والدفاع عن وحدا، وعن لغتها الفصيحة، يف وجه العامية ودعاة ) ، مثالً»مصر

  .اختاذها لغة لإلبداع والتنمية العامة
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النظيف، يف اختطاف صحفي وفيها أيضا دفاع موضوعي عن حرية الرأي 
وليمة «، و»ذاكرة اجلسد«: »قصة روايتني«ذكي للمناسبة املواتية، يف كتابه 

  ).»ألعشاب البحر

وفيها دراسات سريعة مفيدة لشعراء عامليني تقرب أدم من قارئ العربية وطاليب 
أحسن تقوميهم والثقافة العامة، ودراسات لشعراء ونقاد ومفكرين عرب، عرفهم 

. »تأمالت يف اإلنسان«، و»أدباء معاصرون«، و»ثالثون عاما مع الشعر والشعراء«
 مواقف حامسة تنبئ عن إميان عميق حبقائق أمته، وجدارا ، من بعضهم،ووقف

  .باملنـزلة اليت حيفظها هلا التاريخ، وعن متسكه بأكرم قيم اإلنسان

هي ظاهرة يشترك فيها وليس يفوتنا أن نلحظ تكرار بعض املواد يف أعماله، و
: يف كتابه: أبو القاسم الشايب، جنيب حمفوظ(نقاد آخرون، أشرنا إليها يف هذا التقرير 

 يف األصل، مقاالت منشورة يف بعض ، والسبب يعود إىل أا)»أدباء معاصرون«
  .الدوريات العربية

سياسة زاد ثقايف ثوري موزع بني النقد والتاريخ وال: خالصة ما يقال يف نتاجه
. يف اإلطار العملي الذي وجد نفسه مدفوعا إليه، وهو الصحافة. واألدب واالجتماع

. سرار رجاهلا املعروفني الساحة العربية وبأومعرفة واسعة ببعض خفايا احلياة الثقافة يف
وتلمس النقاط املثرية اليت تشد القارئ وتغريه بالقراءة واملتابعة، واختيار أعالم يف 

مثل حممود درويش، وفدوى (قد والسياسة واالجتماع من هذا العصر األدب والن
طوقان، وعباس العقاد، وأبو القاسم الشايب، وجنيب حمفوظ، وطه حسني، وحممد 

يقوي بدرسها إميان قارئه بغىن حياتنا، وبقدرتنا على النهوض ) مندور، وتوفيق احلكيم
لغة سهلة واضحة ال يشغلها إال و. والوقوف يف وجه التحديات الكبرية اليت تواجهنا

  .تأدية الفكرة، مطبوعة بالطابع الصحفي، يرق أحيانا ويغلظ أحيانا
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 امللك مرتاض، أعمال يحمد له فيها اهتمامه بأدب القطر الذي ينتسب إليه ولعبد
وفضل هذا العمل ربط اللغة . »العامية اجلزائرية وصلتها بالفصحى«أوهلا . »اجلزائر«
ية بالفصحى األم ربطًا يقصد منه، يف اية األمر، العودة بلغة اجلزائر اليومية إىل احملل

دليل «ومثله عمله . هاية الفصحى، ردا على دعوى فرنستأصوهلا يف العرب
الثقافة العربية، يف اجلزائر، بني التأثري «و» مصطلحات ثورة التحرير اجلزائرية

  .يف القصد البعيد» والتأثر

، عند بعض أبرز أعالم »ضة األدب العريب املعاصر يف اجلزائر«يف عمله ووقف، 
العربية يف اجلزائر املعاصرة، من دعاة اإلصالح واملفكّرين والصحفيني واألدباء 

عبد احلميد بن باديس، والشيخ اإلبراهيمي، ورضا حوحو القاص، وامليلي، (والكتاب 
 وقصصهم، مدفوعا بالدافع نفسه يف مقاالم، ومناذج من خطبهم و)واملدين، واجلياليل

 املتفرنسني ودعاة الفرنسة، والتعريف باملراكز الرد عن عروبة اجلزائر ولغتها، والنيل من
  . النهضة قبل الثورة، وحتقيق دورها يف بعثالثقافية العربية،

كما قال، » اجلذور« إىل ،، إىل املاضي»اجلزائري القدمياألدب «ورجع، يف عمله 
فدرس دراسة أسلوبية، بعض نصوص شعراء الدولة الرمسية، وعلى رأسهم الشاعر 

وبعض الرسائل الصادرة عنها لذلك العهد، على النهج نفسه)بكر بن محاد(ريت التاه ، .
) يقاع اخلارجي والداخليالتناص القرآين، اإل(أحصى بعض الظواهر األسلوبية فيها ف

مستويات عدة، تابع من بعد، على  وضمن »السيمائية«على قاعدة التحليالت 
  . كتبا بتمامهاوص أخرى، قدمية وحديثة، أفرد هلاقاعدا، دراسة نص

يرمي إىل تأصيل الكلمة العربية » فنون النثر األديب يف اجلزائر«وعمله اآلخر أيضا 
 فيها أدباء يف نتاج اجلزائر األديب، موزعة على أهم األجناس األدبية اليت تناول الكتابة
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اجلزائر احملدثون، منذ بداية النهضة، مع تعليقات نقدية سريعة تأيت يف مواضعها من 
. النصوص املختارة هلؤالء األدباء، مستعينا مبا سبقت كتابته يف بعض كتبه األخرى

 يف كل ،وهو. ويبدو أن العمل كان موجها إىل طلبة اجلامعات يف القطر اجلزائري
 على ، دراسات جامعيةً عادةً،ن األعمال املوجهة إىل الطلبة، وتضمحال، ال يرتفع ع

  .ياملنهج التارخيي التقليد
: نظرية الكتابة«و» نظرية النقد«و» نظرية الرواية« ثالثة كتب يف ، بعدها،وله

، تاريخ الكالم على هذه  بإجياز،وفيها استعرض. »الكتابة من موقع العدم
ى أصحاا، ونص على موقفه منها، مبا جعله يقف  وأهم نظرياا، ومس،األجناس

 موقف الناقد واملؤاخذ والراد، بعد أن استعرض نظريات ،» احلداثةدعوى«من 
احلَداثيني اليت نقلوها، ومواقفهم من مجلة القضايا النقدية واألدبية اليت أثاروها يف 

لسيمائية كما ا(، والسيميولوجية ةكتبهم، وقامت من حوهلا مذاهبهم كالبنيوي
 يف الكتابة، والفصل بني اللغة سلوبية، وعلم النص، ودعوى احليادواأل) مساها

، والنص ومتلقيه، والفصل بني )الكاتب الضمين(ومعانيها، وبني النص وكاتبه 
  .النص والتاريخ، والنص وقضايا اتمع من حوله

عرب القدامى، فقد وتحمد له موازنة كثري من آراء احلَداثيني بآراء النقاد ال
جعل القارئ العريب، الذي وعى آراء هؤالء، حيسن تقومي آراء احلداثيني، ويتخذ 

  .منها، فضالً عن تتبعه معامل أهم املدارس النقدية يف العامللنفسه موقفًا 
، ويف مواضع أخرى من هذه األعمال »نظرية الرواية«يف عمله وعرض 

وار، عند من يرى هذا الرأي يف الروائيني، أو الثالثة، لدور العامية يف صياغة احل
يطبقه يف أعماله، فانتصر للفصيحة السهلة، وإن أبقى وجهة النظر األخرى حمرومة 
من االكتمال، إدراكًا خلطر الثنائية اللغوية يف حياطة وحدة الثقافة العربية، يف 

  .أقطارها املختلفة
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ليالت النصوص اليت اختارها، وخص أعمالَه األخرى بالتطبيق، يف مجلة من حت
، وللسياب »زقاق املدق«، فاختار لنجيب حمفوظ روايته )تفكيكيا سيمائيا(حتليالً 

أشجان «، وللمقاحل »قصر شرياز«، وللبيايت »ليبشناشيل بنت اجل«قصيدته 
محال «واختار من القدمي حكاية . اد الصباح ست لوحات من شعرها، ولسع»ميانية
جلالل الدين السيوطي، » مقامات السيوطي«لف ليلة وليلة، ومن أ» بغداد
وبدا منهجه فيها مجيعا . من القرآن الكرمي» سورة الرمحن«، و»املعلقات السبع«و

واحدا يفيد من األدوات النقدية اليت وفرا له املدارس املعاصرة، املتجهة اجتاها 
بنيويا تفكيكيل بالوصف والتحا سيمائيليل، على املستويات املختلفة، ا حيف

  . يف أحكامه، عن القيمة املطلقة،ويتجاىف

لغته النقدية طريفة شديدة اخلصوصية، بادية التوتر، ختلط القريب بالبعيد، 
والقدمي باملعاصر، ختترع وتتهادى وحتذّر من ارتكاب اخلطأ يف اللغة، ولكنها ال 

  ! دائما منهتنجو

  



  ١١٢٥

  
  

  العبث بالتراث الثقايف العريب
  طبعة جديدة من كتاب

  )ديوان املعاين(
  أليب هالل العسكري
  حتقيق أمحد سليم غامن

   )∗(عزة حسن. د
  

أليب هالل احلسن بن عبد اهللا ) ديوان املعاين(طبعة جديدة من كتاب  اقتنيت
وهو كتاب كبري، رائق رائع، جامع . ٣٩٥بن سهل العسكري املتوىف سنة ا
وقد . نتجات مجيلة من الشعر والنثر، ونظرات صائبة يف النقد ووجوه االختيارمل

مث .  للهجرة١٣٥٢طبع من غري حتقيق علمي يف مكتبة القدسي بالقاهرة سنة 
  .أعادت طبعه دار اجليل يف بريوت بتصوير طبعة القاهرة من غري أدىن تغيري فيه

بأن أختار أحد طلبتنا النا ا ما مهمتني الالمعني يف سلك الدراسات وكثري
العالية يف كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط، وأن أعهد إليه بتحقيق هذا 

فكان . الكتاب اجلميل، واعتبار ذلك أطروحةً لنيل شهادة الدكتوراه يف اآلداب
يردين عن هذا العزم فكريت أن الكتاب مطبوع على عالّته، ورأيي أنَّ ما مل يطبع 

  .بالتحقيق واإلحياءتب التراث، وهي كثرية وفرية، أوىل من ك
                                                           

  . باحث وحمقق سوري ومدير دار الكتب الظاهرية سابقًا، مقيم يف اململكة املغربية)∗(
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 يف وأخريا صدرت هذه الطبعة اجلديدة من هذا الكتاب، يف دار الغرب اإلسالمي
  .ين اثنني، ولباس أنيق، بتحقيق أمحد سليم غامن، يف جزأ٢٠٠٣ - ١٤٢٤بريوت، سنة

ولكن فرحيت . لكتابيت هذه الطبعة اجلديدة األنيقة من اغمرت الفرحة نفسي حني رأ
ددت، وعادت غضبا وأسفًا ومرارة، ألنّ همة هذا الرجل وعلمه مل الغامرة سرعان ما تب

وقد تبين يل أنه . يسعفاه يف حتقيق هذا الكتاب على الوجه الصحيح املطلوب الذي يليق به
ليب البيان جاهل يف اللغة والنحو والصرف والعروض والقافية وما إليها، غري عارف بأسا

فجاء الكتاب مليئًا . العريب، قليلُ العلم بالشعر العريب القدمي، ومعانيه وصوره ومراميه
  .باألغالط، مشحونا بالتحريف والتصحيف، سقيما ال يرجى نفعه يف هذه الطبعة

 .)١(»...قمت بضبط ما أشكل من املتـن«: قال يف املقدمة اليت كتبها لعمله
: وقال كذلك. وهذا القليل جاء فيه غلط كثري. ا إال قليالً جدولكنه مل يفعل ذلك

 مل يف بذلك إال ولكنه. )٢(»تفسريوضع تفسري خمتصر للمفردات اليت حتتاج إىل «
  .ا غَلطَ أيضا يف فهم األشعار وتفسري معانيهاوهن. نادرا

صوص إثبات اختالفات النسخ، وكذا الروايات املتعددة للن«: وقال أيضا
فهو كثريا ما يثبت الشيء الغلط .  وهنا كانت الطامةُ الكربى.)٣(»والشواهد الشعرية

أو املُصحف من الكالم يف منت الكتاب، ويكتب الصحيح منه يف احلاشية ظنا منه أنه 
 أو ،)٤(» ...والتصويب من«: ويكتب إىل جانبه هذه العبارة املعهودة. هو الغلط

وفعله هذا يعين أنه . أو ما شابه ذلك» ... والصواب يف«: األخرىالعبارة املعروفة 
وهو منتهى اجلهل والسقم والضرر والدرك األدىن . جيعل الغلط صوابا، والصحيح غلطًا

  .يف تصحيح وحتقيق النصوص األدبية التراثية

                                                           
  .٣٥ديوان املعاين، مقدمة احملقق  )١(
  .٣٥املصدر نفسه  )٢(
  .٣٥سه املصدر نف) ٣(
  ).ز(احلاشية . ١٠٢ املصدر نفسه )٤(
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رنا والنتيجة السيئة احلاصلة من هذه اهلفوات والسقطات الكثرية الكبرية اليت أش
اجلميل قد بقي غري مصحح وال حمقَّق، وأنه ما زال ) ديوان املعاين(إليها وغريها هي أنَّ 

  .يف حاجة إىل حتقيق علمي قومي، يظهر لنا مجالَه، ويشيع طيبه وشذاه
إن حتقيق النص األديب التراثي عمل صعب عسري، فيه مصاعب : وبعد فإين أقول

الفهم والذكاء، والدراية والكفاية، وإىل املعرفة العميقة باللغة وهو حيتاج إىل . ومتاعب
. العربية وعلومها وآداا، وإىل علم مكني بالشعر العريب القدمي، واطالع واسع عليه

. إن التحقيق إبداع مثل سائر اإلبداعات يف اال األديب والعلمي سواء: وأقول أيضا
ى بالعزم قدام، املطالب اليت ذكرناها، وأن يتحلَّفأوصي من يقدم عليه أن حيوز، قبل اإل

والصرب على املصاعب واملتاعبواحلزم واجلد .  
وصححت أشياَء . لقد قرأت الكتاب كلَّه، من أوله إىل آخره، يف هذه الطبعة اجلديدة

ا، ال تكاد ختلو منها صفحة وهي كثرية جد. كثرية مما رأيت فيه من اهلفوات والضالالت
  .وبدا يل أنه من اخلري والفائدة أن أذكر طوائف منها، وأُورد الصواب فيها. حاتهمن صف

  .٧ -٦، س ١٠١ ص 
ا روي يف كل نوع من أعالم املعاين وأعياا إىل عواديها م«: قال أبو هالل

  .»وشذّاذها
مبعىن الغائبة البعيدة عن ) اعواز( معىن هلا هنا، وهي تصحيف ال) عواديها(
عوازا «): ج(وقال احملقق يف احلاشية .  أي غاب وبعد)عزب( من فعل .املألوف

فترك الغلط يف . ولكنه مل ينتفع مبا رأى. وهو يريد أا هكذا يف املخطوطة ط. »ط
  .املنت، وأثبت الصحيح يف احلاشية من غري أن يقول شيئًا

  ٥، س ١٠٢ص 
  :قول أيب متّام

 وواِهللا ال أنفك أُهدي شواردا    
  

 إليك يحملْن الثناء املـنخال     
  



  )٤(اجلزء ) ٨٤( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

١١٢٨

 ختال به بردا عليك محبـرا     
  

 وحتسبها عقْدا عليك مفصال    
  

 ألذُّ من السلوى وأطيب نفحةً    
  

 من املسك مفتوقًا وأيسر حممال     
  

 أخف على روح وأثقلُ قيمة    
  

 وأقصر يف مسع اجلليس وأطوال     
  

.  حتسبه، ألن الضمري فيه يعود على الثناءصوابه. يف البيت الثاين غلط) هابسحت(
  .وهو كذلك صحيح يف ديوان أيب متام الذي رآه احملقق وأحال عليه يف حاشية التخريج

  .ولكنه مل ينتفع مبا رأى
 طَ الصفاتبوكل ذلك . بالضم) ألذ وأطيب وأيسر وأخف وأثقل وأقصر(وقد ض

ومل ينتبه إىل قوله .  أن تضبط بالفتحغلط، ألا يف حمل نصب على احلال للثناء، وحقها
  .الذي جاء صحيحا بالنصب، معطوفًا على األخريات، يف البيت الرابع األخري) وأَطْوال(

  ٥، س ١٠٥ص 
 يقولون يل والعيون هازعـة    

  

 أقم علينا يومـا فلـم أُقـمِ        
  

  :وصوابه. فيه غلط أخلّ بوزنه وهو من املنسرحهذا البيت 
  جعةتقول يل والعيون ها

  ):١(وقال احملقق يف احلاشية 
وهي . وهو يريد أن هذه رواية املخطوطة ك. »يف ك. يل والعيون هاجعةتقول «

ولكنه ترك الغلط يف املنت، وأثبت الصحيح يف احلاشية من غري أن . الصحيحة كما قلنا
  .يقول شيئًا
  ٩س ، ١٠٦ص 

 وأحلب الذرة الـصفاء، وال    
  

 أجـا    هلَبغريها ح د أخالف 
  

  : وصوابه.هذا البيت فيه تصحيف وغلط
يفة الصلُب الثَّررِها... وأحغُب...  



  ة حسنعز.   د-العبث بالتراث الثقايف العريب 
  

١١٢٩

وهو يف مثانية أبيات للحكَم بن عبدل من شعراء الدولة األموية، يف شرح ديوان 
  ).١٢٠٦ - ١٢٠٤/ ٣(احلماسة للمرزوقي 

بقية :  والغبر.الناقة الكثرية اللنب أيضا: والصفي. الناقة الغزيرة اللنب: والثرة
  .)٥(اللنب يف ضرع الناقة

  ٣، س ١٠٧ص 
  .»صاا وأمتذذهاتأريض يل مبرو أ: فقلت«

  :وصوابه وضبطه. وفيه أيضا تصحيف. مل يضبط احملقق هذا الكالم، ومل يشرحه
هاأُرززمها وأَتابصأَت وريل مب ضي.  

ابته:  املاَءتصاببز . لقليلة تبقى يف اإلناءوهي بقيته ا، )٦(إذا شرب صومتز
  .متصصه: الشيء

وهو يريد أا هكذا يف . »)ك(وأمتززها «): د( احملقق يف احلاشية وقال
  .املُصحفة يف املنت) أمتذذها(وأبقى . ولكنه مل ينتفع ا يف التصحيح. املخطوطة ك

  ١، س ١٠٨ص 
 وفتيةٌ كالسيوف أحـصرهم   

  

 ال حــصر فــيهم وال خبــلُ 
  

  :وصوابه وضبطه.  البيت غلط وتصحيفويف
   همرـضكالسيوف أَح ةيتوف 

  

 ال حصر فـيهم وال بخـلُ       
  

  .ورب فتية: واألصل. جمرورة برب احملذوفة بعد الواو اليت تسمى واو رب: فتية
  .١٢ ،٦ ،١، س ١٢٦ص 

 فىت ال يبايل املُدلجون بنـوره     
  

  الكواكب إىل ما به أالَّ تضيءَ     
  

  .إىل بابه:  وصوابه.هذا البيت فيه غلط ظاهر
                                                           

  ).غرب(لسان العرب  )٥(
  ).صبب(لسان العرب  )٦(



  )٤(اجلزء ) ٨٤( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

١١٣٠

ولكنه مل يصحح الغلط ). ك(إىل بابه ): ا(والغريب أن احملقق قال يف احلاشية 
  .الظاهر، وأبقاه يف املنت

  اهللا باحلسن يافعـا    غالم رماه 
  

      على البصر قشيماء ال تله س 
  

وقال احملقق يف احلاشية . له سيمياٌء: بهوصوا. وهذا البيت فيه غلط خيتلّ به وزنه
. ولكنه مل يفطن إىل الغلط واختالل وزن الشعر بسببه. »)ط. القايل(سيمياء «): ب(

  .العالمة: والسيمياء. ٢٣٥ -٢٣٤/ ١والبيت من أبيات يف األمايل أليب علي القايل 

 إنْ يسألوا باخلري يعطُوه وإنْ جهِدوا     
  

 منهم طيب أخبارِ  فاجلَهد يخرِج    
  

ومل يعرف احملقق هذا اخللل . إن يسألوا اخلري: وصوابه. صدر هذا البيت خمتلُ الوزن
  .وقد أمهل ضبط األبيات الثالثة بالشكل. ومل يصلحه، ألنه جيهل العروض، فيما نرى

  ١٢، س ١٦١ص 

 فىت كان أحيا من فتاة خرِيدة     
  

 وأشجع من ليث خبفاق خادرِ     
  

خبفان ): و(وقال احملقق يف احلاشية .  خبفّانَ، بالنون:تصحيف، صوابه) خبفاق(
وأبقى املصحف يف . ولكنه مل يدرك التصحيف احلاصل فيه). منتهى الطلب. ك(

  .املنت والصحيح يف احلاشية من غري أن يقول شيئًا

  .)٧(موضع أَشب الغياض، كثري اُألسد: وخفان

  .٥، س ١٦٢ص 

 ي بعد توبةَ هالكًا   فأُقِْسم أبك 
  

 وأفعلُ من نالت صروف املَقادرِ     
  

  .ومعناه أبايل. وأَحفلُ: غلط، صوابه) وأفعل(

                                                           
، ومعجم )خفّان(وانظر معجم ما استعجم أليب عبيد البكري ). خفف(لسان العرب  )٧(

  ).خفّان(البلدان لياقوت احلموي 



  ة حسنعز.   د-العبث بالتراث الثقايف العريب 
  

١١٣١

  .٧، س ١٨٢ص 
 تذود املنايا عنه نفـس أبيـة      

  

     وعزم كصدر الشهيد وايف قاطع 
  

  :وصوابه.  غلط عجيب غريبهعجز هذا البيت في
در اهلُندكص مزوعيِ قاطعانو  

وهو قد جاء صحيحا يف ديوان . وقد أخلّ هذا الغلط بوزن الشعر وأضاع معناه
  .الذي أحال عليه احملقق، )٨(البحتري

  ).هند: لسان العرب. (هو السيف الذي عمل ببالد اهلند وأُحكم عملُه: واهلندواين
  ١٤، س ١٩٠ص 

 تسنأ لألعداء حىت إذا أتـوا     
  

     حا شاء منهم طائعني تمبـا لب 
  

). الديوان(تشنأ ): د(وقال احملقق يف احلاشية . بالشني) تشنأ(تصحيف ) تسنأ(
 ولكنه مل يصحح، وأبقى .)٩(وهو يريد ديوان كُثَير الذي جاء فيه البيت صحيحا

  .املصحف يف املنت من غري أن يقول شيئًا
  .أظهر احملبة: وحتبب. أظهر الشناءة وهي الكراهية: تشنأ
  ١٠، س ١٩١ ص

 ويسفر للساري إذا جن ليلُه    
  

 سبيلَ املَطايا بالوجود السوافرِ    
  

  : والصواب فيه. هذا البيت فيه غلط وتصحيف
  :وقبل البيت. بالوجوه... ويسفرنَ 

 به الدمى لقد ظعنت يف ربربٍ شا    
  

 رِقاقِ الثنايا واضحات احملَاجرِ    
  

  .عاره الشاعر للنساءواست. قطيع الظباء: الربرب
                                                           

. ١٩٧٧صر، حتقيق حسن كامل الصرييف، دار املعارف مب. ١٣٠٥/ ٢ديوان البحتري  )٨(
  ).الطبعة الثالثة(

  .١٩٧١دار الثقافة يف بريوت، . مجع إحسان عباس. ٢٦٧ديوان كثري  )٩(



  )٤(اجلزء ) ٨٤( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

١١٣٢

  ٢، س ١٩٩ص 
 فَلْتبك األحساب، أي حيـاة    

  

 ــا أَز يوحواد ــة يوح ،ــة م 
  

. يف صدر هذا البيت تصحيف أخلَّ بوزنه وأضاع معناه، وهو مدح يف األصل
وهو ). الديوان(ملئتك ): ١(وقد كتب احملقق يف احلاشية . ملِّئَتك األحساب: وصوابه

  . ولكنه مل يصحح التصحيف ومل يقل شيئًا.)١٠( متام الذي أحال عليهيريد ديوان أيب
  .٨، س ٢٠١ص 

 رأيت لعياش خالئف مل تكن    
  

 لتكمل إال يف اللباب املهذبِ     
  

  . خالئق: يف البيت تصحيف، صوابه) خالئف(

وهو يريد ديوان أيب متام الذي ). الديوان(خالئق ): ١(وقد كتب احملقق يف احلاشية 
  !فساد املعىن ولكنه أبقى التصحيف يف املنت، على .)١١(يه البيت صحيحاجاء ف

  ١، س ٢٠٦ص 
 مطَر أبوك أبو أَهلَّـة وابِـلٌ      

  

 مأل البسيطةَ عـدةً وعديـدا      
  

  :وصوابه. صدر هذا البيت فيه غلط يف الشكل وفيه تصحيف غير معناه وأفسده

 مطر أبوك أبو أهلّـة وائـلٍ      
  

   
  

وائل ): ١(وقد قال احملقق يف احلاشية . أبو قبيليت بكْرٍ وتغلبهو : وائل
 لكنه غفل عن .)١٢(وهو يريد أا هكذا يف ديوان أيب متام الذي أحال عليه). الديوان(

  .تصحيح الغلط والتصحيف، وأبقامها يف املنت
                                                           

دار . ٤١٤/ ١ديوان أيب متام، بشرح اخلطيب التربيزي، وحتقيق حممد عبده عزام،  )١٠(
  ).الطبعة الرابعة(املعارف مبصر 

  .١٥٢/ ١ديوانه  )١١(
  .٤١٤/ ١ديوانه  )١٢(



  ة حسنعز.   د-العبث بالتراث الثقايف العريب 
  

١١٣٣

  .٦، ٤، س ٢٢٧ص 

    لـديهم ا كأنَّ املَكْرماتوضم 
  

     اوصما أَو لكثرة  شـرائع ن 
  

      فلم تكن تدد ميف ا أيد وأي 
  

     هلا راحةٌ من جودهم وأصابع 
  

وكذلك صدر البيت ... مضوا وكأنَّ: صوابه. صدر البيت األول خمتلّ الوزن
  ...وأي يد: صوابه. الثاين خمتل الوزن

  ١٢، س ٢٣٢ص 

 ومن يفتقر منا يـسلُّ حـسامه      
  

 ر الناس يسأَلُ  ومن يفتقر من سائ    
  

وهذان . يسأَلِ... يسلَّ حسامه: وصوابه. يف ضبط هذا البيت غلط ظاهر
بالفتح إلدغام ) يسلَّ(رك وح. الفعالن جمزومان يف األصل، ألما يف جواب الشرط

  .فية الشعرلقا) يسألِ(وحرك ). يسلُلْ(الالمني، وأصله 

  ١١، ٤، س ٢٤١ص 

 ادا وتطْويها ال زالت تنتشر أعي   
  

 متضي لك ا أيـام وتثْنيهـا       
  

 ما قارع الدين والدنيا عدومها    
  

 رونَ راعيته وراعيهـا   مبثلِ ها  
  

  :  والصواب.يف البيت األول أغالط أضاعت معناه وأخلّت بوزنه

 رــش نت ــت  ........ال زِلْ
  

       أيـام ـا لـك متضي.... 
  

  . أخلّ بوزنهوكذلك عجز البيت الثاين فيه غلط

وهو يعين أن هارونَ راعي الدين وراعي . مبثلِ هارونَ راعيه وراعيها: وصوابه
  .الدنيا

  ١٧، س ٢٤٣ص 

 فأَهديت من حلَى املديحِ جواهرا    
  

     والنثر ا النظم ىلةً يزهصتم 
  



  )٤(اجلزء ) ٨٤( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

١١٣٤

وهو من تفصيل اجلواهر يف النظم بأن . مفَصلَةً: تصحيف، صوابه) متصلة(
جلَ بني كيعتلُؤل بني كلّ اثنتني من لون ل لُؤة أو جوهرة تفصذْرجانةٌ أو شرني م

  . وقد أخلّ هذا التصحيف بوزن البيت، وغير معناه املعهود.)١٣(واحد

وما أحوج ألفاظَه إىل ذلك، وال . ق ضبط هذا البيت بالشكلهذا وقد أمهل احملقِّ
من :  وخطأ آخر يف صدر البيت.)١٤()يزهى(ل سيما الفعل املبين للمفعول أي اهو

  .حلْي: حلَى والصواب

  .٨، ٧، س ٢٦٨ص 

     اخليلَ يا ابنةَ مالك هالَّ سألت 
  

 إنْ كنت جاهلةً مبا ال تعلمي      
  

 خيربك من شهد الوقيعة أنـين     
  

 أخشى الوغَى وأعف عند املَغنمِ  
  

لقته، يفخر فيهما بشجاعته وإقدامه يف والبيتان لعنترةَ بن شداد العبسي، من مع
  .القتال، وعفّته عند انتهاب املغامن

  .مبا مل تعلمي: يف البيت األول غلط، صوابه

وهي الرواية . أَغْشى الوغى: تصحيف لقول عنترة) أخشى(ويف البيت الثاين 
 ما وقد غير هذا التصحيف معىن البيت، وجعله ضد. الصحيحة املعروفة يف هذا البيت

  .أراده عنترة، وهو التباهي بإقدامه يف القتال وشجاعته

مث رأيت . قغلط يف الطباعة، غفلت عنه عني احملقِّ) أخشى(ظننت يف البدء أنّ و
فعلمت أنه ال يفرق بني القولني، ). هى الطلبتمن. ك(أغشى ): و(قوله يف احلاشية 

  .حوأنه مل يفهم املعىن الذي أراده عنترة على وجهه الصحي
                                                           

  ).لفص(لسان العرب  )١٣(
هكذا يتكَلَّم به، على سبيل املفعول وإنْ كان مبعىن . زهي الرجلُ، فهو مزهو: يقال )١٤(

  ).زها: لسان العرب. (الفاعل



  ة حسنعز.   د-العبث بالتراث الثقايف العريب 
  

١١٣٥

  .٥، س ٤٦١ص 

 ولَو انَّ عزةَ خاصمت مشس الضحا     
  

 يف احلُسن عند موقف لَقضى هلا      
  

  .موفَّق، أي حكَم أو قاضٍ موفق: وصوابه. هنا تصحيف اختلَّ به املعىن) موقف(

وهو يريد ديوان كثير الذي ). ديوانه(موفق لقضى ): د(وكتب احملقق يف احلاشية 
  .وبقي الغلط ثابتا يف املنت.  يصحح التصحيف ومل يقل شيئًاولكنه مل. أحال عليه

  .٩، س ٤٨٦ص 

 فْــضيت منــها إىل جنــةفأ
  

ــا    أعنا ــي ــدلَّت عل  ت
  

أما الرواية الصحيحة فقد . وروايته غري صحيحة. عجز هذا البيت خمتلّ الوزن
  :وهي. القدمية) ديوان املعاين(وجدا يف طبعة 

ع علي هاتدلَّت١٥(ناقيد(  

وسكت عن قول شيء يف .  يدل على أنَّ احملقق مل يرجع إىل هذه الطبعةوهذا
ومل . وقد نسب أبو هالل هذا البيت إىل األعشى. هذا الغلط الذي أثبته يف املنت
  .أجده يف ديوانه بطبعاته املختلفة

  ٦، ٥س ، ٧٠٩ص 

 فلما استطابوا صب يف الصحن نصفُه     
  

 شجت مباٍء غريِ طَرقٍ وال كَدرِ     و 
  

 مباِء سحابٍ ذلَّ عن مـنت صـخرة       
  

 إىل بطن أخرى، طيبٍ طعمه خضرِ      
  

ضبط احملقق حرف الروي يف البيتني بالكسر، فصارت القافية مطْلَقة، واختلّ 
. والبيتان من قصيدة المرئ القيس، مقَيدة القافية بالسكون يف الروي. وزن الشعر

                                                           
  ).مصورة دار اجليل يف بريوت. (١٣٥٢مكتبة القدسي بالقاهرة سنة . ٢٤٤/ ١ديوان املعاين  )١٥(



  )٤(اجلزء ) ٨٤( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

١١٣٦

 ولكنه مل .)١٦(ركدر خض: احملققومها صحيحا الضبط يف ديوانه الذي أحال عليه 
  .وهذا ما يؤكد جهله يف علم العروض. يصحح الغلط

زلَّ، : وصواما. ، أرامها من ضالل الطبع)خضر. ذل(ويف البيت الثاين غلطتان 
  .، يف صفة املاء أيضاوخصر، بالصاد، يف معىن بارد. بالزاي مبعىن احندر، يف صفة املاء

  ١٠، س ٧١٧ص 
 فتوسطا عرض السماء، فصدعا   

  

 مسجورةً متجـاوز قُالَّمهـا     
  

وهو يف صفة محار الوحش وأتانه حني . هذا البيت للَبِيد الشاعر، من معلقته
  .ورودمها املاء

والسري هو النهر ). عرض السرِي: (والصواب يف روايته. وفيه غلط وتصحيف
  ).متجاوز(، وليس )متجاورا(والصواب أيضا . لصغريا

وقد أحال . )١٧(ورواية البيت صحيحة يف ديوان لبيد وشرح القصائد السبع
  .ولكنه مل يصحح الغلط، ومل يقل شيئًا. عليهما احملقق

  ٢، س ٧٩٠ص 
رما قيل يف صفة الرماح قولُ املُز دأحسن:  

 أصم إذا ما هز مالت سـراته      
  

  مال ثعبانُ الرمال املُوائلُ    كما 
  

 له رائد ماضي القرار، كأنـه     
  

 هاللٌ بدا يف ظلمة الليل ناحلُ      
  

كما ... مارت... أصم: (والصواب يف أوهلما. يف هذين البيتني غلط وتصحيف
  .باهتز واضطر: ومعىن مار). مار

                                                           
  .دار املعارف مبصر. إبراهيمبتحقيق حممد أبو الفضل . ١١١ديوان امرئ القيس  )١٦(
وشرح القصائد . ١٩٦٢بتحقيق إحسان عباس، الكويت . ٢٠٧شرح ديوان لبيد  )١٧(

  .دار املعارف مبصر. بتحقيق عبد السالم هارون. ٥٥٢السبع لألنباري 



  ة حسنعز.   د-العبث بالتراث الثقايف العريب 
  

١١٣٧

  .ماضي احلد: ومعناه). ماضي الغرار: (والصواب يف البيت الثاين

 ولكنه .)١٨(والبيتان صحيحا الرواية يف ديوان املزرد بن ضرار الذي أحال احملقق عليه
  .)١٩(ومها صحيحا الرواية أيضا يف قصيدة املزرد املفضلية. مل يستفد منه يف تصحيح البيتني

  ١٣ -١١، س ١٠٦٤ص 
 خروج من العمى إذا صك صـكة      

  

     بدا والعيون املستكفة تلمـح 
  

 وراح كأنـه  غدا وهو جمدول،    
  

 من املس والتقليب بالكف أوطح     
  

 إذا امتحنته من معـد عـصابة      
  

 يضني يقـدح  غدا وبه قبل املف    
  

وهي البن مقبل الشاعر املشهور بوصف . هذه األبيات يف وصف قدح املَيسر
  .وفيها أغالط تركها احملقق من غري تصحيح. قداح امليسر

: ومعناها). الغمى(هي تصحيف و. ةغري مشكول) العمى(يف البيت األول 
  .الشدة والضيق

وهي تصحيف . ال معىن هلا هنا يف وصف قدح امليسر) أوطح(البيت الثاين ويف 
)ج). أفْطَحمدول املُدومعناها العريض، ضد ا.  

