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  السرب اجلمايل اللغوي واألديب
  للدكتور حممد بن أيب شنب) حتفة األدب(يف كتاب 

  
  )∗(ماجد أبو ماضي. د

  
أن الكتابة على احلديث، والتحدث على الكتابة أمران صعبان، لكننا ما من شك 

إذا أمعنا النظر والتفكري فإننا سنشعر ونتلمس اجلمالية املوجودة يف مؤلفات الدكتور 
 بن أيب شنب، فهناك براعة يف جتاور احلروف لتصبح كلمات ويف جتاور حممد

 وجملدات، ا؛ وتتابع يف اجلمل لكي تعطينا موضوعات تكون كتبالًالكلمات لتغدو مج
 الثاقبة واألفكار الراجحة واآلراء ة بالرؤياململوءةلنصل إىل املكتبات اليت تضم كتبه 

ري عادية يف وقتنا احلاضر، ألا ذات قيمة السديدة واحلكيمة، فنحن أمام شخصية غ
ف ا هذا اإلنسان املبدع؛ هذا يف وقتنا عالية وأمهية عظيمة يف خمتلف العلوم اليت ألَّ

ء وكان العلماء األجالَّ) ١٩٢٩ – ١٨٦٩وقد عاش بني (احلاضر فكيف به يف وقته 
باملركز  الم واالتصالقليلي العدد يف اتمع؟ وإنين إذ أشكر معهد اللغات وعلوم اإلع

 فإنين ،ة على تنظيمهم هذا املؤمتر املوقري بوالية املد،الدكتور حيىي فارسب  ممثَّالًاجلامعي
على حسن اختيارهم هلذه الشخصية العربية اجلزائرية، وتسليط الضوء اأشكرهم أيض 

واء أكان على جوانب خمتلفة من العلوم اليت أحاط ا وأبدع يف طرقها هذا الرجل؛ س
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ن احملتفى به كان قد إ إذْ …يف جمال األدب واللغة  أم التأريخ أم التحقيق أم الفقه
  ..وضع مؤلفات علمية يف كل جمال منها

اوقد كان خملصلكنه مل ، بأنه حيسن الفرنسية كأهلهاا للغته العربية علم 
 المتحان كان يشرف على جلنة( فعندما قدم إىل تونس .يتجنس باجلنسية الفرنسية

وكان ، )١()ه اجلزائريكان يرأس اجللسات مبالبسه اجلزائرية وبزيو ،طلبة البكالوريا
٢( باإليطالية واألملانية واإلسبانية والتركيةيلم(نح لقب ، إضافة إىل أنه م)من ) دكتور

مع العلمي العريب بدمشق، وأكادميااجلامعة اجلزائرية، وكان عضوة ي من أعضاء ا
 اومل يهمل تثقيف نفسه بتراث العرب ولغتهم، حىت كان واحد ..)٣(وم بباريسالعل

 لآلداب العربية باجلامعة الفرنسية باجلزائر امن علماء اللغة واألدب، وصار أستاذً
 وأعطى للكتب والبحث العلمي قيمة ،حيث خدم اجلامعة خدمات عظيمة

العاملية كمؤمتر املستشرقني يف ل بالده يف املؤمترات  فكان خري من ميثِّاواهتمام
  …كسفوردأ ومؤمتر املستشرقني يف ١٩٢٨الرباط عام 

: )٤( ببلده وعروبته ودينه كما شهد بذلك أحد أصدقائهانراه متمسكًو
: كسفورد وهو يف لباسه الوطينألفرنسية يف مؤمتر املستشرقني يف شهدته خيطب با«

ف من صنع بالده، وظننتين عمامة صفراء وزنار عريض وسراويل مسترسلة ومعط
مجع .. من أكرب علماء فرنسا وأدبائها، يف روح عريب، وثقافة إسالميةاأستمع عاملً

  .»..اهللا له بالغة القلم وبالغة اللسان

                                                           
، مأخوذ عن كتاب صاحل اخلريف، ١٩٢٩لة نشرت يف املقتطف سنة ورد هذا يف مقا) ١(

  .١٣٨سلسلة يف األدب اجلزائري احلديث، حممد السعيد الزاهري، ص
  .٢٦٧-٦/٢٦٦األعالم للزركلي ) ٢(
  .١٨٩املصدر السابق، وانظر معجم أعالم اجلزائر، عادل نويهض، ص) ٣(
  .٣٣٨ حممد كرد علي ص –املعاصرون ) ٤(
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  : أيب شنب بنفات الدكتور حممدأعمال ومؤلَّ

إذا استعرض الدارس قائمة مسامهات ومؤلفات ابن أيب شنب بدت له 
 عصر جدير ا وجديرة به، فهو من اجلزائريني القالئل شخصية كبرية عاشت يف

الذين حصلوا على الدكتوراه يف األدب يف عهد االحتالل الفرنسي، وأول من 
على الفرنسيني، وأول من اتأستذ يف كلية اآلداب جبامعة اجلزائر اليت كانت حكر 

