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ااملقاالت اليت ال تُ و البحوث  -    .نشر ال ترّد إىل أصحاِ
ايتهاحلواشي أرق عطىتُ  -    .وتذكر حواشي كل صفحة يف أسفلها. اًما متسلسلة من بداية البحث حىت 
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  من أخبار تدمر:
  اءـبّ ا والزَّ ـزنوبي

  
  )(إحسان النصالدكتور 

  

وكان الرومان  ،لتدمر شأن كبري قبل اإلسالم ملوقعها يف وسط بادية الشام كان
  .واليونان والفرس يتنازعون السيطرة عليها

جد يف بعض عرف على وجه اليقني من أطلق عليها لفظ (تدمر). وقد وُ وال يُ 
ت فالصر األول وقد أطلق عليها اسم (تدمر آمور). أما تغال الكتابات كتابات

ويرى بعض الباحثني أن  Palmyraالرومان واليونان فقد أطلقوا عليها لفظ باملريا 
ومعناها النخل وأن اإلسكندر ملا فتحها أطلق  Palmaباملريا مشتق من لفظ باملا 

  عليها لفظ باملريا لكثرة شجر النخل فيها.

ا الساا رأى الملَّ  هشوا واستبعدوا أن مقة دُ عرب هياكل تدمر العظيمة وأعمد
م حني يرون شيًئا يعجزون عن اإلتيان مبثله ينسبون  تكون من صنع اإلنسان، وكعاد
بناءها للجن. ذكر ذلك النابغة الذبياين يف قصيدته اليت اعتذر فيها إىل النعمان بن 

  املنذر فقال:
                                                           

).عضو جممع اللغة العربية بدمشق (   



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

  

٨

ــــــ  هس يشــــــبهاوال أرى فــــــاعًال يف الن
  

 وال أحاشــــي مــــن األقــــوام مــــن أحــــد  
  

ـــــــــه ـــــــــه ل ـــــــــال اإلل  إال ســـــــــليمان إذ ق
  

 قــــم يف الربيــــة فاحــــددها عــــن الفنـــــد  
  

 وخـــــّيس اجلـــــن إين قـــــد أذنـــــت هلـــــم
  

 يبنـــــــــون تـــــــــدمر بالصـــــــــّفاح والعمـــــــــد  
  

كان مقيًما بزمن طويل، وال عالقة له بتدمر! فقد   ولكن تدمر كانت قبل سليمان
  يف فلسطني.

يونان لفظ باملريا على تدمر، وخلط بعض الباحثني بني وقد أطلق الرومان وال
وبني تامار مبعىن (متر) العربانية، ويرى بعضهم أن تامار هو املوضع الذي بناه باملريا 

الواقع  tamarو أن بعضهم خلط بني باملريا وبني تامار دل، ويبوَ سليمان وامللوك األُ 
ُنسب بناؤها إىل سليمان. ونسب يف الصحراء جنوب البحر امليت، فظنوا أنه تدمر و 

  بعض املؤرخني العرب تدمر إىل (تدمر بنت حسان) وهذا اخلرب ال يصح.

وليس يعنينا من أخبار تدمر ما له عالقة ببنائها وأخبارها والغزاة الذين غزوها، 
  وقد عاشت يف تدمر جنسيات خمتلفة.

اء. وقد جاء يف قاموس وحديثنا هنا يتناول امرأتني، إحدامها زنوبيا والثانية الزبّ 
م) جعلت ٢٧٢ - ٢٦٦ملكة تدمر ( Zénobieزنوبيا «الروس ما ترمجته: 

ومبقارنة القائد الروماين،  Ourélianعاصمتها باملريا مدينة رائعة، أسرها أورليان 
ما امرأة واحدة هي الزبّاء، وقد أطلق والزبّاء  تاريخ حكم كل من زنوبيا يتضح أ
لقب امللكة وامسها نائلة. جاء يف مجهرة وبيا. والزبّاء الرومان عليها اسم زن

من بين دوس بن عدثان بن عبد اهللا بن «ما يلي:  ٣٧٩األنساب البن حزم ص 
  .»زهراء بن كعب جذمية وهو الوّضاح األبرص ملك احلرية الذي قتلته الزبّاء

  ء جندها يف حديثني:وأخبار الزبّا
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  األخباريني. ح أنه أسطورة وضعها بعضيرجَّ  أحدهما

 ٣جيستند إىل الوثائق التارخيية. (املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم  الثانيو
  وما بعدها). ٧٦ص 

ن مالك وقد أورد الطربي يف اجلزء األول من تارخيه خرب الزبّاء مع جذمية األبرش ب
 وهم مجاعة من قبائل العرب أقاموا بالبحرين وحتالفوااألزدي، حني نزل مع تنوخ، 

مالك بن زهري بن  على التناصر وضمهم اسم تنوخ، وكان ممن توىل األمور يف تنوخ
تيم اهللا بن أسد بن وبرة. وممن نزل مع تنوخ مالك وعمرو ابنا فهم بن تيم اهللا بن 
أسد بن وبرة. فدعا مالك بن زهري جذمية األبرش بن مالك بن فهم األزدي إىل 

  اإلقامة معهم.

فارحتلوا إىل  ،من اختالفا وقع بني ملوك الطوائف وقد اهتبل التنوخيون م
فهم بن تيم اهللا. وكان أول من  بنامعهم مالك وعمرو ا ونزلالعراق ونزلوا األنبار. 

ن مِ  وملا مات ملكَ هم مالك بن فهم، وكان منـزله مما يلي األنبار، يتوىل الرئاسة ف
ألبرش، وكان من أفضل من بعده جذمية ا ه أخوه عمرو بن فهم، وملا مات ملكَ بعدِ 

أطلقوا عليه لفظ الوضاح بن مالك بن فهم ملوك العرب، وحتاشًيا لكلمة األبرش 
األزدي، ويقال إنه من العرب العاربة األوىل، وكان جذمية من أفضل ملوك العرب، 

  وكان جذمية أول من استجمع له امللك بالعراق.

الضيزنان، وكان يغازي  نمني يقال هلماكان جذمية قد تنبأ وتكّهن واختذ صو 
قبيلة إياد، فذُكر جلذمية غالم من خلم نازل يف أخواله من إياد يقال له عدي بن 
نصر، من خلم. فسرق قوم من إياد الصنمني وأخربوا جذمية بأن الصنمني أصبحا 

جذمية عرضهم ولكنهم ون إليه الصنمني. فقبل فيهم، فإن عاهدهم ال يغزوهم يردُّ 
رقاش بنت مالك، أخت جذمية،  اديًّ ع ليه عدي بن نصر، وأبصرتأبوا أن يدفعوا إ
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فتزوجها عدي دون علم جذمية. فلما وقف على األمر فّر عدي هاربًا ومل يعثر له 
على أثر، ورجع عدي بن نصر إىل قومه إياد، وولدت رقاش من عدي غالًما أمسته 

  عمًرا.

ووضع طوًقا يف عنقه  ،، وقّربه إليه وجعله من خاصتهووقد أعجب جذمية بعمر 
فكان يدعى عمًرا ذا الطوق، وقد خرج مع نفره ذات يوم ومل يعثر له على أثر، وعثر 
عليه رجالن يقال هلما مالك وعقيل، فذهبا به إىل جذمية فسُّر به سروًرا عظيًما، 

  ، فذهبت مثًال.قشب عمرو عن الطو ا شّب قال جذمية: فلم

بن حسان بن أذينة بن السميدع بن  ربشام عمرو بن ظوكان ملك العرب بال
ا جذمية عمرو الشام قبل الغساسنة فغز  كانوا قد نزلوا بالد  العماليقليقي، ور العمهوب

  بن الظرب فُقتل عمرو.

زبيبة قصرًا  هاهلا أختُ  تْ نَ فملكت بعد عمرو بن ظرب ابنته الزبّاء، وامسها نائلة، وبَـ 
ا استجمع أمرها وكثر جندها، عزمت على شاطئ الفرات، وكانت تقيم يف تدمر. فلمّ 

إىل تدمر أحدثت مكيدة، فكتبت إليه تدعوه  على الثأر ألبيها بقتل جذمية وإلحضاره
أن يضم ملكه إىل ملكها. واستشار جذمية أصحابه فصّوبوا رأيه، إالّ رجًال يعرف بعقيل 

  ، فذهب قوله مثًال.رأي فاتر وغدر حاضربن سعد وقال: 

ه عمرو بن عدي، فاستشاره، فشجعه على املسري إليها فدعا جذمية ابن أخت
، فذهبت مثًال. وكان جذمية مقيًما ببّقة على ال يطاع لقصير أمروعلم قصري فقال: 

فمضى جذمية إىل تدمر، فأعدت  .برم األمر، فذهبت مثالً الفرات، فقال الناس: ببّقة أُ 
  له استقباًال حافًال، وأحاطت به اخليول، ودخل على الزبّاء، فأمرت بقتله.

وفّر قصير من الموقعة ومضى إلى عمرو بن عدي بالحيرة، فأشار عليه بأن 
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قته على الزبّاء واّدعى أن عمًرا ضربه وجدع أنفه، فصدَّ  قصري جلذمية. واحتال يثأر
  هلا أرباًحا حىت اطمأنت إليه. جىنفته أموًرا أّداها كلها و الزبّاء، وكلَّ 

وعزم عمرو على قتل الزبّاء، فوضع رجاله يف الغرائر ووضع كل رجلني على بعري 
ضى ومومضى إىل تدمر لقتل الزبّاء. فلما أقبل املساء خرج الرجال من خمابئهم، 

ا كان رو، وامتصت مسًُ ا عمفلما هّم بقتلها قالت: بيدي ال بيدك يعمرو إىل الزبّاء، 
 
ُ
لك إىل عمرو بن عدي خبامتها، وقتل من رجاهلا من قتل، وعاد إىل العراق، وصار امل

  بعد مقتل جذمية.

هذه خالصة خرب جذمية والزبّاء، وهو على األرجح أسطورة وضعها بعض 
  األخباريني وحشاها باألمثال.

ا خي تلف اختالًفا كبريًا عن خربها مع وخرب الزبّاء يف املصادر التارخيية املوثوق 
  جذمية األبرش.

 *   *  *  

سرة تُعرف بأسرة (أُذينة) وهذا االسم مل يرد يف مجهرة النسب الزبّاء إىل أتنتمي 
ص  ١البن حزم، وينسبه الطربي إىل بين السميدع بن هوبرالعمليقي (الطربي ج

٦١٧.(  

جيدة، وكان الرومان عالقته بالرومان و وكان أذينة يرأس مدينة تدمر، كانت 
م أمراء وملوًكا من أهلها ليكونوا لُّ يوَ  حلفاء ون على كل بلد يقع حتت سيطر

يصّدون غارات الدول األخرى، فكذلك نراهم جعلوا للغساسنة ملوًكا حلفاء هلم 
يصدون عنهم غارات الفرس، وقد وقعت بني الغساسنة واملناذرة حلفاء الفرس وقائع  

  كثرية.
إىل جد يسمى (نصور) ومن ولده وهب الالت، وهو والد  وينتمي أذينة
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ليًفا للرومان، وقد ذينة، وكان خريان حاكًما لتدمر وحخريان، وخريان هو والد أ
حلماية الطرق، وكان أذينة  هااتسع سلطان أذينة، وكان يف تدمر حامية من أهل

على مصاحلهم الرومان باتساع سلطته وخبطره  م. وملا أحسَّ ٢٥٠حاكًما لتدمر سنة 
أوعز القيصر إىل روفينوس باغتيال أذينة، فُقتل، وقد توىل رئاسة تدمر بعده ابنه 

أن يثأر ألبيه، وقد  ادر أ(خريان)، وملا مات خلفه ابنه أذينة الثاين. فلما توىل احلكم 
ا ساعد أذينة الرومان يف قتال الفرس، فُسّر القيصر غاليانوس وجعل أذينة قائًدا عامًّ 

جنود املشرق. وقام أذينة بفتوح لبعض البلدان ومنها نصيبني وحرّان، وانتصر  جلميع
بعدما بلغه على سابور ملك الفرس، واضطر أذينة بعد ذلك إىل الرجوع إىل تدمر 

مكريانوس ثار على قيصر الرومان، وكان أذينة يكره مكريانوس وهّم بالزحف  أننبأ 
  السوريون والءهم ألذينة.حنوه، ولكن بلغه مقتل مكريانوس، فأعلن 

ولقب أذينة نفسه ملك امللوك، ومنحه الرومان لقب أغسطس، فقام 
بن امها أذينة يف محص اغتاله (معن) بإصالحات كثرية. ويف أثناء وليمة كبرية أق

  أخيه خريان مث هامجته جيوش محص، ورمبا كان للزبّاء ضلع يف هذه املؤامرة.

لكانتقل 
ُ
إىل وهب الالت بن أذينة من زوجه  )معن(بعد مقتل أذينة و امل

الالت قاصًرا فتولت الزبّاء رعايته وتأديبه بأدب امللوك حىت يبلغ الزبّاء. وكان وهب 
سن الرشد، وسعت هي إىل توسيع الدولة وبسط نفوذها على أماكن واسعة مل تكن 

  خاضعة لتدمر، وهذا ما أّدى إىل اصطدامها بالرومان.

بقايا العماليق والعاربة األوىل ومن قبائل أخرى جّلهم من  وكان للزبّاء جنود من
ناك وتقضي ا هقصرً وقد بنت لنفسها  ،قضاعة، وكانت تسكن على شاطئ الفرات

  ال أصل هلا.فجذمية مع قصة الزبّاء أما  ويف تدمر.وقتها يف قصرها 
 م (بت زباي) فقلبت إىلوليس يف كتاب التدمريني اسم الزبّاء وإمنا ذكرت باس

  ء.لفظ الزبّا
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ن تدمر امسه (خليو)، وكانت ويف الكتابات الرومانية أن والد الزبّاء هو رجل م
ر. وقد اللغة املصرية. وهي من ذرية السُّميدع بن هوبء تتكلم اليونانية وتتقن الزبّا

كتها. وقد أثىن عليها املؤرخ وقعت حروب بني مالك والزبّاء حىت أجلأها إىل آخر ممل
  يو.يلوس بولترب

واستقدمت الزبّاء مشاهري أهل الفكر إىل مملكتها مثل الفيسلسوف كاسيوس 
ومن مستشاريها نيوكو ويونيسيوس، فأخلص هلا املشورة، وكان ذلك سبًبا يف مقتله. 

ستيالء على مصر ورليانوس.. وقد طمعت الزبّاء يف االماخس الذي قتله القيصر أ
   وانتصر عليهم.نيالرومانيل دا) يف جيش كبري قاتوأرسلت قائدها (زب

وقد وقعت وقائع بني الزبّاء والرومان وانتصرت عليهم، وكان قائد الرومان 
ا على النيل وقد بنيريوديوس، مث وقعت اهلدنة   الزبّاء والرومان واعرتفوا بسيطر

  م).٢٧٥ - ٢٧٠استمر هذا األمر حىت حكم القيصر أورليانوس. (

لزبّاء طويًال، وضغط الرومان على أورليانوس أن ومل يدم االتفاق بني الرومان وا
ت التعاون مع تدمريني. وبلغ النبأ الزبّاء فألغأطماع الومن ينقذ اململكة من التصدع 

م. وقد تفاوضت الزبّاء مع امللكة فكتوريا فانتهز  الرومان وقطعت عالقتها 
س ووقعت احلرب أورليانوس انشغال امللكة بالدفاع عن مصر، فأرسل مدًدا إىل بروب

يانوس يف جيش م أورلم، وقدِ ٢٧١بروبس، وكان النصر للرومان سنة و دا) (زببني 
يأت الزبّاء ملالقاة أورليانوس عند أنطاكية،  ضخم وانتصر على جيش التدمريني، و

زم جيشها يف محص.   فارحتلت الزبّاء من أنطاكية وا

 وأبناؤها لزبّاءرومة) ومعه اس جيش الزبّاء يف محص وعاد إىل (أورليانو  وقد هزم
م يف موكب قيصري عظيم، ٢٧٤س عن أقارب الزبّاء سنة خقد عفا القيصر أنطيو و 
قد و  صص هلا يف تيبور مع أوالدها فعاشت يف عزلة،وضعت امللكة يف بيت خُ و 



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

  

١٤

ازوجت    بأعيان من الرومان. بنا

  

  مصادر البحث

  ، وما بعدها.٦٠٩تاريخ الطربي اجلزء األول، ص  -١

الدكتور جواد علي، اجلزء الثالث  تأليفاملفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم،  -٢
  وما بعدها. ١٠٣ص 



  ١٥

  
  
  

 »العادة«أضواء على كتاب 
  لعضو المجمع العلمي العربي جبر ضومط

  

  )(محمود السّيد د
  

من اآلثار القّيمة اليت أجنزها الدكتور جرب ضومط العضو الراحل يف اجملمع العلمي 
بع يف مطبعة وقد طُ » العادة«كتاب » حاليًّاجممع اللغة العربية بدمشق «العريب بدمشق 

ف آثار علمائنا الراحلني الذين م، ومثة فائدة كبرية يف تعرُّ ١٨٨٨ة سنة املقتطف يف القاهر 
  باملسؤولية جتاه أمتهم. وإخالص وإحساس عالٍ  خدموا لغتهم العربية بكل تفانٍ 

لقد تناول يف كتابه العالقة بني اجلسد والعقل، وبينه وبني النفس، وركَّز على 
اكتساب اإلنسان للعادة واكتساب أمهية التمرين يف اكتساب العادة، وقارن بني 

احليوان هلا، وأشار إىل دور اإلرادة يف تكوين العادات لدى اإلنسان، وحّذر من 
 ،دور األهل واملعلمني يف ضبط سلوك الصغار وتربيتهم انً استبداد العادة باإلنسان، مبيـِّ 

م، وموضِّ  ذيب طباعهم وتنمية عقوهلم من غري تضييق حلريا ة أن احلري احً و
الشخصية ال تعين االستجابة للشهوات، فتلك هي حرية احليوان الذي ال يستطيع أن 

اإلنسان على نفسه، يتحرر من عبودية شهواته، ولكن احلرية احلقيقية هي أن يسيطر 
مبا يؤدي إىل  ،وأن يتحكم يف شهواته، وأن خيضع ذلك كله للقيم واملبادئ السامية

                                                           
)( .عضو جممع اللغة العربية بدمشق 
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وأن أولئك الذين يرتكون أطفاهلم وتالميذهم يفعلون  حتقيق أقصى منو للفرد واجملتمع.
م  ما يشاؤون دون توجيه وإرشاد باسم احلرية إمنا يسيئون إليهم إساءة كربى، وجيعلو

ال يسيطرون على أنفسهم، أو يتحكمون يف دوافعهم، حبيث تنعدم فيهم كل  اضعافً 
ت وإخضاع مطالبها للقيم معاين الرتبية. فالرتبية السليمة ضبط وتوجيه وحتكم يف الذا

ا.   واملبادئ السامية اليت ال يكون اإلنسان إال 
  اه هو الرتتيب والتوقيت، وأن للقدوة دورً ف أن أول ما ينبغي اعتيادويرى املؤلِّ 

َ  اكبريً  ما، ذلك ألن القدوة أفعل من التعليم، ولسان العمل يف تعويد اآلخرين اكتسا
ها من تعويد الصغار إيا نطق. ومن األمور اليت البدَّ أمضى وأبلغ من لسان البالغة وال

ر يف األبناء واألحفاد، اآلخرين، ويرى أن املؤثرات اخلارجية كعادات اجملتمع تؤثِّ  حبُّ 
من الرتكيز على دور  يف تكوينه، والبدَّ  اداخليًّ  اوأن خلصائص أطوار منو الفرد تأثريً 

  اإلرادة يف حياتنا.
قل من اإلمجال إىل التفصيل يف بعض اجلوانب اليت تناوهلا ولعل من الفائدة أن ننت

  ف يف كتابه.املؤلِّ 
بني اجلسد والعقل وبينه وبني النفس. ومن أول شديدين  اوارتباطً يرى أن مثة عالقة 

ما نراه على تلك العالقة وشدة االرتباط ما تؤثره العادة يف كل منهما، فإن للعادة من 
ا ال ينكره منكر، ومثل ذلك يف القوى العاقلة، ولكل من األثر يف اجلسم اإلنساين م

  األثرين عالقة بالقوة املغذية، وأحوال التغذية تتوقف على سنن معينة ومنهاج مطرد.
 ،ة أن تنشو وتنمو إىل شكل معني موروث أن من خصائص األجسام احليَّ ويبنيِّ 

خارجية قد تغّري يف  ان أعراضً وبنية خمصوصة ال تتعداها يف شبه األصل املتولدة عنه، إال أ
الغذاء واهلواء، وأكثر ما وذلك إذا طرأ عليها شيء من اختالف  ،هندامها بعض التغيري

يها ذلك يف أزمنة معينة من نشوئها ومنائها، فبعض النباتات ختتلف ظواهرها يفعل ف
ا تتباين  ،إذا اختلفت الرتبة اليت تنمو فيها ابيّـنً  ااخلارجية اختالفً  حىت  ابعيدً  اتباينً فإ
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ا أنواع متباعدة، ويظنها الناظر إليها أجناسً  خمتلفة، وما هي إال نوع واحد يف  اتصبح كأ
  احلقيقة، اختلفت مظاهره الختالف املكان والغذاء أي الرتبة اليت تنمو فيها.

أثر العوامل اخلارجية يف أثناء  عليهاويف األجناس العالية الرتبة من النبات يظهر 
ائها وارتقائها، وتؤثر العوامل اخلارجية يف منو احليوانات، إال أن ما يزيد من الدقائق من

على األصل بفعل العوامل اخلارجية ما هو إال شيء يسري بالنسبة إىل ما يندثر  امنوًّ 
  فيتجدد من الدقائق األصلية بوساطة الغذاء.

انت عليه الدقائق النمو تتمثل على شاكلة ما ك مراحلوالدقائق املتجددة يف 
للتكيف باحلالة اليت كانت عليها حني اندثارها من  ااملندثرة فتكون أكثر استعدادً 

احلركة والعمل. والدقائق املتجددة يف الدماغ تكون على شكل املندثرة وأميل يف 
 االستعداد للحالة اليت كانت عليها املندثرة من احلركة العقلية حال اندثارها، فتحلُّ 

ا شك هذه حملَّ  وحالة، وما تؤثره األحوال الداخلية  اووضعً  الً تلك وتستبدل 
م فض اواخلارجية معً  عن  الً ينتقل بالوراثة إىل البنني كثري من خصوصيات اآلباء ومميزا

  خصوصيات النوع املشرتكة بني مجيع أفراده.
م اجملموع أن أكثر ما يكون فيه هندا» العادة«د اجملمعي جرب ضومط يف كتابه ويؤكِّ 
فإن أعمال اجملموع  ،للتغريات وحفظها إمنا هو يف أوائل العمر إىل البلوغ الً العصيب قاب

تكون إذ ذاك على أشدها وأكثرها، ومن مث تكون  ،العصيب وحركاته والسيما الدماغ
ف جزء من هذا اجملموع حركة أو ، فإذا ألَّ اوتكرارً  اجارية االندثار والتجدد أكثر حدوثً 

يف هذا السن قوي فيه االستعداد لذلك العمل أو احلركة حىت تصبح  اخمصوصً  الً عم
  جتري بداهة عند االقتضاء. اأعماله وحركاته أخريً 

هية، وإمنا تكتسب بالعادة لظاهرة ال تكون يف بادئ األمر بدوحركات اجلسم ا
ي  والتمرين حكم البديهة، وهذه منها ما هي عامة ومنها ما هي خاصة، فالعامة وه

تتحصل لسائر أفراد اجلنس ما مل مينع مانع يف بعض األفراد من عجز  اكاملشي منتصبً 
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ة. أما يف اإلنسان لَّ بِ اجلسم الطبيعي، وهذه يف احليوانات دون اإلنسان غريزية يف اجلِ 
فبعد شيء من الكسب تصبح يف حكم الغريزة. وأما اخلاصة فيقتضى هلا مترين خاص 

النمو والتكامل، فإذا حصلت للمرء حبكم العادة  حلمراوهو أفعل ما يكون يف 
 ا، وذلك كبعض الصناعات واألعمال اليت تقتضي مترينً اصارت يف حكم البديهة أيضً 

  يف قوى احلس واحلركة كالغناء على بعض اآلالت املوسيقية.
ف بني هذه احلركات لدى كل من اإلنسان واحليوان فريى أن أغلبها ويقارن املؤلِّ 

ه أن هلا يقدر على مترسها لساعة والدته، وسرَّ  ،يوان غريزية، إذ إن احليوانلدى احل
ا وإحكامها بداهة دون توسط اإلرادة. وأما يف اإلنسان  امنوطً  اعصبيًّ  اجمهزً  فيه إدار
ة ملا هي يف احليوان أي إف إال أن هذا اجملهز ال يكون  ،اعصبيًّ  ان هلا جهازً هي مشا

، ولذلك ما كان من احلركات افشيئً  ايتكامل بعد ذلك شيئً  بل األول خلقته تامًّ 
على هذا اجملهز يقتضي له يف بدء األمر توسط اإلرادة يف كل حركة من بدايتها  اموقوفً 

ايتها، فإذا تكامل انقلبت احلركات املنوطة به إىل البديهة على ما هي عليه يف  إىل 
تأخر ذلك فيه إىل زمن أطول، مث  اشي منتصبً ن على املرك ومل ميرَّ احليوان، فالطفل إذا تُ 

حىت يبلغ فيه هذا  ،ما يزال بعد ذلك مدة تضطرب فيها حركاته ألقل مانع أو سبب
بالفعل من اجملهز، وتصبح  اتكامله صار جزءً  اجملهز مبلغه الالزم من التكامل. فإذا متَّ 

لدى املوسيقي املاهر الحظ ذلك بالبداهة بعد توسط اإلرادة، ويُ  جتريأفعاله منعكسة 
من حركات اليد والرجل والعني والفم على أمت تناسب وأضبط توقيع، وكل ذلك على 

الحظ لدى احملاسب املاهر فإن يديه حني تكون أفكاره منشغلة بأمر آخر، كما يُ 
كالقارئ املنشغل بأمر آخر، إذ إن مزاولة القراءة ان األرقام على غري انتباه منه،  ختط

  حلال ملكة أي عادة تصدر عنها أفعاهلا من غري روية.جعلت فيه ا
وأما القوى الظاهرة فتأثري العادة فيها ما هو من البيان والوضوح، إذ بعد املزاولة 

ا بداهة ما كان ال يدرك يف أول األمر أو إذا أدرك فبعد عناء من توسط  ،يدرك 
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  اإلرادة وتوجيه االنتباه أميا توجيه.
ضناها يف ور التمرين يف تكوين العادة فيشري إىل أن الذاكرة إذا روَّ ف دح املؤلِّ ويوضِّ 

تكاملها على مترين خمصوص نشأت على خاصة تابعة لنوع التمرين وقويت على  مراحل
، وإذا تكرر حفظ شيء فيها املرة بعد املرة يف مدة النمو رسخ يف الذهن اأعماهلا أيضً 

يف قوة الذهن من حيث معرفة  اك مشاهد أيضً وذكر فيما يلي ألقل داٍع لذكره. ومثل ذل
ا وحماصيلها، وهذه القوة يتأخر  ا وفضال نسب األعداد بعضها إىل بعض وجمموعا
ا مدة طويلة، مث إذا ظهرت ظهرت  ظهورها حىت إذا مل يدع إىل مترينها بقيت يف سبا

رادة لتوجيهها على حالة من الضعف يقتضي هلا يف إمتام عمل من أعماهلا إىل مداخلة اإل
منوه ظهرت مراحل . وهي إذا مّرن املرء عليها يف اإىل تتميم عملها يف كل حركة منه تقريبً 

  ومتت وتكيفت مبا يالئم نوع التمرين. اسريعً 
ئل بعد التمرن ما جمموع كذا وكذا وكذا قال على الفور كذا، وإذا قيل ما فإذا سُ 

ري من الباعة وأشباههم ممن ال يكتبون حاصل كذا يف كذا قال على البديهة كذا، وكث
م إىل حدٍّ  ال  وتدعوهم حرفة معاشهم إىل مترين هذه القوة تبلغ فيهم ضمن دائرة متر

  يفوقهم فيه أبرع احلّساب.
تناط به أفعال هذه  اعصبيًّ  ادماغيًّ  اف هذه الظاهرة بأن هلذه القوة جمهزً ويعلل املؤلِّ 
ا ة حتت مناظرة اإلرادة أزمان منائه وتكامله تكّيف ملا فإذا هذبته العاد ،القوة وحركا

واستبدلت بدقائقه يف كل جتدد ومع كل تكامل  ،يوافق هذا التهذيب ونوع التمرين
فتصري حركاته آخر األمر  ،ملا تعوده ادقائق أخرى مطبوعة على العمل واحلركة وفقً 

هولة على منوال ما آخر جرت مع الس اإلرادة أو حاثٌّ  ها حاثُّ بديهة، فإذا حثَّ 
ذا يعّلل أيضً ااعتادته ورسخ فيها سابقً  عمل من اعتادوا نوع مترين أو طريقة  ا، و

م ال يعلمون شيئً  كما هو يف أمر الباعة الذين   ،امعلومة، فإذا خرجوا عنها وقفوا كأ
 اعتادوا طريقة معينة مترنوا وفقها، فإذا خرجوا عنها إىل غريها إما أن يقف جمهزهم عن
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  به يف كل خطوة.احلركة أو حيتاج إىل اإلرادة تدرِّ 
يصبح بعد ذلك  ،اوهذا اجملهز بعد أن يعتاد كيفية العمل حتت مناظرة اإلرادة مرارً 

يف العمل ال حيتاج إىل مداخلتها على حنو ما كان حيتاج إىل ذلك من قبُل،  الً مستق
ستحكم أثر العادة يف الدقائق وإذا استمر على املزاولة وجتددت دقائقه بعد كل اندثار ا

وأصبح هذا األثر كأنه من طباع الدقيقة فتحفظه كما حتفظ غريه من الدقائق. فمن 
 اواخلروج عنه صعبً  الً سه استعماله وعلى طريقة معينة غدا اعتاد القياس يف علم معنيَّ 

ألنه مل يعتد غريه، وما اعتيد قبل البلوغ يصعب نسيانه بعد ذلك كما أنه يصعب 
قبل البلوغ ألنه بعد البلوغ ترسخ  تبعدها اكتساب ما هو مغاير للحالة اليت اعتيد

ا قبله فيصري ذلك اجملهز يف حالته هذه  اجملهزات البدنية والعقلية على احلالة اليت اعتاد
ومقاومة ما  ا، ويغدو امليل إىل البقاء على املألوف شديدً الً من جمموع اهليكل كام اجزءً 

ا واخلروج اخيالفه كبريً  ، وتصبح أعمال اجملهز العصيب جارية على البداهة فيكون نسيا
عنها إىل ما يغايرها، كل ذلك يصعب عليه، ويبعث على املقاومة والعناد أو البقاء على 

  ما كان.
عتاد يف أوقات معينة يعاود املعتاد يف الوقت نفسه بداهة، وليس وإن بعض ما يُ 

كى عن كلب كان يطعم يف زمان معني ومكان معني فكان مث ما يعّرفه بالوقت، إذ حيُ 
ال خيطئه كأن معه أدق الساعات وأضبطها.  ايأيت املكان املعني يف الزمان املعني متامً 

كى عن سنونو كان يأيت إىل كوخ كل يوم يف ساعة معينة بعد الظهر، ويضرب وحيُ 
كان يكره الغسل وكان كى عن كلب  مبنقاره باب الكوخ يطلب رزقه املعتاد، كما حيُ 

مرة، فصار إذا جاء اليوم املعني يهرب من  اأصحابه يغسلونه يف كل مخسة عشر يومً 
البيت فال يعود إليه حىت مير وقت الغسل. وقد يكون من األشخاص من تدعوهم 

فإذا اعتادوا  ،ه يف بدء األمرون املنبِّ لمعأشغاهلم للقيام يف ساعة معينة من الليل فيست
عن املنبه كل االستغناء فيستفيقون من  ا تلك الساعة على أيام استغنوا أخريً القيام يف
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ني، إال أنه ال ينكر أن أفراد احليوان تنومهم العميق يف الساعة والدقيقة املعتاد
واإلنسان على تفاوت، فمنهم من يسهل عليه كل السهولة التكيف ملا يالئم املعتاد، 

صل معه هذا التكيف إال بعد أشد التمرين مدة ومنهم من يصعب عليه ذلك، فال حي
  .اطويلة جدًّ 

ف أن القوى العاقلة ال تظهر مجيعها دفعة واحدة، فيتقدم بعضها  ويبني املؤلِّ 
ا أو مرتتب  كالذاكرة، ويتأخر بعضها اآلخر كقوة النظر واالستدالل وما هو شبيه 

  عليها من إصابة الرأي وسداد التدبري.
ها ما هو متعلق بأيام الصبا فالشباب فالكهولة وهكذا. ومعلوم من اوالذاكرة أيضً 

يف النفس، يف الوقت الذي نرى  اأن املتعلق فيها بأيام الصبوة والشباب ما يزال آخرً 
فيه أن ما هو متعلق بالشيخوخة يكون أول ما ميّحي من النفس. وأما بقية القوى 

بل تنمو  ،لقوة والشدة دفعة واحدةالعقلية اليت يتأخر ظهورها فال تبلغ مبلغها من ا
وال تزال كذلك إىل أن يبدأ االحنطاط  ،هاإىل أن تقف عند آخر حدِّ  افشيئً  اشيئً 
 امبعىن أن ما تكامل آخرً  ،حي هذه القوات على عكس ما نشأت وتكاملتفتمَّ 

  وبالعكس. الً ميحي أو 
إن  ،عض الفالسفةإىل قول ب ايف كتابه ألمهية العادة مشريً  ازً فرد املؤلف حيـِّ ويُ 

أخالق اإلنسان إمنا هي جمموع عادات، وأن املشهور على لسان العامة واخلاصة أن 
العادة خامس طبيعة، وال خيفى أنه إذا كانت العادات مستحسنة كان هلا من النفع ما 

له عليهم العادة من إمتام ما حياولونه من ال يكاد يقّدر. وال خيفى على الطلبة ما تسهِّ 
فإن األول  ني ما اعتادوه وبني ما مل يعتادوهالفرق ب ال العقلية، ويعلمون أيضً األعما

  وعسر. خبالف الثاين فإنه شاقٌّ  ، عليهم وسهلهنيِّ 
م يف «ف يف هذا الصدد: ويقول املؤلِّ  وأعلم عن كثريين اعتادوا مكاتبة أصحا

 اال يرون فيها شيئً  اعفوً  من األسبوع، فإذا جاء هذا اليوم أسرعوا إىل الكتابة يوم معنيَّ 
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من الصعوبة، وآخرين وهم أقدر على الكتابة من األولني ال يكتبون الكتاب ولو 
ا املرار الكثرية م على الكتابة أشد العتاب وطالبوهم    ».عاتبهم أصحا

لالحرتاس من أن  الًّ : على أن يف العادة حمالً ر املؤلف من استبداد العادة قائوحيذِّ 
لنفس وتقوى على تصرفها وتدبريها فيصبح املعتاد عبد العادة ال خيالفها تتغلب على ا

هم العادة وتتحكم وال يعدل إىل غريها مما يدعو إليه احلال، فإن هنالك الكثريين تسرتقُّ 
هلم، وإذا كانت العادة عادة سوء فتأصلت مع  عليهم ال خادمةً  فيهم فتصبح متسلطةً 

ا يف نفسه  ،أو كان فيه من امليل السوء ما يتغافل عن اقتالعه ،املعتاد ورسخت صور
صار أمر ذلك الرجل إىل أنه ال يعود يقوى على خمالفة هذا امليل وتلك العادة إال بعد 
العناء واجلهد يف توطني اإلرادة وقوة القصد، وقد ال يقوى على ذلك إذا كان يرافق 

يف أعماله داعي الشهوة تزداد  امليل شيء من االنفعال النفساين، فإنه يف كل مرة يغلب
إىل أن ختضع آخر األمر أمت  ا، وتزداد اإلرادة ضعفً اوامليل استحكامً  االشهوة فيه تشهيً 

  اخلضوع لسلطان الشهوة وتعجز عن املقاومة.
أزمان منوه وتكامله رسخ  اد أن اجملهز للقوى العاقلة واألدبية إذا اعتاد شيئً ويؤكِّ 
ا كان هذا اجملهز هية أو يف حكم البديهة، وملَّ  بده من مثَ حت أعمالوأصب اعليه أخريً 

على اإلرادة يف أول أمره كان تعويده ومترينه يف البداية على قوة اإلرادة ومن مث  اموقوفً 
  تكون أفعاله على غاية احلسن يف النهاية وإال فال.
رادة الصغار يف تقوية إ اجدًّ  اومهمًّ  اويف ضوء ذلك كان دور األهل واملعلمني كبريً 

من األهل أو من  إنْ  ،وتدريبهم على ذلك. ومن هنا حيذر املؤلف من إمهال هذا الدور
ذيب  انً مبيـِّ  ،املعلمني طالبته العناية األزلية بتبعية ما يصريون  اصغارً  بَِنْيهِ أن من أمهل 
أو جىن  ،العقاب ألنه مل يقم بواجب ما اؤمتن عليه ، وعاقبته على ذلك أشدَّ اإليه كبارً 

  بالعمرانية والدولة أشد ضرر. على اإلنسانية أعظم جناية، وأضرَّ 
وما أعظمها من فائدة تلك اليت يدعو إليها الوالدين يف أن يكونوا قدوة أمام 
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 اهم أثرً ر يف جمهزات بنيِّ فإن كل كلمة منهم تؤثِّ  ،فليتحرس الوالدون«أبنائهم إذ يقول: 
م يطبع مثلها يف أنفس بنيهم، وهيهات حي على األيام، وكل حركة مال ميِّ  ن حركا

م  أن تزول بعد ذلك، فمن شتم على مسمع من بنيه فقد كيَّف نفوسهم أو جمهزا
م جرثومة القحَّة  على الشتم، ومن افتخر بقبائحه على مسامعهم فقد رّكب يف فطر

  ».والقباحة، تنمو مع منوهم، وترسخ يف بنيتهم مىت بلغوا
ه عليه جلرب ضومط ما نبَّ » العادة«رتبوية اهلامة اليت تضمنها كتاب ومن املبادئ ال

ومن محلته رقة قلبه «الوالدين يف ضرورة تقوية اإلرادة يف تربية الصغار عندما يقول: 
الطرف عما يفعلون أو  ويغضُّ  ،على ما يّدعي أنه يسامح أبناءه الصغار مبا يقرتفون

م وأهواؤهموجييب ملتمسهم إىل كل ما يطل ،يقولون  ،بون مما توسوس إليهم به شهوا
ضعف فقد جىن عليهم أكرب جناية وأساء إليهم ما ال كفارة عنه يف يوم الدين، فهو يُ 

واستحكمت أهواؤهم وضعفت فيهم اإلرادة، وميّكن من سلطة األهواء حىت إذا كربوا 
م  وابنة سعت يف  ،قتله أبوه اء اهلوى، فكم من ولدٍ أصبحوا عبيد الشهوة وأرقَّ إراد

  ».خزيها أمها ومها ال يعلمان!
ويعجب األب  ،اويعجب املؤلف أشد العجب ممن يعّلم ابنه اخليانة واخلتل صغريً 

، أو ميأل مسامعه حبديث اجلن والغيالن ويعجب إذا امن خيانة ابنه له وختله إياه كبريً 
  ».الً جاه ارآه من بعد هذا جبانً 

على األدوار الكبرية اليت يؤديها املعلمون يف » العادة«ووقف املؤلف يف كتابه 
م من أمسى الواجبات تربية اجليل، إذ إن مهمتهم من أكرب املهامِّ  م  ،وواجبا أل

مهذبو العقول والقلوب ومحاة اإلنسانية ومشيدو دعائم العمران البشري على أحسن 
م هم الذين يثقفون القوى العاقلة واألدبية يف نشوئ ،تشييد  ،ها ومنوها وتكاملهاأل

م وَ    .إياهما دربوها وعوَّدوها  قَ فْ فرتسخ جمهزات تالمذ
ا يف مهنتهم، ومن هذه ويعدد املؤلِّ  ف السمات اليت ينبغي للمعلمني أن يتحلوا 
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السمات أن يكونوا خبريين بأحوال الفطر وشرائع العقل البشري، وأن يكون هلم إملام 
السيما العواطف واالنفعاالت، وتدريب عقل التلميذ بأحسن الطرق لتهذيبه وترويضه و 

وإرادته لتكون األوىل يف أرقى أحواهلا، وتصل إىل أمت ما ميكن الستعدادها الوصول إليه 
من املدركات والثانية على أحسن أحواهلا وأشدها، حتسن التصرف والتدبري يف أحوال 

ا على العمل وبلوغ القوى، وهلا من العواطف األدبية والصفات أعظم باعث يب عث 
  مبغاها من ترقية اإلنسانية والعمران.

فريى أن املعلم اجلاهل  ،ويشري املؤلف إىل اآلثار السلبية لغياب هذه الصفات
وعدم  ويعّود جمهزاته إما اخلمولَ  ،أقله أنه يعديه من مخوله ااخلامل يضر بالتلميذ ضررً 

ا توص وإما اخلطأَ  ،احلركة فهي قد ال تصل إليها أو تصل  ،املطالبإىل  الً يف حركا
إليها بعد العناء واملشقة حال كون التلميذ قوي البديهة سامي املدارك، وإذا مل يتهيأ 
يأ له يف  التلميذ أن يتخرج على غري هؤالء املعلمني نشأ على مخوهلم وجهلهم، وإذا 

م زاته ما ألفته ما عليه أن تنسى جمه فأصعبُ  ،سٍن موافق التخلص من حتت مناظر
  عند أمثال هؤالء اجلهالء.

أعرف الكثريين من التالمذة درسوا على أمثال هؤالء «ويقول يف هذا الصدد: 
حىت إن قواهم العاقلة أصبحت كأمنا هي مغلولة  ،املعلمني فأعداهم هؤالء من مخوهلم

إال إىل جهة معلومة  ابسالسل، وكنت أرى أن أمثال هؤالء ال يستطيعون حراكً 
م ال يستطيعون أن خيطوا خطوة يف جهة العلم ح م، وأ سبما ألفوه من أساتذ

، هادو وِّ الصحيح إال بعد معاناة التعب الشديد يف أن تنسى عقوهلم الطريقة اليت عُ 
إىل جماري  افإنك كلما وجهتهم إىل ما تريده منهم رأيتهم بعد قليل رجعوا وكأمنا قسرً 

م املعتادة سابقً    .اتصورا
عندما يكلون أمر تعليم بنيهم إىل قوم  ،ح اخلطأ الذي يرتكبه الوالدونويوض

  ابدعوى أن بنيهم ما يزالون صغارً  ،خاملني وعلى جانب من اجلهل وضعف املدارك
وتنشأ  ،املؤثرات كأمنا هم ال يعلمون أن بنيهم يف هذا السن تتأثر قواهم العاقلة من أقلِّ 
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م وتتكامل على الكيف الذي ي حىت إذا طالت ألفتهم  ،كيفها به أولئك الناسجمهزا
م ما  هلؤالء املعلمني رسخ يف عقوهلم أوكاد آثار مخوهلم وجهلهم، واعتادت جمهزا

  وال خترج عن ذلك إال بعد العناء الشديد. إياهعّودوهم 
ف أمهية الدور الذي ينبغي ملعلم املرحلة ه عليها املؤلِّ ومن األمور اهلامة اليت ينبِّ 

 االناس يصلح أن يكون معلمً  تدائية أن يؤديه، وهلذا يفّند الزعم الذي يرى أن أيَّ االب
على حني أن معلمي هذه املدارس ينبغي أن يكونوا من أحكم  ،يف املرحلة االبتدائية

ذيبها  ،عارفني بطبائع من يدّرسون وميوهلم وقوى عقوهلم ،الناس وأفضلهم ليحكموا 
بوا فيهم اإلرادة الفاسد منها، وأكثر من ذلك أن يهذِّ  ويقّوموا اعوجاجها ويصلحوا

وصرفها إىل أحسن  ،لتدبري قواهم العاقلة الً ويثقفوها لتكون يف أيامهم األخرية أه
  سبيل يعود عليهم وعلى اإلنسانية بالنفع الصحيح واخلري العام.

ء املعلمون يف أين أريد أن يكون هؤال َيظُنَّنَّ ظانٌّ وال : «الً ويستدرك رؤيته تلك قائ
مصاف أكرب فالسفة الدنيا من جهة اتساع معارفهم ومسو مداركهم وخصوصية بدائههم، 

من كل ذلك يستغين عنه معلمو املدارس االبتدائية، إمنا أقل ما هنالك أن يكون  افإن شيئً 
وحسن  هلم إملام وبراعة يف املبادئ اليت يتوجه إليها عقل التلميذ، وأن يكونوا من قوة اإلرادة

التدبري والتصرف ما يقتدرون معه على تربية عواطف من يهذبون، وأهم من كل هذا أن 
  ».يكونوا عارفني بأخالق الطلبة وطباعهم ومستويات عقوهلم

ا بعد ذلك، وإذا د املؤلِّ مث يؤكِّ  ف أن العادة إذا استحكمت يصعب نسيا
 اتحكمت فيهم أيضً استحكمت ورسخت فقد تنتقل إىل األبناء ومن هؤالء إذا اس

ا يف كل جيل قد تكون أرسخ مما قبله إىل أن تصبح تلك  إىل أبنائهم وهكذا، إال أ
  العادات آخر األمر مبنـزلة الغريزة.

هو اعتياده ف أن أول ما ينبغي يرى املؤلِّ » هما ينبغي اعتياد«وحتت عنوان 
ما يف أوائل العمر بل يف املهدالرتتيب والتوقيت فإذا بُ  كان هلما من حسن   ،دئ 
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فإن إرضاع  ،ما يأيت من حياته الشيء الكثرياألثر يف أخالق الطفل األدبية في
من صراخه وعويله إذا وضع يف السرير  االطفل كلما بكى وإبقاءه يف احلضن خوفً 

ملما يريب فيه االنقياد لداعي الشهوة وامليل إىل امللذات واالنغماس فيها إطاعة 
  م شبابه وكهولته.لباعث اهلوى يف أيا

ملا يعرض عليه  االتكيف جدًّ  سريعُ  ،فوجتدر اإلشارة إىل أن الطفَل كما يرى املؤلِّ 
من ترتيب عيشه وتوقيت غذائه ونومه، واألمهات تعرف ذلك حق املعرفة فإن من 

للرضاع إال إذا جاء ذلك الوقت  ادت ابَنها أن ترضعه يف أوقات معينة ال يبكي طلبً عوَّ 
فإنه  ،منه اخمصوصً  اأو وضعً  ،يف أوقات معينة من اليوم وكذا من عّودته النومَ املوقوت، 

ّوم البنها مث  الً ينام إذا جاء احلني املوقوت، وعلى الوضع املخصوص فمن اعتادت أن 
  وهكذا. اقبل منامه ال ينام ما مل يهّوم له وإال بكى شديدً 

 ،وإمتام الواجبات الصغار الطاعةَ ومثة وقفة على أمهية األلعاب الرياضية يف تعويد 
األوامر، إال أن املؤلف بعد هذه  وامتثالَ  يف تعويد اجلند الطاعةَ  العسكريةِ  والتمريناتِ 
ر من أمر جيب جمانبته وهو أن األوالد إذا استمروا مقيدين على أوامر الوقفة حيذِّ 

ا إىل غريها أص  الً تلقاء أنفسهم فعوال يبدون من  الً والديهم أو معلميهم ال يتجاوزو
رتك هلم جمال ىل أن يُ وْ فال حيسنون بعدها تدبري أنفسهم، واألَ  ،صار أمرهم إىل العبودية

م على القدر الذي يستطيعونه وال حيصل هلم  معه مضرة، لالستقالل بتدبري شؤو
هلم يف دائرة استقالهلم وتدريب أنفسهم بأنفسهم حىت  عَ وسِّ وكلما تقدموا يف السن ُ 

  متام استقالهلم مع متام بلوغهم. يكون
م ويركز املؤلِّ  ف على دور القدوة يف مالحظة الولد األقربني إليه يقومون بواجبا
ألن القدوة أفعل من التعليم ولسان العمل أمضى  ،من املنبغي عليهم اوال يهملون شيئً 

ينشأ  ،لقدوةالتدبري واوالنطق. وإذا أحسن الوالدون واملعلمون  الكالموأبلغ من لسان 
عن التمرن يف الواجب خاطر احلق والعدالة فإن الولد يف مترنه على الواجب يرى عليه 



  د. حممود السيِّد -» العادة«أضواء على كتاب 
  

٢٧

خوة وأحسن الوالدون التعليم  إ، فإذا كان له اويرى هو له عليهم بعضها أيضً  الوالديه حقوقً 
، وإذا كان يرى عليه ااستحكم يف نفس الولد خاطر احلق والعدالة أيضً  ،اوتصرفً  اكالمً 
ا وهذه هي إل اقوقً ح خوته يطلب منه الواجب تأديتها هلم، فاحلقوق تؤدى ألصحا

خوة أفعُل يف متكني خاطر احلق والعدالة يف النفوس من إلالعدالة. واملثال والقدوة من ا
ذيب البكر يف العائلة له من األمهية أعظمها ألنه يصبح مبنـزلة  اآلباء، وعليه فاالنتباه إىل 

ه فإن قدوته ومثاله أفعل فيهم يف تعليم الطاعة والواجب واحلق والعدالة من خوتإلاملهذب 
  أبلغ عظات الواعظني وتعليم املعلمني والوالدين.

ذيب املتقدمني بني التالمذة على  أما املعلمون فإن عليهم بذل اجلهد يف 
لسحر فإذا تسىن هلم ذلك فعل هذا فعل ا ،التوقيت والرتتيب ومراعاة الواجب واحلق

فال يعود خيطر  ،يف عقول بقية التالميذ وأصبح من شعائرهم تقدمي الواجب على اللذة
هلم خاطر اللعب إال إذا قاموا بواجب دروسهم وأمتوا ما ينبغي هلم إمتامه، وال 

  ب يف اجلوائز.ف من القصاص وال إىل مرغِّ حيتاجون بعدها إىل خموِّ 
وإذا أحس منه بالفضل  ،يه باحلبوإذا أنس التلميذ من أستاذه احلب مال إل

  د له يف نفسه اهليبة واإلجالل.واالجتهاد وحسن املناقب تولَّ 
حب اآلخرين،  إياهاويشري املؤلف إىل أن من األمور اليت البد من تعويد الولد 

هو اعتناء الوالدين  ، حب الغريومن مثَ  ،وأعظم ما ميّكن عاطفة احلب الوالديّ 
م العقلية واألدبية وإرشادهم إىل كل ما بتهذيب أبنائهم وإقباهل م على حتسني حيا

يؤدي إىل صالح أمرهم وتقوية مداركهم، وال عجب إذا عّق الولد والديه إذا مها 
ذيبه العقلي واألديب وأساءا تربيته بعد إذ يبلغ طور الصبا.   أغفال 

بون بنيهم ويرغبون فيا أيها اآلباء الذين حي: «الً ويتوجه املؤلف إىل نداء اآلباء قائ
م عليكم بتغذية العقول بلنب  ،يف حتكيم عرى االرتباط واحملبة حبيث ال تزول من قلو

وتزيني النفوس حبلى اآلداب كما  ،العلم بعد إذ ال حتتاج األجساد إىل لنب األمهات
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تزينون األجساد حبلى األثواب، بل إذا غفلتم عن هذه فال تغفلوا عن تلك، وإذا 
زمان فلم متلك أيديكم أن توسعوا عليهم يف األموال فاحرصوا أن توسعوا أعجزكم ال

عليهم يف العلم، فإن ذلك خري ضمانة لكم على إقباهلم على إجاللكم وإعزازكم 
وتعلق حمبتهم وعواطفهم بكم إىل أن تبلى األجساد وتتصل النفوس بعامل املأل 

  ».واخللود
يف   او التهذيب، أفرد هلا املؤلف حيّـزً ومثة مؤثرات يف العقل ال ختضع للتعليم أ

، وهي من األحوال اخلارجية، ومنها »مؤثرات فينا غري ما ذكر«كتابه حتت عنوان 
العرف العام أو عوائد االجتماع العمراين، إذ إن كل فرد من أفراد اجملتمع اإلنساين 

صيب ملا يالئمها لفعلها مبا يكّيف جمهزه الع ار فيه وفقً يولد يف جو هذه العوائد فتؤثِّ 
فيستقبح ما يستقبحه القوم ويستحسن ما يستحسنونه، ينام إذا ناموا ويقوم مىت 
قاموا، ويشتغل إذا اشتغلوا، ويرتاح مىت ارتاحوا، بل يعتقد مبا يعتقدون ويكفر مبا 
يكفرون، ال جيسر أن يشنع عليها وإن كانت شنيعة على ما يرى، وهو يف كل ذلك 

  سب الظاهر.مضطر ال اختيار له ح
استوجب من غضب أفراد اجملتمع  ،ويف مجيع أحواله إذا خرج عن السنن املألوفة

يظهر تارة بالقتل  ،اإلنساين ومزيد حنقهم عليه وغضبهم على من خالف عوائدهم املألوفة
وآونة بالنفي أو السجن وأخرى باالحتقار والسخرية ومزيد  ،وأخرى بالضرب والتعذيب

، ومع األيام يألفها ائد يتلقاها االبن عن أبيه كما تلقاها هذا عن أبيه أيضً النفور. وهذه العوا
  .اوجيري على ما تقتضيه بداهة يف أعماله وتصرفاته وأفكاره أيضً 

ر يف األبناء واألحفاد، وأن هلذه ويوضح املؤلف أن عادات اجملتمع تؤثِّ 
 افيمن يرتبون صغارً  يف تأثريها، ودليله على ذلك ما نشاهده الً اخلصوصيات استقال

ذيب أسالفهم، وعلى عوائد عامة ختالف كل املخالفة عوائد  ذيب خيالف  على 
م ما تزال غضة  شعبهم وآبائهم، فإن هؤالء إذا نقلوا من مواطنهم وهم صغار وجمهزا
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تتأثر ألقل الفواعل اخلارجية، وتتكيف ملا يالئمها، فيظهر منهم أول األمر أن تلك 
 نقلوا إليها هي الفاعلة فيهم دون ما سواها، فيشبهون ألول األمر أبناء الفواعل اليت

م يف أطوارهم وأفعاهلم وعوائدهم، وما يزالون كذلك  البالد اليت نقلوا إليها، وجيارو
م  حىت إذا أدركوا سن املراهقة أو بداية سن البلوغ وقفوا عن اجملاراة وأخذت خصوصيا

ا بعد هذا السن يظهر  فعل األ معتظهر آثارها فيهم  حوال اخلارجية اليت هم فيها، فإ
ا ال تفعل فيهم كما تفعل يف اآلخرين من أهل البالد.   كأ

ا املؤلف للتدليل عل ى رأيه ما يالحظ على األطفال ومن األمثلة اليت يستشهد 
م يبزُّ سرتاليني الذين يُ األ م اإلجنليز ون أقفصلون عن والديهم ويدرسون يف بريطانيا، إذ إ را

م ،يف السنوات األوىل  ،حىت إذا كربوا توقفوا عن التكامل يف اجلهة اليت يتكامل فيها أقرا
م امليل إىل معيشة آبائهم،  فتأخذ خصوصيات شعبهم األسرتايل تظهر فيهم، ويشتد 

 آخر للتدليل على الً ولكل امرئ من دهره ما تعود أسالفه كما يرى املؤلف، كما يقدم مثا
ما يالحظ على البدو الذين يرتكون موطنهم ويعيشون يف احلضر، فإذا بلغ أطفاهلم  ،رأيه

  سن البلوغ تبدو عليهم خصوصيات البدو وال يطيقون بعدها احلضر.
فإنه يؤكد يف الوقت  ،ف يؤكد الدور الفعال للمؤثرات اخلارجيةوإذا كان املؤلِّ 

فإن لكل طور ما هو  ،وار احلياةوهي خصوصيات أط ،نفسه دور املؤثرات الداخلية
ا   ،خاص به من امليول واألفكار مبعزل عن الفواعل اخلارجية كموجبات اللذة واألمل فإ

 الً حىت قد يكون موجبها يف الصبا مث ،ختتلف يف كل طور عما سواه من األطوار
كل االختالف عنه بعد البلوغ أو يف الكهولة، فما يلذ الصبوة قد ال يلذ   اخمتلفً 

على حني بقاء املؤثرات اخلارجية على حاهلا وما  ،وما يسوؤها قد ال يسوؤه ،الشباب
  متيل إليه الصبوة قد تنفر منه الكهولة كل النفور.

وقد يعلل ذلك مبا يطرأ على اجملهز العصيب «ويعلل املؤلف هذه الظاهرة بقوله: 
خبالف أزمان  الشباب من سرعة التجدد واالندثار مع النمو والتكامل مرحلةيف 
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عن أن بعض  الً فض ،الشيخوخة، فإن جارية التجدد واالندثار هذه تكون فيها بطيئة
دقائقه املندثرة قد ال يعّوض عنها، وهكذا يكون لكل طور من أطوار احلياة 

ب متييزها وفصلها وحدها عما سواها، ولكنها تدرك مبا خصوصيات معينة وإن صعُ 
  ».ر كل مناهلا من األثر احملسوس يف اختبا

اإلرادة، إذ إن تأثريها فينا ال  اومن الفواعل الداخلية اليت يشري إليها املؤلف أيضً 
يقل عن تأثري كل ما مرَّ مجلة، بل هي تعّدل فعل تلك املؤثرات املار ذكرها تارة وتسد 
مسدها أخرى، ولوالها لكان اإلنسان عبد الشهوات وآلة بيد املؤثرات اخلارجة تديره  

  اجتهت وتفعل به ما تريد.كيفما 
ويبني املؤلف أمهية اإلرادة يف حياتنا، فعليها يتوقف غلبة النظر يف أفعالنا على 

ا النظر يف العواقب  ،داعي الشهوة، فإذا قامت هذه فينا قامت اإلرادة عليها وأعوا
فتصرف جمهزنا عن متابعة الشهوات واألهواء، وحتمله على العمل  ،ومراعاة األنسب

النظر وخمالفة الشهوات،  عودته مطاوعةَ  اتضى النظر، فإذا تكرر فعلها هذا مرارً مبق
  اويغدو اجملهز خبريً 

ً
 بالطريقة اليت جيري عليها إطاعًة◌َ  امبعرفة ما يقتضيه النظر، عامل

لداعي اإلرادة، وعلى عكس ذلك فيما تقتضيه الشهوة، وإذا تعارضت الشهوة 
يدعو اجملهز إىل تلبيتها دون تلك، وقلَّما بعد أن يتعود  واإلرادة فأقل إيعاز من اإلرادة

أن يعدل إىل مطاوعة الشهوة إال إذا كانت  ،اإلرادة ويرسخ فيه ذلك اجملهز مطاوعةَ 
إمنا  ،هذه على أشدها وتلك على أضعفها، ومطاوعته إذ ذاك ال تكون الختيار منه

وة إذا أطيعت دون اإلرادة ، والعكس بالعكس، أي إن الشهاإلرغام الشهوة إياه قسرً 
تكّيف اجملهز ملا يالئم أعمال  ،والسيما أيام الصبوة والشباب اوتكرر ذلك أزمانً 

كأمنا جتري بداهة عند أقل داع منها، فإذا   ،الشهوة، وأصبحت حركاته مطاوعة هلا
، وهيهات أن تقوى ارسخ ذلك أصبح اجملهز عبد الشهوة ال يطاوع اإلرادة إال قسرً 

 ابعد ذلك على الغلبة إال إذا كانت من الشدة والعزمية على غاية، ووقفت رقيبً  اإلرادة
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  ال تغفل طرفة عني عن مغالبة الشهوة وقهرها.
رتكون ف هذا اإلرادة من السهر والتعب وطول الزمان، ومن يُ وال خيفى ما يكلِّ 

م صغارً  أن  ايرون من أنفسهم كبارً  ،أزمان تكون اإلرادة ضعيفة فيهم الشهوا
م مستولية على أعماهلم كل االستيالء، فإذا عمدوا إىل التحرر من تلك  شهوا
العبودية عانوا لذلك أشد السهر، ورمبا بقوا السنني يرون يف أنفسهم عند أقل غفلة 

م هي احلاكمة عليهم. م أن شهوا   من إراد
اإلرادة تنازع من الشهوة و  الًّ ص املؤلف املوقف من الشهوة واإلرادة يف أن كويلخِّ 

األخرى يف األعمال، فإذا تعني الغلبة لألوىل يف أثناء الصبا وأيام الشباب ترجح هلا 
الغلبة يف سائر العمر إال يف النادر، وإذا امتد زمان غلبها إىل ما بعد ذلك تعني هلا 

على شيء شاب عليه، وسبب ذلك يف رأي املؤلف أن  ألن من شبَّ  ،االغلب دائمً 
اغي ينتقش فيه مع التكرار احلالة اليت تعودها، فإذا امتدت العادة رسخ اجملهز الدم

أو ملكة فيه وال طاقة لإلرادة بعد ذلك على   الً انتقاش ما تعودها اجملهز وأصبحت مي
  كبحه أو منعه إال بإحدى ثالث طرائق:

  أن ميحي االنتقاش يف اجملهز وذلك مستحيل.األولى: 
حىت إذا نشأ باعث يبعده فال يصل تأثريه إىل  اأبدً أن تكون على انتباه الثانية: 

ا ال تقوى على صرف  اجملهز، فيمتنع بذلك تنبيهه ال عمله، وهذا قّلما يتهيأ هلا، فإ
كل البواعث وال على صرف بعضها وإبعادها، فال بد إذ ذاك من وصول تأثريها، 

  فانتباه اجملهز فعمله وفق املعتاد يف أغلب األحيان.
أن تعمد إىل اجملهز فتدربه ومترنه على مطاوعة بواعث أخرى تعاكس  الثالثة:

حىت إذا درب على ذلك فأصبحت أفعاله جتري بداهة إذا  ،بواعث الشهوة يف تأثريها
ه كان منها بعد هذا أنه إذا انبعث باعث الشهوة تبعث الباعث اآلخر املعاكس له تنبَّ 

ملا   اه له اجملهز، فإذا تنبه فعل بداهة وفقً وتتحكم يف األمر حىت تقدم باعثها عليه وتنب
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  كان قد تعوَّد فعله فتفوز اإلرادة إذ ذاك وتفشل الشهوة.
ومن املالحظ أن من تعرض له الشهوة وال حيلة إلرادته يف صرفها أو يف إحضار 

 ،وال غلبة السّيد على املسود ،ال يستطيع مغالبتها فتغلب عليه ،باعث آخر يعاكسها
ا كأمنا شددته  الً كالسكري مث إذا مرَّ حبانة اخلمَّار فشمَّ رائحتها فإنك تراه يقف 

ا حىت يشرب فال قدرة له على املقاومة بسبب سيطرة  حببال فال يستطيع جماوز
  شهوته على إرادته.

حال اإلرادة مع االنفعاالت النفسية كالغضب واحلزن  اوعلى مثل هذا أيضً 
 الً ا دخل يف أفعالنا وتوجهات أفكارنا، فإن الغضب مثوغريمها من االنفعاالت اليت هل

حتصل به تلك املطاوعة بداهة حىت إذا  الً أصبح ذلك فيه مي ،هإذا اعتاد اجملهز مطاوعتَ 
دعا أقل داع له (أي للغضب) حترَّك اجملهز على ما اعتاده من الفعل واحلركة، وال قدرة 

من قبيل البداهة. ومن اعتاد لإلرادة على صرفه ألن فعله وحركاته أصبحت فيه 
واحلركات  الً لغضبه تقّوى فيه الغضب على اإلرادة، وأصبحت العادة مي اإلذعانَ 

هية تعجز اإلرادة عن منعها بعد حتركها، وبالعكس من اعتاد عدم اإلذعان لغضبه بد
  تقّوت فيه اإلرادة وضعف الغضب عنده.

حتت إرشاد  جيريلة وأفعاهلا إمنا ويرى املؤلف أن فعل العادة يف تقوية قوانا العاق
ا إىل أن  ،مبا يكون من الدأب على املباحث العقلية الً اإلرادة أو  ومزاولة االشتغال 

وتصبح حركاته جتري على مقتضى  ،ميّرن جمهز كل قوة على ما تريده منه اإلرادة
ا  بعد البداهة. ومثل جمهز القوى العاقلة يف ذلك مثل جمهز األعضاء البدنية فإ

  التمرين حتت عناية اإلرادة تصبح يف حكم البديهة.
باملباحث العقلية فإن ذلك  وإذا كان مثة شيء من سهولة تعويد العقل االشتغالَ 

ذيب العواطف وحسن املبادئ ونبل املقاصد ومسو الغايات فإن هذه  موقوف على 
ذيب القو  ى العاقلة أفعل ما يكون يف صرف النفس واإلرادة إىل اإلقبال على 
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  وتدريبها يف املباحث السامية على أنواعها.
وال خيفى أن املؤثرات اخلارجية سواء أكانت من قبيل املؤثرات الطبيعية كاليت ترد 
عن طريق احلواس، أم من األدبية كاملدركة بالوهم وغريه من القوى الباطنة فيما 

ا كما البد اليت ال ،نشاهده حولنا من العوائد واملعتقدات االجتماعية بد من تأثرنا 
من تأثرنا باملدركات اخلارجية احلسية، وهي من هذا القبيل ال دخل لإلرادة فيها، مث 
إذا هي بقيت على ترتيبها هذا كان هلا تأثري خمصوص وحصل عند النفس من 

  االعتقاد والتأثر ما هو موافق هلذا الرتتيب.
لتأثرات بعد إذ تقع وإحضارها وال خيفى أن اإلرادة هلا دخل يف ترتيب هذه ا

لدى النفس لتقابل بينها وتتأمل يف عالئقها ونسبة بعضها من بعضها اآلخر فيكون 
هلا من هذا القبيل دخل وتأثري من جهة املعتقدات اليت حيسبها بعضهم اضطرارية. 
وبناء على ما لإلرادة من الداخل يف هذا الرتتيب ونظم تلك املؤثرات يف سالسل 

ا احلقيقية ونسبها الصحيحة بعضها  اصحيحً  اعضها ببعض ارتباطً يرتبط ب وفق عالقا
  أن اإلنسان عبد املؤثرات واألحوال احمليطة به.بينتفي القول  ،من بعض

وإن انتباه اإلرادة هلذا الرتتيب يف املؤثرات اخلارجية ونظمها يف سالسل تتعلق يف 
فإذا زاولت اإلرادة فعلها مدة  ،العادة إىل موكولٌ  ،للحقيقة ااملسببات باألسباب وفقً 

  يأ اجملهز املخصص هلذا الرتتيب حىت يصري فيه ذلك من قبيل البداهة.
 اوارتباطً  اوال خيفى أن بني العادات الفكرية وخصوصيات اهليكل اإلنساين تعلقً 

سواء كانت تلك اخلصوصيات فطرية أو مكتسبة حبكم العادة، ومن املالحظ  ،نيتامَّ 
لك اخلصوصيات قد تنتقل بالوراثة فينتقل معها إذن ما بينها وبينه من التعلقات أن ت

من  االفكرية عالقة وارتباط يف األرجح، ويعزز ما نذهب إليه من حيث إن كثريً 
يف األبناء يف أحوال معينة ال ميكننا معها  ااخلصوصيات العقلية واألدبية تظهر أحيانً 

  بعد الوالدة. نسبة ظهورها إىل مؤثر آخر يطرأ
ومن تأمل يف الناموس الطبيعي العام من حيث إن املولود جييء على شاكلة 
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والديه ال يستغرب هذا الرأي، وله من املشاهدات عليه أي على هذا الناموس ما هو 
من الوضوح مبكان، فإن األجناس واألنواع جتيء أفرادها على مثال جنسها أو نوعها 

ا املقومة مادامت املؤثرات اخلارجية املكيفة هلا باقية على ما   ،هلا يف سائر خصوصيا
كانت عليه، وكذلك ما كان من األنواع اليت ميكن تتبع ما نشأ فيها من اخلصوصيات 

ا إىل الفرد الذي ظهرت فيه تلك اخلصوصيات فإن خواصها هذه  اتارخييًّ  اتتبعً  يصل 
اد خيتلف يف شيء أو ينقص يف تنتقل باإلرث إىل مواليدها. وثبوت انتقاهلا ال يك

  شيء عما يكون يف خصوصيات األجناس واألنواع األصلية.
ويناقش املؤلف يف كتابه خصوصيات كل من الوالدين يف انتقاهلا إىل األبناء فريى 
أن الصفات العامة اليت يشرتك فيها األبوان تنتقل يف األعقاب على التساوي يف 

يل إىل فريق من األبناء دون اآلخر، ويف الغالب الغالب، وأما اخلاصة بأحدمها فتم
خصوصيات األم يف جانب البنات، وما كان من خصوصيات األب ففي تظهر 

  .اجانب البنني وقد يعكس األمر نادرً 
ويشري إىل أن الباحثني اختلفوا يف خصوصيات أي الوالدين تتغّلب يف األبناء على 

م مل يتوصلوا إىل  نتيجة قاطعة من هذا القبيل، واملرجح أن خصوصيات اآلخر، على أ
العتقاد فضل أحدمها على اآلخر، فإذا اعتقد األب فضل خصوصية يف  الً يف ذلك دخ

األم على خصوصية فيه جاءت األبناء أميل إىل جانب األم يف تلك اخلصوصية، 
والعكس بالعكس، وعلى ذلك يتشارك األبناء فيما تشارك فيه اآلباء، وينـزعون يف 

صوصيات إىل جانب دون الثاين، وهو اجلانب املعتقد فضله، إال إذا نظر األبوان اخل
أحدمها إىل اآلخر نظرة املساوي فعندها ينـزع فريق منهم إىل جانب األب، وآخر إىل 

  جانب األم، ويف الغالب البنون لألب والبنات لألم.
مست صفات ويدلل على صحة ما يذهب إليه من املشاهدات يف احلياة، فكلما 
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األب العاقلة واألدبية على صفات األم حبيث ال يكون من األم إال أن تلحظ من 
م إىل جانب األب حىت يشاهد  ،زوجها هذا السمو عليها نزع األبناء يف خصوصيا

ذلك يف املالمح الظاهرة، وبعكس األمر أي إذا حلظ األب مثل هذا السمو والفضل 
منهما أعجب  الًّ جانب األم، وإذا حدث أن كيف زوجته عليه نزع األبناء إىل 

ا واشرتك البنون  ،خبصوصية يف اآلخر نزع األوالد إىل تلك اخلصوصيات املعجب 
  والبنات فيها على التساوي.

متعاقبة ملا  الً أما تأثري العادة وانتقاهلا بالوراثة فريى أن عوائد قوم إذا رسخت أجيا
يف  اراسخً  الً صبحت العادة يف اآلخر ميتقتضيه رسوخ بيئتهم وأحوال معاشهم أ

البنية، وانتقلت بالوراثة إىل األعقاب كما يشاهد يف أبناء البدو الرحل الذين ربوا 
م مىت كربوا ظهر فيهم حب  ابني احلضر ومل يعرفوا من أحوال آبائهم شيئً  اصغارً  فإ

م من أ بناء احلضر الذين التنقل واستصعبوا من األحوال احلضرية ما ال يستصعبه أترا
وا بينهم، وكل ذلك مل يتعلموه وال حصل هلم باالكتساب برتبيتهم بني أهل شبَّ 

األمصار، وال يعلل ذلك إال يف أن عادات آبائهم هذه رسخت فيهم على طول 
أو غريزة تتوارث يف أبنائهم ينـزعون إليها، ويرون من أنفسهم  الً األيام فصارت مي

  .ةمعلوم الوا سنًّ ها لغري سبب مىت وصبَّ حُ 
ا وينبه املؤلف على أن أبناء الكتَّ  اب قد جتيء خطوطهم أشبه يف حروفها وهيئا

إىل أنه يعرف يف بعض  اخبطوط آبائهم وإن تعلموا اخلط على معلمني آخرين، مشريً 
وأن أكثرهم بعد أن يتقنوا اخلط على معلمني  ،االعيال أن خطوطهم متقاربة جدًّ 

حىت تشبه قواعد آبائهم، وهم ال يقصدون، وقد  افشيئً  ام شيئً متيل قاعد ،آخرين
جنليز ولو تعلموا إلوهو أن أبناء ا ،ذكر أحد اجلرمانيني عن ثبت ما يقرب من هذا

ومن املالحظ  جنليزي املخصوص بآبائهم.إلاخلط يف فرنسا متيل قواعدهم إىل اخلط ا
الفروسية جتيء أوالدهم   أن من يرتوضون على ركوب اخليل حىت يرسخوا يف اأيضً 
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ا معتادة على ركوب اخليل خلقة.   كأ
ال يبلغ العاشرة من العمر يركب اخليل اجلياد وجيريها  اأعرف ولدً «ويقول املؤلف: 

  طر يف البال مقال أيب الطيب املتنيب:يف امليدان مبا خيُ 

 حتــــــتهم اوتظنهــــــا نُتجــــــت قياًمــــــ
  

ا   وتظـــــنهم ولـــــدوا علـــــى صـــــهوا
  

والتصوير جييئون  وم أن أبناء املاهرين يف املوسيقاومن املعل: «الً قائ ويتابع املؤلف
الذي أخذت عنه معظم ما جاء يف العادة » كربنرت«كذلك، فقد ذكر الدكتور 

والتصوير، فكان أبناؤمها عن آخرهم  نه يعرف أبوين ماهرين يف املوسيقاونتائجها أ
  ».ا مل يشذ واحد منهمإىل درس أحد هذين الفنني أو كليهم اميالني طبعً 

من الكتب القيمة  فه اجملمعي جرب ضومط يعدُّ ملؤلِّ » العادة«والواقع أن كتاب 
مرور ما يزيد على القرن على صدوره، وذلك ملا يشتمل عليه من  معواجلديرة باالقتناء 

من  اومتطورً  الً ومتكام افوائد حيتاج إليها الوالدون واملربون يف بناء اجليل بناًء متوازنً 
  وأداًء. اونزوعً  الً مجيع الوجوه عق



  ٣٧

  
  
  

  ابن أبي السعالة »فائية«المنحى االجتماعي في 
  

  )(د. أحمد علي محمد

  
  المقدمة:

أضحت بعامل  ،مضمونية استقّر الّشعر العريب منذ اجلاهلية يف أشكال فنية ومناحٍ 
مل خيرج عليها الشعراء الذين جاؤوا من بعد ذلك  ،موضوعية االتقادم قوالَب فنية ورسومً 

الت العرب يف اجلاهلية على فمن ناحية األشكال جرت مطوَّ  .إال يف القليل النادر
ا وقوفً  ،ع القصيدة بني مقدمة ورحلة وغرضأسلوب بنائي يوزِّ   اإذ املقدمة ال تعدو كو

ن اأو ذكرً  ،على الديار اخلربة واآلثار البالية للطيف الطارق  اأو وصفً  ،للنساء والتشبيب 
ورمبا بدأ بعض  ،من املشيب األيام الصبا وتوجعً  ارً أو تذك ،عد الدار وشحط املزارعلى بُ 

حّىت إذا ما استوفوا  ،شعراء اجلاهلية مطوالته بذكر اخلمر أو غري ذلك من املوضوعات
م متضي  ،نزع أغلبهم لوصف الرحلة ،بعض هذه اجلوانب يف أشعارهم وقد كانت رحال

وتتبع مسريها منذ خروجها من وصف رحلة الظعائن  :ثالث هلما األوىلُسنَّتني ال  قَ فْ وَ 
كما صنع زهري بن أيب   ،الطلل حىت وصوهلا إىل املاء اجلمِّ الغزير الذي يسمح بالتخييم

 و ما قامعلى حن ،لصيد يف الصحراءمشهد احليوان وا والثانية وصف ،سلمى يف معلقته

                                                           
) (أستاذ يف قسم اللغة العربية جبامعة البعث. 
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أو به النابغة يف صدر داليته. مث يأيت الغرض األساسي بعد ذلك كأن ميدح الشاعر 
  يفاخر أو يشامت أو يصف وما إىل هنالك من موضوعات الشعر.

لينهض  ،ومن الواضح أن هذا الرسم الفين يُلبس العناصر املضمونية بالشكلية
فيجمع  ،صرح القصيدة العربية من الناحية البنائية على التنوع بني موضوعات الشعر

لل ويتابع مسرية الطكأن يصف   ،من املوضوعات االشاعر يف قصيدة واحدة عددً 
وعلى هذا األساس سلمت للقصيدة العربية أشكال فنية   ،دح أو يفاخرالرحلة مث مي

  كانت موضع احتذاء يف األعصر املتأخرة.
ومن جهة املضامني مل خترج أغلب مطوالت العرب عن موضوعات املدح 

الشعر  :لقول القدمـاء ،وهو أوسع موضوعات الشعر ،الغزل والوصفو واهلجاء والرثاء 
  .)١(إال أقله داخل يف باب الوصف

ورمبا برزت موضوعات فرعية بعد ذلك كانت مستأصلة من رحم املوضوعات 
والنقائض عند جرير وأضرابه يف عهد  ،األساسية كاالعتذاريات عند النابغة يف اجلاهلية

وهذه املوضوعات املستحدثة ظلت  ،واجملون والزهد يف العصر العباسي ،بين أمية
بدليل أن اعتذاريات النابغة ال ختتلف  ،ظ بوفائها الشديد لشروط الفن الشعريحتتف

وكذا النقائض محلت عالمات  ،من حيث األسلوب عن مدائحـه وأوصافه املختلفة
ومثل ذلك  ،فنِّ جرير واألخطل والفرزدق وغريهم ممن كان يشامت أقرانه من الشعراء

  .يصدق على جمون الشعراء العباسيني وزهدهم
 اويستطيع املتأمل أن يالحظ أن الشعر العريب يف اجتاهاته األساسية كان ماضيً 

والعناية الفائقة باملعاين  لزمه ذلك املضي من جتويد األدواتوما يست ،حنو الفن
  ال حيول بينه وبني ذلك شيء على اإلطالق. ،واألوزان والقوايف

                                                           
م، ١٩٨٣بريوت  ،طبع دار الكتاب اللبناين ،ابن رشيق ( العمدة ) حتقيق: حممد قرقزان )١(

٢/٢١٣.  
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كل ما تعنيه هذه العبارة ب ،وهذا الصنيع يفضي إىل أن الشاعر العريب عاش لفنه
ألن غاية التجويد عنده كانت تتحدد بإقناع  ،باملوضوع اأي مل يُعَن كثريً  ،من معًىن 

أنه شاعر فريد مل يأت أحد د ملستمعيه على الدوام ليؤكِّ  ،اجلمهور الذي يتلقى شعره
  .مبثل ما يأيت به

واته وطقوسه وعلى هذا النحو أصبح للشعر العريب منذ اجلاهلية موضوعاته وأد
على موضوعاته ال خيرج عنها  ابقي الشعر منطويً  ،ومع تطور اجملتمع العريب ،اخلاصة به

ا اتسعت احلياة العربية يف العصر العباسي أغرت الظروف االجتماعية الصعبة وملَّ  ،البتة
فتحولوا يف بعض شعرهم عن متثيل احلياة الرمسية وما تستلزمه من  ،بعض الشعراء
أو العكوف على الوجدان وتصوير أحوال  ،أو وصف األحداث ،رافمديح األش

ا وشقائها وما  ،إىل جانب آخر نقلوا فيه صدى حياة العامة ،الذات يف سعاد
ر يف بعض شعره ظلم وكان أبان الالحقي قد صوَّ  ،يتخللها من بؤس وظلم وشقاء

  :)٢(عمال اخلراج فقال
 كونشــــــــ ي إليــــــــكأبــــــــا علــــــــ

  

 ريُمغــــــــــ عرانــــــــــا بــــــــــه اظلمـــــــًــــ  
  

 ايـــــــــــــزعم أموالنـــــــــــــا خراجــــــــــًــــ 
  

 عشـــــوروهـــــي كمـــــا مل تـــــزل  
  

 مث برز أبو العتاهية لينصح اخلليفة وحيضه على إصالح أمور الرعية يف قصيدة قلَّ 
  :)٣(نظريها يف الشعر العريب جاء فيها
 اإلمــــــــــــــــا َمــــــــــــــْن مبلـــــــــــــــٌغ عنـــــــــــــــي

  

ــــــــــــــــــــــــــــــًــــ َم   ــــــــــــــــــــــــــــــــــْه انصائحـ  متواليـ
  

 أين أرى األســـــــــــــــــــــــــــــعاَر أســـــــــــــــــــــــــــــــ
  

ـــــــــــــــــــــــــة ـعـــــــــــــــــــــــــارَ    غاليـــــــــــــــــــــــــهْ  الرعيـ
  

 ملكاســــــــــــــــــــــــــــب نـــــــــــــــــــــــــــــــزرةً وأرى ا
  

ــــــــــــــــــــــــــــهْ  وأرى الضـــــــــــــــــــــــــــرورةَ    فاشيـ
  

                                                           
  .١٣٦(ديوانه) ص: أبو العتاهية )٢(
  .٢٣م، ص:١٩٣٦ط مبصر  ،) الصويل (األوراق) تح: هيوراث دن٣(
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 وأرى غمــــــــــــــــــــــــــــوم الــّدهـــــــــــــــــــــــــــــر را
  

 وغــــــــــــــــــــــــــــاديه ئحــــــــــــــــــــــــــة متــــــــــــــــــــــــــرّ  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامى واألرا ــ  وأرى اليتـــ
  

 البيــــــــــــــــــوت اخلاليـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــَل يف 
  

ــــــــــــــــــن  وأرى املراضـــــــــــــــــع فيـــــــــــــــــه عـ
  

ــه  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــا متجافيـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  أوالدهـ
  

ــــــــــــــــــــــــزل  مـــــــــــــــــــــــن بيــــــــــــــــــــــــن راج مل يــ
  

ــه   يســـــــــــــــــــــــــمو إليـــــــــــــــــــــــــك وراجيــــــــــــــــــــــ
  

ـــــــــــــــــــدة   بأصـــــــــــــــــــيشــــــــــــــــــكون جمهــ
  

ـــــــــــــــــــوات  ــــــــــــــــــــه ـ ــــــــــــــــــــاٍف عاليـ  ضعـ
  

 يـــــــــــــروا يرجـــــــــــــون رفـــــــــــــــدك كـــــــــــــي
  

 ممــــــــــــــــــــــــــــا لقــــــــــــــــــــــــــــوه العافيـــــــــــــــــــــــــــــه 
  

 َمـــــــــــْن يُرجتـــــــــــى يف النـــــــــــاس غيــــــــــــ
  

ــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــون الباكيــــــــــــــــــــــهـ  ُرَك للعيـ
  

ـــــــــــــــــــــوَّعٍ مــــــــــــــــــــن مُ   صبيـــــــــــــــــــــات ُجــ
  

 طاويــــــــــــــــــــه متســــــــــــــــــــي وتصــــــــــــــــــبح 
  

ـــــــــــــــر ــــــــــــــدفاع َكـ  مــــــــــــــن يُرَجتـــــــــــــــى ل
  

ــــــــــــــــ   ٍة هـــــــــــــــي مـــــــــــــــا هـــــــــــــــيهِب ملمَّ
  

ــــــــــــــــــــــا بطـــــــــــــــــــــونمـــــــــــــــــــــن لل  اجلائعـ
  

ـــــــــــــــــــــــــــه ت وللجســـــــــــــــــــــــــــوم   العاريــ
  

ـــــــــــــــــــــاع املسلميـــــــــــــــــــــ  مــــــــــــــــــــن الرتيـ
  

 مسعنـــــــــــــــــــــا الواعيـــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــن إذا 
  

 فقـــــــــــــد ال يـــــــــــا بـــــــــــن اخلالئـــــــــــف
  

 العافيـــــــــــــــــــــــــه َت وال عدمـــــــــــــــــــــــت 
  

 الطيبـــــــــــــــــــــــــــــــــا إن األصــــــــــــــــــــــــــــــــــول
  

 فـــــــــــــــــــــروع زاكيـــــــــــــــــــــــه ِت هلـــــــــــــــــــــــا 
  

ـــــــــــــــــــــــــ األقيــــــــــــــــــــــــُت أخبـــــــــــــــــــــــــارً   إليــ
  

 الرعيـــــــــــــــة شافيــــــــــــــــهْ  ـــــــــــــــك مــــــــــــــن 
  

ــــــــــــــــــك حمضـــــــــــــــــــة  ونصــــــــــــــــــيحيت ل
  

ـــــــــــــــــــــهْ    ومـــــــــــــــــــــوديت لــــــــــــــــــــك صافيـــ
  

يف هذه القصيدة ينتبه أبو العتاهية إىل جانب قّلما اسرتعى انتباه الشعراء 
أعين حياة البائسني من الفقراء  ،وهو اجلانب املظلم يف احلياة العباسية ،السابقني

م إىل أويل األمر  افنّصب أبو العتاهية نفسه متكلمً  ،واملعوزين الذين مل تصل أصوا
م دهرهم ،حبقوقهم اومطالبً  ،مآسيهمعلى   ،وانصرف عنهم حكامهم ،بعد أن أزرى 

نا حّىت ظنَّ  ،وكان الشعر العريب يف تلك املرحلة ال حيفل مبثل هذه الصور على اإلطالق
ا وما  ،أّن احلياة العباسية اليت نقلها الشعراء هي تلك اليت كان الّرخاء والثراء يسودا
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أما حياة العامة والدمهاء  ،ة كانت تتهيأ بني ظالل القصورتلك يف الواقع إال حيا
والسواد األعظم من الناس فكانت قامتة جمللة بالسواد كما صورها أبو العتاهية يف 

  .قصيدته ورمبا أشد

تبدو احلياة اليت تصورها القصيدة ضنكة قاسية ليس فيها حاشية كاحلواشي اليت 
ا حياة امللوك واألغنياء ان السادة صكوا وجوههم أمام كل حمتاج ومعوز وك ،تزدان 

لتنغلق أمساع األغنياء عن أصوات املرضعات واملصبيات  ،هد به الفقرأضنته الفاقة وجَ 
 ،فإذا باحلكام يلوذون يف نعيمهم بعيدين عن مساع استغاثة اُجلوَّعِ  ،واألرامل والثكاىل

ال بل ليست هنالك  ،يةوإذا بأصحاب األمر ال يصيخون إىل صدى تلك احلياة القاس
تستعطف اخلليفة  اليتأصوات مدوية تنذر بالفاجعة سوى صوت قصيدة أيب العتاهية 

م ،تارة كي يرأف حبال املغلوبني وتارة أخرى  ،ويعني ذوي احلاجات على قضاء حاجا
إذ اجملهدون الذي يستصرخون اخلليفة بأصوات ضعاف عالية  ،ا ال حيمد عقباهحتذره مم

  .على جوعهم وبؤسهم الً طوي لن يصربوا

 ،إذ نراها ال حتفل بقضايا الشعر ،متتاز هذه القصيدة خبطاب جديد كل اجلدة
وال تنتصر للقيم اليت تعاورها الشعراء فيما  ،وإمنا تركن إىل االحتفال بقضايا اجملتمع
فصورت أوضاعهم   ،لقضايا الناس بل انتصرت ،بينهم ليظهروا براعة نظمهم يف احملافل

كما صنع األدباء   ،ونقلت تفصيالت شقائهم ،ا أصبح يصوره أدب الواقعيني اليومكم
وكذا حذرت من ثوران اجلوَّع  ،الذين نقلوا دقائق ما تنبض به حياة البائسني ،احملدثون
وإذا بأيب العتاهية بعد الذي  ،ر األدباء الواقعيون من ثورة اجلياعكما حيذِّ   ،واحملرومني

ال يسبقه أحد من الشعراء يف  ،ئد يف جمال األدب االجتماعينلحظه يف قصيدته را
وفوق  ،عيها املثقفون اليومهذا املضمار، وإذا به يعي قضية االلتزام بقضايا الناس كما يَ 
ا ذلك كله نراه خيّلص القصيدة من كّل مباهجها وزين تها لتخلص عارية ملضمو
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٤٢

إذ جنده  ،ر يف هذا البابباهومن هنا ندرك صنيعه ال ،وال شيء سوى ذلك ،الثقيل
ل ة لينة لقضية اإلنسان املقهور املكبَّ لتكون مطيَّ  ،من ظواهر الفن ايغسل قصيدته متامً 

  .بعذابات الفقر واملرض والبطالة والظلم

ا رحبت من ناحية  ،صحيح أن الرصيد الفين قد قّل يف هذه القصيدة ّ إال أ
فأصبح الفن فيها  ،ية اإلنسانلقد رحبت قض ،أخرى أعظم مما كانت قد خسرته

 ،عن حقوقهم امدافعً  ،بقضايا الفقراء واملقهورين  اوملتزمً  ،ا لغرض اجتماعيهً موجَّ 
م ارً حمذِّ  إن أبا العتاهية هنا يؤسس ظاهرة فنية  :من أجل كل ذلك نقول .من جمافا

ر ليظه من معانيه امث حيرك بعضً  ،تلتزم بقضايا جمتمعه أحسن ما يكون االلتزام
للخليفة وميض ثورة كامنة يف بطون اجلياع من الكادحني والفقراء واملرضى واألرامل 

ذا يفتح بابً  ،والعاطلني عن العمل من أبواب الشعر العريب يف هذا العصر  اواسعً  او
  .من قبلُ  اعلى أوضاع اجملتمع وأحوال الناس كاد أن يكون موصدً 

ال بل كان ذلك من  ،يرحبه الشعر القد كان يرى يف املطالبة حبقوق الناس غنمً 
 عن حاجة الشعر وهو يف ذلك املطلب إمنا يعربِّ  ،حقوق اجملتمع على أبنائه املبدعني

وهذا باب  ،إىل موضوع جديد كحاجة اجملتمع إىل صوت مسموع يطالب حبقوقه
ه غري الفن الذي حفلت ب اآخر مهمًّ  اوجله أبو العتاهية ليلفت النظر إىل أن هناك فنًّ 

ا الرمسية   إنه الفن امللتزم بقضايا اجملتمع. ،القصيدة العربية يف موضوعا

يف باب الشعر امللتزم  ارائدً  ميكن القول بأن أبا العتاهية يعدُّ  اهلذه األسباب مجيعً 
زل من ـألول مرة أن بوسع القصيدة العربية أن تن ارً معبـِّ  ،بقضايا الناس املغلوبني

ها لتستحيل صيغة من صيغ االحتجاج على األوضاع وتطوي تاريخ فن ،عليائها
سن أن يقوم بوظيفة اجتماعية ر بكامل اجلرأة أن الفن حيَ وتصوِّ  ،االجتماعية املرتدية

  يف الدفاع عن جمتمع مغلوب قبل االرتقاء به وتطويره. الً ليصبح فاع
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البؤس  إذن أمام الشعراء ليغمسوا مداد أقالمهم بصور القد فتح أبو العتاهية بابً 
منهم  ابن أيب  ،وقد مضى غري واحد من الشعراء على سنن أيب العتاهية ،االجتماعي

وهو  ،السعالة الذي تبـع خطوات أيب العتاهية يف احتفاله الشديد بقضايا جمتمعه
ا وتنوع مضامينها إذ مل  ،الشاعر الذي نسيته املصادر واملدونات األدبية على كثر

 تراث السابقني إال قصيدة مطولة واحدة تقارب نقف على شيء خيص الرجل يف
ا يف أحوال اجملتمع  ،قصيدة أيب العتاهية من حيث األمهية إن مل تفقها لشدة إمعا

  .وتفصيلها يف إبراز اجلوانب السلبية اليت كانت ترتاءى يف احلياة العباسية

من غري شك فهو  ،أليب العتاهية إن مل يكن معاصرًا ،أن ابن أيب السعالة حجويُر 
اية  ،قد ظهر بعده بقليل ألن األحداث اليت يعرضها يف قصيدته جرى أغلبها يف 

ته ألن وفا ،ة عاش يف هذا الزمن نفسه وأبو العتاهي ،القرن الثاين وأوائل القرن الثالث
غري أن  ،هجرية أي يف بداية القرن الثالث ٢١٠ على أرجح األقوال كانت يف سنة

 ،رفت فيها وفاة أيب العتاهيةة ليست معروفة بالدقة اليت عُ وفاة ابن أيب السعال
ألن ابن أيب السعالة قد يكون السابق إىل  ا،جدًّ  والوقوف عند هذه املسألة مهمٌّ 

وغموض  ،غري أن وضوح سرية أيب العتاهية ،املضمون االجتماعي املتكامل يف الشعر
من أن  اخوفً  ًال،ضحة سريته أو سرية ابن أيب السعالة جيعل من اإلنصاف التنويه بالوا

بالفعل عن أيب  امتأخرً  ا،للدرس األديب متامً  وهو جمهول ،يكون ابن أيب السعالة
  العتاهية.