صواا يف ديوان ابن مقبل الذي أحال . ورواية عجز البيت الثالث غري صحيحة
  :)٢٠(عليه احملقق

  به قبلَ املُفيضني يقْدحدا رغَ

  .ولكنه أمهل تصحيح عجز البيت، وتصحيح التصحيف يف البيتني األولني

*  *   *   
                                                           

  .١٩٦٢بتحقيق خليل إبراهيم العطية، بغداد . ٤٦ديوان املزرد بن ضرار  )١٨(
  .ف مبصردار املعار. ٩٩املفضليات  )١٩(
  .١٩٦٢وزارة الثقافة، دمشق . بتحقيق عزة حسن. ٣٠ديوان ابن مقبل  )٢٠(



  )٤(اجلزء ) ٨٤( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

١١٣٨

 ذكرت يف الصفحات السابقة طوائف من األغالط واهلفوات اليت عرفتها لقد
وأعرضت عن ذكر طوائف أخرى منها خشيةَ التطويل، وتكرار . يف عمل احملقق
قول إنّ ما مل ويسوءين أن أ. ت الكثريةات من األغالط واهلفوااألقوال يف املتشا

ا، ال يكاد حيصىأذكره منها كثري جد.  

وأورد فيما يلي أطرافًا من غلط احملقق وختليطه يف شرح معاين نصوص 
ا أيضا وفيها مضاحك يعجب منها اإلنسان، ويأسى لما وهي كثرية جد. األشعار

ويغضب لتسرعه وإقدامه على العبث ذا الكتاب الرائع يرى من جهل احملقق، 
  .اجلميل من أسفار التراث العريب الثمني

  ٨، س ٢٩٢ص 
 وحطَّ ا أكوار خوصٍ لواغبٍ    

  

 يقلل إكثار الذميل ذميلـها     
  

  ):ج(قال احملقق يف احلاشية 
  .اجلماعة الكثرية من اإلبل والبقر: الكَور

ه ال يوافق معىن البيت، ألن كلمة لكن. وهذا شرح صحيح هلذه الكلمة
فيه مجع الكُور، بالضم، وهو رحل الناقة بأداته، كالسرج وآلته ) أكوار(

والشاعر يصف يف البيت نوقًا خوصا لواغب من عناء السفر، حطّ . )٢١(للفرس
  .عنها أكوارها للراحة

  ١٤، س ٤٩٢ص 
     نا غزالـةيوع درتا ونجله و 

  

 اح وطُرةُ غَيهـبِ   وغُرةُ إصب  
  

  .طر الشعر وقصه: طر): ج(قال احملقق يف احلاشية 

                                                           
  ).كور(لسان العرب  )٢١(



  ة حسنعز.   د-العبث بالتراث الثقايف العريب 
  

١١٣٩

وقد أراد الشاعر وصف شعر من . وال نرى مناسبة بني هذا القول ومعىن البيت
  .سود مظلموطرة غيهب، أي قطعة ليل أ: ، فقاليتغزل به
  ١٤، س ٥٧٢ص 

 لو تراين واجلوع يضحك مين    
  

 عند غسل يـدي باُألشـنان      
  

  .عجز هذا البيت خمتلّ الوزن، مل يصححه احملقق
  .عند غسل اليدينِ باألشنان: وصوابه

  .القربة من اجللدمجع الشن وهو : األشنان): ب(وقال يف احلاشية 

وأما اُألشنان فهو نبات من . )٢٢(وهذا الشرح غلط ظاهر، ألنّ مجع الشن شنان
  .)٢٣(احلَمض تغسل به األيدي

  ٥، س ٥٧٣ص 
 ل ويف غـضائره عظـام     أقو

  

 أتغرف من قُدور أم قبـورِ؟      
  

  .خياطب الشاعر رجالً خبيالً دعاه إىل الطعام، ويذمه لسوء طعامه وقلّته

  .القطا نوع من الطيور: غضائره): ج(قال احملقق يف احلاشية 

وفيه ختليط مل أعرف منشأه، ومل أدرك كيف اتفق . وهذا كالم عجيب غريب
  .بهللمحقق أن يأيت 
مجع الغضار، وهو الصحفة من اخلَزف الذي يتخذ من الغضارة، وهي : والغضائر
  .)٢٤(الطني احلر

                                                           
  ).شنن(لسان العرب  )٢٢(
  ).أشن(لسان العرب  )٢٣(
  ).غضر(لسان العرب ) ٢٤(



  )٤(اجلزء ) ٨٤( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

١١٤٠

  ٨س ، ٥٩٦ص 
 تدب دبيبا يف العظام، كأنـه     

  

 دبيب نِمالٍ يف نقًـا يتـهيلُ       
  

  .هذا البيت لألخطل التغليب يف وصف اخلمرة وأثرها يف جسم شارا

  .عظم العضد :النقو، النقا: نقا): ج(شية قال احملقق يف احلا

ولكنه ال يوافق معىن البيت والصورة . وهذا الشرح من معاين كلمة النقا صحيح
  .وهذا العظم ال يتهيل. فالنمال ال تدب يف عظم العضد. الشعرية فيه

  .)٢٥(فالنقا يف هذا البيت معناه الكثيب من الرمل الذي ال يثبت مكانه حىت ينهال فيسقط
  ١، س ٦٤١ص 

 برد الليل حني هبت شـماالً     
  

 فجعلت الصالء فيها الشموال    
  

إن الليل برد عليه حني هبت الريح شماالً، فجعل شرب الشمول، : قال الشاعر
  .)٢٦(وهي اخلمر، صالًء له من الربد، وهو االستدفاء بالنار من الربد

: الصالء): ٢(وقال يف احلاشية . عر فيهأما احملقق فلم يفهم معىن البيت ومراد الشا
يدل على جهله بشعر العرب ومعانيه . وهذا ختليط مخزٍ منه. دق الطيبم: الصالية

  .وصوره ومراميه

  ٤ - ٣، س ٦٩٠ص 

  :أحسن ما قيل يف الرعد والربق قول لبِيد

 تسمع الرعد يف املَخيلة منها    
  

 كهدير القُروم يف اَألسـوالِ     
  

صوابه األشوال، .  تصحيف هناواألسوال.  القَرم، وهو فحل اإلبلمجع: القروم
                                                           

  ).نقا(لسان العرب  )٢٥(
  ).صال(لسان العرب  )٢٦(



  ة حسنعز.   د-العبث بالتراث الثقايف العريب 
  

١١٤١

والبيت .  ولكن احملقق مل يصحح هذا التصحيف.)٢٧(وهو مجع الشول مبعىن النوق
  .)٢٨(صحيح يف شرح ديوان لبيد الذي أحال عليه

وهو قول يفيد أنه . »األسول السحاب: األسوال«): ا(وقال يف احلاشية 
ونعلم . وأنه ال يرجع إىل معاجم اللغة ليستعني ا يف املعرفة والفهمجاهل يف اللغة، 

  .منه أن احملقق مل يدرك معىن البيت، ومل يتبين تشكيل عناصر الصورة الشعرية فيه

  ٦ س، ٧١١ص 

 فلما وردنَ املاَء وانسلَّ صفْوه    
  

 كما أغمدت أيدي الصيا قل منصال      
  

وشبه . اَء وانساللَ جرعاته الصافية يف حلوقهاوصف الشاعر شرب النوق امل
  .ذلك بإغماد السيف

  .السيف: الصيقل): ج(وقال احملقق يف احلاشية 

الصانع الذي جيلو : فالصيقل وهو واحد الصياقل. وهذا الشرح غلط ظاهر
فاختلط األمر على احملقق .  واملنصل يف البيت هو السيف.)٢٩(السيوف ويشحذها

  .ما نرى، وغلط يف الشرحلغفلته، في

  ٣، س ٨٠٠ص 

    مثاننيِ، دوم صهب الع صدمت 
  

 ضراب كإيقاد اللَّظـى املتـسعرِ      
  

  .هذا البيت للبحتري يذكر فيه حرب املسلمني لرجال الروم الصهب العثانني

  .املطر بني السماء واألرض: العثانني): ا(قال احملقق يف احلاشية 

                                                           
  ).شول(لسان العرب ) ٢٧(
  .٣٥٩سابق، شرح ديوان لبيد، املصدر ال )٢٨(
  ).صقل(لسان العرب  )٢٩(



  )٤(اجلزء ) ٨٤( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

١١٤٢

ولكنه ال يوافق املعىن املراد يف . بة للسحاب واملطروهذا الشرح صحيح بالنس
 ومراد الشاعر وصف رجال .)٣٠(البيت، ألن العثانني هنا مجع العثْنون مبعىن اللحية

واملعروف أن الصهبة خمتصة بالشعر، وهي محرة يعلوها . الروم بصهبة لحاهم
ونقل من . الشعر فيما نرى ولكن احملقق مل يفطن هلذا املعىن لقلّة علمه ب.)٣١(سواد

وأثبته يف احلاشية . الشرح الذي ال يوافق سياق املعىن يف البيت) لسان العرب(
  .وأغضى عن الشرح الصحيح الوارد يف املعجم نفسه. جزافًا

  ١٥ -١٤، س ٨١٢ص 

  :ومن جيد ما قيل يف طرائق الذم على املَطْعون قولُ أيب خراش اهلُذَيل

 ين بطعنة ونهت أُوىل القوم ع   
  

    القالئد شحة العذراء ذاتكأَو 
  

  .»)ك(الدم يف النسخ، والتصويب من «): ب(كتب احملقق يف احلاشية 

يف كالم أيب هالل العسكري غلط يف ) الدم(وهو يعين ذا القول أن كلمة 
واحلق أن معىن . دهاوح) ك(يف املخطوطة ) الذم(النسخ املخطوطة، وأن صواا 

د ذلك متاما، ألن الشاعر وصف طرائق الدم الذي يسيل من صدر البيت يقتضي ض
. وقد شرح أبو هالل هذه الصورة الشعرية، وأبان تشكيل عناصرها. املطعون
فشبه لونَ الدم . وهو سير كأنه شراك عليه ودع. مجع وِشاح: أوشحة«: فقال

  .من هذا الشرح الواضحولكن احملقق مل يستفد . »بالسير، والزبد بالودع

  ١٢، س ١٠٠٠ص 

 وكم موطنٍ لوالي طحت كما هوى     
  

  منهوي النيقبأجرامه من قُلَّة     
  

                                                           
  ).عثن(لسان العرب  )٣٠(
  ).صهب(لسان العرب  )٣١(



  ة حسنعز.   د-العبث بالتراث الثقايف العريب 
  

١١٤٣

  .»قلّة اجلود، وادعاء املعرفة: قلة النيق«): د(قال احملقق يف احلاشية 

وهذا الشرح ال يوافق املعىن املُراد يف البيت، وال يتالءم مع الصورة الشعرية 
ومراد الشاعر . أعاله:  وقلة اجلبل.)٣٢ (اجلبل، أو هو أرفع موضع فيه: فالنيق. فيه

   . اهلُوِي من قلة النيق هويف لَوم صاحبه

  ١٣ س، ١٠٠٦ص 

ــراحل ــيكــالَ ل كُلُّهــم 
  

ــبريِ   ــصاع الك ــانَ بال  م
  

فيه بني ) احلرمان(وهو مدور، انقسمت كلمة . هذا البيت من جمزوء الرمل
  .يف أول الشطر الثاين) مانَ(وجاء اجلزء . يهشطر

): د(فكتب يف احلاشية . فعل قائم بنفسه) مانَ(وظن احملقق الغافل أن اجلزَء 
  !ويا للغفلة. »كذب: مانَ«

  ٨، س ١٠٧١ص 

 فمن يكن عن كرام الناس يـسألين      
  

      بشكانت له ن نالناس م فأكرم 
  

بالنب، وهو املال و: ششقَارمجع النوهذا هو املعىن الذي أراده . )٣٣(الع
  .الشاعر يف البيت، ال ريب

) نشب( كلمة وقرأ. ولكن احملقق الغافل مل ينظر إىل جممل املعىن املراد يف البيت
  .»علق فيه: نشب«): ب(وكتب يف احلاشية ). بنش(يف نطق الفعل املاضي 

*  *   *   

                                                           
  ).نيق(لسان العرب  )٣٢(
  ).نشب(لسان العرب  )٣٣(



  )٤(اجلزء ) ٨٤( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

١١٤٤

ديوان (الت هذا الرجل يف طبع وأكتفي ذا املقدار من بيان إخفاقات وضال
وال أمتادى يف استعراضها، واالستمرار يف هذا . وادعاء حتقيقه زورا وتانا) املعاين
ما رحت أستقصي كل ما وقع يف فاألمر يطول كثريا، وال يكاد ينتهي إذا . السبيل

ديوان (فرة، أفقدت اوهي كثرية و. جمموع الكتاب من أغالط وهفوات وتصحيفات
  .وفيما أوردت وعرضته منها بالغ وبيان مبني. اجلميل مجالَه ورواءه) عاينامل

وليس من طبعي وطَوري اجلَرح والتجني والقسوة، حني أعرض ألعمال 
العلماء يف حتقيق كتب تراثنا القدمي، للتعريف ا ونقدها بقصد اإلصالح 

. ب احلق فحسوإمنا ألزم يف ذلك جانب العدل واإلنصاف، وقول. والتحسني
 الثناء اجلزيل والتقدير البليغ لمن خيلصون يف أعماهلم، وأزيد على ذلك إسداء

  .ويبلغون اإلحسان واإلتقان فيها

وأقول إن هذا . ولكنين أعدل عن هذه اخلطة اجلميلة يف كالمي هذه املرة
بث به قد أخفق، وأتى أمرا إدا، بل ع) ديوان املعاين(الرجل الذي ادعى حتقيق 

  .واجلهد الذي بذله يف ذلك قد ضاع، وذهب بال جدوى. وعاث فيه فسادا

دار الغرب (وبعد فإنين أدعو، يف هذه املناسبة، السيد احلبيب اللَّمسي صاحب 
اليت تولّت طبع الكتاب، وسواه من الناشرين يف البالد العربية أمجعني، ) اإلسالمي

نب احلق تراث العريب وإىل لزوم اجلد ومراعاة جاإىل احلَيطة واحلذر يف طبع أسفار ال
إىل علماء أعين الرجوع . وصيهم بالعمد إىل التحكيموأ. والعلم يف هذا السبيل

متخصصني، ينظرون يف أعمال احملققني يف التراث العريب، وحيكمون بنجاحها 
  .وصالحها للنشر، أو بفسادها ومنعها من ذلك

فهل . ره حق قَدرههوى هذا التراث العظيم، ويقدوإنه لَنِداء من صميم قلبٍ ي
  أنتم سامعون فاعلون أم قد عدتكم عن السماع عوادي الزمان ؟



 

  ١١٤٥

  
  
  

  

وقفة مع العجليي)*(  
  

  )*(حممد جنيب السيد أمحد. أ

  

م الً فيمن عرفت من الناس، رجاقد عرفتهلم حضورهم الرائع، يف جمتمعا 
  ... باقيةاقة، نبغوا وأبدعوا، وخلَّفوا آثاروا بصفات حضارية خالَّوخارجها، حتلَّ

ية واملؤهالت لقد مجعتهم قواسم مشتركة يف أصالة املنبت واملوهبة الفطر
املكتسبة، يف البيئة االجتماعية الواعية، والتربية الدينية واألخالقية، واملشاعر الوطنية 

  .والقومية واإلنسانية
                                                           

، عمل يف ١٩١٨ سنة الرقةلد يف مدينة أديب وكاتب سوري و: عبد السالم العجيلي )*(

 جامعة دمشقيف ج  وختردمشق وحلب والرقة درس يف . واألدبالسياسة والطب
ا. ١٩٤٥ عام اطبيبمن املناصب يف وزارة الثقافة واخلارجية واإلعالمتولَّى عدد  ،عد وي

  .من أهم أعالم القصة والرواية يف سورية والعامل العريب
 ١٩٤٨كتب يف القصة والرواية والشعر واملقالة، وأصدر أوىل جمموعاته القصصية عام 

رمجت معظم أعماله إىل اللغات اإلنكليزية والفرنسية وقد ت. الساحرةبعنوان بنت 
 .واإليطالية واإلسبانية والروسية

  . عاما٨٨ عن عمر ناهز ٢٠٠٦ نيسان من عام ٥تويف يف 
   . أديب ومفكِّر سوري، ووزير للتربية سابقًا)*(
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 مسعته منعد، لقد عرفته عن ب... عبد السالم العجيلي: ومن هذا الرعيل
، له اعربي امثقفًا، وأُعجبت به،  وسياسيا وبرملانيا وأديباطبيبالذائعة الصيت، 

 للرقة، ا ونيف، حظيت بأن أكون حمافظًا عشرين عامقبلو... ته املتميزةشخصي
اقة، تواصلت وما فعرفته عن قرب، وتوطدت الصلة بيننا، وتطورت إىل صد

اانقطعت يوم...  

للحديث عنه، كما هي أحاديث ابني الفينة واألخرى، كنت أجدين مشدود 
ناس كل الناس، عن حضوره الدائم يف النفوس املضافات العربية، وأحاديث ال

قة، احلكيمة والطريفة، عن فعاله اخلرية والعقول، عن أقواله وحكاياته املشو
والتزامه مبسقط ... فة عن االعتزاز مبواقفه الوطنية والقومية املشرالًفض... والنافعة

ب اهللا ثراهرأسه ومثواه األخري، طي ...  

 ، حيث يصدق فيهاس مكانة رفيعة، يزينها تواضع جملقد احتل يف نفوس الن
  :قول الشاعر

  كالن كُنت عواضرٍ  تلناظ جمِ الح 
  

      يـعفاملاِء وهو ر فَحاتعلى ص 
  

 اته احلضارية، ومعانيه الواضحة،لعل من يلتقيه، يلمس فيه أول ما يلمس، مس
ك كل واملشرب، يف السلو ال يتجزأ، يف املسكن وامللبس، يف املأإذ احلضارة كلٌّ

 لألبدان اكما يدرك أنه ما كان طبيب... واملمارسة، ويف مناحي احلياة كافة
اوالنفوس، وال أديبا وشاعرلممن أعالم الفاعلية يف التأثري ا فحسب، بل كان ع 

 من خالل تواصله مع الناس مجيع الناس، ومشاركاته الواسعة، وإسهاماته ،والتأثر
افظة كلها، ويف مجيع ألنشطة اليت تبعث حركة دائمة على ساحة احملاجلادة، يف ا

 االجتماعية واخلدمية، العمرانية والبيئية، االقتصادية واملعاشية، إىل التركيز امليادين
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١١٤٧

على املظاهر احلضارية املتمثلة يف النظافة واحلدائق، والساحات واملداخل، واإلنارة 
رب، ورصافة ثرية ومن أبرزها سور الرقة، وقلعة جاأل  إىل املواقعاواملياه، امتداد

 إىل جانبها املواقع السياحية، ويف مقدمتها ضفاف حبرية هشام، وقصور الرشيد
  . وجزيرة الثورة وضفاف الفراتاألسد،

 من خالل التواصل مع وية والثقافية والفنية والرياضية عن النواحي التربالًفض
اته  وبفضل ملس.اد الثقافة، وتشجيع الناشئة منهماألسرة التربوية، والتعاون مع رو

 إمساعيل العجيلي رقة الرقة للفنون الشعبية بقيادة غدت ف،اإلبداعية ومتابعاته اجلادة
معمن معامل الرقة وتراثها الشعيب، على امتداد ساحة الوطن وخارجه كما كان الم 

 على إبراز ان حريصللرياضة عامة، وللفروسية خاصة، موقع رفيع يف نفسه، وكا
  . إىل جوانب احلياة كلهاالًوصو... حيويتها، ومواصلة الفروسية العربية األصيلة

دت رؤيته يف هذا اإلطار تتجلى حياة العجيلي، احلافلة بالعطاء، وقد جس
ثل الصائبة املعاين احلضارية اهلادفة إىل ترسيخ إنسانية اإلنسان، وتوطيد القيم واملُ

  . اء اإلنسان العريب، أساس بناء األسرة واتمع، والوطن واألمةالعليا، يف بن

 بأن الروح فيها أوىل من اإين من أمة آمنت دوم«: حسبنا حديثه الذي قال فيه
اجلسد، وبأن معاين جمردة، مثل اجلود أو الشجاعة، أو الذكر احلسن، هي أمسى من 

  .»املال، أو طول البقاء، أو احلياة نفسها

صل إىل أن حياة العجيلي الزاخرة باحلركة واحلياة، هيأت له سبل من هنا ن
استيعاب مفاهيم حضارة البادية اليت انطلق منها، إىل جانب مفاهيم حضارة املدن 

 األمر أتاح له أن يضم اد احلضاري من أطرافه، فكان ، وهذا رحاله فيهااليت حطَّ
  :كما قال الشاعر

    دوٍ ومن باسِ مللن اسرِ النضن ح 
  

      مدوا خرشععضٍ وإنْ مل يلب عضب 
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عبد السالم «: يف هذا املوقف حيلو احلديث عن قول صديقه الشاعر نزار قباين
هو أروع بدوي عرفه احلضر، وهو أروع حضري عرفه الباةد«.  

 وهذاولعل أقرب ما يقال فيه، أنه نتاج جدلية التكامل بني البدو واحلضر، 
 -إن أجيال البدو واحلضر طبيعية «:  ما قاله ابن خلدون يف مقدمتهيعيدنا إىل

حلضارة ناشئة عن ن أحوال ا وإ-والبدو أصلٌ للمدن واحلضر، وسابق عليهما 
  .»ا أصل هلاأحوال البداوة وإ

 البن خلدون وأمثاله، وكان ا جيدايف هذا اال نعتقد بأن العجيلي كان قارئً
التوازن بني البدو واحلضر، لقد يأ له مزيج غين من الزاد  حلركة التوافق وامدركً

 حبه لألسفار، وعشقه هلا، وحتمله نتيجةوذلك ... احلضاري املتكامل املتوازن
ألعبائها ومشاقها، حيث طاف أرجاء الوطن احلبيب سورية، وجاب أحناء العاملَني 

 ا وتأثريافاعل تأثرت... العريب واإلسالمي، وجال بلدان العامل بأركانه األربعة
 من النثر والشعر، كما أغىن املكتبة العربية بزاد من أدبه الرفيع، ا ثراف نتاجوخلَّ

ذلك أن األسفار القريبة والبعيدة، القصرية والطويلة، ... افًيربو على األربعني مؤلَّ
ر عن البنية احلضارية لإلنسان، وعن نظرته داخل الوطن وخارجه، تعرب أكثر ما تعب

الثاقبة، كما جتسد أن األسفار ثقافة، وأن التنقل متعة، وأن التجوال جتديد، وأن 
  :قال الشاعر... التغرب جمد

 تغرب عنِ األوطان يف طَلَبِ العال     
  

     دفَوائ مسففي األسفارِ خ روساف 
  

    عيـشةم سابواكت مه جفَرت 
  

     حبةُ ماجِـدوص وآداب لموع 
  

... اما كتبته يف أدب الرحالت ليس قصص«: وقد حتدث هو عن أسفاره فقال
ليس فيها من اخليال ... إنه وقائع حقيقية مل يدخل األدب إال يف أسلوب صياغتها
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اإال الضئيل وأحيانا  ،ا وليس دوموال أريد لقارئي أن يقرأ كتيب يف األسفار على أ
  .»صص وإمنا حكايات لوقائع ووصف ملشاهدق

اجممل القول أن األسفار حلم من األحالم اليت تراود اإلنسان دائما وأبد ،
إضافة إىل أا وسيلة من وسائل تواصل حضارات الشعوب واتساعها وإغنائها على 

  .مر العصور ذلك أن احلضارة اإلنسانية واحدة

 اإِنا خلَقْناكُم من ذَكَرٍ وأُنثَى وجعلْناكُم شعوبيا أَيها الناس  :قال تعاىل
  ].١٣ /احلجرات[  وقَبائلَ لتعارفُوا

 للمثقف العريب احلضاري املعاصر، الًيف ظالل ما سبق يظل العجيلي مثا
لمعاًء، ارتباطه الوثيق جبذاوم وره  من املعامل املوسوعية، من الطراز األول، يزيده

  .اءاء والضراألفراح، والسرالعربية األصيلة، والتزامه بأهله وأهل بلده، يف األتراح و

أليست إقامتك يف الرقة : يقول يل بعض األحبة«ر عن هذا حني قال لقد عب
لقد : واحلق أقول... حالة غريبة؟ أمل يكن املقام أطيب يف كثري من األماكن واملدن؟

...  اإلصرار والترصد، فأعطتين مدينيت مثلما أعطيتهااخترت هذا املقام عن سبق
  :وصدق الشاعر حني قال

 لَعمرك ما ضاقَت بِالد بِأهلهـا     
  

     يقـضجالِ تالر أخالق نولك« 
  

ا، فهو على األقل «: اأوليس هو القائل أيضإذا مل يكن ارتباطي بالرقة عاطفي
حايب فيها، وهي اليت زودتين مبا أهلي وأص... ارتباط واجب، بلدة عشت فيها

من ... بنيت عليه حيايت املستقبلية، من علم ومقام اجتماعي وإمكانات مادية
رد أن هناك بلد ،أحسن منهااالعقوق أن أتركها «.  

إنه حديث الروح ... الوقوف مع العجيلي ال يملّ، واحلديث عنه ال ينتهي
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 مباضيها - درة الفرات -عن الرقة والذات، حيث اخلاص والعام، وهو احلديث 
 ذلك أن الرقة والعجيلي صنوان ضرها املزدهر، ومستقبلها املوعودالعريق، وحا

  : يصدق فيهما قول القائل

  .»من زار الرقة، ومل يزر العجيلي، فكأنه ما زار الرقة«

 انطلق العجيلي ، متجددةكما تدفق املاء الفرات من قلب البادية الفراتية، حياةً
 من معاملها احلضارية الباقية، يف نفوس وعقول البدو ان قلب البادية الفراتية، معلمم

   . لكل مكرمة، وحمبةالًوبات يف قلوم أه.. واحلضر،

  :- ابن بادية العرب-صفوة القول، ما قاله الشاعر سليمان العيسى يف صديقه 

 صمتت دهرا فلمـا صـهلَت     
  

   حبي يلُها، والفَجريام  خو يف اخل 
  

 قَذَفَتــه فارِســا جــاَء علــى
  

 ف، امسه عبد السالم   رصهوة احلَ  
  

  

  



  ١١٥١

  
  أنباء جممعية وثقافية

  
  االحتفال مبرور تسعني عاما على إنشاء

   بدمشقجممع اللغة العربية
)٢٠٠٩ - ١٩١٩(  

  
، م٢٠٠٩ متوز ٣٠ -  ه١٤٣٠ رجب ٨: يف الساعة السادسة من مساء الثالثاء

  .أُقيمت ندوة يف قاعة املؤمترات يف امع، لالحتفال مبرور تسعني عاما على إنشائه

دوة السادةُ أعضاء امع واملوظفون، وكبار الشخصيات من وقد حضر الن
  .مفكِّرين وأدباء وأساتذة جامعيني

وقد بدئ االحتفال بكلمة األستاذ الدكتور مروان احملاسين، رئيس امع، اليت 
عرض فيها الظروف السياسية والتارخيية اليت رافقت تأسيس امع، واملهمات الصعبة 

اؤه األوائل، كما عرض اجلهود اليت بذهلا األعضاء خالل مسرية قرن اليت قام ا أعض
  .من العطاء والعمل املتواصل

ني يف مث ألقى األستاذ الدكتور مازن املبارك كلمةً حتدمعيث فيها عن جهود ا
  .جمال التعريب وإرساء دعائم اللغة، كما عرض نبذة من تاريخ امع ومراحل عمله

 من تونس حماضرة حتدث فيها عن حتقيقه وألقى بعد ذلك األستاذ قيس الزريل
  .»مذكرات حممد كرد علي«للجزء اخلامس من 

  :وننشر فيما يلي كلمات احلفل



  ١١٥٢

  
  
  

  رئيس امعكلمة الدكتور مروان احملاسين
   امرور تسعني عاميف حفل 

   على إنشاء جممع اللغة العربية بدمشق
٢٠٠٩ -١٩١٩  

  
  أيها السيدات والسادة

 على تأسيس اإا ملناسبةٌ تارخيية عزيزةٌ على قلوبنا إذ حنتفل مبرور تسعني عاًم
أسيس دولتنا، يوم دخل اجليش العريب إا ذكرى تعيدنا قبل كل شيء إىل ت. جممعنا

 والده قائد الثورة العربية املنتصرة، الً، يقوده فيصل بن احلسني ممث١٩١٨ِّدمشق عام 
  .٨/٣/١٩١٩ على سورية يف افخرج العثمانيون، ونصب فيصل ملكً

ن وضعت احلرب العاملية األوىل أوزارها، وعاد امللك من مشاورات فرساي وما إ
 ا عسكرياحىت التفَت إىل بناء الدولة، فسمى علي رضا الركايب حاكًم، ١٩١٩عام 
ايدير شؤو.  

وقد تبدت لرجال احلكم الوطين آنذاك ضرورةُ اإلسراع يف إعادة اللغة العربية إىل 
 طيلة قرون ا تركياخمتلف جماالت العمل احلكومي، بعد أن أُلبست مجيع الدوائر لباًس

  . من اإلمرباطورية العثمانيةا جزًءوريةأربعة كانت فيها س
وهكذا أُنشئت اللجان املختصةُ بالترمجة والتأليف، لتعملَ جاهدةً يف تعريب 

  .دواوين الدولة، وإرساِء قواعد التعليم باللغة العربية على مجيع مستوياته



  كلمة الدكتور احملاسين، رئيس امع، يف احلفل التسعيين للمجمع
  

١١٥٣

وكان أن أُنشئ ديوان املعارف برئاسة األستاذ حممد كرد علي، وتشمل مهمته 
ار لآلثار والعناية النشاطات الثقافية، وأمهُّها التأليف باللغة العربية، وإنشاُء دجمملَ 

  .خاصة املكتبة الظاهرية واملكتبة العادليةباملكتبات، و
وحني تقرر فصلُ هيئة تسمى امع العلمي العريب عن ديوان املعارف، صدر 

ألستاذ حممد كرد علي ، وبقيت رئاسته ل١٩١٩ حزيران ٨القرار بإحداث امع يف 
الثقافة والعلم واملعرفة، انكبوا على إعادة الذي انكب مع، وهم وجوهمع أعضاء ا 

  .ا وروًحا وفكًراسورية إىل أصالتها العربية علًم
وإننا اليوم إذ نستذكر اَألعالم الذين وضعوا اللبنات األوىل معنا، لنا أن 

 األذهان النيرة، املؤمنة بعروبة طال انتظار كيف ظهرت هذه اموعةُ من: نتساءل
بزوغ مشسها، كيف برزت تلك العبقريات العربية الصرفة منارات متأللئةً يف حبرٍ 
دامس من التتريك، كيف متّ تالحمها يف جمهود متضافرٍ، يعيد إىل العربية مكانتها يف 

  عاصمة إشعاعاا األوىل؟
، ينظر يف ا متماسكًا متيًنات قليلة صرًحلقد أفلحوا فشيدوا خالل سنوا

االحتياجات اجلديدة للدولة اجلديدة، بل للمجتمع اجلديد، ويسارع إىل تلبيتها مبا 
يسمح هلذا اتمع أن يعود إىل تأكيد ذاته، عن طريق تعميقِ جذوره يف لغته، وليس 

  .عن طريق منافحة النظامِ السياسي القائم
ة يف كتاتيب دمشق جديدةً، بل عادوا إىل تنشئتهم األصليمل يبتدعوا عربيةً 

  .ومدارسها ومكتبِ عنرب الشهري
فلئن كانت اللغةُ التركية اللغةَ الرمسية للدولة يف أمورها العامة، فقد بقيت اللغةُ 
العربية حتتلّ مراكز قوة مل يصل إليها التتريك، وهي احملاكم الشرعية، وحلقات التدريس 

ساجد، حيث كان مشايخ دمشق يدرسون الفقه واللغةَ واألدب والبيان، واالجتماع يف امل
والتاريخ والتفسري والفلسفة، هذا إىل جانب املدارس الوقفية، ومنها اجلقمقية والشميصاتية 
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 كبري يف الصاحلية أُطلق  إىل مدارس أخرى انتظم عدد منها يف حيإضافةًبأمسائها الرنانة، 
الدين بن ي بني املدارس، وهو املوصل من حملّة العفيف إىل جامع الشيخ حميعليه حي 
 استند إليه املؤرخون ا ثراومازالت سجالت احملاكم الشرعية باللغة العربية منبًع. عريب

  . اتمع الدمشقي، وما طرأ عليها من مؤثرات وتغرياتدقائق حياةاحملدثون، ليتعرفوا 
احةً بلغة القرآن مل ختالطْها لغةٌ أخرى، تلك وكذلك فإن املنابرالدينية بقيت صد 

املنابر اليت كان يعتليها خطباء املساجد يف اجلُمع واألعياد، ويف مناسبات كثرية أخرى، 
. وقد حالت دون انقطاع الشعب عن جذوره اإلسالمية، بلغته العربية لغة التنـزيل

 فيه، وأهم هذه املنابرِ دون منازع منرب اجلامع األموي، الذي تعاقبت على اخلطابة
وتدريسِ صحيح البخاري، وغريه من كتب احلديث والفقه، عائالت علمية دمشقية 

منها، تعاقب أفرادها على ذلك املنرب يف القرنني الثامن عشر أعتز بانتمائي إىل واحدة 
  .والتاسع عشر، وكان ألفرادها شرف التدريس حتت قُبة النسر

 مل تكن بعيدةً عن العربية اللغةَ التركية يف أية حالٍأن  اإلشارة إىلهذا والبد من 
إال بنظامها النحوي اإللصاقي، فقد غلبت عليها األلفاظُ العربية املعبرة عن األمور 

إال أن . اردة، كاالحتاد والترقي، واإلدارة واحلكم، والوايل واملتصرف، وكثريٍ مثلها
تركيةَ قد سهل انطالقَها على ألسنة الشعب تقدميها األلفاظَ املطلوبةَ جاهزةً األلفاظَ ال

وهكذا عرفنا األحوالَ الشخصية . يف ااالت اجلديدة اليت أحدثها احلكم العثماين
باسم دائرة النفوس، والسجلَّ العقاري باسم الطابو، واالستدعاَء باسم عرضحال، 

وكذلك . نَ باسم أوضجي، واللجنةَ باسم قومسيونواإلضبارة باسم دوسيه، واآلذ
 واملَخفَر باسم كانت تعرف الصيدلية باسم أجزخانة، واملستشفى باسم خستخانة،

 وجواز السفر باسم بازبورط، والعطالت املدرسية باسم فايدوس، إىل غري ،كَركُون
 جزء كبري من ذلك من األمور اهلامة املأخوذة من نظام دولة ضمت بالد العرب إىل

  . العربية املناسبة والقائمة اليوماألبدالوقد قام امعيون آنذاك بإجياد . أوربا الشرقية
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 لقد اجتمعت هذه الثُلّة الباهرة من األعالم برئاسة األستاذ حممد كرد علي حتارب
  .على جبهتني يف كفاحٍ مرير لتثبيت اهلوية العربية على الدولة السورية الناشئة