امع اللغوية وحضر مؤمترات املستشرقني وخترلى يديه عدد ج عدخل منهم يف ا
 أكثر من ثالثني سنة، فآثاره بدأت تظهر يف الة اإلفريقية لىميتد إنتاجه عومنهم، 

منذ أواخر القرن التاسع عشر واستمرت يف الغزارة والعطاء، كما صنمن اف كتب 
)  ط-أبو دالمة وشعره(و)  ط-حتفة األدب يف ميزان أشعار العرب(أمهها كتاب 

من ) فاس(بأمساء ما نشر يف املغرب األقصى )  ط-معجم(وبالعربية والفرنسية، 
ملا اشتملت عليه خزانتا الكتب املخطوطة يف )  ط-فهرست(الكتب ونقدها، و

  .اجلامع الكبري واجلامع الصغري باجلزائر

وله بالفرنسية كتاب فيما أخذه دانيت الشاعر اإليطايل من األصول اإلسالمية 
األمثال العامية الدارجة يف (، وآخر يف ١٩١٩ع سنة طب) ديفينا كوميديا(يف كتابه 

األلفاظ التركية والفارسية الباقية يف (ثالثة أجزاء، و)  ط- اجلزائر وتونس واملغرب
ها  عدة من نفائس التراث العريب وحالّارسالة، ونشر كتب)  ط-اللهجة اجلزائرية

تأليفه أو من نوادر  أخرى بالعربية والفرنسية منابالفهارس، كما هيأ للطبع كتب 
  .)٥(احملفوظات العربية مما صححه وعلق عليه، حالت وفاته دون نشرها

 اإلسالمي وال سيما ذلك الذي أنتجه -كما أنه ساهم يف نشر التراث العريب
اجلزائريون أنفسهم، ويبدو أن ميوله الشخصية قد ساعدته على ذلك، ألننا جنده قد 
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 إذ كانت أطروحة الدكتوراه عن أيب ، اجلامعيةختصص يف التراث يف حتضري رسائله
دالمة وشعره، وقد نشر رحلة الورتالين مقابلة على نسخ عدة، والبستان البن 

 وقد اتبع يف التحقيق لغربيين، ونبذة من رحلة ابن عمارمرمي، وعنوان الدراية ل
مناهج املستشرقني اجلديدة، فكان يقابل النصوص ويعلق عليها ويفهرس الكتب 

  . )٦(وينبه على األخطاء بطرق علمية

 أنه يعرب عن كل إضافة إىل ،فلهذا الرجل أمهية عظيمة علمية وأدبية ولغوية
  …ذلك بلغة خالية من التكلف والتزييف والتزلف

إن هذا البحث يسعى إىل الغوص يف السمات األدبية واللغوية ألا ترقى ألن 
تدرس ويتا وكانت األبرز يف فلقد آثرت إبراز .. ق فيهاعمهذه السمات اليت وجد

  :وفائدة هذا البحث تتمثل يف اجلوانب اآلتية..أي موضوع من املوضوعات اليت كتبها

  . إظهار السمات األدبية واللغوية املوجودة عند هذه الشخصية املبدعة- ١

  . الكشف عن اجلوانب اليت أبرزت اجلمالية األدبية واللغوية لديه- ٢

  . مواقفه األدبية واللغوية وآرائه إبراز- ٣

  .. البحث يف األسلوب التعبريي األديب واللغوي- ٤

 الكشف عن جه يف الكتابة والتأليف والتعبري عما يريد التعبري عنه من - ٥
  .قضايا وتعريفات وأفكار

  : شجع على هذا البحث عدة أموروالذي

 منا الفضول د عند كلٍّاليت تولِّية الالفتة  امتالك هذه الشخصية السمات اإلجياب– ١
 واليت ملسناها من خالل مؤلفاته ومؤلفات من حتدث عنه؛ حيث قال ،ملعرفة املزيد عنها
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من الواجب أن نشري إىل مجيع أعماله يف اجلملة حىت «: )٧(أحد أصدقائه الفرنسيني
يا ( بـ يتجلى لنا نشاطه العلمي، فقد كنا نرجع إليه، ونستضيء بضيائه، وكنا نناديه

  .»كان جيمع إىل صفات العلم والعامل احلقيقي صفات الصالح والطيب).. شيخنا
 اتصاف هذا الرجل باألسلوب اجلمايل األديب واللغوي من خالل املزايا -  ٢

  . للدراسة والبحثالً ما جعلته أه، وهذاوالسمات املوجودة يف كتاباته
 بلغات خمتلفة عنها؛ اف كتب التنوع يف العلوم اليت طرقها وحبث فيها وألَّ- ٣

  . التنوع األديب واللغويإضافة إىل
٤ -عنه ألنه نقل، للعصر الذي عاش فيها ميكن اختاذ هذا العامل منوذج ا صور 
  . مؤلفاته املتنوعة والشاملةيفكاملة 
  االقتداء ذه الشخصية اليت نعدها قدوة يف طلب العلم وخدمته ويف- ٥