 ابرزت وثيقة تدين جمتمعً  ،فإن قصيدة ابن أيب السعالة ،ومهما يكن من أمر
ا قد تكون فريدة من حيث طوهل ،ال حيسن معه تسويغ ار ألبنائه تنكرً تنكَّ  ومن  ،امث إ

ا الواضحة على فساد األمور يف عهد بين العباس أي يف الزمن الذي  ،حيث دالال
هلذا فهي تنهض جبانب قصيدة أيب العتاهية لرتسم صورة مناقضة  ،تصوره القصيدة
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ويف حياة النعيم  ،ملا رمسه الشعر العباسي مبوضوعاته الرمسية يف ظالل القصور امتامً 
م من الشعراء. ،ناليت كان حيياها املوسرو    ومن كان حيتك 

عن جمالس  اوال نقرأ شيئً  ،عن حياة الرفه والسرور ايف هاتني القصيدتني ال نقرأ شيئً 
 ،األنس اليت كانت تتحلى بالقيان وباملغنني وبالولدان الطائفني بأباريقهم على الشاربني

اجتماعية  ايشف عن أمل يعتصر القصيدة وهي تستكشف أوضاعً  اوإمنا نقرأ كالمً 
 ا،واجلائع ُمْطِعمً  ا،يسودها القهر والتجرب والظلم والعدوان ساعَة ال جيد املغلوب نصريً 

سوى وميض ينبعث من قلب قصيدة كقصيدة ابن أيب السعالة وهي  ا،واملستغيث ُجمريً 
م من شقاء  اوحنقً  اوتتميز غيظً  اتضطرم غضبً  على أولئك الذين استخلصوا ثروا

م من آالم احملرومنيواست ،املعذبني   :)٤(يف مطلعها يقول ،نبطوا سعاد
ــةٌ  ــوادُث مجَّــــــــــــ ــَر أّين واحلــــــــــــ ــْم تَــــــــــــ ــــــــــــ  أَل

  

 هلـُـــــــنَّ ُصــــــــروٌف بــــــــالَفىت تتصــــــــرَّفُ 
  

 تبـــدلُت باملِصـــِر الّســـواَد فلـــم َيُكـــنْ 
  

ــــــــفُ  ــه وَأْخِل ــــــ ــاُض من ــــــ ـــــــدٌل أعت ـــــــه ب  ب
  

 ومعتصــــــــــــٍم مل يعــــــــــــرِف اَهللا قلبُــــــــــــهُ 
  

 ويُظهــــــــــــُر قــــــــــــوٌم أنَّـــــــــــــه متحنِّــــــــــــفُ 
  

 وا مــــــن األخــــــالِق إال ســــــعايةً تعــــــرَّ 
  

 )٥(فكّلهــــــم فيهــــــا َخيُــــــبُّ ويُوِجــــــفُ 
  

 وأصــدقُهم يف القــوِل مــن هــو كــاذبٌ 
  

 وأوفــــاهُم بالوعــــِد َمــــْن هــــو ُخمِْلــــفُ 
  

                                                           
  .٢/٢٣١النجار، شعراء عباسيون منسيون ) ٤(
  َوَجَف الشيُء: إذا اضطرب.) ٥(
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 بـــــــالٌد َيُضـــــــرُّ احلُـــــــرُّ فيهـــــــا بنفِســـــــهِ 
  

ـــــــفُ  ســـــــِلُم املتعفِّ
ُ
ـــــــُب فيهـــــــا امل  ويعت

  

ــــا مــــن ُظالمــــةٍ   إىل اِهللا أشــــكو مالن
  

 مظلـــوِم َكـــاٍف ومنصـــفُ ويف اهللا لل
  

 حتّيفنـــــا العمـــــاُل مـــــن كـــــلِّ جانـــــبٍ 
  

ــــفُ   )٦(وال ُيســــتطاُع العامــــُل املتحّي
  

 بكوفِتنَــــــــــــــا واٍل علــــــــــــــى صــــــــــــــلواتنا
  

 ظلــوٌم َغشــوٌم ظـــاهُر الُفْســِق ُمـــَرتفُ 
  

 وقاٍض ضعيُف احلِْلـِم والعقـِل جاهـلٌ 
  

 )٧(َيُصـــدُّ عـــن احلـــّق املبـــِني وجينـــفُ 
  

ــــــــــا وضــــــــــياعِ  ــــــــــُري علــــــــــى أموالِن  نايُغ
  

 )٨(فيسعُدُه القاضي عليهـا ويكنَـفُ 
  

 الـــــوايل علينـــــا شـــــهوَدهُ  فــــإْن لفَّـــــف
  

 )٩(زكـــا عنـــه قاضـــينا الشـــهيُد امللفـــفُ 
  

ــــــَدهُ  ــــــدَّهَر عن ــــــُل ال ــــــا ال تُقب  وحجتُن
  

 وشـــاهُدنا عـــن َعْمـــِد َعـــٍني ُموقَّـــفُ 
  

ـــــــَة غـــــــريِهِ  ـــــــا إىل القاضـــــــي خماف  فررن
  

                                                           
  حتيف الشيء: تنقصه. )٦(
  أي مال عن احلق. :جنف يف حكمه) ٧(
  يكنف: حيفظ.) ٨(
  اللفف: الصنف من الناس من خري أو من شر.) ٩(
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٤٦

 فكان من القاضـي الـيت هـي أخـوفُ 
  

 نـــــــا عـــــــامالِن ببابـــــــلٍ وأضــــــحى علي
  

 )١٠(أخــو َذنَــٍب ال خــَري فيــه وأقـَْلــفُ 
  

ـــــا ـــــا ســـــريًة مـــــا أتـــــى   يســـــرياِن فين
  

 رســـوٌل وال وحـــٌي مـــن اهللا  يُعـــرف
  

عرض فهو يُ  ،ال حيفل الشاعر مبا كان حيفل به الشُّعراء يف مسألة بناء الشعر
ضى وفقها الّشعر العريب من الرُّسوم اليت م اكما يتحلل كليًّ   ،عن املقدمات اتامًّ  اإعراضً 

ك على وال ترى من أثر الصنعة الفنية واملهارة الكالمية ما يدلُّ  ،يف موضوعاته املختلفة
والسبب  ،ال من شعر اجلاهليني وال من شعر غريهم اسابقً  اأن القصيدة حتاكي منوذجً 

ة وأدواٍت فنيًة ختتلف عن لغ افرض لغة وأسلوبً  ،يف ذلك أّن موضوع القصيدة جديد
م كافة م وأدوا من أجل ذلك بدا املوضوع وكأنه يؤسس  ،الشعراء السابقني وأسلو

تفرضه بصورة واضحة طريقة  ،لغويـة وفنية خاصة به النفسه يف هذه القصيدة قيمً 
وال يفتقر إىل  ،ال تنقصه الواقعية الً كام  ااجتماعيًّ  امت لنا موضوعً املعاجلة اليت قدَّ 

  .ه العبارات من معًىن الرؤية بكل ما تعنيه هذ
م خطوات أيب العتاهية يف بناء وليس ببعيد أن يكون ابن أيب السعالة قد ترسَّ 

 امبعىن قد يكون ابن أيب السعالة سابقً  ا،وقد يكون العكس صحيحً  ،قصيدته السابقة
وعلى أية  ،ألننا ال نعلم مىت تويف على وجـه التقريب ،أليب العتاهية يف هذا املوضوع

مل حتط به قصيدة أيب العتاهية املذكورة  اوافيً  ام موضوعً ابن أيب السعالة قدَّ  حال فإن
  .اسابقً 

                                                           
  األقلف: من قطعت جلدته.) ١٠(
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ليظهر  ا،تقليديًّ  افنيًّ  ايبدأ ابن أيب السعالة بداية تشي وكأنّه يريد أن يعاجل موضوعً 
مصائب الدهر ونكبات الزمان  اطً ومتسخِّ  اوناقمً  ايف مطلعه البارع أنه أمسى جازعً 

ط الضوء على بقاع العراق بقعة عنها إال أن يسلِّ  اومل جيد منصرفً  ،بهاليت تصرفت 
فإذا به يشمل يف كالمه على النكبات  ،ق فيما آلت أمورها من سوءمث حيدِّ  ،بقعة

 ،صنائع العمال والوالة والقضاة والصيارفة وكل من له يد يف تعاسة الفقراء املقهورين
للنبط بعد أن أعيت الضرائب املزارعني  انً بسواد العراق الذي استحال موط امبتدئً 

ىب للعمال   .فرتكوا أرضهم 

ام إىل املعتصم الذي قسا قلبه عن ذكر اهللا فلم يتق وبعد ذلك يوجِّ  ه أصابع اال
وال ندري أهو يقصد املعتصم باهللا اخلليفة  ،غضبه مما تكبده من إجحاف حبق الناس

  ي التقى وهو فاسق قلبه.عأم يريد أي معتصم يدَّ  ،العباسي املشهور

وعلى أي حال فإّن الواضح أنه يريد التعريض بفئة غالبة يف اجملتمع العباسي على 
وهم فوق ذلك كانوا  ا،وجورً  ارأسها الوالة والقضاة والعمال الذين أشبعوا الناس ظلمً 

م الكذب واالفرتاء واإلخالف بالوعد.    عراة من األخالق ديد

 ،والشاعر هنا يتحدث بضمري اجلمع ا،لناس مجيعً لقد أصاب حيف العمال ا
ألنه ظامل غشوم فاسق مرتف، يؤازره  ،فهاهوذا وايل الكوفة قد منع الناس من الصالة

  يف ظلمه قاض ضعيف العقل جاهل مييل عن احلق.

 ،ومل جيد املظلومون من يشتكون إليه ،إْذ استمرأ الوايل اإلغارة على أموال الناس
وليس ذلك فحسب بل كان  ا،وأوسع جورً  القاضي وجدوه أشد ظلمً فإذا ما الذوا با

وإحلاق املزيد من األذى باملظلومني  ،من شأنه مناصرة الوايل يف بغيه وتصديق شهوده
  من أصحاب احلقوق.
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٤٨

يها اجلائرين األمحقني اللذين أشبعا الناس مث يسلط الضوء على مدينة بابل وعاملَ 
مافحكما مبا خيا ًال،وتنكي اظلمً  وخالفا سنة النيب صلى اهللا  ،لف الشريعة فعصيا ر

  .نصر سواء من حيث العسف والعتو واجلور والفظاظةإذ مها وخبت ،عليه وسلم

تد إليه يف املصادر ،امسه عمرو اويذكر واليً  ورمبا استعمل هذا االسم على  ،مل 
الطباع  وفساد  واملهم أن ذلك الوايل أطرف من ابن النبيطة من جهة لؤم ،جهة الرمز
  .األخالق

يصوغ الشاعر  ،هذه الصورة البائسة للمجتمع العباسي يف مركز خالفته العراق
ا أحسن الكالم بناًء وأحكمه رصفً  ،رسالته النقدية إىل األمري  ا،مث ينعت رسالته بأ

ا وثيقة تدقق فيما آلت إليه أمور الناس  والواقع أن رسالته ال شيء فيها أعظم من كو
  .وما حلقهم من جور وظلم سوءٍ  من

واليزال  ،يبدو أن األمري كان مبنأى عما كان يقوم به عماله يف الواليات املختلفة
بسرية الواليني اللذين ذكرمها يف األبيات  االكالم يف البيت الثالثني وما بعده متعلقً 

غري زيادة يف التهكم والسخرية والتص »علجان«وقد نعتهما هنا بقوله  ،السابقة
واستغال وظيفتيهما البتزاز الناس  ،إذ مها ألزما أهل الضياع ضريبة مرهقة ،واالحتقار

 ،وكانا يسّلطان عمال اجلباية على الناس فإذا بالظلم يتضاعف ،والسطو على أمواهلم
م من أصحاب الغالل ،والبؤس يستشري  ،ليعيش الناس يف مزيد من احلرمان مع أ

  .لوالة واجلباة وإىل دواب املستخلفنيإال أن غالهلم تذهب إىل ا
بح هلم فإذا ما نزلوا بضيعة ذُ  ،إن أرزاق العمال منوطة بالفالحني يف أرض العراق

 ،صصت هلم احلصص الوافيةجين احملاصيل خُ  وإذا ما متَّ  ،قرت هلم اجلداءالدجاج وعُ 
م يف  وكذا احلزاورة اخلراصون أي صغار اجلباة الذين يبدون عفة يف الظاهر إال أ

وليس  ،إذ كانوا يكلفون الناس فوق طاقتهم ،احلقيقة يشاركون يف سلب أموال الناس
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م وْ قُـ  اعلى الناس قامسً  اجائرً  ،يف ميزانه اعنهم من كان يكيل الغالت مطففً  ابعيدً  َ
وال  ،وال سبيل لالعرتاض ،من كيله شرطه امستخرجً  ،أضعاف أجره امستلبً  ،بالرتّهات

  .جمال للشكوى
وجنف الُكّتاب الذين  ،ومل يسلم الناس يف ذلك الزمان من استغالل الصيارفة

فما إن يؤدي املرء ضريبة حىت  ،يالحقون الناس لتحصيل الضرائب ملصلحة الوالة
  .تأتيه ضريبة أخرى مضاعفة

يف  اوإمعانً  ،كان من بني الوالة من يفرض اجلزية على املسلمني زيادة يف الظلم
ا يف أمواهلم ،عصيان الشريعة منذرين الناس  ،كما كانوا يأخذون الصدقات وجيعلو

  ال يطاق. ابالعذاب حىت شقي العباد واستحال عيشهم جحيمً 
من طلب نصرة األمري  اوالقصيدة اليت محلت هذا املضمون الثقيل مل جتد بدًّ 

لك وحياسب يف الوقت نفسه العمال الذين ساموا  ،ليدرك بقية من الناس كادت 
  ا.ناس عذابً ال

مع أن املوضوع  ،ة موضوعهاتنبثق ظاهرة الفن يف هذه القصيدة وأشباهها من جدَّ 
ن وهذا ميزان صّوبه الكثريون مم ،الفين مل يكن عند كثري من النقاد ذا أثر يف قيمة الشعر

ألن الفنون عامة واألشعار خاصة حمكومة  ،أخلص يف دراسته قضايا الفن الشعري
ولكن  ،إذ املدح مدح سواء صدر عن جاهلي أم عباسي ،كل شيء  بسطوة السياق قبل
بل  ،من أجل ذلك كانت املفاضلة ال تقوم بني موضوع وموضوع ،الصياغة قد ختتلف

غري أن النقد  ،للموازنة التغدو األساليب الشعرية مضمارً  ،بني طريقة وطريقة أخرى
كما انتبه إىل األفكار   ،اعهاالعريب منذ نشوئه اهتم بفرادة املعاين والسبق إىل اخرت 

والسبب يف ذلك أن  ا،كافيً   اما كانت تلقى اهتمامً  اوأما املوضوعات فنادرً  ،املستحدثة
فمن الشعراء من خرج على موضوعات  ا،نً يكن هيـِّ  التجديد على صعيد املوضوع مل
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يف  ومع تقدم املباحث النقدية ًال،غري أن حظه من التوفيق كان ضئي ،الشعر التقليدية
برزت أمهية املضامني  ،وظهور الكثري من التيارات الفكرية ،العصر احلديث

إذ  ،كان ذلك عقب تراجع قيم الفن الكالسيكي يف العصر احلديث  ،االجتماعية
مع أن  ،لقضاياه اكذلك مل يعش خالصً   ،األدب مل يعد ميعن يف تصوير حياة اخلاصة

ال يزال وميضها يسرتعي انتباه كثري من و  ،ز يف زمننانظرية الفن للفن كان هلا حيِّ 
ولكن مع تغري وظائف األدب ظهرت املضامني االجتماعية بقوة يف  ،األدباء والنقاد
م يف تصوير حياة الناس ،نتاج األدباء ونقد أوضاع اجملتمع السلبية بغية إزالة  ،إلمعا
وجند  ،احلديثبرزت تيارات اجتماعية يف األدب العريب  على هذا نقول: ،الظلم عنه

كما هو   ،علينا أن نشري إىل أن األدب القدمي قد كان له إسهام يف هذا املوضوع الزامً 
ورمبا عند غريمها من الشعراء الذين مل  ،الشأن عند أيب العتاهية وعند ابن أيب السعالة

  يكن باملستطاع تناول آثارهم يف هذا املبحث املختصر.

يف العصر العباسي يف كونه ينحاز إىل  إذن تكمن قيمة املضمون االجتماعي
الضوء على ظواهرها  امسلطً  ،ما كان يعرتيها من نكبات ارً مصوِّ  ،احلياة العامة

ا على الدوام  ،يف ذلك رسالة اجتماعية اقً حمقِّ  ،السلبية  وإذْ  ،كان على الفـن النهوض 
سة أوضاع فإنه باب لدرا ،هذا املوضوع على لسان غري واحد من الشعراءقد تكرر 

ذلك ألن الصور السائدة يف املباحث األدبية تشري  ،اجملتمع العريب يف العصر العباسي
وهذه لعمرك صور مغلوطة صححتها قصيدة ابن أيب  ،إىل إمعانه يف الرخاء والثراء

وحقيقية صورة واقعية  امً مقدِّ  ،سي توازنهليستعيد الفن الشعري العبا ،السعالة وأضرابه
   .عن جمتمعه



 

  ٥١

  
  
  

   العدد... ودالالته في التراث الشعري القديم
  
  

  )(د. أحمد إسماعيل النعيمي
  

  :مقدمة

رد يف قصائد الشعراء اجلاهليني آثرنا يف هذا البحث دراسة ظاهرة تكاد تطَّ  لقد
م املفردقطَّ ومُ  م وأبيا ومل حتَظ باستقراء  ة خاصة، وشعراء العصور الالحقة عامة.عا

ثني املعنيني بالشعر اجلاهلي، كّنا قد استنبطناها من الدواوين واٍف من لدن الباح
واملختارات الشعرية املوثقة واحملققة، قبل اختاذها عنوانًا لبحثنا، ومنطلًقا لدراستنا، 
ا (العدد) يف داللته املعجمية، اليت يفصح عنها حتت مادة (عّد) ما نصه:  ونعين 

ا: (َحَسبُتُه و «  نـَُعدُّ َهلُْم َعّداً ، قال اهللا عّز وجل:)١()»أحصيُتهُ َعَددت الّشيَء َعدًّ
  ] يعين أّن األنفاَس ُحتصى إحصاء، وهلا عدد معلوم.٨٤مرمي: [

» العدد: إحصاء الشيء عدًدا«وحتت اجلذر اللغوي نفسه نطالع يف معجم آخر 
ِإْن تـَُعدُّوا وَ  وهذان املعنيان مستوحيان من قوله تعاىل: ،)٢(»مقداُر ما يُعّد ومبلُغهُ «و

                                                           
)( .باحث وأستاذ جامعي من العراق 
كتاب العني: الفراهيدي، حتقيق د. مهدي املخزومي، د. إبراهيم السامرائي، بغداد، ) ١(

٧٩/ ١، ١٩٨٠.  
  د.ت، مادة (عدد). لسان العرب، ابن منظور، دار صادر بريوت،) ٢(
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يـَْعرُُج إِلَْيِه ِيف يـَْوٍم َكاَن و ]،١٨: [النحل نِْعَمَة اللَِّه ال ُحتُْصوَها ِإنَّ اللََّه َلَغُفوٌر َرِحيمٌ 
]، وهذه الداللة املعجمية للعدد نطالعها أيًضا ٥:السجدة [ ِمْقَدارُُه أَْلَف َسَنٍة ِممَّا تـَُعدُّونَ 

  ].٤٧، احلج: ٣٤إبراهيم: ، ٩٤يف السور البينات [مرمي:
أما العدد اصطالًحا، فهو ما حيصى أو حيسب أو حيصر يف أبعاده، ويتوزع، 

لف منه، وال يتجاوز إىل غري ومقداره ومبلغه وخامتته، وما يتأ ويتحدد ابتداء الشيء
 جامًعا مانًعا لألفكار املعربَّ  -أي العدد  -ذلك له من عدد بعينه، فضًال عن كونه 

ملعاين املراد بلوغها، يف شىت التجارب اإلنسانية، وأداة حلساب الزمن يف عنها، وا
ته، وإحصاء األشياء األخرى عدًدا، وإفصاًحا عما خيتزنه وعي اجملتمع نجريانه وكينو 

أسطورية أو خرافية إزاء هذا العدد أو ذاك،  وُجهٍ اإلنساين من معتقدات دينية ذات أ
  بداع الشعري.لية اإلهي منافذ رصدنا للعدد يف عموتلك 

م، ذلك الفرق بني دالليت العدد والرقْ  –يف هذا املقام  -ومما جتدر اإلشارة إليه 
تدل معانيه، يف املعجمات العربية: على  -وما يشتق من هذه اللفظة  -فالرقم 

[تنظر املعجمات » اإلعجام، والكتابة، واخلتم، واخلطوط، والوشي، والنقش، والرسم«
ذيب اللغة: ١٩٥/ ٥ع شواهدها القرآنية والشعرية: العني: (مادة رقم) م  ،٩ /

، اللسان رقم]، هذا من جهة، ومن جهة أخرى هناك ١٣٩٥/ ٥، الصحاح: ١٤١
عالقة ارتباط (اصطالًحا) بينهما، وذلك عندما تستعار معاين الرقم يف كتابة العدد، 

الرتقيم رمزًا أو عالمة أو  عجامه، ليغدو، أو رمسه، أو خطه، أو نقشه، أو إأو ترقيمه
  حصائية.إلإشارة للعدد يف داللتيه احلسابية وا

  األسطورية: - العدد... ودالالته الدينية 
أحد أنواع اللغة القادرة على التعبري عن كل «تضرب ظاهرة العدد بوصفها 

نية اإلنساجبذورها كما تؤكد الدراسات التأرخيية واآلثارية يف أقدم احلضارات ، )٣(»فكرة
                                                           

احلياة اليومية يف بالد بابل وآشور، جورج كونتينو، ترمجة سليم طه التكرييت وبرهان عيد ) ٣(
  .٢٨٤، ص ١٩٧٩التكرييت، بغداد 
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قم واأللواح على وجه األرض، أال وهي (حضارة وادي الرافدين) إذ دلت النقوش والرُّ 
الطينية املكتشفة على أن سكان العراق القدمي (السومريني والبابليني) كانوا أول من 

نو) الذي  لإلله (أرمزوا  -فعلى سبيل املثال ال احلصر  -استعمل العدد رمزًا آلهلتهم 
) وهو أساس ٦٠األعلى) أو (رب األرباب) بالعدد الكامل ( كان يُنعت (بالرب

أما بقية اآلهلة فقد رمزوا هلا بأعداد  ،آنذاك لستيين الذي شاع استعماله باطرادالنظام ا
أخرى تتالءم واملكانة اليت حتتلها يف النظام القرايب القائم فيما بينها، الذي أعدته 

  .)٤(اآلهلة لنفسها

إىل امتالك العدد داللة  قة الغريبة يف حتديد جمتمع اآلهلةالطري وقد عزا الباحثون هذه
رمزية إىل جانب القيمة الكمية املميزة، مع حتكم هذا العدد مبقدار كبري من احلقائق 
والشعائر حبيث جتعل القياسات منطوية على عامل كامل من املعاين اليت متجد القوى 

ذا النوع من اللغة الرياضية، أما بشأن يلَمْعنِ السماوية واألمور اخلفية املقدسة، وذلك ل نيِّ 
ا تبقى جمرد جمموعة أبعاد أو أعداد    . )٥(حسبفغري املعنيني فإ

رت طريقة استعمال سكان بالد ما بني النهرين لألعداد على هذا النحو يف وقد أثَّ 
فراد اء واأليف األمساملصريني القدماء، وكذلك اليونانيني واهلنود الذين أدخلوا رمزية العدد 

  .)٦(واألعمال وتنظيم العامل أيًضا

أن األعداد  - املوجز -والنتيجة املهمة اليت خنلص إليها من هذا العرض التارخيي 
ال تعدو وهي بذلك  - يف العامل القدمي  -برموزها وخواصها شكلت عمق األشياء كلها 

، إذ ترى امباشرً  تصورًااألمر  واس ال تقوى على تصوربعض احل جتريًدا حمًضا، وإن كانت
                                                           

 ١١٤، ص ١٩٨٠انظر: علوم البابليني، مركز يت روتن، تعريب: د. يوسف حيب، بغداد، ) ٤(
  وما بعدها.

  .٤٢٩بابل وآشور: ص  انظر: احلياة اليومية يف بالد) ٥(
ا، تطورها)، الشيخ حممد حسن آل ياسني، بغداد، ) ٦(   .٤: ص١٩٨٢انظر: األرقام العربية (مولدها، نشأ
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فيها طرائق حسابية (صرف) ضمن ما اصطلح عليه بـ(علم الرياضيات) املستثمر يف 
السماوية اخلاصة باألجرام السماوية والكواكب والنجوم تنظيم الوقت، أو رصد الظواهر 

ن عرف بـ(علم الفلك) أو اختاذها وحدة للتعبري عوحركة الشمس والقمر يف إطار ما يُ 
، ويبدو أن الطابع القدسي لألعداد )٧(عدد الدرجات والقياسات وتقسيم الدائرة...إخل

عنيون ظل مالزًما لقيمتها (الرياضية أو احلسابية) وال أدلَّ على ذلك، مما نقله إلينا امل
م إىل أن وال سيما إ ،بالتاريخ القدمي صرة آ(سرجون الثاين اآلشوري) قد أوجد امللك شار

 بنائه سور (قصر خرسباد) املتحكم بالدفاع عن القصر اعتماًدا على لوح طيين بينه وبني
) ذراًعا، وهو العدد ١٦٢٨٣لقد بنيت السور وجعلت حميطة («وذلك يف النص اآليت: 

يين املقدس، وأمهية دوهذا مما يدل على رمزية األمساء، وطابعها ال ،)٨(»الدال على امسي
  العدد فيها.

رافات ون القدماء من معتقدات وأساطري وخفه العراقين ما خلَّ ا إالقول أخريً وميكن 
التأثري والتأثر ظل صداها وظالهلا يف وعي األجيال الالحقة، والشعوب اجملاورة، لعوامل 

املتبادلة اليت كانت حتصل بفعل وسائل عديدة ال حصر هلا. وكان عرب اجلزيرة من 
دات واألساطري إذا أخذنا يف احلسبان اجملتمعات اليت ورثت حشًدا من تلك املعتق

وما  ،)٩(»األدلة اليت تثبت اتصال العراق القدمي جبزيرة العرب منذ العهود القدمية«
ائر والطقوس وتقدمي عشحكايات اآلهلة واجلن، وممارسة الشيوع الديانة الوثنية و 

ال مظهر مبصائر البشر، إ -حسب زعمهم  -القرابني والنذور للقوى اخلفية املتحكمة 
  .)١٠(من مظاهر ذلك االتصال أو التأثر املتحقق فعالً 

                                                           
  .١١٧انظر: علوم البابليني: ص ) ٧(
  .٢٨٤احلياة اليومية يف بالد بابل وآشور: ص ) ٨(
  .١١٦: ص ١٩٥٥قر، بغداد، مقدمة يف تاريخ احلضارات القدمية، حضارة وادي الرافدين، طه با) ٩(
،: ١٩٨١، ٣انظر: األساطري واخلرافات عند العرب، د. حممد عبد املعيد خان، بريوت، ط) ١٠(

  وما بعدها. ٩٩ص 
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التارخيية واألدبية بشأن عقائد  ، ما أفادتنا به املظانُّ يومما له صلة مبوضوعنا الرئيس
ا يف وعي اجملتمع، وهي تنـزع  العرب واهتمامهم بأعداد بعينها، كانت قد فرضت سلطا

  .دات غيبية أسطورية موغلة يف القدممبصلحتها إىل قصص دينية وثنية ذات امتدا
ز واسع من الفكر ولعل العدد (ثالثة) يف مقدمة تلك األعداد اليت حظيت حبيِّ 

إذ كانت العقيدة السائدة، أن أصل جمتمع اآلهلة منبثق من  -قبل اإلسالم  -العريب 
ا أو ا) والزهرة (ابنً ا) والشمس (أمًّ ) املتمثل بالقمر (أبً ي(الثالوث اإلهلي الرئيس

وهو االعتقاد نفسه الذي كان شائًعا يف حضارات (وادي الرافدين، والنيل، ، )١١(ابنة)
القائلة أن  -واليونان) مما محل الباحثني على االعتقاد، بانتقال هذه القصة األسطورية 

بني القمر والشمس، عند اجتماعهما مرة كل شهر، وعند اجتاههما حنو  َحيُْدثزواًجا 
  .)١٢(رة متصلة بني تلك الشعوبيف دو  -األرض 

ما، يف «العرب الشمس والقمر  وال أدل على ذلك من عدِّ  إهلني قائمني بذا
تشخيص بقية اآلهلة عن طريق ارتباطها بالنجوم أو الكواكب  ريحني كان جي

، وهذا ما ميكن استنباطه مما حكاه لنا القرآن الكرمي يف قوله تعاىل: )١٣(»السيارة
 ِاللَّْيُل َوالنـََّهاُر َوالشَّْمُس َواْلَقَمُر ال َتْسُجُدوا لِلشَّْمِس َوال لِْلَقَمِر َواْسُجُدوا  َوِمْن آيَاتِه

  ].٣٧فصلت:  [ لِلَِّه الَِّذي َخَلَقُهنَّ ِإْن ُكْنُتْم ِإيَّاُه تـَْعُبُدونَ 
م إىل إضفاء مظاهر التقديس واإلجالل على هذين اجلرمني، إذ  وقد أفضى ذلك 

ما يف السماء، شادوا  هلما أصناًما وهياكل ونصًبا، وتفاءلوا وتطريوا من أوضاعهما وحركا
  .)١٤(ونسجوا حوهلما القصص واحلكايات واخلرافات، وتسموا بأمسائهما

                                                           
  .٩١: ص ١٩٥٥، ١٠يف طريق امليثولوجيا عند العرب، حممود سليم احلوت، بريوت، ط) ١١(
: ١٩٥٩ة فؤاد حسنني، مصر، انظر: التاريخ العريب القدمي، ديتلف نيلسن وآخرون، ترمج) ١٢(

  .٧٣: ص ١٩٧٣؛ والتفسري اجلديل لألسطورة، عدنان بن ذريب، دمشق، ٢٠٢ص 
  .٤٣٠احلياة اليومية يف بالد بابل وآشور: ص ) ١٣(
انظر ما يتعلق بذلك بشيء من التوسع والتفصيل يف مبحث الكواكب والنجوم من كتاب (األسطورة يف ) ١٤(

  وما بعدها. ١٤٠: ص ١٩٩٥، د. أمحد إمساعيل النعيمي، مصر قبل اإلسالم) –الشعر العريب 



  )١) اجلزء (٨٥اجمللد ( –للغة العربية بدمشق جملة جممع ا
  

  

 

٥٦

لوث اوإذا كان الشعراء مل ينقلوا لنا صراحة مضمون هذه األسطورة املتعلقة بالث
ويوجز وال يسهب،  ،يومئ وال يفصل، من منطلق أن الشاعر الفنان ياإلهلي الرئيس

ك والسادة واألبطال، بالشمس والقمر، أو ن ندرك دواعي تكرار تصويرهم للملو فحسبنا أ
بالكواكب والنجوم، حىت ال يكاد خيلو ديوان شاعر من مثل هذا النوع من الصور اليت 

رتبطة ا املاشرة، إذ يتحتم متابعة أصوهلمن اخلطأ النظر إليها يف داللتها الظاهرة املب
ملعبودات  رموز - أي صور الرجال  -ا أل، )١٥(الشعائر واألساطريبالنماذج العليا يف 

وال سيما حنن بشأن حتليل الرمز  ،اجملتمع األوىل اليت نشأت فيها عبادة األفالك أول مرة
األسطوري، أو ملا كان يطمح دائًما إىل تأكيد ما هو قدسي، إىل جانب كون هذه 

ل معنوية ال مادية حمسوسة حسب، وهي بذلك تشكِّ  طلقها الشاعر على نواحٍ الصور قد أ
  ومعامل املوجودات الروحية. ،الوسيط بني الظاهرة احلسية الطبيعية

ما يقيم  -احلصر ال على سبيل املثال  -وحسبنا يف هذه الطائفة من النصوص 
  ، منها قول امرئ القيس:القناعة بذلك

ــــــــــــــــِل   هلــــــــــــــــالااملاِجــــــــــــــــِد األروع ِمث
  

ـــــِك الواِصـــــلِ   ـــــيِّ املِل ل األْرحيَِ
)١٦( 

  

  وأوس بن حجر:

ـــــأْمل ُتكَســــ ــــدُر وال  ِف الّشــــمُس والَب
  

 كواِكـــــــــُب للجبـــــــــل الواِجـــــــــبِ  
  

ــــــــــ ـــــــــــِلَفْق  ِد َفَضــــــــــالَة ال َتســــــــــَتوي ال
  

ــــــّذاهبِ   ــــــُة ال ــــــوُد وال َخّل  )١٧(فـُُق
  

                                                           
، ٣انظر: الصورة يف الشعر العريب حىت آخر القرن الثاين اهلجري، د. علي البطل بريوت، ط) ١٥(

  .٣٨: ص ١٩٨٣
  .٢٥٦/ ص ٥٥: ق١٩٦٤، ٢ديوان امرئ القيس، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، مصر، ط) ١٦(
  .١٠/ ص٤: ق١٩٦٠يق حممد يوسف جنم، بريوت ديوان أوس بن حجر، حتق) ١٧(
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  والنابغة الذبياين:
 بأنـّـــــــك َمشْــــــــٌس وامللــــــــوُك كواكــــــــبُ 

  

ـــ  ـــْنهّن َكوَكـــبُ إذا طَلعـــْت ملْ يـَْب  )١٨(ُد ِم
  

  واألعشى:
ــــــــيٌّ َصــــــــْلتٌ   َيظَــــــــلُّ لــــــــه الَقــــــــو أْرحيَِ

  

 )١٩(ُهْم للِهــــــاللِ ُم رُكــــــوًدا ِقَيــــــامَ  
  

  وقوله أيًضا:
ــــــــــــــــما  إىل َملِــــــــــــــــٍك َكِهــــــــــــــــالِل السَّ

  

ــــــرًا  ِء أزكــــــى َوفَــــــاًء وَجمْــــــًدا وَخيـْ
)٢٠( 

  

  واخلنساء:
 أغـــــــرُّ أزَهـــــــُر ِمثـــــــُل الَبـــــــدِر ُصـــــــورتُهُ 

  

 )٢١(َوْجهــِه نَــَدبُ َصــاٍف عتيــٌق فمــا يف  
  

 يـَُغوَث َويـَُعوَق َوَنْسراً ويقال الشيء نفسه عن (الثالوث اإلهلي األرضي) املتمثل بـ 
]، وهي أصنام ال تعدو أن تكون رموزًا معربة عن عبادة األجرام السماوية، ٢٣نوح: [

ة وذلك يتفق مع ما أورده (املسعودي) يف معرض إشارته إىل حتول بعض األمم من عباد
إن كل ما يف هذا العامل إمنا هو على قدر ما جتري به «الكواكب إىل األصنام، إذ يقول: 

تنفعهم، فمكثوا على ذلك دهرًا، فلما رأوا فعظموها وقربوا هلا القرابني لالكواكب... 
أمرهم  ،الكواكب ختفى بالنهار، ويف بعض أوقات الليل ملا يعرض يف اجلو من السواتر

من حكامهم أن جيعلوا هلا أصناًما ومتاثيل على صورها بعض من كان فيهم 
  .)٢٢(»وأشكاهلا

                                                           
  .٧٤/ ص٨ديوان النابغة الذبياين، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، مصر: ق) ١٨(
  .٩/ ص١: ق١٩٥٠ديوان األعشى، حتقيق حممد حممد حسني، مصر، ) ١٩(
  .٩٧/ ص١٢املصدر نفسه: ق) ٢٠(
  .١٣: ص١٩٦٣ديوان اخلنساء، حتقيق كرم البستاين، بريوت، ) ٢١(
  .٢٣٦/ ص ٢: ق١٩٥٦، ٣مروج الذهب ومعادن اجلوهر، املسعودي، مصر، ط) ٢٢(



  )١) اجلزء (٨٥اجمللد ( –للغة العربية بدمشق جملة جممع ا
  

  

 

٥٨

إن أصل هذا الثالوث الوثين هو القمر «د احملدثون هذه احلقيقة، يف قوهلم وأكَّ 
، فقد ورد ذكره يف القرآن الكرمي مع صنمني آخرين، إذ جاء يف )٢٣(»والشمس والزهرة
َتُكْم َوال َتَذُرنَّ َوّدًا َوال ُسَواعًا َوال يـَُغوَث َويـَُعوَق َوقَاُلوا ال َتَذُرنَّ آهلَِ التنـزيل العزيز 

  ].٢٣نوح:  [ َوَنْسراً 

وهناك ثالوث وثين آخر متمثل بـ (الالت والعزى ومناة الثالثة األخرى) وهي أصنام 
النجم: [ ْخَرىَوَمَناَة الثَّالَِثَة األُ  َت َواْلُعزَّىأَفـََرأَيـُْتُم الالَّ ورد ذكرها يف قوله تعاىل: 

ا ٢٠-١٩   .)٢٤(»هلات القمرإ«]، وكانت يف زعم الوثنيني أ

ويبدو أن هذه املثلثات الوثنية قد غدت مادة فكرية للشعراء يفصحون من خالهلا 
م اليومية من جهة  ا يف معاجلة شؤون حيا م هلا من جهة، أو االستعانة  عن عباد

هذا الثالوث املقدس منفرًدا! وال سيما يف معرض أخرى. وغالًبا ما يأيت ذكر كل صنم من 
  وس بن حجر:قسم أو احللف به كما جاء يف قول أال

 والـــالِت والُعـــّزى وَمـــْن داَن ِديـَْنهـــا
  

ـــرُ   ُهّن أْكبَـ ـــنـْ  )٢٥(وبـــاِهللا إّن اَهللا ِم
  

وبالعزى (عمرو بن ، )٢٧(، و(األسود بن يعفر))٢٦(بالالت (املتلمس)وقد أقسم 
اسَ عن قَ  ، فضالً )٢٨(معد يكرب)   . )٢٩(م بعضهم بأنصا

                                                           
  .٢٦٢/ ١: ١٩٧٦أيام العرب. قبل اإلسالم، أبو عبيدة، دراسة وحتقيق د. عادل البيايت، بغداد، ) ٢٣(
  .٩٧يف طريق امليثولوجيا عند العرب: ص ) ٢٤(
  .٣٦/ ص ١٨ديوان أوس بن حجر: ق ) ٢٥(
  .٥٦: ص ١٩٧٠حتقيق حسن كامل الصرييف، القاهرة، ديوان املتلمس الضبعي، ) ٢٦(
  .٢٣/ ص ٩: ق١٩٧٠ديوان األسود بن يعفر، صنعه د. نوري القيسي، بغداد، ) ٢٧(
  .٣٦/ ص ٥: ق١٩٧٠ديوان عمرو بن معد يكرب، حتقيق هاشم الطعان، بغداد،  )٢٨(
  .٢٥/ ص ١ديوان النابغة الذبياين: ق )٢٩(
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رجل أن ال«وهي يف األصل ومما له صلة بالثالوث الوثين، ظاهرة (ثالثة األثايف) 
بيد أن  ،)٣٠(»ثفيتنياألُ لقدره ومل جيد الثالثة، جعل ركن اجلبل ثالثة  أُْثِفيَّتَـْني إذا وجد 

ا برواية (ابن هذا التفسري ال يضفي طابع القداسة على هذه الظاهرة، إال إذا أخذن
ا باألثايف الثالث من  الكليب) املتضمنة دواعي عبادة العرب لألصنام من جهة، واقرتا

م إىل عبادة األوثان واحلجارة أنه كان ال وكان «جهة أخرى إذ يقول:  الذي سلخ 
يظعن من مكة ظاعن إال احتمل معه حجًرا من حجارة احلرم، تعظيًما للحرم وصبابة 

م إىل أن حلُّ مبكة، فحيثما  وا، وضعوه وطافوا به كطوافهم بالكعبة.. مث سلخ ذلك 
 ما كانت ىلفعبدوا األوثان وصاروا إ ،عبدوا ما استحبوا، ونسوا ما كانوا عليه غريه

  . )٣١(»عليه األمم من قبلهم

وهي من هذا املنطلق غدت شعرية دينية وثنية، وأحد أدعيتهم املتداولة، فكانوا 
، وهي الداهية العظيمة، أو األمر العظيم، مث قرنوا )٣٢(» بثالثة األثايفرماه اهللا«يقولون 

، وذلك ما )٣٣(»قوة قادرة على اإلهالك« - أي الدهر  -(األثايف) بـ(الدهر) لزعمهم أنه 
َحَياتـَُنا  َوَقالُوا َما ِهَي ِإالَّ يف قوله تعاىل:  –حكاه لنا القرآن الكرمي على لسان املشركني 

نـَْيا ْهُر َوَما َهلُْم ِبذَ  َحنَْيا َوَما يـُْهِلُكَنا ِإالَّ َمنُوُت وَ  الدُّ  [ َيظُنُّونَ  ِلَك ِمْن ِعْلٍم ِإْن ُهْم ِإالَّ الدَّ
  ]، وقد أوجزت اخلنساء هذا املنطلق كله يف هذا البيت:٢٤اجلاثية: 

 ثَــــايف الــــّدهِر َمْرُجــــومُ ُكــــلُّ اْمــــرئ بأ
  

ــ وُكــلُّ بيــتٍ   ــِل السَّ  )٣٤(ومُ مِك َمْهــدُ طَوِي
  

                                                           
  اللسان: ثلث.) ٣٠(
  .٦: ص ١٩ن الكليب، حتقيق أمحد زكي (نسخة مصورة عن دار الكتب)، القاهرة، األصنام، الب )٣١(
  اللسان :ثلث. )٣٢(
  .٦٤: ص ١٩٨٢الزمن عند الشعراء العرب قبل اإلسالم، عبد اإلله الصائغ، بغداد،  )٣٣(
  .١٢٧ديوان اخلنساء: ص  )٣٤(
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ومن زاوييت نظر،  -خاصة  -يف الثالث يف اللوحات الطللية وترتدد هذه األثا
ا احليوانات والريح واألمطار، ألاألوىل: واقعية  ا خملفات تركها األهل أو األحبة تعبث 

حىت غدت  - حملتواها الديين  -يعادلن احلياة  دينية) بوصفها رموزًا خوالدَ ( واألخرى
ا (تعويذة)  تأىب -شاخصة  يف  - العفاء أو الدرس الذي أتى على الديار، كما لو أ

من شرور الدهر وقوته على اإلفناء واإلهالك واملوت. وذلك ما ميكن  -داللتها الدينية 
  استنباطه من قول املرقش األكرب:

اَر َعَفـــــــا َرْمسُهـــــــا  َهــــــْل تـَْعـــــــِرُف الـــــــدَّ
  

ــــــَىن اخلِــــــَيمْ   إالّ األَثَــــــايف وَمبـْ
)٣٥( 

  

ن (زهري بن أيب سلمى) جعل (األثايف) أبرز دالة له يعرف منها ديار احلبيبة إ حىت
  املكناة بـ(أم أوىف) بعد شك لغياب طويل عنها إذ يقول:

ا ِمـْن بعـِد ِعشـريَن ِحّجـةً   وقفُت 
  

ــَوهُّمِ   اَر بعــَد تـَ  فأليًــا َعَرْفــُت الــدَّ
  

ـــــــرَّسِ  ـــــــاِيفَّ ُســـــــْفًعا يف ُمَع  ِمْرَجـــــــلٍ  أث
  

 )٣٦(ذِم احلَـــوِض ملْ يتـــثلَّمِ ونُؤيًـــا كِجـــ 
  

  ذلك، ما أفادنا به العباس بن مرداس السلمي يف قوله: ونظري
 السَّـفح فالرُّحـببـني يا داَر أمساَء 

  

ـــ   ى عليهـــا ذاِهـــُب احلَِقـــبِ أقـــوْت وعفَّ
  

ـــــــنيَّ فمـــــــا  ـــــــْري م تـَبَـ  ضـــــــدٍ تنمنهـــــــا َغ
  

 )٣٧(وراِســـيَاِت ثَـــالٍث حـــوَل ُمْنَتصـــبِ  
  

، وما )٣٨(رماد) مثلثًا مقدًسا آخر يف وعي اجملتمع الوثينوال والنار(امللح  دَّ وعُ 

                                                           
دية)، اجلزء السادس، املرقش األكرب، أخباره وشعره، د. نوري القيسي (جملة العرب السعو  )٣٥(

  .١١٦: ص ١٩٧٠السنة الرابعة، 
  .٧، ص: ١٩٥٠شرح ديوان زهري بن أيب سلمى، دار الكتب، القاهرة،  )٣٦(
  .٣١/ ص٢، ق١٩٦٨ديوان العباس بن مرداس السلمي، حتقيق د. حيىي اجلبوري، بغداد،  )٣٧(
تمع)، د. عادل انظر: األسطورة والزمن يف األدب اجلاهلي، ضمن كتاب (الشعر واجمل )٣٨(

  .١٣٧: ص ١٩٧٤البيايت، بغداد، 
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دينية غيبية، وإن كانت أصول هذا  معاينقسمهم به، إال دليل على قدسيته وتضمنه 
ت علينا فنطالع ما يشري إىل ذلك يف قول قلاداته املوغلة يف القدم، قد استغاملثلث أو امتد

  أحد شعراء بين شيبان يف يوم ذي قار:
 بـــــــــامللِح والرَّمـــــــــاِد وبالْنــــــــــ َحَلْفـــــــــتُ 

  

ـــــه  ـــــَناِر وبـــــاِهللا نْســـــِلُم احلَلَق  )٣٩(ـ
  

أو ما يعرف  حول العدد ثالثةوذلك أبرز ما وصل إلينا بشأن عقائد اجملتمع 
باملثلثات املقدسة اجلاهلية، وما زال هذا العدد فارًضا نفسه حىت وقتنا احلاضر، وال سيما 

  متتالية، وغري ذلك من شؤوٍن يومية.إقامة مراسيم العزاء مدة ثالثة أيام 

ل ملمًحا مشرتًكا يف كان قد شكَّ   ) الذيسبعةويقال الشيء نفسه عن العدد (
م  ،معتقدات العرب وطقوسهم وشعائرهم إىل جانب تردده يف بعض أساطريهم وخرافا

م عن األمم الغابرة ر والشخصيات اإلنسانية احملاطة باخلوارق واألعاجيب ومظاه ،وحكايا
التأليه والتقديس، دون إغفال حقيقة أن اقرتان تلك القصص بالعدد سبعة مل يكن اعتباطًا أو 
جزافًا، إذا أخذنا يف احلسبان، أن هذا العدد حظي أيًضا باهتمام سكان بالد الرافدين، 

نه ما زال فارًضا نفسه على كثٍري ، وقد ال نغايل إذا قلنا إ)٤٠(ووادي النيل، واإلغريق وغريهم
يف مقدمة دواعي ذلك  الدالالت الدينيةولعل  - حىت يومنا هذا  - من معتقداتنا وأعرافنا 

ذا العدد، ال سيما تلك املتعلقة بالكتب السماوية، ففي التوراة (كان  االعتقاد أو االهتمام 
ما هو قبل، وما هو باٍق ودائم)، ويف العهد اجلديد (حكايات يتكرر فيها العدد سبعة مبدأ لِ 

، ويف )٤١(أيًضا، حني (قرنت بينه وبني نشأة اخلليقة)عدد سبعة) واهتمت املسيحية به ال
ورد ذكر هذا العدد يف أربع وعشرين آية بيّنة متوزعة على بعض السور، منها  التنـزيل العزيز

  .مثاين آيات يف قصة النيب يوسف 
                                                           

  .٨/ ص٣: ١٩٨٥البيان والتبيني، اجلاحظ، حتقيق عبد السالم هارون، القاهرة،  )٣٩(
  وما بعدها. ٦، ص١٩٩٠)، عبد الرمحن سليمان ياسني، بغداد، ٧انظر: رحلة مع الرقم ( )٤٠(
  وما بعدها. ٤٣وما بعدها، وص  ١٨.انظر: املصدر نفسه: ص )٤١(
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ز أمهية العدد ويبدو أن هذه احلقائق وغريها هي اليت دفعت (أبقراط) إىل أن يوج
رًا على سبعة ينبغي أن يكون كل شيء يف هذا العامل مقدَّ «سبعة يف رأيه القائل: 

  .)٤٢(»أجزاء...

األدبية والتارخيية نطالع قصة (لقمان عاد) اليت احتل  يف املظانِّ وعندما نبحث 
ا، وذلك ما تفصح عنه خالصة أحداثها،  فيها العدد سبعة مكانًا بارزًا يف جمريا

قد نودي أن قد أُعطيت ما سألت، وال سبيل إىل اخللود، فاخرت «تضمنة أن لقمان امل
يات عقر يف جبل وعر ال ميسها قط، وإن شئت إن شئت بقاء سبع بعرات من ظبَ 

بقاء سبعة أنسر كلما هلك نسر أعقبه نسر، فكان اختياره بقاء النسور وكان اسم 
على طول  اآلفاق، وصار ُيضرب مثالً  قت شهرتهالذي طبَّ  ،)٤٣(د)بَ النسر السابع (لُ 

أتى «، ومثًال على الفناء أيًضا يف قوهلم: )٤٤(عمر من لبد)العمر، يف قول العرب (أ
، وقد استلهم بعض الشعراء هذه القصة، وال سيما اختاذهم (لقمان )٤٥(»أبد على لبد

  ني:وجهونسره) شاهًدا على ترسيخ حقيقة فكرية ذات 

: أن الدهر والقدر اآلخروأن املوت واقع ال مهرب منه، و: استحالة اخللود، األول
وراء فناء اإلنسان مهما طال الزمن، وذلك ما نتأمله من إشارة (األعشى) إىل هذه القصة 

  شعرًا وال سيما قوله:
ـــْيًال بكأســـهِ   وأَنـــَت الـــذي أهلَْيـــَت قـَ

  

 ولُقمــــــــاَن إْذ َخــــــــّريَت لُقمــــــــاَن يف الُعْمــــــــرِ  
  

                                                           
  .٥٣الزمن عند الشعراء العرب قبل اإلسالم: ص  )٤٢(
التيجان يف ملوم محري، وبضمنه أخبار (عبيد بن شريه)، وهب بن منبه، حيدر آباد الدكن،  )٤٣(

  .٧٠: ص ١٩٦٢اهلند، 
  .٣٦/ ص١: ١٩٦٢املستقصى يف أمثال العرب، الزخمشري، حيدر آباد الدكن، اهلند،  )٤٤(
  .٥٠/ ص٢قيق حميي الدين عبد احلميد، بريوت، د.ت: جممع األمثال، امليداين، حت )٤٥(
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ــــــارَ   ســــــبعَة أْنُســــــرٍ  لِنفِســــــَك أْن َختَت
  

ـــــــــوَت إىل َنْســـــــــرِ    إذا مضـــــــــى َنْســـــــــٌر َخَل
  

ـــــــــر حـــــــــىت َخـــــــــاَل أّن ُنُســـــــــوَرهُ   فـَُعمِّ
  

ـــّدْهرِ    )٤٦(ُخلـــوٌد وهـــْل تبقـــى النفـــوُس علـــى ال
  

ملعاجلة اها الفكرية وانبمن أوجز إبراز مضامينها جب أما (لبيد العامري) فهو أقدرُ 
  األبيات: كما يف هذه  اصرحيً  إبرازًاملعادلة احلياة واملوت 

ــــــد فــــــأدرك َجْريَــــــهُ   َوَلقــــــْد َجــــــَرى لَُب
  

ـــــــــــلِ   ـــــــــــَر ُمثـَقَّ ـــــــــــاِن وكـــــــــــان َغيـْ ـــــــــــُب الزّم  ري
  

 يَرتْ ملــــــــا رأى لَُبــــــــد النُُّســــــــوَر َتطَــــــــا
  

 َرفَـــــــــــَع الَقـــــــــــواِدَم كـــــــــــالفقري األْعـــــــــــَزلِ  
  

 ِمــــــْن َحتِْتــــــِه لُقمــــــاُن يرجــــــو نـَْهَضــــــهُ 
  

 )٤٧(ولقـــــــــــد رأى لُقمـــــــــــاُن أْن ال يـــــــــــأتَِلي 
  

ذبياين)، قد اكتفى باللمحة السريعة هلذه القصة، وهو يف معرض ويبدو أن (النابغة ال
ها خرائب ومفسد ديارهم حىت يصريِّ  ،ق لألهل واألحبةتأكيده حقيقة أن الدهر مفرِّ 

  موحشة، وهو نفسه الذي أتى على لبد وأفناه أيًضا! إذ يقول:
ـــوا  أْمَســـْت َخـــالًء وأمســـى أهُلهـــا اْحَتمُل

  

 )٤٨(لَُبـــــدِ أخـــــىن عليهـــــا الـــــذي أخـــــىن علـــــى  
  

م ذات االمتدادات املوروثة املقرتنة بالعدد  الدينية ومن أعراف العرب وتقاليدهم ومعتقدا
م    .)٤٩(»جعلوا يوم السبع عيًدا هلم يف اجلاهلية، يشتغلون بعيدهم وهلوهم«(سبعة) أ

السبوع واألسبوع من األيام: متام سبعة أيام، اليت يدور عليها الزمان يف كل «وقيل: 
بال  -األسبوع، ومن العرب من يقول: سبوع يف األيام والطواف  بعة منها مجعة تسمىس

  . )٥٠(»مأخوذة من عدد السبع والكالم الفصيح األسبوع -ألف 

                                                           
ا ديوان األعشى.٤٢٩/ ص ١املصدر نفسه:  )٤٦(   ، واألبيات مما أخل 
  .٢٧٤/ ص ٣٩: ق١٩٦٢شرح ديوان لبيد العامري، حتقيق إحسان عباس، الكويت،  )٤٧(
  .١٦/ ص ١ديوان النابغة الذبياين، ق )٤٨(
  اللسان: سبع. )٤٩(
  ع.املصدر نفسه: سب )٥٠(
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أن تعد له سبعة أيام، فإن مضت  )٥١(عداد السليم«ومما حنن بشأنه أيًضا، زعمهم أن 
ل: به عداد من أمل، أي يعاوده يف أوقات رجوا له الربء، وما مل متِض قيل: هو يف عداده، ويقا

ومأ أوإىل هذا املعتقد  ،)٥٢(»لومة.. وكذلك السم الذي يقتل لوقت، وأصله من العددمع
  ه نفسه فيما يكابده من وسواس مبن لدغته حية، يف قوله:النابغة الذبياين، وهو يشبِّ 

ــــــــــتُّ كــــــــــأّين َســــــــــاَوَرتين َضــــــــــئِ   لةٌ يفَِب
  

َـــ  ـــمُّ نَـــاِقعُ مـــَن الـــرُّْقِش يف أنياِ  ا السُّ
  

 ُيَســــهَُّد ِمــــْن لْيــــِل التِّمــــاِم َســــليُمها
  

 ِحلْلـــي الّنســـاء يف َيَديْـــِه قـََعــــاِقعُ  
  

 هـــــاتَناَذرهـــــا الراقـــــوَن ِمـــــْن ُســـــوِء ُمسِّ 
  

ــــــُه َطــــــْورًا وَطــــــْورًا تُراِجــــــعُ    )٥٣(ُتطِلُق
  

م    .)٥٤(»كانوا يسبعونه وحيلقون شعره ويذحبون عنه«ومن أعرافهم يف والدة مولود أ

م يف غسل اإلناء سبع مرات إذا ويف  بعض أشعار العرب، ما يفصح عن عاد
الكلب ولغ فيه، كما جاء يف شعر أيب ذؤيب اهلذيل، ناعًتا رجًال بأنه يف الكذب مثل 

  ت من األمر الصغري وركبت أعظم منه:امرأة جحدت وفرَّ 
 فإنـّـــــــــَك منهــــــــــا والتعــــــــــذُّر بـَْعــــــــــَدما

  

 َمـَة دارُهـاَجلْجَت وَشـّطْت مـْن ُفطَيْ  
  

 َكنَـْعـــِت الـــيت ظَلّـــْت ُتســـبِّع ُســـْؤَرها
  

ــــل جارُهــــا   )٥٥(وقالـــْت: َحــــراٌم أْن يُرجَّ
  

 عند هبل يف جوف الكعبة سبعة أقداح، كل«ونقلت إلينا املظان التارخيية، أن 
م الدينية والدنيويةقدح فيه كتاب...  ا يف شؤون حيا ما جعله «... وذلك )٥٦(يستفتو

                                                           
  أي: امللدوغ [اجمللة]. )٥١(
  املصدر نفسه: عدد. )٥٢(
  .٣٣/ ص ٢ديوان النابغة الذبياين: ق )٥٣(
  اللسان: سبع. )٥٤(
  .٢٦/ ص ١: ١٩٦٥ديوان اهلذليني، الدار القومية، القاهرة،  )٥٥(
مكة، لألزرقي، حتقيق رشدي الصاحل، بريوت،  ، وأخبار٢٨ -٢٧انظر: األصنام:  )٥٦(

١١٧/ ١: ١٩٨٣.  
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موصوفًا و  –قيل إن عندها ثالثة أقداح من اخلشب فقط اليت  –قية األصنام متفرًدا عن ب
وكان كثري من العرب خيضع ملا تتخريه له قداحه، على حنو ما نطالعه يف  ،)٥٧(»بأعظمها

  قول مشعلة بن أخضر الضيب:
ــــــــــــــيسٌ  ــــــــــــــُه رئ ــــــــــــــيٌس مــــــــــــــا يُنازُِع  رئ

  

 )٥٨(ِســـوى َضـــْرِب الِقـــداِح إذا اســـتَثَارا 
  

االستقسام، ومل يعر أمهية له، من ذلك اسنخفاف أحدهم وقليلهم من سخر ب
  .)٥٩(بالصنم (ذي اخللصة) عندما مل توافق مشورة القداح هواه

وما زالت إىل يومنا هذا أعراف وتقاليد وشعائر وطقوس، مقرونة بسبعة أيام.. منها 
  االحتفاء بالعروس يف اليوم السابع من نكاحها وغري ذلك كثري.

ذه األعراف ص إليه هو أومما ميكن أن خنل ن اقرتان العددين (ثالثة وسبعة) 
ما متضمنني معًىن   غامًضا، ليس من الضروري يف واملعتقدات والعادات يشري إىل كو

ما منطوين على عامل كامل من املعاين  حمتوامها العددي، ولكن يف داللتيهما اللتني جتعال
ليغُدَوْا من هذا املنطلق رمزًا لظواهر نفسية ال  ،اخلفية، ذات االمتدادات الدينية الغيبية

مبعثها اعتقاد اجملتمعات اإلنسانية املتقدمة منها واملتأخرة بوجود قوى غيبية  ،شعورية
م أو شقائهم) و(فرقتهم   وأمتحكمة يف مصائر الناس، من حيث أثرها يف (سعاد

ها، كان البد دِّ ب وُ اجتماعهم)، و(خريهم أو شرهم) ولغرض اسرتضاء هذه القوى وكس
من التقرب إليها بالشعائر والطقوس اليت كان هذان العددان يف بعضها مرتكزًا ملمارستها 
على أرض الواقع، ووسيلة يدفع من خالهلما كل شر أو أذى أو حصول على مكسب أو 

                                                           
  .٣٩٧: ص: ١٩٦٢، ٤احلياة العربية يف الشعر اجلاهلي، د. أمحد حممد احلويف، بريوت، ط )٥٧(
  .١٠٤/ ص ٣: ١٩٨٥، ٥البيان والتبيني، اجلاحظ، حتقيق عبد السالم هارون، القاهرة، ط )٥٨(
 - ٨٨/ ١انظر: السرية النبوية، ابن هشام، حتقيق مصطفى السقا وآخرين، بريوت، د.ت:  )٥٩(

٨٩.  
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عها ا عند تلك القوى اليت ابتدمغنم، فضًال عن زعم املتعبدين أن هلذين العددين شأنًا مهمًّ 
  معتقًدا ال جدال فيه!. - فيما بعد  - خيال اإلنسان، وغدت 

حقيقة مهمة هي أننا ال ميكن حصر أي عدد يف نطاق الدائرة الدينية، ما دون إغفال 
ويرتدد يف القصص واحلكايات  ،جوهر بعض الطقوس أو الشعائر واملعتقدات كنمل ي

تستغلق أصوهلا األوىل، أو مل يتالش  األسطورية واخلرافية ويفصح عن مرحلة غيبية موروثة مل
ذه العناصر جمتمعة تكاد تتوفر يف العددين (ثالثة) و(سبعة)، خالف األعداد هتأثريها، و 

د إذا أخذنا يف احلسبان أن هناك أعداًدا ق –يف األغلب األعم  - األخرى املفتقدة هلا 
  استثناء ال ظاهرة عامة. حتمل دالالت دينية، ولكن مما تكوِّن

  ه الزمني:معناعدد... في ال

ا الرمزية الدينية، النظر إليها ا يتيح لنا الفر قد  غ من دراسة بعض األعداد يف إطار دالال
  زمنية بعد أن وضعنا نصب أعيننا حقيقتني مهمتني: أوجهمن زاوية رصد أخرى ذات 

  له عمر مقدر أو حمسوب باألعداد. –كما هو معروف   -: أن الزمان أوالهما

األول  ،انيالزمين لألعداد، يفصح عنه طرفا املعادلة الرئيس الوجه: أن هماوثانيت
العدد نفسه من جهة، واملعدود (املمثل) للزمن يف أجزائه املختلفة، واملوقظ للشعور جبريانه 

  أو حسابه من جهة أخرى.

فنية، ن استعمل األعداد من هذا املنظور يف صياغة مَ  ويبدو أن الشعراء كانوا أقدرَ 
ات لإلدراك فريدة من نوعها، وهذه هي مزية الشاعر الكبري وذلك لتمتعهم حبواس وإمكان

ا.. ن يُ هر األشياء ال مَ يشعر جبو «الذي  ويكشف لك عن عددها وحيصي أشكاهلا وألوا
ا وصلتها باحلياة   .)٦٠(»لبا

                                                           
ان يف األدب والنقد، عباس حممود العقاد، وإبراهيم عبد القادر املازين، القاهرة، د.ت: الديو  )٦٠(

  .٢٠ص 
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وذلك ما ميكن أن نتأمله يف طائفة من النصوص، لعل أوضحها ما احتوته افتتاحية 
ا ما يشري إىل وقوفه  -الذائعة الصيت  -معلقة زهري بن أيب سلمى  إذ جاء يف أحد أبيا

ل أيًضا زمن ظعنها عند أعتاب طلل احلبيبة (أم أوىف) بعد مضي (عشرين حجة) وهو ميثِّ 
  عن تلك الديار وذلك يف قوله:

ا ِمْن بعـِد ِعشـريَن ِحّجـةً   َوقـَْفُت 
  

ـــَوهُّمِ فأليًـــا عرْفـــُت الـــدَّاَر بعـــَد    )٦١(تـَ
  

معاملها إال بعد  يفه يف الديار، وعدم التثبت رًا لدواعي شكِّ وكان هذا الزمن مفسِّ 
ا  - جهد ومشقة    وسبًبا يف دروس أعالمها! -لبعد العهد 

وهي خامتة القصيدة أنه قد  –ح لنا الشاعر نفسه، يف إطار لوحة احلكمة مث يصرِّ 
جعله يسرتجع أياًما هانئة أرمضتها هذه  بلغ (مثانني حوًال) من عمره، وذلك ما

مشاق احلياة  الديار، ويقر بأن من عاش هذه السنني الثمانني ال حمالة أن ميلَّ 
  ها قائًال يف هذا الشأن:دوشدائ

 َســـِئْمُت َتكـــالِيَف احلَيـــاِة وَمـــْن يَِعـــشْ 
  

َــا لــَك َيْســأَمِ    )٦٢(َمثــانَني َحــْوالً ال أَب
  

الزمن باألعداد، أو ذكر عدد  بوا على حساوتلك هي شكوى املعمرين تعاور 
م، وما آلوا  السنني اليت أرخت أعمارهم، ليفصحوا من خالل ذلك عما أحلقه الزمن 
ا من الضعف والسقم والتهافت والعجز، مع اختالفهم يف  إليه من شيخوخة، وما اقرتن 

  ة ال جمازًا.م فعل الزمن حقيقرسم تفاصيل الصورة اجلسدية أو الذهنية اليت جتسِّ 

رين األوائل القائلني األبيات يف أحد املعمَّ  دَّ الذي عُ  - فهذا املستوغر بن ربيعة 
قد سئم من طول احلياة، إىل جانب استعماله القيمة احلسابية للعدد،  –حاجة 
  :ما بلغه من عمر على وجه التحديد، عندما قال لتأكيد

                                                           
  .٨شرح ديوان زهري بن أيب سلمى: ص )٦١(
  .٢٩املصدر نفسه: ص ) ٦٢(
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ـــَن احلَيـــاِة وطوِهلَـــا ـــْد َســـِئمُت ِم  َوَلَق
  

 ِمئِْينـــــازددُت ِمـــــْن َعـــــَدِد الســـــنني وا 
  

 مئــــــــٌة أتــــــــْت ِمــــــــْن بعــــــــِدها مئتــــــــانِ 
  

ـــ  ـــهوِر ِس  ينَانِ وازددُت مـــْن عـــدِد الشُّ
  

 هـــــْل مـــــا بقـــــى إالّ كمـــــا قـــــد فَاتَنـــــا
  

 )٦٣(يــــــــــوٌم يكــــــــــرُّ وليلَــــــــــةٌ َحتــــــــــُدونا 
  

 اليتوعمرو بن قميئة هو اآلخر يرسم صورة هيئته مقرونة بعدد السنني التسعني 
 عن املوقف الذي يعيشه من جهة، وما تعنيه تلك السنون بذلك يعربِّ جتاوزها، وهو 

  من جهة أخرى، قائًال:
 كــــأّين وقــــْد َجــــاوزُت ِتســــعَني ِحّجــــةً 

  

ـــــذاَر جلَِـــــامي  ـــــا َع ـــــا يوًم ـــــُت   َخَلْع
  

 مـــرًة وعلـــى الَعَصـــا علـــى الـــراحتني
  

 أنــــــــــــوءُ ثالثًــــــــــــا بعــــــــــــدُهّن قَِيــــــــــــامي 
  

 ىرَمتــِين بَنــاُت الــّدهِر مــْن حيــُث ال أر 
  

 )٦٤(َفكيـــَف مبـَــْن يُرمـــى ولـــيس بِـــرَامِ  
  

بل لتقبل  ،وينفرد ذو اإلصبع العدواين بإشارته إىل العدد ال ملا بلغه من سنني
ذهن املتلقي التأثري املباشر الذي حتدثه الشيخوخة يف اإلنسان يف صورة شعرية نتأمل 

  تشكيلها الفين يف قوله:
 أصـــبحُت َشـــْيًخا أرى الشَّخصـــِني أربعـــةً 

  

 )٦٥(والشَّخَص َشخصِني لَمَّا َمسَّـين الِكبَــرُ  
  

ًقا فحواه اإلفصاح عن سأمه من عدد السنني اليت آل لَ ويقرر أكثم بن صيفي منطَ 
  إليها قائًال:

 وإّن امــرأً قــد عــاَش ِتســعَني ِحّجــةً 
  

ـــٍة مل َيْســـأَم العـــيَش َجاِهـــلُ إىل م   )٦٦(ئ
  

                                                           
  .٣٣طبقات فحول الشعراء، حتقيق حممود حممد شاكر، القاهرة، د. ت: السفر األول: ص )٦٣(
  .٤٥، ص١٩٧٢ق خليل إبراهيم العطية، بغداد، ديوان عمرو بن قميئة، حتقي )٦٤(
ديوان ذي اإلصبع العدواين، حتقيق عبد الوهاب العدواين وحممد فائق الدليمي، املوصل،  )٦٥(

  .٣٣: ص ١٩٧٣
  .١٠٨: ص ١٩٨٩حياته وخطبه وأمثاله وأشعاره، د. علي حمسن، بغداد،  - أكثم بن صيفي ) ٦٦(
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حقيقة مثرية للدهشة، فحواها أن وعندما نسرب أغوار فكر الشاعر اجلاهلي، تطالعنا 
احلياة يف نظره مقسمة إىل يومني اثنني ال غري! أحدمها يف الضد من اآلخر، فثمة احلياة 

واهلزل، والفرح واحلزن، واالنتصار واهلزمية،  سلم، واجلدَّ املوت، واخلري والشر، واحلرب والو 
خلص الشاعر (عدي بن وما شاكل ذلك من التضاد بني معاين األشياء وطبائعها.. وقد 

  زيد العبادي) هذا التناقض يف هذه الصياغة الشعرية، إذ يقول:
 إّن يوَمْيـــــَك يُوِشـــــُك اليـــــوَم فـــــاعلمْ 

  

 )٦٧(أّي يوَميــــــــَك منهمــــــــا أْن يَــــــــُدورا 
  

كما نقلت   - ومثل هذه النظرة تذكرنا بامللك (املنذر بن ماء السماء) الذي كان 
(ومها يف  نييف السنة، جيلس فيهما عند الغريَّ قد جعل لنفسه يومني  -إلينا املظان 

تلهما وندم على فعله) أحدمها يوم نعيم، واآلخر يوم بؤس، األصل قربان لندمييه، ق
ا، وأول من فأول من يطلع عليه يف (يوم نعيمه) يعطيه مئة من اإلبل شؤًما أي سودً 

ويغرى بدمه  مث يأمر به فيذبح ،ضربان أسود يطلع عليه (يوم بؤسه) يعطيه رأسَ 
ومن سوء طالع (عبيد بن األبرص) أنه   ،..)٦٨(الغريان، فلبث بذلك برهة من دهره

يتة اليت يراها مناسبة له فسخر ه يف املِ كان أول من أشرف عليه يوم بؤسه، وقد خريَّ 
  (عبيد) من هذا العرض وأجابه قائًال:
ــــــــؤِس يف يــــــــوِم بُؤِســــــــهِ  ين ذو الُب  َوَخــــــــريَّ

  

لِّهــــا املــــوَت قــــْد بـَــــَرقْ كُ   يف ِخَصــــاالً أرى 
)٦٩( 

  

صد، فلما مات غذي بدمه الغريان، وقد ضربت وذلك قبل أن يأمر به املنذر ففُ 
، كما نلحظ )٧٠(»يوم لنا ويوم علينا«العرب املثل باليومني املتضادين، من ذلك قوهلم 

                                                           
  .٦٥/ ص٩، ق١٩٦٥مد جبار املعبيد، بغداد، ديوان عدي بن زيد العبادي، حتقيق حم )٦٧(
  وما بعدها. ٨٦/ ٢٢انظر: األغاين (ط. دار الكتب):  )٦٨(
  .٨٨/ ص٣٣، ق١٩٥٧ديوان عبيد بن األبرص األسدي، حتقيق حسني نصار، مصر،  )٦٩(
  .٤٢٦/ ص ٢جممع األمثال، امليداين:  )٧٠(
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م مقسومة على هذين  هذا التضاد يف معادلة احلرب والسلم، فتصوروا أن حيا
ذلك منطلق قرره (سالمة بن جندل)، وهو نابع من نظرة مشولية تكاد تغدو احلدين، و 

  ليه، إذ ضم ديوانه قوله:اسخة يف وعي اجملتمع الذي ينتسب إر 
ـــــــــةٍ  ـــــــــوُم مقامـــــــــاٍت وأنِدي  يومـــــــــاِن ي

  

 )٧١(ويوُم َسـْريٍ إىل األعـداِء تأويـب 
  

لقبائل ال ا ،هذه النظرة على مستوى األفراد أيًضا مغزىوبإمكاننا أن نستوعب 
  أو اجلماعات حسب، وذلك ما نتأمله يف قول قيس بن احلدادية:

ــــِد ُمَســــرَبالً  ــــوٌم يف احلدي ــــاَي ي  فـََيوَم
  

ـــــا  ـــــْيِض األوانـــــِس َالِهي ـــــوٌم مـــــع الِب  )٧٢(وي
  

والنهار) فهما أيًضا شطرا  -اجلديدين (الليل  وقد نلحظ هذا التضاد يف كرِّ 
ما  عالمة من عالمات تذكري اإلنسان بأن احلياة يف داللتهما الزمنية، من حيث كو

ة ال حمالة طال الشوط فيها أم قصر، وذلك ما يراه ذو نافد -ا يف كرمه -ه حيات
  اإلصبع العدواين، القائل:

ـــــــــــا ـــــــــــُل والَنهـــــــــــاُر مًع ـــــــــــا اللي  أهلكن
  

ـــــــّدهُر يعـــــــُدو ُمَصـــــــمًِّما َجـــــــَذَعا   )٧٣(وال
  

سقط عليهما ن الناس تُ أيف (اجلديدين) زمًنا حمتوًما، و  كانت (اخلنساء) ترى  وإنْ 
  فسادها، ملخصة هذه الرؤية يف قوهلا:
 إّن اَجلديــديِن يف طُــول اختالِفهَمــا

  

ال يـُْفِســـــداِن ولكـــــْن يفُســـــُد النّـــــاسُ  
)٧٤( 

  

أما ابن مقبل فيجعل الدهر مرادفًا للزمن، من حيث توزعه على تارتني، تارة للموت، 
                                                           

  .٩٤/ ص١: ق١٩٦٨ديوان سالمة بن جندل، حتقيق فخر الدين قباوة، حلب،  )٧١(
حياته وشعره ضمن كتاب (عشرة شعراء مقلُّون)، صنعه د. حامت  –قيس بن احلدادية  )٧٢(

  .٤٤/ ص١٥: ق١٩٩٠الضامن، بغداد، 
  .٥٥/ ص٩ديوان ذي اإلصبع العدواين: ق )٧٣(
  .٨٨ديوان اخلنساء: ص  )٧٤(
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  وأخرى للحياة، قائًال:
 اِن فمنهمــــــاومــــــا الــــــّدهُر إالّ تَارتَــــــ

  

 )٧٥(أمــوُت وأخــرى أبتغــي العــيَش أكــدحُ  
  

ذا وبذلك ميكننا القول إ ن التضاد املستنبط من جريان الزمن، ما كان له أن يغدو 
التجسيم الواضح، دون اعتماد تلك املعادلة العددية اليسرية املفصحة عن امتالك الشيء 

  .الواحد وجهني اثنني، أحدمها نقيض لآلخر أو بالضد منه

  العدد... ودالالته االجتماعية:

يبدو أن بعض الشعراء اجلاهليني قد وجد يف القيمة احلسابية للعدد وسيلة فضلى 
ر فيها من يف التعبري عن جتارب احلياة اليومية، وخواجل النفس اإلنسانية، وإبراز ما يؤثِّ 

الشاعر إيصاهلا بكلمة أخرى كان العدد بؤرة الفكرة اليت أراد  عوامل معنوية أو مادية.
االنتباه إىل ما حيصر يف نطاقه. من ذلك ما  إىل مجهوره، فضًال عن أثره يف شدِّ 

نتماء، الالذي كانت حياته متأرجحة بني التفرد وا معلقة طرفة بن العبديطالعنا يف 
أوجزها يف  ،لتمسكه خبصال وملذات صام عالقته بقبيلته ولومها إياهجممًال أبعاد انف
ال غري، عدَّها دافًعا من دوافع تشبثه باحلياة، وعدم مباالته باملوت مىت  ثالثة أشياء

ذا الوضوح  حان موعده! وما كان هلذه الصيغة التعبريية أن تتبلور يف وعي املتلقي 
هي الشغل الشاغل للشاعر، دون  والمرأة والفروسية الخمر، ويدرك أن ءواجلال

الفين للصور الشعرية اليت  كوين العنصرتإىل جانب أثرها يف  ،(األماين الثالث)
 
ُ
  عة يف هذه األبيات:دَ وْ انبثقت منها، امل

 َولَــوال ثــالٌث ُهــنَّ ِمــْن ِعيشــِة الفــىت
  

 َوَجـــــدَِّك مل أْحِفـــــْل مـــــىت قَـــــاَم ُعـــــوَّدي 
  

 فمــــنُهّن َســــْبقي العــــاذالِت ِبَشــــْربةٍ 
  

 َمْيـــــٍت مـــــىت مـــــا تـُْعـــــَل باملـــــاء تـُْزبِـــــدِ كُ  
  

                                                           
  .٢٦: ص ١٩٦٢ديوان ابن مقبل، حتقيق د. عزة حسن، دمشق،  )٧٥(
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ُ
ـــــادى امل ـــــرِّي إذا ن ـــــاوََك  ضـــــاُف ُحمَنًَّب

  

 كِســـــــــيِد الَغَضـــــــــا نـَبَّهتَـــــــــُه املتـــــــــورِّدِ  
  

 وتقصــُري يــوِم الــّدجِن والــّدجُن ُمعِجــبٌ 
  

ـــــدِ   َُعمَّ
 )٧٦(بِبَـْهَكَنـــــٍة حتـــــَت الطّـــــراف امل

  

م صيغة مثلى من يب سلمى، اليت تقدِّ ا القبيل تطالعنا أبيات زهري بن أومن هذ
لت املرتكزات ن زاوية نظر شكَّ التحكيم، وحتقيق قيم العدالة، وإحقاق احلق م

مقاطع احلق اليت ال تتجاوز (القسم، والتحاكم، والبينة)  ا(الثالثة) بوتقة انصهرت فيه
  يف أوجز لفظ وأوىف معىن، وذلك يف قوله:

 احلــــــــــــقَّ َمْقَطُعــــــــــــُه ثَــــــــــــَالثٌ  فَــــــــــــإنَّ 
  

 )٧٧(َميِـــــــــــــٌني أو نَِفـــــــــــــاٌر أو َجـــــــــــــَالءُ  
  

) مل جيد ما يتعلل به بعد أفول شبابه ويبدو أن الشاعر (مالك بن حرمي اهلمداين
ي ـواشتعال رأسه شيًبا، غري إعالنه التمسك مبناقب أربع، فهي ذخريته ملا بقي من سن

، يف تنظريه الصيغة التعبريية إثبات وجوده، وإعالء شأنه، وُمتََّكُؤهُ ه يف عمره، ووسيلتُ 
سوقًا لطيًفا فيه اقها ها الفين الذي سبالعن طموحه اإلنساين يف الوجود، وقاملفصحة 

وعلى حنو مؤثر وممتع، استدر فيه تعاطف مجهوره وهو مستمع إىل مفاخرة شاعره 
  رى، والعفة، والكرم) يف قوله:مبناقبه األربع هي (النجدة، والقِ 

 ّنينإفــفــإْن يَــُك َشــاَب الــرأُس مــين 
  

 أَبيــــُت علــــى نفســــي َمناِقــــَب أْربـََعــــا 
  

 فواحـــــــــــــدٌة: أْن ال أبيـــــــــــــُت ِبَغـــــــــــــرَّةٍ 
  

 إذا مـــا َســـواُم احلـــيِّ حـــويل َتَضـــوََّعا 
  

 وثانيــــــــــٌة: أْن ال ُأَصـــــــــــمَِّت كلبَـنَـــــــــــا
  

 إذا نـَــــَزَل األضــــياُف ِحْرًصــــا لتودَعــــا 
  

ــــــــــــذََّع جــــــــــــاريت ــــــــــــٌة: أْن ال تـَُق  وثالث
  

 إذا كـــــان جـــــاُر القـــــوِم فـــــيهم ُمَقـــــذَّعا 
  

ـــــــــــَل ِقـــــــــــْدَرنا  ورابعـــــــــــٌة: أْن ال ُأَحجِّ
  

 )٧٨(َعاِء لَنْشــبَـ علــى ْحلِمهــا حــَني الشــتا 
  

                                                           
  .٣٢: ص ١٩٥٣بن العبد، حتقيق كرم البستاين، بريوت، ديوان طرفة  )٧٦(
  .٧٥شرح ديوان زهري بن أيب سلمى: ص  )٧٧(
، ٤األصمعيات، األصمعي: حتقيق أمحد حممد شاكر، وعبد السالم هارون، مصر، ط )٧٨(

  .٦٤/ ص ١٥: ق١٩٧٦
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ولعل لبيد العامري وجد يف داللة رمز (أم البنني األربعة) أفضل صيغة ينطلق منها 
األم، وتأكيد احرتامهم هلا، وإبراز توحد كلمة أبنائها (األربعة) إىل جانب بفخره اجلماعي 

م إىل أب واحد، يف صياغة فنية تساوق طرفاها يف قوله:   الفخر بانتسا
ـــــــــــ ـــــــــــو أُمِّ البن  ني األربعـــــــــــهحنـــــــــــُن بُن

  

 )٧٩(وحنن خـري عـامر بـن صعصـعه
  

وعمد بعض الشعراء إىل تصوير الصراع والتضاد القائم يف النفس واحلياة واألشياء، 
يف قول عبد  َوْجهاهاح ضَّ وَ يف معادلة ذات طرفني أو قطبني، أحدمها بالضد من اآلخر، تَـ 

  قيس بن خفاف:
ُــــــــــــؤاِدَك مــــــــــــرةً   وإذا َتَشــــــــــــاَجر يف ف

  

 )٨٠(َمـــــــْد لألعـــــــفِّ األْمجَـــــــلِ أمـــــــراِن فاعْ  
  

ن الشاعرة (صفية الباهلية) مل جتد أفضل صيغة تعبريية يف رضاء أخيها من حىت إ
أحدمها، ويرتك اآلخر يف انتظار  تشبيه نفسها وإياه بغصنني مثمرين قبل أن يفسد الزمن

  فساده، إذ تقول:إ
 ُكنّـــــا َكُغصـــــنِني يف ُجْرثُومـــــٍة َمسََقـــــا

  

ــــــَجرُ ِحيًنــــــا بأحســــــِن مــــــا يَ    ْســــــُمو لــــــه الشَّ
  

 حــىت إذا قيــل قــْد طَالــْت فروُعُهمــا
  

 اُمهـــــــــا واســـــــــتُنِظَر الثَّمـــــــــرُ ئوطـــــــــاَب في 
  

 أخــــىن واِحــــِدي َريْــــُب الزَّمــــاِن ومــــا
  

ـــــى شـــــيٍء وال يَـــــَذرُ   ـــــاُن عل  )٨١(يُبقـــــي الزّم
  

ونلمح معطيات استعمال العدد يف صياغة فنية شعرية عند املمزق العبدي إذ 
                                                           

  .٣٤١شرح ديوان لبيد العامري: ص  )٧٩(
د شاكر، وعبد السالم هارون، مصر، املفضليات، املفضل الضيب، حتقيق أمحد حمم )٨٠(

  .٣٨٥/ ص ١١٦: ق ١٩٦٤
؛ وانظر: شرح ٦٦/ ٧، ١٩٦٤عيون األخبار، ابن قتيبة (ط. دار الكتب مصورة)، مصر، ) ٨١(

  .٣٩٤/ ١احلماسة، للتربيزي: 
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املوت وحتميته حىت وإن كان يف رعاية حازيني وكاهن، بعد أن لنا تشاؤمه من  صور
ه كفيل بدفع الشر واألذى، فكيف تمائمه ورقيِّ ر يف النفوس أن واحًدا من هؤالء بوق

  إذا كانوا ثالثة! ذلك ما أودعه يف قوله:

 ولـــو كـــاَن ِعْنـــدي َحازيَـــان وَكـــاهنٌ 
  

ُـــــــــنحِّسُ وَعلَّـــــــــ 
 َق أحناًســـــــــا علـــــــــّي امل

  

 يــــــُث كنــــــت منيــــــِيت تتــــــِين حألإذْن 
  

ــــــا َهــــــاٍد إيلَّ ُمَعْفــــــِرسُ    )٨٢(َخيــــــبُّ 
  

دون إغفالنا أن هناك شواهد  - هدنا به من أبيات شعرية تشسخنلص مما ا
ر للشعراء إىل أن العدد قد وفَّ  –أخرى تصب يف هذا اجملرى وتكاد تغدو نظريًا هلا 

م احلياتية، ومعاجلة شؤون جم تمعهم من اجلوانب صيغة للتعبري عن أفكارهم، وجتار
بعض عقائد  أظهرتدينية فضًال عن امتالكه رموزًا  ،االجتماعية واخللقية والنفسية

حساب للزمن يف  تذا داللة زمنيةاجملتمع وتقاليده وأعرافه وطقوسه وشعائره، 
وكينونته من جهة،ومقداًرا للعمر الذي بلغه اإلنسان يف شوط احلياة، وما  هريانج

به من حال إىل حال من جهة ال املعدودة يف تصوير هيئته وتقلُّ تفعله السنون الطو 
  أخرى.