د كانوا يف سباقٍ منهِك مع احملاوالت اجلادة اليت كانت تبذهلا السلطات فق
  .الفرنسية إلحالل اللغة الفرنسية حملَّ التركية املُزاحة

األملانية : إذ كانت اللغةُ الفرنسية آنذاك لغةَ الغالب، القاهرِ لثالث إمرباطوريات أوربية
ة سادت أوربا بعد عصر التنوير، تنقل أفكار والروسية والعثمانية، لغةً حتمل ثقافةً عاملي

  مث. باستور ديكارت، وفلكيات البالس، وكشوفمونتسكيو يف شؤون الدولة، وفلسفةَ
ن الفرنسيةَ كانت يومها لغةَ امللوك ولغةَ الدبلوماسية، تعتمد لتحرير املعاهدات الدولية إ

نها احلركةُ الرومانسية يف كمعاهدة فرساي، وهي لغةُ األدب واملسرح والشعر، انطلقت م
وقد أصر الفرنسيون على تعيني مستشارٍ فرنسي يف كل وزارة من . جماالت األدب والفن

  . عن التركية فيهاالًوزارات الدولة لعلّهم يصلون إىل جعل الفرنسية بدي
إال أن ما جهر به الفرنسيون كان ما أصروا عليه من ضرورة جعلِ تدريس الطب 

وهكذا خاض امعيون معركةً حاميةَ الوطيس يف . الطيب باللغة الفرنسيةيف املعهد 
دعمهم للدكتور رضا سعيد مؤسس اجلامعة السورية، بأن يكون التدريس باللغة 

وهذا ما ألقى أعباًء جلّى على كاهل أساتذة املعهد، ويف طليعتهم . العربية وليس بغريها
ور أمحد محدي اخلياط، والدكتور مجيل الدكتور مرشد خاطر عضو امع، والدكت

سو العلوم األساسية، اخلاين الذين تولَّوا مهام وضع املصطلحات اليت حيتاج إليها مدر
 إىل مصطلحات األمراض والعوامل املمرضة، إضافةًالكيمياء والفيزياء والتشريح، ك

  .ن حتديد عناصرهاوغريِ ذلك من األمور الدقيقة اهلامة اليت ال يستقيم تعليم الطب دو
فقد كانت السلطات الفرنسية ترى أنه يكتفى بوجود املدرسة الطبية الفرنسية يف 

 احتياجات البالد يف ااالت الطبية، غري أن مسارعةَ األساتذة إىل توفري لتوفريبريوت 
املتطلبات الفكرية واللغوية دون أي إبطاء، قد قطع الطريق على كلِّ من كان يتذرع 
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  . لالنتقال إىل اللغة الفرنسيةام صالحية اللغة العربية لتدريس العلوم مربًربعد
هذا وما فتئ اجلاحدون ينكرون على اللغة العربية ما هلا من طاقات برزت 

 ا فذا من أقوامٍ أخرى وجدت فيها منطلقًالًطيلة عهد عامليتها، حني اجتذبت أجيا
فلقد .  بقعة الناطقني اا، متجاوًزا فريًدا كونياإىل جمال معريف كان حيتلّ موقًع

 لثقافة استوعبت مجيع ااالت الفكرية اليت ا متميًزا مثاليالًكانت اللغة العربية حام
تشكِّل األسس العميقة ملا يتوق إليه اإلنسان لالرتقاء بإنسانيته، واالنطالقِ من 

  .معرفة نفسه إىل آفاقٍ روحانية إميانية

فقد وجد األساتذة مصطلحات عربيةً مصقولةً يف خمتلف العلوم، أخذوها وهكذا 
من كتب ابن سينا والفارايب، وابن زهر وابن النفيس، وابن اهليثم والزهراوي، وأضافوا 

  . اشتقّوها من جذور عربية، أو حنتوها حبيث تتسق مع مقاييس العربيةاإليها ألفاظً

ت مخسة معاهد طبية عربية بني عام وحقيقة األمر أن دمشق كانت قد عرف
، كما أدرجها أستاذي الكبري الدكتور مرشد خاطر يف مقال له ه١٣٠١ وعام ه٥٥٠

 واستمر على حتريرها ١٩٢٤وهي الة اليت ظهرت عام . يف جملة املعهد الطيب العريب
شأه فأول هذه املدارس البيمارستان النوري أن.  مدةً تربو على ثالثني سنةامنفرًد

، مث تلتها املدرسة الدخوارية، مث املدرسة ه٥٥٠السلطان نور الدين الشهيد عام 
وكان التدريس يف تلك . اللبودية النجمية، مث املدرسة الدنيسرية، مث املدرسة الصالحية

املدارس يستند إىل كتب التراث الطيب العريب، وقد استمر نشاط البيمارستان النوري 
  .ه١٣٠١حىت عام 

م، وهو الذي ١٩٠١ ذلك أنشأ األتراك املعهد الطيب العثماين يف دمشق عام وبعد
 ا طبيا معهًد١٩١٩انتقل إىل بريوت طيلة احلرب العاملية األوىل، ليعود إىل دمشق عام 

اعربيان احلكم الفيصلي إب.  
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أنه ولعلَّها مناسبةٌ أذكر فيها ما ال يعرفه إال القليل عن الدكتور مرشد خاطر، وهي 
 قرب عاليه، »بتاتر«كان قد درس الطب يف املدرسة الفرنسية يف بريوت، وهو من 

وقد .  يف اجليش التركي حني وقع يف أسر القوات العربية الزاحفة إىل دمشقاًدوكان جمن
روى يل كيف استدعي إىل خيمة األمري فيصل الذي عرض عليه االنضمام إىل اجليش 

  .مع اجليش العريب وشارك يف تأسيس املعهد الطيبالعريب، وكان أن دخل دمشق 
لقد انربى امعيون يتصدون جلميع علوم العربية، مؤكدين ضرورة تسهيل 
التقرب من الفصحى يف مجيع ظروف احلياة اليومية ما أمكن لذلك سبيل، وهذا ما 

لتركية السائدة  األلفاظَ املقابلة لأللفاظ افهيؤواجعلهم يتجاوبون مع متطلبات العصر، 
  .يف احلياة العامة، وكذلك لأللفاظ األجنبية اليت دخلت مع االنتداب الفرنسي

وحني أُنشئت كلية اآلداب يف جامعة دمشق، كان على امعيني أن يلتفتوا إىل 
متطلبات ااالت الفكرية احلديثة، فرأينا األستاذ مجيل صليبا يتوىل أمور مصطلحات 

مصطفى الشهايب مصطلحات الزراعة، والدكتور عبد الكرمي اليايف الفلسفة، واألمري 
مصطلحات علم السكان وعلم االجتماع فيما بعد، وهذا إىل جانب الدراسات اللغوية 

سكندر ادر املبارك، وشفيق جربي، وعيسى إواألدبية ألمثال خليل مردم بك، وعبد الق
مع منذ تأسيسه يف أمور اللغة دون ومل تنحصر مهام ا. املعلوف، وعبد القادر املغريب

 حيمي نتاج األمة احلضاري، اغريها، فقد قام رئيسه بإنشاء دارٍ لآلثار تكون حرًز
  .والتفت إىل جتهيز املكتبة الظاهرية بكتبٍ حديثة تضاف إىل كنوزها التراثية

لى  يف وجدان األمة منذ إنشائه، وهذا ما جعله يحمل عالقد كان جممعنا حاضًر
موجة عارمة كانت جتتاح البالد بعد ايار اإلمرباطورية العثمانية، موجة تسعى إىل 

تراث جميد، وقد بدت ب ااستعادة اهلوية العربية، وإىل التمسك باللغة العربية رابطً
اجلماهري متكاتفةً يف صون ذاتيتها الثقافية من االجنراف مع عاصفة التغريب، اليت 
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البالد باحلضارة األوربية املتسلّطة على مقدرات الشعب كما فعلت أرادت أن تلحق 
 مع أفراد ا واحًدافقد وقفت املؤسسات التربوية والتعليمية والرمسية صفً. يف اجلزائر

افق االستقاللَ دون الشعب يف مطلبها هذا، وهنا يكمن سر التعريب السريع الذي ر
إبطاء، وهو وراَء وقوف امع ورئيِسه صامدين يف تصديهم لتيارات خفية كانت 

  .تعصف بالبالد، تريد النيلَ من أصالتها، وجينها ليسهل التحكّم مبقدراا

رغوليوث، املستعرب  قصةَ مقابلة له مع م)∗(فقد روى األستاذ سعيد األفغاين
، يف حديقة األستاذ حممد كرد علي، يتبين منها أنّ مرغوليوث كان الربيطاين املعروف

 من قبل حكومته ليبيت ليلةً يف دمشق، وثانيةً يف القدس، ليحطّ الثالثةَ يف مطار اموفًد
رأيته يهجم على موضوعه «: يقول األستاذ األفغاين. طهران، على موعد مع الشاه

لذي أبطأ بالبالد العربية على االقتداء بتركيا ما ا: األستاذ كرد علي فيناقش ،بثلدون ت
يف اتخاذ احلروف الالتينية؟ وملَ أضاعوا على أنفسهم هذا الرقي الباهر؟ فأجابه األستاذ 

 إىل خطأ ا مشًري-  على قلّة صربه على مساع مثل هذه الرسائل- بلطف وصدرٍ واسع
 وأن األتراك أنفسهم قد  على العرب ال تحصى،اهذه الفكرة، وأن وراءها أضراًر

: فمارى مرغوليوث يف كل ما مسع وقال. أضاعوا مركزهم يف الشرق بتبديل حروفهم
إن أملَه وطيد يف أن حيذو الشاه حذو أتاتورك، وإن العرب ال حيملهم على تغيري 
كتابام إال حاكم قوي مثل أتاتورك أو الشاه لوي، وهو مسافر إىل طهران لدراسة 

  .»اب تأخر الشاه عن املبادرة إىل فرض األحرف الالتينيةأسب

إا وقفةٌ مشهودة يف الدفاع عن العربية، وقفةٌ تدرأ عنها أخطار السياسات 
االستعمارية املتكالبة على الوطن العريب، وتبعد عن اللغة العربية أشباح ما حلّ باألتراك 

  .ين مكاسبِ االلتحاق بالغربالذين فقدوا الصلةَ بتراثهم ومل يتمكنوا من ج
                                                           

  .١٨٣من حاضر اللغة العربية ص١٩٧١سعيد األفغاين  )∗(
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  أيها السيدات والسادة

هذا غيض من فيضِ ما قام به أسالفنا يف هذا امع، الذي أضحى تأسيسه سنةً 
سارعت إىل اتباعها األقطار العربية األخرى، فقد أنشئ امع العريب الثاين يف مصر 

  .عةَ جمامع عربية، وتتاىل إنشاُء اامع إىل أن بلغ عددها تس١٩٣٢عام 

 على تأسيس جممعنا، ال ا مبرور تسعني عاًمالًوإين يف وقفيت يف هذا املقام حمتف
يسعين إال أن أحنين بكل إجالل وإكبار وتقدير، أمام ذلك اهود اجلبار الذي أوصل 
أسالفنا األوائل إىل ما أجنزوه يف سنوات قليلة من إرساٍء جلذور التعريب اإلداري 

 وراء ا إعجايب مبا بذلوه من جهود يف خدمة العربية، سعًياواالجتماعي، مؤكًدوالعلمي 
وكنت قد شرفين امع . إيصاهلا إىل املكانة اجلديرة ا يف االستجابة ملتطلبات العصر

 ألستاذي الدكتور أسعد احلكيم، بترشيح من ا خلف١٩٧٩ً عام الً عامابانتخايب عضًو
  . للمجمعا سبح وكان رئيًسأستاذي الكبري الدكتور حسين

 موعة من األخيار، تفضلوا الًوإنه ليشرفين يف هذا املقام اليوم أن أكون ممثِّ
وأسبغوا علي صفةَ املتقدم على أقرانه، ألسري برفقتهم حنو انفتاحِ جممعنا على العلوم 

ط البحوث فهم من أنفق اجلزَء األكرب من عمره يف التعليم اجلامعي، وختطي. احلديثة
 ختصصات ال الًاجلامعية، واإلشراف على الدراسات، ومنهم من انضم إىل جممعنا حام

 أن تتضافر جهودنا لإلسراع باخلطوات  وطويل نأملُوإنه ملسار شاق. عهد للمجمع ا
  .اليت توصلنا إىل مسايرة العلوم احلديثة يف تطورها السريع، وجعلها يف متناول أبنائنا

فكيف تكون .  نقبل أن يقالَ بوجود مشروعٍ يدخلنا إىل جمتمع املعرفةحنن ال
اللغةُ العربية قد خرجت من جمتمع املعرفة والعرب من بناة دعائمه، والثقافةُ العربيةُ 

س استندت إليه احلضارات املسيطرة على عامل اليوم، ومازال تراثُنا يفخر اإلسالمية أُ
  لعلوم احلديثة، وبقيت ألفاظُها العربية مدجمةً يف لغات العامل؟ لابكتبٍ اعتمدت منطلقً
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إن املعرفةَ مل تغادر ثقافتنا اليت تعيشها جمتمعاتنا، وكلُّ ما علينا القيام به هو 
  .استدراك ما فاتنا طيلة سنوات عديدة من عزلة فرضتها صروف الدهر

ةً مل يخب تألُّقها، إال أا قية حيفقد بقيت معرفةُ العلوم التراثية العقلية والتطبي
 علمية  املتحضر، باالعتماد على كشوفانقطعت عن مسارٍ مادي سلكَه العاملُ

وقد .  مل يكن ليدركَها دون ذلكأَمداًءأنتجت وسائلَ أضافت إىل حياة اإلنسان 
ة وصلت إلينا تلك املنتجات جاهزةً مل نشارك يف صنعها وتطويرها فبعدت الشقّ

  .بني علومنا وعلومهم
أفلح امعيون األوائل يف سلوك طريقة عجلى أوصلتهم إىل تعريب العلوم، 

ذلك أم . الذي هو مفتاح تفهم العلوم الغربية، ومرقاةٌ إىل املشاركة يف تطويرها
كانوا ينعمون بتأييد الدولة واملؤسسات الرمسية ومجاهريِ الشعب، لشق الطُرقِ 

 ةً كانت متفشيةً يف البالدالسريعةياملوصلة إىل التعريب الشامل، متجاوزين أُم.  
وحنن اليوم إذ ننعم برعاية الدولة ملهمتنا يف خدمة اللغة العربية، منذ خطاب 
القسم للرئيس بشار األسد، الذي أكّده يف القمة املنعقدة يف دمشق، وأحلقه بقرارٍ 

ه مصاعب مجةً يف إعادة االعتبار إىل ية، نواجِيفتح الطريق أمام التمكني للغة العرب
  . حلياة جمتمعناالغتنا حموًر

فهناك تيارات خفيةٌ من نوع جديد تعصف بأدمغة شبابنا ومثقفينا، الذين تنكروا 
للغتهم، واستظهروا أصالتهم، ليعطوا كلَّ االعتبار للغة واحدة حتاول أن تفرِضها 

ام يقفز نظ« )∗( والعوملةُ كما يقول حممد عابد اجلابري.العوملةُ على مجيع اتمعات
على الدولة واألمة والوطن، نظام يريد رفع احلواجز واحلدود، إنه نظام يعمل على 

  .»إفراغ اهلوية اجلماعية لألمة من أي حمتوى، ويدفع إىل التفتيت والتشتيت

                                                           
  .٢٢ العوملة واهلوية الثقافية ص١٩٩٨حممد عابد اجلابري  )∗(
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سنة شبابنا، وما يكتبونه إن ما نراه من غَلَبة التعابري والتراكيب األجنبية على أل
من عربية سوقية حبروف أجنبية يف مراسالم على اهلواتف اجلوالة والفضائيات، 

 التجارية، وهم جيهلون معناها، املَحالِّوما يعجبون به من أمساء أجنبية على 
 عن العربية، كلُّها أمور جتعلنا الًوكذلك ترجيحهم للتعليم باللغات الغربية بدي

أهي . ءل عن املستقبل الثقايف هلذا اجليل املتنكِّر للغته، وعن أسباب هذا املسلكنتسا
بالص ة إىل اللغة العربية، أم هي على العكس شعورغار أمام احلضارة نظرةٌ دوني

الغربية اليت حتملها تلك اللغات؟ هل حنن نواجه هزميةً داخلية عند الشباب، وقد 
ا إىل لغتهم العربية،  مع واقبرزت نتيجةً ملغالبةعٍ تزداد الصعوبات فيه، فينسبو

  يتهموا بالتقصري يف إيصاهلم إىل الفردوس الغريب؟

حنن ال ننكر أمهيةَ االنفتاح على اللغات األجنبية، بل الولوج إىل صميم آداا 
نغماس يف اللغة العربية لغةً اللنستفيد من جتارب تلك الشعوب، كما أننا ال نطلب ا

منـزهة مبجلة، وال نصر على متلّك شعرها وأدا وإدراك دقائق مجالياا ملن ال 
يستهويه ذلك، بل إن كلَّ ما نصبو إليه هو أن نعيد اللغةَ العربية إىل وجدان األمة، 

قبل أن يستهان باللغة العربية ال ن. ونبعد عنها االتهام بأا من أدوات التخلف
يف حقيقتها من أقوى اللغات يف العامل قدرةً على التطور طاقاا، فهي و

واالستيعاب، بفضل ما تتميز به من ليونة اشتقاقية، وغزارة يف اجلذور ويف املقاييس 
  .اللغوية، فال جيوز أن نحمل لغتنا تقصري أبنائها يف خدمتها

ل اليومي إن قبولَنا لتلك التصرفات الشاذة، وإلخراج لغتنا من حالوة التعام
على مجيع املستويات، أمر يقف حجر عثرة يف طريق تطابقها مع متطلبات العصر، 

هي احلامل الوحيد لكل علم ولكل معرفةافاللغة حق .  

من العودة إىل االرتباط الروحي باللغة، إذ إن اللسانَ هو صورة عقل املتكلم، البد 
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بعد الناطقذيب وكل مماطلة يف التمكّن من اللغة ياللغوي و ا عن تربية احلس 
  .السليقة، وتصفية الذوق والتمتع جبماليات اللغة

 تالسواكن يف اإلنسان، وقد أعي شعرها أعمق ا لغة العلم واألدب، حترك حبورإ
بالغتها وإجيازها براعةَ املترمجني حني أرادوا نقل القرآن الكرمي إىل لغات أخرى، بل 

سبحان من خفي يف ظهوره « )∗(لصعاب حني أرادوا نقلَ قول ابن عريبإم جتشموا ا
 معذور خري هالك«: أو نقلَ األقوال املأثورة يف احلث على القتال ،»وظهر يف خفائه

  .»ةة وال الدنيرور، املنيمن ناجٍ فَ

ل يف كلماتختزموفورةٌ يف لغتنا وقليلة يف اللغات األخرى، ،إن الصور اليت ت 
  :قول السهرورديك

 عودوا بنور الوصل يف غَسق اجلفا     
  

      ليلٌ والوصـال صـباح فاهلجر 
  

  أيها السيدات والسادة

 جعل امع يذوب يف بريق عبقريام، ا مثيًنالقد انتظم امعيون األوائل عقًد
كِسلك الدر يخفيه النظام، فبقيت لنا مسامهام تنري طريقَنا يف مسعانا لبذل ما 

  .نستطيعه ملضاهاة ما صنعته تلك النفوس األبية واهلمم العلية يف خدمة اللغة العربية

  حنن ندرك ما حييق بلغتنا من ديدات وحتديات

  فأما التهديد فَقَدمنا راسخةٌ يف التصدي له

دقة يف العمل، مؤمنني بلغة ال وأما التحديات فإننا نواجهها بالصرب واألناة وال
  .بهات يف مقدرا على مطاوعة كل اجتاه يسلُكه الفكرلشهلا اتطو

وإن جممعنا اليوم ينظر إىل التوسع يف اهتمامه بذلك السيل املعريف العاملي، الذي 
                                                           

 .٥٥٢ ص٢الفتوحات املكية ج: حميي الدين بن عريب )∗(
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 عميقة يف معظم العلوم، فجعلها تنـزِلُ من عمومياا إىل تفصيلِ اخطّ أثالًم
ت، لتعود إىل إنتاج  كمسلّمااقائًمما كان ملكونة لعاملنا، وتعيد النظر فيالعناصر ا

عوم دراساتبإىل موقع اإلنسان يف ل ة االعتبار عيددقائق اجلزئيات يف الكون، وت
  .عاملٍ بدأت تتداعى األسوار اليت كانت حتول دون فهمه لكثريٍ من أسرار اخلليقة

 العلمية  تشكيل جلان جديدة تتصدى للحقائقتأكيد ضرورةإىل وهذا ما دعانا 
اجلديدة، يف حقولٍ معرفية ملحة، كالبيئة واملعلوماتية، واللسانيات وعلم اإلنسان، 
 االت اليت حتتاج إىل مصطلحاتوالعلوم االجتماعية واألدب املقارن، وغريِها من ا

  .مبنية على دراسات دقيقة تعطيها قاعدةً متينة يف حبر اللغة العربية

ت قليلة هيئةً فنية مكونة من أفراد جامعيني يتابعون سنوامنذ وقد أحدثنا 
 على أعلى املستويات للمجمعيني، يف دراسام ادراسام العليا، ويكونون أعواًن

  .اليت حتتاج إىل استقصاءات يف النصوص وتوثيقٍ ملصادر البحوث

وسوف يسعى جممعنا إىل إمتام مهمته املُلحة يف توحيد املصطلحات التدريسية 
وضع التعريفات الدقيقة اليت يستند إليها ل ااملستعملة يف اجلامعات السورية، تأكيًد

  .كلُّ بيان علمي

إن مسعانا يف إعادة اللغة العربية لغةً حاملة للعلوم على اختالفها، مساوقةً هلا 
يف تطورها، وأداةً للنهوض مبجتمع قد جار عليه الزمان، وأثقلت كاهلَه تقلّبات 

ا يهدف إىل احتواء أجيالنا اجلديدة يف نعماء بالدهم، إلبعادهم عن الظروف، إمن
امني لتراثهم كناقضة الغزل، الشعور بالصغار أمام القوى العاملية، كي ال يكونوا هد

وال يتنكّروا لذاتيتهم الثقافية، بل يقوى شعورهم باالنتماء إىل ثقافة شاخمة 
  .م أفئدميستظلّوا، وتدخل معاملُها إىل صمي

  



  ١١٦٤

  

  

  

  امععضو مازن املبارككلمة الدكتور 

  االحتفال مبرور تسعني عاما يف 

  )م٣٠/٦/٢٠٠٩ (على تأسيس امع

  

  جممع اللغة العربية بدمشق

  هـرتـه وسيـنشأت

وحنن . قصة جممعِ دمشق قصة مسرية ثقافية بلغت اليوم من عمرها تسعني سنة
معنا إمنا نؤرخ يف احلقيقة ملسريحني نؤر مع ختنا الثقافية؛ ألن احلديث عن ا

 ال لسنة واحدة ثامنة بعد األلفني أو تاسعة، ولكنها لثقافة ،تأريخ لنا ولثقافة دمشق
ا يف اللغة واألدب ميثل ثقافة أمتنا إىل اليوم وما عرفت عمالً ثقافي. دمشق اخلالدة

 ونزع عنها ، الذي كسا البالد والعباد ثوب العروبة الناصع،كعمل جممع دمشق
ا لغويعلى األلسنة واألقالم، وبعث يف أبناء الشعب وعي ا ثوب التتريك املفروض

 واستبدال العريب ،استجابوا معه لدعوة التعريب ومساع احملاضرات وإحياء التراث
  .بكل ما هو أجنيب دخيل

لقد بدأت املسرية بقرار من أول حاكم عريب يف العهد الفيصلي صدر يف 
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وإن من حق أولئك الرجال الذين عربوا يف . م١٩١٩من حزيران سنة الثامن 
 أن نقف قليالً عند إجنازام لنرى ،عصرهم ما مل نستطع حنن أن نعربه يف عصرنا

  :العزمية واإلرادة والسرعة يف التنفيذ

  . دخل األمري فيصل مدينة دمشق١/١٠/١٩١٨يف 

  .كِّلت احلكومة العربية ش٥/١٠/١٩١٨ويف 

 أُنشئت الشعب واللجان وكان منها شعبة الترمجة ٢٨/١١/١٩١٨ ويف
  .والتأليف وجلنة املعارف

 دجمت شعبة الترمجة والتأليف يف جلنة املعارف، وجعلتا ١٢/٢/١٩١٩ويف 
  .ديوانا واحدا محل اسم ديوان املعارف، وأُسندت رئاسته إىل األستاذ حممد كرد علي

 واستقل عن شعبة » العلميامع«عارف  سمي ديوان امل٨/٦/١٩١٩يف و
  .املعارف ومهامها، وتوىل األستاذ كرد علي رئاسته

  . عقد امع العلمي جلسته األوىل يف العادلية٣٠/٧/١٩١٩ويف 

الغريب للجامع  محل اسم الباب  مدرسة قدمية يف حي دمشقي»العادلية«و
الدين زنكي بدأ بإقامة بنائها وكان نور ، )١(»باب الربيد«األموي فعرِف بـ 

، وهي اليوم جمددا فجاء امللك العادل وأعاد بناءها ،ولكنه قضى رمحه اهللا قبل متامها
تضم ضرحيه، وكانت من أكرب مدارس دمشق وأشهرها، وقد أكل جرياا من 

  .جوانبها فصغرت واستقرت على ما هي عليه اليوم

 ألن أصحاب املذاهب الفقهية ولقد كثرت املدارس يف دمشق وازداد عددها

                                                           
  .هو املعروف اليوم بباب املسكية: )١(
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اختذوها دورا لقَضائهم وقُضام ومدارس لفقهائهم؛ فكان لكل مذهب مجلة من 
وكانت املدرسة العادلية أشهر مدارس الشافعية، أقام فيها . املدارس يف أحياء املدينة

يربس قاضي قضام، كما اختذوا املدرسة الظاهرية املقابلة هلا واليت فيها قرب الظاهر ب
  .مكانا لنواب القاضي

وكانت العادلية حني صدر قرار إنشاء امع مسكنا ملفيت دمشق، وهي جماورة 
لبيته، ومل يمع أن يبقى يف دار احلكومة حيث ديوان رق لألستاذ كرد علي رئيس ا
 فاستأذن احلاكم ، فبحث عن مكان مناسب فاهتدى إىل املدرسة العادلية،املعارف
لى إخراج ساكنها واختاذها مركزا للمجمع، واستطاع الكرد علي أن خيرج فوافق ع

ساكنها وأن يرممها ويصلحها وأن يفرشها حىت أصبحت بعد ستة أسابيع صاحلة 
 ٣ فعقدوا فيها جلستهم األوىل يوم األربعاء يف ،الستقبال امعيني الذين اختارهم

 وهو تاريخ انتساب الدفعة م،١٩١٩ متوز سنة ٣٠املوافق ه ١٣٣٧ذي القعدة 
  . والذين بلغ عددهم مع األستاذ كرد علي اثين عشر عضوا،األوىل من أعضاء امع

لقد تساءلت عن السبب يف اختيار العادلية مركزا للمجمع، وملاذا اختارها 
  األستاذ كرد علي من بني املدارس الكثرية املنتشرة يف دمشق؟

  :أيها السادة

زج حديث التاريخ بآمال رمبا راودت من اختار تلك املدرسة امسحوا يل أن أم
 أعلِّل ،إلقامة امع، ورمبا كانت وحيا من آمايل أنا وتطلعايت حنو امع ورسالته

  .ا قيام امع يف تلك املدرسة من ذلك احلي الدمشقي القدمي

مكانا هل املصادفة وحدها هي اليت جعلت األستاذ كرد علي خيتار العادلية 
 ذلك كذلك فإن املصادفة إذا رافقها الذكاء يف االجتهاد واحلكمة نللمجمع؟ إذا كا

  . فحري ا أن تكون ضربا من اإلهلام املوفَّق،يف التقدير واإلخالص يف النية
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ل مدرسة هلا يف تارخينا املدرسة العادلية مبعنى من معانيها الثقافية متثِّ: أوالً
لتعليمي ذكر ال تنساه دمشق؛ ففيها كان علماء األمة وأئمتها الثقايف والعلمي وا

؛ فيها أقام أبو شامة صاحب يقيمون ويتتابعون على التدريس والتأليف ونشر العلم
ف عشرات الكتب النفيسة اليت تركها ، ومؤلِّ»الروضتني يف أخبار الدولتني«كتاب 

ي القضاة، وفيها ألَّف كتاب وقفًا على خزانة العادلية، وفيها سكن ابن خلكان قاض
»فَوبكي قاضي الشام »ات األعيانيس اإلمامان الشافعيان تقي الدين السوفيها در ،

وشيخ اإلسالم يف عصره، واء الدين السبكي، وفيها نزل ابن مالك صاحب 
األلفية ودرس، أفليس حريا ذه املدرسة اليت أقام فيها أولئك األئمة األعالم 

 أن تكون سريا من ، فدرسوا فيها وألَّفوا فيها ونشروا منها علومهم،ماهلُوأمث
وقد أشار األستاذ ! بعدهم استمرارا لرسالتهم يف نشر العلم والثقافة وإحياء التراث؟

نشئت لرعاية اللغة العربية والعلوم إن العادلية أُ: كرد علي مرة إىل هذا املعىن فقال
الذي قضت إرادته أن تعود مكانا لعلمٍ ينشر وأدبٍ يذكَر اإلسالمية، واحلمد هللا 

  .بعدما ساد فيها من كساد

 ،إن امع يف باب الربيد من دمشق القدمية ميثِّل مبعىن من معانيه اجلغرافية: ثانيا
أي من معاين موقعه ما يوحي به باب الربيد من انطالق الرسالة الثقافية واحلضارية 

من املوقع الذي كان ينطلق منه بريد ،ع أن يؤديها وأن يطلقهاراد للمجماليت ي 
الدولة األموية إىل أصقاع عماهلا يف العامل؛ فمن باب الربيد كانت تنطلق رسل 
راد معاوية وعبد امللك ومروان وهشام إىل عمال الدولة حيثما كانوا، كذلك ي

يكد ميضي على تأسيس لرسالة امع أن تنطلق إشعاع حياة وتواصل ثقافة، فلم 
امع شهران حىت كانت رسائل رئيسه تنطلق إىل اامع الغربية وإىل علماء العامل 

مع وتوضثهم عن قيام اح هلم رسالتهيف الشرق والغرب حتد.  
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وأما املوافقة األخرى اليت أراها يف اختيار العادلية مكانا للمجمع فهي أن : ثالثًا
ة العلم والثقافة، رسالةَ احلضارة العربية اإلسالمية اليت كانت رسالة اخلري، رسال
 واليت قام امع ليتابع مسريا، رسالةٌ ال بد هلا من ظَهر يعينها أو ،العادلية تنشرها

قوة حتميها، فإن مل يكن من األحياء فَلْتستلهمه ممن مضى رمسه وجسمه، وبقي حيا 
ح الدين األيويب قاهر اإلفرنج املالصق للجامع على الدهر ذكره وامسه؛ فضريح صال

األموي من جهة، وضريح الظاهر بيربس قاهر التتر يف الظاهرية جتاه العادلية من 
جهة ثانية، وضريح الشهيد نور الدين حممود زنكي الذي شاد األساس األول 

قادة رمز للعادلية على بعد أمتار من العادلية يف سوق اخلياطني، وكلٌّ من أولئك ال
  .للنصر على أعداء األمة ومحاية أرضها ورسالتها

إن العادلية قامت على إرث علماء األمة الذين عاشوا فيها ودرسوا وألَّفوا، 
ويف باب الربيد حيث كان ينطلق الربيد من عاصمة الدولة، وبني ظهراين أولئك 

م  تلك املعاين وتستمد منها قيإن العادلية يف موقعها اجلغرايف متثِّل كلَّ. القادة العظام
  .العمل والفداء واإلخالص والعطاء

  :أيها السادة

لست أكتمكم أنين اآلن يف هذه القاعة اجلميلة اجلديدة ويف هذا املبىن اجلديد 
يف هذا احلي اجلديد ال أشعر حنو هذه اجلدة واحلداثة مبا كنت ومازلت أشعر به 

يقولون إن األلفة ! سة العادلية القدمية يف باب الربيدوأنا على عتبة امع يف املدر
تذهب الغربة، وال واهللا مازال الشعور الذي ال يوصف من اهليبة واجلالل الذي 
كنت أشعر به وأنا صغري مث شاب عند باب امع يف باب الربيد، والذي مازلت 

 التاريخ أو كأنين مازال يعتريين وكأنين واقف يف حمراب ...أشعر به حىت اآلن
  .اخترقت الزمان وعدت إىل املاضي بل عدت نقطةً صغريةً يف أعماق التاريخ
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إن أحجار العادلية تلك الكبرية اخلشنة حتمل إيلَّ رائحةً من أريج املاضي تارخيًا 
ى ذلك بيديا حىت لكأين أتقرإين أمسع كل حجر من تلك احلجارة . وتراثًا وجمد

قف أحدثْك من أنا؟ ومن وضعين هنا؟ ومن مر يب : الضخمة السمراء يقول يل
  ؟ لتعرف من أنا ومن أنت؟هنا؟ وما مر من األحداث هنا

  :أيها السادة

 يف باب الربيد بعد انقضاء تسعني )امع العلمي العريب(أعود بكم اآلن من 
حبي املالكي يف دمشق ) جممع اللغة العربية(سنة على والدته ألقف معكم يف 

  :أعود ألذكِّركم باملراحل اليت قطعها يف مسريته. اجلديدة

  .م٨/٦/١٩١٩ أُسس امع يف  تبدأ حني:املرحلة األوىل

  . مل يكن للمجمع يف تلك املرحلة نظام أو قانون يسري عليه-

اللغة العربية إحياًء وتدريسا وترمجة وتأليفًا ونشرا :  وكانت أغراضه تتناول-
ومصطلحا، واملسؤولية عن املكتبة الظاهرية، وعن اآلثار مجعا ورعاية، وإصدار 

  .، ومازالت تصدر إىل اليومم١/١/١٩٢١ول منها يف جملة؛ صدر العدد األ

 أما أعضاؤه فكانوا اثين عشر عضوا، منهم ستة أعضاء يؤلَِّفون مع الرئيس -
، وهلا أمني سر يكتب حماضر اجللسات، ويطلقون على هؤالء )اللجنةَ اإلدارية(

وأما . حيان أخرىاألعضاء اسم املوظفني حينا واملالزِمني حينا آخر، والعاملني يف أ
  .بقية األعضاء فهم الشرفيون، وهم من العلماء املقيمني يف دمشق

جتتمع اللجنة اإلدارية يوميا، وأما اآلخرون فيحضرون جلسة امع األسبوعية 
  .ويشاركون زمالءهم يف أعمال امع وجلانه ماعدا األمور اإلدارية واملالية

  .م١٩٢٢ واستمرت هذه املرحلة حىت سنة
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م بدأت مرحلة جديدة حني عزمت احلكومة على افتتاح ١٩٢٣ويف سنة 
 اسم ت، وضمها إىل معهد الطب ومعهد احلقوق حتمدرسة اآلداب العليا

اجلامعة السورية، ورأت أن يكون امع أيضا تابعا للجامعة ومن إداراا، 
م طويالً، م، ولكن ذلك مل يد١٩٢٣وصدر ذلك بصك رمسي يف حزيران سنة 