  ..وبتنااالعتزاز بديننا وعر
إن لكل علم جماله واختصاصه، ولكل موضوع مفرداته وكلماته، ألن الكلمة 

يستعملها ،دة الكاتبعا حسب ما ميليه عليه فكره وخياله وفنه  ويعب ر
 تبحث يف موضوعات يريد التعبري ا فيؤلف من هذه الكلمات نصوص…وإبداعه
 الغرض و…ا املوضوع أو ذاكغ رؤاه ونظراته من خالل كتابته يف هذ ويفر،عنها

 الفائدة من األفكار املطروحة واملعاين اليت يبتغي الكاتب إيصاهلا إىل ،من كل هذا
األلفاظ ال «): ٤٧١:ت ()٨(القارئ، وهذا ما جنده يف قول عبد القاهر اجلرجاين

اتفيد حىت تؤلف ضربا إىل وجه دون وجه من ا خاص من التأليف، ويعمد 
 وال يستطيع أي إنسان مارس الكتابة إيصال مجيع املعاين »تيبالتركيب والتر

املتقدة يف ذهنه إىل املتلقي إال إذا امتلك قدرة إبداعية وموهبة قوية، ويف هذا يقول 
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.. ه عنهإن املعاين كاجلوهر يف الصدف ال يربز لك إال أن تشقَّ«: ا أيض)٩(اجلرجاين
 ذلك من أهل املعرفة، كما ليس كل فما كل أحد يفلح يف شق الصدفة ويكون يف

  .»…تحت لهمن دنا من أبواب امللوك فُ
  ):حتفة األدب يف ميزان أشعار العرب( ملخص كتاب -

للباحثني إىل اليوم اترك ابن أيب شنب مؤلفات كثرية ما يزال بعضها مرجع 
الذي أعيد طبعه مرات عدة، ) حتفة األدب يف ميزان أشعار العرب(ومنها كتاب 

بدو أن إقبال الناس على هذا الكتاب قد جعله من حسنات ابن أيب شنب، وحنن وي
 ظهور مؤلفات مع و. نتيجة ملمارسته الطويلة للتعليمال نشك يف أن هذا العمل جاء

أخرى يف املوضوع نفسه فإن جتربة ابن أيب شنب وحسن اختياراته وتصنيفاته قد 
  .)١٠(جعلته يف املقام األول من بينها

 اكتاب يبحث يف علمي العروض والقوايف، فيشرح ما فيهما شرحهذا ال
على أنين مل أجده يقسم الكتاب الذي بلغت صفحاته مئة واثنتني ومثانني الًمفص ،

مث ) العروض(صفحة، بل بدأ بالعناوين مباشرة، فقد بدأ الكتاب بعد املقدمة بعنوان 
عرف ا صحيح أوزان العروض علم بأصول ي: (العلم بقولهيورد تعريف هذا 

الشعر العريب من فاسدها، وبعبارة أخرى العروض ميزان الشعر العريب الذي يميز به 
  .)١١()صحيح الشعر العريب من فاسده من جهة الوزن فقط

مث يتحدث عن واضع هذا العلم وفوائده؛ وحتديد موضوعه، مما ذكره يف سبب 
ا بالشيء الذي  تشبيه،أي يقاس عليهألنه يعرض عليه الشعر، : (تسميته ذا االسم

إن : وقيل. يعرض عليه غريه؛ ألن من معاين لفظة عروض، ما يعرض عليه الشيء
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 فسماه ا ، وهي تسمى العروض،اخلليل بن أمحد وضع هذا العلم يف مكة املشرفة
الشعر هو الكالم املوزون : (، مث ينتقل إىل الشعر وتعريفه له)١٢() اا وتيمناتربكً
  ...ويتناول كل كلمة يف هذا التعريف ويشرح املقصود منها ،)١٣() بوزن عريباصدق

مث يقف عند تركيب البيت .. ويصل إىل القصيدة فيعرفها ويذكر أنواعها
تركيب األسباب واألوتاد، ليخلص إىل ختصيص فقرة عن : ويقسمه إىل قسمني

االزحاف مث عن العلة ويعرثواين األسباب وال يدخل إىل تغيري غري خمتص ب: (فها بأ
، )١٤()العروض والضرب، أي اجلزء األخري من الصدر واجلزء األخري من العجز

ويتوقف عند أمساء األبيات الشعرية ويعددها ويسرد .. ويتابع بذكر أقسامها
  :أجزاءها ليصل إىل البحور العروضية ويستشهد بقول بعضهم يف مجع أمساء البحور

  سالب مدط بالوفرِ كاملٌ  طويلٌ ي 
  

 ويهزج يف رجزٍ ويرملُ مـسرِعا       
  

  تقْتضب له  ا ضارِع افسرح خفيفً 
  

 )١٥(منِ اجتثَّ من قُربٍ لتدرِك مطمعا       
  

مث يذكر لكل حبر تفعيالته ومناذج منه وتطبيقات على تقطيعه، ويورد قصائد 
عن كل منها بتمرين خيتار نيت على كل حبر من هذه البحور، كما ينهي حديثهب 