ن العدد لفظًا وصياغة يف دالالته املختلفة قد أسهم يف وقد ال نغايل إن قلنا إ
د مالمح الصورة املودع فيها على حنو أشعرت يف مللمة أشتات املضمون الفكري، وحدَّ 

بعد أن جعل الشعراء من هذا العدد  ،ستجابةنفس املتلقي املتعة والفائدة والتأثري واال
  ا مشحونًا باإلحساس والعاطفة واخليال.أثرًا فنيًّ 

                                                           
  .٩٧/ ص٤٤١، ت ١٩٢٩األوىل،  ١محاسة البحرتي، البحرتي، مصر، ط) ٨٢(



  ٧٥

  
  
  

  السبر الجمالي اللغوي واألدبي
  في كتاب (تحفة األدب) للدكتور محمد بن أبي شنب

  
  )(ماجد أبو ماضيد. 

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

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

وجملدات، لنصل إىل املكتبات  ا؛ وتتابع يف اجلمل لكي تعطينا موضوعات تكون كتبً الً مج
الثاقبة واألفكار الراجحة واآلراء السديدة واحلكيمة، فنحن  ةبالرؤي اململوءةاليت تضم كتبه 
ا ذات قيمة عالية وأمهية عظيمة يف خمتلف أمام شخصية غ ري عادية يف وقتنا احلاضر، أل

ا هذا اإلنسان املبدع؛ هذا يف وقتنا احلاضر فكيف به يف وقته (وقد العلوم اليت ألَّ  ف 
ء قليلي العدد يف اجملتمع؟ وإنين إذ ) وكان العلماء األجالَّ ١٩٢٩ – ١٨٦٩عاش بني 

 ،الدكتور حيىي فارسب ممثَّالً  باملركز اجلامعي الم واالتصالأشكر معهد اللغات وعلوم اإلع
على حسن اختيارهم  افإنين أشكرهم أيضً  ،ة على تنظيمهم هذا املؤمتر املوقريَّ بوالية املدِ 

هلذه الشخصية العربية اجلزائرية، وتسليط الضوء على جوانب خمتلفة من العلوم اليت أحاط 

                                                           
)( .باحث وأستاذ يف جامعة دمشق 
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٧٦

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

لكنه مل يتجنس  ،بأنه حيسن الفرنسية كأهلها اللغته العربية علمً  اوقد كان خملصً 
المتحان طلبة  فعندما قدم إىل تونس (كان يشرف على جلنة .باجلنسية الفرنسية

 وكان يلمُّ ، )١(ه اجلزائري)كان يرأس اجللسات مبالبسه اجلزائرية وبزيِّ و  ،البكالوريا
نح لقب (دكتور) من ، إضافة إىل أنه مُ )٢(باإليطالية واألملانية واإلسبانية والرتكية

ة يمن أعضاء اجملمع العلمي العريب بدمشق، وأكادمي ااجلامعة اجلزائرية، وكان عضوً 
من  اومل يهمل تثقيف نفسه برتاث العرب ولغتهم، حىت كان واحدً  ..)٣(وم بباريسالعل

لآلداب العربية باجلامعة الفرنسية باجلزائر حيث  اعلماء اللغة واألدب، وصار أستاذً 
فكان  اوأعطى للكتب والبحث العلمي قيمة واهتمامً  ،خدم اجلامعة خدمات عظيمة

 ١٩٢٨العاملية كمؤمتر املستشرقني يف الرباط عام ل بالده يف املؤمترات خري من ميثِّ 
  …كسفوردأومؤمتر املستشرقني يف 

شهدته «: )٤(ببلده وعروبته ودينه كما شهد بذلك أحد أصدقائه انراه متمسكً و 
كسفورد وهو يف لباسه الوطين: عمامة ألفرنسية يف مؤمتر املستشرقني يف خيطب با

 صفراء وزنار عريض وسراويل مسرتسلة ومعط
ً
 اف من صنع بالده، وظننتين أستمع عامل

من أكرب علماء فرنسا وأدبائها، يف روح عريب، وثقافة إسالمية..مجع اهللا له بالغة 
  .»القلم وبالغة اللسان..

                                                           
، مأخوذ عن كتاب صاحل اخلريف، سلسلة ١٩٢٩لة نشرت يف املقتطف سنة ) ورد هذا يف مقا١(

  .١٣٨يف األدب اجلزائري احلديث، حممد السعيد الزاهري، ص
  .٢٦٧-٦/٢٦٦) األعالم للزركلي ٢(
  .١٨٩) املصدر السابق، وانظر معجم أعالم اجلزائر، عادل نويهض، ص٣(
  .٣٣٨حممد كرد علي ص  –) املعاصرون ٤(
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  أبي شنب: بن فات الدكتور محمدأعمال ومؤلَّ 

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

على الدكتوراه يف األدب يف عهد االحتالل الفرنسي، وأول من تأستذ يف كلية اآلداب 
على الفرنسيني، وأول من دخل منهم يف اجملامع  اجبامعة اجلزائر اليت كانت حكرً 

 لىميتد إنتاجه عو لى يديه عدد منهم، ج عاللغوية وحضر مؤمترات املستشرقني وخترَّ 
أكثر من ثالثني سنة، فآثاره بدأت تظهر يف اجمللة اإلفريقية منذ أواخر القرن التاسع 

من أمهها كتاب (حتفة األدب يف  اف كتبً عشر واستمرت يف الغزارة والعطاء، كما صنَّ 
 -و(معجمط) بالعربية والفرنسية،  - ط) و(أبو دالمة وشعره -ميزان أشعار العرب

ط)  -ط) بأمساء ما نشر يف املغرب األقصى (فاس) من الكتب ونقدها، و(فهرست
  ملا اشتملت عليه خزانتا الكتب املخطوطة يف اجلامع الكبري واجلامع الصغري باجلزائر.

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

ط) ثالثة أجزاء، و(األلفاظ الرتكية والفارسية الباقية يف  -اجلزائر وتونس واملغرب
ها عدة من نفائس الرتاث العريب وحالّ  اط) رسالة، ونشر كتبً  -اللهجة اجلزائرية

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

اإلسالمي وال سيما ذلك الذي أنتجه  -كما أنه ساهم يف نشر الرتاث العريب
اجلزائريون أنفسهم، ويبدو أن ميوله الشخصية قد ساعدته على ذلك، ألننا جنده قد 

إذ كانت أطروحة الدكتوراه عن أيب  ،اجلامعية ختصص يف الرتاث يف حتضري رسائله
                                                           

  .٢٦٧-٦/٢٦٦ ) األعالم٥(
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دالمة وشعره، وقد نشر رحلة الورتالين مقابلة على نسخ عدة، والبستان البن مرمي، 
وقد اتبع يف التحقيق مناهج  لغربيين، ونبذة من رحلة ابن عماروعنوان الدراية ل

وينبه على املستشرقني اجلديدة، فكان يقابل النصوص ويعلق عليها ويفهرس الكتب 
  . )٦(األخطاء بطرق علمية

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

ا ترقى ألن تدرس  إن هذا البحث يسعى إىل الغوص يف السمات األدبية واللغوية أل
ا وكانت األبرز يف أي موضوع ق فيها.. فلقد آثرت إبراز عمَّ تَ ويُـ  هذه السمات اليت وجد

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

  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

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

  شجع على هذا البحث عدة أمور: والذي

منا الفضول  د عند كلٍّ اليت تولِّ ية الالفتة امتالك هذه الشخصية السمات اإلجياب – ١
واليت ملسناها من خالل مؤلفاته ومؤلفات من حتدث عنه؛ حيث قال  ،ملعرفة املزيد عنها

                                                           
  جامعة اجلزائر. -) مقدمة كتاب (حتفة األدب) بقلم: أبو القاسم سعد اهللا٦(
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من الواجب أن نشري إىل مجيع أعماله يف اجلملة حىت يتجلى «: )٧(أحد أصدقائه الفرنسيني
بـ (يا شيخنا).. كان  لنا نشاطه العلمي، فقد كنا نرجع إليه، ونستضيء بضيائه، وكنا نناديه

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

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

  التنوع األديب واللغوي. إضافة إىل
  اصورً  عنه ألنه نقل ،للعصر الذي عاش فيه اميكن اختاذ هذا العامل منوذجً  -  ٤
  مؤلفاته املتنوعة والشاملة. يفكاملة 
ذه الشخصية اليت نعدها قدوة يف طلب العلم وخدمته ويف - ٥  االقتداء 

  وبتنا..االعتزاز بديننا وعر 
دة إن لكل علم جماله واختصاصه، ولكل موضوع مفرداته وكلماته، ألن الكلمة عُ 

ا حسب ما ميليه عليه فكره وخياله وفنه وإبداعهويعربِّ  يستعملها ،الكاتب  … 
غ رؤاه ويفرِّ  ،تبحث يف موضوعات يريد التعبري عنها افيؤلف من هذه الكلمات نصوصً 
الفائدة  ،من كل هذا الغرضو  …ا املوضوع أو ذاكونظراته من خالل كتابته يف هذ

من األفكار املطروحة واملعاين اليت يبتغي الكاتب إيصاهلا إىل القارئ، وهذا ما جنده يف 
 اخاصًّ  ااأللفاظ ال تفيد حىت تؤلف ضربً «): ٤٧١(ت: )٨(قول عبد القاهر اجلرجاين

ا إىل وجه دون وجه من الرتكيب والرت  وال يستطيع أي  »تيبمن التأليف، ويعمد 
إنسان مارس الكتابة إيصال مجيع املعاين املتقدة يف ذهنه إىل املتلقي إال إذا امتلك 

                                                           
  ، وهذا القول للعامل ماسيه زميل الشيخ ابن أيب شنب جبامعة اجلزائر.٣٤١انظر املعاصرون ص  )٧(
  .٤انظر أسرار البالغة ص )٨(
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إن املعاين كاجلوهر يف «: اأيضً  )٩(قدرة إبداعية وموهبة قوية، ويف هذا يقول اجلرجاين
ه عنه.. فما كل أحد يفلح يف شق الصََّدفة ويكون الصدف ال يربز لك إال أن تشقَّ 

  .»…تحت له ذلك من أهل املعرفة، كما ليس كل من دنا من أبواب امللوك فُ يف
  ملخص كتاب (حتفة األدب يف ميزان أشعار العرب): -

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

إقبال الناس على هذا الكتاب قد جعله من حسنات ابن أيب شنب، وحنن ال نشك 
ظهور مؤلفات أخرى يف  معو  نتيجة ملمارسته الطويلة للتعليم. يف أن هذا العمل جاء

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

، الً مفصَّ  اكتاب يبحث يف علمي العروض والقوايف، فيشرح ما فيهما شرحً هذا ال
على أنين مل أجده يقسم الكتاب الذي بلغت صفحاته مئة واثنتني ومثانني صفحة، 
بل بدأ بالعناوين مباشرة، فقد بدأ الكتاب بعد املقدمة بعنوان (العروض) مث يورد 

ا صحيح أوزان الشعر العريب العلم بقوله: (العروض علم بأصول يتعريف هذا  عرف 
من فاسدها، وبعبارة أخرى العروض ميزان الشعر العريب الذي ُمييَّز به صحيح الشعر 

  .)١١(العريب من فاسده من جهة الوزن فقط)

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

يعرض عليه غريه؛ ألن من معاين لفظة عروض، ما يعرض عليه الشيء. وقيل: إن 
                                                           

  .١٤١نفسه ص  )٩(
  .٤) املقدمة ص١٠(
  .٧) حتفة األدب ص١١(
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ا تربكً  ،وهي تسمى العروض ،اخلليل بن أمحد وضع هذا العلم يف مكة املشرفة  افسماه 
بوزن  اصدً ، مث ينتقل إىل الشعر وتعريفه له: (الشعر هو الكالم املوزون ق)١٢(ا) اوتيمنً 
  ويتناول كل كلمة يف هذا التعريف ويشرح املقصود منها... ،)١٣(عريب)

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

ا: (تغيري غري خمتص بالعلة ويعرِّ  ثواين األسباب وال يدخل إىل العروض فها بأ
ويتابع بذكر ، )١٤(والضرب، أي اجلزء األخري من الصدر واجلزء األخري من العجز)

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

 ط بــــالوفِر كامــــلٌ طويــــٌل َميــــدُّ الَبْســــ
  

 ويَهـــــــــزَُج يف َرْجـــــــــٍز ويـُْرِمـــــــــُل ُمْســـــــــرِعا  
  

 تـَْقَتِضــْب لــه اضــارِعً  افســرّْح خفيًفــ
  

 )١٥(َمــِن اجتــثَّ ِمــْن قُــرٍب لتُــدرَِك َمطَمعــا  
  

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

  من قصائد خمتلفة يف عصور خمتلفة. اأبياتً 
بعد ذلك يبدأ بعنوان جديد هو (القافية) ويعرفها بقوله: (هي من آخر ساكن 
من البيت إىل أول متحرك قبل ساكن بينهما، وبعبارة أخرى: هي جمموع الساكنني 

املتحرك الذي قبل الساكن األول، اللذين يف آخر البيت وما بينهما من املتحركات، و 
 وتكون حينئٍذ بعض كلمة، أو كلمة أو كلمة وبعض أخرى، أو كلمتني وبعض أخرى)

                                                           
  .٨ه ص) نفس١٢(
  ) نفسه.١٣(
  .١٦) نفسه ص١٤(
  .٢٩) نفسه ص١٥(



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

  

٨٢

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

 متكــــــــــاوٌس مرتاكــــــــــٌب متــــــــــداركٌ 
  

متـــــواتٌر ِمـــــْن بـَْعـــــِده املـــــرتادفُ  
)١٧( 

  

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

حبر األ - وينتقل إىل عنوان جديد وهو (تذييل على ما تقدم من علم العروض
ذج عليها مقطعة إىل (وهي ستة أحبر) ويعرض منا املهملة): فيذكر هذه األحبر

ا.. إىل أن يقف عند فنون الشعر السبعة، ويشري إىل أن من اخرتعها هم  تفعيال
ا خمالفة ألوزان العرب.. مث يذكر  ااألدباء املولدون؛ لذلك ال تسمى شعرً  ألن أوزا

  لكل قسم منها. امها ويورد أشعارً أقسا
 -ب) حيث ذكر العناوين(فهرست األبوا وخيتم الكتاب بفهارس متنوعة بدأها بـ

 -(فهرست أمساء الرجال والنساء والقبائل) - مث (فهرست آيات القرآن العظيم)
(فهرست األلفاظ) وهي  -(فهرست القوايف) حيث صنفها حسب البحور العروضية

 -األلفاظ املشروحة يف حواشي الكتاب وقد جاءت حبسب احلروف اهلجائية
  (فهرست االصطالحات).

ا يف مؤلفاته إن السمات وامل عام وكتابه  بوجهٍ زايا اجلمالية األدبية اليت وجد
خاص؛ اتسمت باجلمالية اليت جعلته  بوجهٍ (حتفة األدب يف ميزان أشعار العرب) 

أسلوبه مبيزة طبع بطابعها، فقد ألفيت من هذه املزايا ما  عن غريه، وميز اوخمتلفً  امتفردً 
  سأورده يف الفقرات اآلتية:

                                                           
  .١١٠) نفسه ص١٦(
  .١١٤) نفسه ص١٧(
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  :ءمة الكلمات للموضوع األدبي المطروقمال - الً أو 

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

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

ولزوم ما يلزم وامتناع ما  ،يف عدد األجزاء ويف جواز ما جيوز فيها ااألبيات، مستويً 
فإننا جندها  املستعملةفلو تأملنا هذه املفردات  »ميتنع، ويشرتط فيها التزام الروي..

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

(الشعر) فجاءت هذه املفردات كلها لتعرب عن موضوع واحد يصب يف جمرى واحد 
ة املركونة ينسجم مع الفكرة األدبي الغويًّ  اوهو تعريف القصيدة، وكذلك جنده يعرب تعبريً 

عندما يتحدث عن فنون الشعر السبعة فنراه يبسط القول يف الفكرة  ،بذهنه وفكره
هذه الفنون ، )١٩(ويسهب يف التعبري عنها بألفاظ تناسب املوضوع وتتحدث يف صلبه

السبعة وهي السِّْلِسلة والدُّوبـَْيت واملوشح والقوما وكان وكان واملواليا والزََّجل، اخرتعها 
ا خمالفة ألوزان العرب، وهي قسمان:  ااملولدون، ولذلك ال تسمى شعرً األدباء  ألن أوزا

، وقسم ملحون ال اوهو السلسلة والدوبيت وقيل املوشح أيضً  ،قسم معرب ال حلن فيه
مدروس  - عنده  -فالتعبري اللغوي   …إعراب فيه وهو القوما وكان وكان والزجل

 ،ريد التعبري عنه من أفكار ورؤى ووجهات نظرومتقن، ومفرداته مطواعة للتعبري عما ي
الكلمات املعربة عن املعاين املستورة يف ذهنه وفكره، ويسخرها خلدمة هذه  لمعفيست

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



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

  

٨٤

األلفاظ خدم املعاين، وكانت املعاين هي «: )٢٠(املعاين، وهذا ما أورده اجلرجاين بقوله
 كان كمن أزال الشيء املالكة سياستها املستحقة طاعتها، فمن نصر اللفظ على املعىن

االستكراه، وفيه فتح أبواب العيب والتعريض  ةعته وذلك مظنَّ عن جهته وأحاله عن طبي
  .»ْني للشَّ 

   : المنهجية في عرض األفكار:اثانيً 

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

الشعر «: )٢١(الً  عندما يعرف الشعر قائوبنيِّ  جليٍّ  على حنوٍ كل فكرة، ونلمس ذلك 
ما ال فائدة له من األلفاظ  »الكالم«بوزن عريب، فخرج بقويل  اهو الكالم املوزون قصدً 

م املنثور، فإن النثر غري وخرج بقويل (املوزون) الكال…املركبة ولو كانت موزونة
بغري قصد وإمنا جاء وزنه  االكالم الذي جييء موزونً  »اقصدً «وخرج بقويل  …موزون

ما خالف األوزان اليت استعملها شعراء العرب يف  »عريب«وخرج بقويل  …على اتفاق
  .»اجلاهلية وصدر اإلسالم كالبحور املهملة.

حيث يبدأ باملعىن الكلي مث  ،إن هذا املنهج يريح القارئ واملستزيد يف طلب العلم
ج العقل اإلنساين فإنه  ينتقل منه إىل اجلزئيات والتفصيالت، وهذا النهج هو نفسه 

فعند زيارتنا ألي مكان ننظر نظرة عامة وإمجالية  ،ينتقل من الكليات إىل اجلزئيات
ليف يضع أزاء.. كما أن هذا األسلوب يف التلنظر إىل األجمث نبدأ بالتحليل وا ،إليه

النقاط على احلروف دومنا إبطاء أو غموض، فهو يدعم نظريته وأفكاره وتعريفاته 
باحلجج والرباهني واألدلة احلكيمة؛ ويثبتها مبا هو موجود يف أشعار العرب أو مبا هو 

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

يتزّكى لنفِسهِ     َمْن تزّكى فإمنا  

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

ضكم ِبسحرِهمن أر     يريد أن ُخيْرَجكم.  
 يستشهد بأحاديث الرسول الكرمي  -ومن املنطلق ذاته  - اوجنده أيضً 

  .)٢٤(فيقول: إنه من منهوك الرجز

  »أنا ابُن عْبِد املطلبْ   أنا النيبُّ ال َكِذب) «١

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

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

                                                           
  .٩، وانظر حتفة األدب ص ١٨فاطر  )٢٢(
  .٩، وانظر حتفة األدب ص٣٥الشعراء  )٢٣(
 – ٥٤ويف املغازي  – ٦١، ٥٢، واحلديث يف البخاري (جهاد) ٩نظر حتفة األدب صا )٢٤(

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

بعنوان (جهود ابن مالك يف اللغة والصرف) للباحث ماجد أبو  ه) انظر رسالة الدكتورا٢٥(
  جامعة دمشق. -ماضي 
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٨٦

اخلية مجيلة إىل جانب السمات اإلعجازية : أن يف قرآننا الكرمي موسيقا داألول
  …والبالغية

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

   سمة التوضيح والتفصيل:: اثالثً 
 استعمالوالليونة يف  ،السهولة يف التعبريكان ينحو شيخنا ابن أيب شنب حنو 

الرتاكيب اللغوية اليت ال تستعصي على الفهم السريع ملا يورد من أفكار، فاللغة هي 
ا أداته كوهي عنده تؤدي  ،رمز التعبري وأداة املعاين الريشة عند وظيفة مجالية؛ أل
ا يتم التعبري حات.. وهي اهلدف األمسى عند الكتابةالرسام واإلزميل عند النَّ  ؛ ألن 

ا عىن جبمال األسلوب أو بالغة العبارة، وملَّ ر، ومل يكن يُ عما نريد طرحه من معاٍن وِفكَ 
خذ العلم وماذا يعنيك أكان بأسلوب طلي أم  «:  )٢٦(ئل عن ذلك أجاب بقولهسُ 

كم زخارف نَّ رَّ غُ وحسبك أنك فهمت عين ما أريد وال تَـ  ،كان بأسلوب غري طلي
ااأللفاظ وتز  وهذا ما جنده عند  »وهل اللغة وأساليبها إال أداة للفهم والتفهيم ،ويقا

ما يقول يف تعريف  افلنالحظ أيضً  ،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 قسمان 

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

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

  نرتنت).إلا( منشورة يف الشابكة
  .١٥و  ١٤و  ١٣، ١٢انظر حتفة األدب ص  )٢٧(
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ج: هو الذي يكون يف حرفني من اجلزء.. واملفرد مثانية احلروف، واملزدوِ 
، واألمر نفسه نالحظه يف كتابته وحديثه عن العلة حني »…أربعةج .واملزدوِ …هي
العلة تغيري غري خمتص بثواين األسباب وال يدخل إال العروض والضرب أي «: )٢٨(يقول

  اجلزء األخري من الصدر واجلزء األخري من العجز، والعلة قسمان:

والتسبيغ..  قسم زيادة، وقسم نقصان.. وأنواع الزيادة ثالثة: الرتفيل والتذييل
  .»…فالرتفيل

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

جه واضح وأسلوبه سهل  يف قراءة ماترميز.. فال جند أي عبء أو ثقل  يكتب؛ ألن 
غري متبدل وال  ادً موحَّ  ابع أسلوبً فقد اتَّ  ،ظم كتاباتهوهذا ما نلفيه يف مع …وبّني 
فهو كالشجرة  ،فهو جيمل القول يف موضوع واحد مث يتفرع إىل اجلزئيات …متغري

اليانعة بشكلها واملفيدة برتكيبها، فتأيت لغته  ،اليت تتفرع إىل أغصان لتحمل لنا الثمار
د قراءته ألية فكرة يوردها بأنه مغذية للروح مقوية للنفس واجلسد، ويشعر القارئ بع

يف  الوضوح واالنسياب يف قالب منأضاف واستزاد، وبأنه وصل إىل نتيجة مقنعة 
القافية نوعان: إما مطلقة وهي املتحركة الروي، «: )٢٩(التعبري، فنالحظ ذلك يف قوله

وأما املقيدة فثالثة  …وإما مقيدة وهي الساكنة الروي، فاملطلقة ستة أنواع
  .»…أنواع

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

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

وتثبيت قاعدة معينة   ها الرتكيز على فكرة حمددة؛واألحباث بكلمة (تنبيه) ويريد من
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 يدخل إىل 

يف الفكرة، وإننا  اونضجً  االلباب وال يظل على القشور، فنجد يف هذه التنبيهات عمقً 
من الصفحة اخلامسة بعد  اموجودة يف النصف األول من الكتاب؛ لكنه بدءً نلحظها 

اية الكتاب مل يضع أي تنبيه وكأين به أنه استوىف كل أفكاره يف اجلزء  ،املئة وحىت 
خاصة أن هذا اجلزء خيتلف عن اجلزء األول من حيث طبيعة و  …الذي يطرح ويشرح

من الكتاب كل ما يتعلق بأوزان حبور املوضوعات، فقد كان يناقش يف اجلزء األول 
ما تتميز به من عوامل األدب ليغوص يف أعماقها ويغور في احبرً  االشعر، فتناوهلا حبرً 

 خاص ومل جيد أي داعٍ  بوجهٍ والعروض.. أما اجلزء الثاين فقد حنا فيه إىل التعريفات 
تعريفه  من خالل الً لوضع التنبيهات، فقد استوىف كل ما يريد أن يقوله عن القافية مث

هي من آخر ساكن يف البيت إىل أول متحرك «: )٣٠(ه فيقولليوشرحه وإيراد أمثلة ع
قبل ساكن بينهما، وبعبارة أخرى هي جمموع الساكنني اللذين يف آخر البيت وما 
بينهما من املتحركات، واملتحرك الذي قبل الساكن األول، وتكون حينئذ بعض كلمة 

وهنا جند أن هذا الكالم مل  »، أو كلمتني وبعض أخرى..أو كلمة، أو كلمة وبعض
، قوله عن القافيةألنه كالم تقريري استوىف فيه كل ما يريد أن ي ،حيتج إىل أي تنبيه

وقام بإيضاح ما يريد إيضاحه حني ذكر يف التعريف تركيب (وبعبارة أخرى) فقد أعاد 
جل ذلك وجد أنه من احلكمة التعريف بصورة ثانية وبطريقة خمتلفة عن األوىل، من أ

ألن الفكرة أشبعت بالدراسة والتعريف؛ وإذا ذكر  ،عدم إيراد التنبيهات بعد ذلك
 –التنبيه عنده يكون قد أثقل على هذه الفكرة بكالم ال طائل وال فائدة منه فآثر 
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  …عدم وضع أي تنبيه بعد هذا الكالم –بذلك  وهو حمقّ 

  : وضع التمارين للتطبيق: اخامسً 
اية كل فقرة من الفقرات مترينً ف يكون مبثابة تطبيق على ما أورد  اهو يورد يف 
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 حفنال …فيها من معلومات من جهة أخرى

وهو جمموعة أبيات لشعراء  ،على البحر الطويل ايورد مترينً  ، أنهفاء كل األفكاريتواس
  من عصور خمتلفات فنقرأ:

 لكـــل امـــرىٍء يف اخلـــري والشـــر عـــادةٌ 
  

 اوكــــل امــــرىٍء جــــاٍر علــــى مــــا تعــــّود  
  

 مـــوُت الفـــىت خـــٌري مـــن الفقـــر للفـــىتلَ 
  

 خبيـــــــلمـــــــوُت خـــــــٌري مـــــــن ســـــــؤال لْ ولَ   
  

  :)٣١(كما يورد قصيدة أيب فراس احلمداين
 ك الّصـــربُ متُ يْ أراَك عصـــيَّ الـــدمِع ِشـــ

  

ــــٌي عليــــك وال أمــــرُ     أمــــا للهــــوى 
  

ــــــدي لوعــــــةٌ  ــــــا مشــــــتاٌق وعن  نعــــــم أن
  

 ولكـــــــّن مثلـــــــي ال يـُــــــذاع لـــــــه ســـــــرُّ   
  

ح وأفاض.. فهو مفيد لتثبيت  ووضَّ هذه التمارين تأيت كتطبيق ملا شرح وبنيَّ 
، وملطابقة األمور النظرية على األمور اوالكتشاف مدى فهم القارئ ثانيً  ؛الً الفكرة أو 

  .اوأخريً  االعملية ثالثً 
عن األمناط املعهودة يف تقطيع حبور الشعر  اللتقطيع خمتلفً  اكما 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
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عن املألوف، فيقول  امقتدر يستطيع أن خيلق ويبتكر، فنرى شكل البيت العروضي خمتلفً 
  :)٣٢(عندما يورد بيت املعري كمثال على البحر البسيط املخلع أو املكبول

 هللا أيــــــــْ . .ــــــــيامنا اْلــــــــ. ـمواضي
  

 ـًئا مضـــــى. يـَُعـــــودلـــــو أّن َشْيــــــ .   
  

 مســـــــــــــــــتفعلن. فـــــــــــــــــاعلن. فعـــــــــــــــــولن
  

 مســـــــــــــــــتفعلن. فـــــــــــــــــاعلن. فعـــــــــــــــــولن  
  

  :)٣٣(اويقول أيضً 
ــ . ـين واقًفـــــا ــ . ـمى إذ رأتــــ ــــ  قالـــــت ُسلَْي

  

 َمــْن ذا الــذي. قــد جاءنــا. مســتنكرا  
  

 لن. مســـــــــــــتفعلنعفمســـــــــــــتفعلن. مســـــــــــــت
  

 مســـــــتفعلن. مســـــــتفعلن. مســـــــتفعلن  
  

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

جً  ما يعرض من أفكار منحنا السكينة والطمأنينة في اوطرائق استسغنا التعامل معها و
  وما يوصل من معاٍن.

ا ال تأفل فسكون اجلأتساءل: هل تأفل األفالك ؟  اوأخريً  جذوته  ئسد ال يطفإ
  …فهو منارة ينبلج ضياؤها كما ينبلج الربوق يف جو دامس فريد

فهو ال يزال يعيش بيننا من خالل  ارحم اهللا هذا املبدع الذي إن غاب عنا جسدً 
محل صفات جيدة   ا، ولن ننسى إنسانً افذكراه حاضرة دائمً  ،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 الوداع.امؤلفاته وتواضع شخصيته، لن أقول له وداعً 
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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 متمكِّ  اف كتبً إن شيخنا ألَّ  -  ٢

  من علماء اللغة واألدب. اليغدو واحدً 
نه اإلسالمي، حيث مجع بني برتاثه وتارخيه وعروبته ودي كان شيخنا يعتزُّ   - ٣

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

عن زخارف  اوالرتكيز على الفهم والتفهيم بعيدً  …عن التكلف والتزييف والتزلف
  األلفاظ وتزويقها..

 اعن غريه، متفردً  اجعلته متميزً عنده  يةاللغوية واألدب يةإن مزايا اجلمال - ٥
  …سلوبه وتعبريه عما يريد التعبري عنه بوضوح وسهولة ويسرأب

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

عن الطرائق السابقة؛ مما  ايف التقطيع العروضي خمتلفً  اجديدً  امنطً  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 اآلخرون.ذلك، وهذا يشري إىل متكُّ 
  المقترحات والتوصيات

تم حبياة وصفات الشيخ حممد بن أيب شنب ومبؤلفاته  – ١ تأليف الكتب اليت 
  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 الرتاث العريب. -  ٣
ذه الطبعات. – ٤   إعادة نشر أعماله بطبعات جديدة مع االهتمام الكبري 
ر يف كتاب يكون مبثابة تكرمي للشيخ حممد ملوقَّ طباعة حماضرات هذا املؤمتر ا – ٥

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

  
  المصادر والمراجع

  القرآن الكرمي. -١
نشر مطبعة  –قرأه وعلق عليه حممود حممد شاكر  –عبد القاهر اجلرجاين  –أسرار البالغة  -٢

  م.١٩٩١ –هـ ١٤١٢ – ١ط –قاهرة، ودار املدين جبدة املدين بال
  م.١٩٩٧– ١٢لبنان ط –بريوت  –دار العلم للماليني  –خري الدين الزركلي  –األعالم  -٣
  دار الغرب اٍإلسالمي. –بريوت  –الشيخ حممد بن أيب شنب  –حتفة األدب يف ميزان أشعار العرب  - ٤
 –املؤسسة الوطنية للكتاب  –اجلزائر  – اخلريف صاحل –سلسلة يف األدب اجلزائري احلديث  -٥
  م.١٩٨٦ – ١ط
  بدون تاريخ. - سنن الرتمذي دار الكتب العلمية  -٦
 - مكتبة اإلميان باملنصورة  –رقمه ووضع فهارسه طه عبد الرؤوف سعد  –صحيح البخاري   -٧

  .م٢٠٠٣
  م. ٢٠٠٢ -مكتبة اإلميان باملنصورة  -صحيح مسلم  -٨
  بدون تاريخ. -طبعة القاهرة  -م أمحد بن حنبل مسند اإلما -٩

مطبوعات  –علق عليه وأشرف على طبعه حممد املصري  -املعاصرون: حممد كرد علي - ١٠
  م.١٩٨٠ – ه١٤٠١مطبعة دار أبو بكر  -جممع اللغة العربية بدمشق 

 م.١٩٨٠/ ه١٤٠٠ – ٢ط –مؤسسة نويهض الثقافية  - عادل نويهض  - معجم أعالم اجلزائر  - ١١
دراسة بعنوان (حممد بن أيب شنب يقاوم بلغة احملتل يف ذكرى مولده) لألستاذ أمحد متام  - ١٢

 نرتنت).إل(عرب ا
 –ماجد أبو ماضي  –) بعنوان: جهود ابن مالك يف اللغة والصرف هرسالة جامعية (دكتورا - ١٣

  م.١٩٩٦ –جامعة دمشق 



  ٩٣

  
  
  

  المؤثرات الفارسّية في األدب العربيّ 
  (سهل بن هارون نموذًجا)

  
  

  )(د.قحطان صالح الفالح

  
، اليت أغنت الثقافة يف العصر العباسي يقّرر الباحثون أّن أهّم الثقافات الوافدة
ا مبعٍني ال ينضب، هي: الثقافة ْ م بـَْيَد أ .الفارسية، واليونانية، واهلندية العربية، وَرَفَد

ضة الفكر العريب اإلسالمي  اختلفوا يف مقدار تأثري كلٍّ منها، والّدور الذي أّدته يف 
فمن قائٍل بغلبة التّيار الفارسّي يف الثقافة  ؛وتوسيع طاقات العربية وأساليبها وازدهاره،

 العربية، وآخر يغّلب التّيار اليوناين ويغايل فيه، وثالث يقف موقًفا معتدًال، فريى لكلٍّ 
 .فضله وأمهّيته، دون حتّيز وإيثار

الغور يف ميادين عّدة. د يكان بعيف الفكر العريب،  الثقافة الفارسية تأثري أّن  ويبدو
وقد كانت عملية الّنقل والرتمجة من أهّم مسالك الفكر الفارسّي إىل الثقافة العربية، 

إذ إّن العرب مل فضًال عن االتصال املباشر بالفرس عن طريق االختالط والسُّكىن؛ 
بني عرب احلرية  يكونوا بعيدين عن احلياة الفارسية قبل اإلسالم، فكان مثّة ِصالتٌ 

العباسّي األّول جزًءا من نسيج الّدولة  العصرالّساسانية، مث َأْضَحوا يف  واليمن والّدولة
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لة إذ كان للفرس الّنصيب األوىف يف قيام الّدو  ؛وعنصرًا فاعًال يف بنائها الّسامق
تدّك معاقل لالعّباسية، فقد كان مقّر الّدعوة يف ُخراسان، ومنها أقبلت الرّايات الّسود، 

 قائمة. ويعتلي بنو يف املشرق د شوكتهم، فال تقوم هلم بعد ذلكاألمويني، وختضِّ 
م جاهروا به يف  ّ العّباس ُسدَّة اخلالفة، فال يغمطوا هلم فضلهم يف قيام دولتهم، بل إ

أهل  يا« بن علي عّم اخلليفة الّسّفاح: اقتضى هذا املقال. يقول داود كلِّ مقامٍ 
ما زلنا مظلومني مقهورين على حّقنا؛ حىت أتاح اهللا لنا شيعتنا أهل  ،واهللاِ ا،الكوفة! إنّ 
م دولَتناخراسان،  تَـَنا، وأظهر  م ُحجَّ م َحقََّنا، وأَفْـَلَج  . وذكر املسعودّي )١(»فأحيا 

ّ ه) ٣٤٦ (ت لّدولة)؛ ألّن رايات ا م كانوا ُيَسّمون باب خراسان يف بغداد (بابأ
  .)٢(خراسان الّدولة العباسية، أقبلت من

وكان تأثري الثقافة الفارسية يف احلضارة اإلسالمية واضًحا، سواء يف اجلوانب 
ياة املاديّة أو املعنوية؛ إذ جند التأثّر يف امللبس واملسكن والعمران وغريها من مظاهر احل

االجتماعية. كما بدت غلبة الّصبغة الفارسية على نُظم اُحلكم الّسياسية واإلدارية 
م باملناصب الرفيعة والنفوذ الواسع، إىل درجة ُرْجَحان أللّدولة العباسية، واست ثر رجاال

كّفتهم على العرب، فكان منهم الوزراء والوالة والعّمال والقادة، بل إّن معظم وزراء 
من الفرس. وكان نظام الوزارة ممّا أخذه العباسيون عن الفرس بطابعه الفارسّي  الّدولة

 َوزِيرًا من َأْهلي يل اْجَعلْ وَ علًما أّن كلمة وزير عربية، قال تعاىل:  ؛الّساساين
ّن الوزير أ . بـَْيدَ ]٣٢-٢٠/٢٩  طه:[ وَأْشرِْكُه يف أَْمرِي اْشُدْد ِبِه أَْزرِي َهاُروَن َأِخي

ملعىن االصطالحي، مل يُعرف قبل هذا العصر، وإّمنا كان مثّة أعوان يقومون مقام با
والوزارة مل تتمّهد قواعدها، «(الوزير، يقول صاحب (الفخري يف اآلداب الّسلطانية): 

العّباس، فأّما قبل ذلك، فلم تكن مقّننة القواعد، وال  تتقّرر قوانينها إال يف دولة بينو 
                                                           

 .٥/١١األثري: الكامل  . وابن٤٢٨- ٧/٤٢٧الطربي  )١(
  .٣/٢٩٩مروج الذهب  )٢(
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بل كان لكلِّ واحٍد من امللوك أتباٌع وحاشية، فإذا حدث أمٌر استشار مقّررة القوانني؛ 
لعّباس ا ذوي اِحلَجا واآلراء الّصائبة، فكلٌّ منهم جيري َجمْرى وزير. فلّما ملك بنو

  . )٣(»ى كاتًبا أو مشريًاتقّررت قوانني الوزارة، وُمسّي الوزير وزيرًا، وكان قبل ذلك ُيسمّ 
ا من الفرس أثٌر ال ُجيحد يف نقل مآثرهم الفارسية، وكان لوزراء الّدولة وكُ  ا ووال ّتا

بن سهل وزير املأمون،  سهل. وكان الفضل الربامكة وبين -  ههنا -  وخنّص بالذكر منهم
  .والقلم، أو رياسة احلرب ورياسة التدبري يُلّقب بذي الرّياستني: الّسيف

وصلت إليه أيديهم، من ويف ميدان الرتمجة، عكف رجاُل فارس، على نقل ما 
بن  ، وحممده)١٤٢ بن املقّفع (ت اهللا تراث أجدادهم الزّاخر. وكان أشهرهم عبد

 ، وآله)٢٣٦ بن سهل (ت ، واحلسنه)٢١٥بن هارون (ت اَجلْهم الربمكّي، وسهل
 - ية املرتمجةالكتب الفارس أمساء . أّما)٤(الّندمي نوخبت، وغريهم كثري، ّممن ذكرهم ابن

خيّيل إىل اإلنسان أنّه مل يـَْبَق أثٌر و «فكثريٌة كثرة غامرة،  لّندمي أيًضاا ا ابنكما أحصاه
م، ومن  يف اللغة البهلوية إّال تُرجم إىل العربية، سواء تعّلق بتاريخ الّساسانيني، أو بآدا

 . ويرى)٥(»َمثَّ بالغ بعض احملدثني، فيما كان للثقافة الفارسية من أثٍر يف العقل العريب
لكتب الفارسية أول ما تُرجم إىل العربية من اآلثار اخلارجية يف ا«حمّمدي أنَّ  ّمدحم

فوضعت مبتناول حّكام العرب وقّوادهم مثار جتارب قرون عديدة  ،األدب والّسياسة
. ومن املعلوم أّن أّمة الفرس أّمة )٦(»من اُحلكم والّسياسة، وأصنافًا من العلوم واآلداب

  ن اُحلكم، وسياسة البالد والعباد.عريقة يف تدبري شؤو 
ومن مظاهر التأثري الفارسي اإلغراق يف عبارات التعظيم للحّكام واألمراء، 

                                                           
ضيف،  وانظر: .١٥٣الطقطقا: الفخري يف اآلداب الّسلطانية والدول اإلسالمية، ص ابن )٣(

 .٢٢ألّول، صشوقي: العصر العباسّي ا
 . ٤٠٠-٣٩٩انظر: الفهرست، ص )٤(
 .١٢٢ضيف، شوقي، الفّن ومذاهبه يف النثر العرّيب، ص )٥(
 .٩٦األدب الفارسي، ص) ٦(
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م،  وكان الفرس َجيْرون على هذا النسق ويُعرفون بالتبجيل «والتهويل يف صفا
ذا اإلطناُب يف  والتمجيد، ويأنسون إىل خضوع الشعب للحّكام ومتّلقهم، ويّتصل 

؛ إذ جنده واضًحا يف )٧(»يف هذين االجتاهنيّدعاء، وقد حاكاهم أبناء العربية مجل ال
بن زياد  وخاّصة يف الّرسائل واحملاورات، كما يف رسالة حيىي ،نصوصالكثري من 

بن يوسف، اليت كتبها على  ، ورسالة (الشُّكر)، ألمحد)٨(الّرشيد) احلارثي يف (تقريظ
، يشكر فيها املأمون؛ إِذ استوزره بعد مقتل أخيه بن سهل، وزير املأمون لسان احلسن

فيا أيُّها اإلماُم املنصوُر املهديُّ «الفضل، فقد بالغ فيها مبالغة مفرطة، وممّا قاله: 
َُدى األنبياء، أنشُكُرك عن اإلسالم؟ فأنَت  الّرشيُد! ُحْزَت فضائَل اآلباء، واهتديَت 

ْمَتِنِعها  أمحلّقه،  القائُم به، الداعي له، والناصرُ 
ُ
ْفَتِتُح مل

ُ
نشُكُرك عن األمصار؟ فأنَت امل

َُتَطوُِّل على أهلها بالّرمحة
َوًة، وامل نشُكُرك على املساجد؟ فأنَت الذي  (...) أم َعنـْ

ا بتالوة القرآن،  ؟  نشُكُرك عن رسول اهللا (...)، أم َأسَّْسَتها على التقوى، وَعَمر
شُكُرك عن األحكام ن أم(...)  ّواد واَألْجَناد؟عن امللوك والق نشُكُرك (...) أم
ومن رسائل التعظيم، واإليغال يف  !)٩(»...نشُكُرك عن السََّلِف؟ (...) أم والّسنن؟

ومن اخلميس) يف الّدعوة الّسياسية للعباسيني.  رف باسم (رسائلعُ  التبجيل، ما
ألرومة، خياطب فيها املبالغات أيًضا ما ورد يف خطبٍة جلعفر الربمكّي، الفارسّي ا

فكيف بشكري وقد أصبحُت واحَد أهل دهري فيما صنعته يفَّ ...«الّرشيد قائًال: 
؟ ولو جعل اهللا شكري اييّ إّمنا أقوى على شكري بإكرامك إ؟ أم كيف بشكري و ويبَّ 

  كلّ   وكيف بشكري وأنت كهفي دون يف إحصاء ما أوليتين مل يأِت على ذلك عّدي!
                                                           

 .١/٢١علي، حممد: أمراء البيان  . وانظر: كرد٢٠٤احلويف: تيارات ثقافية، ص) ٧(
بن  يفور، أمحدط ، نقًال عن ابن٢١٧-٣/٢٠٩ل العرب صفوت، أمحد زكي: مجهرة رسائ) ٨(

 .١٢/١٩٢طاهر: اختيار املنظوم واملنثور  أيب
 .٣٥٦-٣/٣٤٥املصدر نفسه ) ٩(
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  .)١٠(»...؟!كهٍف يل
* * * 

ف لّ احلديث عن املؤثّرات الفارسية يف أدب سهل بن هارون ال خيلو من تك ولعلّ 
وَحيف؛ إذ إن سهًالً◌ نفسه فارسّي األُرْوَمة، وإن كان عريبَّ اللغة والبيان، بل هو من 

اب الرتّسل الفّين يف األدب العريب القدمي، ومن أهّم كّتاب العربية يف القرن أبرز كتَّ 
العربية والوافدة، وحّصل قدرًا   . وقد انسابت يف نفسه معارف عصره،الثاين اهلجري

كبريًا منها. ولذا فإن اإلشارة إىل املعامل الكربى للمؤثرات الفارسية يف أدب سهل أمر 
 ال مندوحَة عنه، وال تعّمل فيه.

): )١٣(، وقيل: أبو عمر)١٢((وقيل: أبو حمّمد )١١(هو أبو عمرووسهل بن هارون: 
إنَّه  اختلف القدماء يف حتديد مسقط رأسه، فقيل:بن راهبون. وقد  هارونسهل بن 

. )١٥(»ُكوَرة واسعة كثرية القرى والنخل بني البصرة وواسط«، وهي )١٤(ولد يف َمْيَسان
كورة جليلة بني واسط «، ونسبه إليها كثريون، وهي )١٦(وقيل: ولد يف َدْسُتِمْيَسان

                                                           
 .٢٦٥- ٨/٢٦٤الطربي ) ١٠(
. احلصري: زهر اآلداب ١/٢٥٥ابن قتيبة، عبد اهللا بن مسلم: عيون األخبار  )١١(

  .٢٤٢. ابن نباتة: سرح العيون،ص١٦/١٨الصفدي: الوايف بالوفيات .١/٥٧٧
. احلموي، ياقوت: معجم ١/٣٣عمرو بن حبر: البخالء، دار الكتب املصرية اجلاحظ،  )١٢(

  .٣/٤٠٥األدباء 
  .٢/٨٤الكتيب، ابن شاكر: فوات الوفيات  )١٣(
، وزاد احلصري أّن نسبته ١/٥٧٧احلصري: زهر اآلداب  .١٧٢ص، الثعاليب: مثار القلوب )١٤(

  إىل البصرة.
  ورَُة: الصُّْقُع والبقعة.. والكُ ٥/٢٨٠ ،احلموي: معجم البلدان )١٥(
. الصفدي: الوايف ٣/٤٠٥. احلموي: معجم األدباء ١٩٢الفهرست، ص  :ابن الندمي )١٦(

. البغدادي، إمساعيل: هدية العارفني ٢/٨٤. الكتيب: فوات الوفيات ١٦/١٨بالوفيات 
  .٢/٤١وإيضاح املكنون  ١/٤١١
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.ولعلَّه )١٨(، وقيل: إنّه من أهل نيسابور)١٧(»از أقربوالبصرة واألهواز وهي إىل األهو 
  .)١٩(من أهل َمْيَسان، فقد ذكرها يف شعره مادًحا أهلها مبا يشي أنّه منهم

، )٢٠(أنَّه غادر مسقط رأسه إىل البصرة ،ُجّل الذي نعلمه عن نشأة الرجلو 
ارفني، وتعّب تستظل بأفيائها عقول الع )»قّبة اإلسالم وخزانة العرب« وكانت آنذاك

من أمواهها أفواه الّصادين، وحتتضن يف أرجائها العلماء؛ مؤيّدين ومعارضني، ليولد يف 
ا، واستناروا بنورها، فصار مربدها ُعكاظ اإلسالم،  َرِمحِها فحولٌ  أفذاذ، ُغّذوا بلبا

  وملتقى الشعراء واملتكّلمني األعالم.
ا من بالد فارس، موئل خمتلف األجناس واألعراق، من  وكانت حبكم موقعها وقر

َقْت جتارة العقل، فنهل من مواردها فراج الفكر، ونـَفَ  …هنود وفرس ويونان ونبط
. ُمثّ ما لبث أن َغذَّ السري ميّمًما بغداد، حاضرة اإلسالم وأّم الّدنيا آنذاك، سهٌل َوَعلّ 

د والّشهرة، شأنه شأن كثري من ذوي النباهة والذكاء، ومن َطَمَحْت نفوسهم إىل اجمل
حتّقق لسهل ما أراد؛  ،من خالل االلتحاق بوظائف الدولة وال سّيما الدواوين. وحقًّا

فقد صار كاتًبا يف دواوين حيىي الربمكي، مالزًما له، شديد اإلعجاب به، مطنًبا يف 
وصف بالغته وبالغة ابنه جعفر. ومتضي السنون، وسهٌل يف َرَغِد عيش وَمتام نعمة، 

م الربامكة سنة إىل أن ينك ، ويكون سهل ه١٨٧ب الرشيد أولياَء نعمته؛ وأعين 
ا، فقد كان ُحيّصل أرزاق العاّمة بني يدي حيىي الربمكي، ويكتب له  أحد روا

وجاءه  .)٢١(توقيعات كّلفه إكمال معانيها وإقامة الوزن فيها، على حّد تعبريه هو

                                                           
  .٢/٥١٨احلموي: معجم البلدان  )١٧(
  .٢٤٢ص  ،ح العيونابن نباتة: سر  )١٨(
  .١/٥٧٧احلصري: زهر اآلداب  )١٩(
. الصفدي: ٣/٤٠٥. احلموي، ياقوت: معجم األدباء ١/٥٧٧احلصري: زهر اآلداب  )٢٠(

  .٢/٨٤.الكتيب: فوات الوفيات١٦/١٨الوايف بالوفيات 
  .٢٤٣. ابن بدرون: شرح قصيدة ابن عبدون، ص ٢/١٦٧ابن قتيبة: اإلمامة والسياسة  )٢١(
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عاقبة، ومتّلكه الّذعر، وسرت يف الطَّلب بعد ذلك، َفُسِقَط يف يده، وخاف سوء ال
وتابع دولتهم. ولنسمعه يقّص  ،أوصاله رِعدة شديدة، كيف ال؟! وهو ربيب نعمتهم

فلما دخلت عليه، وَمثـَْلُت بني يديه، عرف «علينا ما جرى له مع الرشيد، يقول 
الّذعر يف جتريض ريقي، والتمايد يف طريقي، وشخوصي إىل السيف املشهور ببصري. 

، واعتدى وصيَّيت، وجانب موافقيت ،ارون: إيًها يا سهل، من غمط نعميتفقال ه
ا حىت قال: ليْفرْخ رْوعك، وليسكن جأُشك،  أعجلته عقوبيت. فواهللا ما وجدت جوا

 …ولَتِطْب نفسك، ولتطمئن حواسُّك، فإنَّ احلاجة إليك قرّبت منك، وأبقت عليك
وى ُسرادقُه، حا ضّمته أبنيته، و اذهب فقد أحللتك حمّل حيىي بن خالد، ووهبتك م

وجباء جعفر لنأمرك بقبضه إْن شاء اهللا، قال ، )٢٢(فاقبض الدواوين، وأْحِص ِجباءه
. وهذا يعين أنَّ الرشيد أبقى )٢٣(»سهل: فكنت كمن ُنِشَر عن َكَفٍن وأخرج من حبس

م شأنه، لعظ على حياته حلاجته إليه، وأحّله حمّل حيىي بن خالد الربمكي على دواوينه
زلته، وكمال رفعته. وال يُفَهم من كالم الرشيد أنّه َوَزَر له بعد ـوجالل قدره، ومسّو من

فلم ُيَسمِّه  ،مل يذكروا شيًئا من هذا القبيل - حسبما أعلم - إذ إنَّ القدماء ،حيىي
وإْن كان عمل الكاتب وثيق الصلة بعمل الوزير يف ذلك العصر.  ،أحد منهم وزيرًا

) مقارنًا بني سهل بن هارون واجلاحظ، بعد أن يقرر ه٤٢٦(ت، )٢٤(ُشهيد يقول ابن
لو شهد اجلاحظ سهالً  «…ف دواوين: أنَّ سهًال كاتب سالطني واجلاحظ مؤلِّ 

ُخيادُِع للرَّشيد ُملًكا، و يُدبـُِّر له َحْربًا، ويعاين له إطفاء مجرة فتنة، ُمْسَتْضلًعا يف ذلك  
رأى أنَّ تلك السياسة غُري تسطري املقال، يف صفة غراميل كّله بعقله، وجودة علمه، ل

                                                           
  ما ُمجع من ماٍل وَخرَاج. أي )٢٢(
. ٦١ -٥/٦٠. ابن عبد ربه: العقد الفريد ١٦٨ - ٢/١٦٧ابن قتيبة: اإلمامة والسياسة  )٢٣(

  .٨٨ -  ٨٧ابن األبّار: إعتاب الكتاب،ص 
ابن ُشهيد: أبو عامر، أمحد بن عبد امللك األشجعي، القرطيب، وزير، من كبار األندلسيني  )٢٤(

. ٤٦٣- ١/٤٦١. احلموي: معجم األدباء ه٤٢٦وشاعر جميد، ت أدبًا وعلًما، ناثر بليغ،
  .٣٣٦- ١٩١الشنرتيين: الذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة، ج ا ق ا ص 
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 أّن بني العامل والكاتب مَ لِ عَ ، ولَ )٢٥(البغال، وغُري الكالم يف اجلُْرذان، وبناِت َوْرَدان
. وما ذكره ابن ُشهيد من أموٍر هي من مهام الوزير، وليس الكاتب، ولكّن )٢٦(»فرقًا

أي يكتب كتب اخلليفة يف شؤون الدولة، ومن الكاتب إّمنا يرتّسل يف هذه األمور؛ 
ّممن ترمجوا  -الُكّتاب َمْن وصل إىل مرتبة الوزير، وهم كثري. زد على ذلك أنَّ القدماء 

ا صفاٍت أخرى من مثل:  - له أو عرضوا لذكره وصفوه بالكاتب، ورمبّا أحلقوا 
  ومل يصفوه بالوزير. …الشاعر، البليغ

سهل بني يدي الرشيد ليس غري، وجّلت منـزلته عنده،  وأيًّا كان الشأن، فقد كتب
؛ فقد كان املأمون نايف زمبزغ ّمث وُخّص به. ومضت أيام الرشيد، وأََفَل جنم سهل بعده، 

وبأخيه احلسن، فقّدمه الفضل إىل  به )٢٧(الفضل بن سهل، خصيًصابعلى عالقة وطيدة 
هي كتب و «أو كاتًبا على خزانة احلكمة، عجب به وببالغته وعقله، وجعله قّيًما املأمون، فأُ 

. ويرى أمحد أمني )٢٨(كما يقول ابن نباتة  »الفالسفة اليت نقلت للمأمون من جزيرة قربس
الكتب خزانة، وأّن سهًال كان أنَّ بيت احلكمة كان جمموعة خزائن، وكّل جمموعة من 

. وجعل )٢٩(وممشرفًا على قسم كتب الفلسفة اليت نُقلت من جزيرة قربص وبالد الر 
وذكر ابن الندمي أّن معه  .)٣٠(شوقي ضيف مهمته اإلشراف على نقلها إىل العربية

شريكني يف بيت احلكمة مها: سعيد بن ُهرمي (أو هارون كما يف بعض الطبعات) 
، وال ندري أكانوا كّلهم مشرفني على  )٣١(م، وللثاين نقول من الفارسي إىل العريبوسلَ 

                                                           
 – ٢/١٥٣بنات َوْردان: نوٌع  مستقذر من احلشرات، ذكره اجلاحظ يف احليوان،  )٢٥(

  ، ومواضع أخرى.٣٠٠، ٤/٣٩ -٣/١٣،٣٧١
  . ٢٤٤ -  ٢٤٣ا ق ا ص  جالذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة  )٢٦(
  اِخلصِّيص: الذي هو َأخصُّ من اخلاص. )٢٧(
  .٢٤٢سرح العيون، ص )٢٨(
  .٢/٦٣ ضحى اإلسالم )٢٩(
  .٥٢٧ي: العصر العباسي األول،ص ) شوق٣٠(
  .١٩٣ص ،الفهرست )٣١(
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م يتعاورون  كتب الفلسفة، أم أنّ  ّ لكلٍّ منهم خزانة كتب خاصة يشرف عليها، أم أ
  اإلشراف على بيت احلكمة على اجلملة ؟ 

حائزًا ثقته،  ،)٣٢(»نمتحقًِّقا خبدمة املأمو «كان   ومهما يكن من أمر، فإنَّ سهالً 
. )٣٤(»مل أَر أنطق من املأمون«، وكان يقول: )٣٣(شديد اإلطناب يف وصف بالغته

ْكربه ويعجب ببالغته ويُعلي قدره، حىت قيل إنّه كان مشرفًا على خزانة  واملأمون يُ 
، فضًال عن خزانة احلكمة. ويف كثري من املصادر ما يفيد أنه كان  )٣٥( كتبه اخلاّصة

. كما أّن له حماورات وأخبارًا معه، تدّل على أنّه كان )٣٦(كاتًبا يف ديوان املأمون أيًضا
  .)٣٧(اجملالس اليت كان يعقدها املأمون للعلماءحيضر الندوات واملناظرات و 

كان سهٌل يف نفسه عتيَق الوجه، حسَن الشارة، بعيًدا من الَفَدامة، «يقول اجلاحظ: 
 ،ة، وبرِقّة الّذهن قبل املخاطبةربْ معتدل القامة، مقبول الصُّورة، يُقَضى له باحلكمة قبل اخلُ 

فّنان هذه صورة بارعة، رمسها و . )٣٨(»التكّشفوبدقّة املذهب قبل االمتحان، وبالنُّبل قبل 
ُمبدع، التقى سهًال غري مرّة، وثاقفه وحاوره وروى عنه، وكان شديد اإلعجاب به إىل 

عجب به اجلاحظ، وحريٌّ أن يثين . ومن كانت هذه صفته َفَحرِيٌّ أن يُ )٣٩(ديبعحّد 
                                                           

  .١٩٢ابن الندمي: الفهرست،ص )٣٢(
  .١/٤٢٥التذكرة  :. ابن محدون١/٩١اجلاحظ: البيان والتبيني  )٣٣(
  .١/١١٥اجلاحظ: البيان والتبيني  )٣٤(
  .١/٣٧٥. الرفاعي، أمحد فريد: عصر املأمون ١/١٧٣كرد علي، حممد: أمراء البيان   )٣٥(
  .٨/١٨٢. ابن محدون: التذكرة ١/١٨٢املرتضى، الشريف: أمايل املرتضى  )٣٦(
د ربه: العقد . ابن عب٢/١٦٥. وكيع: أخبار القضاة ٣/٣٧٣اجلاحظ: البيان والتبيني  )٣٧(

  .٥/٢٧٨. الزخمشري: ربيع األبرار ٢/٢٠٧
  . الَفَدامة: الِعيُّ والثقل.١/٨٩البيان والتبيني  )٣٨(
. معجم ٥/٥٨. العقد الفريد ٢٠٢ – ٧/٢٠١. احليوان ١/٢٣٨البيان والتبيني انظر:  )٣٩(

  .٤/٤٧٦األدباء 
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: )٤٠(قيل للحرّاين« عليه غُري واحٍد من أرباب البيان، وذوي الفصاحة واللسان، فقد
بينك وبني سهل بن هارون صداقة فاْنعته لنا كي نعرَف، فقال: هو كاخلري، وازُن 
العلم، واسُع احلِلم، إْن ُفوخر مل يكذب، وإْن ُموزَِح مل يغضب، كالغيث أين وقع 
نـََفَع، وكالشمس حيث أوفت َأْحَيْت، وكاألرض ما محلتها محلت، وكاملاء َطُهوٌر 

ناقٌع لغُلَِّة من احرتَّ إليه، وكاهلواء الذي نقطف منه احلياة بالتنسُّم، وكالنار مللتمسه، و 
ا املقرور، وكالسماء اليت قد َحُسنت بأصناف النور   .)٤١(»اليت يعيش 

صداقة متينة، عرفه حقَّ املعرفة،  وهذه صورٌة أخرى، من أديٍب بينه وبني سهل
َرة،    .]١٤فاطر: [ ِمْثُل َخِبريٍ  َوال يـَُنبُِّئكَ وخربه متام اخلُبـْ

وممّا يثري العجب حقًّا، أْن يكون الرجل على هذا القدر من احلكمة والعلم، 
بعد ذلك كّله بالبخل؛ فقد أمجعِت املصادر اليت ترمجت له  وصفواألخالق واحللم، ويُ 

اية يف البخل، وأوردت حكاياٍت ونوادَر طريفة يف هذا الشأن حكى  .على أنّه كان 
ضرَر به عليك، فقال: وما  هب يل ما ال:فقال«جلاحظ أّن رجًال لقي سهَل بن هارون ا

لقد هّونَت أمر الدرهم، وهو طائع اهللا يف أرضه الذي  :هو يا أخي؟ قال: درهم، قال
ئة ُعْشر األلف، واأللف ِديَة وامل ،ئةر العشرة، والَعشرة ُعْشر املال يَعصي، وهو ُعشْ 
ْسلم؛ أال ترى إىل

ُ
 أين انتهى أمُر الّدرهم الذي هّونته! وهل بيوُت األمواِل إّال درهم امل

                                                           
ووزيره، وقد أفل جنمه يف زمن  لعله إبراهيم بن ذكوان احلرّاين، كاتب اهلادي :احلرّاين )٤٠(

. أو لعّله عبد الرحيم بن ١٧٨ – ١٦٧اجلهشياري: الوزراء والكتاب، ص انظر:الرشيد.
كان شاعرًا مرتّسًال بليًغا، «ذكره ابن الندمي ومل يذكر سنة وفاته، وقال عنه:  ،أمحد احلرّاين

  .١٩٨الفهرست، ص  .»وله كتاب رسائل، كتاب يف البالغة
. املفردات: ناقٌع يُقال نقع املاُء ٢٨٨ – ٢٨٧دي، أبو حيان: الصداقة والصديق صالتوحي )٤١(

  واملقرور: الربدان. ،العطش، وقيل شّدته وحرارته، احرت: عطش :فالنًا: أرواه، والُغلَّة
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، ُحيّكم املنطق يف كلِّ شيء، ويأىب )٤٢(»على درهم . وحيسُّ املرُء أنّه أمام رجل عقليٍّ
صدر الكالم دون متحيص عقلّي وحتكيم منطقّي دقيق، حىت من العاّمة، فال أن يَ 

الّذود إىل الّذود «، فـ نه ويصّغره، وإن كان صغريًاويهوّ يقبل منه أْن يستقلَّ القليل، 
كما قالت العرب. مث إّن الرجل السائل يبدو من أهل الُكْدية، ورّمبا آنس منه   »إبل

قال،  يف مالحمه، فقال له ما -بثاقب بصره  - قرأها  أو ،سهٌل بادرَة َمْكٍر وُخبث
  ومنعه العطاء.

أنّنا أمام رجل خبيل، وال أبتغي أن أرّد هذه أقول: إنّنا حنّس ذلك أكثر ممّا حنّس 
ويتعصب له، وإْن مل  ،السُّبَّة عنه فهذا أمٌر يصعب رّده، ألنَّ سهًال يُِقرُّه، ويدافع عنه

  ُيَسمِّه خبًال.

لُّقب حلكمته بـ  ،أمجعت املصادر على أنّه كان حكيًما حليًما وشاعرًا أديًباوقد 
، كما عّده من الشعراء )٤٤(الندمي من البلغاء وعّده ابن ،)٤٣(»اإلسالم بزرمجهر«

من اخلطباء الشعراء الذين قد مجعوا الشعَر « :، وقال فيه اجلاحظ)٤٥(الُكّتاب
والّسري اِحلَسان املدّونة،  ،واخلطَب، والرسائَل الطِّواَل والقصاَر، والكتَب الكباَر املخّلدة

                                                           
  .٢٤٣ابن نباتة: سرح العيون، ص  )٤٢(
ن يفّضله على شرواأشهر حكماء الفرس، كان كسرى أنو  بزرمجهر بن البختكان: من )٤٣(

وزرائه، ُعرف باحلكمة وسداد الرأي، وله حكم منثورة، وأقواٌل مشهورة، وكالم كثري يف 
– ١/٣٠٥. املسعودي: مروج الذهب ٧٢الزهد وغريه. الدينوري:األخبار الّطوال، ص

٣٠٦.  
  .٢٠٢ص  ،الفهرست )٤٤(
  .٢٧١الفهرست، ص  )٤٥(
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  .)٤٦(»واألخبار املوّلدة
يف زمانه بالبالغة واحلكمة، وصّنف الكتب احلسنة «رد ورأى ابن نباتة أنّه انف
ا كتب األوائل حىت قيل له: بزرمجهر اإلسالم، وله اليد الّطوىل يف النظم  ،معارًضا 

  .)٤٧(»والنثر
ظريٌف عامل، َحَسُن البيان، وله كتٌب ظريفة صّنفها « إنّه :وقال احلصري

  .)٤٨(»ىت قيل له: بزرمجهر اإلسالممعارًضا لألوائل يف كتبهم مبا اليستصوبه منهم ح

ولعّل يف هذه النقول ما يدّل على َسَعِة علمه، ومبلغ حكمته، وعلّو كعبه، وإنَّ 
وحده كاٍف لتصّور منـزلة سهل العلمية يف ذلك العصر،  »بزرمجهر اإلسالم« لقب

  بعيًدا يف احلكمة واألدب والسياسة واالجتماع. ًواأوبلوغه ش

فما أبقت  ؛مصّنفاته وكتبه َعدت عليها عوادي الدهر وصروفه وممّا يُؤسف له أنّ 
ودرّة ِصْينت  ،شذرات مبثوثة هنا وهناك يف كتب الرتاث، شعرًا ونثرًا ؛إّال أثرًا بعد َعْني 

 -ويف هذه وتلك  .»النمر والثعلب«أعين قصته الفريدة  ؛وُحفظت من زوابع األيام
ا كثرية متنوعة   خٌري كثري وزاٌد وفري، - القصة والّشذرات  ّ بـَْلَه آثاَره كّلها. وال شك أ

كان من َمهرة «كتنوّع معارف صاحبها، ولعّل فيها ترمجات عن الفارسية؛ إذ 
  .)٤٩(»املرتمجني

                                                           
  .١/٥٢البيان والتبيني  )٤٦(
  .٢٤٢ص  ،سرح العيون )٤٧(
  .١/٥٧٧زهر اآلداب  )٤٨(
  .١٤٣حمّمدي، حممد:األدب الفارسي، ص )٤٩(
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ئتني، وأورد وكيع شاكر الكتيب أنّه توّيف بعد امل ذكر ابنأما وفاته فقد 
ًال كان حيًّا سنة  يدّل على أّن سه )٥٠(»أخبار القضاة«) شعرًا له يف ه٣٠٦(ت
، وذكر أبو حيان أنّه توّيف آخر أيام )٥١(ه٢١٥وفاته بسنة  ، وحّدد ياقوتٌ ه٢٠٥
 -  )٥٣(على حّد زعم البغدادي -ميتدُّ به األجل  على حني).ه ٢١٨(ت )٥٢(املأمون

إىل ما ذهب إليه ياقوت احلموي. واألرجح ، )٥٤(. واطمأّن احملدثونه٢٤٤إىل سنة 
  هذا التاريخ كما يُفهم من سياق حياته وأخباره.أنّه مل يتعدَّ 

* * * 
بعيد الَغْور، يسري كان تأثَري الثقافة الفارسية يف نفس الرجل   ومن احملّقق أّن◌ّ 

فيها مسرى الّدم من العروق، وخيالط َشغاف قلبه، وال غرو يف ذلك، فهو فارسي 
جييد  كانان. وقد  األرومة، شعويب املذهب، يتغّىن بأجماد فارس، وحضارة آل ساس

ما ذكره الصفدي يف الوايف  يؤّكدهممّا يدّل على ذلك و الفارسية، ويُرتجم عنها، و 
بالوفيات يف ترمجة سهلون الكسروي؛ إذ ذكر أنّه من أهل فارس وكان هو وأخوه يزدجرد 

وترمجة الفارسي بالعريب،  هل بن هارون يف الفصاحة والتصنيف،يذهبان مذهب س«

                                                           
  .٢/١٦٣أخبار القضاة  )٥٠(
  .٣/٤٠٥وي: معجم األدباء احلم )٥١(
  .١/٤١حيدي: البصائر والذخائر التو  )٥٢(
  .٢/٤١، إيضاح املكنون ١/٤١١هدية العارفني  )٥٣(
 :فؤاد ،سزكني .٣/٣٤اريخ األدب العريب  بروكلمان، كارل: ت :يُنظر على سبيل املثال )٥٤(

. فروخ، ٧/٣٢٣أعيان الشيعة  :. األمني، حمسن٦٠ص ٢ق١تاريخ الرتاث العريب  ج
، ٥٢٧. ضيف، شوقي: العصر العباسي األول، ص ٢/٢١٣تاريخ األدب العريب  :عمر

.كحالة، عمر رضا: ٣/١٤٣. الزركلي: األعالم  ١٤٤والفن ومذاهبه يف النثر العريب ص
  . ١/٨٠٣عجم املؤلفنيم
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 الذي متتزج فيه معاين الفرس بلغة العرب وبالغتها. والإضافة إىل أدبه . »ويتشبهان به...
ميكن أن نزعم أّن هذا االمتزاج مصدره شيوع الثقافة الفارسية يف اجملتمع العريب آنذاك، 
وإىل ما قام به املرتمجون من نقل ذخائرها فحسب، بل إّن األمر أعمق من ذلك وأبعد، 

ل التعريج على بعض املالمح املمّيزة يف سرية حياة الرجل، وجّدة لنا جليًّا من خال يَِبْني 
  املوضوعات واألفكار اليت طرقها.

اب يف العصر العباسّي، كانوا أصحاب منـزلة علّية، تَّ غينٌّ عن البيان أّن الكُ و 
نيا بعد اخلالفةأ«ومكانة سامقة، وقد قيل: إّن الكتابة  ، واملقصود »شرُف مراتب الدُّ

أّول زينة «تعبري سهل بن هارون نفسه:  حبسبِ وهي  ،يف دواوين الّدولةالكتابة 
. والكاتب يف الّدواوين ال »الّدنيا، اليت إليها يتناهى الفضل، وعندها تقف الّرغبة

يرتقي ُسدَّة الكتابة إّال إذا كان واسع االطالع، جّم املعرفة، موسوعّي الثقافة. وقد 
ا، أو ما جي أطال العلماء يف عرض األمور اليت ب على الكاتب معرفتها واإلحاطة 

وقد فّصل ابن  .يُعرف بآالت البيان و أدوات الكتابة، وأُّلفت يف ذلك كتب ورسائل
ا كعلم العربية واللغة وأمثال العرب وأيامها واألحكام الّسلطانية   ،األثري القول يف آال

رًا ملكانة الكّتاب املتمّيزة يف ؛ نظ)٥٥(وحفظ القرآن الكرمي واحلديث الشريف وغري ذلك
خماطًبا ه) ١٣٢احلميد الكاتب (ت نًا، يقول عبدإدارة سياسة الّدولة وتوجيهها أحيا

بكم تنتظم للخالفة حماسُنها، وتستقيم أمورها، وبنصائحكم ُيْصلح اهللا «الكّتاب: 
ْلك عنكم، وال يوجدُ 

ُ
م، وال يستغين امل ُ م، وتعُمُر بلدا َ كاٍف إال منكم،   للَخْلق ُسلطا

لوك موقعُ 
ُ
ا يسمعون، فموقعكم من امل ا يـُْبصرون،  أمساعهم اليت  وأبصارهم اليت 

ا يبطشون ا ينطقون، وأيديهم اليت    .)٥٥(»وألسنتهم اليت 
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 وصوله إىل منـزلٍة سامقة ومكانٍة علّية عينأ ؛إنَّ ارتقاء سهل هذا املرتقى الصعب
 يدي حيىي الربمكي مث الّرشيد الذي أجّله وعرف فضله بني ُكّتاب عصره ومرتّسليه بني

، من أنّه كان جييد )٥٦(كما ذهب إليه غريي من قبل،  لَيَـْعُضد ما ذهبُت إليه فعفا عنه،
كان منصب الكاتب يقتضيه أن يكون واسع الثقافة، متجّدد و «. الفارسية وينقل عنها

َسل إليه، ويكتب عنه ما يـُْرَسل منه، املعرفة، ألنّه يعرض على اخلليفة أو الوايل ما يـُرْ 
وا حبكم 

ّ
م العربية ومعرفتهم باألدب الفارسي، هلذا أمل فلم يكن بُدٌّ للُكّتاب من إجاد
ني حكم العرب وحكم الفرس، ووقفوا على تاريخ العرب وتاريخ الفرس، ومجعوا ب

. وإذا  )٥٧(»شروانن صيفي، وحكم بزرمجهر، وكسرى أنو وأكثم ب اخللفاء الراشدين،
ًال َبذَّ شأوهم يف عصره، واستأثر برفيِع املنـزلة، فإنَّ سه ،كان هذا شأن الُكّتاب مجيًعا

فكره  حبيسومجيل الذّكر، فكان أدُب العرب رهَني عقله وقلبه، وكان تراُث فارس 
  يف أرٍض َذُلول. ،ونفسه، فإذا أطلَق هلما الِعقال، َجَريَا كفرسْي رَِهان

يقّر بثقافة سهل الفارسية، حني يقول:  عدافَ العربية غري مُ  أديب وهذا اجلاحظ
ا صحيحٌة غري «( ّ وحنن ال نستطيع أْن نعلم أّن الرسائل اليت بأيدي الناس للفرس، أ

مصنوعة، وقدمية غري موّلدة، إْذ كان مثل ابن املقفع وسهل بن هارون و... 
وال أدّل من ، )٥٨(»الّسري يستطيعون أن يوّلدوا مثل تلك الرسائل،ويصنعوا مثل تلك

على إتقانه الفارسية؛ إذ كيف ميكنه أن يصوَغ رسالًة  -فيما أحسب  -هذا الكالم 
على الّنمط الفارسي، أو يكتَب ِسْرية من ِسَري الفرس، إذا مل يطّلع عليها بالفارسية، 

ّن اجلاحظ إ قلناأو على األقل يقرأ عنها، ُمثَّ يؤّلف على ِغرارها، وينسج على منواهلا. و 
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التقى سهًال غري مرّة وثاقفه وروى عنه، فهو حسن املعرفة به، يعلم مقدرته احلّقة متام 
  العلم، وهلذا كان دائم الثناء عليه، واإلكبار له.

 ) َمْن يبتغي ُسبل الكتابة، قائًال:ه٢٧٩وأوصى إبراهيم بن املدبّر (ت حنو 
لعرب، ومعاين العجم، وحدود وانظر يف كتب املقامات واخلطب وحماورات ا...«

م وِسَريهم، ومكايدهم يف  املنطق، وأمثال الفرس، ورسائلهم وعهودهم، وتوقيعا
م . فإذا كانت الثقافة الفارسية أداًة من أدوات الكتابة يف الدواوين، فأحرى )٥٩(»حرو

جَ 
ُ
لِّي يف بسهٍل، وهو الفارسّي األرومة، أن يكون الَعَلم الفرد يف ساحتها، والفارس امل

ا. وحقًّا،  انفرد سهٌل يف زمانه بالبالغة واحلكمة، وصّنف الكتب احلسنة، «ميدا
ا كتب األوائل، حىت قيل له: بزرمجهر اإلسالم ، فهو يقوم يف العرب )٦٠(»معارًضا 

واحلال  - قل مقام بزرمجهر يف الفرس، يف احلكمة والعقل والبالغة والبيان. فال يُع
لم تقن سهٌل الفارسية، وقد أتقنها أقرانه من الُكّتاب والبلغاء، كسَ أّال ي -  ماذكرنا

صاحب بيت احلكمة معه، وعلي بن داود كاتب زبيدة، الذي يسلك سبيل سهٍل يف 
 ،)٦٢(، وأبان بن عبد احلميد الالحقي)٦١(التصنيف والتأليف، كما ذكر ابن الندمي

بل إّن كثريًا  ،ف إتقان الفارسية عليهموغري هؤالء ممّن ينتهي أصله إىل الفرس. ومل يتوقَّ 
ا كالعّتايب مثالً  ماكانوا يوطّئون «مث إّن الربامكة، أولياء نعمته،  .من العرب كانوا يتقنو

م  م إّال ملن أظهر تعّصًبا لدم الفرس وثقافتهم وحضار أكنافهم، ويلينون جنبا

                                                           
  (ضمن رسائل البلغاء). ٢٢٨الرسالة العذراء، ص  )٥٩(
  .٢٤٢ابن نباتة: سرح العيون، ص  )٦٠(
  .١٩٣ابن الندمي: الفهرست، ص  )٦١(
أبان بن عبد احلميد الالحقي: شاعر ُمكثر، من أهل البصرة، كان صاحب الربامكة  )٦٢(

. ه٢٠٠، ت حنو »لة ودمنةكلي«وشاعرهم وصاحب جوائزهم للشعراء، وقد نظم هلم 
  .١٩٠. الفهرست، ص ٢٤١– ٢٤٠طبقات الشعراء، ص 
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م   . )٦٣(»وسلطا
جييد سهٌل لغة قومه، فضًال عن ثقافته ال يساورين شكٌّ يف أن  وعلى هذا نقول:

علًما أنه حّصل الواسعة إىل مدى غري يسري بأدب أجداده الفرس، وتراثهم الّتليد. 
ازدحم يف صدره فيٌض هادٌر و  ،ومعارفها أيًضا األمم األخرىقدرًا كبريًا من ثقافات 

   منها مجيًعا.
قومه يف التأليف  َسَننَ  ومن جتليات الثقافة الفارسية يف أدب سهل اتّباعه

أّلف يف موضوعات جديدة يف األدب العريب، تـَُعدُّ من صميم الثقافة إذ  ؛والتصنيف
الفارسية، لعلَّ من أّمهها موضوع احلكاية على لسان احليوان. وإذا كان هذا اجلنس 
األديب هنديًّا يف أصوله على ما يرى كثٌري من الباحثني؛ فإنَّ مسلكه إىل األدب العريب 

ذا الكالم أنّه مل يكن موجوًدا يف أدبنا، بل هو كا ن عن طريق الفرس، وال يُقصد 
ا كانت تُروى شفاًها، وعلى حنٍو غري جمموٍع يف   ّ ذه احلكايات الرّامزة، إّال أ حافٌل 

عن اللغة  )كليلة ودمنة( كتاب  )ه١٤٢نقل ابن املقّفع (ت ّمث  .كتاب واحد
يُقال، ن السنسكريتية يف زمن كسرى أنوشروان كما الفهلوية، وكاَن تُرجم إليها م

ذا الصنيع يًدا بيضاء إىل أدبنا العريب هو إمام هذا الفّن، ورائده يف األدب . و فأسدى 
َمْن نـََقَل هذا الفّن القصصّي من مرحلته الّشفاهية  أّول«فقد كان  ؛اإلسالمي العريبّ 

ّيب)، يف أّول خطوة من نوعها يف تاريخ (الّشعبية) عند العرب إىل األدب املدّون (الكتا
األدب العرّيب القدمي، عاّمة، واإلبداع القصصّي، خاّصة، وتزداد هذه اخلطوة أمهية، إذا 

ليت يُوضع فيها وضعنا يف االعتبار أّن هذه هي املرّة األوىل يف الرتاث األدّيب عند العرب، ا
  .»حدوا ل كتاٍب قصصّي جمموع يف صعيدٍ أوّ  -  الشعر بعد - 

ّن سهًال أول من عارض ابن املقّفع، واتّبع أميكن القول، بكثري من االطمئنان، و 
َسنَـَنه، يف القّص على لسان احليوان، بـَْعَد أن طار صيُته، وعال ذكره؛ لنقله كليلة 
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ودمنة إىل األدب العريب، فحاكاه سهل يف أكثر من كتاب. وليس بـُْعُد صيِت ابن 
بل إّن حكمة سهل، اليت  -على ما أعتقد  -ذه احملاكاة املقّفع الباعث األوحد هل
السبيل؛ إذ رأى  اكانت دافًعا حمّرًضا هي أيًضا، إىل ارتياد هذ تزدحم يف حنايا صدره،

ُدررًا تتخطّفها أكفُّ  فيه قالًبا يصوغ فيه أفكاره، وبُوتقة يصهر فيها حكمته؛ لتغدو
  مباشرًا لذيوع امسه يف اآلفاق. الالمسني. وأحسُب أنَّ هذا الصنيع كان سبًبا

زد على ذلك، أّن القّص على لسان احليوان سبيٌل مأمون، يتقّنع به حكماء 
وأصحاب النظرة  ،وأرباب اإلصالح االجتماعي واألخالقي ،السياسة ال بل نـُّقادها

املثالية املتسامية، فينّفسون به عّما جتيش به صدورهم. وقد نّبه ابن املقّفع من قبل 
ى ضرورة حتّري املعاين الباطنة، واملغزى اخلفي من كتابه، يف أكثر من موضع، فذكر عل

 …« ،يف باب عرض الكتاب أّن هناك أربعة أغراض، ينبغي للناظر فيه أن يعلمها
َلُسوِف خاّصةً    .)٦٦(»والَغَرُض الرَّابُع وهو األقصى، وذلَك َخمَْصوٌص بالَفيـْ

ا املسلك، املتعة الفنّية، والقيمة اجلمالية، ومل تغب عن بال سهل، وهو خيتار هذ
اليت تنبع من إدهاش املتلّقي، وهو يرى احليوان يقّلد السلوك اإلنساين، فتميل 

 ،لسماعه األمساع، وترغب يف مطالعته الطّباع، ألنَّ الوحوش والبهائم واهلوامَّ والسوائم«
. ومل يغب عن باله )٦٤(» فطنةوال ُيسند إليها أدٌب وال غُري معتادٍة لشيٍء من احلكمة،

أدعى للقبول واإلقناع منها على لسان « ، أّن احلكمة على لسان احليوانأيًضا
من االستعالء  عاإلنسان، الذي تنطوي حكمته اإلرشادية، ونصائحه الوعظية على نو 

مرفوض من املتلقي، ال  - يف حقيقته  -الّضمين بني الناصح واملنصوح، وهو أمٌر 
  . )٦٥(»، وإن مل يفصح عن ذلكاشعوريًّ 
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ج سهل بن هارون هذا النَّهج، وعارض ابن املقّفع يف كتبه، ونسج  هلذا كّله، 
على منواله، وزاد عليه، وكان أثره يف هذا امليدان ال يقّل عن أثر ابن املقّفع، فقد كان 

عذراء، بعد أن حمّرًضا قويًّا، هو أيًضا، لكلِّ من جاء بعده يف الّسري يف هذه الّشعاب ال
َوطََّأها وذّلل أكنافها. فهذا ابن الندمي يقّرر أّن علي بن داود كاتب زبيدة (ت حنو 

. )٦٦(»يسلك يف تصنيفاته طريقة سهل بن هارون« - وكان أحد البلغاء - ) ه٢٣٠
وكان قبل ذلك ّممن يعمل األمسار واخلرافات على ألسنة  …«ويقول يف موضٍع آخر: 

وسهل بن هارون بن راهيون،  ،هائم، مجاعٌة منهم عبد اهللا بن املقّفعالناس والطري والب
  .)٦٧(»وغريهم ،وعلي بن داود كاتب زبيدة

ومما يُؤسف له، أن الّزمان جار على سهل، فُفِقدت كتبه يف هذا الفّن وغريه 
كتاب (الّنمر والثعلب)، وهو القصة الوحيدة آنًفا، عدا  أيًضا، على حنو ما أوضحت 

  ن احليوان اليت وصلت إلينا.على لسا

قصٍة على لسان احليوان.  غري ابَن املقفع يف هذا السبيل، فأّلف سهلٌ  جتاوزقد و 
ويبدو من عناوين كتبه أنَّه أجرى بعض قصصه على لسان اإلنسان أيًضا، مثل (املخزومي 

ممّن « ه:وممّا يؤكد ذلك ماذكره ابن الندمي عن سهٍل بأنّ  ،واهلذلية) و(الوامق والعذراء)
األساس ، وعلى هذا )٦٨(»يعمل األمسار واخلرافات على ألسنة الناس والطري والبهائم

يكون سهٌل أّوَل من أّلف القصة الطويلة على ألسنة الناس مباشرة، ولو وصلت إلينا 
أهّم  ف قصصه لكان له شأن آخر يف هذا املضمار. أّما تآليفه األخرى يف هذا الفنّ 

ة وُعْفرة)، وقد ذكره اجلاحظ وابن الندمي، وغريمها. وذكروا أنَّه ألّفه كتاٍب له هو (ثـُْعلَ 
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اجعلوا أداَء ما « مل يبَق منه، غُري هذه النصيحة:للمأمون، يف معارضة (كليلة ودمنة)، و 
جيُب عليكم من احلقوق، ُمَقدًَّما قبل الذي جتودون به من تفضُّلكم؛ فإنَّ تقدَمي النافلة 

ريضة ُمظَاهر على َوَهِن العقيدة، وتقصري الّرويّة، وُمِضرٌّ بالتدبري، خمُِلٌّ مع اإلبطاء عن الف
. ويقول )٦٩(»باالختيار، وليس يف نفع حممدتِه ِعَوٌض من فساد املروءة، ولزوم النقيصة

. وقال املسعودي »وكتابه هذا مملوٌء ِحكًما وِعْلًما« احلصري، بعد ذكره كالم سهل:
ذا الكتاب كثٌري ّممن )٧٠(ليلة ودمنة) يف حسن نظمهعنه إنّه يزيد على (ك . وقد أشاد 

  .ترجم له أو عرض لذكره

أّن الكتاب  -نون ظ، نقًال عن كشف ال)٧١(وقد وهم طه احلاجرّي حني رأى
إذ  ؛)ه٣٣١يف عهد أيب احلسن نصر بن أمحد الساماين (ت تُرجم إىل الفارسية،

(ثعلة وعفرة)،  ودمنة)، وليس كتاباملقصود بكالم حاجي خليفة كتاب (كليلة 
(كليلة ودمنة) أو نظمه شعرًا بالعربية  الذي جاء ذكره يف سياق احلديث عّمن ترجم

. وال نعلم هل تُرجم كتاب سهل إىل الفارسية، يف تلك العصور )٧٢(والفارسية
ذا اخلصوص ؟   الّذواهب ؟ وهل تكشف األيام يف قابٍل، عن أمٍر جديد 

شّف من أمساء كتبه، ما ُكِتَب منها على لسان احليوان، وهي: وميكننا أن نست
(ندود وودود  (أدب أسد بن أسد)، وكتاب (أدب أسل بن أسل)، فهو يف رواية

ولدود)، ويبدو من عنوانه أنّه يدور حول ثالث شخصيات، ولـِ(علي بن عبيدة 

                                                           
  .١/٥٧٧احلصري: زهر اآلداب ومثر األلباب  )٦٩(
  .١/٩٦مروج الذهب ومعادن اجلوهر  )٧٠(
  .٢٧١كتاب البخالء للجاحظ، تح: طه احلاجري، (التعليقات والشروح) ص   )٧١(
  .٢/١٥٠٨كشف الظنون   )٧٢(
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يف رواية  - كتاٌب بعنواٍن مماثل، وهو( َوُرود َوَوُدود امللكني،  )٧٣(الرحياين)
ذا االسم، وال نعلم )٧٤(امللكتني) . وليس من قبيل املصادفة أن يكون لسهل كتاب 

وجه احلقيقة يف هذا األمر، ورّمبا هو ترمجة من ِقَبلهما لكتاٍب فارسّي يف أصله، 
فاختلفا قليًال يف الَعْنونة. ومن ُكتب سهل يف املوضوع ذاته، كما يُفهم من العنوان،  

ذا الّرسم، لقلنا  زالني) وكتاب(الغ كتاب (الضربني)، ويف رواية (الّضرّتني)، ولو صّح 
وهذه الكتب مما ذكره ابن الندمي وياقوت وغريمها، . إنّه على لسان اإلنسان ال احليوان

يف ثبت مؤلفاته، ومل ُيشر أحٌد منهم صراحة إىل أّن من بينها ترمجًة عن الفارسية، بيد 
وترسم  ،العذراء)، يّتفق يف عنوانه مع قّصة فارسية حتمل العنوان ذاتهأّن كتابه (الوامق و 

أحيانًا (وامق وعذراء) أو (وامق والعذراء)، وهي قّصة فارسية قدمية، نقلها إىل العربية 
ُحكي أّن األمري عبد اهللا بن طاهر أمري «، و)٧٥()ه٤٤٠أبو الّرحيان البريوين (ت 

إذ  ؛ابورسن جالًسا ذات يوٍم يف ديوانه بنيكا  ،نيخراسان، يف أيام اخللفاء العباسي
جاءه شخٌص وَأْحتََفُه بكتاٍب َوَضَعُه بني يديه، فسأله عن الكتاب، فقال: هو قصة 
(الوامق والعذراء)؛ وهي قصة لطيفة ألّفها احلكماء لكسرى أنوشروان. فقال األمري: 

ذا  حنن قوم نقرأ القرآن، وال نريد شيًئا غري القرآن واحلديث النبوي، وال شأن لنا 
الكتاب فإنّه من تأليف اجملوس، وهو عندنا مردود، فأمر أن يُطرَح الكتاب يف املاء، 
وأمر كذلك أن ُحيرق كّل كتاب من تصانيف العجم واجملوس يـُْعثـَُر عليه من حدود 

                                                           
كما   -ء، خدم املأمون، ويسلك يف تصنيفاتهعلي بن عبيدة الرحياين: أحد البلغاء الفصحا )٧٣(

. ١٩١. الفهرست، صه٢١٩طريقة احلكمة، وله مصنفات كثرية، ت –يقول ابن الندمي 
  .١٨١ – ٤/١٧٨معجم األدباء 

  .٤/١٨٠. احلموي: معجم األدباء ١٩١الفهرست، ص  :ابن الندمي )٧٤(
  .١٤٥األدب الفارسي، ص  :حممد ،حمّمدي )٧٥(
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  . )٧٦(»واليته

جواء حافلة باأل - )٧٧(كما ذكر ملّخصها حممد عبد السالم كفايف -والقصة 
ا خل يٌط من اإلنس األسطورية، واألعمال اخلارقة، واملواقف البطولية، وشخصيا

ا ممّلة، بالنسبة ملن مل يألف ذلك النوع من « واجلن، وهي كثرية بصورة جتعل قراء
  .)٧٨(»القصص األسطوري القدمي

) على البحر املتقارب، وتبعه ه٤٣١وقد نظمها بالفارسية، الشاعر العنصري (ت
وهي  )، منظومة العنصري إىل الرتكية،ه٩٣٧ون، كما ترجم الشاعر الالمعي (تآخر 

هّم، وهو: هل ترجم سهل بن موينشأ يف نفس املرء سؤاٌل  .)٧٩(اليوم موجودة إىل
؟  هارون القصة عن الفارسية؟ أو أنَّه أّلف قصته على ِغرارها، ومسّاها باالسم ذاته

ا من تأليفه هو؛ وذلك  ّ أّن أحداث القصة الفارسية بتفاصيلها الدقيقة أغلب الظن أ
أسطورية ومتشابكة، خيتلط فيها اجلن باإلنس، وال أظنها تناسب اجلو الثقاّيف يف ذلك 
العصر، لكي يقوَم سهٌل بنقلها، إّال إذا مّد إليها يد التحوير والتعديل، أو بعبارة 

جتمع بني وامق  ؛ وأعين به قصة احلب اليتيأخرى: استقى منها احلدث الرئيس
والعذراء، وبىن عليه قّصته. على ِغرار صنيع ابن املقفع حني ترجم (كليلة ودمنة)؛ 

إّن  :فقد أضفى عليها مسحة إسالمية واضحة. وإذا جاوزنا الظَّّن إىل االفرتاض، وقلنا
يغدو شعوبية  -بال أدىن ريب  -سهًال ترجم الكتاب عن الفارسية، فإّن هذا الكتاب 

                                                           
، نقًال عن كتاب تذكرة الشعراء للمؤلف دولتشاه ١٠٣– ١٠٢ص  املرجع نفسه، )٧٦(

  ط.ليدن. ،٣٠السمرقندي، ص 
  .٣١٢ – ٣٠٩يف األدب املقارن، ص  )٧٧(
  .٣١٢املرجع نفسه، ص )٧٨(
  . ١٩٩، ١٤٧ – ١٤٦حمّمدي، حممد: األدب الفارسّي، ص  )٧٩(
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إذ يرون فيه متجيًدا  ؛- التسميةإن صّحت  -ب، من وجهة نظر العروبيني على العر 
م الزاهية وعلى أيّة حال، فإن اختيار سهل هلذا االسم مل يكن  .للفرس وحضار

  مصادفة.