ألن امع وجه مذكِّرة إىل احلكومة طلب فيها فصل امع عن اجلامعة 
م وعد هيئة مستقلة ١٩٢٦واستجيب طلبه ومتَّ فصله عن اجلامعة يف آذار سنة 

  .تتمتع باالستقالل اإلداري واملايل

ويف هذه املرحلة أُلغيت تابعية اآلثار ومجعها للمجمع وكلِّف اإلشراف 
 أصبح مرتبطًا ،م أول نظام للمجمع١٩٢٨مث صدر يف عام  ...يها علمياعل

  .مبقتضاه بوزارة املعارف

  .وأُجيز له أن يفتتح فرعا للمجمع يف حلب

  . عدد أعضائه بعشرينوحدد

م نشيطًا يف نشر الوعي اللغوي ١٩٢٩واستمر امع يف مسريته بعد عام 
م مرسوم مجهوري يعرف ١٩٤٣ آب ١٢ والثقايف وإلقاء احملاضرات حىت صدر يف

امع، ويشرح أغراضه وعمله، ويضع له نظاما داخليا يبين طريقة انتخاب رئيسه 
  .وأعضائه ومهامهم وينظِّم عقد اجللسات وتأليف اللجان

 واشترط إقامة أعضائه يف دمشق مما ،روقد ألغى هذا املرسوم صلة امع باآلثا
 ضرورة اهتمام امع بوضع املصطلحات وتوحيدها يف  وأبرز،ألغى فرع حلب
  .األقطار العربية

م أن تويف رئيس امع ومؤسسه األستاذ حممد كرد ١٩٥٣وحدث يف عام 
  . فانتخب األستاذ الشاعر خليل مردم بك خلفًا له يف رئاسة امع،علي
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مع مرحلة جديدة تغير فيها وبعد قيام الوحدة بني مصر وسورية دخل ا
 ق وقام احتاد اامع اللغوية فأصبح جممع دمش»جممع اللغة العربية«امسه فأصبح 
وقامت جهات رمسية حكومية أخرى مبشاركة امع يف كثري من . عضوا فيه
كالكليات واملعاهد الطبية والعلمية اليت شاركت يف التعريب ووضع ..أنشطته

 املسؤولية عن اآلثار وعن احملاضرات يف املصطلحات، وكوزارة الثقافة اليت تولَّت
املراكز الثقافية املنتشرة يف أحياء املدينة، وسمح للمجمع أن يستعني باخلرباء من 

  .غري امعيني

  .م٢٠٠٠وبدأت املرحلة األخرية بعد عام 

وهي متثِّل السنوات األخرية من مسريته، وهي سنوات نعم فيها امع 
سد  برسالته؛ إذ أصدر الرئيس بشار األسية واهتمامهابرعاية القيادة السيا

م حدد فيه أغراض امع املتصلة باللغة والتراث ٢٩/٥/٢٠٠١مرسوما يف 
والتاريخ حمافَظةً عليها وعنايةً بدراستها ووضعا ملصطلحاا ووقوفًا يف وجه 

  .العامية وحدا من انتشارها

الفنيني واخلرباء من اجلامعيني، وحدد ومسح هذا املرسوم للمجمع أن يستعني ب
  .عدد أعضاء امع خبمسة وعشرين، وجعله مرتبطًا بوزير التعليم العايل

املرجَع م جعل امع ١١/٩/٢٠٠٨مث أصدر الرئيس األسد مرسوما ثانيا يف 
يف القطر، وصنف أعضاءه عاملني أو فخريني أو أعضاء شرف األعلى للغة العربية 

ني، وألغى عنهم شرط اإلقامة يف دمشق، وترك للمجمع حرية تأليف أو مراسل
  .اللجان، ونظَّم مواعيد إقامة املؤمترات السنوية

 كانت حملةً موجزةً إىل مسرية امع وأبرزِ ما طرأ عليه - أيها السادة -تلك 
عا فيها من تغري أو تطور، ولعلنا لو ألقينا نظرة عامة أفقية تشمل املاضي واحلاضر م
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لقلنا إن امع قدميا كان يهتم باجلوهر، وهو اليوم يف عصر احلداثة يهتم بل ميثِّل 
كان امع القدمي على قلة ما بني يديه من إمكانات ! عصره عنايةً باجلوهر واملظهر

مادية وانعدامٍ للتقنيات احلديثة يسابق الزمن ليحقق الغايات، ويقطع املسافات زمانا 
لداخل واخلارج، وامع اليوم أتاحت له التقنيات املعاصرة ما مل تتحه ومكانا يف ا
 فال آلة كاتبة وال حاسوب وال ين كانوا يكتبون كل شيء بأيديهم،للقدماء الذ

وسيلة اتصال، عندهم موظف أو اثنان ومراسل واحد، ومع ذلك فقد قدموا ما 
ولكن احلياة املعاصرة غيرت  .قدموه، وأنتجوا ما أنتجوه، ومسع العامل أصوام

وزادا طوالً، ومل ) الروتني(أساليب العمل من ناحية ثانية، وعقَّدت سلسلة الرتابة 
وإليكم مثاالً واحدا عرفته من ! جتعلنا املعاصرةُ بتقنياا أكثر سرعة يف كل شيء

هو من و. أمثلة كثرية تصور سرعة التنفيذ وحكمة التصرف عند األستاذ كرد علي
ال أعرف مثله يف النشاط وسرعة االستجابة؛ إنه ال يكاد يفكر يف األمر ويستقر 

  :إنه يصدق عليه قول املتنيب! على الرأي حىت ميضيه دون تأجيل

 إذا كان ما ينويه فعالً مضارعا     
  

      لقى عليه اجلوازممضى قبل أن ت 
  

) ملغريب والتنوخيمها ا(يف إحدى جلسات امع طلب إىل اثنني من أعضائه 
أن يكون دوامهما من غدمها يف ديوان املعارف، فاستمهاله حىت يصدر قرار 

م بناًء على الطلب الشفهي من احلاكم العا«: حلاكم، فتناول ورقة وكتب عليهاا
هذا القرار من طرفنا وحني يرونكم :  وقال هلما»يندب فالن وفالن إىل الديوان
لقد متَّ الندب أو النقل بساعة وهو أمر . ن طرفهمغدا عندهم يصدرون القرار م

  !حيتاج مثلُه عندنا اليوم إىل أسابيع

أمل يكفكم أن رئيس امع استطاع يف ستة أسابيع أن خيلي العادلية من 
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ساكنيها وأن يرممها ويفرشها وينجز كل ما تتطلبه لتصبح مكانا صاحلًا للمجمع 
  !ومتطلباته؟

وم على عتبة عصر جديد يأمل فيه ازديادا يف نشاطه وبعد، إن امع الي
 ا بوسائل حتقيق أغراضه حىت يبلغ املستوى املرجوا يف عمله وجلانه، ورقيعوتوس
يف ظل العون الرمسي من القيادة السياسية اليت محلت رسالته اللغوية فجعلتها 

 أن تلقى لغتنا، وهي تاج إحدى قضايا األمة العربية يف مؤمترات القمة، وإنا لنرجو
قوميتنا، من القيادات العربية كلِّها ما تستحقه، لتكون رمزا صادقًا لوحدة هذه 

  .األمة وعنوانا هلويتها

  :أيها الزمالء امعيون

لقد احتفلتم اليوم مبعاصرتكم السنة التسعني من عمر جممعكم، وإين ألرجو 
 أن حيتفلوا -  بارك اهللا يف أعماركم -  عمرهمن يعاصر منكم بلوغ امع املئة من 

  .به االحتفال الالئق مبسرية قرن من البناء اللغوي والعطاء الثقايف
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  حفل استقبال

  حممد حمفلاألستاذ الدكتور 

  عضوا يف جممع اللغة العربية

  

 م ٤/٣/٢٠٠٩ -  ه ٨/٣/١٤٣٠يف الساعة السادسة من مساء األربعاء 
، عضوا يف جممع اللغة العربية، حممد حمفلاحتفل امع باستقبال األستاذ الدكتور 

األدب وأصدقاء يف جلسة علنية، حضرها خنبة من رجال السياسة والعلم و
  .املُحتفى به وطالبه

بدأ احلفلُ بكلمة األستاذ الدكتور مروان احملاسين، رئيس امع، اليت رحب 
فيها بالسادة احلضور، وهنأ الزميل امعي اجلديد، بانضمامه إىل جممع اخلالدين، 

  .متمنيا له مسرية طيبة حافلة بالعطاء

.  كلمة الترحيب بالزميل اجلديدعبد اهللا واثق شهيدمث ألقى األستاذ الدكتور 
  .فتحدث عن سريته، ومكانته العلمية، وجهوده يف خدمة العلم

عن سلفه الراحل  كلمته، اليت حتدث فيها حممد حمفلمث ألقى األستاذ الدكتور 
  .الدكتور عبد الكرمي اليايف العالمة

 :وننشر فيما يلي كلمات احلفل
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  رئيس امعكلمة الدكتور مروان احملاسين
  يف حفل استقبال

  حممد حمفّل  الدكتور
  

  أيها احلفل الكرمي
  .تتميز كل أمة عن األمم األخرى مبا تعتربه يمثّل حقيقتها

ذلك أن التاريخ املتداول لألمم هو ما يثبته املؤرخون سواء أكانوا أبناء تلك 
ا بتسجيل األحداث وترتيبِ ما جيدونه من معطيات،  اختصوالًاألمة، أم كانوا رجا

ا متثل توضيحشاملة يعتقدون أ جوا إلينا بنظرةخريف تلك الي ملا جرى من أحداث 
  . الزمنية اليت يؤرخون هلااملرحلة

إال أن األفراد، وكذلك الشعوب، يف تصرفام اليومية يتجاوزون تلك 
منية ليحتفظوا يف ذاكرم احلية مبا يعتربونه خالصةَ األحداث وما يربطها من تراتبية ز

رقاةً إىل ما يطمحون إليه يف مستقبلهماذاتيتهم، ويعتمدونه مرجعم، وملتصرفا .  
إن االرتباطَ باملاضي هو مستند إحساسِ األمة بوجودها، حىت لو كان هذا 

سترالياا الشمالية وأك حمدود اآلفاق، كما يف األمم احلديثة يف أمريااملاضي قصري.  
أما األمم العريقة اليت دارت عليها الدوائر، وتعرضت ألشكال من صروف الدهر، 

  . يف حاضرهاترسيخهفهي ختتار من ماضيها ما يمكنها االعتزاز به، وتسعى إىل 
فإن إيطاليا احلديثة ال تعتد بأجماد روما اإلمرباطورية اليت دالت دولتها بعد أن 

معظم العامل املعروف يف زماا، بل إن احلداثةَ اإليطالية تتركّز يف تعظيمٍ ملكت 
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النطالق عصرِ النهضة من ربوعها، ومازالت األجماد الفنية يف الرسم والنحت، 
رةً تؤكّد عبقريةَ تلك األمةااملرتبطةُ بتلك احلقبة منبعفْخلإلهلام الفين، وم .  

بأولئك الفنانني من أمثال فيالسكويز وغويا وكذلك فإن إسبانيا اليوم تعتز 
وزورباران، وأولئك الكتاب من طبقة ثرفانتس، والشعراء كغارسيا لوركا، وال 
تذكر أجمادها املزعومة يف استعمارِ أمريكا اجلنوبية، والقضاِء على حضارات رائعة 

 انطالقة ا قد بدأت تستعيد أجماداألندلس كحضارات األزتيك واألنكا، ولو أ
  .احلضارية من شبه اجلزيرة األيربية

سكندر بقدر إلوال أعتقد أن شعب اليونان يربز يف حقيقته احلديثة فتوحات ا
يف عاملٍ كان بدائي الفكرِ احلر ز بالفلسفة اليونانية اليت فتحت جماالتكما اما يعت ،

  .لحمة طروادةأنه شعب يعتز بنفحات هومريوس الشاعرية اليت تذكّره مب
وأما فرنسا فمن يذكر فيها اليوم أجماد شارملان املعاصر هلارون الرشيد وأيب 

لقد نسي الفرنسيون ملوكهم وارتبطوا بتاريخ الثورة الفرنسية وما تالها . نواس
  . يف أحناء القارات اخلمس حضاريةًوهم اليوم يفخرون بوجود لغتهم لغةً
ثةَ جبميع منافعها، مث بزت أصحابها بإنتاجٍ يفوق ما وتتميز اليابان بأا قبلت احلدا

وصلت إليه احلضارات األوربية، كلُّ ذلك وهي متمسكة حبضارا املديدة، اليت تعيش 
  .يف وجدان الشعب، وهي احملركةُ حلقائق اتمع

  فما هو موقع العرب يف تصورهم حلقيقتهم يف عاملنا احلديث؟
عربية حنن نتكلم عن حضارةمتكاملٌ معزولٌ عن تاريخ  إسالمية ا كائنوكأ 

هذا ما يذهب إليه مؤرخونا، . األمة، ولو أنه يف حقيقة األمر خيتزل تاريخ األمة
حني يلتقطون النقاطَ الناصعةَ يف التاريخ ليربزوها معتمدين العناصر األساسيةَ وهي 

 أنه أوسع من منطلق املؤرخ وإنه ملَنطلق اختزايل إال. الدولةُ والدين والثقافة
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بوركهارد عندما اختزل تاريخ الغرب يف أضواِء عصر النهضة املنبعثة من إيطاليا، 
تمع شاهدىن الفوقيةَ املهيمنةَ على حياة اتمعاوهي نظرةٌ تعتمد البعلى حقيقة ا .  

يدة واحلضارة كما عرفها شبنغلر يف كتابه عن احنطاط الغرب هي جتربةٌ وح
لنفسها موقع فرِضا ال تة ولو كانت نابعةً من حضارة أخرى، إال أالكلّ أم 

ا هي ثقافتهاامتميز خاصة ها يف جماالتدفرإال بعد أن تتوصل إىل وعيِ ت  .
فليست الثقافةُ سوى طريقة للتفكري حتكُمها رواسب متسقة يف انتظامها، قد متّ 

صولُ إىل استيعاا إال عن طريقِ روحية خاصة ا، متيزها استبطانها، وال ميكن الو
  .عن األمم األخرى

إن املؤرخني الذين يتطرقون إىل تاريخ احلضارات خيتصرون املسار الزمين عرب 
القرون، ليؤكدوا وجود ميزات حمددة تعرف ا تلك احلضارات، ويعتربوا ثقافةً 

لت متباينة جعل منها كُجتمع بني عناصرللتوصيف، حبيث ميكن إدخالُه الً قابالً متكامال 
وبذلك تكون الثقافةُ هي الشخصيةُ التارخيية املُثلى، بل . يف سجلّ الثقافات األخرى

فحني تتباطأ الثقافةُ يف . املنظومةُ التارخيية اليت متثّل روح تلك احلضارة، وهي قَدرها
ديدة، تصبح الثقافة حضارةً تتمثل فيها اإلجنازات تطورها، ويف اكتنافها ملعطيات ج

 ا ورموزاوحقيقة األمر أن الثقافةَ تكون قد رسخت يف احلضارة التابعة هلا قيم. املادية
فالثقافة كلٌّ من عناصر . ومعايري وتقاليد اجتماعيةً هي اليت حتكُم تصرفات األفراد

  . وهي يف حقيقتها فَهم كلِّ أمة لتارخيهامتشابكة كرسها الزمان وقواها االعتياد،

ولكن ما هو تأثري البيئة اليت تنشأ فيها تلك احلضارات على ما ذكرنا من قيمٍ 
ومعايري وعادات؟ الشك أن اختالف احلضارات مربوطٌ باختالف موقع نشأا، 
 إذ هي يف عراك دائم مع مشكالت ذاتية وخارجية تنتهي إىل جتميدها، أو إىل

مادفعها قُدسبالزمان الذي تتشكّل فيه ح رها املرتبطولذلك فالتاريخ هو . ب قَد
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وهنا متتاز . مسارها وتشرحهيتأثر ا تبسيطٌ للحضارة يعتمد معطيات ثقافيةً 
 مع حتديات هلا احلياةُ حني تكون يف مواجهة بوهفكرةُ توينيب بأن احلضارة ت

  .ةوضغوط طبيعية أو تارخيي
ليس هنا جمالُ مقارنة حضارتنا وثقافتنا باحلضارات والثقافات األخرى، بل 
كلُّ ما نود الوصولَ إليه هو إجابةٌ بسيطة عن سؤالنا األول ما هو موقع األمة 

  .العربية من هذا اجلدال
  .حقيقةُ األمر أن العرب يعيشون تارخيَهم ويعيشون يف تارخيهم

 على جاهليتهم، أمةٌ اءها بعد مرور سبعةَ عشر قرنحنن أمةٌ مازالت تكرب شعرا
جعلت من الثقافة حياةً ال تعيش احلضارات بدوا، ومألت ذاكرتها بأمساِء أعالمٍ كان 
هلم إشعاع يف زمام، سواء برزوا يف علومٍ متقدمة كجابر بن حيان واخلوارزمي، أو 

  .ابن سينا وابن رشدأناروا الفكر بأدم كاملعري واجلاحظ وابن خلدون و
املكتوب غالب ما يكتفي بذكر أمساء احلكّام وتفصيل معاركهم اإال أن التاريخ 

 حبماية الثغور الشمالية للبالد، وكان الًفلقد قامت الدولة احلمدانية مث. وانتصارام
على غزو بالد الروم اسيف الدولة مثابر  يف كل سنة، ولكن من كان ليذكُر

 ويذكر اإلخشيد ا شعر أيب متام عن اخلليفة املعتصم؟ ومن يذكر كافور لوال»عمورية«
  .الذي نسب نفسه إليه؟ ولوال تفاخر عمرو بن كلثوم ملا ذُكر عمرو بن هند امللك

 يف ثقافتنا، فهناك املرتكزات اليت إذا كان للشعر اجلاهلي واإلسالمي مرتكزات
فنحن نعيش السريةَ النبوية ونتأسى . ا، العميقةُ األثر يف وجداننا رسوخهي أكثر

بأحداثها، وهي منارةٌ على طريق فَهمنا لنـزول آيات القرآن الكرمي، ومازال غار 
يف أذهاننااحراء شاخص .  

رج ثقافتنا احلية يف ضمائرنا متساوقةً مع مسار تاريخ الفتوحات كما تتد
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فنذكر وصايا أيب بكر الصديق إىل جيش الفتح املتجه إىل بالد الشام، ينهاهم . العربية
فيها عن أعمالٍ ال أخالقية على رأسها قتلُ غري احملاربني من رهبان وشيوخ ونساء 

 تصل احلضارات احلديثة إىل وأطفال وقتل البهائم إال ألكلها، وهي اعتبارات وقيم مل
  . ملا يسمى جرائم احلرب ولكنها ال تعاقبهاا دقيقًامثلها، بل تكتفي بأن تعطي توصيفً

سامي يف احترام احلقوق بعيدعن اكما أننا نعيش املثاليةَ العليا يف التسامح، والت 
ن باحلق كل إكراه، حني نذكر العهدةَ العمرية ألهل بيت املقدس، ونعظم اإلميا

 ار مؤثِّا، وتبقى كربالء مشهد كرم اهللا وجههحني نذكر مواقف علي بن أيب طالب
  .يف ضمائرنا

ومواقف ا أمورإومنطلقات د غته معاركمغت تارخينا كما دفاصلةٌ كالريموك م 
وصفّني وعني جالوت وغريها، وما تزال اخلالفات بني القيسية واليمنية تنخر يف لب 

  . يف الدولة العربيةاام هدالًاة السياسية يف جبل لبنان، بعد أن كانت معواحلي
 للشخصية العربية، اإن اللغةَ العربية اليت جتاوزت عثرات التاريخ وبقيت حافظً

  . لتارخيناوسجال لثقافتنا ا إىل سرب أغوارها، بقيت مختزناومنفَذً
لنا فرصةً لفهم حقيقتنا الثقافية، إذ فهي تربطنا بأصولٍ غارقة يف القدم وتعطي 

ا إىل العامل، كما تبين جند فيها آثار حضارات عروبية غابرة هي من روافد نظرتن
  . كتابات إبلة وأوغاريت وتدمرفرعتبعد 

أما التاريخ املكتوب فهو سرد ألحداث ومواقف وتطورات يسعى املؤرخون إىل 
ي هو الدهر، والدهر ليس سوى اسمٍ لعالَمٍ ال بدايةَ له توضيحها يف انسياب زمان سرمد

حايةَ إال بقيام الساعة، وليست احلياة على وجه األرض إال تفت اوالستطاع ا عابرال ي 
  :أو كما قال املعري. حتديد مصريه

 وال عقل للدهر فيما أرى    
 

 فكيف يعاتب إن أَذنبـا      
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ف األحداث رعت رى احلياة فهل يكفي افإذا كان الزمانُ الثقايف مساوقً
ه معظم كتب التاريخ؟ أم سالالت احلكام وتتابعها، كما درجت عليووتسلسلها، 

ف احلقائق اإلنسانية ضمن هذا التاريخ؟ ذلك ألن الزمن املطلق هو تعرالبد من 
متام يش للزمن امغايراملَعربة واإلحساس، فقد عاشت اباخل املُدرك  أيام عز تمعات

وانبهارٍ، وعاشت أيام فقرٍ وحرية وجودية يف مواجهة صروف الدهر كما هو 
 يعبر عنمعروف، وكلُّ مِسر قصري وكل محزِن طويل، فالتاريخ احلقيقي الذي 

حياة األمة هو تأريخ للمشكالت املعاشية، واالضطرابات الفكرية، وحتقيق يف وقع 
  .ة والثقافية على األمةالغزوات العسكري

إننا حنتاج إىل تاريخ ينظر يف حياة الشعوب إىل جانب نظرته إىل تعاقب 
يستخلص من العلوم اإلنسانية تصور الدول وأعمارها، تاريخ ااحلكام، وامتداد 

للحقائق املعاشية يف العصور املتتالية، فكيف نفصل علم االجتماع عن سجالّت 
 حياة البشر، وهي مرتبطة يفاستقصاء التأثريات االقتصادية التاريخ، وكيف نهمل 

  .بالتغريات املناخية والتبادالت التجارية
لبيئة واالقتصاد، دون نظرته إىل التاريخ من دراسة القد استخلص ابن خل

وكانت أهدافه النظريةُ تصحيح . والصناعة والسياسة، وحىت طُرقِ كسب الرزق
 ولذا فإن منطلقَه نظرةٌ إىل طبائع العمران لتمحيص أغالط املؤرخني السابقني،

  :ب أخطاء املؤرخني هو فهو يقول إن سبصدقيتهااألخبار وبيان 
اجلهلُ بطبائع األحوال يف العمران، فإن كلَّ حادث البد له من طبيعة حمضة يف «

ألحوال  بطبائع احلوادث وااذاته وفيما يعرض له من أحواله، فإذا كان السامع عارفً
  .»اخلرب على متييز الصدقِ من الكذبيف الوجود ومقتضياا أعانه ذلك يف متحيص 

ذا فقد فتح الباب واسعلظهور علم جديد هو علم االجتماع، ومتكّن من او 
  .اعتماد قوانني ختضع هلا الظواهر االجتماعية، وأعطى للبيئة موقعها من تطور التاريخ
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و نظرةٌ جديدة إىل التاريخ ال تقتصر على حوادث األيام إن ما حنتاج إليه اليوم ه
والدهور، بل تدخل يف حسباا ذلك العنصر الغائب وهو عنصر احلياة اليومية ألفراد 
اتمعات، مستقاةً من نظرة املعاصرين أنفسهم إىل احلياة، ومن أسلوم يف معاجلة 

 لنا فرصةَ الوصول إىل فهم وهذا ما يتيح. مشاكلها، وكيفية مواجهتهم حلقائقها
أُسسِ جمموعة من العادات والتقاليد نسجوها على مر السنني، ويتحركون داخل 

  . وهي ختتلف باختالف املواقع اجلغرافية واختالف الطبقات االجتماعيةإطارها،
ف لتعرىل الكُتاب املعاصرين لألحداث، ومن أجل هذا كان البد من الرجوع إ

  .يف سياق التغريات السياسية واالقتصادية، واملعاشية خباصةأحوال األفراد 
 متت وقد. إا كتب اإلخباريني اليت تسرد أحوالَ الناس يف جتاوم مع األحداث

ة ا« طباعة كتاب نادر هو اأخريرالبن صصرى »ملضيئة يف أخبار الدولة الظاهريةالد 
قات على م وتعلي١٣٩١ ه٧٩٤م الدمشقي، وجند فيه أخبار حريق اجلامع األموي عا

خلبز رطل بدرهم وفرحت الناس ويف هذا الشهر انباع ا«أحوال الناس حني يقول 
اخلبز ، مث»اكثري ل الغالء حني بِيعوهو يصف اهلَلَع . »كل مثاين أواق بدرهم« يسج

الذي أصاب الناس عند وصول خرب اقتراب تيمور من دمشق وغري ذلك من أمورٍ تنقل 
  .اينا أصداَء حياة جمتمعنا يف ماضٍ ليس بعيدإل

إننا نتطلع إىل ظهور مدرسة لكتابة تارخينا تعتمد منهاج املدرسة الفرنسية 
 يدخل يف تفصيل حال اتمع Leroy Ladurieاحلديثة حيث نرى لوروا الدوري 

 يشرح دور التغيرات املُناخية G.Dubyالفالّحي يف القرون الوسطى، ونرى دويب 
 يف كتابه عن البحر األبيض املتوسط F.Braudelيف حياة البشر، كما نرى بروديل 

ربز لقاًء ممتدتمعية ايبني املاضي واحلاضر، يف حوارٍ تتناغم فيه أصداُء املشكالت ا 
قدميها وحديثها، وذلك يف تساؤل مستمر عن جذور ما تحس به اتمعات احلديثة 

  .عات مستقبليةمن حرية وجودية وتطلّ
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ولقد بزغت تباشري مدرسة عربية تسري يف ذلك االجتاه بعد املؤمتر األول لتاريخ 
 إذ أخذت بدراسة األحوال االجتماعية جبميع تفاصيلها ١٩٧٤بالد الشام عام 

لتربطها باألحداث التارخيية، واستندت يف ذلك إىل الوثائق العثمانية وإىل سجالّت 
  .الدنااحملاكم الشرعية يف ب

  أيها احلفل الكرمي

يف جممع اللغةالًعام اإننا نلتفت إىل احملتفى باستقباله يف هذه األمسية عضو  
 العربية الدكتور حممد حمفّل الذي سوف يعطيكم األستاذ الدكتور واثق شهيد

  .بعض مالمح سريته الذاتية
رسة احلديثة  ومن أعالم املد،نلتفت إليه وهو األستاذ العريق يف تدريس التاريخ

 إلخوانه امعيني، لعلنا نشارك يف ا آملني أن يكون عون،للتأريخ يف بالد الشام
تارخيية هملةً، وهي ختص جمتمعات بالدنا، فيمكن االستفادةُ  إظهار حقائقكانت م

منها للتأكيد على أصالة ثقافتنا، وتوضيحِ بعض املعامل اليت بقيت مغمورةً أغرقتها 
  .تتابعة ومل تتضمنها كتب التاريخاألحداث امل

  :وعليه فامسحوا يل أن أختم كالمي فأقول
  ،وثقافتنا تاريخ تارخيُنا ثقافة
  . عليكم ورمحة اهللا وبركاتهوالسالم



  ١١٨٣

  
  

  امععضو واثق شهيدعبد اهللا كلمة الدكتور 
  يف حفل استقبال

  حممد حمفّل  الدكتور
  

 السادة الزمالء أعضاء امع
  أيها احلفل الكرمي

  السالم عليكم ورمحة اهللا

فقد صدر املرسوم ذو . يستقبل امع اليوم الزميل األستاذ الدكتور حممد حمفل
 انتخابه وتعيينه عضواً عامالً يف امع مع باعتماد٣٠/١٠/٢٠٠٨يف / ٣٩٨/الرقم 

، ١٧/٩/٢٠٠٨سبعة من زمالئنا املنتخبني معه يف جلسة جملس امع املؤرخة يف 
مع بعضهم، وحدوقد استقبل اخ األستاذ د هذا اليوم الستقبال الزميل املؤر

  .حمفّلالدكتور حممد 
 قد يدق. نتفاعل معهوللتاريخ أمهية خاصة يف حياتنا، فنحن نعايشه، و

د نشعر به، حضوره يف حياتنا، يف بعض األحيان، حىت يغدو كاخليط الرفيع ال نكا
جييش  نعيش حياتنا منجذبني إليه،.  مبا حيمل كل مظاهر احلياةويطغى أحياناً فيغطي

تارةً يف صدورنا أسى، ويدغدغ بالرضا أحالمنا أحياناً، ويسلمنا بعد هذا وذاك، 
جاذبيته هي اليت كانت . وس املاضي وعربه، للتأمل والتفكري باملستقبلويف هدي در

جتمع كثرياً من طالب الصفوف العليا يف التجهيز األوىل يف حلب لالستماع إىل 
ويف تلك . أستاذ التاريخ، الدكتور نظيم املوصلي يف حماضراته عن الثورة الفرنسية
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هللا طالباً يعشق التاريخ، كنت أظنه عد حممد خري فارس يرمحه ااملواسم عرفت عن ب
عشق مراهق، إىل أن بددت ظنوين بعد عقدين من الزمن سنتان قضينامها معاً يف 

عدنا بعدمها إىل دمشق، وفيها عرفين، بعد عقدين . جامعة امللك سعود بالرياض
من أعالم الفكر العريب « الدكتورة ليلى صباغ يف كتاا ةَآخرين من الزمن، الزميل

، ويف دمشق أيضاً »أمني احملبي وكتابه خالصة األثرحممد :  العصر العثماين األوليف
 األساتذة خريية ١٩٦٧توسعت حلقة أصدقائه املؤرخني فضمت إليه منذ عام 

 اسم كنت ألفت حمفّلوحممد . حمفّلقامسية وأمحد بدر وعبد الكرمي رافق وحممد 
، آخر ١٩٥٧اهللا منذ أوائل عام مساعه من الصديق الدكتور صالح أمحد يرمحه 

 طالباً موفداً من اجلامعة حمفّلكان حممد . سين إيفادي لتحضري الدكتوراه يف باريس
للحصول على الدكتوراه يف التاريخ القدمي وعلى ) جامعة دمشق اليوم(السورية 

ان حرب السويس إال أن احلكومة الفرنسية طردته إب. شهادات دراسات عليا فيه
امه بتهريب األموال إىل الثورة اجلزائرية، فانتقل إىل جنيف على عجلٍ، واضطر ال

د للتخلي عن كثريٍ من أشيائه لألصدقاء، فكان من نصيب املعيد املوفد صالح أمح
ربية، وهي اليت كانت  الكالسيكية واألغاين العما يدخل منها يف جمال املوسيقا

ن موجوداً لديه من قبل ومل يكن من  الذي مل يك»من أين له هذا«سبب تساؤيل 
  .حمفّلهواياته؟ كانت هذه بداية تعريف حممد 

خوة املرمييني حبلب، إل تعليمه يف املرحلة االبتدائية يف معهد احمفّلى حممد تلقَّ
كان التعليم يف املعهد باللغتني الفرنسية وهي . وتابع فيه جزءاً من املرحلة اإلعدادية

ما  و.ى فيه مبادئ اللغتني الالتينية واليونانيةليزيِة لغةً ثانية، وتلقَّنكإلاللغة األوىل، فا
خوة املرمييني يسر له فيما إلادخره من معارف يف اللغات احلية والكالسيكية يف معهد ا

يف تعلم اللغات والنجاح انتقل بعد االستقالل .  يف ختصصه بالتاريخ القدميبعد التوسع
 .١٩٤٩ حلب، وحصل فيها على الشهادة الثانوية يف عام إىل التجهيز األوىل يف
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وجنح يف مسابقة انتقاء طالب املعهد العايل للمعلمني، وكان بني الناجحني يف عداد 
 وكان األولَ ١٩٥٣حصل على اإلجازة يف التاريخ يف عام . طالب قسم التاريخ

ى الدكتوراه،  للحصول عليفادإلبني الناجحني فاستحق وفق أنظمة تلك األيام ا
لتحضري ) الوحيدة وقتئذ( باريس  إىل الصوربون، جامعة١٩٥٤وفد يف عام فأُ

وكان . الدكتوراه، يف التاريخ القدمي وللحصول على شهادات دراسات عليا فيه
إصالح (حتضري دكتوراه الدولة، كما ذكر إدغارفور يف كتابه فلسفة اإلصالح 

شر سنوات، فكيف إذا كان اإليفاد يشترط يستغرق أكثر من ع) التعليم اجلامعي
  ! احلصول على شهادات دراسات عليا مع الدكتوراه

 إىل االلتحاق باألستاذ سومري أستاذ التاريخ القدمي يف حمفّلسارع املوفد حممد 
الصوربون وعامل اللغة اآلرامية والتاريخ اآلرامي وتابع حلقاته، وانتسب يف نفس 

وبدأ بدراسة اللغة اآلرامية وتابع أيضاً دراسة اللغتني الوقت إىل معهد اللوفر، 
اليونانية والالتينية اللتني كان قد تلقى مبادئهما يف املرحلتني االبتدائية واإلعدادية 

والبحث، طلبت منه بعد سنتني قضامها يف التعلّم . خوة املرميينيإليف معهد ا
وحولت اجلامعة السورية ة مغادرة البالد فغادرها إىل جنيف السلطات الفرنسي

هه الدكتور جورج حداد رئيس قسم التاريخ يف إيفاده إىل جامعة جنيف، ووج
اجلامعة السورية إىل متابعة دراسته فيها بإشراف األستاذ بول كوالر الذي كان 

فأوصاه األستاذ كوالر بتعلم اللغة األملانية، . رئيس بعثة أثرية سويسرية يف تدمر
ون، عاد بعدها إىل جنيف، ورأى ضرورة انصراف اهتمامه فيها فقضى سنة يف ب

 احنطاط دور الرقيق يف« له ذلك، وسجل الدكتوراه، فتمإىل حتديد موضوع 
 موضوعاً ألطروحة الدكتوراه، وانتقل بذلك من تاريخ »مرباطورية الرومانيةإلا

هذه النقلة بني . قدمي له يف باريس إىل تاريخ الغرب الالشرق القدمي الذي كان يعد
 بالوطن العريب، كانت عامالً هاماالقدمي، يف أوربة والشرق احمليط طريف ميدان التاريخ 
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يف توسيع قاعدة معلوماته التارخيية الشخصية ومتتينها وتيسري تناسقها الداخلي الذايت، 
ربط وأغنت مقدرته على التحليل واستخالص مؤشرات املشاهد التارخيية وعربها وال

هذا الغىن يظهر جبالء يف . روابطها مستخفيةبينها وبني مشاهد أخرى منه كانت 
من دراسة، أو تعليقٍ على عملٍ فكري أو تقدميه، أو فيما يضع له : كتاباته املختلفة

سرائيل  خباصة كل ما يتعلق بالصهيونية وإمن امللحقات واحلواشي، اليت منها
  .واالستعمار
 دراسةً بعنوان، العربية لغةً »التراث العريب«لته مرة بعد أن قرأت له يف جملة سأ

وكتابةً، كيف تيسر لك أن جتاري طالب التجهيز يف اللغة العربية حنوها وصرفها 
وشعرها وأدا، وأن تنجح يف مسابقة املعهد العايل دون كثريٍ منهم، وأن تكتب 