من قصائد خمتلفة يف عصور خمتلفةافيه أبيات .  
هي من آخر ساكن : (ويعرفها بقوله) القافية(بعد ذلك يبدأ بعنوان جديد هو 

هي جمموع الساكنني : من البيت إىل أول متحرك قبل ساكن بينهما، وبعبارة أخرى
املتحرك الذي قبل الساكن اللذين يف آخر البيت وما بينهما من املتحركات، و

األول، وتكون حينئذ بعض كلمة، أو كلمة أو كلمة وبعض أخرى، أو كلمتني 
                                                           

  .٨ه صنفس) ١٢(
  .نفسه) ١٣(
  .١٦نفسه ص) ١٤(
  .٢٩نفسه ص) ١٥(



  )١(اجلزء ) ٨٥( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٨٢

ويعرض حروفها وحدودها .. ، مث يورد مناذج شعرية على ذلك)١٦ ()وبعض أخرى
  :ي يف بيت واحداليت مجعها صفي الدين احللِّ

   متـدارك متراكب متكاوس 
  

      ه املتـرادفدعب نم ١٧(متواتر( 
  

ويبحث يف ).. مطلقة ومقيدة(مث ينتقل إىل أنواع القافية فيجعلها يف نوعني 
  . الشعر العريب على كل عيب منهاعيوب القافية، كما يورد أمثلة يف

حبر  األ-تذييل على ما تقدم من علم العروض(وينتقل إىل عنوان جديد وهو 
ذج عليها مقطعة إىل ويعرض منا) وهي ستة أحبر (فيذكر هذه األحبر): املهملة
إىل أن يقف عند فنون الشعر السبعة، ويشري إىل أن من اخترعها هم .. تفعيالا

ا خمالفة ألوزان العربااألدباء املولدون؛ لذلك ال تسمى شعرمث يذكر ..  ألن أوزا
  . لكل قسم منهاامها ويورد أشعارأقسا

حيث ذكر ) بفهرست األبوا( وخيتم الكتاب بفهارس متنوعة بدأها بـ
فهرست أمساء الرجال والنساء  (- )فهرست آيات القرآن العظيم( مث -العناوين
فهرست  (-حيث صنفها حسب البحور العروضية) فهرست القوايف (-)والقبائل
وهي األلفاظ املشروحة يف حواشي الكتاب وقد جاءت حبسب احلروف ) األلفاظ
  ).فهرست االصطالحات (-اهلجائية

 عام وكتابه بوجهزايا اجلمالية األدبية اليت وجدا يف مؤلفاته إن السمات وامل
 خاص؛ اتسمت باجلمالية اليت جعلته بوجه) حتفة األدب يف ميزان أشعار العرب(

أسلوبه مبيزة طبع بطابعها، فقد ألفيت من هذه املزايا  عن غريه، وميزا وخمتلفًامتفرد 
  :ما سأورده يف الفقرات اآلتية

                                                           
  .١١٠نفسه ص) ١٦(
  .١١٤نفسه ص) ١٧(
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  :ءمة الكلمات للموضوع األديب املطروق مال- الًأو

ال بد ملن يقرأ ما يكتبه الشيخ حممد بن أيب شنب من مالحظة لغته يف كل 
  وأسلوبه التعبريي،. فهي ختتلف باختالف ما يتحدث عنهموضوع من املوضوعات،

يتوقف ..) حتفة األدب(وطريقة عرضه لألفكار يتناسبان مع ما يطرح، ففي كتابه 
الشعر الذي جاء على حبر واحد من : القصيد أو القصيدة«:)١٨( فيقولعند القصيد

ولزوم ما يلزم وامتناع ما ، يف عدد األجزاء ويف جواز ما جيوز فيهاااألبيات، مستوي 
 فإننا جندها املستعملة فلو تأملنا هذه املفردات »..ميتنع، ويشترط فيها التزام الروي

بحث فيه، وهو تعريف القصيد، كما أنه متناسقة ومتناغمة مع املوضوع الذي ي
 القصيد أو القصيدة مث أردف بكلمة ثالثة عمالوضعنا أمام خيارين فأجاز لنا است

فجاءت هذه املفردات كلها لتعرب عن موضوع واحد يصب يف جمرى ) الشعر(وقال 
اواحد وهو تعريف القصيدة، وكذلك جنده يعرب تعبريينسجم مع الفكرة ا لغوي 

 عندما يتحدث عن فنون الشعر السبعة فنراه يبسط ،ة املركونة بذهنه وفكرهاألدبي
القول يف الفكرة ويسهب يف التعبري عنها بألفاظ تناسب املوضوع وتتحدث يف 

هذه الفنون السبعة وهي السلِْسلة والدوبيت واملوشح والقوما وكان وكان ، )١٩(صلبه
 ألن أوزاا خمالفة ااملولدون، ولذلك ال تسمى شعرواملواليا والزجل، اخترعها األدباء 

 وهو السلسلة والدوبيت وقيل ،قسم معرب ال حلن فيه: ألوزان العرب، وهي قسمان
وقسم ملحون ال إعراب فيه وهو القوما وكان وكان والزجلااملوشح أيض ،…  