فهذا صاحب املقّفع فيه،  ه ال يقّل عن أثر ابنبن هارون يف غري  وكان تأثري سهل
بنت جعفر، وكان أحد  وف بكاتب زُبَيدةبن داود، املعر  الفهرست يشهد أّن عليّ 

. ويعين بذلك القّص على »بن هارون يسلك يف تصنيفاته طريقة سهل« البلغاء،
. ورّمبا قصد بطريقة وقفنا عليها يف مقام آخر رة،ثِّ ل طريقة ُمؤَ هألسنة احليوانات، ولس

 نبن هارو  لسان اإلنسان مباشرة، ولعّل سهلَ سهل سوقه احلكايات والقصص على 
بن  ؟! ولعليّ  يف تاريخ األدب العريبّ  مدّونٍ  جمموعٍ  أّول من فعل ذلك يف كتابٍ  هو

ا على لسان اإلن ّ  سان: (اجلرمهية وتوكيل الّنعم) وداود من الكتب، اليت يُرّجح أ
  ومل تصل إلينا.  ،(الظرّاف)و (احلرّة واألمة)

ارسية، اليت بّرز فيها من أهّم املوضوعات الف »السياسة امللوكية«ويـَُعّد موضوع 
تدبري امللك ( كتاب  كتابًا خاصًّا، وهو  الفنّ  اذوقد أفرد هلسهٌل وملع جنمه. 

ذا املوضوع؛ أي موضوع إدارة )والسياسة ، الذي يبدو من تسميته، أنّه خاّص 
احلكم وشؤون البالد والعباد، وطرق التعامل بني الرّاعي والرعية، واآلداب الواجب 

ا، ملن حاز حظوة امللوك، وَمسَت منـزلته عندهم، وجّلت مرتبته يف نفوسهم.  مراعا
يف هذا املوضوع، مبا اختطّه الفرس يف سابق عهدهم،  دون أدىن ريب يتأثروهو 

لك، وترتيب شؤون اخلاصة والعامة، وقد  «و
ُ
من املعلوم أّن الفرَس أّمٌة عريقة يف امل

أََفَل جنم دولتهم، وُهدم عّزهم  كانت هلم يف ذلك طرائق وسياسات وِسَري. وحني
السالف على أيدي اجملاهدين املسلمني، بقيت بقّيٌة من هذه الرسوم والسياسات 

صور ملوكهم وسريهم والتدابري امللوكية مدّونة وحمفوظة يف كتبهم وخزائنهم. كما ظّلت 
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م السياسية والعسكرية واالجتماعية مرتسمة يف نفوس أبناء م وتنظيما  وسياسا
. وكان سهٌل يف الّذروة من هؤالء، )٨٠(»فارس، الذين غدوا رعايا يف الدولة اإلسالمية

ملا ميتلكه من فكٍر سياسيٍّ سديد، وبصريٍة إداريٍة نافذة، وعقٍل بصٍري بأقدار الرِّجال، 
 ؛ اليت يبدو أن)الّنمر والثعلب(يف قصته وال سّيما  ،فظهر أثر ذلك واضًحا يف أدبه

ية من وراء تأليفها، ال تعدو عن إصالح أويل األمر وإرشادهم، مبا املقاصد اخلف
 فضًال عن املقاصد األخرى اليت أشرت إليها آنًفا، يستقيم به حاهلم وحال الرعية مًعا،

قبل سطور ومرت بنا . السياسة امللوكية أدب لذا ميكن اعتداد هذه القصة من صميم
م )ةثـُْعلة وُعفر   (نصيحته الباقية من كتابه  ، وهي كما تبدو ختّص عطايا امللوك وهبا

م، فال ينبغي هلم أن يُقّدموا النافلة على الفريضة، ملا  ملن رام رفدهم، وانتجع َجنا
  ينجم عن ذلك من فساد املروءة ولزوم النقيصة.

وعرض سهٌل لكثٍري من القضايا املتعّلقة بالسياسة امللوكية، ومنها صفات ندمي 
ا ُخِلَق من قلب «عليه فعله، فقال:  جيبامللك، وما  ينبغي للّندمي أن يكوَن كأمنَّ

امللك؛ يتصّرُف بَشَهواته، ويتقّلُب بإرادته، إذا َجدَّ َجدَّ، وإذا انطلق َتطَلَّق، الَميَلُّ 
سامرة، إذا انتشى حتفََّظ، وإذا صحا 

ُ
قََّظ، ويكون كامتًا ِلِسرِّه، تياملعاشرَة وال َيْسأُم امل

ِلربِّه، ويكون للملك دون الَعبد، ألّن العبَد خيدم نوائَب، والّندمي حيضر ناِشرًا 
وقد ّخلص سهٌل يف هذه الّسطور القليلة آداب املنادمة بأمجعها، لقوله:  ،)٨١(»دائًبا

ا ِفَكرًا ال يستطيع البياُن »كأمنا ُخِلق من قلب امللك« ، فهذه العبارة حتمل يف طّيا
بعدها إّمنا هو بعض الوجوه اليت ينصرف إليها معىن هذه  تفصيلها. وما ذكره سهلٌ 

                                                           
 .١٩٣الفهرست، ص) ٨٠(
  .٢٤٢يف األدب العريب، ص العاكوب، عيسى: تأثري احلكم الفارسية  )٨١(
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الكلمات، وإْن كانت عميقة يف مدلوهلا هي أيًضا: (يتصّرف بشهواته، يتقّلب 
  .بإرادته، يكون له دون العبد)، فقد أوجز اللفظ، وكّثف املعىن

فّصل فيه القول، وحدد أبعاده، وهو فوانربى سهٌل ملوضوٍع آخر يف هذا الّصدد، 
إّن احلاجَب َأَحُد «: وزير املأمون موضوع احلجابة، يقول سهٌل للفضل بن سهل

وْجَهي امللك، يـُْعَتبَـُر عليه برأفته، ويلحُقه ما كان يف غلظته وفظاظته، فاّختذ حاجبك 
سهَل الطبيعة، معروفًا بالرّأفة، مألوفًا منه الِربُّ والرَّمحة. وليكْن مجيَل اهليئة، حسَن 

ا قصد يف نّيته وصاحل أفعاله. وُمْره فليضِع الّناس على مراتبهم. َوْلَيأذن هلم الَبْسطة، ذ
يف تفاضل منازهلم، وليـُْعِط ُكالًّ بِقْسِطه من وجهه، ويستعطف قلوب اجلميع إليه؛ 
حىت ال يغشى الباَب أحٌد، وهو خياُف أْن يـَُقصََّر به عن مرتبته. وْلَيَضْع ُكالًّ عندك 

 .)٨٢(»ّهدُه، فإْن قصَّر ُمقصٌِّر قام حبسن ِخالفته، وتزيني أمرهعلى منـزلته. وتع
نَّ صورة امللك يف عيون الّرعية تتمّثل إأي  ؛أحد وجهي امللك، سهل برأي، فاحلاجب

سهل اخللق، لني اجلانب، ، على هذا األساس ،من خالل حاجبه؛ فيجب اختاذه
فيضع كالًّ على مرتبته، ويستميل رحيًما، مجيل الصورة، يعرف أقدار الّناس ومنازهلم؛ 

  القلوب إليه بِبْشرِه ودماثة خلقه.

وتتجّلى مقدرة سهل الفكرية يف علم تدبري امللك والسياسة، بالغوص العميق يف 
 الّرضا،  امللك صيبُّ « حتليل نفسية امللوك، وما تنطوي عليه من طباع، من مثل قوله:

القوم وهو ميزح، خيلط  )٨٣(أصُل َشْأَفةبالقتل وهو يضحك، ويست َكْهُل الغضب، يأمرُ 
األمُر اليسري، ورمبّا  )٨٤(اهلَْزل باجلّد، ويتجاوز يف العقوبة َقْدر الّذنب. ورمبّا َأْحَفظَهُ 

                                                           
  .١١٤(كتاب احلجاب). اخلفاجي: طراز اجملالس، ص ٣٩ - ٢/٣٨رسائل اجلاحظ  )٨٢(
، واملعىن: يزيلهم من أصلهم. )٨٣(   الشَّْأَفة يف األصل: قرحة خبيثة ُتسَتْأصل بالَكيِّ
  أحفظه: أغضبه. )٨٤(
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َأْعَرَض َصْفًحا عن اَخلْطب الكبري. أسباُب املوت واحلياة معّلقٌة بَطَرِف لسانِه، ال 
عن بادرٍة فينتهي، ُخيطئ فيصوَّب، وُيصيب يعرف َأملََ العقوبة فـَيُْبقي، وال يؤنَّب 

فيفّرط، مفتوُن اهلوى، فظُّ اخلليقة، أخرُق العقوبة، ال مينعه من ذي اخلاصة به ما 
من َخَطراِت َمْوِجدته، وال  طول صحبته، أن يقتَله ِخلَْطَرةٍ يعلمه من حزمه وعنايته و 

فال الثاين باألّول يـَْعَتِرب، وال ينفكُّ أْن ُخيَْطَب إليه مكانه، وينافَس الّرجال موضعه، 
. وتكشف هذه الّسطور عن عمِق معرفة )٨٥(»امللك على ِمْثِل ما فـََرَط منه يـَْزَدِجر

من ثقافة  - كما قلنا  -سهٍل بسياسة امللوك، وأحوال تقّلبهم، وهي معرفة استمدها 
فيان يف قومه الفرس، الذين كان هلم فيها شأن عظيم. كما ورد عن معاوية بن أيب س

نّه يغضب غضَب الصَّّيب ويأخذ أخَذ إإيّاك والّسلطاَن، فِ « :املعىن ذاته أنّه قال
م،  ظهر أثروقد  .)٨٦(»األسد هذه املعرفة بأخالق امللوك وسياستهم، وحسن معاشر

وعدم اإلدالل عليهم يف نفس سهٍل، فتمثّلها وعمل مبوجبها، فظّل قريًبا منهم، 
  يه.اء علخَ هم رُ وهّبت رحيُ 

سرية ( ومن وجوه تأثّره بأدب الفرس، واستلهامه من معني فكرهم، تأليُفه كتاب
يقّلد فيه قومه، يف كتبهم املعروفة بِسَريِ امللوك (خداينامه)،  ،بال ريب ،. فهو)املأمون

وقد تُرجم منها الكثري إىل العربية، وتـَُعدُّ جماًال فسيًحا لتضمني احلكم والنصائح 
تؤّكد أقاصيص « خذ الِعَرب. ويُظِهُر الفرس تعّلًقا شديًدا مبلوكهم، إذوضرب األمثال وأ

الشاهنامة اعتقاد اإليرانيني الراسخ عدم إمكان قيام دولتهم وصالح أمرهم، بغري 
االلتفاف حول ملك، واستنكارهم اخلروج عن طاعة امللوك الّشرعيني وتوّقعهم سوء 

َث سهٌل اعتقادهم، وتأثّر به، لذا ال عجب . ومن َمثَّ َورِ )٨٧(»املصري للخارج عليهم
                                                           

  . ٢٤ص  ،الثعلبو النمر  )٨٥(
  .١/٥٢ ابن عبد ربه: العقد الفريد )٨٦(
  .٤٠ص ، بدوي، أمني عبد اجمليد: جولة يف شاهنامة الفردوسي )٨٧(
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يف  على لسان الثعلب، بعد أْن جلّ ، ينصح الّذئب )الّنمر والثعلب( أن نراه يف قصة
فاْرُفق به، واسلك سبيل موافقته، فإّنك راٍع يف «قائًال:  )امللك الّشرعي(عصيان الّنمر

وقال  .)٨٨(»هر والغلبةواليته، وال تأخذ به يف طريق العجب، فيأخذ بك يف طريق الق
وقد كان يقال: من غالب امللك احلاذق األريب املصنوع له، «…يف موضع آخر: 

َنه َحيُْدوه، وقال بعض احلكماء:  )٨٩(الذي ال تُبِطرُه السَّرَّاء وال ُتدِهُشه الضَّراء، فإّن َحيـْ
  .)٩٠(»معاداة امللوك كالسَّيل بالليل، ال تدري كيف يأتيك، وال كيف تـَتَِّقيه

وميكن اعتداد موضوع احلكم والنصائح والوصايا الفارسية، من أهّم ما اْختصَّ 
به أدب سهل، فقد بثَّه يف تضاعيف كتبه، وأدرجه يف كالمه، واختذه قالًبا يصوغ فيه 
عصارة فكره، وخالصة جتاربه، يف السياسة واالجتماع واألخالق. ومن كتبه يف هذا 

 كتاب  ذكره اجلاحظ، وذكر له ابن الندمي الذي )اإلخوان(املضمار كتاب 
ما  ،)سباسيوس يف اختاذ اإلخوانإ( ّ ما أ ولعّلهما كتاب واحد، ويبدو من عنوا

األدب (يعاجلان قضية الّصداقة والصديق، اليت تطّرق إليها قبله ابن املقّفع يف كتابيه 
  على حنو ما يبدو.فرد هلا كتابًا كامًال، أ بيد أنَّ سهالً  ،)الصغري واألدب الكبري

يف عبارات التعظيم للحّكام  اإلغراقُ  سهلٍ  يف أدبِ ومن مظاهر التأثري الفارسي 
م، وكان الفرس النسق  َجيْرون على هذا ، كما قلنا،واألمراء، والتهويل يف صفا

السياسية يف  نصوصالوالتمجيد؛ إذ جنده واضًحا يف كثري من  ويُعرفون بالتبجيل
قد استثقل سهَل بن هارون، فدخل « وُروي أّن املأمون كان. العصر العباسي عامة

عليه سهٌل يوًما، والناس عنده على منازهلم، فتكّلم املأمون بكالٍم، فذهب فيه كلَّ 

                                                           
  .٢٥النمر والثعلب، ص )٨٨(
  اَحلْنيُ: اهلالك. )٨٩(
  .٢٩ص،النمر والثعلب )٩٠(
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فقال:  ،مذهب، فلما فرغ املأمون من كالمه، أقبل سهُل بن هارون على ذلك اجلمع
نظرون وال تُبصرون. واِهللا إنّه (مالكم تسمعون وال تـَُعون، وتشاهدون وال تفقهون، وت

فعل بنو مروان وقالوا يف الّدهر الطويل، َعَرُبكم   ليفعُل ويقوُل يف اليوم القصري مثَل ما
َكَعَجِمهم، وَعَجُمُكم كعبيدهم، ولكْن كيَف يعرف الدواَء َمْن ال يشعر بالّداء). قال: 

هنا يصدر عن أسلوٍب  . وسهلٌ )٩١(»فرجع له املأمون بعد ذلك إىل الرأيِّ األّولِ 
فارسّي يف االجتماع، َكثـَُر احلديث عنه يف كتب السياسة امللوكية لدى الفرس، وهو 
ينحو إىل املبالغة واإلسراف يف تبجيل أويل األمر، واحلفاظ على مكانته عندهم، عن 

هذه املغاالة واإلسراف يف التبجيل والتعظيم  محمد كرد عليطريق الّتزّلف هلم. وعّلل 
م وكرباءهم، وهؤالء الفرس كانوا قبل حكم العرب يؤهلِّ  إنّ «دهم، بقوله: عن ون سادا

م كما ُيسّخرون العبيد، وما على العبد إّال إرضاء سّيده، واِإلْدهان له،  ُيسّخرو
واإلسالُم مل ينـزع كّل ما تأّصل يف الطّباع. وصار إيغال الفرس يف التبجيل والتعظيم 

والكتابة مرآة  - أّصلة على األيام، فظهر أثر ذلك يف الكتابةُخلًقا هلم وعادة مت
  .)٩٢(»على مامل يُعهد مثله للعرب فيما سبق من اآلباد - صاحبها

يف طريقة عرضه للحكم والوصايا، بطريقة مؤثرة لدى الفرس،  ،وتأثّر سهٌل أيًضا
وهي من مظاهر تقع يف نفس املتلقي موقًعا حمّبًبا؛ تلكم هي طريقة السؤال واجلواب، 

الفلسفة اإلغريقية أيًضا، كما يف مجهورية أفالطون. ومن كتب سهل يف هذا املوضوع 

                                                           
اجلاحظ:  .١/٢١علي، حممد: أمراء البيان  . وانظر: كرد٢٠٤) احلويف: تيارات ثقافية، ص٩١(

ذه ا ٣٣٣– ١/٣٣٢البيان والتبيني  . ٢/١٣٧لرواية). ابن عبد ربه: العقد الفريد: (
. ابن محدون: التذكرة ٥/٢٧٨. الزخمشري: ربيع األبرار ١/٥٧٦احلصري: زهر اآلداب 

  .٨٩. ابن األبّار: إعتاب الكتاب ص٦/٢٧١
  .١/٢٢أمراء البيان  :حممد ،كرد علي  )٩٢(
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وقد تُرجم عن الفارسية عدد من  )،املسائل(كتاب   -على حنو ما يشي به عنوانه  -
وال  .)٩٣(الكتب بالعنوان ذاته، مثل مسائل أنوشروان املوّجهة لبزرمجهر، وإجابته عنها

كتاُب سهٍل ُمرتمجًا عن الفارسية، أو من تأليفه هو، وسلك فيه ُسُبَل   ندري إذا كان
؟ ومن أمثلة طريقة سهل هذه قوله يف كتاب (النمر والثعلب) الفرس يف هذه التآليف

 :قال .قال: فما اخلري الذي ال شّر معه؟ قال الشكر مع العافية والّصرب عند املصيبة«
ين، والصرب على النوائب، وحسن التدبري يف الدّ  الفقه ؛الكمال؟ قال: يف ثالثة ففيمَ 

إىل العقوق. قال:فمن شّر  دعاه التقصريُ  نْ قال: فَمْن شر األبناء؟ قال: مَ  يف املعيشة.
قال: فِبَم يسود املرء؟ قال: بأربٍع؛ العلم، . اآلباء؟ قال: َمْن دعاه الربُّ إىل اإلفراط

اجللساء واألصحاب ؟ قال: من ُيستفاد قال: فَمْن خُري  .واألدب، والفقه، واألمانة
  .)٩٤(»منه اخلري يف الّدين

، )٩٥( )الضرس(وذكر الّصالُح الصفدي وابُن شاكر الُكتيب لَسْهٍل كتابًا باسم 
، والراجح أن أحدمها )٩٦()الفرس(يذكر له حممد كرد علي كتابًا برسم  على حني

فإْن كان  .)الضرس (إىل   )الفرس(مصّحف عن اآلخر، ورّمبا صّحف النُّساخ رسم 
يف التغّين بأجمادهم وسريهم وتارخيهم  ،بال شكّ  ،فإّن موضوعه ،)الفرس(حقًّا، بعنوان 

م، وما إىل ذلك. وأحسُب أنّه واحٌد من الكتب اليت ُأخذت دليًال على  وحضار
تصحيًفا ابن الّندمي، علًما أّن من احملتمل أْن يكوَن الكتاُب نفُسه  شعوبيته، واليت عناها

  . ، أو العكس)الّضْربني( لكتابه

                                                           
  .٢٦٩العاكوب، عيسى: تأثري احلكم الفارسية، ص  )٩٣(
  .٧٥ – ٧٢، ص الثعلبالنمر و  )٩٤(
  .٢/٨٥. الكتيب: فوات الوفيات ١٦/٢٠الصفدي: الوايف بالوفيات  )٩٥(
  .١/١٦٦كرد علي، حممد: أمراء البيان   )٩٦(
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ا العقلية الفارسية، ميكن  هذا، وقد تأثّر سهٌل خبصائص أسلوبية يف نثره، متّيزت 
 أن يقف عندها طويًال، لوال أّن هذا احلديث قد جاوز َحّده الذي ُرسم له. املرءَ 

قد شغل حيّـزًا  ويبدو ممّا سبق أن موضوع اآلداب االجتماعية واألخالقية والسياسية 
كبريًا يف ذهن سهل وتفكريه، وقد جتّلى ذلك بوضوح بارز يف أدبه، كشأن كثري من 
الكّتاب يف عصره؛ إذ إن فيًضا من كتب اآلداب واِحلكم والوصايا السياسية 
واالجتماعية واألخالقية الفارسية قد وجد سبيله إىل الثقافة العربية عصرئٍذٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌، 

  أيًضا، وصدر عن معينه الفياض. فاغرتف منه سهٌل، وغريه



  ١٢٣

  
  
  

  الهموم النفسيَّة
  فـي شعـر المعمَّريـن

  
  )(شمس اإلسالم حالود. 

 

أنّه سيلقى الراحة  ،األخرية من عمره املرحلةيظنُّ اإلنسان عندما يصل إىل 
واالبتعاد عن صخب احلياة وضجيجها ومتاعبها اجلّمة بعد انقضاء  ،واالطمئنان

، وحيظى اعبء السنني جانبً  ليلقيَ يه إىل غري رجعة، وأّن الوقت قد حان الشباب وتولِّ 
م كما كانوا يف يوم من األيام  بشيء من اهتمام أهله ورعايتهم، ويكون حمور حيا

  حمور حياته واهتمامه.
 اومع تقدمه يف العمر تنجلي احلقيقة أمامه وتتكشف؛ فجسده الذي كان صلبً 

يار، العصا قد آل اآلن إىل يَّ من ماء الشباب، معتدل القناة، سو ان ريّ   الضعف واال
وإن أبدوا  -ومل يعد ميّكن صاحبه من القيام بأعبائه وحاجاته اخلاصة، واآلخرون 

م وأعماهلم. -به  ااهتمامً    يبقون منشغلني عنه منصرفني إىل شؤو
وأمام هذا الواقع األليم يبدأ املسّن باالنسحاب من اجملتمع، واالنكباب على 

كانت هذه املشاعر وتلك اهلموم   إذاو  وتتأزم مشاعره. الذات، فتزداد مهومه النفسية،

                                                           
)( .باحثة يف األدب والرتاث من سورية  
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ة الشعور، جندها مهما كانت شديدة أليمة شاعرة متتاز برهافة احلس ورقَّ  اتسكن نفسً 
يف طريقها، فالشعلة مل  اال تقف السنُّ حاجزً  ،احلياةبمتنح الشاعر املعمَّر صلة مستمرة 

  .الً واشتعا امل إال توهجً تنطفئ بعد، والقول الشعري ال يزيده اهلمُّ واأل

 
ُ
أخرى تستمر فيها حياته بعد هذا  ار يف الشعر طريقً مَّ عَ ورمبا وجد الشاعر امل

د لنا أن اإلنسان يف حبث دائم عن األفضل حىت بعد موته، ليؤكِّ  ،االنزواء عن اآلخرين
وجيب أن نتذكر أن اإلنسان ال يكفُّ عن الشوق إىل «حىت يف مراحل حياته املتأخرة 

جود أخصب وأغىن، وهو لذلك حياول باستمرار أن يتجاوز (الواقع) الضيق الفقري و 
  وال شيء أرحب وأغىن من الشعر. )١(»إىل (املمكن) الغين الرحب

ر إبداعه فينقل لنا صورة حّية عن حياته يف إن انزواء الشاعر وانكبابه على ذاته يفجِّ 
ة من اهلموم النفسية واملعاناة الروحية ، ويغدو شعره مرآة صادقة تعكس جمموعاملرحلةهذه 

مقدرة الفنان اليت جتعل من احلجر بنية تتفجر فيها «، فإن األليمة الصادقة، وال غروَ 
ا والتعبري الفين البالغ أيُّ  ااحلياة، ومن األلوان صورً  ناطقة، هذه املقدرة ال تقف دو

اليت يعانيها املعمَّرون،  . والسطور القادمة تكشف لنا عن اهلموم النفسية)٢(»عقبات
الذين بلغوا  ،وسوف نتبني ذلك من خالل أشعار بعض الشعراء اجلاهليني واإلسالميني

، وأظهروا تربمهم باحلياة، وضيقهم بأنفسهم، يف َرب ا فوصفوا أحواهلم يف الكِ من العمر عتيًّ 
م وتغيري هذا الواقع األليم.حماولة جادَّ    ة للفت أنظار الناس إىل مأسا

إن نظرة عميقة إىل أشعار هذه الفئة من الشعراء املعّمرين تبني أن مهومهم 
النفسية تربز يف تصويرهم ملظاهر الكرب وحاالته، وشعورهم بالوحدة، واإلحساس 

  بالزمن، وامللل من احلياة وترّقب املوت.

                                                           
اية العصر األموي: ١(   .٣١) قصيدة املدح حىت 
  .٥٦) التفسري النفسي لألدب: ٢(



  د. مشس اإلسالم حالو -م النفسية يف شعر املعمرين اهلمو 
  

١٢٥

  ر وحاالته:بَ مظاهر الكِ  -الً أو 
اليت حتفل مبشاهد الضعف والعجز، ر الشعراء املعّمرون مظاهر الكرب وحاالته صوَّ 

ال يساعد  احىت صار اجلسد ضعيفً  ، الصحةوكان من أبرزها معاناة املرض وتويلِّ 
الشاعر على النهوض لقضاء بعض أموره، وال ميّكنه من محل السالح والدفاع عن 

م يف رأس دابته، يقول الربيع نفسه وقت الشدة، بل صار لضعفه ال يستطيع التحكُّ 
  :)٣(الفزاريبن ضبع 

 أصـــــبَح مـــــينِّ الّشـــــباُب قـــــد َحَســـــرَا
  

ــــــَأ عــــــينِّ فقــــــْد ثـَــــــَوى ُعُصــــــرَا   إْن يـَْن
  

 ودَّعنـــــــــــــــــــــا قبـــــــــــــــــــــَل أْن نودَِّعـــــــــــــــــــــهُ 
  

ــــــا َوطَــــــرَا  ــــــا قضــــــى مــــــن مجاِعَن
ّ
 )٤(مل

  

ــــــالَح وال  أصــــــبحُت ال أمحــــــُل السِّ
  

ــــــــــــــُك رأَس البعــــــــــــــري إن نفــــــــــــــرا   أمل
  

ضبع يعاين الكرب فقد انقضى عهد الفتوة والشباب، وصار الربيع بن  نإذ
نه خيشى مما مل يكن خيشاه  حىت إ ،عر اخلوف واجلزع من كّل شيءوتتملكه مشا

  كالرياح واملطر:
 والــــــذئُب أخشــــــاُه إْن َمــــــَرْرُت بــــــه

  

 وحـــــدي وأخشـــــى الرِّيـــــاح واملطـــــرا 
  

ـــــــــــا  مـــــــــــن بعـــــــــــدما قـــــــــــّوٍة ُأَســـــــــــرُّ 
  

 أعــــــاجل الِكبَـــــــرَا اأصــــــبحُت شــــــيخً  
  

من حال الربيع؛ فقد دامهه الكرب  ضلَ وليست حال ذي اإلصبع العدواين بأف
على  افا، ومل يعد قادرً ُر الشاعر ومسعه قد ضعُ وبدت مظاهره واضحًة جلّية عليه، فبصَ 

 الً مساع األصوات ورؤية األشياء بوضوح، وساقاه قد وهنتا، وبعد أن كان ميشي معتد
  :)٥(بالعصا ااحنىن ظهره، وأصبح ميشي مستعينً 

                                                           
  .٩) املعمرون والوصايا: ٣(
 الوطر: احلاجة. )٤(
  .٣٤-٣٣) ديوان ذي اإلصبع العدواين: ٥(



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

  

١٢٦

 ني أربعــةً أرى الشخصــ اأصــبحُت شــيخً 
  

ّـا مسَّـين الِكبَــرُ  
 والشَّخَص شخصـِني مل

  

ـــــهُ   ال أمســـــع الّصـــــوت حـــــّىت أســـــتديَر َل
  

 )٦(وإْن هــــــَو ناغــــــاين بــــــه الَقَمــــــرُ  الً لــــــي 
  

 الً وكنـــُت أمشـــي علـــى الـــّرجلني معتـــد
  

 فصرت أمشي على مـا تنبـُت الّشـجرُ  
  

نسان، وقد بّني عوف يف اإل اوال بّد أن يرتك العمر الطويل ومرور األيام وتواليها أثرً 
 الً ، فرأى أّن األيام تغتال اإلنسان اغتياالً طوي ابن ُسبيع القضاعي ذلك بعد أن ُعّمر دهرً 

يرجتف ويهتز، وال يستطيع متييز األشياء من  اصغريً  اوجتعل منه فرخً  ،هُ نيَ ه وحتَْ حىت تضعضعَ 
مكانه على جواده يف  الً طب اُل حاَله من العزِّ إىل الذل، فبعد أن كان فارسً حوله، وتُبدِّ 

  :)٧(أصبح اآلن يعاين املرض ويالزم الفراش ،ساحات الوغى
ـــــةً   أال هـــــْل ملـــــن أجـــــرى مثـــــانَني ِحجَّ

  

ــــــــَدى  
َ
 إىل مئــــــــٍة عــــــــيٌش وقــــــــد بلــــــــَغ امل

  

 ومـــــــا زالـــــــت األيّـــــــام تـَْرمـــــــي َصـــــــَفاَتهُ 
  

 )٨(وتغتالُــــــــُه حــــــــّىت تضعضــــــــع واحنــــــــىن  
  

 وصــــــاَر كفــــــرِخ الّنســــــِر يهتــــــّز جيــــــُده
  

 إذا رأى اشـــخص املـــرء شخًصـــيـــرى دون   
  

َل ِمـــــــْن ِطـــــــْرٍف جـــــــواٍد َحِشـــــــّيةً   وبـُــــــدِّ
  

ــــْن قوســــه والــــّرمِح والّصــــ    ارِم العصــــاوِم
  

فمظاهر الكرب هذه ال ختفى على أحد، وكّلما بدت أكثر ازداد همُّ الشاعر 
وأصبح يراقبها وهي تأكل جسده، فها هو ذا دريد بن الّصمة وقد عاينها فوصفها 

ائهبني ال اموازنً  ه وقد وضعفِ  حني كان له شعر أسود كثيف، والكربِ  ،شباب وقوته و
ل رأسه كله من الشيب، واحدودب ظهره، واضطر إىل لزوم البيت، وصار يعامَ  بيضَّ ا

  :)٩(معاملة األطفال

                                                           
 ناغاه: كلَّمُه. )٦(
  .٧١) املعمرون: ٧(
ا جسده الصلب.الصََّفاة: الصخرة امللس )٨(  اء، وأراد 
  .٢٧، واملعمرون: ٥٤) ديوان دريد بن الصمة اجلشمي: ٩(



  د. مشس اإلسالم حالو -م النفسية يف شعر املعمرين اهلمو 
  

١٢٧

 فــــــــإْن يــــــــُك رأســــــــي كالثُّغاَمــــــــِة َنْســــــــُلهُ 
  

ــــُف يب الولْــــَداُن أحــــدَب كــــالِقْردِ     )١٠(يُِطي
  

 ِت ُكــــــــــلَّ َعِشــــــــــيَّةٍ رهينــــــــــَة قـَْعــــــــــِر البيــــــــــ
  

 كــــــــأينِّ أُرقَّــــــــى َأو ُأَصــــــــوَُّب يف املهــــــــدِ   
  

ــــــّوةٍ  ــــــِد فضــــــٍل يف شــــــباٍب وق ــــــْن بـَْع  فِم
  

ـــــــوِن ُمْســـــــَودِّ    ـــــــِك الّل  ورأٍس أثيـــــــٍث حال
  

فمصاد بن جناب  ،ثقيلة على نفسه إّن ضعف املعّمر وتداعي قواه يلقي أعباءً 
للبيت قد وُّكل به من  اغدا فيها مالزمً يف هذه احلياة الذليلة اليت  االريبوعي مل يعد راغبً 

يراقبه، بعدما كان هو الّرقيب على البيت وأهله، فإن رام اخلروج حلاجة قال الّرقيب 
  :)١١(عليه اكما يُرّد الطائر الصغري إىل ُعّشه خوفً   هُ دَّ رَ  احلافظ: إىل أين؟! و

 مــــــا رغبــــــيت يف آخــــــِر العــــــيش بعــــــَدما
  

ــــــــــبُ    ــــــــــِت ال أتغّي ــــــــــَب البي  أكــــــــــوُن رقي
  

 إذا مـــــــــــــــا أردُت أْن أقـــــــــــــــوَم حلاجـــــــــــــــةٍ 
  

 يقـــــوُل رقيـــــٌب حــــــافٌظ أيـــــن تــــــذهب؟  
  

ْرمــــــــــى بــــــــــِه َعــــــــــْن ســــــــــبيِلهِ 
ُ
 فريجعــــــــــه امل

  

تَـَربَّــــــــبُ   
ُ
 )١٢(كمــــــــا ُردَّ فــــــــرُخ الطــــــــائِر امل

  

مها الشاعر مسافع بن عبد ويتبُني أمل معاناة املعّمرين أكثر من خالل صورة يقدِّ 
مع أصحابه املعّمرين الذين جيمعهم يصف فيها حاله وقد جلس  ،العّزى الضَّمري

ا ال تستطيع الطريان ألّن  ّ م جمموعة من النسور حتيا يف اجلبال، إال أ ّ األمل واهلم، فكأ
  :)١٣(أجنحتها ال متّكنها من ذلك

 جلســــــــت غديّــــــــًة وأبــــــــو َعِقيــــــــلٍ 
  

 وعــــــروُة ذو النَّــــــدى وأبــــــو ريــــــاحِ   
  

 كأنّـــــــــــا ُمْضـــــــــــَرحيَّاٌت ِبَرْضـــــــــــوى
  

ــــ   ــــْؤَن إذا يـَنـُ  )١٤(ْؤَن بــــال َجَنــــاحِ يـَنـُ
  

                                                           
ا الثلج. )١٠(  الثغامة: شجرة تبيضُّ كأ
  ، والبيت األول خمروم.٣٠-٢٩املعمرون: ) ١١(
ْرمى به) أراد به ذلك الرقيب احلافظ له، ألنه  )١٢(

ُ
املرتبب: الذي يُربَُّب، مبعىن يـَُرّىب. وقوله: (امل

 .شعر بأنه قد ُرمي بهي
  .٣٠املعمرون: ) ١٣(
ض جبهد ومشقة، وأُْثِقَل َفَسَقَط. )١٤(   ناء حبمله يـَُنوُء: 



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

  

١٢٨

  وإّن سوء حاهلم وضعفهم هذا ال جيدي فيه العالج، فالشيخوخة داٌء ال دواء له:
ـــــــــــا ال حنـــــــــــن َمْرضـــــــــــى  يـَرَانـــــــــــا أهلُن

  

 )١٥(حِ فـَُنْكـــــَوى أو نـُلَـــــدُّ وال ِصـــــَحا   
  

ــــــا  وال نُــــــروي الِفَصــــــاَل إذا اجتمعن
  

 )١٦(علـــى ذي دلونـــا واحلفـــُر طـــاحِ   
  

 
ً
أن يصبح موضع سخرية لآلخرين، فأمية  اواضطرابً  اولعّل ما يزيد الشاعر أمل

  :)١٧(الً بن األسكر الكناين يشكو أمره وقد استهزأ به أحد رعاة الغنم قائ
 لراعـي الّضـأِن أُعُجبُـهُ  اأصبحُت هـزءً 

  

، راعــَي الّضـــاِن؟!    مــاذا يَريبُــك مــينِّ
  

ـــــرَْع َضـــــأنً   ، فـــــإّين قَـــــْد رعيـــــُتهمُ اإْن تـَ
  

 الوجـــوه بـــين عمـــي وإخـــواين بـــيضَ   
  

 ْب لغـــــــريي إينِّ تـــــــابٌع َســـــــَلِفيعَجـــــــاِ 
  

 أعمـــــاَم جمـــــٍد وأجـــــدادي وإخـــــواين  
  

وهل حيّز يف نفس السيد الكرمي شيٌء أكثر من أن يهزأ به راعي الضأن هذا، وهو 
ج آبائهم. م على    الذي كان يرعى بين عمه وإخوته وجيمعهم من حوله ليسري 

؛ فاملرأة ا، وأعمق أثرً اا تكون أشد وقعً وإذا ما كانت السخرية صادرًة من املرأة فإ
رمه  اأصبحت اآلن فاركً  ،اليت كانت حمبًة لزوجها يف أيام قوته وشبابه تكرهه وتعّريه 

عرض عنه وتشتكي من ضعفه، وشيبه، وها هي ذي زوج عبيد بن األبرص األسدي تُ 
  :)١٨(وتغلظ يف قوهلا، ومتّط حاجبيها متربمة به

                                                           
: أن يؤخذ بلسان الصيب فيمّد إىل أحد شقّيه ويُوجر يف اآلخر الدواء. وقوله :  )١٥( حنن  ال«اللَّدُّ

) مثل (ليس) جبّر (صحاح) إمنا فعل ذلك على التوّهم، ألن (ال »مرضى.. وال صحاحِ 
 تزاد الباء يف خربها، فتوّهم أنه قال: (ال حنن مبرضى..) مث عطف عليها.

 »يقول: ضعفنا، فال نقدر على االستقاء. طاٍح: مملوءٍ «قال أبو حامت بعد األبيات:  )١٦(
 . والفصال: مجع الفصيل، وهو ولد الناقة إذا ُفصل عن أمه.٣٠املعمرون:

  .٢١/١٣األغاين: ) ١٧(
  .١٢٢عبيد بن األبرص:  ديوان) ١٨(



  د. مشس اإلسالم حالو -م النفسية يف شعر املعمرين اهلمو 
  

١٢٩

 ِعْرســــــــي أال عتبـــــــْت علــــــــيَّ اليــــــــومَ 
  

 وقَـــــــــــْد هبَّـــــــــــت بليـــــــــــٍل تشـــــــــــتكيين  
  

 افقالـــْت يل: كـــربَت، فقلـــُت: حقًّـــ
  

ــــــ    بعــــــَد حــــــنيِ  القــــــد َأخلفــــــُت حيًن
  

ــــــــــــَة اإلعــــــــــــراِض منهــــــــــــا ُــــــــــــريين آي  ت
  

 وفطَّــــــــــْت يف املقالــــــــــِة بـَْعــــــــــَد لــــــــــنيِ   
  

 ومطَّـــــــــــــْت حاجبيهـــــــــــــا أْن رأتْـــــــــــــين
  

ــــــدِ     ابيّضــــــت قــــــروين كــــــربُت وأْن َق
  

شعور باملرارة من قلة وفائها، فهي ال ريب  ووراء هذا التصوير الساخر المرأته 
ا اليوم، اكانت تعجب بشبابه وتُلُني له الكالَم تودُّدً  ورمبا كانت «، على خالف صور

املرأة أكرب بغضة للشيب من الفقر؛ ألن الفقر عارض قد يزول، وأما الشيب فإنه وافد 
شعراء أن يسّوغوا ولذلك حياول بعض ال، )١٩(»بعد حني اال يربح وتشتد وطأته حينً 

فال ينقص  ،اهذا الكرب ويقنعوا نساءهم بأنه أمر يعرض لكل إنسان مهما كان عظيمً 
زأ من ضعفه  من قدره وقيمته، وها هو ذا ذو اإلصبع العدواين يقول لزوجه اليت 

  :)٢٠(وتتربم بكربه

ــــــــــــُة أْن رأْت ثـََرمــــــــــــي ــــــــــــْت زنيَب  هزئ
  

 )٢١(وأِن احنــــــــــىن لتقــــــــــاُدٍم َظْهــــــــــرِي  
  

 ما َعِهـــــــــَدْت فـــــــــَأْدلفينِمـــــــــْن بعـــــــــد
  

 يــــــــــــــوٌم جيــــــــــــــيُء وليلــــــــــــــٌة َتْســــــــــــــرِي  
  

زئــــــــــــي مــــــــــــّين زُنـَْيــــــــــــُب فمــــــــــــا  ال 
  

 يف ذاك مــــــــن عجــــــــٍب وال ُســــــــْخرِ   
  

 أوَملَْ تـَــــــــــــــــــَرْي لقمــــــــــــــــــاَن أهلَكــــــــــــــــــهُ 
  

ــــْن شــــهرِ    ــــْن ســــنٍة وِم  مــــا اقتــــاَت ِم
  

كأنه ظل يقتات من أيامه   الً فلَم االستهزاء والسخرية؟! ولقمان الذي ُعّمر طوي
  فانقضت حياته. وانتهى بذلك عمره. اسنينه حىت أتى عليها مجيعً وشهوره و 

                                                           
  .٢٣٢املرأة يف الشعر اجلاهلي: ) ١٩(
  .٤٠-٣٩ديوان ذي اإلصبع العدواين: ) ٢٠(
 الثّرم: سقوط مقادمي األسنان. )٢١(
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١٣٠

  الشعور بالوحدة: -اثانيً 
ويف غمرة هذا الصراع النفسي الذي حيتدم يف نفس الشاعر بسبب مظاهر 

آخر يوازي يف شدته ذلك  االكرب، وضعف البدن، وهجران النساء نراه يعاين شعورً 
واالغرتاب عن اجملتمع؛ فبعد أن كان الشاعر الصراع؛ إنّه اإلحساس بالوحدة القاتلة 

وقد فارقه مجيعهم، واقتنصهم املوت؛  اأصبح اليوم وحيدً  ،ن واألحبابيستأنس باخلالَّ 
  :)٢٢(يقول جعفر بن قرط العامري

مل يـَْبــــــَق يــــــا َخْدلَــــــُة ِمــــــْن لِــــــَدايت
)٢٣(

 
  

 أبــــــــــــــــــــــو بنـــــــــــــــــــــــَني ال وال بنـــــــــــــــــــــــاتِ 
  

 ِمـــــْن مســـــقط الشـــــمِس إىل الفـــــراتِ 
  

 أبيعـــــــــــــه حيـــــــــــــايت؟! َهـــــــــــــْل ُمشـــــــــــــرتٍ 
  

ا فقدت قيمتها ومجاهلا بفقد األعزّة واألحّبة  ،إن الشاعر يعرض حياته للبيع أل
ا فإّن إنه حني يبلغ اإلنسان من العمر عتيًّ «إزاء ذلك إال الّشكوى،  اوال يستطيع شيئً 

، فإن كان، وهو شاب، قد استطاع افصول غربته األخرية تكون قد نضجت متامً 
ها، فإنه يف شيخوخته عاجز مستسلم ضعيف وف غربته األوىل ومشاقِّ مغالبة بعض ظر 

  .)٢٤(»ال جيد إال الشكوى والبكاء واحلسرات
، وكان وهذا اإلحساس بالوحدة والغربة يتأزم أكثر عندما يفارق االبن أباه املسنَّ 

ئه ليكون اإلنسان الذي حيمل مشائله النبيلة، وسجاياه الفاضلة، يهيِّ  اقد عاش زمنً 
 و 

ً
 ايالزمه وقت اهللع والشّدة، فإذا برياح الفرقة تعصف، وتأخذه من أمامه فيزداد أمل

                                                           
  .٥٥املعمرون: ) ٢٢(
 الّلدات: األتراب، وتِْرب الرجل: الذي ُولد معه. )٢٣(
  .٢٦١الغربة يف الشعر اجلاهلي: ) ٢٤(
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١٣١

، تتناوشه األحزان، وتأكله الظنون واألوهام، ويستبد به الشوق، فتنفجر مشاعر اوجزعً 
األبوة، ويناشد الشاعر ابنه العودة إىل جواره، وقد عّرب حارثة بن صخر الكليب عن 

ا  ا فارقه ابنه جناب مهاجرً  ،أصدق تعبريهذه املشاعر وحرار
ّ
إىل املدينة وراء رسول  امل

ما  اتاركً  ،اهللا صلى اهللا عليه وسلم والديه الكبريين يعانيان الشوق واحلزن، وتنهال عيو
  :)٢٥(على فراقه اغزيرً  ادمعً 

 الًّ أبـــــــــــــاَك بـــــــــــــاألْوداِة كـــــــــــــ تركـــــــــــــتَ 
  

 )٢٦(وأمَّـــك كـــالعجوِل ِمـــَن الظِّـــرَابِ   
  

ــــــَك مــــــا ــــــال وأبي ــــــَت َوْجــــــدي ف  بالَْي
  

 وال شـــــــوقي الشـــــــديَد وال اكتئــــــــايب  
  

ـــــــــــــ ـــــــــــــِه املـــــــــــــآقي اوال دمًع  جتـــــــــــــوُد ب
  

 وال أســـــــــفي عليـــــــــَك وال انتحـــــــــايب  
  

ــــــى غصــــــونٍ  ــــــَف احلمــــــاُم عل  إذا هت
  

 َجــــــَرْت عــــــرباُت عيــــــين بانســــــكابِ   
  

ــــــــذكِّرين احلمــــــــاُم صــــــــفيَّ نفســــــــي  ي
  

 ، َمـــْن عـــذيري ِمـــْن جنـــاِب؟اجنابًـــ  
  

ــــــــــــ ــــــــــــواَب ربِّــــــــــــك يف ِفراق  يأردَت ث
  

 وقـُـــــــــــْريب كـــــــــــاَن أقـــــــــــرَب للثـــــــــــواِب!  
  

ا ناداه اجلهاد فلّباه تاركً  ،ومثله أمّية بن األسكر الكناين الذي تركه ابنه كالب
ّ
 امل

عده، وشوقه العارم معاناته يف بُ  انً عليه، وقال مبيّـ  اط جزعً لَّ خَ وراءه أباه الشيخ الكبري فَ 
  :)٢٧(إليه

 أعــاذَل قــد َعــَذْلِت بغــِري قَــْدرٍ 
  

ـــــــدر     يَن عـــــــاذَل مـــــــا أالقـــــــيوال ت
  

 فإّمــــــا كنــــــِت عــــــاذليت فــــــرّدي
  

ـــــــــــــــَه للعـــــــــــــــراقِ  اِكالبـــــــــــــــ    إذ توجَّ
  

 وْمل أقـــِض اللبانـــة ِمـــْن كـــالبٍ 
  

 غــــــــــــــداَة غــــــــــــــٍد وأذِّن بــــــــــــــالِفراقِ   
  

                                                           
  .١/١٤٠ديوان بين كلب: ) ٢٥(
األوداة: جممع أودية بني الكوفة والشام. والعجول من النساء واإلبل: الثكلى اليت فقدت  )٢٦(

 ولدها. والظِّراب: مجع الظَِّرب، وهو كل ما نتأ من احلجارة وُحدَّ َطرفُه.
  .٢١/١١األغاين: ) ٢٧(



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

  

١٣٢

 فــــال واِهللا مــــا باليــــَت وجــــدي
  

 وال شـــفقي عليـــَك وال اشـــتياقي  
  

 وإبقـــــــائي عليـــــــك إذا شـــــــتونا
  

 وضــــّمك حتــــت حنــــري واعتنــــاقي  
  

 اَد شــديُد وجــدٍ فلــو فلــَق الفــؤ 
  

 َهلـَــــــــــمَّ ســـــــــــواُد قلـــــــــــيب بـــــــــــانفالقِ   
  

ا العاطفة الصادقة تتسرب من نفس الشاعر إىل فنه الشعري لتذّكر األبناء حبقوقه  إ
م حنوه، فيقدِّ    من صنيعه معهم. اموا إليه ما حيتاجه، ويرّدوا شيئً عليهم، وواجبا

  اإلحساس بالزمن: -اثالثً 
حدة القاتلة اليت حيياها املعّمر، إىل جانب إن هذا الوضع املؤمل، وهذه الو 

اإلحساس الشديد مبظاهر الشيخوخة من قصور وضعف وعجز، والشعور باالغرتاب 
عن اجملتمع، واالبتعاد عن مهمات األمور يف القبيلة جتعله يشعر بثقل الزمن وجربوته، 

عمره فيه، وهو يراقب ما يفعله به،  سينَّ  اللوم عليه، ويعدَّ  فال جيد أمامه إال أن يلقيَ 
  :)٢٨(يقول النابغة اجلعدي

ــــــــُك ســــــــائ ــــــــْن ي ــــــــإينِّ  الً وَم  عــــــــينِّ ف
  

 )٢٩(مـــــَن الفتيـــــاِن يف عـــــاِم اخلُنَـــــانِ   
  

 ُولِـــــــْدُت فيـــــــه مضـــــــْت مئـــــــٌة لعـــــــامَ 
  

تــــــــــــــانِ     وعشــــــــــــــٌر بعــــــــــــــَد ذاك وِحجَّ
  

 فقــــْد أبقــــْت صــــروُف الــــدَّهِر مــــّين 
  

ـــيِف اليمـــاين    كمـــا أبقـــْت مـــَن السَّ
  

  :)٣٠(الزمن بإفنائه اعمرية بن هاجر اخلزاعي، يقول متهمً  ومثله
 بليــــــُت وأفنــــــاين الزمــــــاُن وأصــــــبحتْ 

  

 )٣١(ُهنَـْيَدُة قد أْنَضْيُت ِمـْن بعـدها َعْشـرَا  
  

 وأصــبحُت مثــل الفــرخ ال أنــا ميــتٌ 
  

 فُأســــــــلى وال حــــــــيٌّ فأْصــــــــِدَر يل أمــــــــرا  
  

                                                           
  .١٦١-١٦٠شعر النابغة اجلعدي: ) ٢٨(
 م؛ اللسان (خنن).هل ااخلنان: زمن ماتت به اإلبل، فصار تأرخيً  )٢٩(
  .٩٢ون: عمر امل) ٣٠(
 ُهنَـْيَدة: اسم علم على (املئة). وأنضاها: أهزهلا، على التشبيه. )٣١(
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بنضارته وفتوته  اوكيف هلذه السنني الطويلة أن تبقي اإلنسان كما هو حمتفظً 
وصالبته، ال بد للزمن من أن يُظهر أثره فيه وتغيريه له، ولكّنه تغيري حنو األسوأ، 

قد طرأ  الزمن إال حني يدرك أن تغيّـرً لوهذا يعين أنه ال ينتبه «الشاعر  لهولذلك انتبه 
. إنّه )٣٢(»على حياته، ويكون هذا التغّري الذي يشعر به، يف الغالب، حنو األسوأ

بالتغيري املستمر يف حياته، فينسب ذلك إىل الزمن، فقد رأى فيه قوة مغّرية ال  حيسّ 
  :)٣٣(ختضع للتغيري، كما يف قول زهري بن أيب سلمى

ــــاس تفــــىن نفوُســــهمأبــــدا يل   ّن الّن
  

ـــــــّدهر فانيـــــــا    وأمـــــــواُهلم، وال أرى ال
  

نّه وإن تغيريه السّيئ هذا ال يقف عند أمر واحد، أو عضو من أعضاء اجلسد، إ
شدة الدهر وقوته  انً إال وضع بصماته عليه، يقول النمر بن تولب مبيـِّ  امل يرتك مكانً 

  :)٣٤(وتأثريه الكبري يف املرء، وانتصاره الدائم عليه
 أودى الّشـــباُب وحـــبُّ اخلالـــِة اخلََلَبـــةْ 

  

 )٣٥(وَقْد برْئُت فما يف الّصـدر مـن قـََلبَـه  
  

ـــــــــــــــايب وأدركـــــــــــــــين ـــــــــــــــثلَّم أني ـــــــــــــــْد ت  وق
  

 ّي شـــــــديٌد فـــــــاحُش الَغَلبَـــــــهقِـــــــْرٌن علـــــــ  
  

ــــــدهر معتمــــــدً  ــــــْد رمــــــى بُســــــرَاه ال  اَوَق
  

ــــه   ــــاقني والّرقب  )٣٦(يف املنكبــــني ويف السَّ
  

فقدرة الزمن هذه ال ميكن مواجهتها والتصدي هلا، إنّه القادر واملنتصر يف كّل 
ال مرًة إ ا، وهذا دأبه ال يسرُّ أحدً اخاضعً  الً األحوال، يغّري حال اإلنسان وجيعله ذلي

  :)٣٧(ليعود إىل قهره ثانية، يقول فاجل بن خالوة األشجعي
                                                           

  .٦٦الزمن يف الشعر اجلاهلي: ) ٣٢(
  .٢٨٥ديوان زهري بن أيب سلمى: ) ٣٣(
  .٣٧ديوان النمر بن تولب: ) ٣٤(
 اخلالة اخللبة: الذين خيتالون يف مشيتهم، وخيلبون النساء. )٣٥(
 السُّرى: الصغار من النبل. )٣٦(
  .٦٦املعمرون: ) ٣٧(



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

  

١٣٤

 فلــْم تــزلْ  اكنــُت صــعبً   افيــا دهــُر قِــْدمً 
  

 بســهِمَك ترمــي كــّل عظــٍم وِمْفَصــلِ   
  

 فقــْد ِصــْرُت بعــَد العــزِّ أُغضــي مذلّــةً 
  

 علـــــى اهلَـــــْوِل واألزمـــــاُن ذاُت تنّقـــــلِ   
  

إنه ال يستقّر على حال، لقد جّرب الشاعر املعّمر الزمان، وعرفه على حقيقته، 
ُيَسرُّ به  اصاحلً  اوال جيعلك تشعر باألمن اجتاهه، فإّن من عادته أنه ال يرتك شيئً 

د  اساعيً  اإال لينثين سريعً  ،صاحبه إىل اإلفساد والتخريب ثانية، يقول دويد بن 
  :)٣٨(القضاعي

 ويــــــدا الً ْجــــــألقــــــى علــــــيَّ الــــــدَّهُر رِ 
  

 َداأْفَســـــ اوالـــــدَّهُر مـــــا أصـــــلح يوًمـــــ
  

 ُيصـــــــــلُحُه اليـــــــــوَم ويفِســـــــــْدُه غـــــــــدا
  

ما  اأدركوا أّن مثّة قانونً «إّن هذا الشعر وغريه يؤكد أن هؤالء الشعراء املعّمرين 
ينتظم املوجودات، وأّن هناك قوًة ما تبّث احلركة فيها فتغري أحواهلا، وكان الّدهر هو 

  .)٣٩(»هذه القوة، وذلك القانون

  قب الموت:الملل من الحياة وتر  - ارابعً 

 وأمام هذا العنف الذي ميارسه الزمن، والضغط املستمر على نفس الشاعر ال بدَّ 
ل فيه اليأس إىل روحه، فيمّل من هذه احلياة، ويسأم من غلأن يصل إىل وقت يتغ

ا املشرقة؛ يقول أوس بن ربيعة األسلمي وقد  ا الكاحلة بعد أن فقدت صور صور
  :)٤٠(ن بقاءه بينهمسئم عمره الطويل، وسئم اآلخرو 

                                                           
  .١/٣٢طبقات فحول الشعراء: ) ٣٨(
  .٧٠ظاهرة القلق يف الشعر اجلاهلي: ) ٣٩(
  .٩٤املعمرون: ) ٤٠(



  د. مشس اإلسالم حالو -م النفسية يف شعر املعمرين اهلمو 
  

١٣٥

 لَقـــــــْد ُخلِّفـــــــُت حـــــــىت مـــــــلَّ أهلـــــــي
  

 ثــــــــوائي فــــــــيهم وســــــــئمُت عمــــــــري  
  

 اوحــــــــقَّ ملــــــــن أتــــــــت مئتــــــــان عاًمــــــــ
  

 عليـــــــــه وأربـــــــــٌع ِمـــــــــْن بعـــــــــِد َعْشـــــــــرِ   
  

 ميــــــــلُّ مــــــــن الثّــــــــواء، وصــــــــبُح ليــــــــلٍ 
  

 يغاديـــــــــــــه وليـــــــــــــٌل بـَْعـــــــــــــُد يســـــــــــــري  
  

 ادَّيت وبقيــــــــــُت شــــــــــلوً فــــــــــأبلى ِجــــــــــ
  

ـــــاَح مبـــــا أُ     ضـــــمُري صـــــدري نُّ ِجـــــوب
  

 ملله مما جتيء به احلياة الطويلة من عناء ومشقة يف زهري بن أيب سلمى يبنيِّ  ومثله
  :)٤١(قوله

 ســئمُت تكــاليَف احليــاِة وَمــْن يَِعــشْ 
  

 لــــــَك َيســــــَأمِ  ال أبــــــا الً مثــــــانَني حــــــو   
  

  سئم من طول احلياة، ومن سؤال الناس املتكرر: كيف حال لبيد؟ اولبيد أيضً 

 ولقــــد ســــئمُت مــــن احليــــاِة وطوهلــــا
  

 )٤٢(ســؤاِل هــذا النــاِس: كيــَف لبيــُد؟و   
  

م ومللهم منها تبقى أنظارهم مشدوهة متجهة إىل  ،ومع سأم هؤالء من حيا
احملطة األخرية يف هذه الرحلة الطويلة اليت أشرفت على االنتهاء، وكل ما حوهلم 

من شعرهم،  اوافرً  اينذر بذلك، وقد نال التفكري يف املوت والشعور بدنوه شطرً 
به، يقول أبو الوليد أرطاة بن سهّية  اأتى يوٌم جديد ازداد الشاعر يقينً  وكّلما
  :)٤٣(املّري

ــــــــــــُه الليــــــــــــايل ــــــــــــُت املــــــــــــرَء تأكُل  رأي
  

 كأكـــــــِل األرِض ســـــــاقطَة احلديـــــــدِ   
  

 ومـــــــــا تبقـــــــــي املنيـــــــــُة حـــــــــني تـــــــــأيت
  

ـــــن آدم مـــــن مزيـــــدِ    ـــــى نفـــــِس اب  عل
  

ــــــــــــــا ســــــــــــــتكّر حــــــــــــــّىت  ّ  وأعلــــــــــــــُم أ
  

 تــــــــــــــوّيف نــــــــــــــذَرها بــــــــــــــأيب الوليــــــــــــــدِ   
  

                                                           
  .٣٤ديوان زهري بن أيب سلمى: ) ٤١(
 .٣٥ديوان لبيد:  )٤٢(
  .١٧٨شعر أرطاة بن سهية املري، املورد: العدد األول، اجمللد السابع ) ٤٣(



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

  

١٣٦

 ااخلوف املستحكم من ذلك املصري املرتقب جيعل الشاعر يبدو قلقً وإن 
بالفناء، ويبدو ذلك يف قول  امضطرب النفس، مشغول الفكر جتاه حياته املهددة دائمً 

  :)٤٤(د حتمية املوتاجلعشم العبدي وهو يؤكِّ 
ــــــــــاءِ   حــــــــــىت مــــــــــىت اجلعشــــــــــم يف األحي

  

 نـــــــــــــــــاءِ لـــــــــــــــــيس بـــــــــــــــــذي أيْـــــــــــــــــٍد وال غَ 
  

 واءِ هيهـــــــــــات مــــــــــــا للمــــــــــــوِت ِمــــــــــــْن د
  

بد من االستسالم للموت والتسليم له بنفس راضية،  وأمام حتمية املوت هذه ال
فاملعارضة ال جدوى منها، وها هو ذا الربيع بن ضبع الفزاري ال خيشى املنية بل 

  :)٤٥(يتساءل مىت سيلتقيها
 قـــــل للمنيـــــة أي حـــــني نلتقـــــي

  

 بفنــاِء بيتــِك يف احلضــيِض املزلــقِ   
  

له من حياة ذليلة فقد فيها شبابه  االكليب جيد املوت خريً حىت إّن زهري بن جناب 
  :)٤٦(وقوته

 واملـــــــــــــــــــــوُت خـــــــــــــــــــــٌري للفـــــــــــــــــــــىت
  

 يهلَكْن وبـــــــــــــــــــــه بقيّـــــــــــــــــــــةْ ْلـــــــــــــــــــــفَـ   
  

ـــــــــــِه ِولْــــــــــــ  مـــــــــــن أْن يُـــــــــــرى تـَْهِدي
  

َقاَمـــــــــــــــــِة بالعشـــــــــــــــــّيةْ   
ُ
ـــــــــــــــــَداُن امل  ـ

  

تقرر أنه إذا كانت  ،لقد حتّول شعر زهري هذا إىل ما يشبه فلسفة فكرية معينة
 ،فإنّه من األفضل للمرء أن ميوت حني يفقدها ،س حياة املرء يف الباديةالقوة هي أسا

  .)٤٧(يعاين آالم الشيخوخة البدنية والنفسية اعلى أن يبقى حيًّ 

                                                           
  .٤١املعمرون: ) ٤٤(
  .٩/٩٧األغاين: ) ٤٥(
  .١/٦٦ديوان بين كلب: ) ٤٦(
  .٢٧٨اإلنسان يف الشعر اجلاهلي: ) ٤٧(



  د. مشس اإلسالم حالو -م النفسية يف شعر املعمرين اهلمو 
  

١٣٧

وقد يتحول التفكري يف املوت وترقبه إىل حكمة بالغة، فينصرف الشاعر إىل التفكري 
  :)٤٨(د بن ثور اهلاليليف حدثان الدهر ونوائبه، وما يأيت به من عجائب، يقول محي

 يِّ صـــروف الـــّدهر أصـــبحَت تـَْعَجـــبُ اِمـــَن 
  

 ويف أّي هــــذا الــــّدهر أَْمَســــْيَت تـَْرَغــــبُ   
  

 وأَذهــــــــــــب أهلـــــــــــــي بالفنـــــــــــــاء وإخـــــــــــــويت
  

 ورهطـــي وقـــد أيقنـــت أّين ســـوف أذهـــبُ   
  

دم اإلنسان وتبليه، وال تبقي له إال  هذه هي احلياة، وهذا منطقها الصارم، 
ا والر  مَ لِ  يرى ما يسره فيها، فَ املرارة واألسى حىت ال غبة يف استمرارها؟! يقول التعلق 

  :)٤٩(بن حبيب الباهلياحلارث 
 املـــــــــــــــــــرُء يأمـــــــــــــــــــُل أْن يعـــــــــــــــــــيشَ 

  

 وطــــــــــــوُل عــــــــــــيٍش قــــــــــــد يضــــــــــــرُّه  
  

ــــــــــــــــــــــــ  تفـــــــــــــــــــــــىن بشاشـــــــــــــــــــــــته ويب
  

ـــــــقى بعـــــــد حلـــــــو العـــــــيش ُمـــــــرُّه    ـ
  

 وَتُســــــــــــــــــــــوُءه األيـّـــــــــــــــــــــام حْتـــــــــــــــــــــــ
  

ــــــــــــرى شــــــــــــيئً    ــــــــــــَىت ال ي  يســــــــــــرُّه اـ
  

 لْكــــــــــــــكـــــــــــــم شـــــــــــــامٍت يب إْن ه
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــُت وقائــــــــــــــــــــــــــــــــــٍل ِهللا درُّه    ـ
  

م الدهر بسهمه، وزعزع  وهكذا استطاع هؤالء الشعراء املعمَّرون الذين أصا
م، وألقى عليهم بكلكله، وسلبهم الكثري من معاين إنسانيتهم، أن ينقلوا إلينا  حيا

م احلقيقية، ومشاعرهم العميقة م الشعورية، ومهومهم النفسية، ومأسا من  ،معانا
 االل رؤية خاصة صادقة فرضتها األعمار اليت وصلوا إليها، ليؤسسوا بذلك فنًّ خ

زته من سائر فئات الشعراء، وليرتكوا بصماٍت له مساته اليت ميَّ  ارحبً  اواقعيًّ  اإنسانيًّ 
راسخة تشهد على رقي اإلنسان العريب وإنسانيته املتأصلة، وعمق تفكريه، وإحساسه 

م من خالل املرهف بالظواهر اإلنساني م بعد مو ة عامة، وليثبتوا استمرار حيا
  إبداعهم الشعري وفنهم اخلالد.
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  السياق الُمْشِكل في القرآن الكريم
  

  )(محمد المهدي الرفاعي .أ
  

إن  :وال نبالغ إذا قلنا ،ما مثة أسباب عدة ميكن أن ينجم عنها غموٌض يف نصٍ 
ا هي أهم األسباب يف نشوء الغموض يف الكالم   .اللغة ذا

ف يف الفهم اللغة يف طبيعتها ويف نظامها حاملٌة بذرَة الغموض املفضي إىل االختال
  :إذ جند ،تتصف باالشرتاك ،يف كافة جوانبها ،ذلك أن اللغة .والتعدد يف التأويل

االشرتاك يف املعاين املعجمية: يعين االشرتاك أن يأتلف اللفظان يف الصوت وخيتلفا يف  - ١
، فالعني قد تكون عني املاء، وقد تكون عني اإلنسان اليت »خال«و» عني«الداللة، ومثاله 

ا، وقد تكون عني الشمس، وقد تكون النقد والدين والنسيئة والسيد وغريها من املعاين.  يبصر
  أما اخلال فهو أخو األم والسحاب والشامة يف الوجه واألكمة الصغرية.

حيث تتعدد املعاين الوظيفية يف الغالب للمبىن  ،االشرتاك يف املعاين الوظيفية - ٢
وظيفية قّل أن جتد مبىن ال يتعدد معناه الوظيفي حبسب الوضع. . فعلى صعيد املعاين ال)١(الواحد

دام غري متحقق يف سياق  صاحل للتعبري عن أكثر من معىن واحد ما الً فاملبىن الصريف الواحد مث
، ويؤكد الفعل حنو: ضربته ازيدً  ا، وعلى سبيل املثال: املصدر ينوب عن الفعل حنو: ضربً )٢(ما

                                                           
)( .باحث خمتص بعلوم اللغة من سورية  
الطبعة  ،القاهرة ،اهليئة املصرية العامة للكتاب ،متام حسان :انظر اللغة العربية معناها ومبناها )١(

  .١٦٣، ص م١٩٧٩ ،ةالثاني
 .١٦٤-١٦٣انظر اللغة العربية معناها ومبناها:  )٢(
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، ويأيت احنو: أصبح ماؤكم غورً  الفاعل، وينوب عن اسم اربته تأديبً ا، ويبني سببه حنو: ضضربً 
والتاء من مباين التصريف جندها مرة  .وهلم جرا ..مبعىن الظرف حنو: آتيك طلوَع الشمس

  .للتأنيث (ضاربة)، ومرة للوحدة (ضربة)، ومرة للمبالغة (معجزة)

(فّعل)، فنجد أن كل صيغة وهذا التعدد واالحتمال نلحظه يف الصيغ كصيغة (أفعل) أو 
  .خلكالتعدية والسلب والصريورة.. إ  تضم مجلة من املعاين،

غري متناهية واأللفاظ متناهية، فإذا  - كما قال بعض القدماء- وما ذاك إال ألن املعاين 
  .وزِّع لزم االشرتاك

بإمكاننا بعد هذا تصور قيمة السياق ودوره يف فهم املعىن. فالسياق هو أقدر السبل 
  .على مواجهة مشكلة االشرتاك وإزالة اللبس احملتمل ،بإطالق

ولئن كان اللبس جائَز الوقوع يف غري القرآن، إنه ال جيوز على الكتاب املبني وكالم العليم 
كان القرآن تعلو طبقُة خطابه عن أمساع الناس وأفهامهم، وحتتوي كلماته على   ذاوإ .احلكيم

ذلك، ال خيلو من البيان الكاشف عن تلك األسرار،  أسرار ومستغلقات فهو، يف مقابل
والتوضيح املبني لتلك املستغلقات، وما ينفك يقّدم يف سياقه القريب والبعيد القرائَن اليت 

  .تدحض اللبس

وال خيفى أن الوضوح من أمناط الفصاحة والبالغة، أما إذا جاء الكالم غري دالٍّ على 
تقتضي بلوغ  فإرادة اإلفهام والبيان .رض من أصل الكالمالغ فينتفيمعانيه وال موضٍح هلا، 
  .الغرض بإيضاح اللفظ

تتداىن فيه احتماالُت املعىن بعُضها من بعض، ويكون بطبيعة  »سياقًا مشكالً «بيد أن مثة 
تشكيله مفتوًحا على هذه الداللة مبقدار ما هو مفتوح على تلك، فإما أن تغيب فيه القرائن 

كل معىن حمتمل فيه إىل قرائن سياقية. فكيف نوفق بني هذا وبني غاية البيان   املرجحة، أو يستند
  والتبيني اليت عليها الكتاب نزل ؟
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  قصد الغموض:

القرآن أمسى من أن يُتهم باللَّبس أو العجِز عن الوفاء باملعىن واإلفصاِح عن املقاصد، 
يف مواضع  - أن يبقى النص ولكنه قد يتعمد الغموَض يف أسلوبه، لغايٍة له يف ذلك، وهي 

مفتوًحا على أكثر من داللة، قابًال الختالف التلقي. فبينا كان دور قرائن  - خمصوصة طبًعا
  كان التعدد يف تلك املواضع غايًة مقصودة.  ،السياق هي الرتجيح، والفصل يف املعىن املراد

ى شرف هذا النص وعلو عل ةً هَ بَـ نْ ا من أسراره، ومَ للنص، وسرًّ  ةً زَ يْـ وهنا يغدو الغموض مِ 
  رتبته.

، وهو يطلب - ل أمسى جتلياتهوالقرآن ميثِّ  –أضف إىل ذلك أن اخلطاب الفين عموًما 
اإلبداع يف القول والطرافة يف التعبري، يبين الكالَم على غري ما جرى به املألوف، فيكون ذلك 

من طبيعته الفنية  بسببٍ عدة  االنزياح اللغوي مدخالً إىل اختالف التلقي، وحيتمل النص معاينَ 
من خالل ضروب االتساع املختلفة اليت جتعل األسلوب أكثر إحياء من  ،اليت حترص على التأثري

  سواه. وهذا التعدد واالختالف يف الفهم مآل حتمي لكل كتابة فنية.

وبإمكاننا أن نقسم مواقع الغموض يف القرآن على صنفني، حبسب شدة الغموض 
  وضعفه:

له األحرف باٍق على غموضه رغم التفسريات واألقوال اليت قيلت فيه، ومتثِّ : صنف األول
فهذه ألفاظ غامضة، مبعىن أن  أمل، حم، كهيعصاملقطعة يف فواتح السور، كقوله تعاىل: 

القارئ ال يفهم شيئًا وراء ظاهر حروفها وما ينطق به منها، حىت ذهب كثري من املفسرين إىل أن 
  ا حمجوبًا استأثر اهللا بعلمه.مستورًا وسرًّ  هلذه الفواتح علًما

وقد يعّز على املفسر البتُّ يف معىن تلك  .وهذا مما قصد النص تغميضه من دون شك
ل ميثِّ «االفتتاحات، أو معرفة وجه احلكمة من هذا الغموض فيها، ولكنه، على أية حال، 

ق املستمر إىل احلكمة وْ لتـَّ خاصية من أهم خصائص النص الديين الداعي إىل التأمل الدائم وا
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  .واليت ما تزال البشرية حتوم حوهلا وتنجذب إىل نورها، )٣(اإلهلية)

 ا واحد، ويكون اللفظ أو الرتكيب صاحلً من معًىن  يف اجلمل اليت يتنازعها أكثرُ  :الثاني
نوع وليست الداللة يف هذا ال . منها إىل قرائن السياقللداللة على كل منها، ويستند كل معًىن 

  .غائبة، وإمنا الغموض هو يف التعدد وعدم الرجحان

  موقف المفسرين من التعدد:

من أهم ما يُسجَّل من خصائص تراث التفسري القرآين، على اختالف التفاسري يف 
ا أو يف توسعها واختصارها، امليُل إىل تعدد املعاين للنص الواحد ما كان هذا ممكنًا، فقد   اجتاها

  ين يف نظرهم ميزة من مزايا الكتاب الكرمي وفخرًا من مفاخره.كانت كثرة املعا

من املوقف السابق، جيعل  ار فإنه، انطالقً وإذا ترجحت داللة على أخرى لدى املفسِّ 
الدالالت، ما خال الداللة الراجحة، تأويالٍت مرجوحة ال مرفوضة، ويوردها بصيغة اجلواز ال 

  .األغلب هذا يف األعمِّ  .بالرفض

كل لفظ احتمل معنيني فصاعًدا «السيوطي قانون الرتجيح عند االحتمال فقال: بّني 
فهو الذي ال جيوز لغري العلماء االجتهاد فيه، وعليهم اعتماد الشواهد والدالئل دون جمرد 
الرأي، فإن كان أحد املعنيني أظهر وجب احلمل عليه، إال أن يقوم دليل على أن املراد هو 

  اخلفي.

ظهر له شيء فهل يتخري يف احلمل على أيهما شاء أو يأخذ باألغلظ حكًما ... وإن مل ي
وجب الحمل عليهما عند المحققين، ويكون ذلك أو باألخف ؟ أقوال...وإن مل يتنافيا 

  .)٤(»دليل على إرادة أحدهما أبلغ في اإلعجاز والفصاحة، إال إن دلَّ 
                                                           

صفاقس وكلية  ،دار حممد علي احلامي ،اهلادي اجلطالويقضايا اللغة يف كتب التفسري:  )٣(
 .٢٢٠، صم١٩٩٨ ،الطبعة األوىل ،تونس ،اآلداب يف سوسة

 ،بريوت –دمشق  ،ر ابن كثريدا ،مصطفى البغا :حتقيق ،السيوطي :يف علوم القرآناإلتقان  )٤(
 .٢/٤٨١ص  ،م١٩٩٦الطبعة الثالثة 



شِكل يف القرآن الكرمي 
ُ
  أ. حممد املهدي الرفاعي –السياق امل

  

١٤٣

يف ه) ٥٠٢الراغب األصفهاين (ت وكذلك يصوِّر لنا املوقَف ذاته من تعدد املعاين قولُ 
العبارة املوضوعة ملعنيني على سبيل االشرتاك حقيقة فيهما أو جمازًا يف أحدمها «مقدمة التفسري: 

ا بعبارة واحدة.. وإذا مل يتنافيا صح ذلك...وعلى رادا معً مىت تناىف معنامها يف املراد مل يصح أن يُ 
بذلك الغىن بالكفاية والغىن  ]، قيل: عىن٨[الضحى ْغَىن َوَوَجَدَك َعاِئًال فَأَ ذلك قوله تعاىل:

بالقناعة مًعا. وأمثال ذلك يف القرآن أكثر من أن حتصى هاهنا. وملثل هذه املعاين اجملتمعة فيه 
َا ِيف اقال تعاىل:  ٍر َما نَِفَدْت  ْرِض ِمْن َشَجرٍَة أَْقالٌم َوالَْبْحُر َميُدُُّه ِمْن بـَْعِدِه َسبـَْعُة أَحبُْ ألَ َولَْو أَمنَّ
 دٌّ وبطن، وحَ  ]، وعلى ذلك روي يف اخلرب: (لكل حرف ظهرٌ ٢٧[لقمان  َكِلَماُت اللَّهِ 

  .)٥(»ومطلع) تنبيًها على كثرة معانيه اجملتمعة حتت اللفظة بعد اللفظة

عة، والتأويالت اليت طُرحت لوجود هذه احلروف، ح هذا املعىن تفسُري األحرف املقطَّ ويوضِّ 
على كثرة حماوالت التلقي واختالف املتلقني، واليت أسهب علماء القرآن يف تعدادها،  وجتمعت

ا مجيعً )٦(، معظُمها بعيداوذكروا فيها عشرين وجهً  ، ا، وانتهى األمر ببعض العلماء إىل التسليم 
  .وجعلها مبثابة تأويل واحد

واحًدا، فيقال: إن اهللا أن جتعل هذه التأويالت تأويًال «فقد اختارت طائفة من العلماء 
ذه احلروف إرادًة منه  ال للداللة بكل حرف منها على معاٍن كثيرة، جلَّ وعال افتتح السور 

على معًىن واحد، فتكون هذه احلروف جامعًة ألن تكون افتتاًحا، وأن يكون كل واحد منها 
هذا الوضع فسمى مأخوًذا من اسم من أمساء اهللا تعاىل، وأن يكون اهللا عز وجل قد وضعها 

ا، وأن كل حرف منها يف آجال قوم وأرزاق آخرين، وهي مع ذلك مأخوذة من صفات اهللا 
ا سبب ألن يسمع القرآن من مل يكن يسمع،  تعاىل يف إنعامه وإفضاله وجمده، وأن االفتتاح 

                                                           
مقدمة التفسري للراغب األصفهاين: مطبعة اجلمالية، مصر، (مطبوع مع كتاب تنـزيه القرآن عن  )٥(

 .٤٢٧- ٤٢٥،  صه١٣٢٩املطاعن للقاضي عبد اجلبار املعتزيل)، الطبعة األوىل، 
، حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم، دار اجليل بريوت، انظر الربهان يف علوم القرآن: الزركشي )٦(

  .١/١٧٣ص م،١٩٨٨



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

  

١٤٤

ذه احلروف،  وأن فيها إعالًما للعرب بأن القرآن الدالَّ على نبوة حممد صلى اهللا عليه وسلم 
وأن عجزهم عن اإلتيان مبثله مع نزوله باحلروف املتعاَلمة بينهم دليل على كفرهم وعنادهم 

  .)٧(»أول كل سورة فهو اسم لتلك السورةوجحودهم، وأن كل عدد منها إذا وقع 

  ونستطيع أن نستنبط من هذا النص وما سبقه من نصوص:

 يكوِّنى بأن غموض داللة هذه احلروف ا شعور القداممّ  بوجهٍ أن هذه التأويالت تثبت  - 
  ه وتعاليه على سواه من النصوص.دِ رُّ فَ جانبًا من خصوصية هذا النص وتَـ 

   واحد.كثرية ال على معًىن   املتكلم إىل الداللة على معانٍ  قصدَ  - 

  ومن مواقع السياق المشكل:

  االشتراك في المعنى المعجمي: - ١

  ].٧- ٦[الرمحن َوالنَّْجُم َوالشََّجُر َيْسُجَدانِ  ْسبَانٍ الشَّْمُس َواْلَقَمُر ِحبُ قال تعاىل: 

اإلشكال يف معىن قوله (النجم)، فالنجم لغًة: هو ما ال ساَق له من النبات، والنجم الذي 
   .يف السماء

ه قولُ ويعضد املعىن األول ذكُر النجم مع الشجر وهو ما قام على ساق، ويعضد الثاين 
ملَْ تـََر أَنَّ اللََّه َيْسُجُد لَُه َمْن ِيف السََّماَواِت َوَمْن ِيف األَْرِض أَ تعاىل يف سورة أخرى: 

ن رِ كما قُ   ]١٨[احلج  َوالشَّْمُس َواْلَقَمُر َوالنُُّجوُم َواْجلِبَاُل َوالشََّجُر َوالدَّوُابُّ وََكِثٌري ِمَن النَّاسِ 
  الشمس والقمر مثة.ب

َحنُْن  أَأَنـُْتْم أَْنَشْأُمتْ َشَجرَتـََها أَْم َحنُْن اْلُمْنِشُئونَ  الَِّيت تُوُرونَ  أَفـَرَأَيـُْتُم النَّارَ وقال تعاىل: 
  .]٧٣ - ٧٢[الواقعة  َجَعْلنَاَها َتذِْكرًَة َوَمتَاعاً لِْلُمْقوِينَ 

هم اجلائعون  ا، واملقوون أيضً )٨(، أي نازل يف الَقواء وهو املكان القفرٍو◌ٍ قْ واملقوون: مجع مُ 
                                                           

 .١/١٧٥الربهان:  )٧(
  وعليه قول جرير: )٨(



شِكل يف القرآن الكرمي 
ُ
  أ. حممد املهدي الرفاعي –السياق امل

  

١٤٥

م من الطعامالذين خ ا تصلح يف  .، يقال: أقويت منذ أيام)٩(لت بطو سياق اآلية والالفت أ
للمعنيني، فالنار متاع ومنفعة للمسافرين واجلائعني، واستطاعت هذه اللفظة أن توّيف بالتعبري عن 

  املعنيني املختلفني. كَ نِ يْ ذَ 

  .]٢٤[الدخان  ُمْغرَقُونَ  َواتْـُرِك الَْبْحَر رَْهواً إِنـَُّهْم ُجْندٌ وقال سبحانه: 

حتتمل لفظة الرهو دالالت معجمية عدة، وتتنازعها يف هذا السياق داللتان اثنتان ألن 
ح، إحداها: الساكن، واخلطاب يف اآلية ملوسى عليه السالم، إذ جِّ رَ مُ  السياق حيتملهما وليس َمثَّ 

ما ضربه فانفلق، فأمر بأن يرتكه جاوز البحر ببين إسرائيل أن يضربه بعصاه فينطبق ك ملَّاأراد 
  ساكنًا على هيئته من انتصاب املاء ليدخله القبط فإذا حصلوا فيه أطبقه اهللا عليهم.

م  والداللة األخرى: الفجوة الواسعة، أي اترك البحر مفتوًحا على حاله منفرًجا إ
  جند مغرقون.

  االشتراك في المعنى الوظيفي: - ٢

َوال تُِطِع اْلَكاِفرِيَن َواْلُمنَاِفِقَني َودَْع  حنو االشرتاك يف معىن الصيغة الصرفية: قال تعاىل:
  .]٤٨[األحزاب  أَذَاُهْم َوتـَوَكَّْل َعَلى اللَِّه وََكَفى بِاللَِّه وَِكيالً 

معىن األذى واحد، ولكن صيغة املصدر حتتمل خارَج السياق اإلضافة إىل 
ملفعول. وجندها يف سياق اآلية تصلح للمعنيني دون مرجح، فعّدمها الفاعل وإىل ا

: دع أن تؤذيهم بضرر أو ن اهللا يقول للنيب ، أي إمًعا رون من داللة اآليةاملفسِّ 

                                                                                                                                        
 ماوســـــــــــــلِّ  الَقـــــــــــــواءَ  ا الربـــــــــــــعَ أال حييِّـــــــــــــ

  

 وربًعـــــــــــا كجثمـــــــــــان احلمامـــــــــــة أدمهــــــــــــا  
  

 .١٥/٢١٠انظر لسان العرب: 
  من الَقَوى، وهو اجلوع، وعليه قول حامت طيئ: )٩(

 القـــــــوى طـــــــاوي احلشـــــــا وإين ألختـــــــار
  

 حمافظــــــــــــــــًة مــــــــــــــــن أن يقــــــــــــــــال لئــــــــــــــــيم  
  

  .١٥/٢١١انظر اللسان: 



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

  

١٤٦

م على اهللا يف باطنهم؛ ودع ما يؤذونك به وال جتُ  ُ هم ازِ قتل، وخذ بظاهرهم، وحسا
  .)١٠(يكهممر، وتوكل على اهللا فإنه يكفؤْ عليه حىت تُـ 

  الحذف: - ٣

َوَيْستَـْفُتوَنَك ِيف النَِّساِء قُِل اللَُّه يـُْفتِيُكْم فِيِهنَّ َوَما يـُتـَْلى َعلَْيُكْم ِيف  قال اهللا عز وجل:
ْسَتْضَعِفَني ِيت ال تـُْؤتُونـَُهنَّ َما ُكِتَب َهلُنَّ َوتـَْرَغُبوَن أَْن تـَْنِكُحوُهنَّ َواْلمُ ِب ِيف يـَتَاَمى النَِّساِء الالَّ اْلِكتَا

 ِمَن اْلوِْلَداِن َوأَْن تـَُقوُموا لِْليَتَاَمى بِاْلِقْسِط َوَما تـَْفَعُلوا ِمْن َخْريٍ فَِإنَّ اللََّه َكاَن بِِه َعلِيماً 
  ].١٢٧[النساء

ُحذف حرف اجلر قبل املصدر املؤول، فأضحت  تـَْرَغُبوَن أَْن تـَْنِكُحوُهنَّ وَ  ففي قوله:
ر احلرف (عن) أي: وترغبون عن أن تنكحوهن، كما حتتمل تقدير احلرف العبارة حتتمل تقدي

  (يف) أي: وترغبون يف أن تنكحوهن، فاألوىل تفيد الصّد عن النكاح، والثانية تفيد اإلقبال عليه.