لتراث العريب، وأنت مل تتعلم باللغة العربية يف عن اللغة العربية ما كتبت يف جملة ا
خوة املرمييني؟ فذكر يل أنه كان يتابع، وهو يف املعهد دروس اللغة العربية إلمعهد ا

والديانة اإلسالمية يف املدرسة الشرقية يإشراف الشيخ مصطفى اللبابيدي، كما 
وقال أيضاً، مث . يكان يتابع يف الصيف حلقات الشيخ عمر املرتيين يف اجلامع األمو

الً بني حضارات الشعوب اليت عمرت وطننا العريب وما إنين قضيت ربيع العمر متنقِّ
حوله وسعيت، كأمثايل من املختصني، إىل فهم لغام وما بينها وما بني شعوا من 

  .صالت وأنا خباصة، من أبناء هذه األصقاع أرضاً وحضارةً ولغةً
قالهلا، تغري موقف فرنسا ممن كانوا قد ناصروا بعد انتهاء حرب اجلزائر باست

 ومتابعة حتضري الثورة، فأشار عليه األستاذ مكسيم رودنسون بالعودة إىل باريس
شراف األستاذة كلود موسيه الشهرية ببحوثها عن الرقيق يف الدكتوراه فيها بإ
شرع يف عام شرافها حبوثه، وفعاد إىل باريس وتابع بإ. لروماينالعصرين اليوناين وا

 يكتب أطروحته، إال أن جامعة دمشق استدعته فعاد إىل الوطن قبل مناقشة ١٩٦٧
هذه العودة القسرية املفاجئة، أخرت فوزه باللقب زهاء ثالثة عقود من . أطروحته

سها يف العديد دة ماتعة نتلمالزمن، قضاها يف عملٍ فكري مستمرٍ دؤوبٍ، فيه جِ
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 يف التعليم اجلامعي والبحث والتأليف وتطوير أساليب من جماالت عمله الفكري،
  .كتابة التاريخ وتوجهاته اهلادفة

التحق األستاذ حمفّل إثر عودته إىل دمشق بقسم التاريخ ودرس ما كُلف 
س يف كلية اآلداب منذ عام . هتدريساللغات اليونانية والالتينية واآلرامية ١٩٦٧در 
 املختلفة، كما ألقى حماضرات يف تاريخ احلضارة يف التاريخ القدمي) مقررات(ومواد 

كلية الفنون اجلميلة، وحماضرات يف تاريخ العمارة يف كلية هندسة العمارة حىت عام 
 يف جامعة عمان يف األردن يومي ١٩٧١ و ١٩٦٨، ودرس بني عامي ١٩٩٣

  .السبت واألحد من كلِّ أسبوع
اً يف  وكان عضو١٩٧٦ يف عام »جلنة كتابة تاريخ العرب«ساهم يف تأسيس 

 وجعلتها ١٩٨٠ اليت أنشأا يف عام »دراسات تارخيية«جلنة اإلشراف على جملّتها 
 فأقام ٢٠٠٣ و ١٩٩٤الناطقة بامسها، مث أصبح رئيس حترير الّة ما بني عامي 

   .عدة ندوات ومؤمترات سورية وعربية ودولية
بع مرتني،  طُ،  تاريخ الرومان  :سم التاريخ من أعماله اجلامعية ومؤلفاته لطالب ق     

وأشرف على إعادة طباعة أمالٍ ألقاهـا       . ١٩٧٤ والثانية يف عام     ١٩٧١األوىل يف عام    
وأجرى مبوافقته تعديالً عليها     يف تاريخ اليونان،  عياد على طالبه     أستاذه الدكتور كامل  

املدخل إىل اللغة اآلرامية،     ومن أعماله ). املينوئية/ اللغة الكريتية   ( أعاد فيه كتابة حبث   
وكالمها ال يزال يدرس منذ أكثر من ثلث قرن، األول يف            واملدخل إىل اللغة الالتينية،   

لطـالب   تاريخ العمـارة   ومن أعماله أيضاً  . طبعته العاشرة والثاين يف طبعته السادسة     

  .١٩٨١هندسة العمارة الذي ال يزال يدرس يف طبعته اخلامسة منذ عام 
 عاصمة الثقافة العربية، وكان )٢٠٠٨ (ت دمشق يف العام املاضيوكان

ها، وقد أصدرت له كتاباً  مستشاراً يف التاريخ ألمانة احتفاليتحمفّلاألستاذ الدكتور 
  .مسامهةً منه يف االحتفالية »سطورة والتاريخألدمشق ا«بعنوان 
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تعريتها، حول حماربة الصهيونية و ترجم كتباً ونشر دراسات يدور أغلبها
، »الد كنعان واإلسرائيليون القدماءب«، وسلسلة دراسات بعنوان »سارة« ككتاب

عربية اإلسالمية يف وترجم كتباً أخرى تظهر دور العرب النير يف نشر احلضارة ال
، أو يف دحض ادعاءات بعض املؤرخني الغربيني »أسالفنا العرب«الغرب ككتاب 

 للكاتب »اتمع يف املغربالدولة و«كتاب ئة للشعوب، كما يف مراجعته املسي
  .اجلزائري بوخريسة بوبكر

تاريخ  موقف من كتابة التاريخ جعله من مؤسسي جلنة كتابة           حمفّلوللدكتور  
يف كتابة   ، وهو من دعاة إعادة النظر     »دراسات تارخيية «العرب ورئيس حترير جملتها     

. والباحثني بحوث ومؤسساا ال التاريخ، والتعاون يف وضع أسس التجديد مع مراكز       
واهتم خباصة بكشف زيف ادعاءات الصهيونية يف تاريخ الشرق القدمي وتفنيد مزاعم            

 ساعده على النجاح يف مهمته      .املستعمرين واملغرضني فيما ميس حقائق أمتنا التارخيية      
 قد يعلو صوته يف النقاش ولكنه ال خيرج أبداً عن املنهج          . طالعه وعمق معارفه  سعة ا 

    ـم املـؤمترات           . ن اجلانب العلمي فيه، ويبقى دائماً لي ترك يف نفوس مـن مجعتـه
        لـه جلّهـم      واحللقات العلمية من العلماء والباحثني والطالب أطيب األثر، وي كـن

بروكـسل يف    ولقد مجعتين لقاءات االحتاد الدويل لألكادمييات يف      . االحترام والتقدير 
علماء الذين يعرفونه جيداً ويذكرون آراءه، وأرسل        بأكثر من عاملٍ من ال     ١٩٩٦عام  

فه اجلديد  قوش يف جامعة روما مؤلَّ    معي منهم األستاذ جيوفاين بتيناتو أستاذ قراءة الن       
  . الذي مجعته به مواقف علمية متقاربةحمفّل هدية لألستاذ »قاموس نقوش إيبال«

ستاذ الـدكتور   وإين إذ أرحب اليوم مع زمالئي أعضاِء امع باستقبال األ         
 خباصة الزميلة املؤرخة األستاذة     امالً يف امع، ليسرين أن أهنئ      عضواً ع  حمفّلحممد  

الدكتورة ليلى صباغ بانضمامه إليها يف جناح التاريخ يف امع ليعمال معاً، ومـع              
  .زمالئهما فيه، على النهوض به وخدمة أغراضه
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 مد حمفلكلمة الدكتور حم

  هيف حفل استقبال
  

  السيد األستاذ الدكتور مروان احملاسين، رئيس جممع اللغة العربية،
  السيدات والسادة أعضاء امع،

  سيدايت، ساديت
، وبعد حصويل على شهادة أهلية التعليم  ستني سنةًقبل، أي ١٩٤٩يف عام 

وكلية اآلداب إىل املعهد العايل للمعلمني، ، انتسبت )دةالباكالورية املوح(الثانوي 
، بعد االمتحان التحريري )جامعة دمشق اليوم(يف اجلامعة السورية ) قسم التاريخ(

 هم مقعده الحقًا يف تبوأ بعضر من أعضاء اللجنة أساتذةًوأتذكَّ. واملقابلة الشفهية
 ..، أجمد طرابلسي، كامل عياد، حكمت هاشممجيل صليبا: ر جممعكم املوقَّجمالسِ

هد العايل للمعلمني وكلية كانوا مع غريهم من العلماء األفاضل، أساتذتنا يف املع
ف أقسام الفرع  خمتلطُالب) الثقافة العامة( وقد ضم برنامج السنة األوىل ...اآلداب

األديب، وكان املرحوم زميلكم الدكتور عبد الكرمي اليايف، أحد أساتذتنا، لتلك 
وعلم » علم االجتماع«: ن حياتنا اجلامعية، حيث حضرنا دروسه يف ماديتالسنة م

 وكما عرفتموه، سيدايت، ساديت، كان ...»الدميغرافية البشرية«إحصاء السكان 
كان إنسانا يف منتهى البساطة ... سريرته ودماثة خلْقه وصفاء هحمطّ األنظار، بعلم

أزر ... شد أزرنا.. سر لنا السبيلأحاطنا برعايته وي... معنا، مع طالبٍ أغرار
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احلرم اجلامعي... هجروا أهلهم... طالب حمافظات حيارى أمام رهبة ...
 اطلعت افعندم... هاهي ستة عقود قد مضت. .. مثَّة أمور ال ينساها املرء...فأحببناه

يف أمر  مل أتردد على جدول أمساء أعضاء امع الراحلني، الذين مل تشغل أماكنهم،
لعلَّكم ! نعم... رصيفكم املرحوم الدكتور عبد الكرمي اليايف... اختيار اسم أستاذي

مثَّ من واجب طالب العلم، أن يعترف جبميل شيوخه، .. تدركون مغزى اصطفائي
  .رحم اهللا شيوخنا... الذين أحسنوا إليه بنور علمهم وسراج معرفتهم

لقاء الدكتور اليايف، مرةً يف باريس، سعدت بخالل وجودي يف أوربة للدراسة 
وبعد ذلك يف جنيف، يرافقه الدكتور بدر الدين القاسم حيث قَدما للمشاركة يف 

  .م١٩٦٥، وذلك يف خريف عام »ندوة األدب املقارن«
كنت حمظوظًا مبرافقة األستاذ، يف رحلتنا األسبوعية، كأساتذة زائرين، إللقاء 

مع زمالٍء آخرين، ) ١٩٧٢ -١٩٦٩(ة سنوات دع ة،حماضرات يف اجلامعة األردني
  .يف عدادهم األستاذ الدكتو عادل عوا وزميلي الدكتور عبد الكرمي رافق

باألمس القريب، كانت مناسبة تأبني الدكتور عبد الكرمي اليايف، وقد أشاد 
ب بذكراه أعضاء جلنة احلفل، وحسبنا مجيل ثنائهم ومدحيهم وأستاذنا هو الكوك

الساطع يف مساء ثقافتنا العربية احلديثة واملعاصرة، وهو العالّمة املوسوعي مبعارفه 
  ...، وفكرِه الشمويل وأسلوبه األديب الرفيع واجتهاداته اللغوية- املتنوعة -الوافرة 

م، ١٩١٩عام )  أم احلجار السود–محص (يف مدينة ) أبو حممد(ولد أستاذنا 
 واللغوي على أيدي أئمتها، قبل حصوله على الشهادة حيث تلقّى تعليمه الديين

سنتني، ليسافر  بكلية الطب يف اجلامعة السورية ، والتحق)فرع الرياضيات(الثانوية 
وجتلّى نبوغه يف الدراسات العليا ... بعد ذلك إىل فرنسة موفدا ضمن بعثة دراسية

االجتماع وعلم حبصوله على شهادات يف الفلسفة واملنطق وعلم النفس وعلم 
وبعد اية . اجلمال والفن والعلوم الرياضية والطبيعية مث الدكتوراه يف الفلسفة
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احلرب الكونية الثانية، عاد إىل سورية ليدرس يف ثانويات محص، مث يف كلية 
كان متواضعا تواضع العلماء، زاهدا يف املناصب )... قسم الفلسفة(اآلداب 

  ..تدريس اجلامعي والبحث العلمياإلدارية، عاكفًا على ال
  :ومن أعماله 
  . الفيزياء احلديثة والفلسفة-١
  . علم السكان-٢
  ).متعدد اللغات( املعجم الدميغرايف -٣
  . اتمع العريب ومقاييس السكان-٤
  . دراسات فنية يف األدب العريب-٥
  . متهيد يف علم االجتماع-٦
  . الشموع والقناديل يف الشعر العريب-٧
  .إخل.  جدلية أيب متّام-٨

  .إضافةً إىل عدة معاجم، متعددة اللغات
  :، ومنها١٩٥٢وكان قرنكم عضوا يف عدة مؤسسات علمية، اعتبارا من سنة 

  . ي لعلم االجتماع عضو املعهد العامل-
  . االحتاد العاملي للدراسات العلمية للسكان-
  .ون الس األعلى لرعاية العلوم واآلداب والفن-
  . عضو معهد العلوم اجلنائية واالجتماعية يف القاهرة-
-اب العرب عضو مؤسس الحتاد الكت.  
  .يف بغدادجممع اللغة العربية عضو مراسل يف  -
  . رئيس حترير جملة التراث العريب-
  .إخل... رئيس حترير معجم العماد املوسوعي  -

ية وسام االستحقاق وقد منحه السيد الدكتور بشار األسد، رئيس اجلمهور
  .السوري من الدرجة املمتازة
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رحم اهللا الدكتور عبد الكرمي اليايف وبعثه مقاما حممودا، فهو معلمنا وأستاذ 
  .أجيالٍ من الطالب األبرار يف شتى أمصار الوطن العريب

من تقاليد جممعكم املوقّر، أن يلتزم اخللف مبوضوع سرية سلفه، ولعلنا ال 
جهعندما ...  يف إشارتنا إىل إشكالٍ اشتقاقي لغوي شغل بال أستاذناخنالف الن

 كما -، ترمجةً وتأليفًا وحتقيقًا وكان أستاذُنا )معجم العماد(عاجلت بعض عناوين 
ه إضافةً إىل كان هاجس... قبل ربع قرن تقريبا رئيس التحرير، وذلك آنفًاجاء 

، سرد بعضها، ة وكم من مرةالدخيل، أصولَ بعض األمساء والكلمات األجنبي
وكنت قد أوليت هذا املوضوع اهتماما وال سيما بعض ... هاباحثًا عن أصل أرومت

 -بية الغربية يف مظانِها الكنعانية  الالتينية واألور-ات اليونانية األمساء والكلم
  ).م.ق(اآلرامية، وذلك حىت القرن الرابع 

، فقد )م.ق٣١و -٣٣٣(يت، سنة أما منذ عهد اإلسكندر والعصر اهللنس
حدث العكس، حيث راحت تدخلُ بعض األمساء والكلمات اليونانية إىل موروثنا 

اهللنسيت اليوناين : عصورويف ال... خيل يف العصر العباسياللغوي املشرقي، قبل الد
 يف عملية بدورٍ بارز ثالثُ مدن أثرية قامتوالروماين الالتيين فالبيزنطي اإلغريقي، 

  : املشرقي-التبادل اللغوي اليوناين 
  . األنباطيف بالد) سلع( بترا، -١
  .مشايل الرافدين) هترا( احلَضر، -٢
  . تدمر، يف بادية الشام-٣

 إىل العربية وأقرا القدمية، ةحنن نعلم أن اللغة اآلرامية، خامتة لغاتنا املشرقي
عندما غدت لغة ) م. ق٦(رن ا يف الوطن العريب، منذ القتداوهلالفصحى، قد شاع 

الدواوين الرمسية جبانب الفارسية القدمية، يف سائر أرجاء اإلمرباطورية الفارسية 
جبل طورا (، من أفغانستان وحىت ليبية واسم )م. ق٣٣١ -٥٥٩(األمخينية سنة 

الذي تردد ذكره يف السنوات األخرية هو آرامي اجلذر، وال يعين سوى ) بورا
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واأللف امللحقة يف آخر الكلمتني هي أداة تعريف )  األجردالبائر/ اجلبل البور(
» اللغات/ اللهجات«كان لآلرامية الغلبةُ، لغةً وكتابةً، على . للمذكر املفرد

املشرقية القدمية، لعدة أسباب منها سهولةُ الكتابة األجبدية، اليت اقتبس اآلراميون 
 -١١٠٠( عصر احلديد األول شكل حروفها من أبناء عمومتهم الكنعانيني، يف

، وراحت تلك األجبدية بسهولة كتابتها تنافس الكتابة املقطعية )م. ق٧٠٠
، مع التالشي التدرجيي )للميالد(املسمارية قبل زوال هذه األخرية يف القرن األول 

كان هذا التحول جليا ...  اللغة اآلراميةملصلحة آشوري - بابلي: لأللْسن القدمية
العاصي، والليطاين، : أما غريب األر الثالثة...  بالد الرافدين والشامواضحا يف

اليت عرفها اإلغريق وأطلقوا على أهلها اسم ...  الغلبةُ للكنعانيةظلّتفقد األردن، و
 دخيل، مل ندركه يف وثائقنا القدمية السابقة للعربية ، وهو اسم»الفينيقيني«

 -١٢٣٢ابن منظور حممد بن مكرم (وها هو . وال من بعدها... الفصحى
ال يذكر أي مجاعة أو ) فَنق(، ففي مادة )اللسان(يدهشنا، بل يفاجئنا يف ) م١٣١١

: ، نقرأ ما يلي)كَنع(، وعندما نأيت إىل مادة )فينيقية(أو لغةً ) فينيقي(شعبٍ باسم 
ه ينسب كَنع النجم أي مال للغروب، وكنعان بن سام بن نوح إلي... «

  .»وكانوا أُمةً يتكلمون بلغة تضارع العربيةالكنعانيون، 
  .»...واملضارعة املشاة واملقاربة... «): ضرع(ويف اللسان أيضا 

من يقرأ العهد القدمي يظُن أن بالد كنعان تقع حصرا يف فلسطني وال عالقة هلا 
وسلّم ذا ). خنع: كَنع(ضعة بسائر أحناء بالد الشام الغربية، وتعين البالد اخلا

حنن نعلم اليوم، ...  باطلٌ الغربيني والعرب املعاصرين وهذاالزعم بعض املؤرخني
 اللغوية املقارنة، أنَّ أهلَ الرافدين أطلقوا على بالد الشام –بعد الدراسات اجلغرافية 

  :، وهي)ب الشمسوغر(ثالثة أمساٍء، مبعىن بالد الغرب 

  . بالبابليةوكنعان،.  باألكدية: أمورو.مريةمارتو، بالسو
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بعض مؤرخيهم ويف مقدمتهم نقل اهللنيون عن الكنعانيني، ويعترف بذلك 
...  خلق الكون واحلياة والبلدانية اجلغرافية وغريها وأساطرياألجبديةَ: هرودوتوس

يليون اليت اشتق منها هومروس اسم إ/  هو مثالً أصل اسم كلمة طروادةفما
ه متمالفينيقي قدموس نقل / وجاء يف الروايات أن األمري الكنعاين» اإليلياذة«لْح
، بعد )qق ( عوضا عن )kك (وكتبوا امسه حبرف ... جبدية قومه إىل بالد اليونانأ

وعديدة هي املفردات املشتقة ... أن أمهلوا استعمال هذا احلرف األخري يف أجبديتهم
 kados  كلمةيوناين ولدينا أيضا يف اليونانية القدميةمن اسم قدموس يف املعجم ال

.. ) اآلرامي–قدشي الكنعاين (وهلذه الكلمة صلة جبذر ... قادوس/ كادوس
: لدينا أمساء مدن وبلدات... باملاء وبقدسيته... ملختلف مشتقات هذا اجلذر صلةٌو

... ماٍء أو حبرٍ إخلوكلّها مواقع قريبة من رٍ أو نبع ... قدشيا إخل/ قاديشا/ قادش
/ يل؛ القُدسحجر يرمى يف البئر ليعلم أكثري ماؤه أم قل» القُدس«: ونقول يف عربيتنا

إناء خيرج به املاء من :  السفينة الكبرية؛ القادوس: القادسقدح صغري؛: القُدس
  .وهذا وهم... وظن بعضهم أنه دخيل... اآلبار أو السواقي

 عاصمتهم روما؟ وما مغزى هذه  اسمان، فما هو أصلأما بالنسبة للروم
ني يأمل يقولوا أن أصل بناء روما يعود لالتروسك... ! األلف يف آخر االسم؟

  !؟...  تالل٧وأضافوا أيضا أا العالية، املبنية على ... املشرقيني
أما يف العصر الوسيط، فما هو دور عرب األندلس وصقلية يف ظهور أداة 

يطالية، واإلسبانية واإلالفرنسية : ، يف اللغات الثالث)الـ العربية/ AL(التعريف 
 هي التينية األصل، وأداةُ التعريف اليت ظهرت يف اللغات علما أن اللغات الثالث

الثالث اعتبارا من القرن العاشر ال جندها يف الالتينية القدمية، حيث ايات 
يبحاالت النحو والصرف واإلعرابالتصاريف اخلمسة الالتينية هي اليت ت ن ...

يقع على أداة تعريف ) ١٤ - ١٠القرن  (فرنسية القرون الوسطىيقرأ نصا من ومن 
 )األخضر(لَخضر : ، تذكرنا مبا نسمعه اليوم يف املغرب األقصى)LA /Li(وحيدة 
  ..ولنا عودة إىل ذلك.. إخل) الوادي(لوادي 
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 خالفًا لسائر لغات املعمورة، اليت ،ةإن عربيتنا الفصحى هي اللغة الوحيد
حافظت على عبقريتها يف الصرف والنحو، مع تعديل وجتديد بسيط يف معجمها، 

  .وهي سنة الكون واحلياة االجتماعية 
فلح مبعض اللغات للغوي انطالقًا من منطقٍ، صاحلٍ لن طرح مشروع جتديدها امل ي

وعلى علمائها وأهلها .. احلاجة إىل ذلك التجديدحنن ال ننكر ... األوربية وغري األوربية
  . لدراستها وتدريسها صاحلةًأن يدرسوا أحواهلا ويبدعوا ويبتكروا وسائلَ

: ني قرنكمومناقشة واستفسار بما جاء آنفًا وغري ذلك كان موضوع حديث 
ت رف اليوم أن األمر مل يكن سهالً دائما، وخباصة يف حاالوأعت.. األستاذ وطالبه

دخيلة على ل أمساٍء وكلماتعربية فصحى، يف عصر / آرامية/ كنعانية: نا املشرقيةفاظت
ه، وعندما أوضحت منهج حبثي املُعجمياستيسر األمراحلديد األول، ومن بعد ،..  

اليونانية، » ảyopáورا عآ«جاء األستاذ ذات مرة يستفسرين عن أصل كلمة 
 األرومة، يف رأي البعض، وكنت يف مكتب األستاذ قد تناهى إىل مسعه أا مشرقيةو

فقلت، يا سيدي، ... ، واملساهم يف التحرير)معجم العماد(عاصم البيطار، يف دار 
هذا الزعم مسعت ...للكلمة يف معامجنا املشرقية، ... وهو وهم ال جذر ،وأضفت

:  ومشتقات عديدةوجندها يف الوثائق اليونانية منذ عصر هومروس، وهلا معان خمتلفة
سبحان اهللا : فقال... جملس الشعب، الساحة العامة، بضائع، بيع باملزاد العلين إخل

  ...ةالعربي) اجلورة(ون إا من أرومة وأضاف مبتسما، مسعتهم يقول
دراسات (ورئيس حترير جملة ) جلنة كتابة تاريخ العرب(بصفيت أمني سر 

ندوة (اإلسباين يف دمشق يف تنظيم جلسات ، سامهت مع املركز الثقايف )تارخيية
، يف رحاب جامعة دمشق، )م٢٠٠٠ تشرين الثاين لعام ١٣ -١١(بتاريخ ) دولية

والدور  اإلسالمية واحلضارة الغربية -التفاعل بني احلضارة العربية«بعنوان 
 ، وعرضت يف اجللسة الرابعة دراسةًجلنتناا يف  زميلكم عضوا فخريوكان» اإلسباين
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لثالثة أمساٍء ورد ذكرها يف املصادر الكالسيكية اليونانية والالتينية،  تارخيية -لغوية 
القرون وفيما بعد يف نصوص فرنسية )  الرابع للميالدنالقرن األول وحىت القر(

 من القرن احلادي عشر وحىت القرن الرابع عشر للميالد، ولغة تلك النصوص الوسطى
هدناها بعد عصر ختتلف اختالفًا بينا (ا عن اللغة الفرنسية التالية، كما عكوكبة الثُري
LA PLẺIADE (بل بدًءا من MAROT CLÉMENT) يف   )١٥٤٤ -١٤٩٧
وتلك الفرنسية خالية من النبرات . لويس الثاين عشر وفرنسوا األول: عهدي امللكني

accents ) ‚/‘ / ˆ  (ويف تلك . ن يفهمهاومن الصعب على جاهل اللغة الالتينية أ
   :أمساء تقدح يف حق العرب واملسلمني وهيالنصوص ورد ذكر ثالثة 

SARRAENUS / Σapakηvos MAURES BARBARUS/ BapbapoŚ 
 عالقة صرحية وصالت وثيقة بعامل األندلس، فيما يليولتلك النصوص اآلتية 

/ سبانيةاإل) AL(الفرنسية و) LES/ LA/ LE(وجند فيها بواكري أدوات التعريف 
  ).يف أل التعريف القمرية» ل«حبرف (رنا بـ اإليطالية، اليت تذكِّ

 LA CHANSON DEوأول نصٍ من القرن احلادي عشر، أنشودة روالند 

ROLAND. قواد اإلمرباطور  من مشاهري)Carlos Magnus ( كارلوس ماجنوس
الشهري بشارملان، وقد لقي حتفه يف شب رونسوفو عRONCEVALLES عام  يف

وجند يف البيت األول ذكر ... ني الشمالينييم، على يد البشكنش اإليرب٧٧٨
ومع أن )... إيربية(مضائق جبال الربنس املتامخة جلنوب فرنسة ومشال إسبانية 

كُتاب / نرى كاتب) روالن(البشكنش هم الذين قتلوا قائد شارملان روالند 
وجند يف أحد . ندلس عرب األSARRAZINSاألنشودة يلصقون التهمة بـ 

/ رِيس (REISعندئذ قال امللك / CO DIT LI REIS: األبيات مقطعا طريفًا
ويف البيت التايل جند اسم . REXعلما أن امللك يف الالتينية هو ) رئيس/ ريس

  .نعيم/ نايم/ NAIMEالقائد 
  .أمام املفرد) Liلِـ  (وجند أيضا أداة التعريف 
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 Li FRANCEIS«: للمفرد وللجمع» اإلمرباطور/ EMPEREDRE Li«: واجلمع
  .»الفرنسيون/ 

 وتروي حكاية أمري ALISCANSوالوثيقة الثانية من القرن الثاين عشر بعنوان 
NARBONNE) يف القرن الثامن للميالد، وتقع يف جنوب فرنسة، )اربونا العربية ،

 حىت عام فيهاحصنها العرب وجعلوها مستودعا للسالح ومعدات احلرب، ظلوا 
 /م٧٣٢) بالط الشهداء/ بواتية( معركة مدة سبع وعشرين سنة بعدم، أي ٧٥٩
/  مقرونا هذه املرة بصفة وثينSARRAZINSوجند أيضا ذكر . ه١١٤

PAIENS ... لِـ (وما يهمنا هنا أداة التعريفLi( إذ بدأنا نرى أداة تعريف ،
  .ر املفرد واجلمع، للمذك»Li«مع بقاء ) الرأس/ LA TESTE(للمؤنث 

من » سردية الوردة« ونترمجها بـ Le Roman de La Roseوالوثيقة الثالثة  
القرنني الثالث عشر والرابع عشر للميالد، وهي قصيدة رمزية شارك يف وضعها عدة 

رومين « الدكتور اليايف تعبري وقد قَبِلَ... كُتاب وترمز الوردة إىل حسناء األحالم
ROMAN «١١من القرن (ىل أدبٍ وفن حنت وعمارة أوربة الغربية الالتينية، إشارةً إ 

يف هذه الوثيقة، تتأكد أداة . ، وذلك يف كتابايت ملعجم العماد)١٤وحىت القرن 
وال تظهر أدوات ... واجلمعللمذكر املفرد » Li«مع بقاء » LA«التعريف املؤنث 
امس عشر يف شعر الشاعر اخلإال مع بداية القرن ) LES/ LA/ LE(التعريف املختلفة 

 يف accentsوال جند النبرات ... »؟١٤٨٠ - ١٤٣١«) Villon  François(الصعلوك 
، ومل تبدأ بالظهور إال يف كتابات )١٥٤٤ -١٤٩٧ ( MAROT Clẻmentشعر

Pierre de RONSARD  كوكبة الثريا(قطب  ١٥٨٥/ ١٥٢٤.(  
بة ف العربية إىل لغات أورريال أل التع جمال اليوم للبحث يف كيفية انتقال

 ونظن أن غياب نطق الالم الشمسية قد أوقع املستمعني الغربيني يف ،الغربية الالتينية
حرية، والتبس على أولئك الغرباء أمر النكرة واملعرفة، فراح العرب يلفظون الالم 
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ولنا عودة إىل ... وكل شيٍء يف وقته... الشمسية، فكان ذلك مفتاح العملية
  .جتهادنا يف دراسة الحقةا

 شباط ٤/ ٢(يف جامعة حلب ) ابن حزم الدولية(وبعد سنتني، شاركت يف ندوة 
ومسعنا ) الفَصلَ يف امللل واألهواء والنحل(، وكان موضوع دراسيت، كتاب )٢٠٠٢

ولكن ما جاء يف كتاب ابن حزم بأجزائه اخلمسة يفيد ... »الفصل«بعضهم يقول 
مالزم «مبعىن ) ةصلَمجع فَ(» الفصل« بني احلق والباطل وال يفيد معىن »الفَصل«معىن 
وكانت مساجلة ذا الشأن مع األستاذ الدكتور حممود . كما نقول اليوم» أو أمالٍ

فه، مل يكن كأيب الرحيان وعندما قلت إن ابن حزم على سعة معار... علي مكي
. ليونانية والالتينية إخلكالسريانية وا، الذي كان على علم باللغات القدمية البريوين
 بل كان :وهنا قال الدكتور مكي... خطأ يف كتابة أمساء احلواريني وغريهمولذلك أ

وا عكس اخلة األساتذة اإلسبان الذين أكدابن حزم يعرف الالتينية، وهنا كانت مد
  .ومل مييز ابن حزم أيضا بني العربية واآلرامية إخل... ذلك

ا بسرية ابن حزم ومذهبه الظاهري وهو ان أستاذنا أبو حممد مهتمكما نعلم، ك
... » إن لسان ابن حزم أكثر تأثريا من سيف احلجاج«الذي كان يردد قوهلم 

إن هواء حلب قد أنعشك : ه أصداء ندوة حلب وقال يل مازحاوصلت إىل مسامع
  !رمحك اهللا أيها املعلم... كثريا

   ساديت،،سيدايت
 - ظناه عند ابن حزم هو غيض من فيض ما جنده من أخطاٍء لغوية إن ما الح

ومن هنا جاءت .. املعاصرةو تارخيية يف مصادرنا العربية القدمية واحلديثة -جغرافية 
، عدد خاص »)التراث العريب( املنشورة يف جملة ،لغةً وكتابةً: العربية«دراستنا 

ون، ان وسبعواحد وسبعون واثنالعددان : مزدوج، اللغة العربية واللغات األخرى
  : أقسام٣م، وتضم الدراسة ١٩٩٨متوز / ه١٤١٨ربيع األول 



  كلمة الدكتور حممد حمفل يف حفل استقباله
  

١١٩٩

  . اللغة-١
   الكتابة-٢
  . أجبديات مقارنة جداول-٣

  :وها هو ملخض القسم األول اللغوي
 التشابه الكبري بني خمتلف هلجات أسالفنا القدامى يف بالد الرافدين والشام - أوالً

  .ي والشمال اإلفريقي القرطاجي واألمازيغزيرة العربيةوحوض النيل وشبه اجل
دية، بابلية، آشورية، هي العتبات األوىل يف السلَّم أكَ:  اللهجات العتيقة- ثانيا

اللغوي للوطن العريب، وال تعترب هذه اللهجات لغات قائمة بذاا، وقد غَمض أمر 
واليوم » اآلشوريات«ا اسم على املستشرقني، فأطلقوا على الرافدية منهألسنتها 
ويف الواقع، فال هذه التسمية وال تلك هي منطقية، فهي ال » دياتاألكَ«يقولون 

) بابل إخل/ دأكَ(جنسٍ معين، قائم بذاته، بل هي نسبة إىل مدينة، / تشري إىل عرقٍ
  ..إخل) بالد الغروب/ كنعان(أو ناحية جغرافية 

 منطقية وخمالفة للخطاب قها شلوتس غريالتسمية السامية، اليت أطل - ثالثًا
 كما يقولون -  األذى بقضايانا القومية وهي باطلة مضلة، هدفها وتلحقالعلمي 

ويف الواقع، ال توجد لغةٌ عربية » لغة عربية قدمية«بل الدعوة إىل  الدعاية - اليوم 
 يد تيتوس ، على)من األصول وحىت تدمري اهليكل الثاين(قدمية، يف العصر التناخي، 

لغة «و» شفةُ كنعان« ومل يأت ذكر لغة عربية يف العهد القدمي بل .م٧٠عام 
 حدى اللهجات الكنعانية، إضافة إىل مقاطعولغة العهد القدمي هي إ. »يهودية

التسمية العربية إال بعد «ومل تظهر ). را، حنمياسفر دانيال، عز(وفقرات آرامية 
والذي تنصر تكلّم » العربية«هوديته نطق بـ املسيح، فمن ظلّ على يالسيد 

هي اآلرامية، وليست العربية كما ظن ابن ) إجنيل متى(اآلرامية فالسوريانية، ولغة 
  »...الفَصل«حزم يف 
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 عدم حصر جمال نشوء وتطور اللهجات العربية القدمية يف شبه اجلزيرة -رابعا
 اللهجة أدتالشام ووادي النيل، حيث العربية بل مد حدوده ليشمل بالد الرافدين و

اآلرامية دورها األكرب يف صيانة تراثنا اللغوي القدمي، قبل البعثة النبوية، تلك اآلرامية 
اليت احتلت مع هلجات اليمن العتبات الوسطى يف السلّم اللغوي لوطننا العريب، خالل 

 قبل أن تحلَّ حملَّها .وحىت صدر اإلسالم) م.ق(اثين عشر قرنا، من القرن السادس 
  .العربية الفصحى، اليت شغلت آنذاك أعلى عتبات ذلك السلَّم اللغوي

 ومل يأت بلهجة قريش، » عريب مبني « جاء التنـزيل احلكيم بلسان - خامسا
حجةُ « يقول األستاذ سعيد األفغاين يف مقدمته لكتاب .كما ظن بعضهم

 يملي عليهم  يكن كتبةُ الوحي الذين كان النيب مل«لإلمام أيب زرعة » القراءات
كلما أُوحي إليه شيٌء، من قبيلة واحدة، بل كانوا من قبائل عدة، إضافةً إىل أهل 

 وكان الناس على اختالف قبائلهم وهلجام يف سعة من أمرهم يف قراءة .قريش
 يف تعبري األحرف القرآن، كلٌّ يقرؤه بلحن قومه، واندرجت هذه الوجوه الكثرية