ريد التعبري  مدروس ومتقن، ومفرداته مطواعة للتعبري عما ي- عنده - فالتعبري اللغوي 
 الكلمات املعربة عن املعاين املستورة لمع فيست،عنه من أفكار ورؤى ووجهات نظر

                                                           
  .١٠ انظر حتفة األدب ص)١٨(
  .١٢٤ انظر حتفة األدب ص )١٩(
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٨٤

: )٢٠(يف ذهنه وفكره، ويسخرها خلدمة هذه املعاين، وهذا ما أورده اجلرجاين بقوله
األلفاظ خدم املعاين، وكانت املعاين هي املالكة سياستها املستحقة طاعتها، فمن «

عته وذلك  كان كمن أزال الشيء عن جهته وأحاله عن طبينصر اللفظ على املعىن
ةمظناالستكراه، وفيه فتح أبواب العيب والتعريض للش ني«.  

   :املنهجية يف عرض األفكار: اثانًي

 يبدأ مبقدمة أو تعريف،  مث ينتقل – ادائم- وهذه مسة بارزة وبادية للعيان فنراه 
نتاج النتائج اليت يتوصل إليها بعد االنتهاء من إىل شرح ما يريد شرحه لينتهي إىل است

: )٢١(الًن عندما يعرف الشعر قائ وبي جليعلى حنوٍعرض كل فكرة، ونلمس ذلك 
»ما ال فائدة له »الكالم« بوزن عريب، فخرج بقويل االشعر هو الكالم املوزون قصد 

م املنثور، فإن الكال) املوزون(وخرج بقويل …من األلفاظ املركبة ولو كانت موزونة
 بغري قصد ا الكالم الذي جييء موزون»اقصد« وخرج بقويل …النثر غري موزون

 ما خالف األوزان اليت استعملها »عريب« وخرج بقويل …وإمنا جاء وزنه على اتفاق
  .».شعراء العرب يف اجلاهلية وصدر اإلسالم كالبحور املهملة
 حيث يبدأ باملعىن الكلي ،إن هذا املنهج يريح القارئ واملستزيد يف طلب العلم

مث ينتقل منه إىل اجلزئيات والتفصيالت، وهذا النهج هو نفسه ج العقل اإلنساين 
 فعند زيارتنا ألي مكان ننظر نظرة عامة ،فإنه ينتقل من الكليات إىل اجلزئيات

كما أن هذا األسلوب يف .. زاءلنظر إىل األج مث نبدأ بالتحليل وا،وإمجالية إليه
ليف يضع النقاط على احلروف دومنا إبطاء أو غموض، فهو يدعم نظريته أالت

وأفكاره وتعريفاته باحلجج والرباهني واألدلة احلكيمة؛ ويثبتها مبا هو موجود يف 
                                                           

  .٨ أسرار البالغة ص)٢٠(
  .٩ و ص ٨ انظر حتفة األدب ص )٢١(
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 حيث أشار إىل موافقة بعض ،أشعار العرب أو مبا هو موجود يف القرآن الكرمي
  :)٢٢(يات ألوزان بعض البحور كموافقة وزن جمزوء اخلفيف يف قوله تعاىلاآل

تزكّى فإمنا نم    يتزكّى لنفِسه  

ا يف علم العروض أيض افهو يعترب أن اآلية الكرمية من الشواهد اليت يستشهد ،
  :)٢٣(وجنده يقول يف مطابقة وزن جمزوء الرجز يف قوله تعاىل

كمرجخضكم بِسحرِهمن أر    يريد أن ي.  
يستشهد بأحاديث الرسول الكرمي - ومن املنطلق ذاته - اوجنده أيض  

  .)٢٤(إنه من منهوك الرجز: فيقول

  »أنا ابن عبد املطلب  أنا النيب ال كَذب«) ١

إن هذه االستشهادات هي جزء من جه الذي اختطه يف التأليف والتعبري 
ان بالقرآن الكرمي وباحلديث الشريف يف اللغوي عن الفكرة األدبية، فقد استع

االستشهاد إىل جانب الشعر، والقرآن الكرمي أول أبواب االحتجاج عند العرب 
فشاءت عبقرية ابن أيب …)٢٥(ويليه احلديث الشريف مث املروي عن كالم العرب
  :شنب أن يوردها كاستشهاد يف العروض ليثبت أمرين

                                                           
  .٩، وانظر حتفة األدب ص ١٨ فاطر )٢٢(
  .٩، وانظر حتفة األدب ص٣٥ الشعراء )٢٣(
 – ٥٤ ويف املغازي – ٦١، ٥٢) جهاد(، واحلديث يف البخاري ٩نظر حتفة األدب ص ا)٢٤(

 ويف مسند أمحد بن حنبل ١٥) جهاد( ويف الترمذي – ٨٠، ٧٨) جهاد(ويف مسلم 
٢٨٩-٢٨١-٤/٢٨٠.  