ها. يِّ لِ جر وَ واآلية قد نزلت يف أمر النساء وأحكامهن يف املرياث، وهي تتعلق باليتيمة يف حِ 
يرغب يف أن يتزوجها فأمره  فتارةله تزوجها،  جل إذا كان يف حجره يتيمة حيلُّ واملقصود أن الر «

ال  وتارةاهللا أن ميهرها أسوة بأمثاهلا من النساء، فإن مل يفعل فليعدل إىل غريها من النساء.. 
يف نفس األمر، فنهاه اهللا عز وجل أن يعضلها عن  لدمامةٍ  يكون له فيها رغبة لدمامتها عنده أو

  .)١١(»اج خشية أن يشركوه يف ماهلا الذي بينه وبينهااألزو 

املذكور وهكذا كان شأن العرب يف اجلاهلية مع اليتامى. وُيشعر كالم ابن كثري 
بقصد املتكلم سبحانه للمعنيني مًعا من خالل ذاك السياق، وقال األلوسي يف  آنًفا

                                                           
زيل وعيون األقاويل يف وجوه ـالكشاف عن حقائق غوامض التنانظر تفسري الزخمشري:  )١٠(

 ،الطبعة األوىل ،إيران –قم  ،مكتب اإلعالم اإلسالمي يف احلوزة العلمية ،التأويل
  .٣/٥٤٧، ه١٤١٤

آن العظيم: ابن كثري، صححه: علي شريي، دار إحياء الرتاث العريب، انظر تفسري القر  )١١(
 .١/٨٨٨بريوت: 
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من الحرفين  فكلٌّ اًال، حذف اجلار هنا ال يعدُّ لبًسا بل إمج«تفسريه هلذه اآلية: إن 
  .)١٢(»على سبيل البدل مراد

َوقَالُوا  على أكثر من داللة حمتملة، كقوله تعاىل: اوقد حيذف متعلَّق الفعل ليظل مفتوحً 
 نـَّنَا َعاِملُونَ قـُُلوبـُنَا ِيف أَِكنٍَّة ِممَّا تَْدُعونَا إِلَْيِه َوِيف آذَانِنَا َوقْـٌر َوِمْن بـَْينِنَا َوبـَْيِنَك ِحَجاٌب فَاْعَمْل إِ 

  .]٥[فصلت 

أي فاعمل (على دينك) إننا عاملون على ديننا، أو فاعمل (يف إبطال أمرنا) إننا عاملون 
ذا احلذف أفاد األمرين معً    .)١٣( ايف إبطال أمرك)، و

  غموض مرجع الضمير: - ٤

ئد إليه،  وهو من املواقع املهمة اليت ختلق اإلشكال عندما يرتدد الضمري بني أكثر من عا
َوقَاَل الَِّذيَن َكَفُروا لُِرُسِلِهْم لَُنْخرَِجنَُّكْم ِمْن أَْرِضنَا أَْو لَتَـُعوُدنَّ ِيف ِملَّتِنَا كما يف قوله تعاىل: 

اَف َولَُنْسِكنَـنَُّكُم األَْرَض ِمْن بـَْعِدِهْم َذِلَك لَِمْن خَ  فَأَْوَحى إِلَْيِهْم رَبـُُّهْم لَنـُْهِلَكنَّ الظَّالِِمنيَ 
  ].١٥- ١٣[إبراهيم  َواْستَـْفَتُحوا َوَخاَب ُكلُّ َجبَّاٍر َعنِيدٍ   َمَقاِمي َوَخاَف َوِعيدِ 

أن يعود على الرسل، أي استنصرت الرسل  واستفتحواحيتمل الضمري يف قوله 
ا على قومها، وحيتمل أن يعود على الذين كفروا، أي استفتتح القوم الكافرون على  ر

ِإْن ستفتح املشركون على أنفسهم يوم بدر وأخرب اهللا عنهم: أنفسهم، كما ا
ٌر َلُكمْ  ] وقال ابن  ١٩[األنفال  َتْستَـْفِتُحوا فـََقْد َجاءَُكُم اْلَفْتُح َوِإْن تـَْنتَـُهوا فـَُهَو َخيـْ

  .)١٤( »اوهذا مرادً  ويحتمل أن يكون هذا مراًداكثري: 

                                                           
روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت،  )١٢(

  .٥/١٦٠ ،ه١٤٠٤
 .٤/١٨٥انظر الكشاف:  )١٣(
 .٢/٥٨٨تفسري ابن كثري:  )١٤(



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

  

١٤٨

َا َذِلُكُم الشَّْيطَانُ  ويقول سبحانه: ُخيَوُِّف أَْولِيَاءَُه َفال َختَافُوُهْم َوَخافُوِن ِإْن ُكْنُتْم  ِإمنَّ
  ].١٧٥[آل عمران  ُمْؤِمِننيَ 

فَانـَْقلَُبوا ، وقد سبق هذه اآليَة آيتان: َفال َختَافُوُهمْ والغموض يف مرجع الضمري يف: 
الَِّذيَن قَاَل  رِْضَواَن اللَِّه َواللَُّه ُذو َفْضٍل َعِظيمٍ بِِنْعَمٍة ِمَن اللَِّه َوَفْضٍل ملَْ َميَْسْسُهْم ُسوٌء َواتـَّبَـُعوا 

آل  [ اْلوَكِيلُ َهلُُم النَّاُس ِإنَّ النَّاَس َقْد َمجَُعوا َلُكْم فَاْخَشْوُهْم فـَزَاَدُهْم ِإميَاناً َوقَالُوا َحْسبـُنَا اللَّهُ َونِْعَم 
  .]١٧٤ - ١٧٣عمران: 

، فإما أن يكون خيوِّف أولياءهإىل عبارة ومرّد الغموض يف مرجع الضمري هنا 
، وعلى هذا التفسري املعىن: خيوف أولياءه القاعدين عن اخلروج مع رسول اهللا 

ِإنَّ النَّاَس َقْد َمجَُعوا َلُكْم إىل الناس يف قوله  َفال َختَاُفوُهمْ يرجع الضمري يف 
أبا سفيان وأصحابه من املشركني، ؛ وإما أن يكون املعىن: خيوفكم أولياءه فَاْخَشْوُهمْ 

ويرجع الضمري على هذا التفسري إىل أولياء الشيطان. فهذا السياق أفاد املعنيني، 
 أن األوىل تعدُّ  معوأوحى كذلك بأن كال الطائفتني من الناس هم أولياء الشيطان، 

   من املسلمني، لكن نفاقها جعلها ال ختتلف عن الكفار يف شيء.

  اإلبهام: - ٥

َوقَاَلِت الْيَـُهوُد لَْيَسِت النََّصاَرى َعَلى َشْيٍء َوقَاَلِت النََّصاَرى لَْيَسِت الْيَـُهوُد اهللا تعاىل: قال
ْم يـَْوَم َعَلى َشْيٍء َوُهْم يـَتـُْلوَن اْلِكتَاَب َكَذِلَك قَاَل الَِّذيَن ال يـَْعَلُموَن ِمْثَل قـَْوِهلِْم فَاللَُّه َحيُْكُم بـَيـْنَـهُ 

  ].١١٣[البقرة  ِة فِيَما َكانُوا فِيِه َخيْتَِلُفونَ اْلِقيَامَ 

، فبعضهم قال: هم  الَِّذيَن ال يـَْعَلُمون ين بقوله تعاىل: اختلف املفسرون فيمن عُ 
النصارى قالوا مثل قول اليهود، وبعضهم قال: أمم كانت قبل اليهود والنصارى وقبل التوراة 

ا: ليس حممد على شيء. وأخذ ابن كثري باختيار واإلجنيل، وآخرون قالوا: هم العرب قالو 
ا للجميع،  والحمل على ا من هذه األقوال،  واحدً دليل قاطع يعنيِّ  وليس َمثَّ «الطربي بأ
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١٤٩

  .)١٥(»الجميع أولى

  االنزياح: - ٦

ا تصلح للمعىن احلقيقي واجملازي يف السياق ذاته،   قد ترد الكلمة يف سياق خمصوص وإذ 
  :]، فالذكر هنا حيتمل ثالثة معانٍ ١[ص  اْلُقْرآِن ِذي الذِّْكرِ وَ  صكقوله تعاىل:

: هو املعىن احلقيقي للذكر، أي: والقرآن املشتمل على ما فيه ذكر للعباد ونفع هلم األول
  يف املعاش ويف املعاد.

َرى َوذِكْ  ]٣[طه تَذِْكرًَة لَِمْن َخيَْشى: التذكري، أي والقرآن ذي التذكري، كقوله: الثاني
  .]٤٣[ص  لْبَابِ ألُوِيل األَ 

: الشرف، أي والقرآن ذي الشرف والشأن واملكانة، وهو املعىن اجملازي، كما يف الثالث
ا مقبولة معً ١٠[األنبياء  ِكتَاباً فِيِه ذِْكرُُكمْ  قوله سبحانه: ألنه ال منافاة « ا] وخيتار ابن كثري أ

  .)١٦(»تذكيرالو الذكرمشتمل على  شريفبينها، فهو كتاب 

] فقد وصف احلق عز وجل كالمه ٥[املزمل  إِنَّا َسنـُْلِقي َعلَْيَك قـَْوًال ثَِقيالً  وقال تعاىل:
  يتصف به حقيقة، فاتسعت بذلك داللة اللفظة وغدت حمتملة ملعنيني: الكرمي بالثقل، وهو ال

  العمُل به. : أنه ثقيلٌ األول

نزل على رسول : (أُ  حديث زيد بن ثابت: أنه ثقيٌل نزوله من عظمته، كما يف الثاني
: (.. وما من مرة يوحى إيل إال فخذي) وقوله  وفخذه على فخذي فكادت ترضُّ  اهللا 

  .افهو ثقيل من الوجهني معً ». ظننت أن نفسي تقبض

  خنلص من كل ما سبق:

 أن النص القرآين كان إىل جانب احلرص على البيان والتبيني، ومها من أساس الفصاحة - 
                                                           

 .١/١٦٦تفسري ابن كثري:  )١٥(
 .٤/٤٢نفسه:  )١٦(



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

  

١٥٠

وأسرار البالغة، واحلرص كذلك على جتنب اللبس من خالل رصد القرائن السياقية كلما آذن 
  يف املعاين، وروعةٌ ا لينبثق عنه غًىن ا مقصودً خيلق يف بعض األحيان غموضً و  - الرتكيب باللبس 

  .النصُّ ومجال يف 

يات، وإمنا جينح أن االجتاه العام يف تفسري القرآن مل يكن مييل إىل املعىن األحادي لآل - 
  إىل التعدد يف الدالالت ما أمكنه ذلك.

ا سياق  -  أن املفسرين كانوا يرون يف قدرة النص على خلق دالالت متعددة يسمح 
  يف إعجاز النص وبالغته وجالله ومجاله. واحد، زيادةً 

ولعل من املفيد أن خنتم بنص يكشف لنا عن نظرة القدامى إىل النص القـرآين يف 
ائية، ذكر الزركشي عـن سـهل بـن عبـد اهللا التُّسـَرتي رمحـه قدرته ع لى إبداع املعاين الال

اية ما أودعه اهللا «اهللا قوله:  لو أعطي العبد بكل حرف من القرآن ألف فهم مل يبلغ 
ايــة فكــذلك ال  يف آيــة مــن كتابــه، ألنــه كــالم اهللا، وكالمــه صــفته، وكمــا أنــه لــيس هللا 

هم كلٌّ مبقدار ما يفتح اهللا عليه، وكـالم اهللا غـري خملـوق، وال فْ ا يَـ اية لفهم كالمه، وإمن
اية فهمه فُـ تَ    .)١٧(»خملوقة ةٌ ثَ دَ وٌم حمُْ هُ بلغ إىل 

                                                           
 .١/٩الربهان:  )١٧(



  ١٥١

  
  
  

  بي بن مقبلالقلق في شعر تميم بن أُ 
  

  )(هفل اليونس. أ

  

  
ا ُمذ هبط إىل األرض، طر اإلنسان عليها وجُ القلق ظاهرة فُ  بل على مكابد

 ،السري يف مسالك صحرائه الفكرية والوجدانية له ليغذَّ  التكون هذه املكابدة دافعً 
األنوار إن أفلح يف اجتياز  ليصل إىل واحة السعادة احلقيقية مبعرفة احلقائق وإدراك

املعابر ومغالبة املتاعب، كذا ميكنه أن يدعي أن هذا القلق وتلك احلرية يطَّردان كلما  
ا ما يستدعي التأمل والتفكري  اوما جيعله متاحً  ،كانت حياة اإلنسان حتوي يف جنبا

ت خاللُه دومنا بزمحة العيش والتشرد فيه والتشت اوال حموطً  ،غري حمجوب باملادة وأغالهلا
  .يتشوف إليها ؤمل وال رؤيةغايٍة تُ 

إن العرب كانوا حيظون بالقسط األوىف من هذا القلق الوجودي،  :وميكن القول
م على ذلك وحَ  وزاد  ،م إليه صفاء مسائهم واتساع أفق فيافيهم وقفر صحرائهماهُ دَ أعا

ا عليهم امن أوار قلقهم هذه الفوضى االجتماعية اليت فرضت قسرً  بني غزو  ،وطاشوا 
ب وثأر وقاطع طريق  ،وقـَرٍّ وقحط وجدب وعواصف هوجاء وفقر وعالة ،وقتل وسلب و

                                                           
)( .باحث يف األدب والرتاث من سورية 



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

  

١٥٢

يتوجس من سطوة هذه الفوضى اليت تصارعها مكارم من األخالق وفضائل من الصفات 
زع إىل الرفعة والسؤدد، تأىب بالعريب أن يستسلم هلا (الفوضى) ويركن إليها ليبقى يف ـتن

كمن يصارع األمواج ليبقى يف رمق احلياة، والقلق ال يبارحه   ،لصراع بينهماحومة ا
  واخلوف من املصري ال يفارقه.

الذي تبني من الشعر اجلاهلي ومن   ،بعد هذه املقدمة البّد من تعريف القلق
لسكينة واإلحساس بالضيق أنه يعين االضطراب وانتفاء ا ،كتب اللغة واملعاجم

دة (قلق) يف معنيني أحدمها حسي واآلخر معنوي، أما احلسي ، وتربز ما)١(واحلرج
شيء يف مكان واحد وعلى فتجسده احلركة احلادثة يف املاديات فهو عدم استقرار ال

إذ يعين االهتزاز وعدم الثبات نتيجة ألمٍر عارض مثل الريشة يف ، )٢(حال واحدة
على الثبات للعارض الذي  ؛ ألنه غري قادرٍ ريح أو اهلشيم الذي تذروه الرياحال مهبِّ 

  :)٣(ذكرناه. وجند إشارة إىل ذلك يف قول ابن مقبل

ــــا ــــْنُس َيْصــــِرُف بَازَِالَه ــــِدي الَع  وِعْن
  

َهــــــــــا قَــــــــــاتٌِر قَلِــــــــــُق النُُّســــــــــْوعِ   َعَليـْ
)٤( 

  

فيفيد االضطراب يف املشاعر واالفتقار إىل السكينة يف  ،أما املضمون املعنوي للقلق
بأعمارهم فمصاد بن جناب حزين ينصح املغرورين ، )٥(ة واحلزنالنفس، واالنزعاج واحلري 

                                                           
 .١٤٩مادة قلق  - د ت  - بريوت  - عامل الكتب  - د. إبراهيم مدكور  - املعجم الفلسفي  )١(
مادة  م، ١٩٧٣ -  ١ط - بريوت  - دار الكتاب اللبناين  - مجيل صليبا  .د - املعجم الفلسفي ) ٢(

 .٢/١٩٩قلق ج 
  .٧/١٦٠) ديوانه ٣(
 :قلق النسوع -به الرحال  مجع نسع وهو سري من جلد مضفور تشدُّ  :النسوعالقاتَِر: الغبار. ) ٤(

 .أي نسوعه مضطربة ال تثبت
 -  ١ط -دمشق  -دار طالس  -أمحد اخلليل  -ظاهرة  القلق يف الشعر اجلاهلي  :) انظر٥(

١٣ - ١٩٨٩. 



  أ. هفل اليونس -القلق يف شعر متيم بن أيب بن مقبل 
  

١٥٣

  :)٦(أن النهاية حمتومة والدهر باملرصاد لكل حيٍّ 

 ِبطُــــــوِل َحَياتِـــــــهِ  اَفَمــــــْن َكــــــاَن َمْغــــــُرورً 
  

يــــٌل َأْن َسَيْصــــَرُعه الــــدَّْهرُ    ــــإينِّ محَِ  )٧(َف
  

 لِْلَمــْوِت َمــا نـُْغــَذى َولِْلَمــْوِت َقْصــرُنا
  

 )٨(ْن َمــْوٍت َوِإْن نُِفــَس الُعمــرُ َوالَبُــدَّ ِمــ  
  

غري ، )٩(باملخاطر افيجد اإلنسان نفسه حمفوفً  ،وقد يصل القلق إىل درجة اجلزع والكرب
  .ن اليت تعصف به من كل حدب وصوبقادٍر على الثبات يف وجه الرزايا واحمل

وقد أتت كتب اللغة على ذكر املضمون املعنوي للقلق ولكن يف إجياز شديد، 
وال يتجاوز املعجم الوسيط ذلك التعريف ليقول ، )١٠(القلق االنزعاج :ء يف اللسانفجا
، والباعث على القلق هو اهلم »ثحالة انفعالية تتميز باخلوف مما قد حيد« :عنه
  .أي جعله غري مستقر وثابت، )١١(»أزعجه :اقـََلَق اهلمُّ زيدً «

ا هو تأثر النفس أن تأثر املادة باحلركة وعدم استقر  ،م نرىومما تقدَّ  ارها وثبا
ا إىل درجة اهللع واخلوف أو  اإلنسانية خبطر خارجي يتهدد أمنها وسالمتها ليصل 

  .أرخت بظالهلا على حياة ابن مقبل اليت ةالسوداوي
هو الصراع بني اإلنسان والطبيعة، ويف ذلك التوتر «أمحد دمهان أن القلق  .ويرى د

وبني ما تفرضه الطبيعة على هذا  ،احيًّ  انسان بوصفه كائنً املستمر بني إرادة احلياة يف اإل
يتمثل الصراع الكائن من مالبسات املولد والعجز واألمل والفناء واخلوف من املوت، كما 

                                                           
دار إحياء  –تح عبد املنعم عامر  –اين أبو حامت السجست –املعمرون والوصايا  :) انظر٦(

 .٣٠ – ١٩٦١ –مصر  –الكتب العربية 
 .كفيل  :محيل )٧(
 .أي طال :) نفس العمر٨(
 .٢٠٠/  ٢مجيل صليبا ج .د –) املعجم الفلسفي ٩(
 .اللسان ( قلق ) :) انظر١٠(
 .املعجم الوسيط (قلق) :) انظر١١(



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

  

١٥٤

وبني سنن  ،بني الفرد واجملتمع يف ذلك التوتر املستمر بني حرية اإلنسان يف حتقيق ذاته
هواجس وخواطر ونوازع نفسية خالصة تكتنف  . فالقلق)١٢(»اإلرادة اجلماعية وأمناطها

يف صراعه مع عوامل الضعف واخلوف من  ا. وخصوصً ؛اعقل اإلنسان وجسده أحيانً 
اجملهول. وقد ذهبت الدراسات النفسية والفلسفية احلديثة إىل أن القلق نوع من 
احلصر، الذي يعين احلرمان من اهلدوء، والفشل يف التكيف، وفقدان التوازن. وقد 

فالقلق مالزم لإلنسان وجزء  ،)١٣(يظهر يف كل مظاهر احلياة من نوم أو عمل أو شعور
بني ذاته املقهورة، وقيم احلياة  ادائمً  اال يفارقه ؛ ألنه يعيش صراعً  ،من حياته اليومية

ما خيالط أويقاِت الفرح اخلوُف والشعور بالفناء الذي يأيت على كل  افكثريً  .واجملتمع
على اإلحباط  لتوازن يف اجملتمع اجلاهلي ضرورتان تؤديان وظيفة الردِّ فالقوة وا .شيء

واإلخفاق املتمثلني بطبيعة الفعل اإلنساين، إضافة إىل سطوة الطبيعة القاسية وِفْعل 
ق اإلنسان .) اليت تؤرِّ .الزمن وتأثرياته وبعض اخلالل االجتماعية (الظلم والفقر واحلب

  وتقض مضجعه.

ر نسانية يف اجملتمع اجلاهلي االضطهاد املادي والروحي، وإن توفَّ تواجه اإلرادة اإل
لإلنسان ذلك، فقد فُِرَض عليه االنصياع األعمى إلرادة اجلماعة املسيطرة على مقدرات 

ا يف إرادةومن مثَ  ،أو أن فرديته مستلبة اأو روحيًّ  ااجملتمع، فهو إما مضطهد ماديًّ    ذوبا
 يفقد الطمأنينة ويتجرع غصص اليأس والقهر الذي يؤدي به إىل اجلماعة، ويف كلتا احلالتني

إذ ينتهي تفكري  ،من جوانب احلياة اليت تزخر بعدم التوازن امهمًّ  ال جانبً القلق الذي ميثِّ 
ليست إال الفوضى وهي حال يتجلى  ،اإلنسان فيها إىل أن احلقيقة الوحيدة يف هذا اجملتمع

للقهر واالستالب املعنوي  اما كان البدوي هدفً  او معىن، وكثريً فيها العامل لصاحبه بال نظام أ

                                                           
منشورات  –أمحد دمهان  .اسات تطبيقية دقضايا نظرية ودر  -) ٢النقد العريب القدمي ( )١٢(

 .١٨٠ - ٢٠٠٣ -جامعة البعث 
 .١٧ - ١٦ -ظاهرة القلق يف الشعر اجلاهلي  :انظر )١٣(



  أ. هفل اليونس -القلق يف شعر متيم بن أيب بن مقبل 
  

١٥٥

الذي مل يستطع ابن مقبل اإلفالت منه، ومل يستطع أن يرسم مالمح إرادة االستقرار 
النفسي خالل حياته الطويلة اليت امتدت حىت عهد بين أمية، فهو من الذين أسلموا وبقي 

يف  ،يف مقدماته الطللية اوحاضرً  اقلقه واضحً فكان ، )١٤(مذاق حياة اجلاهلية حتت ألسنتهم
ا رمز الصفاء الذي ينعم به البد ،موقفه منها ومن املرأة اليت أحبها ورغب فيها وي وواحة أل

إذ يشعر البدوي بعدم وجوده  ،يف القصيدة اجلاهلية علم مهمٌّ . فهي مَ احلياة اليت يصبو إليها
ومن هذا ميكن أن نرى أن إقبال ابن مقبل على  ،هاالتام يف أثناء افتقاده هلا أو حرمانه من

ا ا واإلصرار على التعلق  نوٌع من إثبات  ،ملا كان حيسه يف هذا التمسُّك ،املرأة ومتسكه 
  الذات وحتقيق الوجود.

  :القلق ورحلة الظعائن -أ
لوجده على  ،لقد ساءت حال ابن مقبل وتبددت أشواقه وخارت قواه العاطفية

م، وكأنه أصيب لشدة حبِّ  افلم يعد قلبه يعقل شيئً  ،اذين بانوا بعيدً الراحلني ال ه وُهيامه 
والفزع قد أحكم  ،يا عنهيوم ساق احلاديان اإلبل ومضَ  ،ابالطاعون الذي صرعه أرضً 
على البعري دون الربذعة، حلزنه الشديد وانشغال قلبه  )١٥(لهحْ قبضته عليه، إذ به جيعل رَ 

 فوضع رحله يف الغرز ليحرك البعري ويدفعه، إال أن عقاله ما زال بوعكة الفراق األليم.
متفرقة،  اومل ُحيِْلْلُه النشغال باله باُحلمول الغوادي، وراحت عيناه تذرفان دموعً  امعقودً 

ا ايدفع بعضها بعضً    .فتسقط على جانيب عينيه ،على وجنتيه لغزار
وجهٍد أضىن ناظريه ؟ أم ألن الغول  ل احلي ؟ ألتعٍب أصابهو ملاذا خفيت محُُ  ومل يدرِ 

م خيتفون طورً  مث يظهرهم السراب  –فيبكي الختفائهم عن ناظريه  -  اقد أهلكتهم ؟ إ
  :)١٦(فيعود عن بكائه ليقول ،آخر اوالناقة الضخمة طورً 

                                                           
 .١٣ –) مقدمة الديوان ١٤(
 الرَّْحل هنا: وعاء املتاع.) ١٥(
 .٣٧٨- ٣٧٧- ٢- ٣٧٦- ٣٧٥- ٨/٣٧٤ – ٧ – ٦ – ٥ – ٤ – ٣ – ٢ – ١ديوانه  )١٦(
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١٥٦

 بَــــــاَن اخللــــــيُط فمــــــا لِْلَقلــــــِب مْعُقــــــولُ 
  

ـــلُ    ـــاِديَن تـَْعوِي  )١٧(وال علـــى اِجلـــريَِة الَغ
  

 فـَُعــــــــــَداٌة مــــــــــا ُنَكلُِّمُهــــــــــمْ  أَمــــــــــا ُهــــــــــمُ 
  

َـــــا َوْجـــــٌد وَختِْبيـــــلُ    ـــــديُق ِ ـــــَي الصَّ  وْه
  

َـــــــا ـــــــاِن  ـــــــوَم َحـــــــثَّ احلاِدي  كـــــــأّنين ي
  

َحنْـــــَو اِإلَوانَـــــِة بالطَـــــاعوِن َمْتلـــــولُ   
)١٨( 

  

ــــــــي ـــــــي ُدون بـَْرَذَعت ـــــــُت بَِرْحِل ـــــــْوَم ارحتل  يـَ
  

 )١٩(والَقلـــُب ُمْســـتَـْوِهٌل بـــالبَـْنيِ َمْشـــُغولُ   
  

 َعثَــــهُ ألبْـ  )٢١(ى ِنْضــــِويعلــــ )٢٠(تُ مثّ اْغتَـــــَرزْ 
  

ـــَر اُحلُمـــوِل الغَـــَواِدي وْهـــَو َمْعُقـــولُ     ِإثـْ
  

ـــــَرٌة َشـــــْعَواُء َقحَّمَهـــــا  فاســـــتَـْعَجَلْت َعبـْ
  

ـــا يف َجفِنهـــا اجلُـــولُ     )٢٢(مــاٌء، وَمـــاَل 
  

 فقلـــُت: مـــا ِحلُمـــول احلـــيِّ قـــد َخِفيـــتْ 
  

ـــــوُل ؟   ُهُم الُغ  َأَكـــــلَّ طَـــــرِيفَ، أم َغـــــالَتـْ
  

ـــــْرفـَُعُهمطَـــــْورًا َخيَْفـــــونَ   ، فَـــــأَِبكي، مثَّ يـَ
  

رَاِســــيلُ   
َ
 )٢٣(آُل الضُّــــَحى واهلِــــِبّالُت امل

  

ه الشاعر من أمل الفراق وجزع الرحيل عما حيسُّ  اواضحً  اإنَّ يف لفظة ( اخلليط ) تعبريً 
ملوقف الفراق والرحيل  احسيًّ  افليس الشعر يف هذا املوضع تصويرً  ،والقلق الذي ينتابه

فيه تتجلى عالقة  ،السياق منبع العالقات واهلوية واالنتماء( لك بداللة أنوذ ،فحسب
أم أشياء أم  اأم حيوانً  االذات الشاعرة باآلخر واشتباكها به سواء أكان هذا اآلخر بشرً 

وقد   ،وتتوزع شخصية الشاعر بني املاضي اجلميل واملستقبل األليم. ) ٢٤()اأم مكانً  ازمنً 
                                                           

 .لط والقوم الذين أمرهم واحد جيتمعون يف جمتمع واحدالصديق املخا :اخلليط )١٧(
 .رعالذي صُ  :املتلول -مياه لبين عقيل بنجد  :اإلوانة )١٨(
 .الفزع :) املستوهل١٩(
 اغرتر: وضع رِجله يف ركاب الربذعة!) ٢٠(
 النضو: احليوان املهزول املتعب من السفر.) ٢١(
ا ودفع بعضها بعًضا قحَّمها: أ - عربة: دمعة. شعواء: كثرية متفرقة ) ٢٢(  اجلول: جانب العني. - سرع 
 ،مجـــع املِْرســـال :املراســـيل .وهـــي الناقـــة الضـــخمة ،مجـــع الِهِ◌ــــِبّلة :اهلـــبالَّت -الســـراب  :) اآلل٢٣(

 .وهي الناقة السريعة
 .١٧٢ -) شعرنا القدمي والنقد اجلديد ٢٤(
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١٥٧

وهو الرحيل وما بعثه يف  .القة بني الشاعر وموضوع النصكشف السياق عن قدر الع
 ،وهو الذي أطلق العنان لقلبه يف احلب واهلوى ،نفس صاحبه من أمل وتشتت للذات

حىت إنه لريى يف  ،ال يف تشكيل إحساسه بالوجودوتدخَّ  ،اللذين أضفيا على حياته معىنً 
هو الكفيل مبلء قالب احلياة ون ما يك ا) كثريً لوجوده ؛ ألن (احلب اقويًّ  ااحلب مسوغً 

األول أن قومه أعداء  ،أمرين اثنني فالشاعر يعاين يف هذه الوحدة الوجدانية، )٢٥(الفارغ
فكيف له أن يوّفق يف نفسه بني األمرين  ،والثاين جزعه وحزنه على الراحلني ،لقوم احلبيبة

راغب يف  ،متهافت عليهااللذين أثارا لديه القلق والتوجس، فهو راغب يف تكليم احملبوبة 
  .أن يكون جبوارها

 ،قلب الشاعر يف إن الصورة الكلية هنا موازاٌة رمزية للموقف النفسي الذي يتعمق
وفرية يظللها الود العميق والشعور باألمن والطمأنينة صارت  ،فبعد أن كانت احلياة خّرية
ذات الشاعر  وهذا ما جعل ،يلالثق يظللها احلزن املقيم واهلمُّ  ،مبوضوع الرحيل قامتة سوداء

وال ميكن هلا أن تنهض بنفسها إال من خالل فعل  ،قها ما ختفيه هلا األيامقلقة مأزومة يؤرِّ 
ايثبت الذات وحيقق الوجود ويعيد هل ) رمز ما نكلمهم داةٌ عُ ويف عبارة (فَـ  .ثانية ا تواز

ت العالقة اجلامعة بني جتلَّ  فهم ليسوا أعداء حقيقيني وإمنا ،لالفرتاق والعودة إىل األوطان
القبائل اجملتمعة يف منتجع واحد أيام الكأل بإثارة اجلزع والبكاء يف نفس كّل من تعلق 

رمز واضح أليام الود  ،والوجد والتخبيل اللذان أصاباه ،باآلخر، والصديق رمز للحبيبة
   .والصفاء واحلب الغابرة اليت عاشها ابن مقبل زمن الكأل

وإذا ما  ،ويبعثان احلزن يف النفس ،وفاق اللذان يؤذنان بالفراق والرحيلإنه احلب وال
وهو إحساسه بالوجود واحنسار ذاته وغرق عقله يف  اعظيمً  اأمرً  فقد اإلنسان احلب فـََقدَ 

ا ،حبر الفراغ ونشوة الباطل والغريزة  ،وكأن الشاعر أصيب بالطاعون يوم َحَدا احلاديان 
                                                           

دار أميــــة للنشــــر  -ر حممــــد بــــن حســــن الزيــــ .د –احليــــاة واملــــوت يف الشــــعر األمــــوي  :) انظــــر٢٥(
 .٤٨١ -م  ١٩٨٩ - ١ط -الرياض -والتوزيع 
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١٥٨

فصار أقرب منها إىل  ،باحلياة وصفوها اجتاه املرأة ليكون شعورً  وهو الذي يرتفع بالشعور
إذ ميكن أن نعترب لفظة (  ،وذلك من جانب العناية حبياة األلفاظ ،اهلالك  والفناء
ا رمز لرثاء احلياة أو األمل املتبقي فيها  االطاعون ) رمزً  اليت عاشها  –ملعاقبة احملبني أو أ

 ن اللفظة يف الشعر العريب القدمي األداة التعبريية اليت يعربِّ ابن مقبل جبوار احلبيبة ؛ أل
وهي نتيجة منطقية ملا جيول يف ضمريه  ،الشاعر بوساطتها عن جتربته وخواجل نفسه

الذي أراد حتديد انفعاالته ومشاعره إزاء  ،للشاعر ذاته ا. ورمبا كانت اللفظة رمزً )٢٦(وعقله
ألنه شعر بعجز اللغة العارية عن القيام مبهمة ؛ فيضطر إىل التشبيه ،املوقف النفسي

صورة بالغية أثرية وهو فعمد إىل التشبيه بوصفه  ،توضيح الفكرة وتوصيلها إىل املتلقي
ينبثق التشبيه من وجدان الشاعر  :نعيم اليايف .يقول د. زلة فعل غريزي ضروري للعقلـمبن

يستحضر األلفاظ ومعانيها دون أن يتكلف و  ،ومن قلبه ويسيل على لسانه بالالشعور
من  افعندما شبه ابن مقبل ذاته باملصروع أرضً ، )٢٧(املالئمة كي خيرج بلبوس رائع ،املنمقة

لوجدان الشاعر وإحساس عقله املشغول  الً كان هذا التشبيه معاد  ،جزع السري والفراق
  .بالفناء والقلق

لصورة الفنية من هذا وا ،وتنبثق فنية التشبيه من صدقه يف التعبري عن ذات صاحبه
شاعره اخلاصة إزاء ما هي تلك اليت حنس فيها بعاطفة الشاعر ووجدانه وم ،الفن البالغي
حبيث تنقل للمتلقي  ،اا تلك اليت ينجح الشاعر يف توظيف عناصرها إحيائيًّ يصوره، أي إ

ار ووقوف ألن التشبيه نفاٌذ إىل األعماق وسرب لألغو ؛ )٢٨(شعوره املتميز ورؤيته املتفردة
  .هعلى الشعور الناتج عن املقارنة بني طرفي

                                                           
 .١٨٠ -اخلصومة بني الطائيني وعمود الشعر العريب  :انظر )٢٦(
 .٥٤ –تطور احلياة الفنية يف الشعر العريب احلديث  :انظر ) ٢٧(
 –القاهرة  –مكتبة الزهراء  –حسن طبل  .د –الصورة البيانية يف الرتاث البالغي  :انظر )٢٨(

 .وما بعدها ١١٩ – ١٩٨٥
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١٥٩

عقله من دون أن ق حبلمه الذي أرّقه وأرهق ليحلِّ  -إن ابن مقبل يستعني براحلته 
ويرتقي الشاعر بصورته  .قلٌق بالفراق ،؛ ألن عقله منشغل وقلبه جزعٌ يضع برذعته عليها

رمٌز للمعاناة  ،ركوبه عليهاإىل رحلة التشخيص، فنسيان وضع سرج الناقة على ظهرها و 
  على التفكري بوضوح وانكشاف.  افلم يعد قادرً  .واحلزن اللذين أطبقا على الشاعر نفسه

والدهشة  فليس يف الطيش ،مث يصور الشاعر كيفية امتطائه الراحلة وهي معقولة
لتلك  مث امتطاَءه ،فقد ذكر أنه جعل رحله على َمجَِلِه قبل برذعته ،وانشغال القلب مثُله

ا معقولة دهشً  ملا ناله من فراق من  االراحلة وإثارته وبعثه هلا يف السري وهو ال يعلم أ
اليت  ،أن يف كلمة ( نضوي ) ياء املتكلم ،ومن أمهية النشاط اجلمايل للسياق. )٢٩(حيب

ق هذه طلِ إذ تُ ، )٣٠(تسيطر على النشاط اللغوي للسياق وتوجهه وتؤثر يف املعىن وختلقه
يدفعه  ،فالبعري الضعيف الذي أضناه السفر ،اللة تنسجم مع املوقف النفسي للنصالياء د

 ،ابن مقبل لالنطالق واللحاق باحللم اهلارب ( املرأة ) وهو معادل موضوعي للشاعر
  .الغارق يف حبر عميق من احلزن واألمل واحلرية ،املضطرب ،قلِ القَ 

ها يعنيان تُ ها وبينونَـ دُ عْ وبُـ  ،ين احلياةإن الشاعر يبكي احلياة ؛ ألن املرأة بوجودها تع
فهل كان  .فهي رمز للوجود اإلنساين الذي يصنع احلياة مبعانيها ،اخلراب واهلالك والفناء

ابن مقبل يبكي الوجود اإلنساين يف ضعفه وانكساره وتالشيه ؟؟ اإلنسان خملوق ضعيف 
النمو واحلياة والراحة والطمأنينة، . و و يصنعه عقيم حمكوم عليه بالفناءمه أكل ما يقدِّ   ،مأزوم

فال  ،ق بنقائضها. وهو مشغول مؤرَّ ر حبقها من عقل ابن مقبل وإحساسهأفكاٌر ال تظف
يفيض  ،اغزيرً  الً إىل الفناء فهو يبكي بكاًء متص اجدوى من احلياة ما دام كلُّ شيء صائرً 

 ،أن يظفر مبا يريدولكن من دون  ؟فهل البكاء يفيده وخيفف عنه .معمن جانب عينيه الد
ويف حلظة واحدة تسوء احلياة يف  ،وهو بذلك يتخبط يف حبر عميق من القلق واالضطراب

                                                           
 .٣٧٧انظر الديوان يف حاشية الصفحة  )٢٩(
 .٩٩ –: نظرية اللغة واجلمال يف النقد العريب ) انظر٣٠(
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١٦٠

وتتنازع هي بني  اعنيفً  انظره وجتتمع املتناقضات يف عقله وتعيش األفكار يف نفسه صراعً 
وب هذه العريضة وهي الفناء الذي يش احلقيقةوبني  ،ٍد لقيم اإلنسان حمرٍك لدفة احلياةمؤيِّ 

  .لفراق كشف املستور من عقل الشاعربل إن حدث ا ،احلياة
 امن التأمل لواقع احلال الذي آل إليه ابن مقبل أو نشاطً  اورمبا كان البكاء ضربً 

الذي  ،بل خيالطه همٌّ ميثل ظلمات النفس واجلسد ،أبعد ما يكون عن املرح والفرح اروحيًّ 
الذي ال خيلو من مكابدة كي تتخلص النفس  ،ة للدمع يف ذلك املوقفشعر حباجة ماسَّ 

  .والتوتر واألمل من اهلمِّ 

 عن حالة التنازع النفسي إّن ظاهرة البكاء يف القصيدة اجلاهلية موقف ثقايف يعربِّ 
اليت يعيشها البدوي، وقد جتّلى هذا التنازع باإلقبال على احلياة والفناء الذي يلوح لتلك 

  .واالضطراب اللذان يكتنفان الذات البدويةلينشأ القلق  ،احلياة من بعيد

حنن أمام مفهوم للعجلة والسرعة اللتني  »فاستعجلت عربٌة شعواء قحََّمَها«قوله  يف
ما الَعْربةُ  ويف حقيقة األمر ما يف هذه السرعة إال صفة راحلة ابن مقبل  .اتصفت 

  .رادهصه من مهومه وحتقق ملعلها ختلِّ  ،ةالراغب باللحاق بركب األحبَّ 

ومفهوم السرعة يف البيت الشعري معادل فين  ،فسرعة الَعْربة رمز لسرعة الراحلة
حىت أسعفته ذائقته  ،احائرً  ،اقلقً  ،املفهوم السرعة يف عقل الشاعر الذي بدا مرتبكً 
  .الشعرية مبفهوم االلتفات واالستفهام دفعة واحدة

ــا ـــــرٌَة َشـــــْعَواءُ َقحََّمَهــــ  فاســـــتَـْعَجَلْت َعبـْ
  

ـــا يف َجفِنهـــا اجلُـــولُ مـــاءٌ     ، وَمـــاَل 
  

 فُقلــُت: مــا ِحلُُمــول احلــيِّ قــد َخِفيــتْ 
  

ُهُم الغُـــــولُ     ؟َأَكـــــلَّ طَـــــرِيفَ، أم َغـــــالَتـْ
  

فمفهوم العجلة دفع بالشاعر إىل التفات بديع يدل على إحساسه حبجم الكارثة 
ول الداعي ال على القلق واالضطراب يف الشطر األالنفسية. واالستفهام التعجيب الدَّ 



  أ. هفل اليونس -القلق يف شعر متيم بن أيب بن مقبل 
  

١٦١

كما . )٣١(أمر مستغرب جدير بالتأمل واختفاء محول احليِّ  ،لالنتباه وتوجيه النظر
الل إذ إن الشاعر ينكر كَ  ،ي أو اإلبطايل يف الشطر الثاينـعمد إىل االستفهام التكذيب

 . ويبقى الشاعر يعيش.فهذان األمران مل ولن يكونا ،فه كما ينكر إهالك الغول هلمرْ طَ 
وقد وقعت ب ومنكر ملا جيري وغري مصدق لتأمل وطول النظر وهو مستغرِ من ا اضربً 

  ت به إىل القلق.الكارثة اليت أدَّ 

ففي هذا السياق دالالت واضحة ورموز كاشفة حلالة الشاعر وما يعتورها من قلق 
  .اخلبيئة يف معانيها ،وجودي وحرية تبعث على الضيق والشكوى املبطنة يف األلفاظ

إذ صار الشاعر يرى أحباءه الظاعنني  ،ارائعً  انفسيًّ  اعة والعجلة مردودً لقد أعطت السر 
فرتتبط حالته النفسية حبجم الزمن  ،افيبكي بكاًء يعتصر قلبه حزنً  ،وأخرى خيفيهم اآلل ،مرة

 عن حالة حزن جامدة ثقيلة مقيمة تزيد يف األفعال الدالة على االضطراب واحلركة اليت تعربِّ 
 –إذ هو أسري ملفهوم الزمن يف تتابع األفعال الثالثة ( خيفون  ،ر وقلقهمن معاناة الشاع

دأ شيئً يرفعهم ) أي إ –فأبكي  حلركة الفعل املضارع.  اما وفقً  ان نفسه تقلق وتضطرب أو 
يواجه به صدمة الشوق واحلنني للنساء اجلميالت  ،اومل يعد ميلك الشاعر من قلبه شيئً 

اجس الفناء فأيام الود والص ،الفاتنات فاء واللهو اليت عاش فيها ابن مقبل صارت مسكونة 
  :)٣٢(القريب واملوت الذي ميأل األصقاع واألماكن يقول

 أعـيُش بـهِ  امل يـُْبِق ِمْن َكبِـدي َشـْيئً 
  

ــَبابِة والِبـــــيُض اهلَرَاِكيـــــلُ    ــــ  )٣٣(طُـــــوُل الصَّ
  

مقبل من  جعلت زاد ابن ،إن ( مل ) الدالة على نفي حدوث الفعل يف املاضي
كما  ،على فعل ما كان يفعله وهو شاب افلم يعد قادرً  ،الً حب املغامرة واللهو قلي

                                                           
 –منشورات جامعة البعث  -حممد طاهر احلمصي  .د -مباحث يف علم املعاين  :انظر )٣١(

١٨٣ – ١٩٩٢. 
 .١٣/٣٧٩ديوانه  )٣٢(
 .املرأة العظيمة الوركني الضخمة اخللق مجع اِهلرَْكْولة وهي :اهلراكيل )٣٣(



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

  

١٦٢

ات مكلوم أنَّ  ،اتهفنسمع أنَّ  ،ايوحي الفعل ( يبق ) إذ إنه بفقِدِه الشباب فـََقَد عظيمً 
 ،وهي صدى ملا انطوت عليه نفسه من حزن مأل جواحنها ،إىل أثر الشباب اهلارب
غّيب معه القلب الذي كان يرتاقص غبطة من رؤية املرأة حيث غاب الشباب و 

 ،اجلميلة كما يدل الفعل (أعيش به) على عمق إحساسه ومعاناته وقلقه وحريته
فجحافل الضعف واالستسالم تطارد آخَر فلول  ،انفسيًّ  اوانقسامً  احادًّ  اليعيش صراعً 

ا املشاعر  ،يإنه أسري حلظات القهر والقمع النفس ،للشباب حىت ميّحي أثره بل إ
واألوصال املقطعة بنصال القلق ؛ ألن املرأة عند ابن مقبل  ،املمزقة بسيف الشيخوخة

اللون املفتقد والنادر يف  ،صفات األبيض ،أكثر من رمز لألنوثة والنقاء والطهر
املرأة رمز اخلصب واحلياة على خالف  ،لذا رغب فيها كل الشعراء ،الصحراء

ا القحط واليباب ،الشيخوخة واهلرم أما الشباب فهو  .الصفات اليت حتمل يف طيا
  .زمن العطاء حيمل اخلصب ويبشر مبعامل احلياة واستمرارها

والزمن يف الشعر إحساس  اوآخر رياضيًّ  انفسيًّ  جانًباكما أن للزمان يف الشعر 
  .)٣٤(وشعور أكثر منه دقائق وساعات 

  :القلق والزمن -ب

ة وثيقة بواقعه املعيش وبالزمن الذي حيس هو بصريورته يبقى البدوي على عالق
ما جيعل األمور واألشياء مرهونة بتحرك الوقت ومرور الزمن الذي  اوكثريً  ،فيهوتأثريه 

  .ل قوة مؤثرة يف حياة اإلنسانميثِّ 
لكن وجودها كان  ،فرح يف قصيدة ابن مقبل قد ُوِجدتْ وهذه هي أويقات ال

 فهو إما ،أمام موقفني افهو دائمً  ،عفه بتبديد شعوره بالقلقوهي مل تس ،اسريعً  اعابرً 
ا منه متشوِّق ا وإما حزين بسبب إفال وهو يف كال احلالني ليس  ،القتناصها والتمتع 

  .بناٍج من القلق اجلامث على صدره
                                                           

 .١٨٥ –شعرنا القدمي والنقد اجلديد  :انظر )٣٤(
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١٦٣

من غري ملٍل من احلديث عنها  ،ويصور ابن مقبل تعلقه باملاضي وبأويقات السعادة
  :)٣٥(يقول

 هُ ْعَن مــــــن َعــــــارٍِك بــــــيٍض َســــــالئِقُ بَـ يـَْتــــــ
  

بـَْعــَض الَــذي كــاَن مــن عاَداتِــِه َســَلَفا 
)٣٦( 

  

ــ ــ ِـــي َمَضـــْنيَ مـــن ال  وكـــان َعْهـــِدي مـــن الالّئ
  

ــــِل الَرثًّــــ  ــــيِض البَـَهالِي  )٣٧(َوَال َصــــِلَفا اِب
  

ــزَاِر َكَمــا
َ
 َيُســْفَن بـَــوِّي َعلــى َشــْحِط امل

  

ــْوِل ِإْذ عَ    )٣٨(رَفــاَســاَف اَألَوايب قريــُع الشَّ
  

ـــــــــةٍ  ـــــــــَي أْبَكـــــــــاٍر ُمنَـعََّم ـــــــــُت رَاِع ـــــــــْد ُكْن  َق
  

ـــاليَـْوَم أْصـــَبحُت أَْرَعـــى ِجلَّـــًة ُشـــرُفَا   )٣٩(ف
  

 أمَسْت ِتالِدي ِمْن احلَاجاِت قَـْد َذَهبَـتْ 
  

ـَــــــا طُرُفَـــــــا  ْلُت َحاَجـــــــاٍت ِ  وقَـــــــْد تـَبَـــــــدَّ
  

ت من ُولد ،يلقي ابن مقبل بشعوره على النص ويشوب فضاءه النفسي بكدرة قامتة
فيشبه نفسه  ،الزمن املتسلط على البدوي الذي يشعر يف بيدائه بالضعف والقهر والتشاؤم

مت به السن وقد كان وجه املاضي اجلميل الذي تقدَّ  –القريب من ناظريه  –بذاك البعري 
ا داللة واضحة على أيام  ،بني جواحنه يف ذهنه وضمريه وأصداؤه العذبة ترنُّ  احاضرً  إ

ا ما ينبئ عن حسرات دفينة .اءالود والصف انطوت عليها  إذ إّن األبيات حتمل يف طيا
يف مغامرات نسائية متعددة وكثرية.  الً  ،منها يعبُّ  ،على مياه اللذة نفس رجل انكبَّ 

حتقيق التكامل الصريوري ىل فهي أما األو  ،ولكن لتعاقب أجزاء الزمان مهمتني خطريتني
                                                           

  .١٨٥ -١٨٤/  ٢٠ - ١٩ - ١٨ -  ١٧ - ١٦ديوانه ) ٣٥(
السالئق: مجع سليقة، وهي أثر األنساع يف بطن البعري وجنبيه  - عارك: البعري القوي الغليظ  )٣٦(

 ذا البعري. وهو يعين أنه قد تقدمت به السن.شبه نفسه  ،ينحّص عنه الوبر ويبيض موضعه
 .املكروه وغري احملبوب :الصلف - مجع البهلول املرأة احليية  الكرمية :البهاليل )٣٧(
ا  ،مجع أبّية :األوايب -ولد الناقة  :البو .شمَّ  :يسفن )٣٨( وهي الناقة اليت ضربت فلم تلقح وكأ

وهي الناقة اليت مضى على نتاجها  ،لشائلةالشول: مجع ا -القريع: الفحل  -أبت اللقاح 
 .سبعة أشهر أو مثانية وارتفع لبنها

ا، مجع جليل ) ٣٩( ُّ  والشرف من اإلبل: مجع الشارف، وهو املسّن واملسّنة. -اجلِّلة من اإلبل: َمَسا



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

  

١٦٤

فتدمري جوانب تلك الصريورة، بعد  ،وأما الثانية »العام -الشهر  - النهار  -الليل «
إن هشاشة الوجود اإلنساين دمرت إحساس . )٤٠(يف التاريخ اإنسانيًّ  اأن تتحول وجودً 

جتها وإقباهلا اجلميل إىل  ،ابن مقبل باحلياة فتحول من صفائها ونشاطها وإشرافها و
ا وعبثيتها القاسية من قبل النسوة الالئي يرتاكضن  فهو مرغوب فيه ،قتامتها وهذيا

  .فيغرمن به ،وراءه فيتربّمن من حوله

إن العالقة الغرائزية الشهوانية اجلامعة بني القريع والشائلة املوجودة يف النص رمز 
ويلهو ويسمر وميرح معهنَّ إال  ،لعالقة ابن مقبل بالنساء املنعمات اللوايت كان يُراعيهنّ 

األصل  يف ااأليام والليايل يف كون الوجود البشري خاضعً  أن العلة الكامنة يف تعاقب«
وهذا ما فطر اهللا  .)جعلت الشاعر يرعى (جّلة شرفا. )٤١(»ألحكام تلك القوة القاهرة

  .خلإ.. .إذ البّد لكل خملوق أن تتعاقب عليه األيام والشهور ،عليه اخلليقة

بذكره وبني الكرب والشيخوخة  إن املفارقة بني الشعور بالشباب والتغين باملاضي والتلذذ
ا ابن مقبل إلظهار التقابل والتناظر بل لبيان ضعف اإلنسان  ،مفارقة قاسية مل يأِت 

  .ض ويفسد ويهلك ويفين ويغّري وتصدعه وانكساره أمام جربوت الدهر الذي يقوِّ 

ال يستطيع العيش  ،ق صريورته بني ماٍض مجيل انتهىفالشاعر يعيش الزمان الذي ميزِّ 
فيه ثانية وبني مستقبٍل يسلط عليه اجلهل واحلرية وها مها ابنتا عصر العقيلي تستهزئان 

ولكن ما من  ،رأتاه من عوره وهرمه وشيخوخته وقد رماه الشيب بسهامه ملابابن مقبل 
  :)٤٢(مرارة أشد من أن تستهزئ املرأة بضعف الرجل وتسخر منه

 قالـــْت ُســـلْيَمى بـــبْطن القـــاع ِمـــْن ُســـرُحٍ 
  

ـــــــــيِب ال  ـــــــــَر يف الَعـــــــــْيِش بعـــــــــد الشَّ  َخيـْ

                                                           
 .٦١ –ظاهرة القلق يف الشعر اجلاهلي  )٤٠(
 .٦١ –ظاهرة القلق يف الشعر اجلاهلي  )٤١(
 .٧٦/  ١٢ – ١١ ديوانه )٤٢(
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١٦٥

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَربِ◌ِ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  والِكـــــــ
  

، فـَُقْلـــــُت َهلـَــــا:  واســـــتهزأْت تِْربــــــَُها ِمـــــينِّ
  

 َمــــاَذا َتعِيبَـــــاِن منّــــــي يَـــــا بـْنَـــــيت َعَصـــــِر؟ 
  

ا إرادة الفناء اليت حتيط باإلنسان الذي يعيش الوهم الكبري وحييا فيه فاحلياة  .إ
ولكن الزمن الذي يركن إليه وخيضع لوحداته هو  ،ي يف املرء الثقة بالنفسالطويلة تنمِّ 

  .الذي يقهره ويقمعه يف النهاية

ساحل احلياة ووقف على ثنية الوداع وأشرف على دار فقد بلغ ابن مقبل (
ا وأكثر الوسائل شفاًء ، )٤٣(املقام) ومل يعد ميلك أفضل الشفعاء عند سليمى وتر
ن  ،الكلمى وحسرة تلهب صدره وتنبئ كلماته عن جروح يف أغوار نفسه .لقلو

يطلق إحساسه اجلريح حقيقَة  ،وبالرغم من القلق واالضطراب اللذين يكتنفانه
ا  اجميبً  ،) اليت انبثقت من رؤيته املأساوية للحياة(الوجود اإلنساين سليمى وتر

  :)٤٤(بقوله

 مـــا أَنـُْتَمـــا والَـــذي َخالَـــْت ُحُلوُمُكَمـــا
  

ــــــــ  ــــــــرَاَن إْذ َيْســــــــرِي ِب ــــــــرِ إالّ َكَحيـْ  َال َقَم
  

ــــــ ــــــرًَّة لِِبًل ــــــدَّهُر مــــــينِّ ِم ــــــنـُْقِض ال  ىِإْن يـَ
  

ْهُر أَْرَوُد بــــــاألقْـَواِم ذو ِغـــــــَريِ    )٤٥(فَالــــــدَّ
  

 اَلَقـــــْد َقَضـــــْيُت، فَـــــَال َتْســـــتَـْهزِئَا َســـــَفهً 
  

ِة َوَطـــــــري  ـــــــذَّ ـــــــْن َل ُـــــــُه ِم ْأت ّـــــــا تـََقمَّ  )٤٦(ِمم
  

                                                           
اية  )٤٣(  – . عبد الرمحن حممد هيبةالعباسي د العصرالشباب والشيب يف الشعر العريب حىت 

 .١٣٠/  ١سكندرية جإلا -اهليئة املصرية العامة للكتاب 
 .٧٧/  ١٧ -  ١٦ - ١٥ديوانه  )٤٤(
يعمل عمله يف  -  املعاملة غالب على أمرهأي لنيِّ  :والدهر أرود - قوة اخللق وشدته  :املِرّة )٤٥(

 .أي ذو حوادث تغّري األحوال :ذو غري -وهو اإلمهال  ،سكون ال يشعر به من اإلرواد
 .١/٢٧٢امليداين  :انظر ،الدهر أرود مستبد :ومن أمثال العرب

 .حاجيت :وطري -بعد شيء  اأخذت خياره ومجعته شيئً  :تقمأت الشيء )٤٦(



  )١) اجلزء (٨٥اجمللد ( –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
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ا أخطأتا الكالم كم وسخرية فيما قالت ،فأخطأتا احلكم ،إن ُسليمى وتر اه من 
حيدو يف ليلة حالكة الظلمة تفتقر إىل ضوء  ،بشخص ابن مقبل املضطرب احلائِر التائه

  .إىل عدم التعقل والوعي مر، ويرتدُّ الق

 عن فكر الشاعر وإحساسه باحلياة ومآل اإلنسان واملصري إن هذا التشبيه الذي يعربِّ 
ا رمز جلهل الشباب ونزقه الذي حتلت ،الذي ينتظره اللتان أراد ابن مقبل  ،به ُسليمى وتر

شاشة الوجود اإلنساين وضعفه وهذا ما  ،واملصري الذي ينتظر كلَّ خملوق ،أن يقنعهما 
يف  اوقد كان ابن مقبل فيما مضى من عهد الشباب متنعمً  ،فعله الدهر باألقوام السابقة

فنجح يف  ،سائها وميسرهاإىل مخرها ون امنقطعً  ،فيها امنهمكً  ،عليها الً مقب ،احلياة
  .اقتناص اللذة قبل فوات األوان

والوحدات الزمانية وأجزاؤها الدقيقة  ،فالدهر دائم التسلط على احلياة والوجود اإلنساين
يواجه  احادًّ  انفسيًّ  اوقلقً  االيت صار ابن مقبل يعيش فيها صراعً  ،ر لتلك احلياةهي العامل املدمِّ 

  .هي اليت كانت ربيبته يف عهد سابقف املرأة عنه و فيه العجز واحلرمان وانصرا

 م جتربة شعرية ناضجة تنمُّ ولكنه يقدِّ  ،اإن ابن مقبل ال يغوص فيما وراء الظواهر كثريً 
على تفكريه العميق وعلى إدراكه حلقائق الوجود وعلى رؤية شاملة حلقيقة الوجود 

  .ب وينتظرهاإلنساين الذي حياصره الفناء ويلوح له املوت من كل جان
  :القلق ومشهد الطلل –ج 

( الطلل ) فهي مرتع ذكرياته وجمتلى خياالته  اشديدً  االبدوي أرضه حبًّ  لقد أحبَّ 
ا ذه األرض وصلته  وهذه الصلة هي مظهر للقيم  ،هي رمز لعالقته بأحبته ،وعالقته 

ال يصل إليها ) اليت األشخاص –أمساء األمكنة ة اليت حتتجب وراء بعض األمساء (النفسي
 ،احلياةإضافة إىل أن الطلل واقع حسي ملموس وجانب من جوانب (. )٤٧(الشاعر مباشرة

                                                           
 .١٢٨ – تطور الغزل بني اجلاهلية واإلسالم :انظر )٤٧(
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؛ ألن ل احلنني إىل الوطن. واحلنني إىل الطلل ميثِّ )٤٨()فهو واقع نفسي ومعاناة شعورية
الطلل وما حييط به وما يتناثر حوله من الدمن واآلثار ميثل جمموعة الذكريات يف ذلك 

 ،فيربز الشاعر ذاتيته ويفرغ شخصيته ،إضافة إىل ذهنه الذي خيتزن هذه األشياء املكان،
حيقق له الوجود  ابذلك إثبات وجوده املبعثر يف الصحراء اليت مل يضمن فيها شيئً  الً حماو 

  .خالية من االستقرار والثبات ،والطمأنينة ؛ ألن حياة الصحراء حياة مأزومة

زل ويتساءل كيف تلقى التحيُة على ـاملن يتساءل ابن مقبل عن جدوى حتية
  :)٤٩(ومل يبق إال أسه وجنادله ،املكان وقد بان أهله

ـــَت َســـائُِلهْ َهـــَل ا ـــَت ُحمَيِّـــي الرَّبـــِع أَْم أَْن  ْن
  

ِحبَْيــــُث أَحالَــــْت يف الرَِّكــــاِء َســــَوائُِلهْ  
)٥٠( 

  

 وكيـــــَف ُحتَيِّـــــي الَربـــــَع قَـــــْد بَـــــاَن َأْهلُـــــهُ 
  

ـــــــــَق ِإالَّ أُ   ـــــــــْم يـَْب ـــــــــُه وَجَناِدلُـــــــــهْ فـََل  )٥١(سُّ
  

ــــَماَكِني وانـَْتَحــــتْ   َعَفْتــــه َصــــَناِديُد السِّ
  

ــــرً   ــــْيِف ُغبـْ َجمَاِولُــــهْ  اَعَلْيــــِه ريــــاُح الصَّ
)٥٢( 

  

ــْرِط األَســى ِإْذ رَأَيـُْتــهُ   وقــْد قـُْلــُت ِمــْن فـَ
  

 َأوائِلُـــــــــــهْ  الً وأْســـــــــــَبَل َدْمِعـــــــــــي ُمْســـــــــــَتهِ  
  

ـــــــــــــــْدَوةٍ  يَاِر بَِب ـــــــــــــــدِّ ـــــــــــــــْوٍم لل َـــــــــــــــا َلَق  أَال ي
  

ــــْيُب َشــــاِمُلهْ وأَ   ــــْرِء والشَّ
َ
 )٥٣(ّىن ِمــــَراُح امل

  

ـــــــا َّ ـــــــَرْوَرى َكَأ ـــــــَيبْ قـَ ـــــــْن َجْن اِر ِم ـــــــدَّ  ولِل
  

ُوِحــــــــــيُّ ِكَتــــــــــاٍب أَتَبَعْتــــــــــُه أَنَاِملُــــــــــه 
)٥٤( 

  

                                                           
 .١١٨ –ظاهرة القلق يف الشعر اجلاهلي  )٤٨(
 .٢٤٠ – ٢٣٩ – ٢٣٨/  ١٠ - ٩ - ٨ - ٧ - ٦ - ٥ - ٤ - ٣ - ٢ - ١ديوانه  )٤٩(
املنـزل  :الربع .مجع سائلة وهي مياه األمطار :السوائل .واد يف جند :الركاء .انصبت :أحالت )٥٠(

 .ودار اإلقامة
 .حدوده :أسه -حجارته  :جنادله )٥١(
مطر  .الرتاب وحطام النبت وسواقط ورق الشجر :جماوله -أخربته أمطار عظيمة  :عفته )٥٢(

 .أي عظيم القطر :صنديد
 .املرح :املراح .جبل بنجد لبين العجالن وهم رهط ابن مقبل :ببدوة )٥٣(
 .الكتابة اليت مبعىن الصحيفة ها هنا :وحي -اسم موضع  :قرورى )٥٤(
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 َصــَحا الَقْلــُب َعــْن َأهــِل الرَِّكــاِء وفَاتَــهُ 
  

 )٥٥(َعَلـــــــى َمأَســـــــٍل ِخالّنـُــــــُه وَحالَئِلـــــــهُ  
  

ـــــــرَاٍت ِســـــــيَق للشـــــــامِ  ـــــــهُ  َأُخـــــــو َعبَـ  أْهُل
  

ـــــهْ   ـــــأُس ُيســـــِليه وال احلُـــــْزُن قَاتُِل  فَـــــال الَي
  

 تـََناَســـــــَأ َعـــــــْن ُشـــــــْرِب القريَنـــــــِة أْهُلَهـــــــا
  

ـــــا َشـــــاُء الَعـــــُدوِّ وَجاِملُـــــهْ    )٥٦(وَعـــــاَد 
  

ـــــــــا َّ َـــــــــا َشـــــــــْوُل الظَِّبـــــــــاِء َكَأ ـــــــــي ِ  ُمتَشِّ
  

 )٥٧(َجــَىن َمْهَرقَــاٍن فَــاَض بِاللَّْيــِل َســاِحُلهْ  
  

أو محلوا معهم  ،ومحلوا معهم كل شيء حيّ  اوبانوا بعيدً  ،رحل األهل واألحبة
 ،تغزوه السيول وجترف تربته وحجارته الً بل تركوا طل ،احلياة وخّلفوا وراءهم اليباب

  .تارة أخرى اورياح الصيف غربً  ،وتتناوشه صناديد السماكني تارة

حيث  .إن اخلطاب يف أول النص هو خطاب لذات الشاعر القلقة املضطربة
أي العوامل املؤدية إىل تدمري وطنه ملتقى  ،يذكر ابن مقبل الرياح واألمطار والسيول

تصوير لذيول ات (يئويف هذه اجلز  ،بعد رحيل األهل عنه اذكرياته وختريبه وخصوصً 
  .)٥٨()ز البشر عن صيانة وجودهم احلضارياهلزمية وتوكيد لعج

 ،توازنه واستقراره النفسي وقد انتابت ابن مقبل يف طلله هذا حركة نفسية زعزعت
إذ كان مبعثها القلق على املصري ومنـزعها اخلصب والبحث عن احلياة املفقودة يف 

أن يبكي ابن مقبل طلل أحبته الذين هجروه أو اضطروا  اذلك الطلل، ومل يكن غريبً 
رم كلما مضى ميثِّ  ،ألن الطلل عنده ،إىل هجره لسبب ما ل قطعة من احلياة اليت 

. وكأن البكاء على الطلل هو بكاء مهما حاول ،جزء ال يستطيع اإلنسان ردهمنها 
فريبط  ،فهو ينظر إىل الطلل وحيس بعمق الشعور الذي يصادفه ،على احلياة نفسها

                                                           
 .مبعىن اجلار والصديق -احلالئل  -اسم موضع  :مأسل - جند  : واٍد ُبسرّةالركاء )٥٥(
 .قطيع اجلمال اجلامل: –غنمهم  :شاء العدو -اسم موضع  :القرينة -تباعد  :تناسأ )٥٦(
 .عنه ما يبقى من الودع على الساحل بعد احنسار املدِّ  :جىن -البحر  :املهرقان )٥٧(
  .١٢٥ –ظاهرة القلق يف الشعر اجلاهلي  )٥٨(
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وعندها  ،زوح واالرحتالـبني فكريت احلرمان من األحبة واألهل وعمق الشعور حبالة الن
وكلما كان  ،البسيطة اليت جّد الزمن يف إزالتها إال هذه املعامل ،يناجيه اال جيد شيئً 

وأبعث يف  ،كان التأثري أقوى وأشد يف نفس الشاعر  ،اواندراسً  الً األثر أكثر اضمحال
بني إرادة الفناء املتمثلة يف  احادًّ  ا. فتمثل صورة الطلل صراعً )٥٩(استثارة عواطفه

  .يت كانت حاضرة يف وقت مضى) املفقودة المار واخلراب وبني إرادة احلياة (املرأةالد
ويربز عامل الزمان يف األبيات السابقة على أنه قاهر اإلنسان ويتضح عجز 

. إذ إنه يف إطار شعوره الغائم اوعي البدوي عن فهم األحداث وحتليلها موضوعيًّ 
تَلّون 

ُ
برثاء احلياة واألسى واحلسرة مل يستطع جتاهل  - عند تأمل الطلل  - احلامل امل
 ،. ليعرتف بعد ذلك بسطوة الزمان وقهره إياه)٦٠(الً طل ،ئة يف حتويل الوطنأثر البي

وما هذه اإلشارة اللغوية  ،فهو غري قادر على فعل ما كان يفعله يف عهد الشباب
إال رمز النكسار اإلنسان وتصدعه وقهره أمام جربوت القدر يف قصيدة ما قبل 

ويٌض للماء املانح للحياة تعكما أن بكاءه يف الطلل الدارس اجلاف   .اإلسالم
  .واخلصب
فهو يريح النفس  ،من اخلالص من حالة القلق واالضطراب ال هذا نوعً يشكِّ 

فهو خمّلص من األزمة اليت  ،للحياة اإذا ما كان ماحنً  اوخصوصً  ،وخيفف عنها أزمتها
   .يعانيها البدوي ومن القلق احملدق به

ا وبكاء الشاعر ووجود أمطاَره ،هاهذه املقطعة كلَّ  إن معاينَ  :وبعبارة أخرى
احلجارة وتشبيه آثار الديار الدارسة بسطور الكتابة الدالة على مقاومتها للفناء 

  .هي رموز للحياة مبعانيها املتباينة املفقودة يف الطلل ،والزوال

                                                           
 .٢٦٢ –الطبيعة يف الشعر اجلاهلي  :انظر )٥٩(
 .١٢٧ –ظاهرة القلق يف الشعر اجلاهلي  :انظر )٦٠(
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إنَّ صورة الشيب تعبٌري عن حال الشاعر ووجدانه املعّذب املتوهج بالشوق حلياة 
ز للقلق وهلفة اخلائب املأسور بني قضبان التمزق والفناء الذي ميثل الزمن ورم ،الشباب

وهو ال يقوى على  .يعرتف ابن مقبل بقهره وهزميته إياه ،من جوانبه امهمًّ  اجانبً 
  .بفعل اخلصب اململوءةالتجمل بالصرب ؛ ألنه من رواد احلياة الالهية 

ليحتل الوطن اإلنساين الذي أتى احليوان  ،باحلياة ابعد أن كان الطلل عامرً 
يف أثناء  اوإالَّ ْمل يكن اإلنسان مهزومً  ،اجلمل ) –ليست له مالمح حضارية ( الفرس 

  هذه الصورة.

وهكذا  ،فالظباء وبقر الوحش هي اليت احتلت املواقع احلضارية للجنس البشري
ا هو بيئي يُْظِهُر ابن مقبل التعارض الشديد واملفارقة الكربى بني ما هو حضاري وم

الظباء ) إىل هذا الوطن إال دليل حاسم على  –وما عودة احليوانات ( الوحوش  .بكر
  .وهزمية الوجود اإلنساين ،احنسار املد احلضاري

بسبب  ،ال يفارقها ،يف القصيدة اجلاهلية اأن القلق كان حاضرً  :وفحوى القضية
 ،لة بابن مقبلاملضطربة ممثَّ  فهو قرين البدوي يف حياته ،طبيعة احلياة والواقع املعيش

الذي  ،)اخلائف من عدو يرتبص به (القلق ،مرتامية األطراف فيافٍ الشاعر التائه يف 
يبحث عن الطمأنينة  ،اضعيفً  ،امأزومً  افجعله إنسانً  ،أنشب خمالبه يف جسده

 وإثبات ذاته يف مشهد الطلل ،واحلياة املنشودة املتجسدة بقربه من املرأة ،واالستقرار
  .يف وجه الزمان اووقوفه عنيدً 



 

  ١٧١

  
  

  المقاالت واآلراء
  

  صفحة لغة:
  

  من دالالت التاء المربوطة - ١
  من الكلمات العجيبة... العافية -٢   

  

  )(د. محمد مكي الحسني الجزائري
  

  للتاء دالالت كثيرة تزيد عن َعْشر، نورد فيما يلي إحداها:
  جاء يف املعجم الكبري الذي يصدره جممع اللغة العربية بالقاهرة، أن من
  حرف التاء: معاين

، وذلك يف الصفات [يريد املشتقات] اليت ال ُتستعمل الجمعالداللة على  «
ا، وهي على فاِعل أو فعول أو صفة منسوبة بالياء، أو كانت على بناء  موصوفا

أو الحنِفّية وهذا رأي  سابلة،على األمري، وَمرَّْت  خارجةٌ فـَّعال، مثل: خرجْت 
في . ويقول النحاة: إن التاء يف هذه كلها، هي والبَـغّالةالَجّمالة ، وَحضرِت المالكية

صفُة اجلماعة تقديًرا، كأنه قيل:  ، وذلك ألن ذا التاء يف مثلهالحقيقة للتأنيث
  ه .ا». مجاعٌة َمجّالة، فُحِذف املوصوف لزوًما للعلم به 

                                                           
)( .عضو جممع اللغة العربية بدمشق  
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أقول: ومن الكلمات الدالة على اجلمع بعد أن حلقِت التاُء مفرَدها الذي هو 
  لى (فاِعل) ما يلي:ع

نا عّمن يتخذ اَحلَمام من بني « ): ٢٩٩/ ١قال اجلاحظ (احليوان  النازلة. فخربِّ
املِْصران مها الكوفة ». البلدان من احلرَمْني واملِْصَرْين  نازلةمجيع سكان اآلفاق و

  والبصرة.
  يُقال مثًال: هو من قاطنة األردن. القاطنة.
  / واردون.واردةاء ليشرب، واجلمع: ُورّاد/ َوَرَدة/ الوارد: الذي حضر امل الواردة؛
  العايف: طالب الفضل/ الضيف/ الرائد والوارد. العافية.

  صاغية الرُجل: الذين مييلون إليه. الصاِغية.
اخلاّصة، العاّمة، املارّة، املاشية، السائمة، اخلارجة، السابلة، القافلة، احلامية، 

  بطة (اجلمركية مثًال)...(مبعىن النَّْشء)، الضا الناشئة
سِلمة (مسلمة الفتح)، املعتزلة، املتصّوفة، اخليَّالة، 

ُ
رِجئة، امل

ُ
ومن قبيل ما ذُِكر: امل

  الكّشافة، البّحارة، النظّارة، احلطّابة...
فدعا رجًال  -وهو بأنطاكية  - : َقِدمت منهزمة الروم على هرقل الُمنهزِمة

  منهم...
  ا (بغداد) مهاِجرة الِعلم والعلماء...... واحتشد فيه الُمهاِجرة:
يَة!). وعاقلة الرُجل: عصبُته. العاقلة   (مجع العاقل: داِفع الدِّ

َْشَرِيفّ: السيف ُجيلب من املشارف. منسوٌب إليها. قال املتنيب:الَمْشَرِفيَّة. 
  امل

ْشـــــــــــــــَرِفيَّة والَعـــــــــــــــَوايل
َ
ـــــــــــــــدُّ امل  نُِع

  

نُــــــــــوُن بــــــــــال قتــــــــــالِ   
َ
 وتقتـُلُنــــــــــا امل

  

 ا  -التاء  ومن صفات ا تـَْلَحُق بعض األمساء وال تـَُغريِّ  -وال أقول دالال أ
 .معانَيها، فمثًال: من معاين (الطريقة): الطريق
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 لكنها أحيانًا تـَُغريِّ معىن االسم الذي تلحقه. من ذلك مثًال:

  : احلاجة؛ واإلرب: الدهاء والفطنة؛ واإلرب: العقل.اإلْربُ  -١
  قال: َقطََّعُه إْربًا إْربًا: عضًوا عضًوا.واإلرب: العضو الكامل. ي

  ].٣١ /النور[ ...َغْريِ أُوِيل اِإلْربَةِ  ...اإلْربَُة: البـُْغية؛ ويف التنـزيل العزيز: 

  : مصدر َبِكَر يـَْبَكُر بَكرًا: َعِجَل.الَبَكرُ  -٢

و البكرة: خشبة مستديرة هلا حمور يعامدها تدور حوله، ويـَُلفُّ عليها َحْبٌل (أ  
  خيط).

  الذي َميُرُّ على القوم وهو عطشاُن، ُسِقَي أو مل ُيْسَق. الجائُز: -٣

  واجلائز: اخلشبة بني حائطني توضع عليها أطراف عوارض السقف.  

َهٍل إىل منهل.     اجلائزة: مقدار املاء الذي جيوز به املسافر من َمنـْ

  ة.العِطيَّ واجلائزة: الشَّْربَة الواحدة من املاء. واجلائزة:   

: ما يوضع لِيـُْلتَـَزَم يف بَيٍع أو حنوه. والشرط (عند النحاة): ترتيب أمر الشَّْرطُ  - ٤
على آخر بأداة (من أدوات الشرط). والشرط (يف الفقه): ما ال يتمُّ الشيُء إالّ 

  به، وال يكون داخًال يف حقيقته.

ٌة أفقية قصرية الطَّرِْح يف احلساب. والشَّرطة: َشْحطٌة أو  الشَّْرطَة: عالمة   َمدَّ
  للفصل بني كالمني مّتصلني.

مصدر ( َلَمَح). ويقال: ُألرِيـَنََّك َلْمًحا باصرًا: أمرًا واضًحا، وأكثر اللَّْمُح:  - ٥
  استعماله يف الوعيد.

  النظرة الَعْجلى. اللَّْمحة:  

٦ - :   مكيال قدمي اختلف الفقهاء يف تقديره... الُمدُّ
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دَّة: مقدار من الزما  
ُ
  ن يقع على القليل والكثري.امل

هل:  الُمْهُل: - ٧
ُ
ذاب، كالفضة واحلديد والنحاس والذهب. وامل

ُ
ْعِدُن امل

َ
امل

هل: الَقْيُح.
ُ
  الَقِطراُن الرقيق. وامل

َمُه    هلة يف أمرك. وأخذ عليه املهلة: تـََقدَّ
ُ
ْهَلة: التـَُّؤَدة والرفق. يقال: ُخذ امل

ُ
امل

  َمجٍْر يف الرماد.يف ِسنٍّ أو أدب. واملهلة: بقية 

  ! من الكلمات العجيبة... العافية - ٢

مما جاء يف معاجم اللغة (لسان العرب، املصباح املنري، تاج العروس، املعجم 
  الوسيط، األفعال البن الَقطّاع): َعفا يـَْعُفو َعْفًوا، فهو عاٍف وَعُفوٌّ (من أبنية املبالغة).

  قد َعَفْوَت عنه.قال الليث: كل من استحق عقوبة فرتكَتها ف
  فالعايف: اسم الفاعل من هذا الفعل، والعافية: مؤنث اسم الفاعل.

َمعاٍن هلذا الفعل، ومن َمث عشرة  َعَشرةوقد أوردت معاجم اللغة ُزهاء  - ١٠
  ! للعافيةولكن مثة معاٍن أخرى  والعافية.معاٍن للعايف 

عافاة:، َسُلوا اَهللا الَعْفَو والعافيَة و ففي حديث أيب بكر، 
ُ
  امل

 .فأما العفُو فهو َحمُْو اهللا تعاىل ذنوَب عبده عنه 

الصحة فهو أن يُعافَيُه اُهللا تعاىل من ُسْقٍم أو بَِليَّة، وهي  العافيةوأما  - ١١
  ضدُّ المرض.

  من العلل والباليا. العافية يقال: عافاه اهللاُ وَأْعفاه: أي َوَهَب له  

  فأن يُعافَيك اُهللا من الناس، ويُعافَيهم منك، أي يـُْغنيك عنهم  المعافاةوأما
 ويـُْغنيهم عنك، وَيْصِرف أذاهم عنك وأذاك عنهم.

  وقيل هي مفاعلة من العفو، وهو أن يـَْعُفَو عن الناس، ويـَْعُفوا هم عنه.
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. عافيةً دفاع اهللا تعاىل عن العبد. يقال: عافاُه اُهللا  العافية:وقال الليث:  - ١٢
. وقد جاءت مصادر كثرية المعافاةهو اسم يوضع موضع املصدر احلقيقي، وهو و 

  على (فاعلة)؛ تقول: مسعُت راِغية اإلبل، وثاِغية الشاِء: أي مسعُت ُرغاَءها وثُغاَءها.

  كالعاقبة واخلامتة:   مصدرٌ  وعافيةوقال ابن ِسْيَده: وأعفاه اهللا وعافاه معافاة
ُه وأَْبرأَه.  َأَصحَّ
ِإنَّ نَاِشَئَة اللَّْيِل ِهَي َأَشدُّ َوْطئاً  الناشئةمثله: الباقية والكاذبة والفاحتة وأقول: و 

  ].٦ /املزمل[ َوأَقْـَوُم ِقيالً 
والعافية ( والُعفاة والُعفَّى): األضياف، ومنه: إْن أحٌد خريًا من أحٍد  - ١٣

عن الناس إال بالعافية. أي إال بكثرة ضيوفه، أو بدفع املكروه وصرف األذى 
  ).١٨(انظر /
  والعافية: ُطّالب املعروف. - ١٤
والعافية: طالب الرزق من الناس والدواّب والطري. ويف احلديث: َمن َأحيا  - ١٥

  منها فهو له صدقة؛ ويف رواية (العوايف). العافيةأرًضا ميِّتة فهي له، وما أكلِت 
ئد والوارد، ألن ذلك كلَّه الرا العافي:وعافية املاء: وارَِدتُه، واحدهم عاٍف.  - ١٦

طلب. وفالٌن تعفوه األضياف (أي يأتون يطلبون ما عنده) وتعتفيه األضياف، وهو  
  وكثري الُعّفى. كثير العافيةكثري الُعفاة و

  والعايف: السائل. قال املتنيب: - ١٧

 َميـُــــــــرُّ ِبَقـــــــــِربِك العـــــــــايف فيبكـــــــــي
  

 وَيْشــــَغُله البكــــاُء عــــن الســــؤالِ   
  

   السالمةُ العافية! س ل م ): قال ابن األعرايب:» ( لسان ال« وجاء يف  - ١٨

مبعىن، وهو َصْرف األذى وَدْفع  العافية والمعافاةونالحظ أن ابن سيده يرى أن 
  املكروه، وأن يـَْعفَو كلٌّ عن كّل.
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  وفيما يلي مناذج فصيحة من استعمال (العافية) مبعانيها املختلفة.

قبل أن  يُوصي سعَد بَن أيب وقّاص  قال اخلليفة عمر بن اخلطّاب  -١
  يُرِسله إىل القادسّية قائًدا:

م وُهم عباُده، والّناس شريفهم ووضيُعهم يف ذات ا« ...  هللا سواء، اُهللا رُّ
  »ما عنده بالطاعة...  ويدركونبالعافية، يتفاضلون 

  أي: يتفاضلون بالسالمة من الوقوع يف املعاصي وارتكاب الذنوب.

اية معجمه وقال اإل -٢    »:املصباح املنري  «مام الَفيُّومي يف 

  ». يف الدنيا واآلخرة العافية ونسأل اَهللا ُحْسن« ...   

 العافية يف الدنيا: الصحة والسالمة من الوقوع يف الذْنب، والعافية يف اآلخرة:  
  السالمة من النار !

وَحتَوُِّل  اللهم إين أعوذ بك من زوال نعمتك،« وروى اإلمام مسلم:  -٣
ا من غري َبَدل.  »وُفجاَءِة نقمتك ومجيع سخطك . عافيتك، زوال النعمة: ذها

  وحتوُّل العافية: إبدال الصحة باملرض والِغىن بالفقر.

  وقد تـََفنَّن طه حسني يف استعمال (العافية) مبعانيها املختلفة: -٤

  ٣٥» / الوعد الحق « فقال يف:  

  غنينا عن العنف والبطش.ما يُ  والعافيةلنا يف القْصد 

  أي لنا يف االعتدال وصرف األذى وَدْفع املكروه ما يغنينا ...

  /٣٦وقال فيه: 

  العافية في مخزوم.ولكين أُوثر 

  أي أوثر صرف أذاهم عين وأذاي عنهم.
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  /١٠١وقال فيه أيًضا: 

  بالعافية.... مث ال يلبثون أن يعود بعضهم على بعض 

  لٌّ عن كّل.أي ال يلبثون أن يَعُفَو ك

  ٣٥/  »من َلْغِو الصيف إىل ِجدِّ الشتاء« يف وقال: 

  والسِّْلم. العافيةَ به (بالنّيب)  ويلتمسون

  يلتمسون به َكفَّ األذى وَصْرَفُه عنهم والسِّْلم.أي 

  ٢٤» / مع أيب العالء يف سجنه « وقال يف: 

ق أن يصنع ، وإشفاللعافية... مينعه من ذلك قلب رقيق وِحسٌّ دقيق وإيثاٌر 
م...   الناس به صنيعه 

  أي: ... وإيثاٌر للسالمة وَصْرف األذى والَبِليَّة.

  / ٦١وقال فيه: 

على اإلقدام  العافية... مرتابًا بنفسه وبالناس أشد االرتياب، مؤثرًا اإلحجام مع 
  الذي قد يُعرِّضه لرمحة الرامحني وسخرية الساخرين.

ع املعافاة من البالء/ مع استغنائه عن أي: مؤثًرا اإلحجام مع السالمة/ م
  الناس.

  / ٨٤وقال فيه:  

. أي: بالعافية... أُمُّه اليت مانعت يف سفره إىل بغداد إيثارًا لنفسها به، وإيثارًا له 
  إيثارًا له بالسالمة/ بانصراف البالء عنه.

  /١٨٣وقال فيه أيًضا:  
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  .فيةبالعا... وإمنا يعتزل الناس وينفرد عنهم ويؤثر نفسه 

  أي يؤثر نفسه بالسالمة: بأالّ يؤذي وال يُؤذى.

  / ٢١٩وقال فيه:  

ما  العافية،فهو ينصح هلم حني يأمرهم باصطناع اخلري واجتناب الشّر وإيثار 
  وجدوا إىل ذلك سبيال.

  أي، وإيثار السالمة/ كفِّ أذاهم عن اآلخرين.

  



  ١٧٩

  
  

  

 كتـــاب
  ُلَمـــح الُمــلَــح
  )(الَحظيري الورّاق

  

  )(عبد اإلله نبهان .د

فحققوها وفهرسوها  ،قون املعاصرون عناية محيدًة بكتب األدب القدميُعين احملقِّ 
أّن كتب األدب قد استوفت  حىت لُيظنّ  ،باهلّينة وال اليسرية ونشروا طائفة منها ليست
كننا ما نلبث أن نقع بني حني وآخر على خمطوط فريد ل .حّقها من التحقيق والنشر

أو ينحو إىل التوسع يف  ،مل نألفه اجديدً  اما إىل ما سبقه، أو يربز منطً  ايضيف شيئً 
  ...فّن فيشبعه

ُ
أول مرّة َلح للحظريي الورّاق الذي ظهر من هذه الكتب كتاب ُلمح امل

  .يف مئيت صفحة وألف يف جملدين كبريين يقعان ٢٠٠٧يف عامل املطبوعات عام 

هو أبو املعايل سعد بن علّي بن القاسم احلظريي الورّاق  :ف الكتابمؤلِّ 
ق الكتاب أّن والدة احلظريي كانت يف أيام وقد رّجح حمقِّ  »دّالل الكتب«املعروف بـ 

حىت عام  هاواستمّر فيه ٤٨٧ اخلالفة عام اخلليفة العباسّي املستظهر باهللا الذي توىلَّ 

                                                           
) حتقيــق الــدكتور حيــىي عبــد العظــيم ومراجعــة الــدكتور حســني نّصــار، دار الكتــب مــن ) الكتــاب

  .٢٠٠٧والوثائق القومية، القاهرة 
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وهو العام الذي انتقل فيه احلظريي من قريته ( احلظرية ) إىل بغداد،  ،ه ٥١٢
وهي قرية   ،»احلظرية«بعد أن كان عاش مرحلة طفولته وفتوته يف قريته  ،واستوطنها

يتخذ أهلها من  »ُدجيل«من ناحية  »تكريت«كبرية من أعمال بغداد من جهة 
  .التجارة والصناعة حرفًة هلم

لى أيب السعادات هبة اهللا بن علّي بن محزة بن الشجرّي ويف بغداد قرأ األدب ع
صاحب األمايل، كما قرأ على أيب منصور موهوب بن أمحد بن  »ه ٥٤٢تـ «

تـ  «وعلى النَّْحوي ابن اخلّشاب أيب حممد عبد اهللا بن أمحد  »ه ٥٤٠تـ «اجلواليقي 
 ،هؤالء كما قرأ على غري  »ه ٥٣٥ ت«وعلى أيب القاسم علّي بن أفلح  »ه ٥٦٧

 :من حماسن كالمه يف كتاب مسّاه اوكتب شيئً  »؟    ت«وصحب العبادي الواعظ 
كما صحب شيخ الشيوخ أبا الربكات إمساعيل بن   »النور البادي من كالم العّبادي«

توّىل ه  ٥١٢وفاة املستظهر باهللا عام  وبعد .»ه  ٥٤١ ت« أيب سعد النيسابوري
ويف أيامه خرج  ،ه ٥٢٩استمرت خالفته حىت عام  اخلالفة ابنه املسرتشد باهللا الذي
 ،بسبب وشايات خاف عاقبتهاه  ٥١٩و ه  ٥١٨احلظريّي من بغداد بني عامي 

بالكتب  اوكان لذلك فوائده الكثرية ألن احلظريّي كان مولعً  ،فطاف بالد الشام
وكان حيرص على  ،فأفاد من ذلك التجوال جتارة ومعرفة ،يبحث عن كل طريف منها

=  »بالس«واجتمع بـ  ،والعواصمذكروا أنه قدم حلب  ،اء أهل العلم واألدبلق
 ت«بن نصر بن صغري القيسراين  بأيب عبد اهللا حممد »بني حلب والرّقة«مسكنة 
  .من شعره اومسع شيئً  »ه ٥٤٨

 اوال فرارً  ،من سعاية اتقول إّن رحلته إىل الشام مل تكن هربً  اعلى أّن هناك أخبارً 
إمنا كانت مرحلة من حياته تزّهد فيها ولبس الصوف وَعبَد اهللا تعاىل يف و  ،من عقاب

ومضى إىل مّكة فحّج وعاد إىل بغداد يف أيام اخلليفة املقتفي ألمِر اهللا  ،الشمس سنني
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لح«وله صّنف احلظريّي كتابه ه  ٥٣٠الذي بويع عام 
ُ
  .»ُلمح امل

 ،بيع كتب العلم لطالبيهاي »بني الّدربني« اويف بغداد اّختذ احلظريي دّكانً 
ألهل الفضل  األهل العلم ومناخً  اوغدا دّكانه جممعً  ،واشُتهر بالديانة والثقة واألمانة

  عبارة ابن العدمي. على حدِّ 

فات وخّلف جمموعة من املؤلَّ  ،تويف احلظريي ببغداد سنة مثان وستني ومخسمئة
اإلعجاز يف األحاجي « بعنوانآخر  وهناك »ملح امللح«منها مؤلَّف واحد هو  يَ يِ حْ أُ 

  ا.ما زال خمطوطً  »واأللغاز

زينة « وكتاب »صفوة الصفوة«وكتاب  »حاطب ليل«ومن كتبه املفقودة كتاب 
، وله ديوان شعر وهو ذيل على دمية القصر للباخرزي »صرالدهر وُعصرة أهل الع

  صغري احلجم.