  .ريد ا التعدد والكثرةالسبعة وأُ
 اللغوي أن جر - الصحيح واألقرب إىل منطق التطور االجتماعي -سادسا

، مثّة لغات » الفصحىالعربيات العتيقة مث القدمية فالعربية« ملصلحةالتسمية السامية 
كان، ومع ذلك مل يتردد ذائعة الصيت مل يتهيأ هلا من دميومة زمنية واستقرارٍ يف امل

أما اللهجات العربية العتيقة، فنعين ا هلجات بالد الشام والرافدين . أهلُها يف أمرهم
ثُم القدمية وهي اآلرامية )... م.ق(واملَصرية الفرعونية حىت مطلع األلف األول 

)  محريمعني، سبأ،(هلجات اليمن مع . م. ق٢األوىل، مث فروعها املختلفة بعد القرن 
مع اللهجات اللحيانية والثمودية والصفائية، ) م٥٠٠ -  م. ق٨٠٠(بقلمها املسند 

 )م٣٥٠ - م. ق٥٠٠(وسط ومشال شبه اجلزيرة العربية وحىت جنوب بالد الشام، يف 
  .فالعربية الفصحى، مع الشعر اجلاهلي والقرآن الكرمي، حىت اليوم
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)... كل جديد غريب( قالوا قد يستغرب البعض برناجمنا هذا، وعلى كلٍ كما
فمنذ أربعة عقود، كتبنا يف املقدمة ... أما بالنسبة لنا، فليس جبديد وال بغريب

، ١٩٧٠، يف الطبعة األوىل ل إىل اللغة اآلراميةاملَدخالتارخيية لكتابنا اجلامعي، 
التسميةُ السامية خاطئة، وعلى الباحثني وذوي االختصاص العرب أن يطرحوا «

 ىلإخرى أقرب ألوا اآلراء ليصلوا إىل تسمية وع على بساط البحث ويتداواملوض
  »..منطق األمور

ا بيزنطيما جئنا به ليس خطابمعامله منذ ا بل برنامج سعملٍ علمي، بدأنا نتلم 
، ونرى أنه الرد املناسب ١٩٦٧بداية تدريسنا اجلامعي وحبثنا اللغوي املقارن عام 

فبعد كلِّ ... شراق، منذ محلة نابليون بونابرت وحىت اليومعلى مدرسة االست
تل / م إبالقُوبعد العثور على ر. كشف أثري يبادرون إىل ابتداع اسم لغة جديدة

مرديخ، جاؤونا بنغمة اإلبالئية، فأبدينا حتفّظاتنا واقترحنا البديل الكنعاين الباكر 
  ...ةوأعلناه يف الندوات واملؤمترات احمللية والدولي

  أيها احلفل الكرمي،
يقول البعض إننا الورثة الشرعيون لتلك احلضارات املشرقية القدمية وهذا 

ويضيف فريق آخر أن أسالفنا العرب املسلمني مل يفتحوا بالدا أجنبية ... صحيح
وها من نري االحتالل الفارسي والبيزنطي، وهذا أيضا أمر ال يقبل  بل حرر،ةبغري

» ال إكراه يف الدين«فاخر آخرون برسالة اإلسالم السمحة، وبشعار املنازعة، ويت
ولكن كيف نفسر هذا اإلمهال ... نعم، كلُّ ذلك ال غُبار عليه... وهذه فكرةٌ صائبة

فإن كان !... الصارخ لتاريخ الوطن العريب منذ فجر الكتابة وحىت صدر اإلسالم؟
لغوي القدمي، ألسبابٍ ذاتية وموضوعية، لقدماء أسالفنا عذرهم أال وهو جهلُ إرثنا ال

، فكيف نعلِّل حال باحثينا املعاصرين بعد »لياتاإلسرائي«مما جعلهم فريسةَ أوهام 
  !هذا الكشف الكبري، الذي أعطانا مئات األلوف من رقُم متعددة اللهجات؟
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ومن بعده عند ... من الغريب أن تظهر التسمية العربانية لدى ابن حزم مثالً
أو لغة علما أن التنـزيل احلكيم مل يأت على ذكر عربانيني ! بن خلدون وغريمها؟ا

»  مرات٨«بنو إسرائيل، »  مرة٤٤«: بل يشري إىل قوم موسى كاآليت... عربانية
  !فهل هي أيضا من اإلسرائيليات؟. » مرات يهود٨«هودا، / هود

فمنهم من أدى املهمة .. .لقد تقاعسنا وألقينا املسؤولية على كاهل املستشرقني
... ولكن البعض اآلخر أساَء وأشهر سيفه السام... بأمانة وحنن ال ننكر فضلهم

وراحوا يعيثون فسادا حىت بتراثنا العلمي العريب ...  يف بالدناوأصبحنا غرباَء
فالفضل يف األندلس وتراثه ليس للعرب أو املسلمني بل إلسبان أصالء ... اإلسالمي

والفارايب هو تركي وابن سينا فارسي أو من بالد ما وراء ... سلمواأأو تعربوا 
أما البريوين فيلعنهم يف قربه وموقفه من العرب ... وهكذا مع البريوين وسواه... النهر

... ات، بل عصر حضاراتإن العصر الوسيط ليس عصر قومي. والعربية معروف
...  ومبحاذاته مشاالً وغربا العامل البيزنطيفالعامل العريب اإلسالمي وشرقًا اهلند فالصني

ل الدولة يف ظبدع مرئ عاش وأإن كلَّ ا...  ساكسوين- جنلو ألفالعامل الالتيين وا
  :وصدق من قال..  باللغة العربية هو عريبالعربية اإلسالمية وكتب

  .»واللسان لإلنسان إن العروبة يف الساللة للحصان، والعروبةُ يف الرسالة«

  كرا إلصغائكم والسالم عليكمش
  



١٢٠٣  

  

  

  حفل استقبال

  عيسى العاكوباألستاذ الدكتور 

  عضوا يف جممع اللغة العربية

  

 م ١٨/٣/٢٠٠٩ -  ه ٢٢/٣/١٤٣٠يف الساعة السادسة من مساء األربعاء 
، عضوا يف جممع اللغة عيسى العاكوباحتفل امع باستقبال األستاذ الدكتور 

والعلم واألدب العربية، يف جلسة علنية، حضرها خنبة من رجال السياسة 
  .وأصدقاء املُحتفى به وطالبه

بدأ احلفلُ بكلمة األستاذ الدكتور مروان احملاسين، رئيس امع، اليت رحب 
فيها بالسادة احلضور، وهنأ الزميل امعي اجلديد، بانضمامه إىل جممع اخلالدين، 

  .متمنيا له مسرية طيبة حافلة بالعطاء

.  كلمة الترحيب بالزميل اجلديدمازن املباركمث ألقى األستاذ الدكتور 
  .فتحدث عن سريته، ومكانته العلمية، وجهوده يف خدمة العلم

عن سلفه  كلمته، اليت حتدث فيها عيسى العاكوبمث ألقى األستاذ الدكتور 
  . عيسى إسكندر املعلوفالراحل العالمة

 :وننشر فيما يلي كلمات احلفل



  ١٢٠٤

  
  

  رئيس امعكلمة الدكتور مروان احملاسين
  يف حفل استقبال

   عيسى العاكوب الدكتور
  

  أيها احلفل الكرمي

 والشك بأن ، يف حياة األمما حموريايحتلُّ األدب بأشكاله املتعددة موقًع
 البشر ينتهي إىل تصعيد التأثري الذي ميارسه البشر بدورهم يف يف الألدب تأثًري
  .نساينالتاريخ اإل

تعرف  األمم فيما بينها، كان البد من وملا كان الفكر اإلنساين نتيجةً لتفاعل
 م منطلقات جمتمعه، ومن مث حتديدطرق التعامل خصائص كل أدب قومي لتفه

 ما  وهذابعض من خالل مرآة آداا،إىل نظر بعضها ذلك أن الشعوب ي. معه
فا والتعرق يف فهم ذازئيات الوجود القومي لآلخرجب يسمح هلا بالتعم.  

مجيع الكالم «: وأما احلاملُ للثقافة واألدب فهو اللغةُ اليت يقول فيها اجلرجاين
 يناجي ا قلبه ويراجع فيها ،معان ينشئها اإلنسان يف نفسه ويصرِفها يف فكره

رفة ، وهي الوسيلة الكتساب املعافاللغة إذن مرآة القلبِ والعقل يف آن مًع. »عقله
  .وللتعبري عن حمتواها

 ا، إذ كان انطالقه شعًراومتتاز اللغة العربية بأدا املمتد على مخسة عشر قرًن
 وخطابةً قبل ظهور اإلسالم، واكتمل بعدئذ بانفتاحه على آفاق جديدة جعلته

هذا بعد أن عمد املسلمون إىل . يستوعب مجلةَ ما وصلت إليه احلضارات السابقة
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هم لغة التنـزيل، واهتموا بضبطها وحتليلها وتصنيف عناصرها، وبذلك التعمق يف ف
 لدفقٍ حضاري حيمل منطلقات إنسانيةً اأمكن لألدب العريب أن يكون مصدًر

  . تشرب به األدب منذ بزوغ تباشريه األوىلاكما حيمل ارتقاًء إمياني، جديدةً
القومية اليت جتول معطياا يف واللغة يف حقيقة األمر هي احلامل للثقافة الذاتية 

أذهان من ينتمون إىل ذلك اتمع، وهي ثقافةٌ نابعة من التعامل بني األفراد، وتتغذّى 
وتبقى هذه الثقافة ، من تراكم ما اختزنته األجيال من خربات وتصورات ومعتقدات

 الطابعة وعليه فإن اللغة هي.  اللغة املشتركة بني أفراد اتمعتضاعيفحمصورةً ضمن 
  .لكل نشاط ذهين والقادرةُ على إجياد التواصل الذي هو قوام وجود اتمع

 فَلَن تتجاوز تلك الثقافة ،إال أنه ما دامت الثقافة تنهل من معني لغة واحدة
التوق إىل اإلحاطة بكل ما تستطيع اللغة تقدميه عن العامل الذي يعيش فيه ذلك 

 نفسه يف موقعٍ يفرض عليه التعامل مع جمتمعات أخرى، وحني يجد اتمع. اتمع
يف قدرا على إقامة الروابط،  ا واضًحاال مناص من أن تبدي اللغة القومية قصوًر

مهما تكن سطحيةً، مع حملة ثقافة تعتمد لغةً خمتلفة، وهكذا يظهر تشوق كبري 
ىل تفهم مرتكزات ما لدى األفراد إىل معرفة املزيد عن الثقافة األخرى، وإ

ومن املؤكد أن األمةَ ال تتعرف . يشاهدون من مظاهر غريبة يف اتمع اآلخر
  . وإمنّا من خالل اللقاء باألمم األخرى، ذاتيتها من خالل االستبطانحقيقةَ

 األدب العريب يفوهكذا فلقد كان لدخول العرب إىل بالد الشام تأثري كبري 
 كما عرفتها اجلاهلية، ليدخل إىل جماالت النثر البالغية الذي جتاوز فنونَ الشعر

والشك .  ألعظم حضارات عرفتها البشريةايف مشرقٍ كان خمتزًن والعلمية، وذلك
بداوم،   ما يقال عن، معبأن عرب الفتح كانوا حيملون مؤثرات حضاريةً عميقةً
 البيزنطية عن طريق احلضارةبإذ كان هلم إخوانٌ يف مشال اجلزيرة على صلة مديدة 
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احلضارة الفارسية عن طريق احلرية، ببصرى ودمشق، وآخرون على صلة مديدة 
إضافةً إىل ما هو معروف عن تأثّرِ أهل احلجاز بقوافلِ حملَة البخور من حبر 

  .العرب، وقوافل حملَة احلرير من الشرق اآلسيوي
د الشام، حيث كان النبط  يف بالا جداوهكذا فقد كان التداخل الثقايف باكًر

 وخاصة يف تلك البقعة من األرض ،والسريان على صلة وثيقة بالثقافة العاملية السائدة
 عميق اجلذور أيام كانت أنطاكية عاصمةً للسلوقيني، هلّنيا االيت عاشت استقراًر

  .الي يستفيد من الرواسب الثقافية املتراكمة حماما جعل التداخل الثقايف زاخًروهذا 
 وقد ازداد تأثري هذا التداخل الثقايف عندما اختار اخللفاء الراشدون نشر
اإلسالم خارج بالد العرب، ومل يقبلوا االنكفاَء على ما حييط م من أقوام يعرفون 

  .الكثري عن ثقافتهم
وهكذا انتهى األمر، ويف مدة مل تتجاوز القرن الواحد، بأن أضحى املسلمون 

د إىل جبال البرينيز، فأصبحت ني مع حضارات متميزة، من السيف متاس صميم
 فمن ثقافات تلك الشعوببهالترمجةُ املنبع الرئيسي لكل ما ميكن التعر .  

عندئذ وجد املسلمون أنفسهم وقد لَفَّهم مناخ معريف جديد، تكامل حىت 
ية حيملها عرب أوصلَهم يف القرن العاشر امليالدي إىل جعل اللغة العربية لغةً عامل

. ومستعربون، تنقل إىل العامل حضارةً علمية ثقافية فنية مل يعرف هلا مثيل من قبل
تحضرة البلدان امل وقد امتد ذلك املناخ املعريف حىت شمل القسم األكرب من

 كتب يترمجونالرهبان فقد كان . ه عوملةً عربيةً حقيقيةحينذاك، مبا ميكن أن نسمي
من األندلس إشعاع حضاري جعل من اللغة  ربية يف أديرم، وانبثقالعلوم الع

لكل  جعل منها املفتاح الثمني الالزم ،ا عامليا ثقافياالعربية اليت كانت حتتضن إرثً
  .سريورة ثقافية
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ولقد كان للمستعربني دور هام يف إيصال اللغة العربية إىل املستوى الرفيع 
إذ تعلّق أولئك . علوم، مستوعبةً موع الثقافات املشرقيةالذي وصلت إليه حاملةً لل

األعاجم باللغة العربية، وفضلوها على لغام، ملا تتميز به من سالسة ومطاوعة 
وطاقات اشتقاقية، ولذلك فقد أرادوا خدمتها بتسهيل الدخول إليها، فقام أمثال 

إلقاء نظرة حتليلية على سيبويه وأيب علي الفارسي وثعلب النيسابوري وغريهم ب
  .اللغة العربية مل يعتدها العرب من قبل ألم أصحاب اللغة

مث إنه قد برز يف العصر العباسي تناغم مفتوح بني الثقافة الفارسية واللغة 
العربية، بعد أن استقر الفرس يف رحاب الدين اإلسالمي، الذي أى صراعهم 

اركوا يف دفقٍ حضاريٍ حيمل منطلقات إنسانيةً أبناء طوران، فش املمتد مع الترك
فقد قام ابن املقفع، يف القرن الثاين اهلجري، بترمجة كتاب مزدك صاحب . جديدة

العقيدة املزدكية، وبذلك أدخل إىل الثقافة العربية منطلقات بعيدةً عن عقيدة 
اهلا التوحيد، وهي نابعةٌ من ثقافة فارسية مل تكن مشرقيةً فحسب بسبب اتص
وهذا بالثقافات اهلندية، بل إا اشتملت على عناصر كثرية من املوروث اإلغريقي، 

  . من مظاهر عاملية العقلاما يؤكد إمكانَ اعتبارها مظهًر
 عن ترمجة فارسية، عن السانسكريتية، املأخوذ» ةكليلة ودمن«كما أن كتابه 

، »مرآة األمراء«طلق عليه يما أُقد أدخل نظرةً تبسيطية للعالقة بني املخلوقات ف
وفيه الكثري من النقد الفكري واالجتماعي الذي ينتهي إىل التوفيق بني الدين 

  .والعقل كمحركني أصيلني للعمل يف اتمع
 بني حالتني حضاريتني ا برزخياوبذلك يكون ابن املقفع قد وقف موقفً

مة تداخلٍ جة وعبقريته األدبية يف خداملزدو متغايرتني وسخر طاقاته اخلالّقةَ وثقافَته
 ،»التثاقف«، ويطلق عليه ابن خلدون لفظة »مثاقفةً«ثقايف يسميه التوحيدي 
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وذلك يف مرحلة الريادة من تشكّل املدرسة الفنية األدبية العربية اليت كان اجلاحظ 
  .من أبرز أبنائها

ومن املنطلقات اهلامة األخرى للمثاقفة الفارسية العربية دخولُ ملحمة الشاعر 
الفردوسي إىل اللغة العربية يف القرن السابع اهلجري، تلك امللحمة اليت كان كتبها 

 ه٦٤٢الشاعر يف القرن اخلامس باللغة الفارسية، وقام بترمجتها حممد البنداري عام 
  .ا وعشرين عاًما امللك العادل، بعد جهد استمر نيفًبنبأمر من امللك املعظم عيسى 

 من أبيات اإن هذه امللحمةَ، إىل جانب كوا أعجوبةً متمثلةً يف ستني ألفً
إذ إا . الشعر، قد أدخلت يف الثقافة العربية معرفةً جديدة عن العامل الفارسي

ات بطولية  لديه، وإىل مسارأدخلت القارئ العريب إىل جو أسطوري غري مألوف
 فيها شخوصها، وبينت له تعظيم الفردوسي ملفهوم الدفاع عن الوطن إذ جعل يرفَل

  . حيتذى يف هذا املضمارالًأبطاهلا مثا
كما أن ترمجةَ شعر حافظ الشريازي إىل العربية يف القرن الثامن اهلجري قد 

لعشق والعرفان م ديوانه اأدخل إىل الثقافة العربية عصارة الفكر اإليراين حيث ض
ضافة إىل اإلشراق اإليراين، ومجيعها وجوه مل تكن مألوفةً يف الثقافة إ ،ينياإلهل

طالعه يف  حني اا كبًريدهًشاوال عجب أن أبدى الشاعر األملاين غوته نفسه . العربية
حافظ، الذي فتح له أبواب عامل سحري مل تعرف  القرن التاسع عشر على ديوان

 انطالق احلركة الرومانسية يف يف، وقد كان من املؤثرات الكربى الًأوربا له مثي
  .األدب األوريب

 واضحة يف ايترك آثاًر  إذ إن تداخل الثقافات،إن املثاقفة ال تكون باجتاه واحد
  .الثقافتني املتقابلتني

وهكذا نرى أن ثقافة العرب قد التحمت حبياة اإليرانيني، إذ كانت اللغة 
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 لُغةً أُعجبت ،دةً يف القرآن الكرمي وحاملة لشعر عريب متني األركانالعربية متجس
بنظامها أمة مل تكن أمةَ شعر، بل كان لب تراثها يف العهد الساساين يدور يف فلك 

  .األدبيات الدينية
فانطلق اإليرانيون بعد أن استحكم سلطان الدولة العباسية يعلّمون الشعر 

ما أدى إىل نشوء وهذا للغة العربية والقرآن الكرمي، العريب يف مدارسهم إىل جانب ا
شعراء الفارسية األولني، وهم يبدون إعجام بفحول الشعراء وعلى رأسهم امرؤ 

  ).مدارس التعليم العايل( القيس واملتنيب، وخاصة بعد قيام املدارس النظامية
بالشعر وقد نظم كلٌّ من سعدي وحافظ باللغتني العربية والفارسية متأثرين 

أُثبتت يف ديوانه بشطر عريبا أن حافظًالعريب إىل حد هلَّ أول غزليةقد است :  
  وناوهلااأال أيها الساقي أدر كأًس

  

 باألشعار امللمعة واألدبيات الًوكان ديوان كلٍّ من سعدي وحافظ حاف
  .العربية

هرت بوادر وقد خبا هذا التأثري العريب يف القرن احلادي عشر للميالد حني ظ
التأليف بغري العربية من قبل أعالمٍ كابن سينا والغزايل، إذ كانت هلم مسامهات 

  .معرفية باللغة الفارسية
إال أنه قد بقي للغة العربية نفوذٌ عجيب يف اللغة الفارسية وآداا يتمثل يف 
ة، سيل من األلفاظ والتعابري املتعلقة بالدين والفقه وكذلك بشؤون احلياة اليومي

والثقافة  وبذلك فقد اجتاحت العربيةُ الفارسيةَ وحتول حضورها املباشر يف احلياة
  للنظر دخولُ قصة قيس وليلىالالفتومن . اإىل حضور غري مباشر ال يزال قائًم

 منهما ملحمةً باسم ف كلالعربية يف جعبة شعراء كبار كاجلامي والنظامي، إذ ألَّ
.  القرآين الذي اعتمده جامي يف يوسف وزليخاانون، إىل جانب دخول القصص
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فها عمر اخليام بالفارسية، وهو الفيلسوف والعامل الرياضي وأما الرباعيات اليت ألَّ
املعروف، فلم تكن قد نقلت إىل العربية يف زمانه وتبني حني وصلت إىل اللغة 

لتأثر بلزوميات الشاعر كان شديد ا يالدي أناملالعربية يف اية القرن التاسع عشر 
إبان شيخوخة املعري، وقد ) م١٠٤٠(املعري، ومن املعروف أن اخليام ولد عام 

  . يف أشعاره الكثري من الشطح الصويفجتلّى
ن تراثنا حيمل آثار امتزاج ثقايف حضاري عريب فارسي وخالصة القول أ

 يف أثره اه عميقً يف ثرائا فريًداما أنتج أدًبوهذا تضافرت فيه اجلهود لالرتقاء باألمة، 
 فقد اقترض ،وكما نشأ الشعر الفارسي يف كنف الشعر العريب.  يف نتاجهاخصيًب

 هو الدوبيت أي قطعة شعرية من بيتني اثنني يعبران عن ا فارسيا شعرياالعرب نوًع
وقد أفاد العرب من . قريب من اهلايكاي الياباين املعروف  وهو نوع،معىن متكامل

 وخباصة يف شؤون احلكم واإلدارة والتعليم الذي ،رية الفارسيةاملنطلقات الفك
  .انطلق من املدارس النظامية

ويف أية حال فإن اللغة العربية تبقى إىل جانب الفارسية يف أُس البناء اللغوي 
  .واحلضاري للشخصية اإليرانية

  أيها احلفل الكرمي
 احلضارة، وآن يل أن لقد تطرقت يف حديثي تارةً إىل الثقافة وتارة أخرى إىل

أعينكم على دفع كل التباس بني هذين املصطلحني، ألقدالفاصل بينهما م إليكم احلد 

الذي يبذله  اهود إن الثقافة هي«: )١(الفيلسوف هيغل حيث يقول كما أوضحه

 للكمال عرب خمتلف أجناس التعبريات الذاتية، يف حني أن احلضارة هي ااإلنسان سعًي
» د املبذول لتغيري العامل مبا يظهر يف أعمالٍ عينية حمسوسة تعكس مظاهر التقدماهو

                                                           
)١(Civilisation  Universalis Corpus 4 PUF 1988   p1182  Juan Cazeneuve  
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  .ن ما هو عفوي هو ثقايف وما هو ملزم هو حضاريأي بعبارة أخرى إ
وقد أردت من حديثي عن مسامهة األدب الفارسي يف احلضارة العربية 

ارات املختلفة عن اإلسالمية أن أُدلّل على أمهية القيام بدراسات متعمقة يف احلض
فإن الدراسات يف األدب املقارن هي مفتاح لفهم روحية . طريق دراسة آداا

الشعوب، ومنفذٌ إىل حمركاا الثقافية، ومستند أكيد إىل التعمق يف فهم حضارتنا 
عديدة بروافد ذتاليت اغت بعد أن حطَّت رحالَها يف أرجاء املعمورة ،متغايرة 

م احلدود وينمط احلياة، وهذا ما يقودنا إىل تفهم شخصيتنا الثقافية بعد كنظام يحطّ
  .إزالة ما حييط ا من حجب وأستار

إن الدراسة املتعمقة ألدب أُمة ما تكشف عناصر املثاقفة اليت سامهت يف 
إنضاجه، وتتابع تطور تلك العناصر، وتحدد ما بقي منها ليعطي لذلك األدب 

  .ه عن اآلداب األخرىصفات متيز
، أو امتجاورين جغرافي ومىت كانت الدراسة موجهةً للمقارنة بني أدبني

ا تفتح آفاقًامترابطني تارخيينا للطابع املميز لكل منهما، كما ا، فإنري فهمجديدة ت 
 فيما يخص الفروق بني األدب اإليطايل واألدب اإلسباين اللذين الًهي احلال مث

  . إىل جذور مشتركة يف الالتينية القدميةينتميان
 يف جممعنا وهو الضليع الً عاماوإين إذ أرحب بالدكتور عيسى العاكوب عضًو

لشعره، أرجو أن يكون أحد العمد يف مشروعنا  واملُتبحر باألدب الفارسي واحلافظ
ية آفاق ثقاف املقارن، ننفتح من خالهلا على إقامةَ مجلة من الدراسات يف األدب

عريقة لتكون مفتاح انتمائنا إىل العصر الذي نعيش فيه، بعيدين عن نرجسية التراث، 
  .ساعني إىل إشادة القاعدة العلمية الثقافية اليت تتيح لألصالة استيعاب املعاصرة

   عليكم ورمحة اهللا وبركاتهوالسالم



  ١٢١٢

  
  

  امععضو مازن املبارككلمة الدكتور 
  يف حفل استقبال

   عيسى العاكوب الدكتور
  

م رجال ١٩١٩ سنة اطيبة غرسه اللغة العربية يف دمشق شجرة مباركة جممع
ت أوراقها بآماهلم وسقوها ر واخض، ومنت أغصاا جبهودهم،بإخالصهمرعوها 

ياة من حوهلا حبركة لغوية  وزهت وآتت أطيب الثمار، وماجت احل فنمتقهمبعر
ناشطة، ساعدا تربة خصبة من مسؤولني ومثقفني وشعور اجتماعي جتاوب معها 
واستجاب هلا، فكان امع يف العقود األوىل من حياته مركز نشاط ثقايف ال تنقطع 
فيه احملاضرات والندوات، ويتداعى إليه العلماء واألدباء من أقطار الوطن العريب 

 كذينك املؤمترين اللذين طارت شهرما وشهرته ،يف مؤمتراته األدبيةللمشاركة 
معهما يف العامل األديب والثقايف يف العامل كله، وكان أحدمها عن املتنيب واآلخر عن 

 وعرف العامل كله ما يقوم به امع من إحياء .املهرجان األلفي أليب العالء املعري
 حاملة أطيب ،مع كيف ميد يده مبجلتهكما عرف ا. للتراث وكشف عن نفائسه

مثاره وآخر أخباره إىل املراكز الثقافية واامع اللغوية يف أرجاء العامل كله، وهي 
على أين لست أكتم أنه مر على . الة اليت يعتز جممعنا اليوم ببقائها واستمرارها

 ا األشجار وجتفشجرتنا امعية ما مير على الطبيعة من فصول جفاف تشيخ فيه
الغصون وتتساقط األوراق ويتلكّأ العطاء وتضمر الثمار، وهكذا تتعاقب علينا 

  ..األيام بني خريف باهت أصفر وربيعٍ زاهر أخضر
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وحنن اليوم على أعتاب ربيعٍ جديد بانضمام هذه الكوكبة من علماء األمة إىل 
  . بالعطاء واملسرية باملضاء بالنسغ والروح بالشباب وامع متد الشجرةَ،جممعنا

ا يبشر باخلري أن هؤالء العلماء من امعيني اجلدد ذوو اختصاصات ولعل مم
علمية خمتلفة مما يشكّل إضافة مثمرة جتعل نشاط امع متكامالً يف خدمة العربية 

  .واملضي يف حتقيق الرسالة اليت أنشئ امع من أجل حتقيقها
واحد من هذه الكوكبة من العلماء هو األستاذ وأحتدث إليكم اليوم عن 

  .الدكتور عيسى علي العاكوب، وقد عرفته يف فجر شبابه منذ أكثر من أربعني سنة
ولد الدكتور عيسى يف قرية حالوة من حمافظة الرقّة، وبدأ تعليمه يف الكتاب 

ة  منتهزا كل فرصة تسنح له لقراء،متدرجا خطوة خطوة حىت وصل إىل اجلامعة
  .سطر أو حفظ آية أو معرفة خرب أو مساع أثر من شعر أو أدب

 إىل القراءة وتعلّم ،ة عرفها عنده أهله وأترابهتدفعه رغبة فطرية أصيلوكانت 
حىت نبغ الغالم ابن الثالثة عشرة يف جمتمعه الريفي البسيط ... الكتابة وجتويد اخلط

ردة يرجونه أن يفك هلم اخلطّ واشتهر مبعرفة القراءة فقصده أصحاب الرسائل الوا
  .ويقرأ هلم الرسائل

وحني افتتحت الدولة أول مدرسة رمسية ابتدائية يف قريته كان أول طالّا 
والتحق . وحني تقدم إىل امتحان الشهادة االبتدائية كان الناجح الوحيد بني طالا

  .واإلنكليزيةثانوية وظهر تفوقه يف اللغتني العربية باملدرسة اإلعدادية مث ال
ولكنه اضطرته احلياة إىل االلتحاق باملدرسة الزراعية اليت تابع دراسته فيها مث 

  .م١٩٧١عام ! يف ثانوية بوقا الزراعية بالالذقية وخترج مراقبا زراعيا
 حني التحق بقسم اللغة ١٩٧٢بدأ الدكتور عيسى دراسته اجلامعية عام 

 مث حصل ١٩٧٦يف اآلداب عام ) الليسانس( ةربية يف جامعة حلب ومحل اإلجازالع
  .م١٩٨٠على درجة املاجستري عام 
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 عيسى بالذي مير مبا يدرسه مرور دارس يعىن بالدرجة ومل يكن الدكتور
دون التفاعل مع العلم الذي يدرسه؛ لقد كان موضوع رسالته للماجستري العلمية 

 وهو موضوع »عباسي األولتأثري احلكم الفارسية يف األدب العريب يف العصر ال«
 وكان بداية لصلته باألدب الفارسي والفكر ،فرض على صاحبه إتقان الفارسية

الفارسي وشعرائه ومتصوا حني ترك اللغة فيه، زادت هذه الصلة عمقًا واستحكام
  وقاده،ية اليت أتقنها أدب اخليام ودرس بالفارس،اإلنكليزية وسيلة إىل الفارسية

امفحطّ الدكتورالل إىل جاخلي عيسى رحاله عنده وراح يروي غليله  الدين الرومي 
من أدبه وفكره؛ إذ رأى فيه أدبا خياطب العقل والوجدان، وأحس فيه جوا روحيا 

وأغراه ما شعر به من سعادة عقلية ونفسية إىل دعوة العرب إىل . تتطلّع إليه نفسه
إذ ال جيوز أن  ضرورة ال بد منها؛ االطالع على آداب األمم األخرى ورأى ذلك

ع بغري  من إبداع العقل عامة والعقل اإلسالمي املبد- حنن العرب -م أنفسنا رحن
  .العربية خاصة

 عيسى يف أفالك الشاعر فريد الدين العطار، ومشس الدين لقد طوف الدكتور
نية وبالفرنسية التربيزي، وجالل الدين الرومي، وترجم كتبا ألّفت عن األخري باألملا

على أنه مل يقف عند أمة معينة . نقلها إىل العربية عن ترمجاا الفارسية أو اإلنكليزية
أو لغة معينة بل كانت املوضوعات اليت يهواها تشده من حيث صدرت وبأي لغة 

مثالً أنه وقع على كتابني لعامل ياباين يتناول بعض قضايا الداللة كتبت، من ذلك 
 القرآن الكرمي فنقلهما إىل العربية عن ترمجتهما اإلنكليزية واضعا أفكار اللفظية يف

  . فقه اللغة وعلم الداللةدارسياملؤلف الياباين ونصوصه بني أيدي العرب من 
م يف ١٩٨٤ عيسى دراسته وحصل على درجة الدكتوراه يف عام وتابع الدكتور

  .تراث النقدي عند العربوهو دراسة يف ال» العاطفة واإلبداع الشعري«موضوع 
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 واحد النشاط العلمي للدكتور عيسى مرافقًا للنشاط اجلامعي، مل حيلْوكان 
س متمرن إىل أن ر يف مراتب التدريس اجلامعي من مدلمنهما دون اآلخر؛ فقد تنقَّ

 مث محل مسؤولية رئاسة القسم يف جامعة حلب، كما محلها ،تبوأ درجة األستاذية
 فيها قسم اللغة سأَ العربية اليت أُعري إليها كجامعة قطر اليت ريف بعض اجلامعات

وكان ذا نشاط متميز يف اإلشراف على عدد من رسائل . م٢٠٠٥العربية منذ عام 
املاجستري والدكتوراه، كما شارك يف عدد كبري من اللجان اجلامعية والندوات 

ك اتساع ثقافته وتعدد لغاته واملؤمترات وألقى فيها حبوثًا متميزة، ساعده على ذل
 واليت مشلت علوم ،وكثرة املقررات اليت درسها يف جامعات حلب واإلمارات وقطر

اللغة العربية وعصورها األدبيةَ املختلفة، واليت دعته إىل التأليف يف النقد األديب، 
 ما غة، ويف موسيقا الشعر، إضافة إىلويف الفكر النقدي عند العرب، ويف علوم البال

ترجم عن الفارسية من أدب وتراجم، وعن اإلنكليزية من كتب متنوعة كاخليال 
املسؤولية، وطبيعة والرمزي، والرومانسية، ونظرية األدب، ولغة الشعراء، واللغة 

  .الشعر، وقضايا النقد، وغريها
 عيسى يف ة اإليرانية اجلهود اليت بذهلا الدكتوروقد قدرت اجلمهورية اإلسالمي

الكتب اليت ألّفها، والبحوث اليت قدمها، فمنحته جائزتني عامليتني األوىل يف سنة 
  .م٢٠٠٦م والثانية يف سنة ٢٠٠٣

  أيها السادة
 لست أكتم أن الوقت الضيق حلديثي يف استقبال الزميل الدكتور العاكوب ال

ثت إليكم من ع لتعداد آثاره، ولست أكتم أنين ظلمته وظلمتكم ألنين حتديتس
 ما جرت به العادة من  إليكم ومل أنقل،خالل معرفيت الشخصية بالصديق عيسى

مل أعدد لكم حنوا من أربعني عنوانا ما بني كتاب ! قراءة السرية الذاتية والعلمية له
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ف أو مترجم أو حبث ألقاه أو نشره، لقد غلبت علي معرفيت به، وغلب على مؤلَّ
يت  ومن آرائه وأفكاره ال، الذاكرة من صورته اليت عرفتقلمي وفكري ما بقي يف

 من كتبه، ولعلّي أعوضكم عن قراءة  إيلّيقرأت على مدى سنوات فيما أهد
عنوانات كتبه بذكر ما يشجعكم على العودة إليها من نظرات وآراء له تعرفون 

ن فكره  صادقة عالزميل اجلديد من خالهلا عن قرب، وترون فيما تقرؤون له صورةً
وسلوكه وقيمه وشخصيته، صورةً هي أصدق وأقرب إىل الواقع مئات املرات من 

  !الصور اليت ختدعنا ا عنوانات الكتب لكثري من الكتاب واملؤلّفني
كتور العاكوب أنه يعشق األصالة ويعشق اجلمال، د مما قرأت لللقد خرجت

و جذّاب، وأن يلبس ما يقدمه وأنه حياول أن يقدم لقارئه دوما ما هو أصيل وما ه
  .من أفكار ثوبا من التعبري األديب اجلميل