للباحث ماجد أبو ) جهود ابن مالك يف اللغة والصرف( بعنوان هانظر رسالة الدكتورا) ٢٥(
  . جامعة دمشق-ماضي 
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اخلية مجيلة إىل جانب السمات أن يف قرآننا الكرمي موسيقا د: األول
  …اإلعجازية والبالغية

ة أكد الفكرة اليت يطرحها من خالل هذا االستشهاد وجاء باحلجة الفاصل: الثاين
  .ألن الدليل العملي والقاطع موجوديه باحثان ففيما يقول وهذا أمر ال خيتلف 

   :مسة التوضيح والتفصيل: اثالثً
 استعمال والليونة يف ،السهولة يف التعبريكان ينحو شيخنا ابن أيب شنب حنو 

التراكيب اللغوية اليت ال تستعصي على الفهم السريع ملا يورد من أفكار، فاللغة هي 
الريشة عند وظيفة مجالية؛ ألا أداته ك وهي عنده تؤدي ،رمز التعبري وأداة املعاين
ا يتم التعبري وهي اهلدف األمسى عند الكتابة.. حاتالرسام واإلزميل عند الن ؛ ألن

عىن جبمال األسلوب أو بالغة العبارة، ر، ومل يكن يعما نريد طرحه من معان وفكَ
خذ العلم وماذا يعنيك أكان بأسلوب طلي « : )٢٦(ئل عن ذلك أجاب بقولها سوملَّ

كم زخارف نرغ وحسبك أنك فهمت عين ما أريد وال ت،أم كان بأسلوب غري طلي
 وهذا ما جنده عند » وهل اللغة وأساليبها إال أداة للفهم والتفهيم،ويقاااأللفاظ وتز

 ما يقول يف تعريف ا فلنالحظ أيض،ادئي النفساهلتوقدي الذهن املالعلماء األجالء 
الزحاف تغيري « - كمثال واقعي وعملي على كالمه هذا- )٢٧(الزحاف يف الشعر

ف الثاين من السبب اخلفيف أو  أي تغيري يلحق احلر،خمصوص بثواين األسباب
الثقيل، وحينئذ ال يكون يف أول اجلزء وال يف ثالثه وال يف سادسه، والزحاف 

اجلزء مع هو الذي يكون يف حرف واحد من : واملفرد: قسمان مفرد ومزدوج

                                                           
 انظر دراسة بعنوان حممد بن أيب شنب يقاوم بلغة احملتل يف ذكرى مولده لألستاذ أمحد )٢٦(

  ).نترنتإلا( منشورة يف الشابكةمتام 
  .١٥ و ١٤ و ١٣، ١٢ انظر حتفة األدب ص )٢٧(
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واملفرد .. هو الذي يكون يف حرفني من اجلزء: جسالمة باقي احلروف، واملزدوِ
، واألمر نفسه نالحظه يف كتابته وحديثه عن »…أربعةج واملزدوِ.…مثانية هي

العلة تغيري غري خمتص بثواين األسباب وال يدخل إال العروض «: )٢٨(العلة حني يقول
  :والضرب أي اجلزء األخري من الصدر واجلزء األخري من العجز، والعلة قسمان

..  والتسبيغالترفيل والتذييل: وأنواع الزيادة ثالثة.. قسم زيادة، وقسم نقصان
  .»…فالترفيل

 يدل على أن صاحبه يعرف ما يريد ،هذا التسلسل تسلسل منطقي يف الكتابة
 وال يوجد فيه أي ،ويعرض ما يرغب عرضه بأسلوب سهل وواضح وسلس

 يكتب؛ ألن جه واضح يف قراءة مافال جند أي عبء أو ثقل .. غموض أو ترميز
 اد موحابع أسلوب فقد ات،ظم كتاباته وهذا ما نلفيه يف مع…وأسلوبه سهل وبين

 فهو جيمل القول يف موضوع واحد مث يتفرع إىل …غري متبدل وال متغري
 اليانعة بشكلها ، فهو كالشجرة اليت تتفرع إىل أغصان لتحمل لنا الثمار،اجلزئيات

واملفيدة بتركيبها، فتأيت لغته مغذية للروح مقوية للنفس واجلسد، ويشعر القارئ 
يف د قراءته ألية فكرة يوردها بأنه أضاف واستزاد، وبأنه وصل إىل نتيجة مقنعة بع

القافية «: )٢٩( يف التعبري، فنالحظ ذلك يف قوله الوضوح واالنسيابقالب من
إما مطلقة وهي املتحركة الروي، وإما مقيدة وهي الساكنة الروي، فاملطلقة : نوعان

  .»… وأما املقيدة فثالثة أنواع…ستة أنواع

 ويطوعها يف تعبريه السهل ،كل ما ذكر يشري إىل أنه ميتلك ناصية اللغة
  .والواضح يف إيصال ما يبغي إيصاله إىل قرائه

                                                           
  .١٦ نفسه ص)٢٨(
  .١١٥ نفسه ص)٢٩(
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  :إيراد التنبيهات: ارابًع
ال بد أن يالحظ تذييل بعض الفقرات ) حتفة األدب(إن القارئ لكتاب 