َلح فهو جمموع
ُ
، اختارها والشعرية ة من املختارات النثريةأما كتاب ُلَمح امل

  :وسطع فيها السجع بشمسه قال ،تألق فيها التجنيس جبرسه ااحلظريي نصوصً 

، ما طُّرز بالتجنيس موّشاه ،ةً ، وأحسن النظام ديباجفأعذب الكالم ُجماجةً «
وشائع  ،شارَد الشوارد ايتفّرق أبوابً  اوقد مجعُت كتابً  ،َمْن أنشاه وَرّصع مسجوعه

وإن كانا من مجلة  ،، وأنواع األسجاع املتقابلةجنيس املتماثلةشائع يف أجناس التالو 
ما من احملّل الرفيع لوقوعهما حتت احلسفهما يف  ،البديع  »أُْنس اإلنس، وقر

ألنه ال يؤثر باالختيار إال ما حّاله  ،فللمؤلف إذن غاية بيانية مجالية من اختياراته
  :ب كتابه على حروف املعجم قالرتّ  إضافة إىل ذلك فإنّه ،اجلناس ومجّله السجع

وجعلته على حروف املعجم  ،وَنظمُت فصوله ،وهذا كتاب أحكمُت أصولهُ «
َلحومسّي ا،لسبيله وتقريبً  الً تسهي ا،ترتيبً 

ُ
أّما كيف جعله على حروف املعجم  »ُته ُلَمح امل

والباب الثاين  ،فإنه قصد بذلك أن الباب األول يكون سجعه على اهلمزة واأللف
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املقّدمة ما مسّاه  مث أورد بعد .يكون سجعه على الباء وهكذا انتهاًء إىل حرف الياء
ا املهاد النظرّي الذي ُبين عليه الكتاب »قاعدة الكتاب«احلظريي بـ  ويف  ،ويريد 

إىل ثالث  ،املتقابل صنعةً  ،املتوازَن أجزاءً  ،هذه القاعدة قسم الكالم املعتدَل بناءً 
  :اتب تنقسم إليها ثالثة أقسام هيمر 

وفّضل القسم  ،مث عّرف كلَّ قسم من هذه األقسام ،املتوازن واملسّجع واملرّصع
قول ابن  الً وضرب له مث ،وأقرب إىل البديع ،فهو أطيب اجلميع الثالث وهو املرّصع

  :عّمار الكويف
 ورأى العال بلحاِظ عاٍش عاشٍق،

  

 )*(ورمى العدا بُشواظ غاٍش غاشمِ   
  

ّحف والناقص واملقلوب املطلق واملص :مث ذكر أن أجناس التجنيس مخسة هي
من األجناس املذكورة مث  لكّل جنسٍ  الً وضرب مثا »وهلا أنواع حلصرها امتناع«واملبَدل 

وقطفُت من أطايب  ا،فخذ إليك ما ألفُت من غرائب غرره البليغة استخراجً « :قال
  .»ومنثور، وتام ومبتور من منظوم ،امثره البالغة ِنَضاجً 

، بعد أن غاص ة من كالم كبار الكّتاب والشعراءمث أتت االختيارات املقبوس
وال شك أنه سهر الليايل الّطوال وهو ينّقب عن  ،احلظريّي يف رسائلهم ودواوينهم

وعندما يقّدم النص  ،مبتغاه يف جمموعات الرسائل ودواوين الشعر وكتب األدب
 »قال آخر«أو  »قال بعض البلغاء«بـ  اأو ال يذكره مكتفيً صاحبه املختار يذكر 

  أو »وقال الصاحب بن عّباد« أو »ضيوقال الر «ولكننا يف مواضع أخرى نقرأ: 
. فاملختارات منها املنسوب .»وقال ابن حّيوس«أو  »وقال أبو العالء املعّري«

  .لصاحبه ومنها غري املنسوب

َلح«ق أّن ذكر احملقِّ 
ُ
ا  تملت على أشعار أخلَّ اش »ُلمح امل ا دواوين أصحا ت 

                                                           
 ي: املستضيء بليل. الشواظ: اللهب ال دخان فيه.العاش )*(
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عاليب، وعلى سبيل كديوان الُبسيت وديوان السّرّي الرفّاء وديوان مهيار وبديع الزمان والث
وأربعني ومئة بيت أليب العالء املعّري مل نعثر عليها يف مصادر  ايضيف ستً «املثال فإنه 

 »ها لنا إّال هذا الكتابال حيفظ ومن بني هذه األبيات لزوميات جديدة ،أخرى
  :وهذا مثال ممّا اشتمل عليه الكتاب .وكذلك األمر يف اختياراته النثرية

ـــا :وقـــال آخـــر ـــا ،ســـحائب مل ُختْـــِف جنوَ وال يهـــدأ  ،يســـقط جنيُنهـــا ،وال ُجتَـــّف جفو

  .أنيُنها وحنيُنها

  .ودائرة احملاسن ،داره داُر امليامن :وقال آخر

اوضعُته على لِب :وقال آخر ا ،ا   .وأرضعته بَلبا

أراد باألول  .وأركبت اجلنادَب العيدان ،هاجرة أيبست العيدان :وقال آخر
ا لشّدة احلرّ  ،وبالثاين عيدان الغناء ،عيدان األشجار وهو  ،أي تصّر جناد
  .استعارة جيدة

  :أصاب رأسه اوقال البديع اهلمذاين يذكر صداعً 

 وجـــــدُت فيـــــه اتّفـــــاق ســـــوءٍ 
  

 صــــــّد عــــــّين صــــــّدعين مثــــــل   
  

  .هللا العاَملُ وغيوبُه ،ال تلم من تكثر عيوبه :وقال املعّري

  :له »جامع األوزان«وقال يف كتاب 

ــــــــــــــا  جتــــــــــــــيء يهــــــــــــــوُد بتورا
  

ـــــــــــا    وفيهـــــــــــا مواعيـــــــــــُد ُعْرقو
  

 وإســـــحاُقها جـــــرَّ إســـــحاَقها
  

ــــــــا    وقائبــــــــة الطــــــــري مــــــــن ُقو
  

 ورقّـــــــــــوا ألمالكهـــــــــــم عنـــــــــــوةً 
  

ــــــا    وقــــــالوا أحاديــــــث رقّــــــوا 
  

إْبعادها، من قوهلم:  :ها األّول: إسحاق بن يعقوب، وإسحاقها الثاينإسحاقُ 
م على إسحاق جّر عليهم م  :. أيأسحقه اهللا ا هم فيه من البعد عن سبيل كْذ
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 .من الرقّي يف السّلم :ورقوا ،من الّرق :ورّقوا .الفرخ :والُقوب .البيضة :. القائبةاحلقّ 
ا   .أي رفعوا 

  :من كالمه يف مواضع كقوله اوكان املؤلف يقّدم شيئً 

وأدام َمشيَد  ،أطال اهللا مديَد بقائه ،وصل كتاب فالن :وقلُت يف جواب كتاب
فأسرَح العيون الباصرَة يف العيون  ،وقمع كافة أعدائه ،وآَمَن خمافة ألوائه ،عالئه
باألنوار  ورّد اآلثار احلائلة ،وشواهَد األفكاِر اجلائلة يف قالئد األبكار احلائلة ،الناظرة
  .احلالية

وإثبات  ا،تامًّ  اوقد بذل حمققه ما وسعه من جهد يف قراءته وضبطه ضبطً  ،هذا
واإلحاالت  ،فروق نسخه األربع إضافة إىل تزويده بالشروح واإليضاحات والرتاجم

  .نه كان أعّده لنيل درجة الدكتوراهوالسيما أ ،على الدواوين وكتب األدب واملعجمات
وحظي الكتاب مبراجعة الدكتور حسني  ،الفهارس املفّصلة املفيدةكما أنه ذيّله ب

  ا.متقنً  اأنيقً  اوباإلخراج إخراجً  ،نصار



  ١٨٥

  
  
  

  تعاليق على تحقيق كتاب األنواء
  )١((البقية منه)

  

  )(د. محمد خير محمود البقاعي
  

م ١٩٥٥عام  CH. PELLAT، )٢(عندما كتب املستشرق الفرنسي الكبري شارل بالَّ 
نازل القمر عند أسجاع األنواء وم«مستفيًضا عنوانه حبثًا  ARABICA IIيف جملة أرابيكا 

فني من مشرق  قائمة من كتب األنواء اليت وصلت إلينا ملؤلِّ يف حبثه إىل عاد ،)٣(»العرب
                                                           

، عين ه٣١٦) تأليف أيب إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج املتوىف ببغداد سنة ١(
بتحقيقه عن نسخة خمطوطة فريدة د. عزة حسن، مطبوعات جممع اللغة العربية بدمشق، 

  م.٢٠٠٦ -ه١٤٢٧
)( .باحث يف األدب والرتاث من سورية 
م، درس الثانوية ١٩١٤شارل ِبالَّ، رائد الدراسات اجلاحظية، ولد يف سوق أخرس (اجلزائر) عام ) ٢(

م)، وعلى ١٩٣٥ - ١٩٣٣يف املغرب، وحصل على إجازة اللغة العربية من جامعة بوردو (
ل منصب مدير لقسم الدراسات اإلسالمية م. شغ١٩٥٠و ١٩٤٦الدكتوراه من جامعة باريس 

ا الفرنسية. م)، ومدير لدائرة املعارف اإلسالمية يف ١٩٧٢السوربون ( -يف جامعة باريس  نشر
مقاًال يف  ٢٦٠عنوانًا نشرت يف جهات عدة؛ وكتب  ١٣٨م). أربت آثاره على ١٩٥٦(

، ٤قون لنجيب العقيقي، طالطبعة اجلديدة من دائرة املعارف اإلسالمية. انظر كتاب: املستشر 
  .٣٥٩ - ٣٥٣، ص ١دار املعارف، القاهرة، ج

)٣(DICTONS RIMÉS, ANWA◌่ ET MANSIONS LUNAIRES CHES LES 
ARABES, ARABICA , , PP. -   

عنوان البحث كالتايل: كالم شعيب  ٣٥٧، ص ١ترجم جنيب العقيقي يف كتابه:  املستشرقون، ج
 م.١٩٥٥، ١/ ٢ن قتيبة، جملة أرابيكا، مسجع عن األنواء مجعه اب
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فوها تلك الظواهر الطبيعية العامل العريب اإلسالمي ومغربه، وكتب أخرى خص مؤلِّ 
ا بطون كتبهم. كما استعمل كتبَ  عدد من املستشرقني الذين اهتموا  بفصول احتو

من  ٣٧يف األنواء (الصفحة  بظاهرة األنواء ومنازل القمر. وذكر بالَّ كتاب الزجاج
كتاب اآلثار الباقية للبريوين. وظل الكتاب  ويف الفهرست اعتماًدا على ما جاء يف حبثه)

  حبيس املكتبات حىت أخرج الدكتور عزة حسن بقيته اليت نتحدث عنها.
أن يتفق خاطرا الباحثني الكبريين (د. عزة حسن وشارل بالَّ)  فعجب وإن تعجب
ا فيقول د. عزة حسن: (عرف العرب قدميًا الكواكب الثابتة الكربى يف بداية حبثيهم

م يف جزيرة العرب كانت تضطرهم إىل االرحتال  ا ألن طبيعة حيا ومواقع طلوعها وغرو
وتكاد هذه الكلمات أن تكون  ،)٤(دائًما من مكان إىل مكان طلًبا للماء واملرعى...)

                                                           
. وليس هذا االتفاق جبديد بل إن مقدمة الدكتور عزة حسن لكتاب األزمنة ٥) كتاب األنواء، ص ٤(

املطبوع يف وزارة ه  ٩٥٠واألنواء أليب إسحاق إبراهيم املعروف بابن األجدايب املتوىف قرابة سنة 
ا مع حبث بالَّ الذي نشري إليه.  م١٩٦٤الثقافة واإلرشاد القومي السورية عام  تتفق يف مضمو

ا يف تقدميه ألنواء الزجاج. وجند يف إحدى حواشي  وهي مقدمة أعاد الدكتور عزة نشر بعض فقرا
ها الدكتور عزة حسن لكتاب ابن األجدايب (ص  ) إحالة غريبة إذ ١، احلاشية١٥املقدمة اليت دجبَّ

لعلماء الذين ألَّفوا كتًبا يف األنواء). وال جند يف الكتاب جدوالً يقول: (وانظر اجلدول املرتب بأمساء ا
ألن الذين ذكرهم هم أربعة فقط، واجلدول احلقيقي هو ما جنده يف مقدمة نشرة كتاب األنواء يف 
ا ألفوا يف األنواء. 

ً
مواسم العرب البن قتيبة (يد)، وبلغ فيه عدد العلماء املذكورين أربعة وعشرين عامل

كتابًا أليب احلسني عبد الرمحن   ٩لدكتور عزة حسن يف مقدمته لكتاب ابن األجدايب، ص وذكر ا
قال إن عنوانه: الكواكب والصور، واقتبس ذلك ه) ٣٧٦بن عمر الصويف الفلكي العريب املشهور (

لكارلو نلينو، طبع روما  ١٠٧القرون الوسطى،  من كتاب علم الفلك، تارخيه عند العرب يف
ر مكتبة املثىن يف بغداد. واحلق أن ما ذكره هي الرتمجة الفرنسية لعنوان الكتاب، م، تصوي١٩١١

آبادية: صور الكواكب الثمانية واألربعني. وظهر لنا من مقارنة  –أما عنوانه يف طبعته احليدر 
إحاالت بالًّ يف حبثه (حييل إىل فقرات الكتاب املرقمة تصاعديًا) أن حمققي (مصححي) طبعة 

م) مها حممد محيد اهللا وشارل بالَّ الذي ١٩٥٦ - ه١٣٧٥اد من كتاب ابن قتيبة األنواء (حيدر آب
م) إىل أنه يف صدد حتقيق الكتاب بالتعاون مع محيد اهللا. انظر آخر كتاب ١٩٥٥يشري يف حبثه (

: (مصححا الكتاب). ولذلك جند املعلومات اليت ذكرها بالَّ يف حبثه مكررة يف ١٩٣األنواء ص 
  .٣٥٧/ ١الكتاب، انظر (يه، ويو، ويز، يح). وانظر كتاب: املستشرقون لنجيب العقيقي،  مقدمة
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. واتفقا أيًضا يف اإلحالة إىل اآلية )٥(اية حبثه املذكورترمجة أدبية ملا أورده شارل بالَّ يف بد
والتسعني من سورة األنعام، ويف االستشهاد بنص اجلاحظ الذي أورده القرآنية السابعة 

بالقول يف اهلامش: (إن نص اجلاحظ هو  شارل بالَّ واكتفى ، )٦(الدكتور عزة حسن بنصه
بالَّ عند كلمة نوء (مجعها أنواء) . وقد توقف شارل )٧(يف هذا الصدد شاهد منوذجي)

م يف ذلك كما  ا ومعانيها، وذكر اختالفهم، بل اضطرا فذكر آراء اللغويني يف اشتقاقا
نشره كتاب الزجاج عند ذلك. كما ذكر مل يقف الدكتور عزة حسن يف  على حنييقول. 

ا. ولعلنا يف وق  )٨(ت قريب ننقلبّال قائمة بالكتب اليت محلت مصطلح األنواء يف عنوانا
  م إىل اللغة العربية.هذا البحث القيِّ 

تور عزة كجاج اليت نشرها الد الوقوف عنده اليوم هو هذه البقية من كتاب الزَّ  وما نودُّ 

                                                           
  ) نورد املقطع الفرنسي الذي نراه يتفق مع هذا املقطع:٥(

Dès la plus haute antiquité, les Bédouins d◌่’ Arabie avaient 
nécessairement été conduits à distinguer et à nommer les 
principaux astres sur lesquels il se guidaient. 

  .٦- ٥) كتاب األنواء ص ٦(
  ) النص الفرنسي:٧(

Un passage de GAHIZ, Hayawan , VI,  est à cet égard caractéristique. 
  وقد استعمل شارل بالَّ كتب األنواء التالية:

قيد النشر. وطبع بعد ذلك يف  ابن قتيبة، كتاب األنواء، نشر حممد محيد اهللا وشارل بالَّ  -
  م.١٩٥٦ -ه١٣٧٥حيدر آباد 

ن يف جملد. عدنا يف التعاليق إىل جزءا -ه١٣٣٢ة واألمكنة، حيدر آباد املرزوقي، األزمن -
  (نشرة دار الكتاب اإلسالمي؟ القاهرة، بال تاريخ). وهي مصورة عن املذكورة.

  لدات.جم ٥جزًءا يف  ١٧، ه١٣١٦ابن سيده، املخصص، بوالق  -
  القزويين، عجائب املخلوقات، نشرة ويستنفلد. -

 م.١٨٩٩املنازل القمرية عند العرب، اجلزائر  Motylinskiكما استعمل كتاب موتيلينسكي 
Motylinski, Les Mansions lunaires des Arabes, Alger,. 

  ) ترمجناه وعلقنا عليه وقدَّمنا له وسيصدر قريًبا بإذن اهللا.٨(
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ف فعرفه اعتماًدا على  حسن عن خمطوطة مبتورة، ورد يف آخرها اسم الكتاب، أما اسم املؤلِّ 
ورقة األوىل الباقية يف املخطوطة، وعلى النقول كنية املؤلف (أبو إسحاق) اليت بقيت يف ال

عاصم اليت جاءت يف كتاب (األنواء واألزمنة) أليب بكر عبد اهللا بن احلسني بن إبراهيم بن 
املرحوم الدكتور نوري محودي القيسي وحممد نايف  )٩(الذي نشرهه) ٤٠٣القرطيب (ت 

  م.١٩٩٦ - ه ١٤١٦الدليمي يف دار اجليل يف بريوت سنة 

م)  ٢٠٠٧/ ٨/ ١١ - ١ا اقتنيت نسخة من بقية كتاب الزجاج (معرض مكتبة األسد ومل
كنت يف صدد العمل على إخراج أمايل الزجاجي الكربى عن ثالث نسخ خمطوطة جديدة مل 
يت ترمجة كتاب (القمر: أساطري وطقوس، دار الغرب  يسبق أن نشرت عنها، وكنت أ

لفني، واحتوى الكتاب على فصل عن القمر م) جملموعة من املؤ ٢٠٠٧ - ه١٤٢٨اإلسالمي 
عند العرب ويف اإلسالم، وفيه معلومات كثرية عن كتب األنواء وغريها من الكتب اليت اهتمت 

  بالظواهر الطبيعية املتعلقة بالقمر وغريه من املنازل واألنواء.

: فمن قائل ،(أبو القاسم عبد الرمحن بن إسحاق، املختلف يف تاريخ وفاتهوالزجاجي 
ا يف دمشق  ا يف طربية سنة ه٣٣٧إ ا يف سنة ه ٣٣٩، ومن قائل إ ه ٣٤٠ومن قائل إ

أخص تالمذة الزجاج، وإليه ُنسب بسبب مالزمته له، وكثرة روايته  من دون حتديد املوضع)
من الرواية عن شيخه يف كتاب (األمايل)  عنه. وقال الدكتور عزة حسن إن الزجاجي أكثرَ 

من املقدمة). ولو عاد إىل كتبه األخرى لوجد فيها نقوًال  ١٣ - ١٢ذلك ( وأورد مثاًال على
اشتقاق أمساء مفيدة كل الفائدة كما سنذكر يف سياق هذا البحث؛ فقد نقل عنه يف كتابه 

                                                           
أعثر حىت اآلن على هذه النشرة. وعدت يف حبثي هذا إىل خمطوطة الكتاب اليت صورها الدكتور  مل) ٩(

فؤاد سزكني ضمن منشورات معهد تاريخ العلوم العربية اإلسالمية، سلسلة عيون الرتاث عن 
م. واتضح ١٩٨٥ - ه١٤٠٥مكتبة طوب قابو سراي يف إستانبول  ٣٥٠٨خمطوطة أمحد الثالث 

  م.١٩٩٧تاب طبعة أخرى يف دار الكتب العلمية (؟) يف عام يل أن هناك للك
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) يف ١٩٨٦ - ه١٤٠٦اهللا احلسىن (ط. د. عبد احلسني املبارك مؤسسة الرسالة، بريوت 
الشتقاق) وواحد من كتاب األنواء كما سنبني ذلك. كتاب (ا  منمثانية مواضع؛ سبعة منها 

وأكثر من اإلنشاد عنه يف كتاب أخبار أيب القاسم الزجاجي (د. عبد احلسني املبارك، 
  م) ويف األمايل.١٩٨٠بغداد 

وقد كان من البداهة، ما دامت املخطوطة اليت نشر الدكتور عزة عنها كتاب األنواء 
عن آثار كتب أستاذه، ولكنه مل يفعل ففاته خري كثري؛ ناقصة، أن يبحث يف كتب التلميذ 

(تفسري رسالة أدب الكاتب، نشر  املنشورة ذلك أن الزجاجي يف واحد من كتبه املشهورة
م) نقل ١٩٩٣معهد املخطوطات العربية، حققه وعلق عليه د. عبد الفتاح سليم، القاهرة 

بلها مبا جاء يف بقية الكتاب اليت لزجاج قطعة صاحلة نوردها هنا، ونقالكتاب األنواء من  
  فلعل صورة الكتاب تصبح أكثر وضوًحا بعدها. ،نشرها الدكتور عزة

  :) يف شرح قول ابن قتيبة يف مقدمة أدب الكاتب (خوى جنم اخلري)٧٩يقول الزجاجي (ص 
وذلك أن العرب تستدل مبنازل القمر، وهي ، )١٠((يقول سقط، وأصله من األنواء

فإذا طلع  -، وذكرها غريه )١١(وقد ذكرها ابن قتيبة يف الكتاب –نـزًال مثانية وعشرون م

                                                           
قال احملقق: مجع نوء، وهو سقوط جنم من منازل القمر يف املغرب مع الفجر وطلوع رقيبه، وهو ) ١٠(

جنم آخر يقابله من ساعته يف املشرق يف كل ليلة إىل ثالثة عشر يوًما، وهكذا كل جنم منها 
فإن اجلبهة هلا أربعة عشر يوًما، فتنقضي مجيعها مع انقضاء  إىل انقضاء السنة ما خال اجلبهة

 األنواءنوأ). ونقل الدكتور عزة حسن عن كتاب  لسان العرب:السنة. (انظر تفصيًال يف 
األزمنة م، وعن ١٩٥٦ - ه١٣٧٥الدكن باهلند  - ، طبعة حيدر آباد ٧ - ٦البن قتيبة، ص 

زة حسن، وزارة الثقافة واإلرشاد القومي ، بتحقيق الدكتور ع١٥٥البن األجدايب  واألنواء
م. معىن النوء: سقوط النجم من جنوم األنواء يف املغرب مع الفجر، وطلوع ١٩٦٤بدمشق 

جنم آخر منها يقابله من ساعته يف املشرق. وسقوط كل جنم منها يف ثالثة عشر يوًما، خال 
لكل كوكب من مطر أو ريح أو  اجلبهة، فإن هلا أربعة عشر يوًما. وكانت العرب تقول: ال بدَّ 

برد أو حر فينسبون ذلك إليه. وإذا مضت مدة النوء ومل يكن فيها مطر قالوا: خوى جنم كذا 
  وأخوى، أي، أحمل.

  وما بعدها. ٦٨) قال احملقق: انظر أدب الكاتب ١١(
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خوى جنم كذا وأخوى، مث منـزل منها ومل يكن ِبَعِقِبِه مطر وال حرٌّ وال بْرٌد قالت العرب: 
  عمل فيما يِقلُّ خريه، وتسقط دولته.استُ 

  قال أبو إسحاق الزجاج في شرح األنواء:
منها سبعة أنواء، لكل نوء منها ثالثة عشر يوًما، ويُزاد السنة أربعة أجزاء، لكل ربع 
ئة ومخسة وستني يوًما، وهو مقدار ما تقطع الشمس المثفيها يوم واحد، لتكمل أيام السنة ث

ا تسرت ثالثني  به بروج الفلك كلها. فإذا نزلت الشمس منـزًال من هذه املنازل ستَـرَْته؛ أل
  إذا انتقلت عنه ظهر.فمها. درجة: مخسة عشر خلفها، ومثلها أما

فإذا اتفق أن يطلع منـزل من هذه املنازل مع الغداة ويْغُرَب رقيبه فذلك (النوء): وهو 
ض متثاقًال. والعرب جتعل النوء للغا رب؛ ألنه ينهض متثاقالً مأخوذ من ناء ينوء: إذا 

 –جمني وهو مذهب املن -شعارها، وبعضهم جيعله للطالع وعلى ذلك أكثر أللغروب، 
ألن الطالع له التأثري والقوة، والغارب ساقط ال قوَّة له. وهذه املنازل كلها تقطع من 

ولكن النوء ال ينسب إال إىل  -املشرق إىل املغرب يف كل يوم وليلة مرة، وهو دور الفلك 
وال  -كما ذكرت لك   -املنـزل الذي يظهر من حتت الشعاع، ويتفق طلوعه مع الغداة 

  .)١٢(كل واحد منهما إال مرة واحدة يف السنةيتفق ذلك ل
  فـ(الربع األول من السنة: الربيع):

يف تسعة عشر يوًما من آذار، وبعضهم يقول: يف عشرين يوًما، وفيه استواء ابتداؤه 
األسفل، وتسقط العوَّاء. )١٣(الليل والنهار، ويطلع يوم العشرين مع الغداة فرْغ الدلو

                                                           
ا ا: وقد ذكر ابن قتيبة هذه املنازل، ومل يذكر اشتقاقها وأوصافها، وأن) قال الزجاجي هن١٢(

فإن يف معرفتها  -على ما أماله علينا أبو إسحاق الزجاج  -أذكرها باشتقاقها وأوصافها 
هو من مقدمة الكتاب  األنواءفائدًة لطيفة. ولعل ما ذكره الزجاجي من كتاب الزجاج يف 

  اليت سقطت من نشرة اجملمع.
  ني عَراقي الدلو.(فرغ): فرغ الدلو: خمرج املاء من ب اللساننقل الدكتور عزة حسن عن ) ١٣(
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وكذلك سائر األنواء، فنذكرها على  –وهو الغارب  -وَّاء والعرب تنسب نْوءه إىل الع
  :)١٤(مذاهبهم

ا ألف -)١٥(ُميدُّ ويُقصر -العوَّاء:  -١ ، معطوفة )١٦(وهي مخسة كواكب، كأ
لالنعطاف الذي فيها. والعرب تقول: عويت  -مسيت العوَّاء  )١٧(وبذلك -الذَّنب 

                                                           
): ويبدأ لثالث وعشرين متضي من أيلول. وعند ٢٤جاءت هذه الفقرة يف نشرة اجملمع (ص ) ١٤(

ذلك يستوي الليل والنهار. وهو نوء العرقوة السفلى. وأكثر الناس يسمونه فرغ الدلو األسفل. 
لكتاب. وهو ومنهم من جيعل الربع األول يف تسع عشرة ليلة متضي من آذار. وعلى هذا عمل ا

نوء العوَّاء، واستواء الليل والنهار. وجاء بعدها عنوان: الرُّْبع األول. وله سبعة أنواء. النوء األول 
يسمى العوَّاء. وإذا كان يف عشرين من آذار سقط العواء يف املغرب غدوة، مذ وقت طلوع 

دلو األسفل، الفجر إىل وقت طلوع الشمس. وكذلك الطالع يف ذلك الوقت. ويطلع فرْغ ال
وبعضهم يسميه َعْرقـَُوة الدلو السفلي، من املشرق غدوة. يومئٍذ تنـزل الشمس بالشَّرطني. وذلك 

  آخر أمطار الشتاء وأول مطر الربيع. قال الفرزدق:
 هنأنـــــــاهُم حــــــــىت أعـــــــان علــــــــيهمُ 

  

 مــن الــدلو أو عــوَّا الســماك ســجاُهلا 
  

لباِقالء والباقل. وخترج اهلوام من األرض ويف هذا النوء يكثر العشب. ويُْدرِك النَِّبق وا
) على قوله: ويبدأ. أي ٥٥ويستوي الليل والنهار. صفة العوَّاء. وعلق الدكتور عزة (ص 

أنه: الربيع.  الزجاجعن  كتاب الزجاجييبدأ زمن اخلريف. ولعل الصواب ما نقلناه عن 
السنة، أي الفصول  ويتابع د. عزة فيقول: ويبدو أن املؤلف بدأ بالكالم على أرباع

األربعة. فذكر الشتاء والربيع والصيف واخلريف تباًعا على حسب من يقول بأن ابتداء 
السنة يكون بربع الشتاء. وقد ذهب ذكره للشتاء والربيع والصيف يف الورقات اليت 

لثالث وعشرين «ضاعت من أول الكتاب. وبقي شيء من كالمه يف اخلريف الذي يبدأ 
مث أخذ املؤلف يف الكالم على أنواء أرباع السنة. وابتدأ بأنواء الربع ». متضي من أيلول

من جيعل الربع األول يف تسع عشرة ليلة متضي من آذار. «األول وهو الربيع على حسب 
  ، كما قال.»وعلى هذا ُعِمل الكتاب

  ) نشره اجملمع: وهو ميد ويُقصر. العواء مخسة...١٥(
  ع.) ألٌف: سقطت من نشرة اجملم١٦(
  نشرة اجملمع: ومسيت. )١٧(



  )١) اجلزء (٨٥اجمللد ( –ربية بدمشق جملة جممع اللغة الع
  

  

١٩٢

  :)١٨(الشيء: إذا عطفته، قال الراجز
 ْستَـْوِفَضـــاٍت َوْفضـــاتـَْعـــوي الـــُربى مُ 

  

ا مخسة كالب تعوي خلف األسد  ا كأ (وهي  –وقال بعضهم: مسيت العوَّاء؛ أل
  .)١٩(برج السنبلة)

، ومها مساكان: األعزل والرامح. فاألعزل: كوكب )٢٠(والنوء الثاني(السِّماك) - ٢
  )٢٤(ح. ومع الرامالساق األخرى )٢٣(أحد ساقْي األسد والرامح)٢٢(أزهر، وهو )٢١(واحد

أعزل؛ ألنه ال   )٢٦(. ومسي اآلخر)٢٥(كوكب يْقُدمه، يقال: هو رحمه، وهو يف برج امليزان
. وقيل: إمنا مسي )٢٧(كوكب معه تشبيًها باألعزل من الرجال، وهو الذي ال سالح معه

                                                           
  الرجز لرؤبة بن العجاج وقبله قوله: )١٨(

ـــــــــــــا نقضـــــــــــــة أو نقضـــــــــــــا  إذا مطْون
  

...، ص شرح مقدمة. وضبط حمقق كتاب الزجاجي (٨١ -٧٩من أرجوزة يف ديوانه 
) مستوفضات بالرفع والصواب نصبها كما يف نشرة اجملمع وبدليل ما ذكرناه يف الشطر ٨١

هد. وبعده يف نشرة اجملمع: وهذا ال أعلم أحًدا فسره هذا التفسري الذي يسبق شطر الشا
  .٣٤٤للبريوين  اآلثار الباقيةغريي. أعين: ملَ مسيت العوَّاء؟ قلت: انظر 

ا مخسة كالب ١٩( ا مخسة كواكب كأ ) يف نشرة اجملمع: وقد قال بعضهم: إمنا مسيت العواء أل
ة منعطفة. فلذلك مسيت بالعوَّاء. انظر تعوي خلف األسد. وهذا غلط، ألن هذه اخلمس

  .٣١٠/ ١للمرزوقي  األزمنة واألمكنة
أسقط الزجاجي احلديث عن النوء، وذكر صفته اهتماًما منه باجلانب اللغوي. انظر نشرة اجملمع ) ٢٠(

  .حتت عنوان: صفة السِّماك كتاب الزجاجما جاء يف  كتاب الزجاجي. ويف ٢٦ - ٢٥
  اجملمع.) واحد: ليست يف نشرة ٢١(
  ليست يف نشرة اجملمع. :) وهو٢٢(
  ) يف نشرة اجملمع: والسماك الرامح الساق األخرى.٢٣(
  ) يف نشرة اجملمع: ومع السماك كوكب ُقدَّامه.٢٤(
   برج امليزان ليس يف نشرة اجملمع.) وهو يف٢٥(
  ليس يف نشرة اجملمع. :) اآلخر٢٦(
كن معه رمح. وقيل: إن األعزل من الرجال ) يف نشرة اجملمع: كما يُقال: رجل أعزل، إذا مل ي٢٧(

  الذي ال سالح معه.
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١٩٣

. وإمنا مسي األول مساًكا؛ لعلوِّه وارتفاعه، وهو اسٌم )٢٩(؛ ألن القمر ال ينـزل به)٢٨(أعزل
  .)٣٠(كذلك قال سيبويه  –وال يقال لغريه من األشياء إذا عال: ِمساك  ُخصَّ به،
كواكب غري زُْهٍر، منها كوكبان ُقدام الزُّبانـَيَـْني. والزبانيان:   )٣١(: ثالثة(الَغْفر) -٣

  .)٣٢(قرنا العقرب
الغْفر؛  مسِّياطرف ذنب األسد. وقيل: إمنا  وإمنا مسِّي الغْفر من الغْفرة وهي الشعر الذي يف

ما يـُْنقصان ضوءه. من قولك: غفرت الشيء إذا غطيته ما كأ :  )٣٤(وقال أبو إسحاق.)٣٣(أل
شعر صغار دون الكبار، وريش صغار  :الغْفر: )٣٥(ْغَفر، قال أبو عبيدةمكأنه ملَّا خفي صار كالِ 
  يُغطي اجللد ألنه دون ما فوقه. )٣٧(بذلك ألنه )٣٦(دون الريش الكبار، مسي

                                                           
   يف اللسان (مسك) أنه مسي أعزل؛ ألنه إذا طلع ال يكون يف أيامه ريح وال برد، وهو أعزل منها. )٢٨(
وقيل: مسي السماك األعزل ألن القمر ينـزل به. والصواب ما يف كتاب  :) يف نشرة اجملمع٢٩(

  جاج.الزجاجي عن أيب إسحاق الز 
  ) يف نشرة اجملمع: وإمنا ُمسي مساًكا على قول سيبويه وغريه ألنه َمسَك أي ارتفع.٣٠(
  الغْفر كواكب غري زهر. :) يف نشرة اجملمع٣١(
  ) زاد بعد هذا يف نشرة اجملمع: وهذان الكوكبان من أحب النجوم إىل العرب.٣٢(
ا ينقص) ٣٣( ا كأ ، يقال: قد غفرت، أي َضْوُءها يف نشرة اجملمع: وقيل إمنا مسيت الغفر أل

  .غطيت. وزاد يف نشرة اجملمع: ومنه قولنا: غفر اهللا عز وجل لفالن أي غطَّى عليه ذنوبه
. ٩٤) يقصد شيخه الزجاج. وقد صرح بنسبته يف كتاب: اشتقاق أمساء اهللا احلسىن، ص ٣٤(

اق أمساء اهللا والنص التايل ليس يف نشرة اجملمع، ونقله الزجاجي أيًضا يف كتابه: اشتق
  احلسىن. ونثبت الفرق يف الروايتني بني كتايب الزجاجي.

  ج: قال أبو عبيدة معمر بن املثىن) يف اشتقاق أمساء اهللا احلسىن: قال أبو إسحاق الزجا ٣٥(
  ) يف اشتقاق: وإمنا مسي.٣٦(
لة: ) يف اشتقاق: ألنه هو الذي... وليس فيه: ألنه دون ما فوقه. وزاد فيه بعد هذه اجلم٣٧(

والغفر: كوكب من منازل القمر، إما أن يكون مسي بذلك ألنه خفي أو ألنه يغطي ما 
؛ واللسان (غفر) ٣٩٣/ ٢سواه مما يقاربه. وأحال حمقق اشتقاق إىل اجلمهرة (ر.غ.ف) 

وفيه: والغفر: منـزل من منازل القمر ثالثة أجنم صغار، وهي من امليزان. وانظر اآلثار 
  .٣٤٥الباقية للبريوين 



  )١) اجلزء (٨٥اجمللد ( –ربية بدمشق جملة جممع اللغة الع
  

  

١٩٤

 املرض. يُقال: صلح فالن من مرضه مث ُغِفر. أي نُِكس. واختلف والغْفر: النُّْكس يف
  :)٣٨(الناس يف هذا البيت فأنشده أبو عبيدة جلميل، وأنشده ابن األعرايب للمرَّار، وهو قوله

 خليلـــيَّ إن الـــدار َغْفـــٌر لـــذي اهلـــوى
  

 كمـا يـَْغفـُر احملمـوُم أو صـاحب الكْلــمِ   
  

د ذلك عليه حبَّه: وآثاره، جدَّ  )٤٠(فرأى دار حبيبه: إن احملب إذا كان قد سال )٣٩(تأويله
  ، وبه مسي النَّْكس غفرًا؛ لتغطيته العافية.)٤١(فكأنه مريض قد نُكس

: غفرت املرأة إذا نبت هلا ذلك الشعر. قال )٤٢(والغفر: شعر يكون يف اللحيني، يقال
  :)٤٣(سفأخت احلجاج بن يو  اهللا بن منري الثقفي، يشبب بزينب الشاعر حممد بن عبد

نًا  دعــــْت نســــوًة ُشــــمَّ العــــرانني بُــــدَّ
  

 نـــــواعَم، ال ُشـــــعثًا وال َغَفـــــرَاتِ  
  

                                                           
) انظر شعر املرار بن سعيد الفقعسي األسدي (ضمن شعراء أمويون، د. نوري محود ٣٨(

) أول ثالثة أبيات ٤٨٣ -٤٨٢، ص ٢م، ج١٩٧٦ه/ ١٣٩٦القيسي، ط. بغداد، 
  . والرواية:٤٩٨ -٤٩٧انظر خترجيها يف ص 

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

 كمــــــــــــــــــــا غفــــــــــــــــــــر احملمــــــــــــــــــــوم.......  
  

  

  ) يف اشتقاق: ومعناه.٣٩(
  يف اشتقاق: ديار حبيبه...) ٤٠(
  : ومنه قول مرار بين أسد:٩٥) زاد بعد هذا يف اشتقاق ٤١(

ـــــــــديار كأمنـــــــــا ـــــــــر ال  فظللـــــــــت مـــــــــن َغْف
  

 مـــــــــــن مخـــــــــــر أذرعـــــــــــة ُســـــــــــقيت بـــــــــــأكؤس  
  

قال: الغفر: النكس. ويقال: غفر اجلرح إذا برؤ مث انتقض، وإمنا قيل للنُّكس غفر ألنه 
/ ٢ء أمويون)، صنعة د. نوري القيسي، يغطي العافية. وانظر شعر املرار (ضمن شعرا

  .٤٩٢، والتخريج ص ٤٥٩
  ) بعد هذا املوضع يف اشتقاق: قد غفر فالن وغفرت...٤٢(
يف اشتقاق: وينشد: والبيت يف شعره (ضمن شعراء أمويون، صنعة نوري محودي القيسي،  )٤٣(

ائرة ) من تائيته الس١٢٤، ص٣، ج١٩٨٢ه/ ١٤٠٢ط. اجملمع العلمي العراقي، بغداد، 
  املشهورة والرواية يف شعره:

 ــــــادين مــــــا بــــــني احملصــــــب مــــــن مــــــىن
  

 وأقــــــــــــــــــبلن ال شـــــــــــــــــــعثًا وال غـــــــــــــــــــربات  
  

  .١٢٣وانظر التخريج ص 
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١٩٥

  .)٤٤(ومن رواه: غربات بالباء فقد أخطأ
وهي  -، وهي مجع أُْرِويَّة )٤٦(: غْفٌر. والغفر: ولد األروى)٤٥(ويقال ملتاع البيت

  أنثى الوعل.
بعضهم يسميهما: يدي مفرتقان، ومها قرنا العقرب، و : كوكبان )٤٧(الزُّبَاني - ٤
. واشتقاقهما من الزبن وهو الدفع؛ ألن كل واحد منهما مندفع عن )٤٨(العقرب

صاحبه، غري مقارن له. ويقال: زبنت الناقة إذا دفعت بقوائمها عند احلْلب. ومنه 
م يدفعون أهل النار إليها.   اشتقاق الزبانية؛ أل

رب، فلذلك مسيت وهو ثالثة كواكب مصطفة على رأس العق اإلكليل: - ٥
  .)٤٩(اإلكليل

                                                           
  ) العبارة هذه ليست يف اشتقاق.٤٤(
ه من ألنه يغطي اخللل فيما حيتاج إلي) يف اشتقاق: ومتاع البيت يقال له: غفر، مسي بذلك ٤٥(

يغطي املتاع يقال: َجوالق  ألنه واجلوالق يقال له: غفر عمارة البيت. وزاد يف اشتقاق:
وُجوالق، وهو فارسي معرب. ويُقال: جاء القوم اجلماء الغفري، وجاؤوا مجاًء غفريًا وجاؤوا 

  مجاء الغفري أي جاؤوا مجيًعا يغطي األرض مجعهم.
فهي مغفر، كما  ولدها ) يف اشتقاق...: ولد األروية وهي أنثى الوعل، وزاد: وإذا كان معها٤٦(

يقال لكل ذات طفل مطفل. والعرب تقول: غفرت األمر بغفرته إذا أصلحته مبا ينبغي أن 
يصلح به. واملعىن أصلحته مبا أتى على مجيع فساده. فقد بان لك أن األصل يف مجيع 
 هذا راجع إىل السرت. ويقال: غفر اهللا ذنب فالٍن يغفره غفرًا وغفورًا وغفرانًا ومغفرًة. ومنه

  يقال: غفرانك ال كفرانك.
  ) يف شرح رسالة أدب الكتاب: الزباىن. وما ورد هنا هو صفة الزُّباين.٤٧(
) يف نشرة اجملمع: وبعض العرب تسميها يَد العقرب. ويف شرح رسالة أدب الكتاب: ٤٨(

ما كوكبان. أنه وبعضهم يسميها يدي العقرب. وأثبتنا ما رأينا   الصواب أل
: واعلم أن العرب إذا بلغت هلذا الوقت كان أكثر ذكرها للبوارح. ٢٧مع ) زاد يف نشرة اجمل٤٩(

وهي النجوم الطوالع. وتركت ذكر السواقط؛ ألن احلر والرياح تكون يف هذا الوقت. فتذكر 
  .٣١٢/ ١البوارح هلذه العلة. وانظر األزمنة واألمكنة للمرزوقي 



  )١) اجلزء (٨٥اجمللد ( –ربية بدمشق جملة جممع اللغة الع
  

  

١٩٦

  .)٥٠(وهو كوكب أمحر نيـٌِّر، مسي بذلك ألنه يف قلب العقرب القْلب: -٦
كوكبان متفرقان، أحدمها مضيء، مسي بذلك ألنه ذنب العقرب، وذنب   الشَّْوَلة: - ٧

، ومنه: شال امليزان: أي ارتفع، وأشْلت احلجر وِشْلت به، )٥١(العقرب شائل؛ ألنه مرتفع
وهو خطأ من كالم العامة. ويقال: ناقة شائلة إذا أتى عليها سبعة أشهر  - : ِشْلُته وال يقال

بضم أوله  - من نتاجها أو مثانية. والشْول: مجعها بفتح أوله والتخفيف. فأما الشُّوَّل 
فجمع شائل من النوق، وذلك إذا شالت للِّقاح وارتفع لبنها ومحلت،  - وتشديد الواو 

  :)٥٢(واجلمع ُشوَّل، قال أبو النجم –بغري هاء  –والواحد منها شائل 
نَّ  ـــــــــــــــــوَّلِ كـــــــــــــــــأنَّ يف أذنـــــــــــــــــا  الشُّ

  

ــــرُ   ن األُيَّــــلِ و مــــن َعــــَبس الصــــيف قـُ
  

  :)٥٣(ا: األذناب أنفسها، وأنشد سيبويهالشُّوَّل هاهن
 مـــــــــن لـــــــــُد شـــــــــْوًال فـــــــــإىل إتالئهـــــــــا

  

                                                           
. وانظر األزمنة ٢٨زاد يف نشرة اجملمع ص  ) يف نشرة اجملمع: وإمنا مسي القلب... وانظر ما٥٠(

  .٣١٢/ ١واألمكنة 
: صفة الشولة: الشولة كوكبان مفرتقان. أحدمها مضيء. وإمنا مسيت ٢٨يف نشرة اجملمع ص ) ٥١(

ا ذنب العقرب. وذنب العقرب شائل أبًدا. وأهل احلجاز يسمون الشولة اإلبرة.  الشولة أل
  .٣١٢/ ١ألول. وانظر األزمنة واألمكنة واإلبرة محة العقرب. انتهى الربع ا

م، من الميته ١٩٨١ه/ ١٤٠١الرياض  - ديوانه، صنعه وشرحه عالء الدين اآلغا، النادي األديب  )٥٢(
؛ وديوانه (مجعه وحققه وشرحه ٢٠١/ ١، ومها يف األفعال ٨٤ - ٨٣البيتان  ١٩١املشهورة، ص 

.)؛ وديوانه مجعه وشرحه وحققه ٢٢٢م، ص ١٩٩٨د. سجيع مجيل اجلبيلي، دار صادر، بريوت 
م، ص ٢٠٠٦ه/ ١٤٢٧د. حممد أديب عبد الواحد مجران، ط. جممع اللغة العربية بدمشق، 

  .٣٦٩، وانظر التخريج ص ٨٦، ٨٥املشطوران  ٣٥٠
؛ ومل جند من نسبه؛ وهو يف اإلغفال أليب علي الفارسي، حتقيق. عبد اهللا بن ٢٦٤/ ١يف الكتاب ) ٥٣(

/ ٢، ٢١٥/ ١م، ٢٠٠٣م، ط. اجملمع الثقايف، مركز مجعة املاجد، اإلمارات، عمر احلاج إبراهي
، ويف حاشيته ختريج يراجع. والشول: مجع شائلة (على غري قياس)، والشائلة: الناقة اليت ٣٨٢

  شال لبنها أي: ارتفع، كأنه قال: من لدث أن كان شوالً. عن حاشية اإلغفال.
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١٩٧

يجوز فيه اإلضافة قال: إمنا نصب ألنه أراد زمانًا. والشول ال يكون زمانًا وال مكانًا ف
واجلر وكأنه قال: من لُد أن كانت شوًال فإىل إتالئها. وقد جرَّه قوم على سعة الكالم، 

يسمون الشْولة: اإلبرة، واإلبرة هي اليت تسميها  )٥٤(جعلوه مبنـزلة املصدر. وأهل احلجاز
  العامة: ُمحَّة العقرب، وذلك غلط؛ وإمنا احلمة: مسُّها وَضرُّها.

  .الربيع أنواء فهذه السبعة

  .)٥٥(الربع الثاني: الصيف

، وهي من برج القوس، والنعائم مثانية كواكب زُْهر، وهي وأول أنوائه النعائم - ١
الواردة، وأربعة خارجة منها وتسمى الصادرة.  )٥٧(. أربعة منها يف اجملرة، وتسمى)٥٦(مضيئة
كذا،    )٥٩(ه أربع كذا، وأربعالنعائم تشبيًها باخلشبات اليت تكون على البئر، فكأن )٥٨(ومسيت

  .)٦١(على البئر، تعلق فيها الَبْكرة والدِّالء )٦٠(كهيئة اخلشبة اليت تكون

، وإمنا هي )٦٣(البلدة بكوكب: البلدة: ليست )٦٢(من أنواء الصيف الثاني -٢
 فـُْرجة بني النعائم وسعد الذابح، وهو موضع صغري خاٍل، ليس فيه كوكب، وإمنا ُمسِّي

                                                           
  .٣١٢/ ١ي ) انظر األزمنة واألمكنة للمرزوق٥٤(
  ) يف نشرة اجملمع: الربع الثاين وهو الصيف. وله سبعة أنواء. النوء األول يسمى النعائم.٥٥(
  ) يف نشرة اجملمع: زهر مضيئة.٥٦(
  ) يف نشرة اجملمع: تسمى الواردة. وكذلك تسمى الصادرة بال واو يف املوضعني.٥٧(
  ) يف نشرة اجملمع: وإمنا مسيت...٥٨(
  ح رسالة...: أربعة والصواب من نشرة اجملمع.) يف املوضعني يف شر ٥٩(
  ) تكون: ليست يف نشرة اجملمع.٦٠(
  .٣١٣/ ١هو صفة النعائم. وانظر األزمنة واألمكنة  عن الزجاج ) ما نقله الزجاجي٦١(
  ) يف نشرة اجملمع: النوء الثاين يسمى الَبلدة. وما نقله الزجاجي هي صفة البلدة.٦٢(
ة بني النعائم وسعد الذابح. وهو موضع خاٍل، ليس فيه كوكب، ) يف نشرة اجملمع: وهي فرج٦٣(

  .٣١٣/ ١وإمنا ُمسِّيت... وانظر األزمنة واألمكنة 



  )١) اجلزء (٨٥اجمللد ( –ربية بدمشق جملة جممع اللغة الع
  

  

١٩٨

بالُفْرجة بني احلاجبني اللذين مها غري مقرونني، يقال: رجل أبلد، إذا   )٦٤(اتشبيهً  البلدة
عدا القمر عن مواضع البلدة فلم ينـزْهلا، فهناك كواكب ، وإذا )٦٥(مفرتق احلاجبنيكان 

ا أ صغار مستديرة حيانًا، حكى أبو عبيدة يف مصنفه عن خفية تسمى البالدة، وينـزل 
  مبقروٍن، قال: وهي البَـْلَدة والبـُْلَدُة. أيب عمرو: األبلد: الذي ليس

: كوكبان صغريان، أحدمها مرتفع يف الشمال، واآلخر هابط يف سْعُد الذابح -٣
إن ذلك الكوكب ، يقال: )٦٧(كوكب  -وهو األعلى  - منهما  )٦٦(اجلنوب، مع الشمايل

  .)٦٩(س املنازلُتْذبح. وبني الكوكبني قدر ذراع يف َمْرآة العني، وهو من حنو  )٦٨(شاته اليت

ألن كوكبان صغريان مستويان يف اجملرى. وإمنا ُمسِّي بـَُلَع   )٧٠(وهو سْعُد بـَُلَع: -٤
قد بلع شاته. وقال  )٧١(الذابح معه كوكب مبنـزلة شاته، وهذا ال كوكب معه، كأنه

 بلع؛ ألن بني الكوكبني قدر ذراع يف َمْرآة العني، فصورته صورة فم )٧٢(بعضهم: إمنا مسي
ليبلع. [وهو غري مصروف عندهم، جعلوه معدوًال مبنـزلة ُعمر وزُفر. وسعُد مضاف  مفتوح

                                                           
  .٣٤٥) انظر اآلثار الباقية للبريوين، ٦٤(
  ) يف نشرة اجملمع: إذا كان مفرتًقا بني احلاجبني. وما يلي ليس فيها.٦٥(
  واب أعاله.) يف نشرة اجملمع: مع الشمال منهما. ولعل الص٦٦(
  ) يف نشرة اجملمع: صغري.٦٧(
) زاد حمقق نشرة اجملمع (اليت) بني معقوفتني وهي هنا كما ترى. وبعده خطأ مطبعي صوابه: ٦٨(

  ُتْذبح. وزاد يف هذا املوضع: وبذلك مسي الذابح.
شرة وهو من حنوس املنازل: ليس يف نشرة اجملمع. ولعل عبارة ختتصر ما ذكر عن طبيعة النوء يف ن) ٦٩(

اجملمع. وقد أورد الزجاجي يف شرح رسالة... شعرًا البن بسام يف سعٍد حاجب اخلاقاين الوزير 
وردت يف إحدى قوافيه عبارة: سعد الذابح. كما أورد أبياتًا أخرى يف سعد للبحرتي. مث عاد 

  وأنشد البن بسام شعرًا قاله عندما ُحجب عن القاسم بن عبيد اهللا يف أيام وزارته.
  .٣١٣/ ١هو: ليس يف نشرة اجملمع. قارن بـ األزمنة واألمكنة ) و ٧٠(
  ) يف نشرة اجملمع: فكأنه.٧١(
  ) يف نشرة اجملمع: مسي سعد بلع.٧٢(
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  .)٧٣(إليه. كذلك رويناه]

 )٧٥(. مسي)٧٤(وهو ثالثة كواكب، أحدها أنور من اآلخرين سعد السعود: -٥
ن النبات والزرع سعد السعود؛ ألن وقت طلوعه ابتداء ما يعيش الناس وسائر احليوان م

  .)٧٦(واستكمال بلوغه

كوكبان عن مشال اخلباء، واألخبية أربعة كواكب، واحد منها يف   سعد األخبية: -٦
  .)٧٧(وسطها يسمى اخلباء، ألنه على صورة اخلباء

  )٧٩(َعْرُقوة الدلو العليا، وهو )٧٨(وبعضهم يسميه فـَْرغ الدلو األعلى: - ٧
يا فـَْرًغا؛ ألن فيهما عرقوة تشبيًها بالعراقي للدلو، ومسُ  )٨٠(كوكبان أزهران مفرتقان، ُمسيا

ما على صورة الدلو.   تأيت األمطار الكثرية. وقيل: مسيا بذلك؛ أل

                                                           
  ) ما بني معقوفتني: ليس يف نشرة اجملمع.٧٣(
  ) يف شرح رسالة...: اآلخر. واملثبت على الصواب من نشرة اجملمع.٧٤(
عد السعود؛ ألن طلوعه يقع عند انكسار احلر وابتداء األمطار ورعي يف نشرة اجملمع: وإمنا قيل له: س) ٧٥(

املاشية. مث قال: وإمنا مسي سعد السعود؛ ألن يف وقت طلوعه ابتداء ما به يعيش الناس، وتعيش مواشيهم. 
  ) عن نسخة ب من الشرح.٢، (حاشية٨٦وانظر ما جاء يف حاشية شرح رسالة...، ص 

  .٣١٤/ ١ة ) قارن بـ األزمنة واألمكن٧٦(
  .٣١٣/ ١زاد يف نشرة اجملمع: وبذلك مسي سعد األخبية. قارن بـ األزمنة واألمكنة للمرزوقي ) ٧٧(
  .٣١٤/ ١) يف نشرة اجملمع: وإن شئت قلت... قارن بـ األزمنة واألمكنة ٧٨(
  ) يف نشرة اجملمع: ومها...٧٩(
وقته تأيت األمطار. فكأنه يف ألن  زاد يف نشرة اجملمع: قال بعضهم: إمنا مسي بفرغ الدلو األعلى) ٨٠(

فرغ الدلو. وقال بعضهم: إمنا مسيا (يف أصل نشرة اجملمع: مسي) العرقوة تشبيًها بعراقي الدلو، 
ألن صورة الكوكبني اللذين مها العرقوة العليا، واللذين مها العرقوة السفلى، على صورة صبيب 

  ى الربع الثاين.املاء. وهذا أكثر دقة. وزاد يف نشرة اجملمع: انته
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٢٠٠

  .)٨١(الربع الثالث: الخريف

األسفل: ويقال: َعْرقوة الدلو السفلى، وصورته كوكبان  فرغ الدلو وأول أنوائه: -١
  .)٨٢(مضيئان مفرتقان، يتبعان عرقوة الدلو العليا

أزهر نيـٌِّر يسمى قلب السمكة، وهو يف وسط  )٨٤(وهو كوكب :)٨٣(الحوت -٢
السمكة مما يلي رأسها، وصورة السمكة اليت يف اجملرى كواكب جمتمعة على صورة 

  .)٨٥(السمكة

منهما كوكب  )٨٩(، مع الشمايل)٨٨(رتقانكوكبان مق  )٨٧(ومها :)٨٦(الشََّرطان - ٣

                                                           
) يف نشرة اجملمع: الربع الثالث وهو اخلريف. وله سبعة أنواء. وهذا يدحض ما ذكره حمقق ٨١(

  نشرة اجملمع من أن الكتاب بدأ باحلديث عن اخلريف.
) يف نشرة اجملمع: ومها كوكبان مفرتقان، يتبعان عرقوة الدلو العليا. وإن شئت قلت: فرغ ٨٢(

  بذلك ألنه ابتداء املطر. الدلو األعلى. وإمنا مسي
  بطن احلوت. مث حتدث عن صفة احلوت. :) يف نشرة اجملمع٨٣(
) يف نشرة اجملمع: احلوت كوكب يسمى قلب السماك. وهو أزهر نيـر يف وسط من السمكة ٨٤(

  مما يلي رأسها.
ا صورة مسكة. وفيه اضطراب. وزاد يف: وصورة السمكة اليت يف اجملرى ك) يف نشرة اجملمع٨٥(  أ

هذا املوضع: وهي كوكب تنفرج من فم السمكة وال تزال تتسع كاحلبليـن إىل وسطها. مث 
  ال تزال تتسع كاحلبليـن إىل وسطها. مث ال تزال تنضم إىل ذنبها.

) يف نشرة اجملمع: ضبطها: الشَّْرطَيـن. ويف اللسان (شرط): والشَُّرط: هم رجال األمن من ٨٦(
واحد: ُشْرِطيٌّ وَشَرِطيٌّ، واسم اجلمع منه: ُشَرطة وُشْرطة. ِقَبل السلطان يف كل دولة، ال

  .٣١٥/ ١قارن بـ األزمنة واألمكنة 
  ) يف نشرة اجملمع: مها..٨٧(
  ) يف نشرة اجملمع: مفرتقان. ولعل الصواب أعاله.٨٨(
  ) يف نشرة اجملمع: مع الشمال منهما.٨٩(



  د. حممد خري البقاعي -تعاليق على حتقيق كتاب األنواء 
  

٢٠١

حضر الربيع. ومسيا  ، ومها فرغا الربيع، إذا طلعا بالغداة يف املشرق فقد)٩٠(أصغر منه
م كالعالمتني، ألن سقوطهما عالمة ابتداء املطر. يقال: أشرط نفسه، أي   شَرطني؛ أل

ا. م أعلموا أنفسهم بعالمة يُعرفون  ا، ومنه مسي الشَُّرط؛ أل   أعلمها عالمة يُعرف 

 - متقاربة، طُْمس غري نريات، [وهو تصغري بطن  )٩١(ثالثة كواكب الُبطَْين: -٤
  .)٩٣(مسي بذلك؛ ألنه بطن للَحَمل )٩٢(طن مذكر]والب

يكون ، طُْمٌس، مسيت بذلك؛ ألن مطرها )٩٥(وهي ستة كواكب جمتمعة :)٩٤(الثريا - ٥
، [ومل ُتْستعمل يف كالمهم إال )٩٧(تصغري ثـَْروى )٩٦(وهي - وهي الكثرة والغىن  - منه الثروة 

ا قْلب ال   .)٩٨(ثريا]مصغرة، ومل يُنطق مبكربها. وأصحاب النجوم يسمو
                                                           

ما كالعالمتني، أي سقوطهما ) بعد هذا املوضع جاء يف نشرة اجملمع: وإمنا ُمسيا ا٩٠( لشرطني أل
ابتداء املطر. الشرط األول العالمة. ومن هذا قيل ألصحاب السلطان إذا لبسوا السواد: 
ا، ختصهم دون غريهم. وكذلك:  م جعلوا ألنفسهم [عالمة] يعرفون  الشَُّرط، أل

  شرطت لفالن شرطًا، أي جعلت له عالمة.
  ) يف نشرة اجملمع: صغار.٩١(
  ما بني معقوفتني ليس يف نشرة اجملمع. وبعده: وإمنا مسي... )٩٢(
  .٣١٥/ ١) قارن بـ األزمنة واألمكنة ٩٣(
) زاد يف هذا املوضع يف نشرة اجملمع: وهي تسمى النجم، والنظم. وهي من أرجى األنواء ٩٤(

  .٣١٥/ ١عند العرب. والثريا: ستة... قارن بـ األزمنة واألمكنة 
  جمتمعات.) يف نشرة اجملمع: ٩٥(
  ) يف نشرة اجملمع: والثريا...٩٦(
  يف نشرة اجملمع: وإمنا مسيت بذلك ألن مطرها منه تكون الثروة من الندى. قارن مبا أثبتناه أعاله.) ٩٧(
مبناسبة  ٨٩ - ٨٧ن معقوفتني ليس يف نشرة اجملمع. وقد أورد الزجاجي يف شرح رسالة...، ص ـما بي) ٩٨(

نطق مبكربه. عن أيب بكر حممد بن احلسن بن دريد أربعني امسًا تكلمت احلديث عما ورد مصغرًا ومل يُ 
ا مكربة. وحددها بأربعني وهي يف املخصص  ا مصغرة ومل يتكلموا  زهاء  ١٠٦/ ١٤العرب 

أ. وقد ٢٢٦ -  ب٢٢٥ستني. وقد ورد النص نفسه يف أمايل الزجاجي الكربى، نسخة برلني الورقة 
  ب ذكر األلفاظ اليت وردت على هيئة املصغر).وردت األمساء يف اجلمهرة (با



  )١) اجلزء (٨٥اجمللد ( –ربية بدمشق جملة جممع اللغة الع
  

  

٢٠٢

، وتسمى الكواكب الصغار اليت بينه وبني الثريا: الدَّبَران - ٦ : وهو كوكب أمحر بنيِّ
. وبعضهم يسمي الدبران: التايل؛ ألنه يتلو الثريا، وبعضهم يسميه )٩٩(القالص
، وبعضهم يسميه الراعي. ومسي الدبران؛ ألنه دبَر الثريا. والثريا تسمى )١٠٠(الفنيق
  .)١٠١(النجم

ا ثالث أصابع يف  َعة:الَهقْ  - ٧ ثالثة كواكب متقاربة، وهي رأس اجلوزاء، كأ
ام والسبابة والوسطى. ونكتَّ بأطرافها على األرض.  تراب. كأنك مجعت بني اإل

َْقَعة الدابة ، وهي دائرة تكون عند رجل الفارس يف )١٠٢(وإمنا مسيت اهلقعة؛ تشبيًها ِ
  جنب الدابة.

  نة: هو فصل الشتاء.والربع الرابع من أجزاء الس

َعة: -١ كوكبان أبيضان مفرتقان يف اجملرة بني اجلوزاء والذراع وهي   وأول أنوائه: اْلَهنـْ

                                                           
) يف اللسان (قلص): وقالص النجم هي: العشرون جنًما اليت ساقها الدبَران يف خطبة الثريا  ٩٩(

  كما تزعم العرب، قال طفيل:
ـــــــــا ابـــــــــُن طـــــــــوق فقـــــــــد أرىب بذمَّتـــــــــه  أمَّ

  

 كمـــــــا وىف بقـــــــالص الـــــــنجم حاديهـــــــا 
  

قادر أمحد، دار الكتاب اجلديد، بريوت وانظر ديوان طفيل الغنوي (تح حممد عبد ال
  ) وهو بيت فرد.١١٣م، ص ١٩٦٨

: الفتيق. والعبارة فيه: ويسمى ٣١٥/ ١يف األصل: الفنيق: وصوابه يف األزمنة واألمكنة ) ١٠٠(
  صار خلفها.أي التابع والثاين والتبع والفتيق وحارك النجم. ومسي الدبران ألنه دبر الثريا 

قد سقطت من نشرة اجملمع، ومل يبق منها إال قوله: وبعضهم يسميه. قال احملقق يف هذه صفة الدبران. و ) ١٠١(
احلاشية: ضاعت من الكتاب األوراق اليت كانت فيها بقية الكالم على الربع الثالث من السنة وهو 
د اخلريف. وكذلك الكالم على الربع الرابع وهو الشتاء، وبداية الكالم على أمساء الشهور العربية. وق

  .٩١ - ٩٠احتفظ لنا بصفات هذه األنواء الزجاجي يف شرح رسالة أدب الكتاب ص 
) يف اللسان (هقع): اهلقعة: دائرة يف وسط زوْر الفرس، أو عرض زوره. وهي دائرة احلزم ١٠٢(

ا وُتكره. وانظر األزمنة  تستحب. وقيل: هي دائرة تكون جبنب بعض الدواب يتشاءم 
  .٣١٦/ ١واألمكنة للمرزوقي 
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٢٠٣

املقبوضة. وإمنا مسيت هنعًة من قولك: َهنَـْعت الشيء إذا عطفته وثنيت بعضه على 
  .)١٠٣(بعض. فكأن كل واحد منهما منعطف على صاحبه

ة، وهي الذراع اليت يف منازل القمر ُتدعى هي ذراع األسد املقبوض الذِّراع: -٢
. ومها كوكبان )١٠٥(يف الغميصاء )١٠٤(املبسوطة. وأحد كوكيب الذراع املبسوطة الشعر

ان، بينهما    اكواكب صغار، يقال هلا: األظفار. وإمنا قيل هلا: الذراع املقبوضة؛ ألنريِّ
ا   .)١٠٦(ليست على مست الذراع األخرى، وهي مقبوضة 

بني كوكبني، وهي بني فم األسد ومْنخره. ومسيت  )١٠٧(ضعيفة لطيفة :النْثرة -٣
ا قطعة سحاب قد نُِثرت ا كأ ا تنثر )١٠٨(نثرة أل . وقيل: اشتق امسها من االستنثار؛ أل

  األسد، وُتدعى: أسلة الَّلهاة.

يا كوكبان صغريان مقرتنان، بينهما قدر قامة يف َمرآة العني. وُمسِّ   الطَّْرف: -٤
ما عينا األسد الطرف   . ويقال هلما: األشفار.)١٠٩(أل

                                                           
  .٣١٦/ ١. واألزمنة واألمكنة ٣٤٢) انظر اآلثار الباقية للبريوين، ١٠٣(
كذا يف نص شرح رسالة... ويف النفس منها شيء. وأظن صوابه: وأحد كوكيب الذراع ) ١٠٤(

 املبسوطة: الشِّعرى (العبور)، واآلخر الغميصاء. ومها الشِّعريان، والعبور تسمى الشِّعرى.
العبور طائفة من العرب يف اجلاهلية فأنزل اهللا  - لشعرى انظر اللسان (شعر) وقد عبد ا

  ].٤٩النجم: [ َوأَنَُّه ُهَو َربُّ الشِّْعَرىتعاىل: 
ا مصغرة وليس هلا مكرب: الغ) ذكر الزجاجي عن ابن دريد يف األمساء اليت ي١٠٥( ميصاء، نطق 

ا جنم من جنوم السماء. انظر شرح رسالة أدب الكتاب، ص    .٨٨وقال: إ
  .٣١٧/ ١) قارن بـ األزمنة واألمكنة ١٠٦(
  : لطخة صغرية.٩١) يف نسخة ب من نسخيت حمقق شرح رسالة...: ص ١٠٧(
  .٣١٨/ ١) قارن بـ األزمنة واألمكنة ١٠٨(
  .٣١٨/ ١) قارن بـ األزمنة واألمكنة ١٠٩(
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٢٠٤

أربعة كواكب فيه ِعَوج، أحدها برَّاق، وهو اليماين منها، ومسيت  الجبهة: -٥
ا جبهة األسد   ، ويسميه املنجمون: قلب األسد.)١١٠(بذلك أل

ما موضع زُْبرة األسد، وهو موضع الشعر   الزُّْبرة: - ٦ ان، مسيا بذلك؛ أل كوكبان نريِّ
ما يْنخرتان إىل )١١٢(اتان. ويقال هلما اْخلِر )١١١(أكتافهعلى  ، من اخلَْرت وهو الثقب، كأ

ما يف عُجز : )١١٣(األسد، أي ينفذان إليه. وقال بعضهمجوف  إمنا مسيا اخلراتْني، أل
  األسد. )١١٤(األسد، وهذا غلط؛ ألن َمْرأى العني يدركهما يف موضع نثرة

ُطْمس، ُمسِّي بذلك؛ النصراف الربْد  كوكب أزهر عنده كواكب  الصَّْرفة: - ٧
  .)١١٥(بسقوطه

وقال ابن األعرايب يف نوادره: مسيت الصرفة صرفة ألن سقوطها يصرف الشتاء، 
  .)١١٦(وطلوعها يصرف احلر. قال: ويقال: إن الصرفة ناب الدهر الذي يفرت عنه

                                                           
  .٣١٨/ ١) قارن بـ األزمنة واألمكنة ١١٠(
عند الغضب. وكأمنا املرزوقي يرد على قول  : يزبِئرُّ ٣٤٤) أضاف البريوين يف اآلثار الباقية ١١١(

شعره  :: زبرة األسد: كاهله. وقيل زبرته٣١٨/ ١الزجاج عندما يقول يف األزمنة واألمكنة 
الذي يزبئر عند الغضب يف قفاه، أي ينتعش. وهذا ليس بصحيح ألن ازبأر من الرباعي 

ن يذكر امسه أو كتابه، أو أنه والزبرة من الثالثي. ويبدو أن املرزوقي ينقل عن الزجاج دون أ
  ينقل بوساطة مؤلفني آخرين.

  .١١٨ - ١١٦م، ص ١٩٨٤، الكويت ٢انظر جمالس العلماء للزجاجي، تح، عبد السالم هارون، ط) ١١٢(
  ، وأنشد ثعلب يف ذلك عن الفراء:١١٧) هو أبو العباس ثعلب، املصدر السابق، ص١١٣(

ــــــــــــــا مــــــــــــــن األســــــــــــــد ــــــــــــــت أجنًم  إذا رأي
  

ـــــــــــــــــــــــدْ  جبهتـــــــــــــــــــــــه أو اخلـــــــــــــــــــــــراةَ     والكَت
  

 بـــــــــــاَل ســـــــــــهيٌل يف الفضـــــــــــيخ ففســـــــــــدْ 
  

ــــــــــــــــربدْ    ــــــــــــــــان اللقــــــــــــــــاح ف  وطــــــــــــــــاب ألب
  

ما ليسا يف املْنخر.   فهذا دليل على أ
  يف اللسان (نثر): نثرة األسد: أنفه ومنخراه، أو فرجة ما بني الشاربني حيال وتَرة األنف.) ١١٤(
  .٣١٨/ ١) قارن بـ األزمنة واألمكنة ١١٥(
  قل عن الزجاج يف األنواء.) هنا يقف الزجاجي عن الن١١٦(
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٢٠٥

ا هذا ما نقله الزجاجي من كتاب أستاذه الزجاج، وقد رأينا فيه تكملة وإصالحً 
) ١٥لبعض ما جاء يف بقية كتاب الزجاج يف األنواء. وقد ذكر حمقق نشرة اجملمع (ص 

بالناحية اللغوية يف باب  الزجاج أن السمة البارزة يف الكتاب هي عناية أيب إسحاق
األنواء. فهو ال يفتأ يفسر األلفاظ اليت أصبحت مصطلحات علمية يف هذا الباب. 

ها من قبُل غريه. وقد انتقل هذا االهتمام من األستاذ إىل ويزعم أنه مل ير أحًدا قد فسر 
التلميذ فرأينا الزجاجي يضرب صفًحا عن طبيعة النوء وينقل عن أستاذه ما تعلق باجلانب 

) يقول: (وقد اهتم ١٦اللغوي. وأختم هذا التعقيب مبا قاله حمقق نشرة اجملمع (ص 
كتابه، ونعين االشتقاق اللغوي. فهو يعتمد ا جبانب آخر يف اللغة يف  الزجاج اهتماًما خاصًّ 

كثريًا يف تفسريه لأللفاظ على االشتقاق اللفظي اللغوي، كما صنع يف تفسري أمساء 
الشهور العربية القدمية اليت ترك الناس استعماهلا، واختذوا األمساء األخرى املعروفة. وهي: 

م وضعوها ه اوحنن نفسر هذ«احملرم وصفر... وسائر أمساء الشهور. قال:  ألمساء أل
مبعاٍن يف هذه الشهور، كما وضعوا مجادى وشعبان وسائر األمساء اليت للشهور. إال أن 

أبينها من االشتقاق هذه األَُول من األمساء تُرك استعماهلا. فلم ينظروا يف تفسريها. وإمنا 
عض. وله وجهة خاصة يف االشتقاق وأخذ الكلمات من ب ».مل يفسرها أحد قبليإذ 

فهو يرى أن كل لفظتني اتفقتا أو ألفاظ اتفقت يف بعض احلروف فإن إحدامها مشتقة 
ا مجيًعا مشتقة من أصل واحد. وله كتاب يف االشتقاق، ذكره ابن  من األخرى، أو أ

ًفا. ومل يصلنا (الصواب: مل يصل خلكان بني كتبه يف وفيات األعيان كما رأينا آن
ياقوتًا احلموي أورد أمثلة منه يف ترمجة الزجاج يف كتابه  هذا الكتاب، ولكن )١١٧(لينا)إ
ويبدو لنا من النظر يف الذي نعرفه مبعجم األدباء. » إرشاد األريب إىل معرفة األديب«

                                                           
(و وَصَل الشيَء وإىل الشيِء وصوًال: بـََلَغُه وانتهى إليه). وهو »: القاموس«جاء يف ) ١١٧(

  [اجمللة].». التاج«صريٌح جبواز حذف اجلاّر. وقد وافقه على ذلك صاحب 
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٢٠٦

هذه األمثلة أن الزجاج قد بالغ يف مذهبه االشتقاقي. وهو ما دعا ياقوتًا احلموي 
ج يف االشتقاق غري مقنعة، بل بعيدة لنقده والسخرية منه. واحلق أن بعض أقوال الزجا 

  عن الصواب).

 -٢٧٧ولو عاد الدكتور عزة إىل كتاب الزجاجي (اشتقاق أمساء اهللا احلسىن، ص 
) لوجده يعاجل ما أخذه الدكتور عزة على أستاذه يف قضية االشتقاق عندما عقد ٢٧٨

رج أستاذه الزجاج وقد أد )(القول في نسبة االشتقاق والرد على من أنكرهبابًا بعنوان: 
مع مجاعة من أكابر البصريني هم: اخلليل وسيبويه وأبو عمرو بن العالء وأبو اخلطاب 
األخفش وعيسى بن عمر واألصمعي وأبو زيد وأبو عبيدة واجلرمي وقطرب واملازين. وقال 
بعد ذلك: (وزعمت طائفة من متأخري أهل اللغة أن الكالم كله مشتق، وليس هؤالء 

م مشهورين وال يف ذلك كتاب مصنف، وال هو من األولني قول إمام ، وال بقوم بأعيا
   واضح كما ذكرنا.تعسفني من متأخري أهل اللغة. وفساده بنيِّ متقدم، وإمنا هو قول امل

. ويقصد ابن السراج) أن أبا ٤١، واملمتع ٣٤٨/ ١وقد زعم مجاعة (انظر املزهر 
د هذا املذهب ويقول: الكالم كله مشتق إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج كان يعتض

ويشنعون بذلك عليه، ويضعون حكايات باطلة ومعاذ اهللا من ذلك. وكالمه يف ذلك 
ٌ يف كتابه الكبري يف االشتقاق، وذلك أنه صالً وجيعلها أيبتدئ بالباب يف مسألة  واضٌح بنيِّ

ا. فلو كان عنده أن الكالم أن كله مشتق ما جاز   ويرد أشكاهلا إليها، ويلحق نظائرها 
ا قال ذلك القول عن الزجاج صًال يُردُّ إليه غريه إذا كان ذلك األصل مشتًقا. وإمنيعقد له أ
ا مشتقة من غريها،  غري عند غريهه ألنه قصد أشياء كثرية هي من زعم مشتقة فاعتقد أ

أن يكون الكالم  تكلم فيها، وأراهم كيف وجه اشتقاقها باملقاييس اليت يوافقونه عليها. فأما
) اشتقاق أسماء اهللا الحسنىومل يقله). وقد اعتمد الزجاجي يف كتابه ( كله مشتق فمحالٌ 

، إن املسألة كتاب هذا األخري (االشتقاق). إذنعلى آراء الزجاج اليت استقاها بال شك من  
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 أصداءها يف كتب عدة منها كتاب ياقوتجند  ،)١١٨(الدكتور عزة قدميةاليت يشري إليها 
  الذي يبدو أنه تأثر بآراء خصوم الزجاج.

  تعاليق على التحقيق:

من العجب أال يكون كتاب األزمنة واألمكنة للمرزوقي من مصادر حتقيق كتاب 
الزجاج، وقد كان من مصادر حتقيق كتاب ابن األجدايب، ألن مقارنة النصوص مبا جاء يف  

لل يف الكتاب، كما كان ميكن كتاب املرزوقي كان ميكن أن تصحح كثريًا من مواضع اخل
جه الدكتور عزة، وسنورد مجلة صاحلة من االعتماد عليه يف ختريج بعض الشعر الذي مل خيرِّ 

) كتاب ابن عاصم القرطيب ١٧ذلك. ومن العجيب أيًضا أن يذكر الدكتور عزة (املقدمة ص 
، ٥١و ٤٨ب الزجاج يف (األنواء واألزمنة)، وأن يقول: إن فيه نصوًصا وأقواًال منقولة عن كتا

ق هذه النقول يف التحقيق. خصوًصا أن بعض النقول ليست يف املخطوطة الناقصة. مث ال يوثِّ 
. مجع مساء) يف حديث الزجاج عن ٤مثال ذلك ما جاء يف أول خمطوطة ابن عاصم (ص

  .»القول يف تسمية األيام«أيًضا يف  ٢٧وانظر الصفحة 

من نشرة اجملمع) فأظن  ٣٦عن أمساء الشهور (ص أما النقص الواقع يف أول احلديث 
) من املخطوطة يتمه إذ يقول: (رمضان: مسي بذلك لشدة ٣٢أن قول ابن عاصم يف (ص 

من  يء من أمساء الشهور واأليام ُمينعالرمض فيه، وهو احلر. ومجعه رمضانات. وليس ش
ئة. وقيل: أرمضة اجلمع باأللف والتاء حنو رجبات وصفرات. وقد جاء رماضني، وهي ردي

على غري واحد. ورماض على حذف الزوائد) وهو نص الزجاج ولو نقله احملقق من كتاب ابن 
عاصم ألمت نقص املخطوطة؛ ألن مقارنة ما سبق من أمساء الشهور كما جاءت عند ابن 

                                                           
 ) انظر املسائل اإلحدى عشرة اليت سأل عنها أبو بكر الشيباين أبا القاسم الزجاج يف١١٨(

. إذ جند يف املسألة العاشرة الكالم الذي ورد يف كتاب (اشتقاق) ٥٧/ ٣األشباه والنظائر 
  يف الدفاع عن الزجاج ومذهبه يف االشتقاق.
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٢٠٨

ف ينقل عن كتاب الزجاج بتصرف بسيط.. ونقل ابن ح أن املؤلِّ عاصم ويف نشرة اجملمع توضِّ 
 كتاب يف) نص الزجاج يف أمساء السنني، وهو النص الذي جاء ٣٤أيًضا (املخطوطة  عاصم

وأما الغدو «من نشرة اجملمع):  ٤٢من نشرة اجملمع). وقول الزجاج يف (ص  ٤٠األنواء (ص 
فهو يف كتاب ابن » ومن انتصافه إىل آخرهصال فهو ما كان من أول النهار إىل انتصافه، واآل

  خطوطة) بنصه عن الزجاج.من امل ٣٠عاصم (ص 

   ق النقول اليت نقلها البريوين من كتاب الزجاج، وقد فعلنا ذلك يف حبثنا هذا.كما أنه مل يوثِّ 

من نشرة اجملمع) أنشده الزجاجي يف جمالس  ٢٤أن بيت الفرزدق الوارد يف (ص  -
  ) برواية:١٩٤العلماء (ص 

 منايــــــــــاهم حــــــــــىت أعــــــــــان علــــــــــيهم
  

ــ   ماك ســجاهلامـن الــدلو أو عــوَّا السِّ
  

واملثبت يف نشرة اجملمع (هنأناهم...) كرواية الديوان. ومعىن هنأناهم: طليناهم 
  .)١١٩(بالقطران
من نشرة اجملمع): (وليس شيء  ٣٦(مينع) الواردة يف قوله (ص  وأن كلمة - 

من أمساء الشهور واأليام مينع من اجلمع باأللف والتاء) غري موجودة يف صورة 
) من الكتاب. ولو كانت من زيادات ٢٠ثبتها احملقق يف الصفحة (املخطوطة اليت أ

ا يف طرة  احملقق لكان ينبغي أن توضع بني معقوفتني كما فعل يف غري موضع. أو أ
ا من كتاب ابن عاصم. (انظر  املخطوطة ومل تظهر يف التصوير. وظهر يل أ

وليس شيء من «). والعبارة فيه: ٣٣املخطوط املصور ملخطوطة كتابه الصفحة 

                                                           
  :٩٥/ ١) قال املرزوقي يف األزمنة واألمكنة ١١٩(

 هنأنــــــــــــــاهم حــــــــــــــىت أعــــــــــــــان علــــــــــــــيهم
  

 عـــوايف الســـماك ذي الســـجال الســـواجم 
  

بع أثره بعض اإلسالميني فقال: بيت شعر جاهلي واتَّ قال أبو حنيفة الدينوري: هذا ال
  .١٨٢/ ١الفرزدق. وانظر ما أنشده املرزوقي يف األزمنة واألمكنة 
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٢٠٩

  .»أمساء الشهور واأليام مينع من اجلمع
ويف السطرين األخريين من هذه الورقة نفسها: ورد قول الزجاج يف سبب تسمية 
احملرم مؤمترًا فقال: (فاحملرم مسي مؤمترًا. يصلح أن يكون من شيئني. أحدمها أنه يؤمتر فيه 

من  ٣٧) بإسقاط الضمري (ص لرتك احلرب...). وقد أوردها احملقق (أحدمها أن يؤمتر
  من املخطوطة). ٣٣املطبوع). وهي مع الضمري يف كتاب ابن عاصم (ص 

من نشرة اجملمع يراجع فيه كتاب األزمنة  ٣٩وقول قطرب الوارد يف الصفحة  -
، ٢وتلبية اجلاهلية لقطرب، تح. د. حامت صاحل الضامن، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط

  ج ينقل هنا عن قطرب.. والزجا ٤٧م، ص ١٩٨٥ه/ ١٤٠٥
من نشرة اجملمع موجود يف كتاب األزمنة وتلبية  ٤٠النقل عن قطرب يف الصفحة  -

  .٤٩ -٤٨اجلاهلية، 
  من نشرة اجملمع: قال الشاعر: ٤٠جاء يف الصفحة  -

 هـــاكالشـــمس مل تعـــُد ســـوى ُذرورِ 
  

لية، مل خيرجه احملقق، وهو بيت من الرجز أنشده قطرب يف األزمنة وتلبية اجلاه
فقال:  ١٣٨بال نسبة، ونسبه احملقق أليب النجم؛ وأنشده ابن قتيبة يف األنواء،  ٥٦ص

  يصف امرأة: )١٢٠(قال أبو النجم
 كالشـــمس مل تعـــُد ســـوى ُذرورِهـــا

  

ا مثل الشمس حني طلعت. فإذا ارتفعت، حال الشعاع بينها وبني الناظر.  يريد أ
  .٣٣٢/ ١وانظر األزمنة واألمكنة للمرزوقي 

جه احملقق من من نشرة اجملمع المرأة من قريش، وخرَّ  ٤٥الرجز الذي ورد يف ص  -
                                                           

؛ ونشرة ١١٨؛ ونشرة بريوت، ص ٢٤٧والتخريج ص  ١٠٩ديوانه (عالء الدين آغا)، ص ) ١٢٠(
  .٧٨/ ١عن مصدر واحد هو اجلمهرة البن دريد  ٢٢٢والتخريج ص  ٢١٣دمشق 
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المرأة من  ٥٥، صاألزمنة وتلبية الجاهلية لقطربهو يف » سدف«و» ردي«اللسان 
األنباري،  ابن والثاين يف أضداد . واألولبال عزو »ردي«قيس. وخرجه احملقق من اللسان 

ا مرداة. بقوله: واملرادي ملرادي. وشرح ا٣٤٩وأضداد أيب الطيب  ١١٤ : األردية، واحد
  ورواية البيت األخري يف كتاب قطرب كما هي يف اللسان:

 إال حللـــــــــــــــــب الشـــــــــــــــــاء والبعـــــــــــــــــري
  

إذا كان فيها سحاب بغير من نشرة اجملمع):  ٤٨وأن ما ورد يف (الصفحة  -
ات الرجز : إذا كان فيها السحاب بعد قمر. وأبي٢٢٦/ ٢. العبارة يف األزمنة قمر

جها احملقق؛ األول والثاين منها يف (على الالم) اليت جاءت بعد هذه العبارة ومل خيرِّ 
بال نسبة. وبيتا الرجز (على السني) اللذان جاءا يف الصفحة نفسها  ٢٢٧/ ٢األزمنة 

بال نسبة. ومها يف كتاب األيام  ٢٢٦/ ٢) ومل خيرجهما احملقق مها يف األزمنة ٤٨(
هور للفراء (تح. إبراهيم األبياري، دار الكتب اإلسالمية، دار الكتاب والليايل والش

 ٥٧م، ص١٩٨٠ه/ ١٤٠٠، ٢القاهرة، دار الكتاب اللبناين، بريوت، ط –املصري 
نسب الرجز للكميت وليس يف ديوانه.  ١٢١قال الراجز. ويف فهارس القوايف، ص 

  وأظنه ومهًا.

  مع):من نشرة اجمل ٤٩قول الشاعر يف الصفحة ( -
 وليــٍل عظلــم عرضــت نفســي.....