 حياته  وينمي،إنه حيب أدب النفْس ألنه يضاعف أنس اإلنسان باحلقيقة
الروحية لذلك وقف عند أصحاب العبقريات الذين ضبطوا حواسهم، وراعوا 

الل الدين الرومي، لقد أنفاسهم، وتوجهوا حنو اهللا، من أمثال حممد إقبال وج
ي، يكره اإلخالد إىل شدوه إليهم ألنه نزاع مثلهم إىل النقاء النفسي والصفاء الروح

  . بفتات من الدنيا يسرياألرض والرضا
ر عوامل خاصة هي مزيج من  ولذلك رأى الشاعرا يبدع بالكلمات ويصوفنان

  .ها ويعبر ا فإذا هو يف كل واد يهيماحلدس والتعقّل واهليجان والتصور، يشعر ا ويتبع
ك به لسانه ا إنسورأى الشاعرا لشعورٍ يغلبه وجييش به صدره فيتحرا خاضعن

وعندها حنظى حنن باللحظة اليت جتتمع فيها العاطفة باخلُلُق أو الشعور بالصدق 
  .فتتولّد من ذلك حلظة اإلبداع أو حلظة النشوة اليت هي حلظة اخلَلْق

 نطلب من الشاعر صدقًا حبسب واقعنا حنن، ولكن من عامله هو، ومما إننا ال
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  من غري مراءاة ،إننا نطالبه بصدق شعوره فيما يشعر به وفيما يعبر عنه .يشعر به
  .إن صدق الشاعر يف صدق شعوره، وصدق شعوره يف صدق تعبريه.  تزييفوال

 أو فاقد الفطرة إن الدكتور العاكوب صاحب منهج يضع أمام القارئ الضالّ
  . ويعيده إىل اجلادة والعلم،ما حيببه بالعلم وحيبب إليه القراءة

وإن آثار الدكتور العاكوب كثرية، وهي كلها جديرة بالقراءة ملا فيها من علم 
مفيد، وأفق فسيح، وصدق حمبب، فأهالً وسهالً به زميالً كرميا يف رحاب جممع 

  .اللغة العربية

  ة للدكتور العاكوباآلثار العلمي

  :فةالكتب املؤلَّ: أوالً

 دراسة - تأثري احلكم الفارسية يف األدب العريب يف العصر العباسي األول  •
ترجم إىل الفارسية عام (م، ١٩٨٨تطبيقية يف األدب املقارن، دار طالس، دمشق، 

 .)م١٩٩٥
لقلم، ديب، املعاين والبيان والبديع، دار ا: املُفصل يف علوم البالغة العربية •
 .م١٩٩٦
دراسة نقدية حتليلية لشعر الشيخ حممد بن راشد ... مجاليات الشعر النبطي •

 .م١٩٩٣آل مكتوم، مؤسسة البيان، ديب، 
مدخل إىل نظرية األدب العريب، دار الفكر، ... التفكري النقدي عند العرب •

 .م١٩٩٧دمشق، 
ستحدثة، دار العروض والقوايف وفنون النظم امل: موسيقا الشعر العريب •

 .م١٩٩٧الفكر، دمشق، 
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  : كتب مترمجة عن اإلنكليزية والفارسية:ثانًيا
كولريدج والتقليد الرومانسي لروبرت بارت اليسوعي، : اخليال الرمزي •

 .م١٩٩٢ترمجة عن اإلنكليزية، معهد اإلمناء العريب، بريوت، 
واختارت ، قدمت له )تقدمي واختيار(بية بأقالم أعالمها الرومانسية األور •

نصوصه لليان فرست، ترمجة عن اإلنكليزية، دار الفرجاين، طرابلس، ليبيا، 
 .م١٩٩٣
نيوتن، ترمجة عن . م.يف القرن العشرين، حترير وتقدمي كنظرية األدب  •

 .م١٩٩٦اإلنكليزية، دار عني للدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية، القاهرة، 
ن اإلنكليزية، معهد اإلمناء العريب، لغة الشعراء، ونفرد نوتين، ترمجة ع •

 .م١٩٩٦بريوت، 
تشومسكي، ترمجة عن اإلنكليزية، معهد اإلمناء العريب، : اللغة واملسؤولية •

 .م١٩٩٨بريوت، 
هربرت ريد، ترمجة عن اإلنكليزية، وزارة الثقافة، سورية، : طبيعة الشعر •
 .م١٩٩٧
 اإلمناء العريب، هزارد آدمز، ترمجة عن اإلنكليزية، معهد: قضايا النقد •

 .م١٩٩٨بريوت، 
مخسة شعراء التصوف الفارسي الكبار، تأليف واختيار عنايت : يد الشعر •

 .م١٩٩٨خان وكوملان باركس، ترمجة عن اإلنكليزية، دار الفكر، دمشق، 
 دراسة آثار الشاعر اإلسالمي الكبري جالل الدين -الشمس املنتصرة  •

ة عن اإلنكليزية، وزارة الثقافة اإليرانية، الرومي للمستشرقة أنيماري شيمل، ترمج
 .م٢٠٠١، ١طهران، ط



  عيسى العاكوب. مازن املبارك عضو امع، يف حفل استقبال د. كلمة د
  

١٢١٩

 مريوفتش، ترمجة عن -  املستشرقة إيفا دي فتراي –الرومي والتصوف  •
 .م٢٠٠١اإلنكليزية، وزارة الثقافة اإليرانية، طهران، 

كتاب فيه ما فيه ملوالنا جالل الدين الرومي، ترمجة عن الفارسية، دار  •
 .م٢٠٠٢الفكر، دمشق، 

خمتارات من ديوان مشس تربيز ملوالنا جالل الدين الرومي، .. يد العشق •
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   العاكوبعيسىكلمة الدكتور 
  هيف حفل استقبال

  

  السيد األستاذ الدكتور حممد مروان حماسين رئيس امع احملترم 

  أعضاء امع، السادة العلماء األجالّء

  أساتذيت الفضالء

  أيها احلفل الكرمي

  ،السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته وبعد

 ووافر اعترايف شكري عن جزيل بأن أعبر، أي أرباب الفضل، فامسحوا يل
ملا طوقين به جممعكم العلمي الكرمي من إحسان بأن أذن يل باالنضمام إىل ، باجلميل

ذلك ألنها اللغة . ويزدان هو أيضا ا، حبات عقده الذي يزدان به صدر العربية
لسان يف وصار العامل بفضلها عريب اليد والقلب وال، اليت شرفتها السماء واألرض

  .حقبة غري يسرية من تاريخ اإلنسانية املتحضرة

 ألستاذ جممعي لكلمات نقلُ آياته واجب خاصةًووافر الشكر الذي يعز على ا
وحباها عصارةَ ذهنه ، إشراقها وأَلَقهاوشب على ، ربيةالعنبت يف محى ، جليل
ني يف سورية واجلزائر  جيش من الدارس،وتعلّمها عليه على امتداد عقود، ادالوقّ

 وافر الشكر ألستاذي الكبري الدكتور مازن املبارك : أقول.وقطر وبلدان أُ خر كثرية



  كلمة الدكتور عيسى العاكوب يف حفل استقباله 
  

١٢٢١

الذي طوقين بفضلٍ ال إخال أنّ األيام ستنسيين إياه حني قدمين هلذا اجلمهور 
  : ذكرت قول زهري الذي ما رأيته إالّهذا األستاذُ .الطيب

 الًتراه إذا ما جئتـه متـهلّ      
  

 كأنك تعطيه الذي أنت سائلُه     
  

  .فأجزلَ له ريب سبحانه املثوبة ومد يف عمره ونفع به العربيةَ وأهلها
كَشأستاذي ر ا سعياُهللا أيض بداويالذي أكرمين ، الغايل الدكتور حممود الر

 بتوجيهه وإشرافه يف مرحلة إعدادي حبث الدكتوراه يف البالغة والنقد يف قسم اللغة
  .العربية من جامعة دمشق

وأجدين ههنا مدعوا أيضا إىل إسداء آيات الشكر الذي يعز حتديد قدره إىل 
كلّ من أسهم على حنوٍ أو آخر يف إتاحة فرصة انتظامي يف هذه الكوكبة الألالءة 

وتيسري نيلي هذا الشرف .د يف االعتقاد بأنّ األمرقدرٍ من الترد يف ، وال يعتريين أي
، سبحانه، فله احلمد. فكلٌّ مهيأ ملا خلق له، فضلٌ من اهللا يؤتيه من يشاء، النهاية

  .كما ينبغي جلالل وجهه وعظيم سلطانه

  ،أيها العلماء األجالّء

 الذي يأما املوضوع الرئيس. تلكم كلمات استدعاها املقام واقتضاها احلال
العالّمةُ ، نْ أحتلّ مقعدهسأدير حوله حديثي فهو سلفي الكبري الذي اخترت أ

  :وسأجعل حديثي يف مخسة أقسام. سكندر املعلوفعيسى إ
 .نشأة املعلوف وحتصيلُه العلمي ومنجزه يف التعليم والصحافة والتأليف واحملاضرة -١
٢- معياملعلوف ا. 
 .املعلوف وعلماُء عصره -٣
 .وفاته وشهادات أهل العلم فيه -٤
 . املطبوعة واملخطوطةملحق يف مؤلّفاته -٥
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  :نشأةُ املعلوف وحتصيله العلمي ومنجزه يف التعليم والصحافة والتأليف واحملاضرة

رزق احملامي ) ه١٢٨٦أوائل عام (م ١٨٦٩يف احلادي عشر من نيسان عام 
ولدا ، سكندر املعلوفالسيد إ، )لبنان(وقائد الدرك اللبناين زمن العثمانيني يف بعبدا 

وهي من قرى قضاء املنت يف ، اللبنانية) كفر عقاب(وذلك يف قرية ،  عيسىمساه
وإىل ، العرب اليمانيني املعروفني، ويبدو أنّ األسرة تنتسب إىل األزد. جبل لبنان

مثّ جاؤوا لبنان يف القرن ، فرعٍ منهم هم الغساسنة الذين جاؤوا حوران من اليمن
اخلامس عشر امليالدي.  

م التحق لسنة واحدة مبدرسة ١٨٨٤مثّ يف عام ،  العلوم يف قريتهتلقّى مبادئ
، مثّ انكب ينهل بنفسه من آداب العربية. ودرس اإلنكليزية والعربية، الشوير العالية

  .وتعلّم شيئًا من اإلنكليزية وشيئًا من الفرنسية

، كّراويذهب بعض من كتبوا شيئًا من سرية حياته إىل أنه أقبل على الدرس مب
وبلغ يف ، إىل أن استقام عوده يف علوم العربية، وأخذ جيمع الكتب واملخطوطات

  .حتصيلها درجة اإلتقان

تزوج من السيدة عفيفة كرمية إبراهيم باشا املعلوف من ، م١٨٩٨يف عام 
مثّ أصبحت السيدة . وهي شقيقة الشعراء قيصر وميشال وشاهني املعلوف، زحلة

  .هم فوزي وشفيق ورياض، ة شعراءعفيفة أما لثالث

 ه ال حيبيف حياته بأن رِفوتذكر األخبار أنّ األستاذ عيسى املعلوف ع
وكان لديه استعداد لتقدمي ما ، وأنه ال ميلّ العمل، وأنه طيب السريرة، الظهور

، وشغف بالبحث والتحقيق والتمحيص، ونفور من حفالت التكرمي، يطلب منه
  .البتعاد عن اادالت الدينية والسياسيةوميلٌ إىل ا
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، ةيتوزعت جهود عيسى املعلوف العلمية والبحثية على ثالثة اهتمامات رئيس
  .هي التعليم والصحافة والتأليف

ابتدأ حياته معلّما يف بلدته يف مدرسة اآلباء اليسوعيني بضع ، ففي جمال التعليم
يس العربية واإلنكليزية والرياضيات يف م انتدب لتدر١٨٩٣مثّ يف عام . سنني

مثّ عين . إذْ أمضى مثّة أربع سنوات، مدرسة كفتني األرثوذكسية قريبا من طرابلس
  . مدةً مديرا ملدرسة دوما البترون

حيث درس ، م انتدب للتدريس يف الكلّية الشرقية يف زحلة١٩٠٠يف عام 
 هذه املدرسة أظهر نشاطًا كبريا؛ فكان يلقي ويف. العربية واإلنكليزية والرياضيات

 لتمرين الطلبة على »مجعية النهضة العلمية«أنشأ فيها و، مثّة اخلطب واحملاضرات
  .»املهذّب«مثّ أنشأ مثّة جريدة ، ش العلمياخلطابة والنقا

. وصار مدرسا يف اُألسقفية الكاثوليكية يف زحلة، مدةترك هذه املدرسة بعد 
 وأسس ،فأحسن إدارا، نتدب بعد ذلك إلدارة مدارس األرثوذكس يف دمشقمثّ ا

  .وحررها مدة طويلة،  الشهرية»النعمة«م جملّة ١٩٠٩هناك يف عام 

مثّ انتدب ، دعي للتدريس يف مدرسة سوق الغرب األمريكية، م١٩١٣يف عام 
إذْ أُعلنت ، قليلة اشهرأودام ذلك ، للتدريس يف مدرسة ثالثة األقمار يف بريوت

  . احلرب األوىل

ويبدو أنه ، ما الصحافة فقد خصها األستاذ املعلوف بشطرٍ كبري من اهتمامهأ
كما يتراءى أنها مثّلت . كان جيد فيها وسيلةً ناجحةً إليصال خرباته ومعارفه وعلومه

ز للتعليم النظرياملعز ن من األ. لديه ما يشبه التعليم التطبيقيخبار اليت سقطت ويتبي
إلينا أنّ إدارة الصحافة والكتابة فيها كانتا يف ذلك العصر نشاطًا حمفوفًا باملخاطر؛ 

  .ألسباب ليس من العسري أنْ يعرفها متأمل املرحلة التارخيية اليت حنن إزاءها
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فإنّ العالّمة املعلوف عمل بدًءا من كانون األول عام ، وأيا تكن احلال
١٨٩٠رة ، ا يف جريدة لبنان لصاحبها إبراهيم األسود يف بعبدام حمرفيمركز متصر

تويعة يف األدب والعمران والتاريخ، لبنان الشويف . وكان ينشر فيها مقاالته املتنو
هذه األثناء كان ينـزل إىل بريوت ويشارك يف جمالس العالّمة املرحوم إبراهيم 

البدوي وجنيب املشعالين وسليم سركيس اليازجي مع خليل مطران واألدباء خليل 
  .مرةً أو مرتني يف األسبوع، وجنيب الشوشاين

م يف املدرسة الشرقية جريدة ١٩٠١وقد تقدمت اإلشارة إىل أنه أنشأ يف عام 
وقد اشتغل يف . مثّ صارت تطبع باحلروف،  اليت طُبعت مدةً على اهلالم»املهذّب«

كاملقتطف واهلالل ، ملقاالت يف كُربيات االّتهذه املرحلة بالتأليف ونشر ا
وهي ،  يف دمشق»النعمة«م جملّة ١٩٠٩ا أنه أنشأ يف عام وتقدم أيض... واملشرق
وقد ، »اآلثار«م أنشأ جملّة ١٩١١ويف عام . ويلةوظلّ حيررها مدة ط، شهرية

دباء منربا ألقالم كبار األ«وكانت ، م١٩١٤عام استمرت يف الصدور حتى 
ه حضر املؤمتر الصحايف . »اب يف سورية ولبنان والعراق ومصروالكتذكر أنكما ي

  .وكان من أعضائه العاملني، م١٩١٣يف عاليه يف مطلع عام 

وأما التأليف فقد كان شاغالً أساسيا للمعلوف؛ يستيقن املرء ذلك وهو يطّلع 
العالّمة « أحصى له كتاب فقد. ةً أو خمطوطةعلى قائمة الكتب اليت تركها منشور

الذي نشرته جملّة ، »وف عضو اامع العلمية العربية املعلإسكندراملرحوم عيسى 
عناوين لعشرين كتابا ،  بإشراف جنله األديب رياض معلوف»الرسالة املخلصية«

أظهرها الكتابة والشعر واألخالق والتاريخ والتربية ، مطبوعا يف موضوعات خمتلفة
ر األعالم وتواريخ األسروالطبية وسرف التراثيواحل  ...  

  .وأما مؤلفاته املخطوطة فقد جتاوز ا الستني كتابا
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ه عاملٌ موسوعيفهم من عناوين الكتب اليت ألّفها أنغزير احملفوظ، وي ومثقّف ،
عربية وأستاذٌ مربز يف ال، ومدقّق ترضى حكومته يف كثري من قضايا العلم والثقافة

وقد ألّف جمموعةً من الشروح الشعرية . لغةً وحنوا وصرفًا وبالغةً وكتابةً ومعجما
وله ، والكتب التعليمية يف علوم البالغة وإنشاء املقاالت والرسائل ويف اإلعراب
  .أيضا عدد من الدراسات النقدية اليت تناول فيها أشعار فئات خاصة من الشعراء

ه أنّ املعلوف كان مهتما جبمع نفائس الكتب املطبوعة يضاف إىل هذا كلّ
دون خبط يده أنّ وقد ذكر األستاذ يوسف عبد األحد يف مقال م. واملخطوطة

 خمطوط نادر وعشرين ألف كتاب يف مواضيع ١٢٠٠ حنوضمت مكتبة املعلوف 
متنوعة يف الدين والشعر والتاريخ واألدب والنحو والفلسفة والفلك واحلساب 

وجمموعات من جمالّت املقتطف واهلالل ، واخلطوط واحلقوق واملعاجم واللغات
  :ولشدة ولعه بالكتب قال. والعصبة األندلسية واملسرة وغريها

 اجعلوا إنْ مت يومـا كفـين      
  

  املكتبـة  ورق الكتبِ وقـربي    
  

 وادفنوا الكتب معي  ، وادفنوين
  

 وانشروا األوراق حول املرتبـة     
  

أنّ هذه املكتبة ساعدت األستاذ عيسى املعلوف على اإلتقان والتوثيق يف عمله ويبدو 
ولعلّ ذلك أيضا ما . لقيمةألنه كان يف متناول يده هذا العدد اهلائل من الكتب ا، التأليفي
الزوار من مستشرقني ووطنيني يزورونه باحثني يف خمطوطاته وجماميعه ومؤلّفاته «جعل 
ما مما كان حيملهم دائ،  به وبكرم أخالقه وإيقافه زواره على نفائس ما لديهمعجبني، النفيسة

  ).٩ص،  املعلوفإسكندرالعالّمة املرحوم عيسى  (»على شكره يف الصحف واالّت

. وابتغاء إكمال التعريف به سيكون مثّة ملحق بعناوين كتبه املطبوعة واملخطوطة
ي عند األستاذ عيسى املعلوف اإلشارةُ إىل املقاالت ولعلّه من متام صورة العمل التأليف

املتنوعة املوضوعات اليت كان يسطّرها يف الصحف واالّت الكثرية يف لبنان وسورية 
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، وكذلك احملاضرات اليت كان يلقيها يف بريوت والقاهرة ودمشق وحلب وزحلة، ومصر
  .وهي باملئات

إذْ تدلّ قائمة مؤلّفاته ، ة املعلوف كاتب روائيوال غىن أيضا عن التذكري بأنّ العالّم
يبدو أنّ األوىل منها ذات ، املخطوطة على أنه كتب ثالث روايات متثيلية شعرية غنائية

جزاء «والثانية هي رواية . ولده ألكسيسوهي رواية مقتل بطرس األكرب ل، أصلٍ روسي
والثالثة هي . بن عبد امللكان ل حادثة خزمية بن بشر مع سليموتدور حو، »عروفامل
وتدور حول إرادة إبراهيم عليه السالم ذَبح ابنه ، »إجناز امليثاق يف فدية إسحاق«

  ).١٧ص،  املعلوفإسكندرالعالّمة املرحوم عيسى : انظر] (كذا[ق اإسح

وقد توج املعلوف هذه املهارات اإلبداعية بإسهامٍ جيد يف ديوان العرب املؤثَر؛ 
 ويقول . »بنات األفكار«ه واننلّى ذلك يف ديوانه الذي عويتج. الشعرأي فن
وهو «:  يف شأن مصنفه هذا» املعلوفإسكندرمة املرحوم عيسى العالّ«مؤلّف 

وهذا الديوان يف . يف رسالة صغرية] جمموع[ديوانه الشعري ما عدا شعر الصبا فإنه 
دائح واملراثي واملقطعات وبعده امل، فنون الشعر من تشطري وختميس وحنومها

واملترج والعصري ة والشعر العلميم عن اللغات واألناشيدوالتواريخ الشعري...« 
  . ويبدو أنّ له أشعارا يف جماميع أخر). ١٧ص(

-٢-  

معياملعلوف ا:  
 املعلوف مع اامع اللغوية العربية على قدرٍ كبريٍ إسكندرإنّ حكاية األستاذ عيسى 

  :بل يصح أن يقال يف شأنه معها ما قاله أبو العتاهية يف مدح اخلليفة املهدي. ثارةمن اإل
ــه اخلــ  ــادةًـالفةأتت   منق

  

ـــا   ـــرر أذيالَه ــه جت  إلي
  

ــه  ــصلح إالّ ل ــك ت  ومل ت
  

ــا   ــصلح إالّ هل ــك ي  ومل ي
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١٢٢٧

ولعلّ املرء ال يعدو احلقيقة حني يقول إنّ ما أسداه املعلوف من خدمات سنية 
ودفعها إىل استقباله واالحتفاء ، ية تعليما وتأليفًا وحماضرةً وحتقيقًا أغرى اامع بهللعرب

وعندما انتهت احلرب األوىل ودخل . به؛ انتظارا إلسهامه اتلى يف االرتقاء بأعماهلا
شقيقُه األمري (طُلب عيسى إىل دمشق وعينه نائب األمري فيصل ، العرب واإلنكليز دمشق

مثّ حولت تلك الشعبة . م١٩١٨يف كانون الثاين ، وا يف شعبة الترمجة والتأليفعض) زيد
م أصبح عيسى عضوا ١٩١٩عام ) يونيو(مثّ يف الثامن من حزيران . إىل ديوان املعارف

وقد حضر مع زمالئه «املعارف يف امع العلمي العريب الذي كان قبل ذلك ديوانَ 
 متّوز ٣٠ األوىل اليت عقدت يف املدرسة العادلية بتاريخ السبعة مؤسسي امع اجللسةَ

جملّة جممع اللغة  (»القسم اللغوي األديب يف امعوكان من أعضاء ، م١٩١٩) يوليو(
شوال ،  عدد خاص مبناسبة انقضاء مخسني سنة على تأسيس امع-العربية بدمشق

بقلم األستاذ ،  املعلوفإسكندر عيسى:  مقال بعنوان-م١٩٦٩كانون الثاين ، ه١٣٨٨
  ).٢٤١ص، عدنان اخلطيب

لكنه عاد ، يةويبدو أنّ أعمال امع شهدت توقّفًا عند دخول احملتلّ الفرنسي سور
) سبتمرب( أيلول ٢٥بتاريخ ،  املعلوفإسكندرعين عيسى «وهكذا ، إىل نشاطه
يف جملّته املقاالت فأخذ يكتب وحياضر وينشر ، عضوا متفرغًا يف امع، م١٩٢١

التارخيية واالجتماعية واألدبية واللغوية والتعريفات الدقيقة لنفائس اآلثار واملخطوطات 
 »...ر ودأب على املراجعة والتحقيقمبا عرف عنه من علم غزي، والكتب اجلديدة

 الذي) حماضرات امع العلمي العريب(هذا وينطوي اجلزء األول من كتاب ). نفسه(
  .م على ثالث حماضرات كان املعلوف قد ألقاها يف قاعة امع١٩٢٥طُبع يف عام 

ادت ، وبسبب اجتهاد املعلوف املتواصل تأليفًا وحماضرةً وكتابةً يف الصحافة
وعاد إىل زحلة يشتغل ، م١٩٢٥صحته فاستقال من امع يف الثامن من متّوز عام 

 املخطوطات ة وتسجيل املالحظات والتعليقات علىباملطالعة وترتيب خزانة كتبه الكبري
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١٢٢٨

وما انقطع ، وظلّ عضوا مراسالً للمجمع العلمي العريب يف لبنان«. اليت كانت يف حوزته
  ).٢٤٢ص، نفسه (»لّته بعد ذلك خالل سنوات عديدةأبدا عن مراسلته والتحرير يف جم

وكان ، لبناينّ يف بريوتعين عضوا يف امع العلمي ال، م١٩٢٨ويف مطلع عام 
  .لكن هذا امع مل يستمر طويالً، ويلقي اخلطب، حيضر جلساته على حنو منظّم

م باسم جممع فؤاد األول ١٩٣٣وعندما أنشئ جممع اللغة العربية يف القاهرة يف عام 
وقد أرسى هو وزمالؤه . كان عيسى املعلوف واحدا من أعضائه الرواد، للّغة العربية

وشارك يف جلانه وكتب يف جملّته بعض ، ملؤسسون دعائم هذا الصرح العلمي املعطاءا
إىل أن ، ويبدو أنه استمر يف حضور جلسات هذا امع كلّ عام. البحوث اللغوية

ويف عام . فانتخب عضوا فخريا فيه، فاستقال من امع، م١٩٥٢ساءت صحته يف سنة 
ملعلوف عضوا يف جممع التاريخ واآلداب يف مدينة نيتوراي عين األستاذ ا، م١٩٣٦

  .وذلك يف منشور خاص باللغة الربازيلية، عاصمة والية ريو دي جانريو
 املعلوف كان علَما من أعالم اللغة إسكندرويفهم مما تقدم أنّ األستاذ عيسى 

 ومعارفه اجلمة وسادنا من سدنتها املخلصني؛ خدمها بفكره املستنري، العربية
وقد استحق بذلك كلّه أن يكون . وحتقيقاته الدقيقة وتآليفه اجلامعة ونظْمه العذْب

وليس غريبا واحلالُ كذلك أن تفسح له . جنما يف مسائها جتتليه األعني شرقًا وغربا
ربية اامع اللغوية العربية الناشئة صدور جمالسها؛ لريفدها بزاد وافر من ثقافة ع

وكان هو وأمثالُه من معاصريه يرون يف خدمة هذه اللغة . أصيلة بانية مربية مقومة
  .وثقافتها فَرض عين ال بد من أدائه والوفاء مبستلزماته

وتقديرا للمنـزلة العلية اليت احتلّها األستاذ عيسى املعلوف يف خدمة العربية 
يف الثالث عشر من شباط ، ستحقاق اللبناينّمنحته حكومةُ لبنان وسام اال، والعروبة

صيف عام ، ومنحته احلكومة السورية وسام االستحقاق السوري. م١٩٣٤عام 
  .ومنحه جممع اللغة العربية يف القاهرة الذي هو أحد أعضائه ميدالية امع. م١٩٣٦
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١٢٢٩

-٣-  

  :املعلوف وعلماء عصره
ومن ، شر الذين يألفون ويؤلفونتظهر سرية حياة املعلوف أنه كان من صنف الب

، وإذا كان العلْم رمحا بني أهله كما يقال. ذوي الفضل الذين ال يبخلون بفضلهم
رسائل «ويف كتيب .ذه الرحم حق الرعايةفإنّ األستاذ املعلوف ممن رعوا حق ه

  اليت مجعها ونسقها وخلّصها األستاذ» املعلوفإسكندرعيسى العلماء إىل العالّمة 
ونشرها جممع اللغة العربية يف دمشق عام ، جنلُ األستاذ عيسى، رياض املعلوف

ومن العرب ، جيد املرء أمساء أربعة ومخسني عاملًا من الشرق والغرب، م١٩٨٧
اض هلذه ويف التقدمي الذي أعده األستاذ ري. تبادلوا الرسائل مع املعلوف، وغريهم

فخري واعتزازي إطالق هذه الرسائل من بوتقة إنه ملن دواعي «: الرسائل جنده يقول
ونفض غبار األيام عن حروف كلماا ليستأنس ا ، اجلمود إىل عامل القراء الفسيح

ويطّلع املفكّرون واملثقّفون على ، قُراُء لبنان والوطن العريب وبالد االستشراق
  ).٨ص، رسائل العلماء (»طالعات أدبية ولغوية وتارخييةمطارحات وسؤاالت واست

ومن أعالم األدب والثقافة والشعر الذين أُثبتت رسائل منهم إىل األستاذ 
الشيخ إبراهيم اليازجي واألب لويس شيخو واألديبة مي زيادة واحلاج أمني ، عيسى

احلسيين وأمني خنلة وسامي الدهان وقسطاكي احلمصي واملستشرق مرغليوث 
يس املعلوف ومصطفى لطفي املنفلوطي ومصطفى واملستشرق براون واألب لو

صادق الرافعي وأمني الرحياين وسليم العنحوري وحسني علي حمفوظ واألب 
  ...أنستاس الكرملي واألستاذ حممد كرد علي وحممود تيمور وجرجي زيدان

 آذار عام ٢٧ويف رسالة من الشاعر قسطاكي احلمصي إىل األستاذ عيسى يف 
  :ي يف مدح املعلوفيقول قسطاك، م١٩٠٩
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١٢٣٠

 هللا درك هل شرحت طروسـا     
  

   عروسا  ، أم تلك آي تلَوأم ج 
  

 أهديتنا سفْرا نشرت بـه لنـا      
  

 قوما يكاد يكون منهم موسـى      
  

 أحييت منهم غري ذكْرٍ طـامسٍ     
  

    إنْ أحييت عك عيسى ، ال بِدإن 
  

  )٢٧ص، رسائل العلماء( 
تلقي ضوًءا على السجايا الشخصية لألستاذ ، لى قصرهاع، واحلقيقة أنّ هذه الرسائل

. وتسعف يف رسم جزئيات صورته اليت ارتسمت يف أذهان أصدقائه وعارفيه، املعلوف
من زنبق «:  الرحياينّ يف إحدى رسائله لهومن ذلك مثالً ما يقوله له أمني أرق سالم

ولبنان رأس اجلمال ، الشام جنةٌ! موما أمجلها يف هذه األيا، الوادي ومن أزاهر احلقول
وال بد للكاتب . وليتين وإياكم على مقربة متكّننا من املشاهدة واحملادثة ومبادلة اآلراء. فيها

مثلكم ومثل حممد كرد علي وفارس ، جزيل العلم، صريح الرأي، من رفيق دقيق النظر
ة النظر وصراحة الرأي وهكذا يوصف املعلوف بدقّ). ٣٢ص، رسائل (»اخلوري واملغريب
  .ويقرن يف هذه اخلالل باألستاذ حممد كرد علي وبفارس اخلوري وباملغريب، وغزارة العلم

ويتبين من بعض الرسائل أنّ عيسى املعلوف كان من أهل التحقيق واخلربة العلمية 
تغلق عليهم والدراية بشؤون احلياة الواقعية؛ الذين يفزع إليهم علماُء عصرهم حللّ أمور اس

يسأله ، تلميذ الشيخ إبراهيم اليازجي، ففي رسالة إليه من جربان النحاس. فهمها يف احلياة
ال أجد بدا من .. «: وذلك إذ يقول، ة مما مل يفهمههذا عن أمر يتصل حبساب املساح

؛ فبني حجج البيوع يف غرب لبنان ما تن االستيضاح بعلم األستاذ يف أمر استغلق عليعي
وأما يف ، وهذه يف األوزان واملكاييل أمرها معلوم. فيه املساحة بالدرهم والقرياط واحلبة

 ٢٤الدرهم :  قال٨٩ص، للبستاينّ) ف احلجابكَش(املساحة فلم أجد هلا ذكرا غري 
فلم نعلم ماذا يعنون بالدرهم ومسح . ومل يزد على ذلك،  حبة٢٤ًوالقرياطُ ، قرياطًا
فهل من سبيل . مثّ صار للمساحة، األشبه أنهم أرادوا به مقدارا من غلّة األرض. األرض
  ).٣٦ص، رسائل العلماء (»ساحة بالذراع املربع لكلّ درهم؟ملعرفة امل
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ويصفه الدكتور حسني علي حمفوظ عضو جممع اللّغة العربية يف بغداد يف رسالة 
  ).٣٧ص، نفسه (»شيخ علماء لبنان املؤرخ الكبري العالّمة اجلليل«إليه بـمنه 

-٤-  
  :وفاته وشهادات أهل العلم فيه

وإيثاره يف اكتساب العلم االنطالق إىل ، يبدو أنّ اجتهاد املعلوف يف حتصيل املعرفة
. مما أسهم يف هد جسمه واعتالل صحته، األعماق وترك الشواطئ ملن يرضون بالكفاف

ر فوزي ال بد من أن تكون أثّرت يف صحته وعكّرت صفو كما أنّ نكبته بفقْد ولَده البك
، وهو جزآن، »سفْر األحزان« من كتبه مساه ويؤيد هذا الذي نذهب إليه كتاب. عيشه

، حزنُ األبد يف رثاء األهل والولد«: والثاين يوصف بأنه، ق واللقاءاألول يف التوديع والفرا
ف عليه فوزي ملؤلّف من فَقْد ولده وبِكْرِه املأسووفيه وصف ما نكب به ا، يف جملّد كبري

، وكان عيسى املعلوف خيشى أن تتقدم به السن أو أن يقعد به املرض. »وبقية آله وأنسبائه
  :فيغدو كَال على غريه ثقيلَ الظلّ؛ ومن وحي هذه اخلشية كان يقول

ــى  ــارب تلق ــويت ي عد 
  

ــستمدا   ــوا م ــك عف  من
  

  أرضـــاال تثــــقِّلْ يفَّ
  

 ال تكـــره يفَّ عبــــدا 
  

ويروى أنّ أحد أصحابه زاره وهو يف سن الثمانني ووجده يف هذه الزيارة 
  :قد قال قبلك شاعر يف الثمانني: فقال له، طريح الفراش

   هـا    -إنّ الثماننيتلِّغوب - 
  

 قد أحوجت مسعي إىل ترمجانْ     
  

  :فقال عيسى

ـ  « ـتلِّغوب هاإنّ الثمانيـن« 
  

      نظّـارتني عـيين لتقد مح 
  

 وأكت مني صحيح القوى   
  

  نيــاعت ــت أُذينَّ مس  فحمل
  

 شيخوخةٌ قد نغصت عيشيت   
  

       ـا آفـتنيمـن آفا ذكرت 
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طاويا سفْر ، م١٩٥٦فقد لبى نداء ربه صباح الثاين من متّوز عام ، وأيا كانت احلال
 شغل شطرها األعظم خبدمة لغة أمته وأدا وثقافتها حياة امتدت سبعةً ومثانني عاما

يعرب جممع اللغة «: بية يف القاهرة على هذا النحووقد نعاه جممع اللغة العر.وتارخيها
الذي كان من طليعة ،  املعلوفإسكندرالعربية عن بالغ أسفه لوفاة األستاذ الكبري عيسى 

أعمال امع مبا عرف به من دأب على وقد أسهم يف . أعضائه العاملني يوم أُسس
. البحث ووفرة يف اجلهد ومشاركة يف شتى الدراسات اللغوية مدى عمره املبارك

وإىل امعيني يف ، وامع إذ يفقد هذا العامل اجلليل يبعث بأصدق التعزيات إىل أسرته
ه على قيد وأفضالسائر البالد العربية وكلّ أديب ومشتغل بالدرس والبحث عرف قدر الف

عدد خاص مبناسبة انقضاء ، جملّة جممع اللغة العربية بدمشق (»احلركة الفكرية والعربية
  ).٢٤٢ص، م١٩٦٩كانون الثاين /ه١٣٨٨شوال ، مخسني سنة على تأسيس امع