  وتثبيت قاعدة معينة ها التركيز على فكرة حمددة؛ويريد من) تنبيه(واألحباث بكلمة 
تكون متناسبة مع ما شرح يف الفقرة أو البحث، ويطمح أن يؤكد للقارئ ومن 
يطلب اإلفادة واالستزادة حبفظ جوهر الفكرة ولب القاعدة، فنراه يف تنبيهاته 

 يف ا ونضجايدخل إىل اللباب وال يظل على القشور، فنجد يف هذه التنبيهات عمقً
 من اموجودة يف النصف األول من الكتاب؛ لكنه بدًءالفكرة، وإننا نلحظها 

 وكأين به أنه ،الصفحة اخلامسة بعد املئة وحىت اية الكتاب مل يضع أي تنبيه
خاصة أن هذا اجلزء خيتلف  و…استوىف كل أفكاره يف اجلزء الذي يطرح ويشرح

من عن اجلزء األول من حيث طبيعة املوضوعات، فقد كان يناقش يف اجلزء األول 
االكتاب كل ما يتعلق بأوزان حبور الشعر، فتناوهلا حبرليغوص يف أعماقها ا حبر 

أما اجلزء الثاين فقد حنا فيه إىل .. ما تتميز به من عوامل األدب والعروضويغور في
 لوضع التنبيهات، فقد استوىف كل ما يريد  خاص ومل جيد أي داعٍبوجهالتعريفات 

: )٣٠(ه فيقوللي تعريفه وشرحه وإيراد أمثلة ع من خاللالًأن يقوله عن القافية مث
هي من آخر ساكن يف البيت إىل أول متحرك قبل ساكن بينهما، وبعبارة أخرى «

هي جمموع الساكنني اللذين يف آخر البيت وما بينهما من املتحركات، واملتحرك 
، أو الذي قبل الساكن األول، وتكون حينئذ بعض كلمة أو كلمة، أو كلمة وبعض

 ألنه كالم ، وهنا جند أن هذا الكالم مل حيتج إىل أي تنبيه»..كلمتني وبعض أخرى
، وقام بإيضاح ما يريد إيضاحه قوله عن القافيةتقريري استوىف فيه كل ما يريد أن ي

فقد أعاد التعريف بصورة ثانية ) وبعبارة أخرى(حني ذكر يف التعريف تركيب 
جل ذلك وجد أنه من احلكمة عدم إيراد التنبيهات وبطريقة خمتلفة عن األوىل، من أ

 ألن الفكرة أشبعت بالدراسة والتعريف؛ وإذا ذكر التنبيه عنده يكون قد ،بعد ذلك
                                                           

  .١١٠ انظر حتفة األدب ص )٣٠(
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 عدم – بذلك  وهو حمق–أثقل على هذه الفكرة بكالم ال طائل وال فائدة منه فآثر 
  …وضع أي تنبيه بعد هذا الكالم

  : وضع التمارين للتطبيق: اخامًس
 يكون مبثابة تطبيق على ما أورد اهو يورد يف اية كل فقرة من الفقرات مترينف
 وغايته من ذلك تأكيد فكرته للقارئ فيما أورد من أفكار هذا من جهة؛ ،وشرح

 أن القارئ يستطيع أن يطبق ما قاله يف الفقرة السابقة للتمرين وما أورد لهوليتأكد 
ظ بعد شرحه على البحر الطويل ح فنال…فيها من معلومات من جهة أخرى

 وهو جمموعة أبيات ، على البحر الطويلا يورد مترين، أنهفاء كل األفكاريتواس
  :لشعراء من عصور خمتلفات فنقرأ

 لكل امرىٍء يف اخلري والشر عادةٌ     
  

 اوكل امرىٍء جارٍ على ما تعـود       
  

 موت الفىت خري من الفقر للفـىت   لَ
  

 خبيـل موت خري من سـؤال      لْولَ 
  

  :)٣١(كما يورد قصيدة أيب فراس احلمداين
   الدمعِ ش عصي أراكيمت ربك الص 

  

       عليك وال أمـر ي أما للهوى 
  

 نعم أنا مشتاق وعنـدي لوعـةٌ      
  

        ذاع لـه سـرمثلي ال ي ولكن 
  

هذه التمارين تأيت كتطبيق ملا شرح وبيفهو مفيد لتثبيت .. ح وأفاضن ووض
، وملطابقة األمور النظرية على ا والكتشاف مدى فهم القارئ ثاني؛الًالفكرة أو

  .ا وأخريااألمور العملية ثالثً
 عن األمناط املعهودة يف تقطيع حبور الشعر ا للتقطيع خمتلفًاكما جنده يورد منطً

 أم بوضع ، أم بتقطيع البحر إىل حركات وسكنات،سواء أكان بالكتابة العروضية
 تفعيالت البحر الواحد، فإجياده للنمط اجلديد يشري إىل أنه رجل الفواصل اخلطية بني

                                                           
  .٤٣انظر حتفة األدب ص )٣١(
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٩٠