  

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

بال نسبة. وجاء بعد البيت يف نشرة اجملمع  ٢٢٧/ ٢مل خيرجه احملقق. هو يف األزمنة 
: ويقال: ٢٢٧/ ٢. ويف األزمنة : غضا الليل وأغضى إذا اشتدت ظلمتهقوله: ويقال

  .ال غضن الليل وأغضن: ويق٢٧، ابن عاصمأغضن الليل وأغضى. ويف كتاب 
من نشرة اجملمع من قوله يف احلر وصفاته: (...  ٤٩وأن ما ورد يف الصفحة  -

، مثل أَْبٍت. وقد عكَّ يومنا يعك عكًّ  ا شديًدا إذا اشتد حره وكذلك يوم َعكٌّ وَأكٌّ
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(اإلبدال وسكنت رحيه). يرجع فيه إىل كتب اإلبدال واإلتباع مثل كتاب الزجاجي 
، وعكيك وأكيك: أي «يقول: حيث ، )١٢١()لنظائروالمعاقبة وا وهو يوم عكٌّ وأكٌّ

  :)١٢٣(وقال طرفة .)١٢٢(حار)
 تطـــــــــــــــرد الُقـــــــــــــــرَّ حبـــــــــــــــرٍّ ســـــــــــــــاخن

  

ـــــرّْ    وعكيـــــَك الصـــــيف إْن جـــــاء بُق
  

ويف صورة املخطوطة  (ويقال للدهر: الجذع).من املطبوع):  ٥٣ويف الصفحة ( -
  و اجلذع).من نشرة اجملمع): (ويقال للدهر: ه ٢١املنشورة يف (

قال  ظلمة ابن أحمر، وهي التي ال يطلع فيها القمر،: ويقال: ٤٨ويف الصفحة  - 
  الشاعر:

 ـــــــــارهُم ظمـــــــــآُن صـــــــــاٍد ولـــــــــيلهمْ 
  

 وإن كـــــــان بـــــــدرًا ظلمـــــــة ابـــــــن ُمحَـــــــْريِ  
  

  فهل هو ابن أمحر أم ابن ُمحَْري؟ (الضبط من احملقق).

                                                           
م، ١٩٩٣ه/ ١٤١٢دار صادر، تح. عز الدين التنوخي، بريوت،  –، جممع دمشق ٢) ط١٢١(

  .٣٤ص 
نقل حمقق كتاب اإلبدال واملعاقبة والنظائر رمحه اهللا عن اللسان قول ثعلب: هو يوم عك ) ١٢٢(

: إذا كان شديد احلر مع َلَثق واحتباس ريح، قال ابن املكرم: حكاها يف أشياء إتباعية،  وَأكٌّ
أذهب بـ(َأك) إىل اإلتباع، أم ذهب فيه إىل أنه الشديد احلر، وأنه يـُْفَصل من َعكٍّ  فال أدري 

كما حكاه أبو عبيدة. أما أبو الطيب اللغوي فقد ذكر هذين احلرفني يف كتابه اإلتباع ص 
وعدمها من اإلتباع ال التوكيد ألنه ال يفرد فيه التابع من متبوعه، وذكرها يف باب اإلتباع  ٨

  .٣٦/ ١٤، وابن سيده يف خمصصه ٢١٥/ ٢يف أماليه  أبو علي
م. وقال إنه يصف ١٨٨٦) أحال حمقق اإلبدال واملعاقبة إىل ديوان طرفة، طبعة بريوت ١٢٣(

  جارية، ورواية اللسان والديوان:
 ..................حبــــــــــــــــرٍّ صــــــــــــــــادقٍ 

  

 وعكيــــــــــــــــــــــك القــــــــــــــــــــــيظ............ 
  

، ٢. درية اخلطيب ولطفي الصقال، طقلت: انظر الديوان بشرح األعلم الشنتمري، تح
، ٢٠٠٠إدارة الثقافة والفنون يف دولة البحرين، واملؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت

  وهو من قصيدته اليت مطلعها: ٦٧ص 
ــــــــــوم أم شــــــــــاقتك ِهــــــــــرْ   أصــــــــــحوت الي

  

ـــــــــــــــون مســـــــــــــــتعرْ    ومـــــــــــــــن احلـــــــــــــــب جن
  

  النفس يف سكون ريح.قال األعلم: القر: الربد. والعكيك: الشديد احلر الذي يأخذ ب
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: ٢٢٧/ ٢ نةاألزمنة واألمكوالصواب يف كل ذلك ما ذكره املرزوقي يف 
  قال:َمجري لليلة اليت ال يطلع فيها القمر.  نويقال: ظلمة ابن َمجْري وفحمة اب«

ــــــــــيم [ولــــــــــيلهْم]  ــــــــــارهُم ليــــــــــٌل 
  

ــــــــْريِ   )١٢٤(وإن   كــــــــان بــــــــدرًا، فحمــــــــةُ ابــــــــن مجَِ
  

  رماهم بالتلصص والتغيب بالنهار.
  :)١٢٥(بن زهريعب] وقال [ك

 وإن أغـــــــــار فلـــــــــم حيلـــــــــى بطائلـــــــــة
  

ــْري    ســاور الُفطُمــا يف ظلمــة ابــن مجَِ
  

(ورواه املرزوقي نفسه يف األزمنة واألمكنة  - قوله: مل حيلى. أتى بالفعل على التمام 

                                                           
يف األصل: فإن. والصواب بالواو. وما بني معقوفتني سقط من أصل كتاب املرزوقي األزمنة ) ١٢٤(

  واألمكنة.
يف أصل األزمنة واألمكنة: قال ابن زهري، وزدنا: كعب بني معقوفتني. انظر شرح ديوانه للسكري ) ١٢٥(

  من قصيدة مطلعها:م) ١٩٥٠ه/ ١٣٦٩(نسخة مصورة عن دار الكتب املصرية  ٢٢٦
 يقــــول حيَّــــاَي مــــن عــــوٍف ومــــن ُجشــــمٍ 

  

 يــــــــا كعــــــــُب وحيــــــــك هــــــــالَّ تشــــــــرتي َغنمــــــــا 
  

  والرواية:
 وإن أغـــــــــــــــــــــار ومل حيـــــــــــــــــــــَل بطائلـــــــــــــــــــــةٍ 

  

ـــــــــٍري ســــــــــاور الُفطُمــــــــــا   يف ظلمـــــــــة ابــــــــــن مجَِ
  

قال السكري يف الشرح: يقال: ما حليت منه بشيء، أي مل أصب منه شيًئا. ويف اللسان 
 قوهلم: مل حيَل بطائل أي مل يظفر ومل يستفد منها فائدة كبرية؛قال ابن بري: و «(حال): 

وظلمة ابن مجري: أظلُم ليلة يف الشهر. والفطم السخال اليت ». ال يتكلم به إال مع اجلحد
  ُفطمت قال وأنشد الكسائي:

 ـــــــــــــــارهم ظمـــــــــــــــآن................
  

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

ق الديوان إىل كتاب املرزوقي ومساه: األزمنة، ومل يشر إىل الرواية اليت يصفهم بالعجز. أشار حمق
  . والرواية يف اللسان (مجر):٣٣٦/ ٢أثبتناها يف األصل. وانظر األزمنة واألمكنة 

 وإن أطـــــــــــــــــــــــــــــــاف..................
 

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

 يف كل ذلك. وانظر التاج (مجر)، وقال: وحكى عن ثعلب: ابن ُمجَْري، على لفظ التصغري
  ، حيث ضبطه كأمري.٤٦٧ -٤٦٦/ ١٠ط. الكويت، 



  د. حممد خري البقاعي -تعاليق على حتقيق كتاب األنواء 
  

٢١٣

الليل املظلم الجتماع الناس  :)١٢٦(وذكر بعضهم أن ابن مجري -: فال حيلى) ٣٣٦/ ٢
ه من التصرف. إىل منازهلم. وابن مثيـر: الليل املقبل ألنه يثمر انبساط الناس للحديث وغري 

هذا مجيـر القوم أي جمتمعهم. وشعر جممر أي مضفور وجممور.  :قال: وهذا من قوهلم
. ٣٣٩/ ١الء (لعلها اآلراء) أي أمجعوا. وانظر املرزوقي، األزمنة واألمكنة آلوأمجروا على ا

ونقل صاحب اللسان (مجر) عن اجلوهري قوله: وابنا مجري الليل والنهار، مسيا بذلك 
  بـَْينْ مسري ُيسمر فيهما.لالجتماع كما مسيا ا

إقحام ابن أمحر (عمرو بن أمحر الباهلي) بسبب أنه صاحب البيت الذي  ولعل
  وردت فيه عبارة ابن مجري، وهو قوله:

ـــــــيلهم  ـــــــارهم ظمـــــــآُن أعمـــــــى ول
  

ـــْري    وإن كـــان بـــدرًا ظلمـــة ابـــن مجَِ
  

 ، (مجعه وحققه د. حسني عطوان، ط. جممع اللغة العربية١١٥البيت يف شعره، 
  بدمشق، بال تاريخ) مع ثالثة أبيات أخرى والرواية:

 ــــــــارهم ظمــــــــآن ضــــــــاٍح ولــــــــيلهم
  

 وإْن كـــان بـــدرًا ظلمـــة ابـــن مجـــري 
  

قال احملقق يف احلاشية: الظمآن: الذي يُْظمأ فيه. الضاحي املكشوف البارز. ابن 
زاد يف مجري: الليل املظلم، والليلة اليت ال يطلع القمر ال يف أوهلا وال يف آخرها. وي

 ٢١٨/ ٥ اللسان. قال ابن منظور يف ٢٢خترجيه األزمنة وتلبية اجلاهلية لقطرب، 
  (مجر): ويروى:

ـــــــــــــيم ولـــــــــــــيلهم  ـــــــــــــاُرهم ليـــــــــــــٌل 
  

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

  :٢٢٦؛ ويف شرح ديوان كعب بن زهري للسكري ١٢٧ويف أضداد ابن األنباري 

                                                           
: ويقال: ابنا مجري اليومان اللذان يستسر ٢٥٩/ ١قال املرزوقي يف األزمنة واألمكنة ) ١٢٦(

  القمر فيهما يف احملاق قبل البحرية (؟) وابن مجري أيًضا.



  )١) اجلزء (٨٥اجمللد ( –ربية بدمشق جملة جممع اللغة الع
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ـــــــيلهم  ـــــــارهم ظمـــــــآن أعمـــــــى ول
  

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

مون للضيف يف النهار شرابًا يشرب، وال يصفهم بالبخل الشديد، فهم ال يقدِّ 
ا الساري  ظًال يستِكنُّ فيه من حرِّ  م ال يوقدون نار القرى ليهتدي  اهلاجرة، كما أ

م. وانظر ختريج األبيات يف ص  من شعره. والبيت يف كتاب  ٢١١إليهم، وينـزل 
ية لسلمة بن مسلم العوتيب الصُّحاري (تح. د. عبد الكرمي اإلبانة يف اللغة العرب

خليفة، نصرت عبد الرمحن، صالح جرار، حممد حسن عواد، جاسر أبو صفية، 
، وانظر خترجيات احملققني يف ١٣٣ -١٣٢، ص ١م) ج١٩٩٩ه/ ١٤٢٠ُعمان 

  ».أي يظمؤون فيه«احلاشية. وقال الصحاري بعده: 

اء قوله: وقال الفراء: جاج عن الفرَّ نقل الزَّ  من نشرة اجملمع ٥٠ويف الصفحة  -
: واَحلرور بالليل، ٧٧احلرور: النار بالنهار. ويف كتاب األيام والليايل والشهور للفراء، 

  وقد تكون بالنهار.

  من نشرة اجملمع) جاء قول الشاعر: ٥١ويف الصفحة ( -
 اعليهُمـــــــــ دَ غـــــــــدا فتيـــــــــا دهـــــــــر ورا

  

ــــــا ــــــارٌ   ــــــل يلحقــــــان التوالي  ولي
  

  . والرواية:٣١٨/ ٢األزمنة ق. وهو للنابغة اجلعدي يف جه احملقِّ  خيرِّ مل
 غـــــــدا فتيـــــــا دهـــــــر وراحـــــــا علـــــــيهمُ 

  

ـــــــا  ـــــــران التوالي ـــــــل يكث  ـــــــار ولي
  

، ١٢وانظر ديوان النابغة اجلعدي، منشورات املكتب اإلسالمي، بال تاريخ، ق
  ، والرواية:١٦٩، ص ١٢ب

ــــــــيهم ــــــــا دهــــــــر فمــــــــرَّا عل  غــــــــدا فتي
  

ــــــل يل  ــــــاــــــار ولي  حقــــــان التوالي
  

حيث ورد البيت منسوبًا  ٥٩وانظر كتاب: األزمنة وتلبية اجلاهلية لقطرب، ص 
  للنابغة اجلعدي برواية:
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 غـــــــدا فتيـــــــا دهـــــــر وراحـــــــا علـــــــيهمُ 
  

ـــــــا  ـــــــران التوالي ـــــــل يكث  ـــــــار ولي
  

  ) من نشرة اجملمع قول الشاعر:٥١وجاء يف الصفحة ( -
ـــــــــي ــــــــت ال أشــــــــريه حــــــــىت ميَلَّن  فآلي

  

 مـــاله حـــىت يفارقـــاحيـــايت وال أ 
  

ق. قلت: والبيت لألسود بن يـَْعفر ويـُْعَفر كما ذكر ذلك قطرب يف  جه احملقِّ ومل خيرِّ 
مع خالف يف  ٥٣، قال احملقق: ديوانه ٥٩كتاب األزمنة وتلبية اجلاهلية، م.س ص 

رواه يونس عن رؤبة. (طبقات فحول الشعراء  -بضم الياء والفاء  -الرواية. ويـُْعُفر 
  ).٣٠٩/ ١ر السعادة ، سف١٤٧

  من نشرة اجملمع) جاء قول األعشى: ٥٢ويف الصفحة ( -
 ثــــــــدَي أمٍّ حتالفــــــــا رضــــــــيعْي لبــــــــانٍ 

  

 بأســحم داٍج عــوَض ال يتفــرقُ  
  

؛ ويف األزمنة وتلبية اجلاهلية ٢٨٩/ ١ومن عجب أال خيرجه احملقق. وهو يف األزمنة 
ألزمنة واألمكنة على قوله: لألعشى. وانظر تعليق املرزوقي يف ا ٦٠م. س، ص لقطرب، 

  عوَض بالنصب. وعوُض بالضم. وضبطها حمقق األزمنة بالضم.

  والرواية يف األزمنة:
 ...............ثـــــدي أمٍّ تقامســـــا

  

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

 )، من٢٢٥، ص ٥٣، ب ٣٣وانظر ديوان األعشى (طبعة حممد حسني، ق 
  بن شداد بن ربيعة، والرواية: قصيدته املشهورة يف مدح احمللَّق بن خنثم

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

 عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوُض ال نتفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقُ  
  

من نشرة اجملمع جاء قوهلم: ال أكلمك َسجيَس ُعجيس، أي  ٥٣ويف الصفحة ( -
واألمكنة ال أكلمك أبًدا. وقد خص املرزوقي هذا الرتكيب بكالم لطيف ينظر يف األزمنة 

، واملستقصى ٥١٠، وفصل املقال، ٢٢٨/ ٢. وانظر جممع األمثال ٢٩٣ -٢٩٢/ ١
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٢١٦

. والبيت الذي ورد بعد هذا الكالم، قال ٦٠، واألزمنة وتلبية اجلاهلية، ص ٢٤٣/ ٢
  الشاعر:

ـــا  وأقســـمت ال آيت ابـــن ضـــمرة طائًع
  

 َسجيس ُعَجْيس مـا أبـان لسـاين 
  

؛ ويف ٢٤٤/ ٢وخرجه احملقق من اللسان (سجس، عجس). هو يف املستقصى 
  بال عزو. ٦٢١/ ٤الصحاري  اإلبانة للعوتيب

، ولو أردنا »األنواء«يف التعليق على نشرة كتاب  قلت: هذا جهد املقلِّ 
  استقصاء كل ذلك يف كتب األنواء لطال بنا األمر وخرجت هذه التعاليق عن هدفها.

مه الدكتور عزة حسن إن ما ذكرناه ال يقلل من حجم االكتشاف الذي قدَّ 
ا ناقصة، إال أن فيها علًمابعثوره على هذه املخطوطة.  . وال يقلل أيًضا كثريًا  فعلى أ

  من اجلهد الذي بذله يف إخراجها. واهللا أعلم.



 

  ٢١٧

  

  )أنباء مجمعية وثقافية( 

 ]١[  

  أعضاء مجمع اللغة العربية بدمشق
   ) ه١٤٣١ -م ٢٠١٠(في مطلع عام 

  

  اءـاألعض –أ 
 تاريخ دخول المجمع

 ١٩٧٦  الدكتور حممد هيثم اخلياط
 ١٩٧٩  الدكتور حممد إحسان النص

  اسيناحملالدكتور حممد مروان 
»رئيس اجملمع«  

١٩٧٩ 

 ١٩٨٨  شهيدالدكتور عبد اهللا واثق 
 ١٩٨٨  الدكتور حممد زهري البابا
 ١٩٩١  األستاذ سليمان العيسى
 ٢٠٠٠  الدكتورة ليلى الصباغ

  الدكتور حممد مكي احلسين
»أمني اجملمع«  

٢٠٠١ 

  الدكتور حممود السيد
»نائب رئيس اجملمع«  

٢٠٠١ 

 تاريخ دخول المجمع
 ٢٠٠٢  األستاذ شحادة اخلوري
 ٢٠٠٢  الدكتور موفق دعبول

 ٢٠٠٣  شكريالدكتور حممد عزيز 
 ٢٠٠٦  الدكتور مازن املبارك
 ٢٠٠٨  الدكتور أنور اخلطيب
 ٢٠٠٨  الدكتور ممدوح خسارة
 ٢٠٠٨  األستاذ مروان البواب
 ٢٠٠٨  الدكتور عمر شابسيغ
 ٢٠٠٨  الدكتور حممد حمفل

 ٢٠٠٨  الدكتور عيسى العاكوب
 ٢٠٠٨  الدكتورة لبانة مشوح

 ٢٠٠٨  الدكتور عبد اإلله نبهان
  



  )٢٠١٠العربية يف مطلع عام ( أعضاء جممع اللغة
  

  

٢٣٢

  )*( عضاء المراسلون في البلدان العربيةاأل -ب

 

                                                           

 لرتتيب الزمين.ل وفًقاواألمساء  ،لرتتيب اهلجائيل وفًقاذكرت األقطار ) *(

 تاريخ دخول المجمع
األردنية  المملكة

  الهاشمية
  

 ١٩٦٩  الدكتور ناصر الدين األسد
 ١٩٧٧  الدكتور سامي خلف محارنة
  الدكتور  عبد الكرمي خليفة

 »رئيس اجملمع«
١٩٨٦ 

 ١٩٨٦  الدكتور حممود السمرة
 ٢٠٠٢  الدكتور نشأت محارنة

 ٢٠٠٢  عدنان خبيتالدكتور 
 ٢٠٠٢  الدكتور علي حمافظة

    الجمهورية التونسية
    

 ١٩٨٦  الدكتور حممد احلبيب بلخوجة
 ١٩٨٦  الدكتور رشاد محزاوي

 ١٩٩٣ األستاذ أبو القاسم حممد كرو
 ١٩٩٣  الدكتور إبراهيم شبوح
 ١٩٩٣  الدكتور إبراهيم بن مراد

  الدكتور عبد الوهاب بوحديبة
  مةرئيس بيت احلك

٢٠٠٠ 

 ٢٠٠٢  الدكتور عبد السالم املسّدي

 تاريخ دخول المجمع
 ٢٠٠٢  الدكتور عبد اللطيف عبيد
    الجمهورية الجزائرية

 ١٩٧٢  الدكتور أمحد طالب اإلبراهيمي

  األستاذ عبد الرمحن احلاج صاحل
 »رئيس اجملمع«

١٩٧٧ 

 ١٩٩٢  الدكتور أبو القاسم سعد اهللا
 ٢٠٠٢  الدكتور عبد امللك مرتاض

 ٢٠٠٢   ولد خليفةالدكتور العريب
 ٢٠٠٧  الدكتور صاحل بلعيد

   المملكة العربية السعودية
 ١٩٩٢  ن مخيسباألستاذ عبد اهللا 

 ٢٠٠٠  الدكتور أمحد حممد الضبيب
 ٢٠٠٠  الدكتور عبد اهللا صاحل العثيمني
 ٢٠٠٠  الدكتور عبد اهللا الغذامي
 ٢٠٠٠  الدكتور عوض القوزي

 ٢٠٠٧  نالدكتور عبد اهللا بن الرحيم عسيال

    جمهورية السودان

  علي أمحد بابكراألستاذ 
»رئيس اجملمع«  

٢٠٠٧ 

   الجمهورية العربية السورية
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 تاريخ دخول المجمع
 ١٩٩٢  الدكتور عبد الكرمي األشرت

 ١٩٩٢  الدكتور عمر الدقاق
 ٢٠٠٠  الدكتور أمحد دمهان

 ٢٠٠٠  الدكتور عبد السالم الرتمانيين
 ٢٠٠٠  الدكتور عدنان تكرييت

 ٢٠٠٠  محوي الدكتور عدنان
 ٢٠٠٠  الدكتور عدنان درويش

 ٢٠٠٠  الدكتور عمر موسى باشا
قداسة البطريرك ماراغناطيوس 

  زكا األول عيواص
٢٠٠٠ 

 ٢٠٠٠  الدكتور حممد مرايايت
 ٢٠٠٠  الدكتور حممود فاخوري
 ٢٠٠٠  األستاذ مدحة عكاش
 ٢٠٠٢  الدكتور رضوان الداية
 ٢٠٠٢  الدكتور صالح كزارة

 ٢٠٠٢  الكرمي رافق الدكتور عبد
 ٢٠٠٢  الدكتور علي أبو زيد

 ٢٠٠٢  الدكتور علي عقلة عرسان
 ٢٠٠٢  الدكتورة فاتن حمجازي

 ٢٠٠٢  الدكتور حممد حسان الطيان
 ٢٠٠٢  الدكتور حممود الربداوي
 ٢٠٠٢  الدكتور حيىي مري علم

 تاريخ دخول المجمع
 ٢٠٠٧  الدكتور أمحد احلاج سعيد

 ٢٠٠٧  الدكتور برهان العابد
 ٢٠٠٧  ق فرعونالدكتور صاد

 ٢٠٠٧  الدكتور عبد احلليم منصور
 ٢٠٠٧  صابوينالالدكتور عماد 

    الجمهورية العراقية

 ١٩٧٣  الدكتور عبد العزيز الدوري
 ١٩٧٣  الدكتور حممود اجلليلي

 ١٩٧٣  الدكتور يوسف عز الدين
 ٢٠٠٠  الدكتور ناجح الراوي
رئيس « الدكتور أمحد مطلوب
  »اجملمع

٢٠٠٠ 

 ٢٠٠٢  مود حياوي محاشالدكتور حم
 ٢٠٠٢  الدكتور هالل ناجي

 ٢٠٠٢  الدكتور بشار عواد معروف
 ٢٠٠٧  الدكتور داخل حسن جريو

 ٢٠٠٧  الدكتور علي القامسي
 ٢٠٠٧  الدكتور صالح مهدي الفرطوسي

    فلسطين

  الدكتور أمحد حسن حامد
»رئيس اجملمع«  

٢٠٠٧ 

    الكويت



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

  

٢٣١

 تاريخ دخول المجمع
 ١٩٩٣  الدكتور عبد اهللا غنيم

 ١٩٩٣  ور خالد عبد الكرمي مجعةالدكت
 ٢٠٠٠  الدكتور علي الشمالن

 ٢٠٠٠  الدكتور سليمان العسكري
 ٢٠٠٠  الدكتور سليمان الشطي

 ٢٠٠٢  األستاذ عبد العزيز البابطني
    الجمهورية اللبنانية
 ١٩٧٢  الدكتور فريد سامي احلداد

 ٢٠٠٠  الدكتور عز الدين البدوي النجار
 ٢٠٠٢  طيبالدكتور أمحد شفيق اخل

 ٢٠٠٢  الدكتور جورج عبد املسيح
    الجماهيرية الليبية

  الدكتور علي فهمي خشيم
 »رئيس اجملمع«

١٩٩٣ 

 ١٩٩٣  الدكتور حممد أمحد الشريف
    جمهورية مصر العربية

 ١٩٨٦  الدكتور رشدي الراشد
 ١٩٨٦  األستاذ وديع فلسطني
 ١٩٩٢  الدكتور كمال بشر

 ١٩٩٣  الدكتور حممود علي مكي
 ١٩٩٣  األستاذ مصطفى حجازي

 تاريخ دخول المجمع
 ١٩٩٣  األستاذ حممود فهمي حجازي

 ٢٠٠٠  الدكتور جابر عصفور
 ٢٠٠٢  الدكتور حسني نصار

 ٢٠٠٠  الدكتور عبد احلافظ حلمي
  الدكتور حممود حافظ

 رئيس اجملمع
٢٠٠٠ 

 ٢٠٠٢  الدكتور فاروق شوشة
 ٢٠٠٢  الدكتورة وفاء كامل فايد

 ٢٠٠٧  نبيل عليالدكتور 

    لمملكة المغربيةا

 ١٩٨٦  األستاذ عبد العزيز بن عبد اهللا
 ١٩٨٦  الدكتور عبد اهلادي التازي
 ١٩٨٦  الدكتور حممد بن شريفة
 ١٩٩٣  الدكتور عباس اجلراري

 ٢٠٠٠  الدكتور عبد اللطيف بربيش
 ٢٠٠٢  األستاذ عبد القادر زمامة
 ٢٠٠٢  الدكتور الشاهد البوشيخي

    نيةالجمهورية العربية اليم

 ٢٠٠٠  الدكتور عبد العزيز مقاحل



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

  

٢٣١

  األعضاء المراسلون في البلدان األخرى -ج
 

 تاريخ دخول المجمع
    جمهورية روسيا االتحادية
 ١٩٨٦  الدكتور غريغوري شرباتوف

    زبكستانأ

 ١٩٩٣  الدكتور نعمة اهللا إبراهيموف

    إسبانية

 ١٩٩٢  الدكتور خيسوس ريو ساليدو

    ألمانية

 ١٩٩٢  ور رودلف زهلاميالدكت
 ٢٠٠٢  الدكتور فولف ديرتيش فيشر

    إيران

 ١٩٨٦  الدكتور فريوز حريرجي
 ١٩٨٦  الدكتور حممد باقر حجيت

 ١٩٨٦  الدكتور مهدي حمقق
 ٢٠٠٢  الدكتور حممد علي آذر شب
 ٢٠٠٢  الدكتور حممد علي التسخريي
 ٢٠٠٢  الدكتور حممد مهدي اآلصفي

    باكستان

 ١٩٨٦  د أمحد غازي الفاروقياألستاذ حممو 
 ١٩٩٣  الدكتور أمحد خان

    

 تاريخ دخول المجمع
    والهرسك ةالبوسن

 ٢٠٠٢  الدكتور أسعد دراكوفيتش
 ٢٠٠٢  الدكتور فتحي مهدي

 ٢٠٠٢  حممد أرناؤوطالدكتور 
    تركية
 ١٩٧٧  الدكتور فؤاد سزكني

 ١٩٨٦  وغلوأالدكتور إحسان أكمل الدين 
    رومانية

 ٢٠٠٢  نقوال دويرشيانالدكتور 
    الصين

 ١٩٨٥  األستاذ عبد الرمحن ناجونغ
 ٢٠٠٧  الدكتورة أمل قوه شوه هوه

    فرنسة
 ١٩٨٦  ندره ميكيلأاألستاذ 

 ١٩٩٣  األستاذ جاك النغاد
 ١٩٩٣  األستاذ جورج بوهاس
 ١٩٩٣  األستاذ جريار تروبو
    دـالهن

    
 ٢٠٠٢  الدكتور حممد أمجل أيوب اإلصالحي



  )٢٠١٠العربية يف مطلع عام ( أعضاء جممع اللغة
  

  

٢٣٢

  
]٢[  

  غة العربية بدمشق الراحلونأعضاء مجمع الل

  رؤساء المجمع الراحلون -أ
  

  مدة تولِّيه رئاسة المجمع  رئيس المجمع

  )١٩٥٣ - ١٩١٩(  األستاذ حممد كرد علي

  )١٩٥٩ - ١٩٥٣(  األستاذ خليل مردم بك

  )١٩٦٨ - ١٩٥٩(  األمري مصطفى الشهايب

  )١٩٨٦ - ١٩٦٨(  الدكتور حسين سبح

  )٢٠٠٨ -١٩٨٦(  الدكتور شاكر الفحام
  



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

  

٢٣١

  أعضاء مجمع اللغة العربية الراحلون -ب
  األعضاء - ١

 

  الوفاة  
 ١٩٢٠  الشيخ طاهر السمعوين اجلزائري

 ١٩٢٦  األستاذ إلياس قدسي
 ١٩٢٨  األستاذ سليم البخاري

 ١٩٢٩  األستاذ مسعود الكواكيب
 ١٩٣١  األستاذ أنيس سلوم
 ١٩٣٣  وريحاألستاذ سليم عن

 ١٩٣٣  األستاذ مرتي قندلفت
 ١٩٣٥  الشيخ سعيد الكرمي
 ١٩٣٦  الشيخ أمني سويد

 ١٩٣٦  األستاذ عبد اهللا رعد
 ١٩٤٣  األستاذ رشيد بقدونس
 ١٩٤٥  األستاذ أديب التقي

 ١٩٤٥  الشيخ عبد القادر املبارك
 ١٩٤٨  األستاذ معروف األرناؤوط

 ١٩٥١  الدكتور مجيل اخلاين
 ١٩٥٢  األستاذ حمسن األمني

  رد علياألستاذ حممد ك
  »رئيس اجملمع«

١٩٥٣ 

 ١٩٥٥  األستاذ سليم اجلندي

  الوفاة  
 ١٩٥٥  األستاذ حممد البزم

 الشيخ عبد القادر املغريب
  »نائب رئيس اجملمع«

١٩٥٦ 

 ١٩٥٦  سكندر املعلوفإاألستاذ عيسى 
 األستاذ خليل مردم بك

  »رئيس اجملمع«
١٩٥٩ 

 ١٩٦١  الدكتور مرشد خاطر
 ١٩٦٢  األستاذ فارس اخلوري

 ستاذ عز الدين التنوخياأل
  »نائب رئيس اجملمع«

١٩٦٦ 

 األستاذ األمري مصطفى الشهايب
  »رئيس اجملمع«

١٩٦٨ 

أمني « يـاألمري جعفر احلسن
  »اجملمع

١٩٧٠ 

 ١٩٧١  الدكتور سامي الدهان
 ١٩٧٢  الكواكيب الدكتور حممد صالح الدين

 ١٩٧٥  األستاذ عارف النكدي
ج  ١٩٧٦  البيطار ةاألستاذ حممد 
 ١٩٧٦  الدكتور مجيل صليبا
 ١٩٧٩  الدكتور أسعد احلكيم



  )٢٠١٠العربية يف مطلع عام ( أعضاء جممع اللغة
  

  

٢٣٢

  الوفاة  
 ١٩٨٠  األستاذ شفيق جربي

 ١٩٨٠  الدكتور ميشيل اخلوري
 ١٩٨١  األستاذ حممد املبارك
 ١٩٨٢  الدكتور حكمة هاشم

 ١٩٨٥ األستاذ عبد الكرمي زهور عدي

  الدكتور شكري فيصل

  »أمني اجملمع«

١٩٨٥ 

 ١٩٨٦  الدكتور حممد كامل عياد

  الدكتور حسين سبح

  »رئيس اجملمع«

١٩٨٦ 

 ١٩٨٨  األستاذ عبد اهلادي هاشم
 ١٩٩٢  األستاذ أمحد راتب النفاخ

 ١٩٩٢  األستاذ املهندس وجيه السمان

  الوفاة  
  الدكتور عدنان اخلطيب

  »أمني اجملمع«
١٩٩٥ 

 ١٩٩٩  الدكتور مسعود بوبو
 ٢٠٠٠  الدكتور حممد بديع الكسم
 ٢٠٠١  الدكتور أجمد الطرابلسي
 ٢٠٠٢  الدكتور خمتار هاشم

 ٢٠٠٢  الدكتور عبد الوهاب حومد
 ٢٠٠٢  الدكتور عادل العوا

 ٢٠٠٥  األستاذ حممد عاصم بيطار
 ٢٠٠٦  الدكتور عبد احلليم سويدان
 ٢٠٠٧  الدكتور حممد عبد الرزاق قدورة

  الدكتور شاكر الفّحام
  »رئيس اجملمع«

٢٠٠٨ 

 ٢٠٠٨  الدكتور عبد الكرمي اليايف
 ٢٠١٠  ستاذ جورج صدقيناأل

  
*  *       *  



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

  

٢٣١

  

   )*(لون من األقطار العربيةاألعضاء المراسلون الراح - ٢
  

                                                           

 لرتتيب الزمين.ل وفًقاواألمساء  ،لرتتيب اهلجائيل وفًقاذكرت األقطار ) *(

 تاريخ الوفاة  
   المملكة األردنية الهاشمية

  ١٩٧٠  األستاذ حممد الشريقي
  ١٩٩٩  الدكتور حممود إبراهيم
    الجمهورية التونسية

  ١٩٦٨ األستاذ حسن حسين عبد الوهاب
  ١٩٧٠ مد الفاضل ابن عاشوراألستاذ حم

  ١٩٧٣ األستاذ حممد الطاهر ابن عاشور
  ١٩٧٦  األستاذ عثمان الكعاك
  ١٩٩٥  الدكتور سعد غراب
  ...  الدكتور سليم عّمار

  ٢٠٠٧   سويسيالحممد الدكتور 
  ٢٠٠٩  صاحل اجلابريالدكتور 

  ٢٠١٠  األستاذ حممد املزايل
    الجمهورية الجزائرية

  ١٩٢٩   شنبالشيخ حممد بن أيب
  ١٩٦٥  األستاذ حممد البشري اإلبراهيمي
  ١٩٧٩  حممد العيد حممد علي خليفة

 تاريخ الوفاة  
  ١٩٩٢  األستاذ مولود قاسم
  ١٩٩٨  األستاذ صاحل اخلريف

   المملكة العربية السعودية
  ١٩٧٦  األستاذ خري الدين الزركلي
  ١٩٩٣  األستاذ عبد العزيز الرفاعي

  ٢٠٠٠  األستاذ محد اجلاسر
  ٢٠٠٤ حسن عبد اهللا القرشي األستاذ

    جمهورية السودان
    الشيخ حممد نور احلسن
  ٢٠٠٣  الدكتور حميي الدين صابر
  ٢٠٠٣  الدكتور عبد اهللا الطيب

  ٢٠٠٥  األستاذ حسن فاتح قريب اهللا
  ٢٠٠٦  األستاذ سر اخلتم اخلليفة

    الجمهورية العربية السورية
  ١٩٢٥  الدكتور صاحل قنباز

  ١٩٢٨  األب جرجس شلحت



  )٢٠١٠العربية يف مطلع عام ( أعضاء جممع اللغة
  

  

٢٣٢

 تاريخ الوفاة  
  ١٩٣٣  األب جرجس منش
  ١٩٣٣  األستاذ مجيل العظم
  ١٩٣٣  الشيخ كامل الغزي

  ١٩٣٥  األستاذ جربائيل رباط
  ١٩٣٨  األستاذ ميخائيل الصقال

  ١٩٤١  األستاذ قسطاكي احلمصي
  ١٩٤٢  الشيخ سلمان األمحد

  ١٩٤٣  الشيخ بدر الدين النعساين
  ١٩٤٨  األستاذ ادوارد مرقص

  ١٩٥١  ألستاذ راغب الطباخا
  ١٩٥١  الشيخ عبد احلميد اجلابري
  ١٩٥١  الشيخ حممد زين العابدين
  ١٩٥٦  الشيخ عبد احلميد الكيايل
  ١٩٥٦  الشيخ حممد سعيد العريف
  ١٩٥٧  البطريرك مار اغناطيوس افرام
  ١٩٥٨  املطران ميخائيل خباش
  ١٩٦٧  األستاذ نظري زيتون

  ١٩٦٩  يلالدكتور عبد الرمحن الكيا
  ١٩٨١ األستاذ حممد سليمان األمحد

   »بدوي اجلبل«

 تاريخ الوفاة  
  ١٩٩٠  األستاذ عمر أبو ريشة
  ١٩٩٧  الدكتور شاكر مصطفى
  ٢٠٠٠  الدكتور قسطنطني زريق
  ٢٠٠٠  الدكتور خالد املاغوط

  ٢٠٠٦  األستاذ عبد املعني امللوحي
  ٢٠٠٦  الدكتور عبد السالم العجيلي
  ٢٠٠٨  الدكتور عبد اهللا عبد الدامي
  ٢٠١٠  الدكتور صالح الدين املنجد
    الجمهورية العراقية
  ١٩٢٤  األستاذ حممود شكري اآللوسي
  ١٩٣٦  األستاذ مجيل صدقي الزهاوي
  ١٩٤٥  األستاذ معروف الرصايف

  ١٩٤٦  األستاذ طه الراوي
  ١٩٤٧  األب انستاس ماري الكرملي

  ١٩٦٠  الدكتور داود اجلليب املوصلي
  ١٩٦١  امشياألستاذ طه اهل

  ١٩٦٥  األستاذ حممد رضا الشبييب
  ١٩٦٩  األستاذ ساطع احلصري
  ١٩٦٩  األستاذ منري القاضي

  ١٩٦٩  الدكتور مصطفى جواد
  ١٩٧١  األستاذ عباس العزاوي
  ١٩٧٢  األستاذ كاظم الدجيلي
  ١٩٧٣  األستاذ كمال إبراهيم
  ١٩٧٧  الدكتور ناجي معروف



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

  

٢٣١

 تاريخ الوفاة  
  ١٩٨٠  البطريرك اغناطيوس يعقوب الثالث
  ١٩٨٣  الدكتور عبد الرزاق حميي الدين

  ١٩٨٣  الدكتور إبراهيم شوكة
  ١٩٨٣  الدكتور فاضل الطائي
  ١٩٨٤  الدكتور سليم النعيمي

  ١٩٨٤  األستاذ طه باقر
  ١٩٨٤ الدكتور صاحل مهدي حنتوش
  ١٩٨٥ األستاذ أمحد حامد الصراف
  ١٩٨٨  الدكتور أمحد عبد الستار اجلواري

  ١٩٩٠  سعيدالدكتور مجيل 
  ١٩٩٢  األستاذ كوركيس عواد

جة األثري   ١٩٩٦  الشيخ حممد 
  ١٩٩٨ األستاذ حممود شيت خطاب

  ١٩٩٨  الدكتور فيصل دبدوب
  ٢٠٠١  الدكتور إبراهيم السامرائي
  ٢٠٠٢  الدكتور حممد تقي احلكيم

  ٢٠٠٣  صاحل أمحد العليالدكتور 
  ٢٠٠٥  الدكتور عبد العزيز البسام

  ٢٠٠٥  املالئكة الدكتور مجيل
  ٢٠٠٦  الدكتور عبد اللطيف البدري
  ٢٠٠٩  الدكتور حسني علي حمفوظ

    فلسطين
  ١٩٢١  األستاذ خنلة زريق

  ١٩٤١  الشيخ خليل اخلالدي

 تاريخ الوفاة  
  ١٩٤٧  األستاذ عبد اهللا خملص

  ١٩٤٨ األستاذ حممد إسعاف النشاشييب
  ١٩٥٣  األستاذ خليل السكاكيين

  ١٩٥٧  األستاذ عادل زعيرت
  ١٩٦٣  أوغسطني مرمرجي الدومنيكي األب

  ١٩٧١ األستاذ قدري حافظ طوقان
  ١٩٩٦  األستاذ أكرم زعيرت

  ٢٠٠٣  الدكتور إحسان عباس
  ٢٠٠٣ األستاذ أمحد صدقي الدجاين

  ٢٠٠٣  الدكتور إدوارد سعيد
    الجمهورية اللبنانية

  ١٩٢٥  األستاذ حسن بيهم
  ١٩٢٧  األب لويس شيخو

  ١٩٢٧  األستاذ عباس األزهري
  ١٩٢٩ ألستاذ عبد الباسط فتح اهللا

  ١٩٣٠  الشيخ عبد اهللا البستاين
  ١٩٣٠  األستاذ جرب ضومط
  ١٩٤٠  األستاذ أمني الرحياين

  ١٩٤١  الشيخ عبد الرمحن سالم
  ١٩٤١  األستاذ جرجي يين

  ١٩٤٥  الشيخ مصطفى الغالييين
  ١٩٤٦  األستاذ عمر الفاخوري
  ١٩٤٨  األستاذ بولس اخلويل

  ١٩٥١  شيخ إبراهيم املنذرال
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 تاريخ الوفاة  
  ١٩٥٣ الشيخ أمحد رضا (العاملي)

  ١٩٥٦  األستاذ فيليب طرزي
  ١٩٥٧  الشيخ فؤاد اخلطيب
  ١٩٥٨  الدكتور نقوال فياض

  ١٩٦٠  األستاذ سليمان ظاهر
  ١٩٦٢  األستاذ مارون عبود
  األستاذ بشارة اخلوري

 »األخطل الصغري«
١٩٦٨  

  ١٩٧٦  األستاذ أمني خنلة
  ١٩٧٧  أنيس مقدسي األستاذ

  ١٩٧٨  األستاذ حممد مجيل بيهم
  ١٩٨٦  الدكتور صبحي احملمصاين

  ١٩٨٧  الدكتور عمر فّروخ
  ١٩٩٦  األستاذ عبد اهللا العاليلي

  ٢٠٠٦  الدكتور نقوال زيادة
  ٢٠٠٩  الدكتور حممد يوسف جنم

  

 ة العربية الليبيةير يهاالجم
  الشعبية االشتراكية

  

  ١٩٨٥  ناألستاذ علي الفقيه حس
    جمهورية مصر العربية

  ١٩٢٤ األستاذ مصطفى لطفي املنفلوطي
  ١٩٢٥  األستاذ رفيق العظم

  ١٩٢٧  األستاذ يعقوب صروف

 تاريخ الوفاة  
  ١٩٣٠  األستاذ أمحد تيمور
  ١٩٣٢  األستاذ أمحد كمال

  ١٩٣٢  األستاذ حافظ إبراهيم
  ١٩٣٢  األستاذ أمحد شوقي
  ١٩٣٣  األستاذ داود بركات
  ١٩٣٤  باشا األستاذ أمحد زكي

  ١٩٣٥  األستاذ حممد رشيد رضا
  ١٩٣٥  األستاذ أسعد خليل داغر
  ١٩٣٧  األستاذ مصطفى صادق الرافعي

  ١٩٣٨  سكندرياإلاألستاذ أمحد 
  ١٩٤٣  الدكتور أمني املعلوف

  ١٩٤٣  الشيخ عبد العزيز البشري
  ١٩٤٤  األمري عمر طوسون
  ١٩٤٦  الدكتور أمحد عيسى

  ١٩٤٧ قالشيخ مصطفى عبد الراز 
  ١٩٤٨  األستاذ أنطون اجلميل
  ١٩٤٩  األستاذ خليل مطران

  ١٩٤٩  األستاذ إبراهيم عبد القادر املازين
  ١٩٥٣  األستاذ حممد لطفي مجعة

  ١٩٥٤  الدكتور أمحد أمني
  ١٩٥٦ األستاذ عبد احلميد العبادي
  ١٩٥٨  الشيخ حممد اخلضر حسني
  ١٩٥٩  الدكتور عبد الوهاب عزام

  ١٩٥٩  ور فهميالدكتور منص
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 تاريخ الوفاة  
  ١٩٦٣  األستاذ أمحد لطفي السيد
  ١٩٦٤ األستاذ عباس حممود العقاد

  ١٩٦٤  األستاذ خليل ثابت
  ١٩٦٦  األمري يوسف كمال

  ١٩٦٨ األستاذ أمحد حسن الزيات
  ١٩٧٣  الدكتور طه حسني
  ١٩٧٥  الدكتور أمحد زكي

  ١٩٨٤  األستاذ حسن كامل الصرييف
  ١٩٨٥ األستاذ حممد عبد الغين حسن
  ١٩٩٧  األستاذ حممود حممد شاكر

  ٢٠٠٢  األستاذ إبراهيم الرتزي
  ٢٠٠٣  الدكتور عبد القادر القط
  ٢٠٠٣  الدكتور أمحد خمتار عمر
  ٢٠٠٦  الدكتور شوقي ضيف

 تاريخ الوفاة  
  ٢٠٠٧  الدكتور عز الدين إمساعيل
    المملكة المغربية
  ١٩٥٦  األستاذ حممد احلجوي

  ١٩٦٢  األستاذ عبد احلي الكتاين
  ١٩٧٣  ستاذ عالل الفاسياأل

  ١٩٨٩  وناألستاذ عبد اهللا كنُّ 
  ١٩٩١  األستاذ حممد الفاسي

  ١٩٩٤  األستاذ حممد املكي الناصري
  ٢٠٠١ األستاذ عبد الرمحن الفاسي
  ٢٠٠٨  األستاذ عبد الوهاب بن منصور
  ٢٠٠٨  الدكتور أمني علي السيد
  ٢٠٠٨  األستاذ األخضر الغزال
   يمنيةالجمهورية العربية ال

األستاذ القاضي إمساعيل بن 
  علي األكوع

٢٠٠٨  
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  األعضاء المراسلون الراحلون من البلدان األخرى -٣

  

    »سابقاً «االتحاد السوفييتي

(أغناطيوس) األستاذ كراتشكوفسكي  ١٩٥١ 

 ١٩٥٧  فيتش)(ايفكين ادواردو  األستاذ برتل

    إسبانية

 ١٩٤٤  األستاذ آسني بالسيوس (ميكل)

 ١٩٩٥  األستاذ اميليو غارسيا غومز

    ألمانية

 ١٩٢٨  األستاذ هارمتان (مارتني)

 ١٩٣٠  دوارد)إاألستاذ ساخاو (

 ١٩٣١  األستاذ هوروفيتز (يوسف)

 ١٩٣٦  األستاذ هوميل (فربيتز)

 ١٩٤٢  األستاذ ميتفوخ (أوجني)

 ١٩٤٨  األستاذ هرزفلد (أرنست)

 ١٩٤٩  األستاذ  فيشر (أوغست)

 ١٩٥٦  اذ بروكلمان (كارل)األست

 ١٩٦٥  األستاذ هارمتان (ريتشارد)

 ١٩٧١  الدكتور ريرت (هلموت)

    إيران

 ١٩٤٧  الشيخ أبو عبد اهللا الزجناين

 ١٩٥٥  األستاذ عباس إقبال

 ١٩٨١  الدكتور علي أصغر حكمة

 ١٩٩٥  الدكتور حممد جواد مشكور

 ٢٠٠٧  الدكتور هادي معرفت

    إيطالية

 ١٩٢٥  يين (اوجينيو)األستاذ غريف

 ١٩٢٦  األستاذ كايتاين (ليون)

 ١٩٣٥  األستاذ غويدي (اغنازيو)

 ١٩٣٨  األستاذ نّلينو (كارلو)

 ١٩٩٦  األستاذ غربييّلي (فرنسيسكو)

    باكستان

 ١٩٧٧  األستاذ حممد يوسف البنوري

 ١٩٧٨  الراجكويت األستاذ عبد العزيز امليمين

 ١٩٩٦  ياألستاذ حممد صغري حسن املعصوم

    

    البرازيل

 ١٩٥٤  الدكتور سعيد أبو مجرة
  األستاذ رشيد سليم اخلوري

القروي) الشاعر(  
١٩٨٤ 
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    البرتغال
 ١٩٤٢  األستاذ لويس (دافيد)
    بريطانية

 ١٩٢٦  دوارد (براون)إاألستاذ 

 ١٩٣٣  نطوين)أاألستاذ بفن (

 ١٩٤٠  األستاذ مرغليوث (د.س.)

 ١٩٥٣  األستاذ كرينكو (فريتز)

 ١٩٦٥  لفريد)أاألستاذ غليوم (

 ١٩٦٩  األستاذ اربري (أ.ج.)

 ١٩٧١  األستاذ جيب (هاملتون أ.ر.)

    بولونية

 ١٩٤٨  األستاذ (كوفالسكي)

    تركية

    األستاذ أمحد اتش

 ١٩٣٢  األستاذ زكي مغامز

    تشكوسلوفاكية

 ١٩٤٤  األستاذ موزل (ألوا)

    الدانمرك

 ١٩٣٢  األستاذ بوهل (فرانز)

 ١٩٣٨  األستاذ اسرتوب (حيىي)

 ١٩٧٤  األستاذ بدرسن (جون)

    السويد

 ١٩٥٣  األستاذ سيرتستني (ك.ف.)

 ١٩٨٦  األستاذ ديدرينغ سفن

    سويسرة

 ١٩٢٧  دوارد)إاألستاذ مونتة (

 ١٩٤٩  األستاذ هيس (ح.ح)
    فرنسة
 ١٩٢٤  األستاذ باسيه (رينه)

 ١٩٢٦  األستاذ ماالجنو
 ١٩٢٧  يمان)األستاذ هوار (كل

 ١٩٢٨  رثور)أاألستاذ غي (
 ١٩٢٩  األستاذ ميشو (بلري)

 ١٩٤٢  األستاذ بوفا (لوسيان)
 ١٩٥٣  األستاذ فران (جربيل)
 ١٩٥٦  األستاذ مارسيه (وليم)
 ١٩٥٨  األستاذ دوسو (رينه)

 ١٩٦٢  ماسينيون (لويس) األستاذ
 ١٩٧٠  األستاذ ماسيه (هنري)

 ١٩٧٣  الدكتور بالشري (رجييس)
    األستاذ كوالن (جورج)

 ١٩٨٣  األستاذ الوست (هنري)
 ١٩٩٧   األستاذ نيكيتا إيلييسف
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    فنلندة
    األستاذ كرسيكو (يوحنا اهتنن)
    المجر

 ١٩٢١  غناطيوس)أاألستاذ غولدزيهر (
    دوارد)إاألستاذ ماهلر (

 ١٩٧٩  األستاذ عبد الكرمي جرمانوس
    النروج

    األستاذ موبرج
    النمسا

    الدكتور اشتولز (كارل)
 ١٩٢٩  األستاذ جري (رودلف)

 ١٩٦١  الدكتور موجيك (هانز)
    الهند

 ١٩٢٧  احلكيم حممد أمجل خان
 ١٩٨١  األستاذ آصف علي أصغر فيضي

 ١٩٩٩  الندوي األستاذ أبو احلسن علي احلسين
  ٢٠٠٥  الدكتور عبد احلليم الندوي
  ٢٠١٠  الدكتور خمتار الدين أمحد
    هوالندة

 ١٩٣٦  األستاذ هورغرونج (سنوك)
 ١٩٤٣  األستاذ هوتسما

    (مارتينوس تيودوروس)
 ١٩٤٧  األستاذ اراندونك (ك. فان)

 ١٩٧٠  األستاذ شخت (يوسف)
    الواليات المتحدة األمريكية

 ١٩٤٣  الدكتور مكدونالد (ب)
 ١٩٤٨  األستاذ هرزفلد (ارنست)
 ١٩٥٦  األستاذ سارطون (جورج)

 ١٩٧١  دج (بيارد)الدكتور ضو 

  



 

٢٣٣  

  

  

  حفل استقبال

  لبانة مشوح ةالدكتور  ةاألستاذ

  عضًوا في مجمع اللغة العربية

  

م  ٢٩/٤/٢٠٠٩ - ه  ٥/٥/١٤٣٠يف الساعة السادسة من مساء األربعاء 
، عضًوا يف جممع اللغة العربية، لبانة مشوح ةالدكتور  ةاحتفل اجملمع باستقبال األستاذ

حتفى يف جلسة علنية، حضرها خنبة من رجال السياسة و 
ُ
العلم واألدب وأصدقاء امل

  .اوطال ا

بدأ احلفُل بكلمة األستاذ الدكتور مروان احملاسين، رئيس اجملمع، اليت رّحب فيها 
إىل جممع اخلالدين،  ا، بانضمامهةاجلديد ةاجملمعي ةبالسادة احلضور، وَهنَّأ الزميل

  مسرية طيبة حافلة بالعطاء. امتمنًيا هل

. ةاجلديد ةكلمة الرتحيب بالزميلجورج صدقين، عضو اجملمع،  مث ألقى األستاذ 
  يف خدمة العلم. االعلمية، وجهوده ا، ومكانتهافتحدث عن سري

 اعن سلفهفيها  ت، اليت حتدثاكلمتهلبانة مشوح   ةالدكتور  ةاألستاذ مث ألقت
  .سليم عنحوري الراحل العالمة

 وننشر فيما يلي كلمات احلفل:



  ٢٣٤

  
  
  

 رئيس المجمع كلمة الدكتور مروان المحاسني
  في حفل استقبال

   لبانة مشّوح ةالدكتور 
  

  أيها الحفل الكريم

تطوف يف أرجائه أصداُء تاريخ لغتنا العربية  القد عرفتم جممع اللغة العربية صرحً 
وما كان هلا من أجماٍد يف زمان غابر، وما طرأ عليها من تغريات كاليت تطرأ على كل  

ئن حي، هي اليت جعلت منها احلامل املتميز للهوية العربية والنبَع الثـَّر الذي ُتستقى كا
  منه األسُس الفكرية للحضارة العربية.
يقيم السدود واملوانَع يف وجه كل خطٍر  اغيورً  اكما أنكم تعرفون جممَعنا حارسً 

ا واالرتقاء  ا لغًة تُفصح عن يهدد حقيقة اللغة ومستقبَلها، كما يشحذ اهلمم لَصو
  أعمق مشاعر األمة وتعّرب عن آماهلا.

والشك بأنكم شهود على ما يثار من ضجٍة حول واقع اللغة العربية يف عامل 
اليوم، وعلى تلك املساعي لتغليب العامي على الفصيح، يف حماولة إلقصائها عن 

ن مواكبة تطورات العلوم، وإبقائها لغًة تراثية حاملة لتاريخ قد انقضى، وهي قاصرٌة ع
ا، ال تستطيع جتاوز الصيغة  ا لغُة الدين، فهي تُراوح يف مكا ا، أل احلداثة ومتطلبا
يكل مستقبَل  ُ القرآنية، ولن يتمكن احملدثون من إدخاهلا يف جمال العلوم العاملية اليت 

  الكرة األرضية ومن حتملهم من البشر.



  لبانة مشوِّحسين، رئيس اجملمع، يف حفل استقبال د. كلمة الدكتور احملا
  

٢٣٥

نـَزل حمفوظً 
ُ
ّيات القرآن الكرمي، وسيبقى املثاَل األمسى يف ط انعم سيبقى الذكر امل

نشأت أمتنا بفضله ووصلت بنوره إىل  اوأخالقيً  اإميانيً  ايف البيان والتأثري البالغي مرجعً 
  ما وصلت إليه.

إن هذه احلقيقة ال تعين أن اللغة العربية حمصورٌة يف ما ورد يف كرمي اآليات من 
اللغات يف العامل، ويكفي أن نذكر أن معجم ألفاظ وتراكيب، فاللغة العربية من أوسع 

تاج العروس يتضمن مئًة وعشرين ألف مادة جمّردة غِري مزيدة، هي جذوٌر تنبثق عنها 
  األلوف من األلفاظ بفعل االشتقاق على خمتلف ألوانه.

امتّد على نيف ومخسة عشر  الغويً  الً وهذا ما جعل اللغة العربية ُتشّكل تواص
بنصوص عامليِة األمهية يستطيع كل باحث أن يطّلع عليها بكل ُيسٍر ، وأَحتَفنا اقرنً 

ا كتبت يف القرن الثامن أو التاسع امليالدي. ا حديثة، ولو أ   وكأ
فاللغة العربية على الرغم مما طرأ عليها من التطور منذ تلك النهضة العلمية 

 عصورها املظلمة، الباسقة اليت سادت القرن امليالدي العاشر، حني أنارت أوربا يف
فإن الشكل املعاصر واملطوَّر للغتنا يبقى وثيَق الصلة باللغة الرتاثية احلاملة للعلوم 

ا.   واحلضارة، بل هو اللغُة ذا
إن هذا واقٌع ال يضاهيه واقُع أٍي من لغات العامل، اليت انقطعت الصلة بنصوصها 

قة للقرن اخلامس عشر حتتاج إىل السابقة للقرن امليالدي العاشر، حىت أن النصوص الساب
  شروٍح وتفاسَري سواء أكان ذلك يف الفرنسية أو اإلنكليزية أو األملانية.

إن أولئك اجلاحدين املتنكرين حلقيقة ما متثله اللغة العربية يف جماالت احلضارة العاملية 
مع احلداثات ُيضيفون أن األولوية جيب أن تكون اليوم للعامّيات السريعة التطور والتطابق 

الوافدة، وهذا يعين أن نقوم بدفع العامّيات إىل املزيد من احتوائها للمفاهيم العاملية، اليت 
تَتلّقفها ساخنًة من مصادرها اإلعالمية، وُتسارع إىل إدخاهلا يف سياق الكالم وهي ما 

للفظة تزال حبروفها األعجمية، تتجاهل ما يف العربية من إحجاٍم عن تنافر احلروف يف ا
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ا لغتنا عن اللغات  الواحدة، ورفٍض اللتقاء الساكنني، وغِري ذلك من األسس اليت تتميز 
األخرى. وعليه فإن تلك املقولة تعين أن ال حاجة لدراسة الفصحى إال ملن يريد دراسَة 

  النصوص القدمية دراسًة تارخيية ال تفيد واقع احلياة اليوم.
ملصري الالتينية اليت كانت لغة علم  الً عربية مماثوقبول هذا املنطلق جيعل مصري ال

ا تتبلبل بدخول الربابرة من  وأدب وثقافة مادامت اإلمرباطورية الرومانية قائمًة، فإذا 
ُبت روما مرتني يف القرن اخلامس من  اإلفرنج واجلرمان إىل حياض اإلمرباطورية. فقد 

القبائل الغازية تستقر يف مناطَق حمددٍة  قبل القوط الغربيني مث من قبل الفاندال. وأخذت
من اإلمرباطورية، ما أدى إىل ظهور لغاٍت هجينة انتهت إىل بروز اللغات األوربية اليت 

ا. انعرفها اليوم، واليت ما تزال الالتينية القدمية ركنً    من أركان بنيا
األمهيَة اليت ُحترم النبتة األم  إىل إيالء النّبتَة الطفيلية اإن االجنراف حنو العامية يعين انزالقً 

منها، ما ينتهى إىل طغيان الطفيلي على األصيل، والقضاِء على الشجرة األم، وبذلك نكّرس 
ا كل جزء من العامل العريب، فتزيد الفرقة بني األقطار.   وجود عاميات حملية خيتص 

ة العاملية لندخل عن جمموع الرتاث العريب ذي الصف اوإن سيطرة العامية تعين انقطاعً 
إىل مستقبٍل مبتور، ال صلة فيه بني األمة وتارخيها، فيدخل تراثها العريق يف خزائن املتاحف، 

  ونبقى غرباء عن تراثنا، على منط ما حّل باألتراك بعد احلركة الكمالية.
لقد استفادت الفصحى احلديثة من التخصيص الداليل والتضمني واالشتقاق 

  وبذلك ميكن هلا أن تعود لغًة عاملية مهما تكن حتديات العوملة هلا.والنحت يف إغنائها 
دف إىل اهليمنة واإلقصاء والتهميش مث اإلذابة للغات األخرى  فإذا كانت العوملة 
بقصد استالب اآلخرين، فإن اللغة العاملية هي تلك اليت تركت آثارها يف بناء حضارة 

ا. امعرفيً  اعتمدًة وعيً اإلنسان وفكره، وتتفاعل مع فكر اآلخر م   يستند إىل تارخيها وإجنازا
كيف نقبل اهلزميَة يف جماالت املعرفة للغٍة هي من أغىن اللغات يف العامل، إن مل 
تكن أغناها، حني نذكر قول اخلليل بن أمحد الفراهيدي أن أبنية اللغة العربية تبلغ اثين 
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ثين عشر بناء، كما ورد يف املزهر وثالمثائة ومخسة آالف وأربعمائة وا اعشر مليونً 
  بعد. الً ، والكثري من هذه األلفاظ مهمٌل مل جند له استعما)١(للسيوطي

  أيها الحفل الكريم
لذلك كّله فإننا لن نقبل اإلقراَر بعجز اللغة العربية عن التعبري املطلوب يف 

  اجملاالت املعرفية احلديثة.
مع مقتضيات العصر، بل لنا أن نُفيد مما كما ال نقبل أولوية العاميات يف التطابق 

  تبديه العاّميات من نـََفس يف جمال االبتكار، معتمدين تلك األقيسَة اللغويَة املفتوحة.
حنن لن خنضع لدعاة تدريس العلوم باللغات األجنبية متذرعني بأن لغتنا ليست 

يرها، كما مسعناه يف جاهزًة بـَْعُد الستيعاب العلوم، وميكن العودُة إليها حني يتمُّ تطو 
  مؤمتر لغوي منذ أيام.

وال نقبل بأن ُحتصر العربية يف جماالت الشعر وصنوف األدب، فال تتجّدُد 
عالقتها مبا يدور يف العامل. فكيف حنصر دراسة العلوم يف فئٍة حمدودة ال تتجاوز 
 أولئك الذين أتيحت هلم فرص تعّلم اللغات األجنبية، ونرتك الباقني يف جهالة
متعاظمة، يتلذذون بالشعر واألدب وال عالقة هلم مبا يدور حوهلم من كشوفات 

م اليومية ومستقبِلهم. ا وهي مرتكُز حيا   علمية، ال صلة هلم 
حنن نسعى إىل بذل اجلهود إليصال أبنائنا إىل املعرفة احلقيقية عن طريق لغتهم 

ها وسوف نثابر يف جمهودنا األصلية، وليس إىل وهم املعرفة بلغٍة ال ميلكون ناصيت
  إلنتاج املصطلحات املطلوبة لتعريب العلوم والثقافة الغربية.

فنحن نؤمن مبتانة اللغة العربية، ومبا هلا من أوتاد راسخة يف خدمة الفكر والبيان، 
ا اللغة الوحيدة يف العامل  ا يف التغلب على ما نراه من غزو ثقايف كاسح. إ ونؤمن بقدر

ا منذ نيف واثين عشر قرنً اليت مل تن أيدي  على ،اقطع دراسة عناصرها وتراكيبها وطاقا
                                                           

 .١/٧٤ص  ١٩٥٨. املزهر يف علوم اللغة. دار إحياء الكتب العربية  السيوطي )١(
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أبنائها وأبناء من دخلوا يف حّيزها الثقايف، فحّددوا قواعد استعماهلا ووّضحوا العالئق 
  القائمة بني ألفاظها.

ال جمال يف حديثي اليوم للدخول يف تفصيل املراحل اليت انتهت إىل ما نعرفه من 
عربية على صعيد املستوى الصويت والصريف والنحوي والداليل، بل سأكتفي علوم ال

  بعرض سريع ملسرية النحو العريب وأمهيته الفكرية.
فلقد كانت البصرة، وهي مرفأ العراق التجاري على خليج العرب، هي منطلق 
 علم النحو بعد ازدياد فشوِّ اللحن بسبب خمالطة األعاجم. فبعد أن قام أبو األسود
الدؤيل، بطلب من زياد ابن أبيه وايل البصرة، بالتفريق بني احلروف املهملة واحلروف 
املعجمة بوضع ما يسمى نـَْقط اإلعجام، قام هو وتالميذه من قـُرّاء الذكر احلكيم 
بوضع النَـْقط لتحرير أواخر الكلمات يف القرآن الكرمي، وهذا ما ُمسي رسُم العربية 

الكسرة وهو نـَْقُط اإلعراب، وبذلك أحاطوا لفظ القرآن بإثبات الضّمة والفتحة و 
  الكرمي بسياج مينع اللحن فيه.

والشك بأن اخلليل بن أمحد الفراهيدي هو الذي أقام صرح النحو كما نعرفه، إذ 
إنه وضع نظرية العامل واملعموالت، وكلَّ ما يتصل بالسماع والتعليل والقياس. ومن 

املقفع وقرأ كل ما ترمجه وخاصة منطق أرسطو، ما أّهله البن  ااملؤكد أنه كان صديقً 
  الستنباط قواعد النحو وعلله وأقيسته.

فإن التسلسل الفكري الذي يبدو لنا من دراسة ما ابتدعه اخلليل من نظام لغوي 
متني، يؤكد لنا وجوَد مستند منطقي فلسفي له. إذ إنه اعتمد يف تأصيله لقواعد النحو 

، أي األخذ عن قـُرّاء الذكر احلكيم الذين يوثق بفصاحتهم، الً السماع أو وإقامة بنيانه على 
كبرية من الشواهد الدامغة على   اوعن العرب اخلُلَّص. فجمع من مصادر السماع هذه أعدادً 

العالقة اليت تربط بني األلفاظ مبا يوصل إىل املعىن. مث قام بتحليل ما لديه من معطيات 
يعتمد  ااستقرائيً  امنهجً قواعد اليت حتكم العالقة بينها. أي أنه اتبع يتيح له تعّرف ال الً حتلي
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، أي إىل كشِف العلة امنطقيً  الً للظواهر اللغوية، لُيصار إىل تعليلها تعلي اواسعً  امجعً 
اية األمر إىل القياس املبين على الكثرة  الكامنة وراء ظهورها، ومن َمثّ الوصوُل يف 
املطّردة من كالم العرب. وقد شرح تلميذه سيبويه تلك الطريقَة االستقرائية يف كتابه 

  الذي هو أول كتاب جامع يف قواعد النحو والصرف.
ا لقد تعالت األصوات يف العصر احل ديث بالشكوى من صعوبة النحو العريب، وأ

تقف حجَر عثرٍة يف طريق تعليم اللغة وتعلمها. وما ذلك إال ألن األجياَل املتعاقبة من 
النحويني أخذت تثري اخلواطر واآلراء، فمنهم من متسك بالقراءات الشاذة، ومنهم من 

، وهذا ما جعل النحو خيضع وراء كل علة الً توسَّع يف القياس والتعليل حىت التمسوا عل
للكثري من النقد من قبل أجيال متتابعة من علماء العربية، وكان أبو مضاء القرطيب قد 
حاول أن يصوغ النحو صياغًة جديدة ختلو من نظرية العوامل واملعموالت، املذكورة 

يصل  واملقّدرة، ومن العلل واألقيسة املعقدة، وقد وّضح ما فيها من التعسف، إال أنه مل
  ».الرد على النحاة«إىل نتائَج مقنعة يف كتابه 

الشك بأن التسهيل مطلوٌب بل ضرورٌي لنسارع إىل متكني أبنائنا من لغتهم، 
م.   وجعلها أكثر طواعيًة يف أيديهم للتعبري عن حقائق العامل الذي حييط 
لشامخ الذي إال أن تسهيل تعليم النحو وتعلُّمه ال يكون عن طريق نقِض ذلك البناء ا

، أولئك النحويني املتبحِّرين يف حتديد أهداف الكالم،  أشادته أجياٌل من أصحاب الفكر النريِّ
للبيان، فإن األصوَل العقلية املنطقية اليت أشيد عليها بنيان النحو  الوضوحه أساسً  والداعمني

  منذ اخلليل وسيبويه هي أصوٌل ما تزال معتمدًة يف الوصول إىل املعرفة.
ن ما حنتاج إليه هو إعادة النظر يف مستوى معارفنا عن الطريقة اليت يتّم فيها إ

اكتساب اللغة من قبل األطفال لنحدد أفضل األساليب املوصلة إىل تسهيل تعلمها. 
ا نظرٌة أبستمولوجية تدخل إىل صميم املسائل املتصلة بطبيعة العلم اإلنساين من  إ

  ابُه وخطؤه، وحدوُده اليت يقف عندها.حيث إمكانُه ووسائله، من حيث صو 
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فمنذ أن تناولت الدراسات احلديثة موضوع اللغة واسطًة للتفاهم والتواصل بني 
األفراد برزت نظريات تعتمد جتارب بافلوف يف تفسري املنعكسات الشرطية، مؤكدًة أن 

غة يكون اللغة ليست سوى بديٍل عن اإلشارة. فقد رأت املدرسة السلوكية أن اكتساب الل
عن طريق التدريب واحملاكاة، وأن تراكيب اللغة ُتكَتَسب بصفتها عاداٍت لغوية عرب 
التكرار. فهم يرون أن الكلمة هي ترميٌز لإلشارة، وأن اإلشارة تكون مبثابة املنّبه الذي 
يؤدي إىل جتاوب شرطي، إلمتام قوس املنعكس الشرطي املنتج للكالم. هذا ما كان قد 

افلوف يف جتاربه على اإلنسان حني ربط لفظًة حمددة مع إشارة ضوئية توصل إليه ب
  جعلت الشخص يذكر الكلمة حني ظهور اإلشارة الضوئية.

إال أن هذا التبسيط يف كيفية اكتساب الطفل للغة ال يتفق مع حقيقة الواقع إذ 
ن إن الطفل يصل يف مطلع السنة الثانية من عمره إىل مقدرة لغوية أكرب بكثري م

جمموع ما تعّرض له من وقائَع ترتبط مبؤثرات موّلدة لتجاوب شرطي. وهذا ما فسَّره 
بياجه بأن هذه البدايات بكلمات متفرقة غري مّتسقة تشري إىل ارتباٍط بني الكلمة 

  للتكرار والتدريب. اومدلوهلا تبعً 
وقد برزت دراسات تشومسكي يف النصف الثاين من القرن العشرين مبّينًة أن 

من القواعد تسمح بتوليد عدد كبري من املقوالت اليت ال يُقبل  اهناك يف كل لغة نظامً 
  منها إال املقوالت ذات املعىن يف ذلك النظام اللغوي.

وقد رفض تشومسكي أن تكون بدايات األطفال يف الكالم نتيجًة لسريورة 
اللغوي هو الذي  تدريبية ترتبط مبفهوم املنعكسات الشرطية، بل إن وجود هذا النظام

  يعطي املقدرَة على النطق بعدد ال متناٍه من املقوالت.
ذلك أن اكتساب الطفل لّلغة ال يشبه ما يقوم به الكهل عند استذكاره املفردات 
املدرجة يف قائمة كان قد استظهرها، كما ال يكفي أن يطّلع اإلنسان على معجم 

  للقوايف حىت ينظم الشعر.



  لبانة مشوِّحسين، رئيس اجملمع، يف حفل استقبال د. كلمة الدكتور احملا
  

٢٤١

كي نظرية النحو التوليدي، اليت تؤكد أن مجيع اللغات وعليه فقد وضع تشومس
، حبيث ال تتميز كل لغة عن اللغات األخرى اواحدً  اأساسيً  اشكليً  ااملنطوقة تعتمد نظامً 

إال بطريقة تركيبها للمقوالت. وهو يرى أن الطفل ال يوَلد بدماٍغ أَْمَسح تبدأ االنطباعات 
طفل يتمتع منذ والدته مبقدرة على التمييز بني ما احلسية فيه بعد أن يرى النور، بل إن ال

. وقد اتواصليً  ايدخل يف جمال التعبري اللغوي يف أي لغة من اللغات، وما ال يصلح تعبريً 
قارن تشومسكي بني املقدرة احلركية اليت تتجلى عند الطفل منذ والدته، وهي مربوطة 

ال اإلدراك لتكوين الفاعلية اللغوية. مبراكز دماغية، وبني مقدرٍة ِخلقيٍة عنده ختدم يف جم
لنظاٍم حنوي جاهٍز، بل هي مقدرٌة لغوية تتيح له  الً وهذا ال يعين أن الطفل يولد حام

فرصة تعلم اللغة لُيربز كفاءته فيها بنطقه جملموعة من األلفاظ تشكل مجلًة ذات معىن، 
  والشك بأن األداء خيتلف بني طفل وآخر.

، بل هي من أسس اتارخييً  اًة حيوية وليست طارئً وبذلك تكون اللغة ضرور 
التكوين العقلي للجنس البشري، فاللغة هي مرآة الفكر، وهي من نتاج الذكاء 

  عن طريق عمليات ذهنية خارجة عن اإلرادة. البشري، يعيد إنتاجها يف كل مرة
حمدَّدة إن اللغات مجيَعها ميكن فهُمها ونقُل حمتواها إىل لغة املتكلم، ألن اللغة 

  ضمن قاعدة فيزيولوجيٍة وعقلية ال تسمح بوجود لغات ال ميكن فهمها.
إن السؤال املطروح اليوم هو هل أن تسهيل حنو اللغة العربية حيتاج إىل إعادة 

  النظر يف األسس اليت بـََىن عليها األولون.
يف األسلوب العقلي الذي اعتمدوه للوصول إىل  الً هل نقول إننا وجدنا خل

إن قانون القياس « )٢(د قواعد النحو وخباصة قانون القياس؟ يقول شوقي ضيفحتدي
عام، وظالله مهيمنة على كل القواعد إىل أقصى حد، حبيث يصبح ما خيرج عليها 

، وحبيث تُفتح األبواب على مصاريعها لُيقاس على القاعدة ما مل ُيسمع عن اشاذً 
م قد توسعوا يف  ».كم السديد، فهي املعيار احملالً العرب، وُحيمُل عليها مح إال أ

                                                           
 .٢٠٠٨دار املعارف  ٢٠شوقي ضيف املدارس النحوية ص )٢(
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قاعدة علة، ومل يكتفوا بالعلة اليت هي مدار احلكم بل  القياس والتعليل إذ طلبوا لكل
  وراءها ويف هذا إسراٌف وتعّسف. الً التمسوا عل

يعتمد عادات مكتسبًة بالتكرار كما توهم  اواملهم أن اللغة ليست نظامً 
أسلوب عقلي استقرائي جيعل  اجهم الذي يستند إىلالنحويون، الذين اعتربوا أن منه

ما وضعوه من قواعَد وأقيسٍة ُيشّكل األساس الذي تبىن عليه عملية التدريب 
الكتساب اللغة. وهذا ما جعل النحويني يف القرون املتعاقبة يتباَرون بني مدرسيت 

املثلى اليت  البصرة والكوفة يف إجياد تعليالت للتعليالت لعلهم يصلون إىل القاعدة
يكفي اعتماُدها جلعل املنطوقات تنسجم يف مجل مفيدة تكفي ألداء املعىن. وقد 
أغفلوا يف ذلك ما يعود الستعداد الفكر البشري صوَغ املقوالت واعتربوا التدريب 

  .الكتساب اللغة عند الطفل اواحملاكاة أساسً 
د األطفال، والبد أن نفيد ولذا فنحن نتوّخى نظرًة جديدة إىل كيفية اكتساب اللغة عن

من مفهوم النحو التوليدي لنسعى إىل إجياد األساليب اجلديدة واملبتكرة اليت تعتمد ما لدى 
الطفل من قدرات لغوية خلقية وتستند إىل كفاءته الطبيعية إليصاله إىل األداء املطلوب، 

للغوية، دون أن تُفرض للسياقات ا وذلك عن طريق املناهج املناسبة اليت ُتسرّع يف استبطانه
  يوافق كل مناسبة حتتاج إىل منطوق حمدد. اجامدً  اعليه قوالُب حتوي مضمونً 

إن تنسيق التعاون بني املختصني بأصول الرتبية وعلم النفس وبني املختصني بعلم 
 االلسانيات االجتماعية البد أن تَنتج عنه أساليُب تقبلها اللغة العربية مستندً 

  .من التعلق بالنماذج اجلاهزة الً اللغوية بد الكتساب السليقة
  أيها السيدات والسادة

إىل موضوع العصر الذي  ابسيطً  الً لقد تكلمت اليوم عن اللغة مبا أعتربه مدخ
  ميثله موقُع علم اللسانيات احلديث يف اجملال املعريف.
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قرة فلقد تعاقبت أجيال يف مضمار الدراسات اللغوية العربية وبرز عدد من العبا
احلقيقيني من أمثال اخلليل والزجاج وابن جين واملربد والسريايف وابن مالك، دخلوا إىل 
صميم اللغة ونفذوا إىل دقائق تراكيبها وأدركوا أدقَّ العالقات القائمة بني األلفاظ، 
ضمن إطار النظام اللغوي الذي انفرد العرب واملسلمون يف جالء نواميسه. وكل ذلك 

، فحفظوا اوز قرنني من الزمان، أشبعوا العربية خالهلا دراسًة ومتحيصً يف مدة ال تتجا
  عظمتها. هلا رونقها، واستكملوا هلا

حنن نعتز مبجهودهم وننظر بإكبار إىل نتاجهم، ولكننا نقف متساءلني: هل من 
كما يقول » أهل اللسان«مرتكزات جديدة مل يصل إليها العرب األوائل وهم 

و العريب القائم اليوم سيبقى الوسيلة الوحيدة لفهم روحية اللغة اجلاحظ؟ وهل أن النح
  العربية، وإدراك متفصل عناصرها مبا يسمح بتعلمها وتعليِمها؟

يف جممع اللغة العربية،  الً عام اإننا إذ نُرحب اليوم بالدكتورة لبانة مشوح عضوً 
العتماد  نرحب كذلك مبا ُتدخله معها من شغف بالدراسات اللغوية، واستعدادٍ 

لفهم أوسع للغتنا العربية، ما سوف يساعدها  االدراسات اللسانية احلديثة أساسً 
وزمالءها على حتديد الطرائق اليت تنتهي إىل تفعيل السليقة اللغوية الكامنة يف عقول  
كل فرد من أبناء البشر وذلك بأبسط الوسائل وأبعدها عن التعقيد والتقعيد، وكالمها 

 من إطارات جامدة.تقييٌد للفكر ض



  ٢٤٤

  
  
  

 عضو المجمع جورج صدقني األستاذكلمة 
  في حفل استقبال

   لبانة مشوِّح ةالدكتور 
  

  رئيس اجملمع الدكتور مروان احملاسين، األستاذ
  األساتذة العلماء أعضاء اجملمع

  أيها احلفل الكرمي
  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

شوِّح عضًوا جديًدا يف اليوم على موعد الستقبال األستاذة الدكتورة لبانة م نلتقي
وال مراء يف أن  .٢٠٠٨تشرين األول  ٣٠ي الصادر يف اجملمع مبقتضى املرسوم اجلمهور 

ا  ذا املرسوم تنطوي على معاين التقدير والتكرمي ملكانتها العلمية وسري تسميتها 
ج متيزت به سورية دائًما، وال  املهنية، غري أن ذلك يندرج، من جهة أخرى، يف سياق 

ج تكرمي املرأة، اليت متثل، عد عهد السيد الرئيس بشار األسد، أال سيما يف ديًّا، وهو 
 خمتلف املناصب بال استثناء، فال اح اجملال أمامها لتويلِّ أكثر من نصف اجملتمع، وإفس

ترتبع يف  أو عضًوا يف جملس الشعب، أو أن رةً أحد يستغرب اليوم أن تكون املرأة وزي
وملاذا نذهب بعيًدا، فإن املرأة قد بلغت يف  على كرسي يف مراتب القضاء.أاحملاكم على 

عهد الرئيس بشار األسد ما مل تبلغه يف أي قطر عريب، وذلك حني مسّيت السيدة 
  الفاضلة الدكتورة جناح العطار نائًبا لرئيس اجلمهورية.
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رمي هلذا العاِمل نعود حبديثنا إىل اجملمع فنقول: إن عضوية أي عامل يف اجملمع هي تك
وليست تكرميًا للمجمع. وأما عضوية املرأة يف اجملمع فهي تكرمي متبادل: وبيان ذلك أنه 

/ باعتماد انتخاب ١٥٤حني أصدر الرئيس بشار األسد املرسوم اجلمهوري ذا الرقم /
ا األستاذة الدكتورة ليلى الصباغ عضًوا يف اجملمع فإن هذه الزميلة الفاضلة قد كّرمت تكرميً 

ا كانت أول عربية تدخل جممًعا للغة العربية يف التاريخ، وهو لقب من عظيًما،  ذلك بأ
إىل أبد اآلبدين. ومن جهة  حقها أن تعتز به وتفخر، وال سيما أنه لقب دائم وباقٍ 

جممع اللغة العربية يف دمشق أن يعتّز ويفخر بأنه أول جممع لغوي  أخرى فإن من حقِّ 
لعضويته، وذلك اعرتافًا منه بأن النساء شقائق الرجال. وهذا اعتزاز  عريب ينتخب امرأةً 

طبيعي يرافق احلصول على املرتبة األوىل يف أي جمال، كاعتزاز جممعنا بأنه أقدم اجملامع 
  اللغوية العربية وأعرقها، وهذا قياس مع الفارق !

لعلمية قد اهتّمت من أن األوساط الثقافية واللغوية وا ،وال أدّل على ما ذهبت إليه
اهتماًما عظيًما بدخول امرأة إىل صفوف جممعنا، وآية ذلك أن األستاذ الدكتور شوقي 

اهللا ثراه، أجاب حني ُسئل عن احتمال انضمام  ،ضيف رئيس جممع القاهرة األسبق طّيب
ات ات املتفوِّقدنرحب باملرأة يف اجملمع، لكن السيّ «املرأة إىل عضوية جممع القاهرة بقوله: 
، الصادر يف ٤٢١٩٠(األهرام، العدد ذو الرقم ». يفضلن األعمال اجلامعّية على اجملمعّية

). وما زال األمل معقوًدا على أن يعمل جممع القاهرة يف ٣٢، الصفحة ٢٠٠٢/ ٦/ ١١
  .هذا االجتاه، ويف الزمن متسع دائًما لألعمال احلسنة، وإن طال انتظارها

  أيها الحفل الكريم
ج يف فتح األبواب كلها أمامها لتوّيل ما هي جديرة و رية يف تكرمي املرأة سو  إن 

والقضائية وغريها يف اجملتمع  به من مسؤوليات يف خمتلف النواحي اإلدارية والسياسية
ليس غريًبا على سورية اليت كانت دائًما وما زالت رائدة يف كل جمال، وليس جديًدا 
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اعتادت منذ فجر التاريخ أن حتمل رسالة  على دمشق قلب العروبة النابض، اليت
 العروبة واحلضارة إىل كل مكان. ولذلك فإننا ما زلنا نأمل يف أن حتذو اجملامع العربية

  حذو جممعنا، وأال يطول االنتظار كثريًا، فخري الرب عاجله. األخرى
ا يف وإذا كان الشيء بالشيء يذكر فإنين أحب أن أشري إىل أن الغرب مل يسبقنا كثريً 

جمال حترير املرأة وتكرميها وإعالء قدرها يف العصور احلديثة، وإذا أخذنا فرنسا، على سبيل 
املثال، فإن من املعروف أن املرأة يف فرنسا مل تنل حق االقرتاع يف االنتخابات التشريعية إال 

سية (وهي تعّد حبّق األكادميية الفرنإىل عيد انتهاء احلرب العاملية الثانية، وأن أول امرأة دخلت بُ 
توفيت سنة  )، اليتMarguerite Yourcenarجممع اللغة الفرنسية) كانت مرغريت يورسينار (

ا يف الثلث األخري من القرن املاضي. غري أن  ١٩٨٧ عن أربعة ومثانني عاًما، وكان انتخا
رأة حني يف تكرمي املبعيًدا اإلنصاف يقتضي أن نذكر أن هذه األكادميية قد بلغت شأًوا 

 'Hélène Carrère D(، العاملة املؤرخة هيلني كارّير دانكوس ٢٠٠١انتخبت، يف العام 

Encausse(  فيها أي لرئاسة األكادميية.ملنصب األمني الدائم  

  أيها الحفل الكريم
أما األستاذة الدكتورة لبانة مشوِّح، فوالدها هو حممد ناجي مشّوح، الذي ولد 

، والذي قدم إىل دمشق، وأقام فيها، وعمل يف ١٩١٨يف منطقة البوكمال عام 
ا مرموقًا، كما كان شاعرًا مطبوًعا. غلبت كنيته (أبو يعرب) الصحافة، فكان صحافيًّ 

ة. لقد ملكت العروبة عليه لك عنوانًا على عمق تعلقه بالعروبعلى امسه، وكان ذ
ا حىت إنه جعلها يف مقام رفيع فوق كل شي ء. ويف تقديري مشاعره، فأعلى من شأ

أنه رأى يف العروبة بديًال من العشائرية والطائفية والعائلية، وبكلمة واحدة وجدها 
رابطة جامعة للعرب، توّحدهم وجتمعهم وال تفرقهم، ورأى أن العروبة تتمثل يف 
الشهامة، والشجاعة، والكرم، واإليثار والتضحية، وقول احلق، وجندة امللهوف، 

غري ذلك من مكارم األخالق. ولقد صدق النيب العريب األمني والصدق، والكرامة، و 
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دستورًا  مكارم األخالقكانت ». ما جئت إال ألمتم مكارم األخالق«حني قال عنها 
لسلوكه يف حياته اليومية، مثال ذلك أنه حني قدم األستاذ زكي األرسوزي زعيم عصبة 

ا واسًعا من قادة العصبة، مث لقي ترحيبً مي يف أنطاكية الجًئا إىل دمشق، العمل القو 
ظهر اجملّن، وكان (أبو يعرب)  من حوله املنافقون منهم، وقلبوا له سرعان ما انفضَّ 

حينئذ فىت يف العشرين من عمره، وكان هواه مع العصبة، فأبت شهامته عليه إال أن 
يضع نفسه بتصرف األستاذ األرسوزي، وظّل بعد ذلك يقف دائًما يف صف 

  يده ويشّد من أزره.األرسوزي يؤ 
ويف مرحلة تالية، حني أخذ جنم العصبة باألفول، وبدأت سنوات املخاض لنشوء 
حزب (البعث العريب) كان أبو يعرب يف طليعة جيل تأسيس احلزب اجلديد من 

 ١٩٤٧الشباب من بعد قادته التارخييني. ويف صباح يوم اجلمعة الرابع من نيسان عام 
ًال حملافظة الفرات إىل جانب عث العريب وحضره (أبو يعرب) ممثِّ افتتح املؤمتر األول للب

عضًوا بارزًا يف العصبة ، وأحد الذين  لُ بْ األستاذ جالل السيد، الذي كان من قَـ 
خب رئيًسا للمؤمتر، الذي حضروا مؤمترها التأسيسي يف (قرنايل) بلبنان، والذي انتُ 

  عرف من بعد باسم (املؤمتر التأسيسي).بات يُ 
ا هو وأ ما والدة الزميلة الكرمية فهي من أسرة كرمية من مدينة دمشق، وجّد والد

احملدِّث األكرب الشيخ بدر الدين احلسين، الذي يرقى نسبه إىل الدوحة النبوية 
ا دمشقية أصيلة ولدت يف دمشق حاضرة  الشريفة، ومن مثَّ فإن زميلتنا احملتفى 

ريخ، وترعرعت يف هذه املدينة العريقة الفيحاء اليت امرة يف التااحلواضر، وأقدم عاصمة ع
تعوَّدت منذ فجر العمران أنه كلما هّب نسيم من صبا بردى، طاف برياحني الغوطتني، 

، وما وعرّج على الشوارع واحلارات والبيوت والعرائش، وأنصت بشوق إىل بوح اليامسني
اليت، رمبا، جعلت زميلتنا ليست هذه البيئة العطرة، هي أدراك ما بوح اليامسني! أو 

ا  ا فريدة بني مثيال   شقائق الرجال؟!من الكرمية احملتفى 
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  أيها الحفل الكريم
ا جعلين حائرًا: فماذا أما السرية العلمية للزميلة الكرمية فقد بلغت من الغىن حدًّ 

حبّد ذاته، فكيف  أذكر وماذا أدع؟! فأنا مضطر إىل االختصار الذي قد يكون خمالًّ 
  كون باألحرى إذا كان جائرًا.ي

  أقتطف من سيرتها الدراسية هذه اللمحات: -أوالً 
ا من جامعة دمشق بدرجة يف اللغة نالت اإلجازة  ١٩٧٧يف العام  - الفرنسية وآدا

  ا. وكانت األوىل على دفعتها يف كل سنة من سنوات الدراسة األربع.جيد جدًّ 
من جامعة دمشق  اجدًّ بدرجة جيد  نالت دبلوم الدراسات العليا يف اآلداب -

  .١٩٧٨يف العام 
) يف اللسانيات D. E. Aدبلوم الدراسات املعمقة ( ١٩٨٤نالت يف العام  -

  العامة من جامعة باريس الثامنة.
نالت شهادة الدكتوراه يف اللسانيات العامة يف اختصاص  ١٩٨٦ويف العام  -

، وذلك بإشراف عامل اجدًّ ف القواعد التوليدية (النحو والصرف) بدرجة مشرِّ 
  اللسانيات األمريكي ريتشارد كني.