ب وجاء نعيه يف جملّة امع العلمي العريب يف دمشق مبينا منـزلته وفداحة خطْ
الذين شادوا صرحه وأثّلوا ، أَحد أعضائه األوائل«: قده على هذا النحوامع بف
وجاهلٍ ، وحببوا العربية إىل أبنائها يوم كان القوم بني عازف عنها منكرٍ هلا، جمده

عميق ، واسع الصدر، هادئ الطبع، كان الفقيد كرمي اخللق... ا جاحد فضلها
  ).٢٤٣-٢٤٢ص، نفسه (»...جوادا بعلمه، ةعايل اهلم، عجم التواض، الفكر

مع وقال األستاذ حامد عبد القادر الذي شغل مقعد األستاذ املعلوف يف جم
مكبا ، جمدا يف طلبه، نشأ املعلوف منذ صباه حمبا للعلم«: اللغة العربية يف القاهرة
يه بعلمه حريصا على أن ينفع مواطن، مولعا بنشر املعارف، على البحث والدرس

ونشر املقاالت الصافية يف أمهات ، وتربيتهم على أسس قوية سليمة، بتعليم النشء
وتأليف الكتب القيمة يف األدب والتاريخ واللغة وسائر العلوم ، الصحف واالّت

، ومما يدلّ على قيمة هذه املقاالت أنّ كثريا منها ترجم إىل التركية. والفنون
  ).نفسه (»واإليطالية، والرومانية، انيةواألمل، واإلنكليزية، رنسيةوالف، والروسية
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وربما يعبر خري تعبري عن حياة املعلوف املثقلة باجلد يف التحصيل والتحقيق 
ما قاله الدكتور فؤاد ، وعظيمِ خدمته للغة أمته وثقافتها وحضارا وأجياهلا، والتأليف

، إنّ رجالً يقضي ستني سنةً أو تزيد«: ى املعلوف حفل تكرمي ذكرى عيسصروف يف
مثّ يبيحه للباحثني الذين ، يبحث وحيقّق ويؤلّف وحياضر وينشر وخيزن ما ال يتاح نشره

كما فعل باملئات اخلمس من جمموعة خمطوطاته اليت اقتنتها مكتبةُ اجلامعة ، يطلبونه
 جمامع علمية يف دمشق وبريوت ويشترك اشتراكًا فاعالً حصينا يف ثالثة، األمريكية
ويكتب ، ويصدر جملّة اآلثار، فيشهد دوراا ويسهم يف مناقشاا ومنشوراا، والقاهرة

  ).٢٤٤ص، نفسه (»هلو حقا رجلٌ من األقيال، ريهالّة املقتطف وغ
زلة العلية اليت حظي ا عند األستاذ ـولعلّه من الفائدة مبكان هنا التذكري باملن

وتبدو هذه املنـزلة جليةً يف رسالتني . رئيس امع العلمي العريب، مد كرد عليحم
يطلب منه يف األوىل منهما إرسال ترمجة حياته وترمجة ، وجههما إليه رئيس امع

ويف الثانية خيربه بشأن من شؤون نشر مقاالته ومالحظاته يف جملّة ، أمحد تيمور باشا
، ه بلقب األستاذ العالّمةفت للنظر أنه يف الرسالتني كلتيهما خياطبوالالّ. امع وغريها

  ).٤٢-٤١ص، رسائل العلماء (»سيدي«وبلقب 

-٥-  

  :ملحق يف مؤلّفاته املطبوعة واملخطوطة
 :مؤلّفاته املطبوعة -

 .م١٨٩٥، بعبدا) أربعة أجزاء(حبث تارخيي أديب ، الكتابة -١
 .م١٨٩٨بعبدا ، عة العثمانيةاملطب، حملة يف الشعر والعصر -٢
 .م١٩٠٢، املطبعة األدبية، األخالق جمموع عادات -٣
 .م١٩٠٣، جمموعة مراث، املبكيات -٤
 .م١٩٠٧بعبدا ، املطبعة العثمانية، دواين القطوف يف تاريخ بين معلوف -٥
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 .م١٩١٠،بريوت، املطبعة البطريركية، األم واملدرسة -٦
 .م١٩١١، بعة زحلة الفتاةمط، تاريخ مدينة زحلة -٧
 .م١٩١٤، مطبعة زحلة الفتاة، تاريخ األمري بشري الكبري -٨
 .م١٩٢١، بريوت، تاريخ الطب قبل العرب -٩
 .م١٩٢١، القاهرة،  مكتبة العرب»ياليل الصب«معارضات  - ١٠
 .م١٩٢٢، دمشق، تاريخ الطب عند العرب - ١١
 .م١٩٢٤،  دمشق،تاريخ الطب عند األمم القدمية واحلديثة - ١٢
 .م١٩٢٤، صناعات دمشق القدمية - ١٣
 .م١٩٢٤، دمشق القدمية - ١٤
 .م١٩٢٧، ترمجة األمري سيف الدولة ابن محدان - ١٥
 .م١٩٣٠، بريوت، املطبعة األدبية، ذكرى البطريرك غريغوريوس الرابع حداد -١٦
 .م١٩٣١، مطبعة زحلة الفتاة، ذكرى فوزي املعلوف - ١٧
 .م١٩٣٢، مطبعة زحلة الفتاة، اهيم باشا املصري عكّاكيف فتح إبر - ١٨
، األسر العربية املشهورة بالطب العريب وأشهر املخطوطات الطبية - ١٩
 .م١٩٣٥، بريوت
 .م١٩٤٤، صيدا، مطبعة الرهبانية املخلصية، الغرر التارخيية يف األسر اليازجية -٢٠
 .م١٩٦٩بريوت ، للبنانيةاجلامعة ا، األخالق والعادات اللبنانية - ٢١
 .قصر آل العظم يف دمشق - ٢٢

ألحد يف مقالته اليت اعتمدنا يف هذه القائمة ما أثبته األستاذ يوسف عبد ا(
 ).وهي خبطّ يده، » املعلوفإسكندراملؤرخ عيسى «محلت عنوان 
 :مؤلّفاته املخطوطة -

  .حتفة املكاتب يف املعرب والكاتب -١
 .واملروية يف أنساب األسر الشرقيةاألخبار املدونة  -٢
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 .أهم خزائن الكتب العربية يف العامل -٣
 .تاريخ سورية اوفة -٤
 .معجم ألفاظ العربية العامية والدخيلة -٥
 .مغاوص الدرر يف أدباء القرن التاسع عشر -٦
 .الدر الثمني يف أدباء القرن العشرين -٧
 .نوابغ النساء -٨
 .ية يف تاريخ اللغة العربيةالطرق األدب -٩
 .أسرار البيان - ١٠
 .األسلوب القدمي يف التربية والتعليم - ١١
 .املكتبة التارخيية - ١٢
 .نفائس املخطوطات - ١٣
 .شرح املنت يف تاريخ قضاء املنت - ١٤
 .معجم املصطلحات العامة - ١٥
 .معجم حتليل أمساء األشخاص - ١٦
 .ماكنألمعجم حتليل أمساء ا - ١٧
 .تاريخ أنطاكية الديين واملدين - ١٨
 .تاريخ حضارة دمشق وآثارها - ١٩
 .تاريخ وادي التيم وجبل القلمون - ٢٠
 .تاريخ بالد حوران - ٢١
 .التذكرة املعلوفية - ٢٢
 .رجال احلكومة واألمراء - ٢٣
 .وهو جمموعة من األشعار لكبار شعراء العصر مع تراجم هلم، العصريات - ٢٤
 .نان ونكباتهجمموعة يف لب - ٢٥
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 .شعر يف جزأين، سفْر األحزان - ٢٦
 .م١٩١٩-١٩١٤يومية احلرب األوىل  - ٢٧
٢٨ - وما مسعت ما رأيت. 
 .تاريخ شهداء احلرب املاضية - ٢٩
 .نكبات احلرب املاضية - ٣٠
 .لبنان واللبنانيون - ٣١
 .در األسالك يف دراري األفالك - ٣٢
 .رسالة يف املوسيقا - ٣٣
 . التصويررسالة يف - ٣٤
 .أعذب املناهل يف إنشاء املقاالت والرسائل - ٣٥
 .مشجرات يف العلوم والفنون - ٣٦
 .جمموع رحالت يف سورية ولبنان ومصر - ٣٧
 .شعر العميان وآثارهم - ٣٨
 .شعر اانني - ٣٩
 .شعر اخللفاء وامللوك واألمراء - ٤٠
 .ثالث روايات متثيلية شعرية غنائية - ٤١
 .وهو ديوانه الشعري، اربنات األفك - ٤٢
 .تارخ العلوم الفلكية والرياضية - ٤٣
 .تاريخ العصبيات عند األمم - ٤٤
 .تواريخ أدبية وعلمية - ٤٥
 .األمثال العربية العامـية - ٤٦
 .شرح األمثال العربية العامـية - ٤٧
 .مفكّرات أدبية ولغوية وتارخيية - ٤٨
 .ذيلٌ يف شعراء النصرانية - ٤٩
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 .جمموعة يف الشعر املفقود واملشتت - ٥٠
 . املعلوف وأسرتهإسكندرعيسى  - ٥١
 .وهوكتاب كبري يف أعمال املعلوف مفصلةً، حيايت - ٥٢
 .جمموع حماضرات املعلوف - ٥٣
 .ين بعض الشعراءوواجمموعات د - ٥٤
وتارخ آل قانصوه يف ) البقاع للبنانيني(و، تاريخ األمري بشري الكبري - ٥٥
 .وهذه طُبع بعضها من دون ذكر اسم مؤلّفها ألسباب. بعلبك
 .»ما عند األمم من األمثال واحلكم«رسالة يف  -١
 .جمموعة يف اآلثار القدمية اليت ظهرت يف احلفريات -٢
 .شرح المية ابن الوردي وإعراا -٣
 .شرح المية العرب وإعراا -٤
 .اإلغراب يف اإلعراب -٥
 .رسالة يف علم اجلرب -٦
يف فنون الزجل وتراجم الزجالني واملؤلّفات ، نيل املُتمنى يف فنون املُعنى -٧

 .يف هذا الفن وحتليل مصطلحاته
مة املرحوم عيسى العالّ«ب املخطوطة هذا مستمد من كتاب ثبت الكت(
ونشر جملّة الرسالة ، جنل األستاذ عيسى،  إعداد رياض املعلوف» املعلوفإسكندر
  ).م١٩٦١صيدا ، يةاملخلص

  أيها األحبة
 ا مجيالًإن األجدادتركوا لنا كتاب ا مجيلة األحرارويلقي ،  ولغةً  مجيلة وأوطان

 األجيالَ  هذا على عواتقنا أن نعمل بكلّ ما أوتينا من قدرات وملكات لنورثَ
نات للجمالالقادمة هذه اآلياتالبي .  
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  ،أيها األحبة
 فكرا نيرا وإبداعا واضح القسمات يف ميادين الثقافة والتقانة ةُ اجلميلتعين اللغةُ

، وتباهي أمم عصرنا بأنها أنتجت حضارات بإمناء لغات. واالقتصاد واإلعالم
لةً ما بثّتوقدفيه أسباب احلياة من اللغاتمت إجنازاتٍ  مستعم .  

 القوية  أن اللغةعرفت، هارفقد عرفت شعوب األرض إكسري التقدم وسر االزد
هي املفتاحواالقتصادي والتقين ومن هنا يقول .  ألبواب احلضارة واالرتقاء العلمي

الفرنسيني يف عصره نابليونسي ةَ  ففي تعليمها خدمةُعلّموا اإلفرن«: دالوطنسي «.  
  ،أيها األحبة

بل ، إلنساينّيف ارتقائهم الروحي وا العربية منـزلةَ غريهم عرف أجدادنا قبلَ
و على مسامعكم  وامسحوا يل أن أتل.رأوا أنها سبب من أسباب السعادة يف الدارين

فقه اللغة «ة كتابه  يقول أبو منصور الثعاليب يف مقدم.م الكبارنداَء أحد علمائه
ومن أحب الرسولَ ، ، ه حممدامن أحب اهللا تعاىل أحب رسولَ«: »وسر العربية
ومن أحب العربيةَ عين ، ومن أحب العـرب أحب العربية، حب العربالعريب أ

، وشرح صدره لإلميان، ومن هداه اُهللا لإلسالم. وثابر عليها وصرف مهّته إليها، ا
،  والعرب خري األمم، خري الرسلِاعتقد أنّ حممدا ، حسن سريرة فيه وآتاه

، إذ هي أداةُ العلم، تفهمها من الديانة على واإلقبالَ،  واأللسنة اللغات خريوالعربيةَ
ِ يف الدين ولو مل يكن يف اإلحاطة .  املعاش واملعادوسبب إصالحِ، ومفتاح التفقّه

إالّ ، والتبحرِ يف جالئلها ودقائقها، والوقوفِ على جماريها ومصارفها، خبصائصها
 ةُ البصرية يف إثبات النبوةِ اليت هي عمدةُوزياد، آنقوةُ اليقني يف معرفة إعجاز القر

  .»أثره ويطيب يف الدارينِ مثرهلكفى ا فضالً حيسن فيها ، اإلميان

  ،أيها األحبة

ر فانتش، فيه لغتهم ألجناس األرض املختلفةربِ حني من الدهرِ  علّموا أتى على الع
 احلرف العريب أهدى العرب ألبناء البسيطة أمساًء وبطريق. ريبالنور حيث بلَغَ احلرف الع
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ـّقة، وعقوالً مستنرية، عربيةً مجيلةً ماذا الذي دهى ، وليت شعري. وأذهانا مبدعة مفت
فغدوا عاجزين عن تعلّم لغتهم وتعليمها؟ ما الذي فقد العرب ففقدوا بفقده ، العرب

والتوق إىل ، هو عشق املثالِ، يء واحدعواملَ القوة وأسباب التقدم؟ إنّ الذي فقدوه ش
اهدة واملغالبة، ذلك اجلميل القصيسبيل ا الذي يستدعي الوصولُ إليه سلوك .  
  ،أيها األحبة

اليت يعز أن ،  الصافية اجلميلة يعين أن ننمي يف أنفسنا حمبةَ العربيةإنّ الذي أشري إليه هنا
يف املنـزل واملدرسة واجلامعة واملخترب ،  ا إىل معترك احلياةما مل ندفعتتحلّى ذه الصفات 

وأن نبعد .والصحيفة واإلذاعة املسموعة واإلذاعة املرئية والشابكة واملصنع واملزرعة والسوق
  .ويوهن قوا ويعكر صفاءها ويشوه مجاهلا، عنها كلَّ ما يفت يف عضدها

  سيدي الرئيس 
  أساتذيت األجالّء 

  ي األعزاء زمالئ
 اليت وإنّ العقبات، عصبةُ أولو القوةلها الماة على عاتق جممعنا تنوءُ  حبإنّ املهمة امللق

لكن االجتهاد يف حتديد . تعترض سبيل عملنا من النوع الذي يستلزم االحتشاد والتهيؤ
بعد التوكّل ، ا الطرائق العلمية يف حتقيقهواستنفاد اجلُهد يف التماسِ، صداألهداف واملقا

  .كلّ ذلك مما يسهل األمر ويعني يف األداء واإلجناز، التام على املوىل سبحانه
  ،ويف اخلتام

   .لبيك يا لغةَ البيان والقرآن
  .نيعا يا وطين احلبيبوعشت عزيزا م

   .االذي يلح يف الدعوة إىل إعزاز العربية ونصر، وسقْيا ورعيا لويلّ األمر يف بلدي
  .وحيث ال بدٌء وال ختام، ويف اخلتام، واحلمد لك يا ربي يف البدء

  والسالم عليكم



  

  
  
  

  الكتب والمجالت المهداة
 إىل مكتبة جممع اللغة العربية

   )٢٠٠٩(من عام  الثالثيف الربع 
  

  الكتب العربية - أ 
  

  )*(سعد الدين المصطفى. د

  
  .حتقيق مهدي الزجاين، قم، إيران: اإلجازات لمجمع من األعالم والفقهاء والمحدثين −
مكتبة امللك فهد، ودار : ري، الرياضعبد القدوس األنصا: إصالحات في لغة الكتابة واألدب −

 .م٢٠٠٦ - ه ١٤٢٧املنهل، 
 .م٢٠٠٧، يةاملغرباململكة عباس اجلراري، الرباط،  :اإلنسان في اإلسالم ماهيته وحقيقته −
 .م١٣٧٦ - م ١٠٩٥٧كلنسكسيك،   لزجاجي، شرح ابن أيب شنب، باريسا: الجمل −
مبناسبة منحه درجة الدكتوراه، عبد العزيز سعود البابطني، : الحركة األدبية في الكويت −

 .ه١٤٢٩م، ٢٠٠٨الكويت، 
لس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، معتز سي. د: راي كروزير، ترمجة: الخجل − د عبد اهللا، ا

 .م٢٠٠٩ -ه١٤٣٠الكويت، 
لس الوطين للثقافة . د: قع االفتراضياالخيال من الكهف إلى الو  − شاكر عبد احلميد، ا

 .م٢٠٠٩ -ه١٤٣٠الكويت،  والفنون واآلداب،

                                                           
 .عضو اهليئة الفنية يف جممع اللغة العربية  )*(



الت املهداة يف الربع الثالث من عام     ٢٠٠٩الكتب وا
  

دار شراع للدراسات والنشر، : أسيدة شهبندر، دمشق. د: دراسات في اإلبدال واالشتقاق −
 .م٢٠٠٦

خلدوف، مركز مجعة أنس : م١٩١٧ -١٨٨٧دليل المطبوعات العربية في روسيا من  −
 .م٢٠٠٨املاجد ديب، 

 .م٢٠٠٩ -٢٠٠٨جامعة الفرات، : دليل جامعة الفرات −
 - ه١٤٢٦مكتبة الرشيد، : فلفل، الرياض حممد عبدو. د: م النحاةالشاذ عند أعال −

 .م٢٠٠٥
 .م٢٠٠٧عّباس اجلراري، الرباط، اململكة املغربية، : الشاعر الناقد محمد البيضاوي −
دار شراع للدراسات والنشر، : أسيدة شهبندر، دمشق. د: الشاهد النحوي في شعر جرير −

 .م٢٠٠٧
نوال عبد الرزاق سلطان، . د: نهاية القرن الرابع الهجريالعالقة بين البالغة والنقد حتى  −

 .م٢٠٠٨مركز مجعة املاجد بديب، 
لس الوطين للثقافة والفنون : روبن مرييديث، ترمجة شوقي خليل، الكويت: ينالفيل والتنِّ  − ا

 .م٢٠٠٩واآلداب، 
 -ه١٤٢٧دار الضياء، : زهري غازي زاهد، وناظم الرشيد، النجف. د: في تحقيق التراث −

 .م٢٠٠٦
 .م٢٠٠٨حسن زكي الصّواف، دمشق، دار بعل، : قاموس الكلمات الدمشقية العامة −
 .م٢٠٠٤اململكة املغربية، عّباس اجلراري، الرباط، : ال َتطرُّف وال إرهاب في اإلسالم −
 .م٢٠٠٩مهاة فرح اخلوري، مؤسسة القدس الدولية، : ألجلك يا قدس −
 -ه١٤٢٧دار الضياء، : النجف: هري غازي زاهدز . د: المخزومي ونظرية النحو العربي −

 .م٢٠٠٦
 .م١٩٩٥جوزيف كالس، دار طالس بدمشق، . د: مسيرة الطب في الحضارات القديمة −
جمموعة باحثني، : معجم البابطين لشعراء العربية في القرنين التاسع عشر والعشرين −

 .م٢٠٠٨مؤسسة عبد العزيز البابطني، الكويت، 



لد  –مع اللغة العربية بدمشق جملة جم   )٤(اجلزء ) ٨٤(ا
  

االحتاد العريب لأللعاب الرياضية، دمشق، : حات الرياضيةالمعجم العربي للمصطل −
 .م١٩٩٦ -ه١٤١٦

 .م١٩٩٦عبَّاس اجلراري، اململكة املغربية، الرباط، : المسؤولية في اإلسالم −
مكي احلسين . د :دقَّق فيه وصنع فهارسهصالح الدين الزعبالوي، : معجم أخطاء الُكتَّاب −

 .م٢٠٠٦لرتاث، دار الثقافة وا: ومروان البوَّاب، دمشق
 .م١٩٨١: السنة الرابعة والثالثون: م١٩٨١المجموعة اإلحصائية لعام  −
التاسعة واخلمسون والستون : السنوات م٢٠٠٨ - م٢٠٠٧المجموعة اإلحصائية لعامي  −

 .واحلادية والستون
: العزلة واالغرتاب، عبد اهللا سنان: فهد العسكر واملرأة، صقر الشبيب: منارات ثقافية كويتية −

 .م٢٠٠٩: اعر البسطاء، عامل املعرفة، الكويتش
 .م٢٠٠٨: دمشق: جمموعة باحثيـن: مؤتمر تجديد الفكر القومي والمصير العربي −
حممد صاحل الظفريي، مركز مرمي . د: موقف الشريعة اإلسالمية من مشكلة ندرة المياه −

 .م٢٠٠٨ - ه١٤٢٩مجعة املاجد للثقافة والرتاث، 
مركز سوار، : حممد وحيد الدين سوار، دمشق. د: النسبية والشعر في الزمان والمكان −

 .م٢٠٠٣
: أليب احلسن اهلالل بن احملسن الصايب، حتقيق: الوزراء أو تحفة األمراء في تاريخ الوزراء −

 .م٢٠٠٣ -ه١٤٢٤عبد الستار أمحد فراج، 
املكتبة الوطنية، : الكويت يوسف مبارك املباركي،. د: وقائع ووثائق دواوين االثنين −

 .م٢٠٠٨
  
  
  
  
  
  



الت املهداة يف الربع الثالث من عام     ٢٠٠٩الكتب وا
  

  

  

  المجالت العربية - ب
  

  )∗(ماجد الفندي.أ
 المصدرسنة اإلصدارالعدداسم المجلة

، ١١١٦، ١١١٥، ١١١٤، ١١١٣األسبوع األديب - 
١١٢٠، ١١١٩، ١١١٨، ١١١٧ ،

١١٢٣، ١١٢٢، ١١٢١، 

 سورية م٢٠٠٨

 سورية م٦٧٢٠٠٨ دلعدا ١٧السنة  بناة األجيال - 

، ٢٠٠٧ ٨٠، ٧٩، ٧٨ التشكيلية احلياة - 
 م٢٠٠٨

 سورية

 سورية م٤٨٢٠٠٨، ٤٧احلياة املوسيقية - 
 سورية م١٠٠٢٠٠٧، ٩٩دراسات تارخيية - 
 سورية م٤٨٧٢٠٠٨، ٤٨٦  صوت فلسطني - 
جملة باسل األسد  - 

 للعلوم اهلندسية
 سورية م٢٤٢٠٠٧

لة البطريركية -   سورية م٢٧٣٢٠٠٨، ٢٧٢، ٢٧١د اعداأل ٤٦السنة ا
 سورية م٤٢٠٠٧، ٣األعداد  ٢٩السنة   جملة جامعة تشرين - 
  ١العدد  ٢٤لد اية علوم تربو جملة جامعة دمشق - 

 ١العدد  ٢٤لد اعلوم هندسية 
 سورية م٢٠٠٨

، ١٥٦٢٠٠٧، ١٥٥املهندس العريب - 
٢٠٠٨ 

 سورية

جملــــــــــة جممــــــــــع اللغــــــــــة  - 
 العربية األردين

 األردن م٧٤٢٠٠٨عدد ال ٣٢السنة 

                                                           
  .إجازة يف املكتبات من جامعة دمشق) ∗(



لد  –مع اللغة العربية بدمشق جملة جم   )٤(اجلزء ) ٨٤(ا
  

 المصدرسنة اإلصدارالعدداسم المجلة
  ٣٤ - ٢٦من العدد  تراثنا - 

 ٧٨ - ٦٥من العدد 
٢٠٠٥ 
٢٠٠٦ 

 إيران

 إيران م١٧٢٠٠٨العدد  ٥لد ا ثقافتنا - 
مع اجلزائري -   اجلزائر م٧٢٠٠٨العدد  ٣السنة جملة ا
، ٣١٣، ٣١٢عدد األ ٢٧السنة األمن واحلياة - 

٣١٤ 
 السعودية 

 السعودية م٤٨٦٢٠٠٨، ٤٨٥ الفيصل - 
 السعودية م٩٢٠٠٨، ٨العدد  ٦٣السنة جملة احلج والعمرة - 
لة العربية -    السعودية  م٢٠٠٨  ٣٨٠، ٣٧٩  ا
  الكويت  م٢٠٠٨  ٤٥٨، ٤٥٧  العيان - 
  الكويت  م٢٠٠٨  ٥، ٤، ٣األعداد  ٢٤السنة   العلوم - 
لد   كوريانا  -    كوريا  م٢٠٠٧  ٤العدد  ٣ا
  لبنان  م٢٠٠٨  ٢٣٥  تاريخ العرب والعامل - 
جملـــــــــــــــة الدراســـــــــــــــات  - 

  الفلسطينية
  لبنان  م٢٠٠٨  ٧٥، ٧٤

، ٢٠٠٥  ١٨، ١٧، ١٦، ١٥، ١٠  الفهرست - 
٢٠٠٦ ،
  م٢٠٠٧

  مصر

  مصر  م٢٠٠٨  ٤٨  جملة كلية دار العلوم - 
  اهلند  م٢٠٠٨  ٩العدد  ٤٠لد ا  صوت األمة - 

  

  
  
  
  
  



الت املهداة يف الربع الثالث من عام     ٢٠٠٩الكتب وا
  

  
  
  

  :النشرة االجنبية
 )∗(ربى معدني

  

I- Books: 
- L'Ingénue Libertine/ Colette. 
- Creative visualization/ Shakti Gawain. 
- La Cause que tu sers/ Iouri Guerman. 
- Frédéric list/ Maurice Bouvier-Ajann. 
- À Paris/ Andrée Alvernhe. 
- Atwist of Sand/ Geoffrey Jenkins. 
- Le Mouvement Communiste International/ V.Zagladine. 
- Intermediate Accounting/Johnson. 
- À Travers L'Arménie Soviétique/ Maziette Chaguinian. 

II- Periodicals: 
- Ajames, N.1 -2-3 (2007). 

- Review of Science and Technology in Escwa member countries, 
N.3 (2001). 

- Deutschland, N.5-6 (2007). 
- Resistance, N.3 (2007). 
- Hamadard Islamicus, vol.29, N.1-2 (2006). 
- Korea Focus, Vol.15, N.4(2007). 
- East Asian Review, vol.19, N.4 (2007). 

                                                           
  .إجازة يف األدب الفرنسي من جامعة دمشق) ∗(



  ٨٤في المجلد  فهرس أسماء الكّتاب
 
  ١٠٨٧  ابتسام محدان. د

  ٥٩٣   إحسان النص. د

  ٣٩١    أمحد حالو. د

  ٨٣٩   أمحد شوقي بنبني. د

  ١٠٣٧  أمحد عزوز. د

  ٤٢١    أمحد علي حممد. د

  ٥٩  أمحد حممد قّدور. د
  ٢٠٧   أسيدة بشري شهبندر. د
  ٥٧٧   أنور اخلطيب. د
  ٢٢٥   أيهم بطحوش. أ
  ٢٦٩    جورج صدقين. أ
  ٣٦٣   حازم احلّلي. د
  ٤٤٥   خلدون صبح. د
  ١٦١   خري اهللا الشريف . أ
  ٧٧٧   سعد الدين املصطفى. د
  ٤٨١   سليمان طعان. د
  ٨٠٣   سليمان العيسى. أ
  ١٠٥٩  مسر الديوب. د
  ٢٧٥   شادن اليايف . د

  ٢١  شحادة اخلوري. أ
  ١٣٩   طالل وسام البكري . د
  ٨٣٥   عبد اإلله نبهان. د



  ٤٦٣    جلليل مصطفاويعبد ا. د
  ١١١٣، ١٩١  عبد الكرمي األشرت . د

  ٧  عبد الكرمي اليايف . د
  ١١٨٣  عبد اهللا واثق شهيد. د
  ١١٢٥  عزة حسن. د
  ٢٤٣   علي القيِّم . د

  ٧٢١   عمر الساريسي. د

  ٩١٣   عمر شابسيغ. د

  ١٢٢٠، ٨٢١  عيسى العاكوب. د

  ٧٤٩   قحطان الفالح. د

  ١٢١٢، ١١٦٤، ٥٣١، ٤٩  مازن املبارك . د

  ٩٧٣   جمموعة باحثني من األردن

  ٩٧  حممد األمني خالدي. د

  ١٠١١  حممد احلباس. د
  ٦٧٣  ،٣٣٥   حممد رضوان الداية. د

  ١١٨٩  حممد حمفل. د

  ١١٠٣، ٨٨٢، ٨١٥، ٥٧٣، ٥٢٧، ١٧٥  حممد مكي احلسين اجلزائري. د

  ١١٤٥  حممد جنيب السيد أمحد. أ

  ٤٩٩   حممود احلسن. أ

  ٩٣٣ ،٦٢١ ،٣١٥، ٢٥٩، ١٣  حممود السيد . د
  ٨٩٠   مروان البواب. أ
  ١٢٠٤، ١١٧٥، ١١٥٢، ٩٠١، ٨٧٦، ٥٨٨، ٥٦٨، ٢٤٩   مروان احملاسين . د

  ٩٥٣، ٦٤١، ٥٩٧   ممدوح خسارة. د



  ٩٠٧   موفق دعبول. د

  ١٨١   ناصر الدين األسد. د
  ٨٥٣، ٥٤٥   ناصر توفيق اجلباعي. أ
  ٧١١   هالل ناجي. أ
   ٧٣  وحيد كبابة. د
  ٩٩١   ليسييوسف وغ. د
  

  ٨٤في المجلد  فهرس العناوين
 ٣٦٣  ابن جين وأثره يف البحث اللغوي الغريب 
 ٦٢١  ابن رشد والضروري يف صناعة النحو

 ٤٩٩    أثر متعلَّقات الفعل يف معناه 
 ١١٥١  االحتفال مبرور تسعني عاًما على إنشاء جممع اللغة العربية بدمشق

 ٨٥٣، ٥٤٥   استدراك على األصمعيات 
  ٤٤٥  بنية اجلمالية للتشبيه يف معلقة امرئ القيس ال

 ٢١    املعلِّم الثاين: أبو نصر الفارايب
  ١٧٥     دراسة حتليلية : املتبوعة بفعل) إالّ (األداة 

  ٢٢٥     األستاذ إدوار إلياس مرقص
  ٩٧    إعجاز اللغة الّسردية يف القرآن الكرمي

مع يف مطلع عام    ٢٨١   ٢٠٠٩أعضاء ا
  ٤٦٣    ا يف اللغة العربية ودالال) أو(

 ٤٩    التجديد يف قواعد اللغة ومناهجها
  ٨١٥   تذكرة بأهم أحكام توكيد الفعل بالنون

 ٧    الرتبية الفنية 
  ٧٢١  التشبيه الضمين يف شعر العصر العباسي

 ٧٧٧  التوجيه النحوي ملسائل خالفية يف جمالس ثعلب



 ٧٤٩  الفقهاءمجالّيات التفكري والتعبري يف مواعظ الزّهاد و 
 ٥٦٧  حفل استقبال الدكتور أنور اخلطيب
  ٩٠٠  حفل استقبال الدكتور عمر شابسيغ

 ١٢٠٣ حفل استقبال الدكتور عيسى العاكوب
 ١١٧٤ حفل استقبال الدكتور حممد حمفل

 ٨٧٥  حفل استقبال األستاذ مروان البواب 
  ٥٨٧  حفل استقبال الدكتور ممدوح خسارة
 ٢٤١   حفل تأبني الدكتور عبد الكرمي اليايف 

  ١٩١      خيوط من حياته: الدكتور صاحل األشرت
  ٤٨١    دور احليوان يف التعبري عن التجربة اجلاهلية 

 ٩٩١   رسائل العّالمة حممد اَخلِضر ُحسني
 ٣٩١  املنهج واألثر : رواية األدب اجلاهلي يف مؤلفات اجلاحظ

 ٧٣    بداع وصعوبة التلقيالشاعر العريب بني معاناة اإل
  ٥٣١   صفحة منسية من تاريخ املعارض يف دمشق 

 ١٠٣٧ صناعة املعاجم العربية وآفاق تطّورها
 ١٠٨٧  عالقة الكالم باملتكلم عند عبد القاهر اجلرجاين

 ١١٢٥  العبث بالرتاث الثقايف العريب
 ٤٢١  هالفن يف رجز أيب اخلطاب البهديل وقصيد

لد  فهرس اجلزء األول من   ٥  ٨٤ا
لد  الثاينفهرس اجلزء    ٣١٣   ٨٤من ا
لد  الثالثفهرس اجلزء    ٦١٩   ٨٤من ا
لد  رابعفهرس اجلزء ال   ٩٣١   ٨٤من ا

لد الرابع والثمانني  ١٢٤٦  فهرس ا
 ١٠٥٩ قراءة يف الميَّة كعب بن زهري

 ٧١١  القصيدة املتداخلة
 ٦٧٣  كتاب أعالم مالقة أو أدباء مالقة



الة املهداة يف الربعني الثالث والرابع من عام الكتب و   ٢٩٧     ٢٠٠٨ا
مع يف الربع األول من عام  الت املهداة إىل مكتبة ا   ٦٠٩  ٢٠٠٩الكتب وا
مع يف الربع الثاين من عام  الت املهداة إىل مكتبة ا  ٩٢٣  ٢٠٠٩الكتب وا

مع يف الربع ال الت املهداة إىل مكتبة ا  ١٢٤٠ ٢٠٠٩ثالث من عام الكتب وا
 ١٣٩     الكالم النحوي واجلملة العربية 
  ٩٣٣  اللغة العربية بني الواقع واملرجتى

 ٥٩    اللغة العربية والفكر اللغوي
  ١٣    لغتنا األم العربية الفصيحة 

  ٩٧٣  املرأة السوداء يف أعني الشعراء العرب القدماء
 ٢٠٧     مسائل خمتارة من اآليات املشكلة اإلعراب

ْحَتَسب«مصطلح القراءة الشاّذة يف 
ُ
  ١٦١     » امل

  ٦٤١   معاجم فصاح العامية وأثرها يف التجديد اللغوي
 ٨٣٩   معجم ألفاظ علم املخطوط العريب

 ٨٣٥  معجم النسبة باأللف والنون للدكتور أمحد مطلوب
 ١٠١١    مفهوم الفصاحة عند النحاة العرب القدماء واحملدثني

 ٨٢١    اخلطاب وعلم املعاينمقارنة حتليلية بني
 ٣١٥  املنهج املدرسي للغة العربية

 ٣٣٥   من واقع حال األدب والنقد األديب يف العصر اململوكي
 ١٨١     أصل املعىن واالشتقاق: النصارى

  ٩٥٣  النقد اللغوي يف الرتاث العريب
 ٥٢٧   النكرة القريبة من املعرفة

 ١١٠٣  هل ُحنِْسن استعمال ألفاظ لغتنا؟
 ٨٠٣   ُهوييت الشعرية

 ١١٤٥    وقفة مع الُعَجْيلي
  ١١١٣  وقفة نقدية 
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