 عن املألوف، امقتدر يستطيع أن خيلق ويبتكر، فنرى شكل البيت العروضي خمتلفً
  :)٣٢(فيقول عندما يورد بيت املعري كمثال على البحر البسيط املخلع أو املكبول

ـ . .هللا أيْـ     ـمواضي. ـيامنا الْ
  

 يعـود . ـئًا مضى . لو أنّ شيـ     
  

ــستفعلن ــاعلن. م ــولن. ف  فع
  

ــستفعلن  ــاعلن. م ــولن. ف  فع
  

٣٣(اويقول أيض(:  
   لَيــين واقفًا . ـمى إذ رأـت    . قالت س 

 

 مستنكرا. قد جاءنا . من ذا الذي   
  

 مــستفعلن. لنعفمــست. مــستفعلن
  

  مـستفعلن . مستفعلن. مستفعلن 
  

ة الشيء الكثري ومن اإلحتاف فهذه طريقة مبتكرة فيها من اإلبداع واملقدر
ا أضافت إىل معلوماتنا أموركانت خافية علينا اوالفائدة الشيء العميم؛ حيث إ 

جما يعرض من  منحنا السكينة والطمأنينة فياوطرائق استسغنا التعامل معها و
أفكار وما يوصل من معان.  

ا ال تأفل فسكون اجلهل تأفل األفالك ؟ :  أتساءلاوأخريئسد ال يطفإ 
  …جذوته فهو منارة ينبلج ضياؤها كما ينبلج الربوق يف جو دامس فريد

فهو ال يزال يعيش بيننا من ارحم اهللا هذا املبدع الذي إن غاب عنا جسد 
 محل صفات جيدة ا، ولن ننسى إنسانا فذكراه حاضرة دائم،خالل أعماله ومؤلفاته

مشى يف جنازته «ن أجل ذلك  م.ات اليت محلها شيخنا ابن أيب شنبكالصف
، ويف اخلتام ما لنا إال )٣٤(»…ف بينهم األسى واحلزن عليهالنصارى واملسلمون يؤلِّ

أن ننحين أمام مشوخ شخص هذا اإلنسان الكبري بقيمته، وبعظمة إبداعه وارتقاء 
ألنه أعظم من الوداعامؤلفاته وتواضع شخصيته، لن أقول له وداع ،.  

                                                           
  .٤١ نفسه ص)٣٢(
  .٦٢فسه ص  ن)٣٣(
  .٣٤١ انظر املعاصرون ص )٣٤(
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  نتائج البحث
الشيخ حممد بن أيب شنب يتمتع بصفات نفسية ومسات خلقية ومزايا  إن -  ١

  .علمية جتعله يتبوأ أعلى املراتب واملناصب
ن فيها  يف خمتلف أنواع العلوم، تدل على أنه متمكِّاف كتب إن شيخنا ألَّ- ٢

من علماء اللغة واألدباليغدو واحد .  
٣ -نه اإلسالمي، حيث مجع بني  بتراثه وتارخيه وعروبته ودي كان شيخنا يعتز

  .فصاحة القلم واللسان
ل بالبعد تمثَّيإيصال املعاين، لذلك وجدنا مجال لغته ه يف التأليف  كان مهّ-  ٤

 عن زخارف ا والتركيز على الفهم والتفهيم بعيد…عن التكلف والتزييف والتزلف
  ..األلفاظ وتزويقها

 ا عن غريه، متفرداجعلته متميز عنده ية اللغوية واألدبية إن مزايا اجلمال-  ٥
  …سلوبه وتعبريه عما يريد التعبري عنه بوضوح وسهولة ويسرأب

 استطاع أن يبتكر طريقة يف إسقاط أوزان العروض على آيات القرآن - ٦
  .الكرمي واحلديث النبوي الشريف

 عن الطرائق السابقة؛ مما ا يف التقطيع العروضي خمتلفًا جديدا منطً ابتكر- ٧
دل على قدرته الفائقة على اإلبداع واإلتيان بأمور جديدة مل تكن موجودة قبل ي

  .نه؛ وبأنه وصل مبقدرته إىل ابتداع ما مل يبتدعه اآلخرونذلك، وهذا يشري إىل متكُّ
  املقترحات والتوصيات

 تأليف الكتب اليت تم حبياة وصفات الشيخ حممد بن أيب شنب ومبؤلفاته – ١
  .وأعماله
ميم االهتمام بشخصية الشيخ حممد بن أيب شنب على مستوى  تع– ٢

  .اجلامعات اجلزائرية والعربية
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  . دراسة كتبه من خمتلف جوانبها وإظهار قيمتها ودورها يف إغناء التراث العريب- ٣
  . إعادة نشر أعماله بطبعات جديدة مع االهتمام الكبري ذه الطبعات– ٤
ر يف كتاب يكون مبثابة تكرمي للشيخ ملوقَّ طباعة حماضرات هذا املؤمتر ا– ٥

  .حممد بن أيب شنب
  . انتقال كتب الشيخ حممد بن أيب شنب إىل اجلامعات العربية والعاملية– ٦
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