  ومن سيرتها التدريسية هذه اللمحات: - ثانًيا
اللسانيات العامة ونظرية النحو يف قسم اللغة الفرنسية يف كلية اآلداب  أستاذة -

  ، وحىت اليوم.١٩٨٦جبامعة دمشق منذ العام 
أستاذة مقررات الرتمجة الفورية والتتبعية واملنظورة يف شهادات املاجستري يف  -

  املعهد العايل للرتمجة والرتمجة الفورية جبامعة دمشق.
أستاذة الرتمجة التحريرية االقتصادية يف شهادات املاجستري يف الرتمجة الفورية  -

ة والرتمجة الفورية جبامعة دمشق، البصرية يف املعهد العايل للرتمج - والتحريرية والسمعية 
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وكذلك يف دبلوم الرتمجة والتعريب يف قسم اللغة الفرنسية من كلية اآلداب من جامعة 
  دمشق.
تولت تدريس مقرري الرتمجة األدبية والسياسية لطالب السنة الثالثة يف قسم  -

  اللغة الفرنسية من كلية اآلداب جبامعة دمشق، وذلك لعدة سنوات.
تدريس عدة مقررات جامعية يف اختصاص الفكر القدمي وفكر القرن تولت  -

ا يف اجلامعة ويف عدد من املعاهد  العشرين، ويف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني 
  املتخصصة.

وهذا كله إىل جانب اإلشراف على أطروحات املاجستري يف النحو الفرنسي  -
عاين القرآن الكرمي، واملشاركة يف جلان احلكم والنحو املقارن، ويف علم الرتمجة وترمجة م

  على رسائل املاجستري والدكتوراه.
  من سيرتها العلمية والوظيفية: اتوهذه لمح - ثالثًا

  .١٩٧٨معيدة يف جامعة دمشق عام  -
وفدت إىل فرنسا للحصول على شهادة الدكتوراه يف اللسانيات العامة عام أُ  - 
١٩٨٠.  
 فأستاذ ١٩٩٦، مث أستاذ مساعد عام ١٩٨٦ام س يف جامعة دمشق عمدرِّ  -

  .٢٠٠٦جامعة دمشق منذ العام  يف
  وهذه لمحة عن سيرتها الثقافية العامة ومناشطها المهنية واالجتماعية، - رابًعا

  وفضًال عما ورد آنًفا فهي:
عضو مؤسس للمعهد العايل للرتمجة والرتمجة الفورية، ومكلفة رئاسة قسم  -

  .٢٠٠٧ه منذ أيلول عام الرتمجة الفورية في
ا يف كلية اآلداب جبامعة دمشق،  - عضو مؤسس لقسم اللغة اإلسبانية وآدا

  .٢٠٠٧ومكلفة رئاسة هذا القسم منذ أيلول عام 
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عضو هيئة حترير جملة جامعة دمشق للعلوم اإلنسانية، ومدققة معتمدة للغة  -
  .٢٠٠٠الفرنسية يف جمالت اجلامعة منذ العام 

  نة اجلودة واالعتمادية يف كلية اآلداب جبامعة دمشق.عضو يف جل -
منسقة التعاون بني جامعة دمشق ومعهد كورمانس للرتمجة والرتمجة الفورية يف  -

  .٢٠٠٦بلجيكا منذ آب عام 
ا العملية يف هذا اجملال تزيد ٢٠٠٦مرتمجة ومرتمجة فورية منذ العام  - ، وخرب

  (أو الكبائن).على ثالثة آالف ساعة عمل يف احلجرات 
عضو يف اللجان العلمية لعدد من املؤمترات والندوات العلمية يف اللسانيات أو  -

  عدد من الدول العربية واألجنبية.يف الرتمجة يف سورية و 
عضو هيئة حترير صحيفة (الغد) وحمررة الصفحات الثقافية فيها من العام  -
  .٢٠٠٤حىت العام  ٢٠٠٠
خبارية باللغة الفرنسية يف إذاعة دمشق ويف القناة الثانية احملرر األول للنشرة اإل -

  .٢٠٠٣حىت العام  ١٩٨٨يف التلفزيون العريب السوري من العام 
بعض الندوات والربامج الثقافية اإلذاعية منها: برنامج (رحلة يف  أعدت وقّدمت -

للعلوم والفكر رحاب املعرفة)، وهو برنامج إذاعي باللغة الفرنسية يتناول العصر الذهيب 
. ومنها (ركن الثقافة)، وهو ١٩٩٥حىت العام  ١٩٨٨عند العرب، وقد استمر من العام 

 -٢٠٠١كاملني:   مته على شاشة القناة الثانية عامنيوقدَّ ته برنامج باللغة العربية أعدَّ 
٢٠٠٢.  
  .٢٠٠٠و ١٩٨٧عضو جلنة انتقاء املذيعني وتدريبهم يف العامني  -
  املرتمجني يف بعض املؤسسات احلكومية.عضو جلنة انتقاء  -
خبرية وأستاذة زائرة يف املعهد العايل العريب للرتمجة والرتمجة الفورية التابع جلامعة  -

  الدول العربية ، باجلزائر.
وهو وسام » السعفة األكادميية برتبة فارس«على وسام  ٢٠٠٦حصلت عام  -

  فرنسي ال يناله إال املتفوقون.
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  العلمية األصيلة: خامًسا: البحوث

  البحوث المنشورة باللغة العربية في مجالت علمية محكَّمة: - ١
من احملاكاة اللغوية إىل االقرتاض النظمي (منشورات اجمللس األعلى لرعاية  -

  ).٢٠٠٧الفنون واآلداب، دمشق 
دراسة توليدية حتويلية للرتكيب املصدري املضاف يف اللغة العربية الفصحى  -
السنة احلادية عشرة، ربيع  -لعربية للعلوم اإلنسانية، العدد الثالث واألربعون (اجمللة ا
  ، جامعة الكويت، الكويت).١٩٩٣
  املوسوعة العربية، وهي حبوث تناولت، على سبيل املثال ال احلصر: ةصلححبوث مل -
ية، اللغة الفرنسية، اللغات الرومانية، اللغة الصينية، لغات التيبت، اللغة الالتين -

وحبوث يف اللسانيات واملدارس اللسانية فضًال عن حبوث تناولت شخصيات علمية 
  ابًا وشعراء من جنسيات خمتلفة.وكتّ 

  البحوث المنشورة باللغة الفرنسية في مجالت علمية محكمة: - ٢
علوم الفاعل يف املرتاض النظمي: املبين للمجهول اللغوية على االق من احملاكاة -

  ).٢٠٠٧الفصحى (جملة جامعة دمشق للعلوم اإلنسانية، اللغة العربية 
للرتمجة (جملة جامعة دمشق للعلوم تداولية  -يف سبيل مقاربة لسانية  -

  ).٢٠٠٧اإلنسانية، 
الناطقة بالفرنسية،  الفرنسية (مطبوعات وكالة اجلامعات إضمار اخلرب يف اللغة -

  ).٢٠٠٢باريس، فرنسا، 
لة البحوث اللسانية، جامعة باريس الثامنة، يف تفضيل اجلمل الصغرى (جم -
  .)، باريس، فرنسا١٩٨٤، ١٢العدد 
التكميم عن بعد واالشتقاق االمسي يف اللغة الفرنسية (جملة النماذج اللسانية،  -

  ، جامعة ليل، فرنسا).١٩٨٥اجمللد السابع، العدد األول 
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  الكتب المترجمة من العربية إلى الفرنسية: - ٣
  .)٢٠٠٨بية يف عصرها الذهيب (مطبوعات دمشق عاصمة الثقافة العربية، العلوم العر  - 
  ).١٩٩٦أيسر التفاسري تأليف د. أسعد حومد، اجمللد األول (دار البشائر،  -
  ومن الفرنسية إلى العربية: - ٤
القرن اإلسرائيلي، تأليف جاك دوروغ، وجيسي كارمل، شارك يف الرتمجة  -

  .١٩٩٩الدكتور قاسم مقداد، 
  مكافحة اجلرمية يف اإلسالم، تأليف د. موفق كزبري. -
  ومن اإلنكليزية إلى العربية: - ٥
االقتصاد اهلندسي، تأليف و. ج. سوليفان وآخرين (املركز العريب للتعريب  -

والرتمجة والنشر بدمشق، التابع للمنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم)، وشارك يف الرتمجة 
  ة دمشق: د. حممد نايفة، حممد اجلاليل، ود. حممد نزار العوا.األساتذة يف جامع

وبعد هذا كله، ما زال يف جعبة األستاذة الدكتورة لبانة مشوِّح كتابان قيد 
عىن مبراجعة الكتابة الصوتية للقرآن إىل أحدمها، الذي يُ اإلجناز، نكتفي هنا باإلشارة 

مرافقة برتمجة معاين القرآن الكرمي الكرمي وتصويبها، استناًدا إىل أحكام التجويد، 
  حلميد اهللا، دار ابن كثري للطباعة والنشر والتوزيع.

  أيها الحفل الكريم
نعلِّق على انضمام الزميلة الكرمية الدكتورة مشوِّح إىل صفوف  ،يف اجملمعإننا، 

ب اجملمعيني، أقول نعلِّق على ثقافتها العميقة وعلمها الواسع آماًال عراًضا، فأسالي
بائسة حتت وطأة جهل املرتمجني وركاكة الرتمجة، اليت احملدثني بالعربية قد غدت ركيكة 

باتت خطرًا دامهًا على األسلوب العريب املبني: فمن آثار هذا اجلهل أن املفعول املطلق 
ا عميًقا، وإمنا يكاد ينقرض حتت وطأة ركاكة الرتمجة اخلانقة، فلم يعد أحد حيب حبًّ 
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بصورة عميقة أو بشكل عميق. فما أشد حاجتنا إىل استعادة مجال التعبري باتوا حيبون 
باملفعول املطلق، وهذا يذكرنا بأن صيغة أفعل التفضيل أيًضا تكاد ختتفي وراء فهامة 

  املتنطعني للرتمجة.
وعلى صعيد اللسانيات أيًضا ما زلنا نفتقر إىل كثري من املصطلحات العربية، مع 

ار ابن جين رائد علم األصوات لوجدنا فيها اللؤلؤ واملرجان وكثريًا أننا لو غصنا يف حب
من املصطلحات العربية السهلة اجلميلة، اليت ميكن أن تغنينا عن بعض املصطلحات 

  ة على األفهام.الغربية، اليت كانت وما زالت عصيَّ 
  فيا أيتها الزميلة العزيزة الكرمية

يف جمالني  ية، وإمنا هو عمل تأسيسي شاقٌّ إن ما ينتظرك يف اجملمع ليس نزهة ربيع
رفِت جدر بالتصدي هلذا التأسيس مبا عأنِت َعلم بني األعالم يف كل منهما، وأنت األ

به من دأب ومحاسة ومثابرة ودقة علمية وقدرٍة على اإلجناز، مع وعٍد منا حنن القدامى 
  بأن نكون عونًا لِك يف كل حني.

  كاتهوالسالم عليكم ورحمة اهللا وبر 
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   ة لبانة مشوِّحالدكتور كلمة 
  هافي حفل استقبال

  
  املوقر رئيس اجملمع الدكتور مروان احملاسين، األستاذ

  جممع اللغة العربية أعضاء  األساتذة الفضالء
  احلضور السيدات والسادة

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
العربية خملصني هلا، ل الذكر وكان له حافظًا ... فقيَّض للغة احلمد هللا الذي نزَّ 

ينكّبون على كنوزها ينهلون منها، ويسهرون على إغنائها ورفع منارها. واحلمد هللا الذي  
كرَّمين بأكثر مما أستحّق، فشرَّفين بأن أقف بينكم يف هذا املقام الرفيع، وعسى اهللا أن 

ألكمل، وأكون عند ي ما انُتدبُت له على الوجه ا ألؤدِّ العزم الدافع والفكر النريِّ ميدَّين ب
  حسن ظنِّ من توسَّم يب خريًا، فأوقفين هذا املوقَف الكرمي.

وإنين ألمحد اهللا الذي هيأ يل األسباب، فسّخر يل يف صبويت من أضاء يل سراًجا منريًا 
وأخذ بيدي على طريِق العلم والشغف باملعرفة، فأنشأين على علو اهلمة، ومجّلين بانتمائي 

ا واحلرص على القومي وزرع يف نفس ي حب الوطن الكبري ولغته العربية اجلامعة، واالعتزاز 
ا جاهل وال حاقد، والعمل على أالَّ جيّف نبُع التجديد واالبتكار فيها.   أال يعبث 

أما بعد، فقد شاءت األقدار وحدها أن أختار احلديث عن سلف جممعي ما كنت 
ملنشأ: هو سليم بن روفائيل بن أعرف عنه، عن جهل مين، إال االسم والُكنية وا

قب بالدمشقي. ولعله هو الذي اختارين فانتدبين إلحياء ذكره. جرجس عنحوري امللَّ 
ذه املناسبة اجلليلة،  جاءين فبينما كنت واقعة يف َحرية من أمري عن أي سلف أحتدث 
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فانكفأت من باب الفضول ». وماذا عن سليم عنحوري؟!«من يهمس يف أذين: 
، فإذا يب أجد فيه جتسيًدا ملبادئ ُزرعت يف نفسي بهيُعيُنين على التعّرف  أتقصى ما

  فنشأُت عليها وآلت يب إىل ما أنا عليه اليوم قلًبا وقالًبا.
ها من مقالة كتبها استقيت ،ُص حياُة هذا اجملمعي اجلليل مبراحل أساسيةلخَّ تُ 

هو من أسرٍة »: امة العتاريخ األسر الشرقي«ف علوف مؤلِّ املسكندر األستاذ عيسى إ
، وما بلغ الرابعة ١٨٥٦اشتهرت بالعلم والفضل يف سورية ومصر. ولد يف دمشق سنة 

فلجأت أسرته إىل شاكر بك نسيب حممود  ١٨٦٠من سّنيه حىت وقعت أحداث سنة 
ندمي الصدر األعظم األسبق حتتمي به. أما هو فقد خطفه رجٌل من الُرعاع فبقي  ،باشا

له حيسبونه ميًتا. وعندما وجدوه أخذوه إىل بريوت فدرس فيها سنة عنده شهًرا وأه
فه األليمة واحدة عاد بعدها إىل دمشق لينُبغ يف مدارسها. مل ترتك يف نفسه حادثة خط

ا نُدبًا وال ُعقًدا، إذ غدا فيما بعد من النخبة املتنورة، وال الظروف الصعبة احمل يطة 
قه بالدراسات التارخيية، أن الِفنت وإنصافه وتعمُّ  فأدرك حبسه الوطين ومنطقه السليم

واحلروب اليت أثريت يف املنطقة باسم الدين إمنا وراءها مصاحل اقتصادية، والباعث عليها 
بانات أرباب الزعامات الذين يسعون الستضعاف الناس إشباًعا لرغبتهم يف أطماع ولُ 

  السيطرة واالستئثار باخلريات.
ه ومِرض، فرتك اليافُع املدرسة لُيعيل أسرته وهي سبعة. كان خسر والُد سليم ثروت

ارًا ويدرس ليًال، وتلقى معارفه بالكدِّ  كان يغفو واملصباح موقٌد بني نه  إ، حىت يشتغل 
يديه، وكثريًا ما أحرق ما حوله من أوراق بانقالبه عليها. مارس صغري األعمال وكبريها، 

كان صديًقا . ١٨٧٣ت يف جملس عكا التمييزي سنة إىل أن ُنصِّب رئيًسا لقلم اجلنايا
» اجلنةُ «هما يتومراسًال جملليًال س البستاين وولده سليم، فأقاماه وكمتني بطر للعالَّ 
دأب على العمل والدرس وجمالسة األدباء والرتحال يف األقطار املصرية ». اجلنان«و

يث انكّب على وضع  والسورية، ومراسلة علماء العصر يف كل بلد. عاد إىل دمشق ح
الذي بفضله حظي مبكانة رفيعة لدى اخلديوي إمساعيل فمنحه » ز الناظمـكن«كتابه 
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ثالثة امتيازات ملطبعة (االحتاد) و(جملة الشمس) العلمية األدبية ولصحيفة (مرآة الشرق) 
نها مقاالته السياسية. فجلب من بريوت مطبعة وعماًال وأصدر (مرآة الشرق) اليت ضمَّ 

ه احلكم األجنيب. اتصل حينها بآل تقال رْ اسية ومباحثه األدبية اليت نادى فيها بكُ السي
ومجال الدين األفغاين وحممد عبده وعلي باشا مبارك وسواهم من أعالم النهضة العربية.  

زلته فيها كبرية، يكتب يف معظم صحفها ـكان يتجّول بني األستانة وسورية ومصر ومن
ا، ينظم وخيطب،  وملا وقعت احلرب الكربى نُفي  طابع.ويؤسس اجملالت وينشئ املوجمال

إىل األناضول مث عاد إىل بريوت ليتبوأ مناصب مهمة ويقضي بقية أيامه يف الكتابة 
  .١٩٣٣والتأليف إىل أن وافته املنية سنة 

نال عدًدا من األومسة العثمانية إضافة إىل وسام القديس سلفسرت والقديس 
بابا، ورتبَة ضابط من مجعية الصليب األمحر ووساَم االفتخار بطرس من قداسة ال

التونسي، وصار عضًوا يف اجملمع العلمي اإليطايل وجممع الفنون واآلداب البلجيكية 
  واجملمع العلمي العريب يف دمشق.

آثاره كثرية، منها الدواوين والدراسات، طُبع بعُضها وظل البعُض اآلخر خمطوطًا، نذكر 
ز الناظم ومصباح اهلائم) أو (القالئد الدرية يف فرائد ـبيل املثال ال احلصر (كنمنها على س

اللغة العربية)، و(سحر هاروت) و(السحر احلالل) و(عكاظ يف شؤون العرب قبل اإلسالم) 
و(فلسفة اخليال) أو (الشاعر الساحر والفيلسوف احلكيم)، إىل جانب مقاالت وروايات 

ا نُفي يف احلرب ومسرحيات بالفرنسية والرت 
ّ
كية والعربية. ولقد نُكب ببعض كتبه املخطوطة مل

  إذ أحرقها أهل بيته خوف أن يكوَن فيها ما يُؤخُذ عليه فُيقتل. ،الكربى
ة يويف معرض حبثي عّما ينري مالمح هذه الشخصية اجملمعية، استوقفتين صورة مشس

خمطوطاته اليت وقعت  للعنحوري ظهرت يف مقال املعلوف، وتكرر ظهورها يف عدد من
عليها. فإذا به رجٌل دقيُق اجلسم، صغري احلجم، ضيُق املنكبني، كثُّ الشاربني، كبُري 
اء الطلعة، لكنه الفت بني  األنف؛ باختصار شخص أبعد ما يكون عن الوسامة و
ا عن األنظار  أقرانه، متمّيز باجتماع األضداد: فصغُر حجمه ووقفُته اليت يكاد يتوارى 
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شي باخلجل والتواضع واإليثار، لكّن ِحّدَة نظراتِِه تنبُئ جبرأة وذكاء مّتقد وبصرية نافذة ت
  ال َختفى على العني اجملّردة.

ولقد آثرت البدء بقراءة ما كتب وهو كثٌري وافر، قبل قراءة ما ُكتب عنه وهو شحيح 
ليه من مراتب علميٍة تاج فكره الذي أوصله إىل ما وصل إين أميُط اللثام عن نِ نادر، علَّ 

، عن كتاب ١٩٢٥رفيعة. فوقعُت له أوًال على دراسٍة نقديٍة ُنشرت يف جملة اجملمع يف سنة 
مة حممد كرد علي، وكان آنذاك رئيس اجملمع العلمي العريب. ومل للعالَّ » القدمي واحلديث«

 أوحى تكن الصورة اليت تبدى يل عليها من خالل نقده لتختلف يف جوهرها عن تلك اليت
ا رمسه. فقد رأيت فيه قارئًا ثاقب ا علومات التارخيية، ال لنظر وناقًدا شديد التدقيق يف امليل 

يتغاضى عن األخطاء اللغوية أيًّا كان مرتكبها ومهما بلغ من علو شأن، رافًضا ما ال يرضى 
علن، ة اللغوية، ميّيز يمن أرباب هذه الصناعة، شديد احلساس ون املهرةُ به اجمِللُّ 

ُ
ضمر من امل

ُ
امل

  ن املصرّح به لغويًّا.ا مواملقصود دالليًّ 
يف  وُحِفظت يظهر العنحوري من خالل مؤلفاته، وجلُّها صور ملخطوطات مجعت

مكتبة اجملمع، رجًال ُفِطر على حب اللغة العربية الفصحى واالشتغال بقيد أوابدها 
ح من األلفاظ ما درجت ملعاين، رجَّ األساليب غينَّ ا وأشعارها. كان فصيح العبارة، طليَّ 

ر استعماله بني الكتبة، إذ كان يرى البالغة بوضوح العبارة واإلفهام، ال به األلسن وَكثُ 
ام.   بالتغريب واإل

ا بإتقانه للغة العربية، وهو العارف لعدد ا متمسًكا بعروبته، معتزًّ كما كان وطنيًّ 
ُز الناظم ومصباح ـكن«صّدر كتابه من اللغات األخرى كالرتكية والفرنسية. وقد 

بالبيتني التاليني، اللذين حيمالن ِعظًة للشباب العرب املهتمني بتعلم اللغات » اهلائم
ا:   األجنبية أو التخصص 

ـــا  يـــا مـــن غـــدا لِلغـــات الُعـــرِب ُمرتًَِّك
  

 الُعْجـِم ِمـن ِصـَفِته وَمن ِطالُب لغـاتِ   
  

ُــــهُ ْخــــمــــا فَ   رُة املــــرِء أن عّمــــْت معارِف
  

 كـــــلَّ اللغـــــاِت وكـــــان اجلهـــــُل يف لغِتـــــه  
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مل جيد أعزَّ على قلبه من وطنه يُهديه عمله، ويعتذر له عن تقصريه يف اإلنتاج. وحني 
في إىل بالد األناضول ومل جيرتم ذنبًا، وال ارتكب معصية، عاىن األمرّين وكابد الكَمَد واخلِزي نُ 

قابل نفيه جبأٍش رابط، إال أنه ما  . وهو وإن١٩١٩و ١٩١٦يف منفاه الذي امتد بني عامي 
فتئ يرنو بناظريه إىل وطنه يتوق إىل ترابه الطاهر، كما الطُري لسماء احلرية. يقول يف إحدى 

  قصائده الوجدانية اليت تعود لتلك الفرتة الكمداء من حياته:
 فأنـــــا املســـــافُر يف العـــــراِء وخـــــاطري

  

 مـــــــــا بـــــــــَني أربـــــــــاِض الشـــــــــآم مـــــــــوزّعُ   
  

 مـــــــن أصـــــــبو هلـــــــا مســـــــتطلًعا آثـــــــارَ 
  

ــــــــــــرَعُ     وْجــــــــــــًدا وقلــــــــــــيب باألمــــــــــــاين ُمتـْ
  

 حــــىت إذا مــــا الفجــــُر جــــاَء ُمهــــروالً 
  

ـــــــــــأثواِب اَحلـــــــــــداِد وخي   ـــــــــــعُ يُلقـــــــــــي ب  ل
  

ــــــوراِء جيوَشــــــهُ  ــــــُل يســــــَحُب لل  واللي
  

 وعليـــــــِه ِمـــــــن ِخـــــــزي التقوقـــــــِع بـُْرقُـــــــعُ   
  

ــــاُر مــــن أحببُتهــــا  الحــــت لــــديَّ دي
  

 والطــــــــُري تصــــــــَدُح والشــــــــذا يتضــــــــوَّعُ   
  

 فسي آدًما قـد عـاَد ِمـنْ فحِسبُت ن
  

ـــــــــــعُ    ـــــــــــان ويرَت  منفـــــــــــاُه ميـــــــــــرَُح يف اجلن
  

 فاجنــــــــاَب عــــــــّين كــــــــلُّ مــــــــا عانيتُــــــــهُ 
  

 وطفقــــُت أشــــدو كاحلمــــاِم وأْســــَجعُ   
  

ضة الشعر أو «وغوطتها، ومما قاله يف وصف حماسنها يف كتابه  دمشقَ  قَ شِ عَ 
  »:السحر يف الّدر

ـــة يف الَرحـــب بـــل هـــي آيـــةٌ   هـــي غاي
  

 هي منتهـى اإلحسـانِ يف اُخلصِب بل   
  

 هُ بَــــــــنْ روٌض يلــــــــي روًضــــــــا وحقــــــــٌل جَ 
  

ــــــــــــــــــٌر    ــــــــــــــــــهُ حقــــــــــــــــــٌل و  ــــــــــــــــــرانِ  جنَب
  

 وِشـــــــــعاُب أوديـــــــــٍة تُصـــــــــبُّ ســـــــــيوهلا
  

 مـــــــــن شـــــــــاهٍق كـــــــــالربِق يف اللمعـــــــــانِ   
  

 مـــــــرأى تِضـــــــلُّ بـــــــه العقـــــــوُل نضـــــــارةً 
  

 لــــــــــــوال اعــــــــــــرتاُض شــــــــــــوامِخ البُنيــــــــــــانِ   
  

 بعَضـــــــها وحماســـــــُن لـــــــو نـــــــاَل عـــــــدنٌ 
  

 يانِ مـــــــــــــاَل للعصــــــــــــــ مـــــــــــــا كــــــــــــــان آدمُ   
  

الشعر الغزيل دون املراهقة وأودعه حبّه للجمال وافتتانَه باملرأة وتقديرَه واحرتاَمه هلا،  مَ ظَ نَ 
الة من العفة. وسّجل نظًما آراَءُه يف احلياة والفلسفة واألخالق والسياسة،   فأحاط عشقه 

وتشجيًعا على  ،ضلكما أنه نظم املديح واهلجاء والرِثاء، ومل يكن مدحه متلًقا بل عرفانًا بف
  أو إظهارًا للحق. ه جتنيًا بل دفًعا لتجنٍّ كارم األخالق، وال كان ِهجاؤ م
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صوره ا يف من الوصف احلسي عموًما وأبدع فيه. وِشعرُُه وإن جاء تقليديًّ  رَ ثَـ كْ أَ 
ءات واملؤثرات الثقافية الشرقية اعدون تكّلف بالتناص واالستد وإيقاعه، إال أنه غينٌّ 

   ثقايف ال ريب فيه.هذا ناشئ عن سعة اطالٍع وغًىن والغربية، و 
بتناوهلا موضوًعا واحًدا.   هلا عناوين خمتصرة تنبئ نظم املقطوعة والقصيدة ووضع

كما نزع يف نظمه إىل األسلوب العصري الذي اشتهر به آنذاك شاعران مها خليل 
عات العصر اخلوري وفرنسيس فتح اهللا مراش احلليب، فكان هو ثالثهما يف وصف خمرت 

واكتشافاته، كاآللة البخارية والسفينة وقطار البخار وسكة احلديد ودوالب البريق 
، »حيتاَن إبليس«وأسالك الربق، وآلة البيانو، واملنطاد والغّواصات أو ما أمساه 

، »املِسمع«، واهلاتف أو »رقعة اجلغرافية«، واخلارطة أو »املرائي الناطقة«والسينما أو 
  ».ْنُف واحلاكيالطَّ «وغراف أو والفون باء،ونور الكهر 

املرحلة الثانية مث حتّول إىل الكتابة يف موضوعات فلسفية عمرانية أخالقية نظمها يف 
الشاعُر الساحر  فلسفة اخليال أو«وهو ما جنده يف كتابه  من حياته يف املنفى،

/ ، واحلريةحيث يسيطر على فكر السليم تضاد اجلهل/ والعلم ؛»موالفيلسوف احلكي
والقيد، والنور/ والظلمات، واحلكمة/ والتعّصب. كان من أولئك التنويريني الذين 
ة يعملون يف الظلمات ِمشكاًة، ويف اجملاهل هداًة. آمن بالعقل ركيزًة أساسية للحري

ل واملساواة، ودعا للتحرر من البايل من التقاليد اليت والتقدم، وباألخالق أساَس العد
ورأى يف التعليم وسيلة لإلصالح األخالقي. لكن إميانه بسلطان العقل  تكبل الفكر،

ودعوته لالحتكام إليه مل يكن يتعارض وإميانه باخلالق العظيم، املبدع احلكيم، الذي 
زي ويثيب. بل لقد أنكر، وهو رجُل العلم، االستكبار واجلحود، واستهجن املعرفة جيَْ 

دي. اليت تنقُض األدياَن وتقوُِّض أركان   العقيدة فُتِضلُّ بدل أن 
أخذت عن الشرِق «كان رائًدا من رواد النهضة، أعجب باحلضارة الغربية اليت 

نباط ، واحتكمت للعقل، وانتهجت االست»كوكًبا مث حّولته إىل بدر منري  احلضارةَ 
بوع املالذ، وكلما استْنَضْحتُه فاضت نْ يَـ «ل كما يصفه قعواالستقراء واالستحداث. فال

  ».ليك به املَِننع
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جامًعا االنتماء القومي العريب، إىل كان نابًذا للجمود الفكري والتعّصب بأشكاله كافة، 
االنفتاح على النافع الصاحل من عادات الغرب، مبا ال َيضرُّ بأخالقنا وشعائرنا وتقاليدنا ولغتنا. 

ون إال باحتاد السواعد،  آمن بأن احلضارة البشرية هي نتاج الشعوب مجيًعا، وأن بناءها ال يك
ا ، وليس كل جديد مفيدً اقدمي عظيمً  فليس كلُّ ». العلم ال يُرجى لعقٍل جامد«كما أن 

ي، كان يضرُب على وتر التجُدد اجلانب. وعلى َمسِْت اجملمعي األول حممد كرد عل مأمونَ 
  عتدل مع احلرص على ما لنا من نفيس الرتاث بعد إصالحه.امل

ل العلم، وانبعاث أقالمهم من عقاهلا، ألن يف ذلك جالء فك قيد رجاإىل  دعا
لظلمات اجلهل واستواء العقل الرجيح على عرشه. عندها فقط يزول التعّصب 

  ويضعف سلطان التضليل.
باألخالق والعفة  نَّ ن، ليتزيَّ هُ واملعارف اليت تعصمُ  اآلدابَ  كما دعا لتعليم البناتِ 

، واصًفا حال املرأة »الشعر أو السحر يف الدرّ  ضة«والعلم املفيد. يقول يف كتابه 
  وهو حال يبعث يف رأيه على الشجن: الشرقية آنذاك،

ـــــافعٍ  ـــــٍم ن  حمبوســـــٌة عـــــن كـــــِل عل
  

 للعقــــــِل واألخــــــالِق والوجــــــدانِ   
  

 جهــــــٌل وِكــــــٌرب ســــــائداِن وحيلــــــةٌ 
  

ـــــــــــــانِ    ـــــــــــــاملكِر والُبهت ـــــــــــــٌة ب  مقرون
  

 إالّ اليت ُعِصمْت ونالت ِقسـطها
  

ًــــــــا وتربيــــــــًة وظُــــــــ    رَف معــــــــانِ أدب
  

بإنصاف املرأة  وما يِصّح على النساء يِصّح يف رأيه على الرجال. فقد نادى
ا بالرجل. وكما دعاها للتزين باألخالق والعفة دعا الرجل لصون النفس عن  ومساوا

  الزلل، وعّد ُحسَن الشمائل قوام العمران:
م  ســألوا الصــواَب عــن النســاِء أجــاَ

  

 ســـواءُ  إن النســـاَء لكـــل الرجـــالِ   
  

 لكـــــنَّ عثـــــراِت النســـــاء لـــــديُكم
  

 داٌء وعثــــــــــــــراُت الرجــــــــــــــاِل دواءُ   
  

ج الشارحكان شاعًرا بليًغا إىل جانب كونه باحثًا  املعّلم.  متمكًنا انتهج يف شعره 
وشرح متنه بشروح لغوية » سحر هاروت«وقد جتلى جهُدُه واضًحا من خالل نظم 

وكأين به موسوعةٌ سعة ثقافٍة وغزارة علم.  على وأدبية وتارخيية وميثولوجية وفلسفية، تنمُّ 
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ستعصي ته، وال عبارًة أو لفظًة خشي أن يشاملة، ال يرتك َعلًما إال وعّرف به وذكر سري 
. كما جلأ إىل عنونة بعض قصائده بوجه فهُمها على القارئ إال وشرحها بأسلوٍب أدٍيب طليّ 

ا  ، »الِطباق يف التورية«، وأخرى »ستعارةاال«البالغة الغالب فيها: فهناك قصيدة عنوا
حّرف«، و»التغاير«، مث »االستعارة والتشبيه«، ورابعة »التلميح«وثالثة 

ُ
» اجلناس امل

وها هو يعنون مقطوعة من »... التوليد«و» املطلق«و» اجلناس املشتق«و» التوليد«و
  حيث يقول:» التوريةُ يف القَسم«بيتني: 

ـــــــــــــــا أن تثنَّـــــــــــــــت
ّ
ـــــــــــــــُت مل  قل

  

 ب اخليـــــــــــــــــــــزرانِ كقضـــــــــــــــــــــي  
  

 نيــــــِك قالــــــتمــــــا الــــــذي يـُثْ 
  

ــــــــــــــــــــــاين   ــــــــــــــــــــــيَس يل واِهللا ث  ل
  

كما حبث يف أصول بعض األقوال واألمثال، وضّمن دواوينه معلوماٍت جغرافيًة عن 
مدٍن وأقاليم ومكتشفات وخمرتعات. ونظم مقطوعًة من تسعة أبياٍت عن مزايا اللغات، 

والصينية واليابانية والفرنسية واإلنكليزية  فتحّدث عن الفارسية والرتكية والعربية واألرمنية
  واألملانية، لكن وصفه هلذه اللغات مل يتعدَّ احلدود االنطباعية البحتة.

بعض مقاالته وثائق تارخييًة هامة يفيد منها مؤرخو السياسة واألدب والصحافة  دُّ عَ تُـ 
قيقي للصحافة العربية فسجل فيها للتاريخ أن الرائد احل ١٩٣١العربية، كتلك اليت سطرها عام 

الًفا بذلك فيليب طرزي صاحب كتاب اق، خميف مصر هو الصحفي املصري أديب إسح
  ظهر وتوارى من السجالت. ما، مستنًدا إىل ما هداه البحث إليه في»تاريخ الصحافة«

» األديان أساس الُعمران«ومتهيُده » اجلنُّ عند غري العرب من أمم الشرق والغرب«كتابه 
وهو مقالهٌ موجزٌة حسنُة التبويب، ». مبحث اجتماعي عمراين ال ديين جديل«يِصُفه  هو كما

دقيقُة النقل، أتى فيها على ما عند غري العرب من أمم الشرق والغرب من اعتقاد يف اجلن، 
مستشهًدا على ذلك مبا ورد يف أسفارهم وأشعارهم وأحكامهم والنوادر اآلتية على وصف 

جهًدا كبريًا يف التنقيب عن مواده، ليدحض زعم من زعموا أن العرب أحواهلم. ولقد بذل 
متفرّدون دون سائر الناس يف االعتقاد باجلن، ويربهن أن هذا االعتقاد منتشر بني البشر يف 

دفع إىل منه أمة. وقد هدف من وراء حبثه هذا  شىت أرجاء املعمورة، ال يُستثىن منه قوٌم وال تربأُ 
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م. أما هدفُه البعيد فكان السعي ملعرفة اآلخر بغية التجين عن العرب و  ثقافتهم وحضار
  الوصول ملعرفٍة أفضَل وأعمق للذات والنفس اإلنسانية.

ا ديدنَه الوحيد. فوضع   نشأ العنحوري على حبِّ العلوم العربية حىت أصبح االشتغاُل 
تاب موسوعي طالع وهو ك». عكاظ يف شؤون العرب قبل اإلسالم وحالتهم املدنية«كتابه 

قني، ومجع شتيت ما تركته لنا اجلاهلية من أشعار وأخبار، احملقِ  ثقاتالألجله مئاٍت من أسفار 
مث سافر على نفقته اخلاصة يف رحلة حبثية إىل طرابُلس ومحاة، فوجد فيهما، حبسب قوله، 

له زاًدا يف نسج مكاتب عامرًة، انتقى منها ما وجد فيه الفائدة مما كان أصحَّ سنًدا، فكانت 
ىل األشعار اجلاهلية واآليات القرآنية واألحاديث ند يف استخراجاته إأبواب كتابه وفصوله. است

ن متمحًِّصا أقوال أئمة املفّسري ،والسري والتفاسري والتواريخ الصحيحة والعهد القدمي ،النبوية
سبها طوال مثانية عشر عاًما وأشهر ذوي األنباء املدققني، مضيًفا مما ختّري منها إىل خربة اكت

أنفقها يف طلب العلم. ومل يكتب ما كتب دون استقصاء، ومل يأخذ بظاهر الكالم، بل أعمل 
، مث أتى بقراءة علمية ي واالختيار ممن يُركن إليهم من ثقات املؤرخنيالعقل يف التنقيب والتقص
  موضوعية لكل ما سبق.

العرب قبل اإلسالم، اشتمل على  حبق موسوعًة شاملًة عن أحوال» عكاظُ «يعد 
دراسة مفّصلة جلغرافيتهم، وتارخيهم وطبائعهم ولغتهم، واملهن اليت مارسوها من رعي 
م. كما  م وخرافا م، وديانا وزراعة وصناعة وجتارة، وعلومهم ومالعبهم ومراكبهم وفنو

لزواج والطالق فّصل يف تزيّنهم وطريقة جلوسهم ومشيهم، ومكانة املرأة فيهم، وعادات ا
ألفاظ العرب الدالة على أثاثهم والوالدة واملآمت. وقد تضّمن قوائم مرجعيًة شاملة ب

م ومرا وآ م اجلراحية؛نيتهم ومواعينهم ولباسهم ومتاع بيو فأتى  كبهم وآهلتهم، وأدوا
ني يضع ب ا ييّسر على العاملني يف األلفاظ العربية املعاصرة مهمتهم، إذبذلك مرجًعا هامًّ 

ا يف البحوث املعجمية أيديهم ذخرية غنية من األ لفاظ الرتاثية اليت ميكن االستئناس 
  احلديثة.
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ضمن دراسات التحليل النفسي » كتاب عكاظ«ميكن تصنيف كذلك 
والسلوكي، إذ حيلل سلوك العرب قبل اإلسالم ويردُّه إىل بعض العوامل النفسية 

ا الشخصية العربوالسما املوصوفة باألنفة، املعروفة بعزّة النفس،  ةيت اليت اتصفت 
واملطبوعة على احلرية، وردَّ إليها موقفهم من مفهوم اُحلكم والدولة والقانون واالنتماء، 

م من األمم األخرى. م جبريا   وسلوكهم االجتماعي وعالقا
بع مبا يبعث على اإلعجاب منهجية البحث العلمي احلديث، من دقة انتقاء اتَّ 
ادر، وسعتها ومشوليتها، ودقة مراجعتها وحتليلها بغية اخلروج باستنتاجات منطقية املص

مدّعمة باحلجة والربهان. كما أنه اتبع منهجية علمية يف دقة التوثيق وأمانة اإلسناد 
  وحسن التبويب ووضوح السرد.

ذ وهو على سعة علمه اعتمد لغة العامل املتواضع الذي ال يقطع برأي وال يغلق مناف
على ما «و» غالًبا ما«و» األرجُح أنّ «عبارات خمففة حنو:  عملالشك، وغالًبا ما است

  ».(من أمثال ابن خلدون)قاله فالن... 
  العلم والبيان: وأخريًا ها هو ذا يقرئكم السالم، أهلَ 
 قــــــادُة النــــــاس للُمــــــىن واألمــــــاين

  

 الِعلـــــِم ســـــادُة الِعرفـــــانِ  خـــــادمو  
  

 لنـــاصـــفوُة اخللـــِق أنفـــُع النـــاس ل
  

 ِس ُمحــــاُة األقــــالِم أهــــُل البيــــانِ   
  

 ســـاهروَن الليـــَل الطويـــَل أفكـــارًا
  

 الخــــــــــرتاٍع أو المــــــــــرتاِع معــــــــــانِ   
  

 طالِــــُب العلــــم جيتــــين كــــلَّ زهــــرٍ 
  

ـــــِه نفـــــٌع كالنحـــــِل يف بســـــتانِ     في
  

 مث يُلقــــــي شــــــهَد اخلليّــــــة حلــــــًوا
  

 لســــــــــواُه مــــــــــن بــــــــــين اإلنســــــــــانِ   
  

الباحُث ورجُل العلم القويُّ ديُب و ذا البعد اإلنساين، جّسد العنحوري األ
عروبته، الصورة املثلى للمجمعي صاحب الفكر املستنري والعقل املبدع االنتماء إىل 

 والضمري احليّ 
َ
للعروبة، بل خدمة  دمةً بتقوية عمادها، خِ  ينِّ عِ ، املشتغل باللغة امل

  لإلنسانية مجعاء.
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  وأما بعد...
  يقول جربان خليل جربان:

ا العامة، فإذا إمنا اللغة م« ظهر من مظاهر االبتكار يف جمموع األمة أو يف ذا
هجعت قوة االبتكار، توقفِت اللغة عن مسريها، ويف الوقوف التقهقر، ويف التقهقر 

  ».املوُت واالندثار
بنا، ومستقبلها مسؤوليتنا دون سوانا، فإذا  إن اللغة رهن بأهلها، ولغتنا العربية رهنٌ 

ع اغتنت، وكان مستقبلها عظيًما كماضيها، وإذا تراخينا واستكّنا مبد  رما حتلينا بفك
فتأيت لغاٌت أخرى أقوى وأكثر حيويًة لتُحلَّ حملَّها لغَة علٍم  ،تقهقرت واضمحّلت

ى بنا أن نتقصَّ  وتواصل. إننا يف عصر تيّسرت فيه أدوات البحث واغتنت، فحريٌّ 
درب السلف الصاحل، فال نكتفي ى باحلكمة للمضي على معارف املاضي، وأن نتحلَّ 

نأ جبَىن مبجد  ، وال نغلق عقولنا على كل جديٍد نافٍع، غرينا، وال نركن ملا قبلُ  غابر، وال 
كي حنُرس اللغة بإغنائها، دون اخلروج حباٍل عن روح هذا اللسان أو اإلتيان مبا ينبو عن 

  القياس، أو متُجُّه األذواق.
ورت يف مجيع مناحيها الصوتية واللفظية والرتكيبية وإذا كانت اللغة العربية قد تط

والداللية، وإن يكن بدرجات خمتلفة، فقد ظلِت املعاجُم والبحوث اللغوية يف معظمها 
  قاصرًة عن مواكبة هذا التطور، بل حتّولت لدى البعض إىل ذريعة لرفض التطور وحماربته.

ا كانت
ّ
 تقتصر على مجلة مفردات اللغة العربية، كسواها من لغات البشر، ال ومل

أي  ،وألفاٍظ ومصطلحات، بل هي كلٌّ متكامل، ال تقوم إال بعناصرها كافة: الشيءُ 
عجمية والداللية، وعِ 

ُ
أي النحُو  ،ة الشيءلَّ مكّونات اللغة الصوتية والصرفية والرتكيبية وامل

فاظ وخصائُصُه ومبادئه العامة، فإن جهودنا ال تقتصر على إجياد مقابالت األل
واملصطلحات اليت تُفرزها احلياة العصرية والعلوم احلديثة، بل تتعداها إىل استمرار العمل 
على الكشف عن علة األشياء وقوانينها، مبا مينع تصدّع بىن اللسان العريب القومي، 



  كلمة د. لبانة مشّوح يف حفل استقباهلا 
  

٢٦٥

ويرأب الصدع بني التنظري والتطبيق. وإن أي جهد يبذل يف هذا االجتاه إمنا خيدم 
وًال، والفكر العلمي عموًما، ويُعّد خطوًة على طريق الرتغيب باللغة اللسان العريب أ

العربية وتيسري تعّلمها وتداوهلا، ويتيُح لنا، ضمن أطر نظرية حديثة، اإلفادة من وافر ما 
تقّدم من نتاج علوم اللغة العربية اليت متّخضت عنها عبقرية فذة وقدرة على التحليل 

النحوي خصوًصا، والنظريات اللسانية  تعّمقنا يف الدرس يب فيها. فكلماوالتعليل ال ر 
نا من عظمة النحاة العرب األفذاذ، الذين سبقوا تشومسكي بقرون عموًما، تيقَّ احلديثة 

عدة إىل نظرية العمل، ومّهدوا لنظريته العامة املتكاملة يف حاالت اإلعراب، وأخريًا 
العلة اليت حتكم ترابط األشياء ومتاُسَكها  وليس آخًرا سبقوه إىل النظر إىل النحو على أنه

يف كلٍّ ُحمكم التنظيم. وها هو اخلليل بن أمحد الفراهيدي يف القرن العاشر امليالدي، 
عها من نفِسه فيقول اخرت  الِعلل عن العرب أم ذَ خَ أَ أَ الثالث للهجرة يرّد على من سأله 

مها، وقام يف عقوهلا إن العرب نطقت على سجيَّتها وطباعها، وعرفت مواقع كال«
، وهو بذلك قد سبق بعشرة قرون اللسانيات اإلدراكية يف حماولتها اإلجابة على »ِعلَُّته

اللغة إدراًكا بالسؤال الكبري الذي تطرحه اليوم، أال وهو كيف يعمل الدماغ البشري 
  وتوليًدا.

تطورها قانون التطور. واللغة يف لخضعت اللغة العربية إذن كسواها من اللغات 
قدة العُ «. ولقد بات واضًحا تفاقم األيسر واألسهل تسلك املسار الذي يقودها إىل

لدى الكثريين من الناطقني بالعربية وعلى املستويات كافة. فهل يكون » اإلعرابية
هي  ،التسهيل والتيسري بإسقاط اللواحق اإلعرابية؟ إن إسقاط حركات اإلعراب عن لغة

يقطعها عن جذورها ويفقدها الكثري من خصائصها  ،اقيةيف جوهرها إعرابية اشتق
إذ يفقده أحد العناصر املعرفية اهلامة اليت  ،الرتكيبية، بل إنه يُفقر املبحث اللغوي مبجمله

ترُدُف السعي لبلورة نظريات متكاملة يف هندسة الشق اللساين من الدماغ وآليات 
الدارسني للغاٍت فقدت حركات االكتساب اللغوي. وحسبُنا أن نعلم أن اللغويني 
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تعّوضُهُم  عّلها» دةباجملرّ «ا، افرتضوا هلا عالماٍت إعرابية وصفوها ا أو جزئيًّ اإلعراب كليًّ 
لواحقنا اإلعرابية، فتكوُن مبثابة مؤّشر يقود إىل الكشف عن علة األشياء  من غيابِ 

واحق اإلعرابية، بل ال يكون بإسقاط الل» الُعقدة اإلعرابية«وآلية الرتاكيب. إن حّل 
ح ُجزًءا ال يتجزأ من كفاءة ها يف األذهان لتصبخبابتكار وسائل عصريٍة ذكية ترسّ 

األم، أي اللغة اليت  العربيُة الفصيحُة حبق اللغةَ لِتْغدَو  النشء اللغوية، فتقوى سليقتُهمُ 
دور  ظمُ يتعلمها أطفالنا مع بداية تفتح إدراكهم، ال على مقاعد الدرس. وهنا يربُز عِ 

وسائل اإلعالم يف تنمية السليقة اللغوية، ونشر العربية الفصيحة، وتقوية دعائمها حىت 
اخلطأ  يخسانه، فليس أقدر من اإلعالم على تر ض بنيه اللسان العريب ويقوَّ ال يشوَّ 

  وتعميمه أو جلمه وتقوميه.
 ومن جهة أخرى، فإن حبَّنا للغتنا الفصحى وحرصنا على احلفاظ عليها من
التخلخل واالندثار ينبغي أال يؤدي بنا إىل حتنيطها، وخشَيَتنا من تشويهها جيب أال 

تعلمها وينفُرهم من استعماهلا، فُيعرضوا عنها بُعُبٍع يُرهب أهلها والراغبني يف  حيوِّهلا إىل
  خشية الوقوع يف اخلطأ إىل سواها مما تيسر من لغات التخاطب، وأّوهلا العامية.

ها خطًرا يهدد اليت يباَلُغ أحيانًا يف تصوير  ل حمتدًما حول العامية،وما زال اجلد
آخر مغايٌر لفصيح الكالم، هلا عللها  ى لغويٌّ الفصحى. والواقع أن العامية مستوً 

وقواعدها. وجدت قدميًا وما زالت وستبقى. وهي ليست آفًة أصابت العرب دون 
ية هناك عدد كبري من العاميات ومنها ما سواهم. فعلى التوازي مع اللغة الفرنسية املعيار 

ا الشباب يف جمالسهم، وهي عامية تقوم على قلب مقاطع  يسمى بالفريالن اليت يلهج 
ا تشّوه اللسان الفرنسي املعياري  ا على أ األصوات يف الكلمات، لكن أحًدا ال حيارُ

ى نفي صفة اللغة أو تسبب شرًخا بني أبناء الوطن الواحد. بل مل يتجرأ أحٌد قط عل
  بني فئة من الناس. تواصلٍ  وسيلةَ إنكارها  عنها أو

ا كانتولكن 
ّ
ا ال ميكن أن  االعامية مستوى لغويًّ  مل مغاير للعربية الفصيحة، فإ



  كلمة د. لبانة مشّوح يف حفل استقباهلا 
  

٢٦٧

تكون بأي حال من األحوال بديًال عن الفصحى يف لغة األدب والثقافة واإلعالم. وإن 
ا يف النقد األديب بالعامية أو مبزيج غري مفهوم نشر بعض الدوريات احمللية ملقاالت وزواي

ها الذوق غ، بل هو حداثٌة مشبوهة ميجُّ من العامية والفصحى، هلو أمر غري مسوَّ 
  السليم، وظاهرة ال بد من مكافحتها.

كذلك ال ينبغي للعامية أن تتحول شبًحا يطارد حرّاس اللغة العربية والقائمني على 
ا ويؤّرق مضجعهم، بل  األجدى أن نعمل ما أمكن على ردم اهلوة بني هذين شؤو

املستويني اللغويني الفصيح والعامي، فنيسِّر الفصيح وُجنري استعماله السليم على 
ا من شوائب األلسن ليصبح ُجزًءا ال يتجزأ من السليقة اللغوية، وننقِّ  ي العامية مما حلق 

  باعدت بينها وبني فصيح الكالم.
ا، وأن يبصِّرنا بسُبل احلفاظ على نسأله تعاىل أن يع يَننا على محل األمانة والوفاء 

  ال ترهيبهم من استعماله. النشء هوإغنائه ونشره وحتبيب ،لقوميلساننا العريب ا
ن بين العثار، وجعلين ممأعانين اهللا على حتقيق الغرض الذي انُتخبت ألجله، وجنَّ 

  . واهللا ويل التوفيق.فيه ما أفلحُ يُِقلُّ القول وُيكثر العمل في

  والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته.
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  حفل استقبال

  عبد اإلله نبهاناألستاذ الدكتور 

  عضًوا في مجمع اللغة العربية

  

م  ١٣/٥/٢٠٠٩ - ه  ١٩/٥/١٤٣٠يف الساعة السادسة من مساء األربعاء 
، عضًوا يف جممع اللغة عبد اإلله نبهاناحتفل اجملمع باستقبال األستاذ الدكتور 

سياسة والعلم واألدب وأصدقاء العربية، يف جلسة علنية، حضرها خنبة من رجال ال
حتفى به وطالبه.

ُ
  امل

بدأ احلفُل بكلمة األستاذ الدكتور مروان احملاسين، رئيس اجملمع، اليت رّحب فيها 
بالسادة احلضور، وَهنَّأ الزميل اجملمعي اجلديد، بانضمامه إىل جممع اخلالدين، متمنًيا 

  له مسرية طيبة حافلة بالعطاء.

كلمة الرتحيب بالزميل اجلديد. فتحدث   مازن املباركمث ألقى األستاذ الدكتور 
  عن سريته، ومكانته العلمية، وجهوده يف خدمة العلم.

عن سلفه كلمته، اليت حتدث فيها   عبد اإلله نبهانمث ألقى األستاذ الدكتور 
  .الشيخ طاهر اجلزائري الراحل العالمة

 وننشر فيما يلي كلمات احلفل:



  ٢٦٩

  
  
  

 رئيس المجمع كلمة الدكتور مروان المحاسني
   في حفل استقبال

  عبد اإلله نبهانالدكتور 
  عضًوا في مجمع اللغة العربية

  
  أيها الحفل الكريم

لقد وصلت إلينا اللغة العربية الفصحى لغًة تامة متماسكة، واضحَة الرتاكيب، 
ا  وتّنوعها، لغًة عميقَة الرواسي ثابتة اجلذور، تكاد تكون ألفاظها غري متناهية يف وفر

ا  يف جماالت الشعر، ويف كل ما يعّرب عما خيتلج يف الصدور، وما جيول يف العقول. إ
الوعاء الذي يستقي منه اإلنسان العريب ما حيتاج إليه يف تواصله مع اآلخر، ويعتمده 

ا حتمل إلينا نتاج حضارة عاملية مل َخيبُ  ألُق توّهجها  يف الَبوح عن أعمق املشاعر. إ
  رغم انقضاء مئات السنني على ظهورها.

إن انبثاَق الكماِل اللغوي هذا، الذي ال أثر ألي تدرٍج فيه لدى ظهورها يانعًة 
وارفًة من بوادي جزيرة العرب، قد أدهش الدارسني من أصحاب اللغات 

م إىل أوضاعها الراهنة إال بعد خماضات م تتالية األخرى،أولئك الذين مل تصل لغا
امتدت على مئات السنني. فقد وجدوا أن لغتنا قد وصلت إىل كماهلا املستدام منذ 
أن تأّكدت ضوابطُها يف طيات القرآن الكرمي، لتنتشَر بعد ذلك إىل العامل، فَتربَُز 
جاهزًة الستقبال املعارف اجلديدة وتسوَد الفكر يف معظم أرجاء املسكونة. فقد كانت 



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

  

٢٧٠

اقادرة على التطابق  بعد أن أعطتها اآليات  ،مع ما تفرضه احتياجات الناطقني 
الروحاين، وتلك املنطلقات اإلميانية، اليت ربطت احلياة الدنيوية بقيٍم  الكرمية ذلك املدَّ 

  تنهض باألمة إىل أرفع املستويات اإلنسانية.
يراد  إن موضوع دراسة اللغة أوسُع من أن ُحيدَّد بتعريٍف أو بتعداٍد للنقاط اليت

توضيحها، فنحن لسنا يف جمال مراجعٍة صوتية أو صرفية للغة العربية، بل إن ظروف 
املعاصرة وِعَظَم املؤثرات اليت تَنُخُر يف كيان لغتنا الفصحى، جتعلنا ندخل إىل الفضاء 
اللغوي لنخطَو فيه خطواٍت وئيدًة، تتيح لنا فرصًة الستنباط احللول املناسبة اليت حتمي 

ا. لغتنا من ولعّل مسعانا يصل إىل مقصده ونُفلُح يف تدارك  املخاطر اليت حتيق 
ا  مة اجلمود، وجعِلها حتّقق ذا الوسائل الالزمة إلخراج اللغة العربية الفصحى من 

  احلضارية يف العصر احلديث كما كان هلا ذلك من قبل.
احلداثة ملواكبة العلوم احملاوالت احلديثة اهلادفُة إىل انفتاح لغتنا على  اصطدمتلقد 

والتقانات العصرية بعدٍد من العقبات، ومن أمهها موضوُع األصالة، حني اعتربوا أن كل 
  لألصالة. اتطّور يف اللغة البد له من أن ينتهي إىل الَنيل من مركزيتها حمورً 

بد من القول إن مفهوم األصالة كما يُناقش اليوم هو مفهوم مستحدث  وهنا ال
باطنه أسئلة وتساؤالت تَنتمي إىل حّيِز القناعات واملواقف واملنطلقات تزدحم يف 

  سلوكية واجتماعية. مظاهرالفكرية، وما يرافق ذلك من 
كلنا جممعون على وجود عالقٍة صميمية بني اللغة واألصالة مبفهومها احلديث، 

حلضاري وقد برزت تلك العالقة نتيجًة ألسباب وعوامَل ترتبط بالوضع االجتماعي وا
بالغرب وما له من آفاق  الً ل وجوَدهم، متمثحضاري يطو  حني شعروا بتهديدٍ  ،للعرب

  علمية واسعة وبراعاٍت غري مسبوقة يف جماالت التقانة.

إىل املاضي فحسب كما يريد هلا البعض أن تكون، إىل  اليست األصالة ارتدادً 
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م يريدون أن جيعلوا من  اُمَقولِبً  اكونيًّ   اماٍض كانت فيه اللغة العربية منوذجً  للفكر، إ
ملا هو مقّدس  احتيط به األسوار، ليكون كلُّ اخرتاق ألسواره خرقً  امغلقً  ازً األصالة حيـِّ 

  ووطين، وملا يشّكل معتقداٍت ساميًة جتّسد هذه األصالة وتعّرب عنها.
إن هذا املنطلق يوهم بأن اللغَة هي اليت تُنتج اإلنسان ال أن اإلنسان هو 

حب اللغة، وهو احملرك لكوامنها، واملوّجه هلا يف خدمة أغراضه، ومعرفِة ذاته يف صا
  حميٍط دائم التعقيد والتطور.

فإّن ما هو مؤكد من تقديسنا للغة الوحي، وإكبارِنا لرفعة اآليات الكرمية يف 
رقى ما أل اوية ستبقى ميزانً لْ حمتواها اإلمياين واحليايت، تلك اآليات اليت صيغت ببالغة عُ 

ُجتّمده  اكتب باللغة العربية، إن ذلك ال جيعلنا نقبل أن تبقى لغتُنا املعاصرة أسريً يُ 
  مقوالٌت مأثورة وقوالُب لفظيٌة جاهزة مبثوثٌة يف تراثنا.

ذلك أن املسار احلضاري الذي أوصل لغتنا إىل ما هي عليه، حني تطابقت مع 
أمهية ما يشغل الساحَة العربية اليوم العلوم وشاركت يف إنتاجها، جيعلنا نتساءل عن 

 تربط األصالة بسلفّية ضيقة شديدة احلساسية يف مواجهة ،من أدوات ومفردات

 )١(الغريب. إن مثل هذا التعصب يوّلد ما أطلق عليه عبد اهللا العروي اإلغواء اللغوي
ا  إن اللغة العربية تصبح«وهو يقول يف هذا املوقف:  »األنا املتقّمُص يف لغةٍ « ُ هي ذا

لُك الوحيد الذي منتلكه حنن 
ُ
ا امل بال منازع، يف عامل حنن فيه  امتالًكا كامالً قيمًة، أل

  .ها» جمّرُد مدعوين، وحيث كل عنصر من عناصره يقاوم رغباتنا
عن الشك بأن ذلك التعصب يُبقي لغتنا رهينَة حمبسني: فقُرها املتصاعد الناجم 

  .اثة تتجاوزها فتتقاذفها تيارات متضاربةمجودها، وواقُعها املرهون حبد

                                                           
  .١٣٩ص ١٩٧٠بريوت  -دار احلقيقة  اإلديولوجية العربية املعاصرة) عبد اهللا العروي ١(
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يد اللغة، مبا فيها من بًىن ثقافية تقليدية، على حركة التاريخ يف إن عملية تسو 
حماوالتنا اللحاق باحلداثة، إمنا متنحها الصالحيَة الكاملة يف ترمجة ما هو مطلوٌب 

االنتقاء، وحيصر استجالء  يوّلد قدراٍت خارقًة يف عملية ايًّ ُسْلطِ  اإحياؤه، وجتعل هلا دورً 
  جوهر األصالة يف إطار نظرٍة حمددة يقّيُدها املاضي.

والشك بأن االكتفاء جبملٍة حمددة من املوروثات اجمُلسَّدِة يف صياغات لغوية 
 اتقليديٍة ثابتة يعيق عملية التطور، حني يبقى العقُل الذي يتوىل حتليَل حاضرنا حمصورً 

جبوهرها إىل احلاضر، وهذا ما ُيسيء إىل  َمتتُّ  يٍة الما حيمله من أدواٍت معرففي
  الرتاث، ويعرقل بروز معاصرٍة تفتح أبواب املستقبل.

ــــا. إننــــا ال «: )٢(أو كمــــا قــــال روالن بــــارت اللغــــة ســــلطٌة تشــــريعّية اللســــاُن قانوُ

وأن كــل  ،ألننــا ننســى أن كــل لســاٍن تصــنيفٌ  ،نلحــظ الســلطَة الــيت ينطــوي عليهــا اللســان
  .ها» ينطوي على نوع من القهر تصنيفٍ 

ن احلديث عنها يتشكل ضمن  احلديث عن اللغة بالذات، إذ إفاحلرية َمسلوبة يف
ا أقدر على اإلفالت واالنسحاب من ُمتناوِهلا الذي  اللغة وفيها، واحتواؤها صعٌب أل

  يتوّرط يف قانون اللغة ونظاِمها القامع الذي يقّيده.
ا منتلكها، فلنا أن نتساءل هل هي وسيلة بني أيدينا أم إن اللغَة متتلكنا أكثر مم

  حاكٌم متسّلط يُهيكل وعَينا وال وعَينا؟
إن لغتنا مبا حتمله من مكونات ومرتكزات حضارية، وما هلا من مركزية يف بنيان 
ا على النفوذ إىل أدّق زوايا أدمغتنا، تُغرُِقها بثرائها اللفظي،  شخصيتنا، تتميز مبقدر

حتقيقه لوجود الفكر، وهي القادرُة على  االذي جيعل منها شرطً  ِدها إىل احلدِّ وامتدا
  .اورمزيًّ  اذهنيًّ  انظامً 

                                                           
  .١٢ص ١٩٧٨باريس  -سوي  ) روالن بارت٢(
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إىل األلوان املكونة له،  الً فاللغة مثاهلا مثال نور الشمس الذي ميكن حتليُله وصو 
 فهي جمموعة من النظم اجملّردة تُتيح للمتكلم صوَغ ُمجله وعباراته مبا يوّلد الفهمَ 

ويوصل إىل اإلفهام. إن هذه النظم اجملردة هي املسيطرة على صحة الكالم من حيث 
من جهة، وإىل مطابقة الكالم ملقتضى احلال من جهة  اإيراُده على وجٍه صحيح لغويًّ 

  أخرى.
ا، فإن تلك  على أنه وإن مل تكن من عالقٍة ظاهرة بني األلفاظ املتداولة ومدلوال

وهي ترتاءى  ،من أهم مميزات لغتنا ذات املنطلقات االشتقاقيةوهي  ،العالقَة موجودة
لنا من دراسة بعض اجلذور، ومالحظِة ما فيها من معًىن يتغّري بإبدال احلروف، مع 

) و(مّد ومّط) بقاء اللفظ ضمن احليِّ  ز الداليل بذاته: مثل (َخَضم وَقَضم) و(قّط وقدَّ
عقلي أو الصورة الذهنية. ومثل ذلك ما ضمن حدود احملتوى ال اإذ جند املدلول باقيً 

نراه يف االشتقاق حني نقول: أَقَطَف الورُد أي حان قطافه، وَأحَصد الزرُع أي حان 
  وقت حصاده.

اّدعى على العرب  وخالصة القول يف هذا الصدد ما قاله ابن جين بالرّد على من

ّلي ألفاظها وُتدّجبها وَتشيها، فكأن العرب إمنا حتُ « )٣(عنايَتها باأللفاظ وإغفاَهلا املعاين

  .ها» ا إىل إدراك مطالبها الً وتُزخرفها عنايًة باملعاين اليت وراءها وتوصُّ 
». إن األلفاظ خدٌم للمعاين، واملخدوُم الشك أشرُف من اخلادم«إىل أن يقول: 

  .ها

 بني الرمز )٤(عالقًة متبادلة بني اللفظ واملدلول أو كما يقول أوملانإذن هناك 

عربَّ 
ُ
وهو الصيغة اخلارجية للكلمة، وبني احملتوى العقلي أو الصورة الذهنية للشيء امل

                                                           
  .٢٢٠ص ١ابن جين، اخلصائص ج) ٣(
  .١٥٥ص ٢٠٠٣كمال بشر، فن الكالم، دار غريب ) ٤(
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ما جيعل لعملية الكالم جانبني: أحدمها مادي عضوي وهو األصوات  وهذا عنه،
ن حضور أحِدمها يستدعي حضوَر ر عقلّي وهو املعىن املقصود، أي إاملنطوقة، واآلخ

  اآلخر.
النشاطات اإلنسانية على النطق باأللفاظ للتعبري عن  وال يقتصر دور اللغة يف

عواطف اإلنسان وأفكاره وإبالغها لآلخرين، بل يتعّدى ذلك ليشمل عملية التوجه 

هذا ما  . )٥(سواء واخلارج (العامل والواقع) على حدٍّ  حنو الداخل (الذات والنفس)

مشروطًة  احلياة يف اجملتمع، وأما الطفل فإن مرحلة التكلم عنده تكون كان من أمر
التواصل مع اآلخرين، مث يتدرّج بعدها يف رة، ال برغبته يف بانفعاله وحاجاته املباش

  التعبري عما يدور يف نفسه.
إىل حسن التعبري عن مقاصد الكالم هي اليت تثري  الً إن مشكلَة تعّلم اللغة وصو 

عاملنا، فنحن يف مواجهة ما يقال عن صعوبة تعّلم الفصحى، وما  التساؤالت يف
ا تقف موانَع وعقباٍت يف طريق الوصول إىل  اٍم للقواعد اللغوية بأ نسمعه من ا

  الفصحى، لنا أن نتساءل هل العلة يف القواعد أم يف طرائق تعليمها؟
عامل يف اجملتمعات فنحن نرى أن اللغة الدارجة، اليت تسود اليوم مجيَع أشكال الت

أن هلا قواعَد غَري مكتوبٍة تتحّكم يف  مع، يكتسبها األطفال اكتسابًا مباشرًاالعربية، 
دقيقة للوصول إىل حسن التعبري عما يراد قوله، فإذا  اترتيب األلفاظ، وتضع شروطً 

بالطفل يتحاوُر بُيسٍر وطالقة يف السنة الثانية من عمره، دون أن خيضع لتدريٍب 
ا فوق ما ميتلكه الطفُل من فإي، أوتلقٍني لقواعدها اليت مهما تكن بسيطًة نظام

  مقدرة على التحليل املنطقي.
والشك بأن البيئة االجتماعية هلا دوٌر مركزي يف تنمية ما يتمتع به الطفل من 

                                                           
  .١٤١ص ٢٠٠٨-١٠٦كاسرير، املعارج ع ) ٥(
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لى خالصة التقاليد ىل األداء املتميز، الذي يرتكُز عمقدرة لغوية ِخلقية، لُتوِصَله إ
  غوية السائدة يف اجملتمع.الل

يف كيفية  احموريًّ  اإن اإلصرار على طرائق التدريس اليت تعطي لقواعد اللغة مقامً 
تعليم اللغة إمنا يشري إىل انغالق فكري، وسلفيٍة خجولٍة ال تقبل اخلروج على ما قام 

ن إذ إخَل املنطقي إىل تعلم اللغة، به األوائل، فحقيقة األمر أن القواعَد ليست املد
القواعد تعتمد حماكماٍت عقليًة تفوق ما لدى األطفال من مقدرة على التحليل 
واملقارنة، لذا فإن للقواعد وظيفًة أصلية بأن تبقى هي األساُس لتفعيل اللغة، 

ا يف تشييد البناء اللغوي.   ولُيستأنَس 
اكتساب اللغة من قراءة النصوص هي وقد دلت التجارب الواسعة على أن 

عن استظهار قواعِد اللغة خمتزلًة يف مجٍل رتيبة ليس فيها  الً ، بديبيُل األفضلالس
  عنصٌر من عناصر التشويق.

ما يسمى نفسانيَة العصر يف بالدنا، وهي اليت إن إعجابنا بالغرب يُدخلنا في
تتميز بالشّك والريبة عند مثقفينا يف مواجهة ذلك التقدم املذهِل يف املعارف، وما نراه 

ا حالٌة نفسانية جتعلنا نلجأ إىل التمّسك بكل ما من  تكاثٍر وتسارع يف املعلومات. إ
يأتينا من املاضي الغابر، يف حماولٍة للهروب من ضغط اجملتمع، وهو موقٌف مأزوم 

  يّتصف باَحلَذر والرتّدد يف مواجهة الواقع.
ضيها اجمليد، وال نعود إىل فهل نُبقي لغَتنا احلاملة إلرثنا الثقايف قابعًة يف َشرنَقِة ما
لنظرة جديدة يف جماالت  اتراثنا لنستخلَص منه العناصر اليت ميكن أن تكون مستندً 

  ؟تعليم اللغة

فلَم ال نُفيد من كتب ذلك الرجل الذي ال يشيخ أدبُه؟ فقد قال التوحيدي عن 
ننقل أن  فبدل »مه اخلمُر الصرُف والسحر احلاللكتبه هي الدّر النثري، وكال«اجلاحظ 

ا أصداَء تصرّفاِت جمتمٍع ال يعرفه  أجنبية اإىل العربية كتبً  خمّصصة لألطفال، حتمل يف طيا
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يف كتاب احليوان عن املناظرة بني الكلب والديك،  الً أطفالنا، ملاذا ال نقوم بتبسيط ما جنده مث
 ،الفيل لىعويف كتاب البخالء عن البخالء وأحواهلم، وعن األمحق اهلندي الذي يتعّصب 

لو  ،وغريها من النوادر يف كتبه األخرى؟ إن كتب األدب مليئٌة بالنصوص املشّوقة لألطفال
م منذ السنوات بكما يفعله الغربيون لتعريف األطفال   ،ُوضعت يف قالٍب سهٍل مّبسط آدا

د يف  األوىل من الدراسة؟ وقد جرى العرب على االستعانة بالنصوص لتعليم اللغة العربية كما ور 
بأن مقاماتِه اليت عارض فيها األحاديث األربعني  )٭(بارك عن اهلمذايناملكتاب الدكتور مازن 

البن دريد قد أُلفت لغرض تعليم الناشئة اللغة، وقد صيغت األحاديث وكذلك املقامات يف 
 ويستوعب القواعَد النحوية اليت حتكم ما ،شكل رواية يأخذ منها املتعلم ثروًة من األلفاظ

يقرأه من نثر مسجوع، وهذا ما يوصله إىل السليقة عن طريق املران ال عن طريق استظهار 
  .القواعد اجلامدة

من الوعي مبا تتميز به  امث ملاذا ال نُدخل إىل السنوات األوىل من الدراسة نوعً 
وَطَفَ◌ا  الً ز داليل واحد؟ فإن َسَبَح مثلغتنا من وفرة كبرية يف األلفاظ ضمن حيِّ 

  وَغَطس وَغرِق تدخل يف جمال داليل واحد وترتبط بالتعامل مع املاء. وغاص

وكذلك فقد حيلو للتلميذ أن يتدّرب على استجالء العالقة بني بعض احلروف 
تشري إىل  الً وبني املعاين اليت حتملها األلفاظ. فإّن َعّض وَعصَّ وَعَصَر وَعَصَب مث

  .ملا فيهما من تضييق على النفس التضييق واحلصر، وقد تضاف إليها َعَصم وَعفَّ 
مث إنه قد يَرى أن معىن الَسْرت واإلخفاء حيمله حرف الغني بذاته كما يف َغرَِق 

اللة وحىت والِغشاء والغُثاء والغابة والغِ  وغاص وَغَمس وَغَمَط وغاب وغار، والغمامَ 
  الِغّش.

ري عن املقصود إن مثل هذه التمارين تساعد على إيصال التلميذ إىل ُحسن التعب
                                                           

  .١٩٨١ه دار الفكر مازن املبارك، جمتمع اهلمذاين من خالل مقامات )٭(
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  من الكالم، وهذا يفتح اآلفاق ويقّرب اللغة إىل األذهان ويوّسع جعبة التلميذ اللغوية.
  أيها السيدات والسادة

ليست اجملامع معنيًة بتعليم اللغة، أو بالوسائل الرتبوية اليت تنبثق عن دراساٍت 
  عميقة يف علم النفس االجتماعي.

اللغة العربية يف تطابقها مع الواقع ومع إن جممعنا مسؤوٌل عن حسن استعمال 
املعاصرة، ويف متكينها من مواكبة العلوم احلديثة، وهذا ما جعله يساهم مسامهًة جدية 

  يف إجياد املصطلحات الالزمة لتعريب العلوم.
أن يقوم  اإال أن من حيمل لواء العربية، ويلتزم بالذود عن حياضها، عليه أيضً 

 فهٍم أعمَق ملا طرأ عليها من تغريات عرب القرون، وذلك بسرب أغوارها للوصول إىل
ا إىل مستقبل واعد.   بغية اإلفادة من كل جزء من تارخيها، لالنطالق 

وهذا ما جعل جممعنا يشارك يف مشروع احتاد اجملامع اهلادِف إىل صنع معجم 
ًة مبا مرت به تارخيي للغة العربية، يدّقق يف األلفاظ وما طرأ عليها من تبدالت، متأثر 

  بالد العرب من ظروف ثقافية واجتماعية.
إن هذا املشروع متّمٌم ملشروع آخر ينطلق من اجلزائر ويشارك فيه جممعنا، وهو 

لوجود اللغة العربية يف  امشروع الذخرية العربية اليت سوف ُتطرح على الشابكة، تأكيدً 
  هذه اجملاالت الرقمية احلديثة.
تمُّ بدقائق ما يرد يف ويتطّلب كلٌّ من املشر  وعني دراسًة ُمعّمقة للرتاث، 

النصوص من تعابري وتراكيب، وتُراقب االنزياح الداليل الذي نقل اللفظة من جماٍل إىل 
جمال أوسع، أو على العكس حصرها يف جماٍل حمدد، حبيث انقلبت يف داخله 

  له تعريف دقيق. امصطلحً 
يف  احلفائر« كتابه: ام به ميشيل فوكو يفإنه جمال آثاري حفائري على غرار ما ق
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حيث تعّرض إىل منشأ اخلطاب ووحدات اخلطاب وإىل تشكُّل املفاهيم  )٭(»املعرفة

ونظر يف املقوالت وأمناطها ووظائفها. وسيتطّرق مشروعنا يف  ،وما بينها من تناقضات
 الوقت ذاته لكشف ما هو مسكوٌت عنه يف نصوص تراثنا،كما يسعى إىل حتديد
منشأ املقوالت بغية تصنيفها، ال لتحنيطها وعرضها يف متاحف اللغة، بل إلعادة 

سُتحدثه فيها مؤثرات املستقبل  ملا اإطالقها مكوِّنًة جوهرية يف لغتنا املعاصرة، ومستَـَندً 
  من تبدالت.
سيختص يف هذا العام مؤمتر جممعنا الثامن مبوضوع نعتربه هلذا اهلدف  اوتأكيدً 

ل ، نأمُ »نظرٌة معاصرة إىل الرتاث«غتنا وجمتمعنا، وذلك حتت عنوان: تقبل لملس احيويًّ 
ا تراثنا، واليت مل نستثمرها بعد، ويسمَح لنا  أن يكشَف لنا الينابيع الثرّة اليت َحيَفل 

ا من قشور املعرفة. ا أل   باستبعاد أموٍر ال يُعتّد 
ق والناقد نبهان اللغوي واحملقِّ وحنن إذ نستقبل اليوم األستاذ الدكتور عبد اإلله 

 ما خيتطُّهلغويني ليساهم فيينضّم إىل زمالئه ال ،يف جممعنا الً عام انرحب به عضوً 
اجملمع من مشروعات يف خدمة اللغة العربية، نتمىن هلا أن تزيد من وعي أمتنا ألمهية 

  لغتها العريقة.
  عليكم ورحمة اهللا وبركاته والسالم

                                                           
  Michel Foucault : Archeologie Du Savoir ١٩٦٩ميشيل فوكو  غاليمار  )٭(
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 المجمع عضو مازن المبارككلمة الدكتور 
  في حفل استقبال

  عبد اإلله نبهانالدكتور 

  عضًوا في مجمع اللغة العربية

  

  ون رئيًسا وأعضاءأيها السادة اجملمعيّ 

  أيها احلفل الكرمي

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

، للرتحيب ُيسعدين يف هذه اجللسة العلنية، اليت يعقدها جممع اللغة العربية
بالعضو العامل اجلديد األستاذ الدكتور عبد اإلله نبهان، أن أقف عند أمرين اثنني، 

  وأنا بصدد احلديث عن الزميل الكرمي.

زلية اليت كان يرعاها يف جمتمعنا اجلّدان ـة والرتبية املنأما األمر األول فهو البيئة البيتيّ 
ُيضفون عليها الكثري من العالقات ت، ات واألخوال واخلاالواألبوان واألعمام والعمّ 

احلميمة احللوة، ويقّدمون فيها الرتبية بأساليب خمتلفة من احلكمة والقدوة واحلكاية 
إذ جيتمع حول أحدهم أطفال األسرة، وذلك أمر افتقدناه اليوم يف جمتمعنا  ،واحلوار

متالذي تفّرق أفراد األسرة فيه، وتوّزع من مهوم احلياة؛ وما ُشغلوا به  هم اهتماما
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زي أو خلف داخله، واألوالد كل مع مسلسل تلففاألبوان مشغوالن خارج البيت أو 
شابكة يشّرق ويغّرب، ال يكاد جيمعهم حىت الطعام مرة يف األسبوع! وال تكاد 

  عالقة األخ بأخته تفوق عالقة اجلار جبارته!!

مؤسسة من  ومل حتلَّ  ،لقد أصبحت هذه الصحبة البيتية نادرة يف جمتمعنا
ويف  .املؤسسات حمّلها، ومل يقم أحد بوظيفتها يف غرس مبادئ الرتبية وآداب السلوك

البيئة البيتية اليت عاش فيها زميلنا األستاذ النبهان دليل على اآلثار اليت يرتكها البيت 
  يف مستقبل أبنائه.

على النهضة  هوأما األمر الثاين فهو أننا حني فتح شرقنا العرّيب الغافُل عيونَ 
تقليد ال أخذ اقتباس،  ذَ خْ الغربية رحنا نأخذ بانبهار كل ما وجدناه عند الغربيني أَ 

وشّتان ما بني األخذين! قّلدناهم أو حاولنا تقليدهم دون تطبيع ملا تقتضيه تقاليدنا 
ا  نعربيًة أو إسالمية، قومية أو دينّية؛ فكانت أنظمتنا كأنظمتهم، ومعظم قوانين

م وأبنيتنا كأبنيتهم... واستوردنا كثريًا من كقوانينهم ، بل أصبحت بيوتنا كبيو
م،  وراعينا  وكان منها اجلّيد، ومنها دون ذلك.أساليب تربيتهم ومدارسهم وجامعا

 ،ه دون النظر إىل الفرق بني طبيعة العلوم اإلنسانيةوْ التخّصص العلمي كما راعَ 
وبالغنا يف النظرة إىل  .تباين األمم واختالفهاوالعلوم اللغوية واألدبية اليت تتباين ب

ختّصصات مّزقتها بدل أن متكاملة  حدةٌ هي كّلها و فكانت للعربية و ،صالتخصّ 
جتمعها، وفّرقتها بدل أن توّحدها، فكان عندنا خّط وإمالء وحنو وصرف وبالغة 

هلي مث لسانّيات وصوتّيات، وأدب، مث أصبح األدب آدابًا فجا ،وفقه لغةٍ  ،ولغة
ضٍة وأدٌب حديث..  وأدبُ  ،وعباسي ومملوكي وأّيويب ،وإسالمي وأموي وأندلسي

مث أصبح األدب احلديث فنونًا أدبية لكل منها اختصاصه الذي يتناول املقالة أو 
ا  »! القصة القصرية جًدا«وأخريًا  ،أو الرواية أو األقصوصة ،القصة ّ وحنن ال نّدعي أ
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كانت علوًما لغوية أم كانت عصوًرا أو فنونًا أدبية، سواء أ ،كّلها اختصاص واحد
 أن ل بسائرها.. ألننا وصلنا فيها إىلولكنا نقول إن إتقان أحدها ال يعين اجله

يرفض أستاذ النحو يف اجلامعة أن يدّرس الصرف، وأّال يعرف أستاذ البالغة النحو، 
  هي ماّدة األدب!!وأّال يتقن أستاذ األدب اللغة اليت 

ومل يعد الكثريون من اجلامعيني ميثّلون  ،الثقافة العربية الواحدة تتَ تَّ شَ لقد تَ 
ا. م الضّيقة ثقافة اللغة العربية وآدا   باختصاصا

أذكر هذين األمرين ألننا اليوم نستقبل زميًال عاش طفولته يف بيئة منـزلية رعاها 
آن ويعرف شرح ابن فإذا الطفل يعرف الكثري من القر  ،اجلّد مث اآلباء واألصدقاء

من كتاب الكامل للمربّد، وأخرى ب صفحات رًا من املعلقات ويقلّ وحيفظ شع ،عقيل
لع على صفحات من رسالة الغفران... قد ويطَّ  ،من كتاب العقد الفريد البن عبد ربه

فًيا ليغرس يف أعماقه ولكنه كان كا ،ال يكون وعيه إذ ذاك مؤهًَّال الستيعاب ما قرأ
ا ةحّب العربي وليبعثه على التطّلع إليها وإىل تنوّع فروعها، وال أشك أن هذا  ،وأدِ

هو الذي جعل األستاذ النبهان ميتاز من جيله مبا  ،التنوّع الذي غرست نواَته األسرة
مالئه يف التأليف ليكون من أنشط ز  ،الذي هو ضيق التخّصص ،خيّص األمر الثاين

 اللغة وفقهها وحنوها وصرفها وبالغتها، ويف البحوث واملقاالت يف وكتابة ،والتحقيق
ا بعصوره املختلفة، ويف النقد األديب، مل َحيُلِ  واحد يتقنه دون املشاركة  اختصاصٌ  أد

ا. ،املقتدرة يف سائر االختصاصات   ما دامت كلها تدور يف ثقافة اللغة وأد

شأ يف م ون١٩٤٥وه ١٣٦٤ولد األستاذ عبد اإلله نبهان يف مدينة محص عام 
يتنّقل يف مكتبة بيتية ممتلئة بكتب الرتاث الشرعية واللغوية  ،بيت علم وفضل

الذي عاش معه مخس عشرة سنة من  ،واألدبية، وكان أستاذه األول جّده ألبيه
مل الصاحل عرف ام. وعلى يدي ذلك اجلّد الع١٩٦١حياته قبل أن يتوىفَّ اجلّد عام 
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ف شرح ابن عقيل وقرأ فيه، كما قرأ عبد اإلله كتاب اهللا وحفظ بعضه، وعر 
  وبعض آثار أيب العالء.فحول الشعراء  من طبقات صفحات

يف تلك السنوات غرس اَجلّد يف نفس الغالم حّب العربية وتراثها، فلم يكد 
حيصل على الشهادة الثانوية حىت انتسب إىل قسم اللغة العربية جبامعة دمشق عام 

م وعلى دبلوم يف الرتبية عام ١٩٦٨اب عام م وحصل على اإلجازة يف اآلد١٩٦٤
إىل التدريس يف ثانويات  ١٩٨٠و ١٩٧٠م، وانصرف فيما بني عامي ١٩٦٩

دبلوم الدراسات اللغوية عام محص ومعهد املعلمات، واستطاع احلصول على 
وتّوج دراسته باحلصول على درجة  .م١٩٨٠وعلى درجة املاجستري عام  ،م١٩٧٦

وباشر الدكتور نبهان تدريسه اجلامعي يف جامعة البعث م. ١٩٩٠الدكتوراه عام 
  م مث دّرس يف جامعيت قطر واإلمارات العربية املتحدة.٢٠٠١عام 

ه العلمي، فلقد عرفته يف جامعة دمشق ز ما ميتاز به زميلنا الكرمي نشاطولعّل أبر 
 عن من أكثر الطالب نباهة وتطّلًعا وطموًحا، ومن أكثرهم حبًثا واستقصاًء وسؤاالً 

فني، يعرف من أخبار الكتب كثريًا مما ال يعرفه أخبار العلم والعلماء والكتب واملؤلِّ 
قق، ويعطيك آخر طبع وما مل حيُ وما مل يُ  ،ققبع منها وما حُ غريه، وخيربك مبا طُ 

أخبار اجملّالت الثقافية يف البالد العربية وآخر ما نشر فيها، إنه أشبه مبكتب 
  ية له خمربون يف كل قطر.معلومات علمية وثقاف

شارك يف غري م ،كثري احلركة واسع االطالع  ،إن األستاذ نبهان نابه يقظ نشيط
مكثر يف اإلنتاج، مدمن حضور الندوات واملشاركة يف  ما فن من فنون العلم،

  املؤمترات.
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ا، منها الكتب املؤلَّ  فة ككتابه الضخم أما آثاره العلمية فقد جتاوزت األربعني عدًّ
ومنها الكتب » يف اللغة والنحو والبالغة حبوث«عن ابن يعيش النحوي، وكتاب 

احملققة كإعراب احلديث النبوي للعكربي، وغوامض الصحاح للصفدي، ومنها 
  رسائل كثرية حّققها ونشرها يف جمّالت خمتلفة.

والصرف  ،هوإنتاجه منوَّع املوضوعات؛ فهو يف التفسري واحلديث والنحو وعلل
والبالغة والسَري والرتاجم، ويف األدب نثره وشعره، ويف اللغة وما إليها. لقد كتب ما 
ال أستطيع تعداده من البحوث واملقاالت مما يشهد له بسعة االطالع وجودة 

ا.   اإلحاطة باللغة وعلومها وآدا

مجلة وقد توّزعت حبوثه ومقاالته على عشرات اجملّالت يف البالد العربية، ك
جممع اللغة العربية بدمشق، وجملة اجملمع األردين، وجملة معهد املخطوطات العربية، 
ج  وجملة الرتاث العريب، وجملة اجملمع العلمي اهلندي، وجملة ثقافة اهلند، وجملة 
اإلسالم، وجملة عامل الكتب، وجملة الذخائر، وجملة املعرفة، وجملة املوقف األديب، 

لة آفاق الثقافة والرتاث. وشارك يف كتابة عدد من ترمجات وجملة الفيصل، وجم
األعالم يف موسوعة أعالم العرب واملسلمني. وقد أحلقت بكلميت هذه مسرًدا بأمساء 

  فها، والكتب والرسائل اليت حّققها.الكتب اليت ألَّ 

وأما املؤمترات والندوات فقد جتاوز عدد ما شارك فيه منها الثالثني يف اجملامع 
  جلامعات العربية املختلفة.وا

على  –ولو تتّبعنا ما كتبه يف اجملّالت وما ألقاه يف الندوات واملؤمترات لوجدناه 
اليت تالحق آخر ما يصدر من الكتب والرسائل  ،ميّثل العني الراصدة اليقظة - تنوّعه 

والبحوث فتعّلق وتنقد وتصّحح. وهو يفعل ذلك يف كثري من التواضع واألدب الذي 
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َهه لالّدعاء والظهور. وأما وكر  ِعْشرتهرفه عنه أصدقاؤه وزمالؤه. كما عرفوا لطف ع
وفاؤه ومّده يد العون العلمي ملن يطلبه فهو حديث إخوانه وعارفيه، وحسبه وفاًء أنه 

م مل جيد من يهديه إليه خريًا من جّده ١٩٩٧حني نشر كتابه عن ابن يعيش سنة 
العربية وامليَل إىل القراءة واالطالع، وكان رمحه  وغرس فيه حبّ  ،الذي رعى طفولته

اهللا قد مات قبل نشر الكتاب بنحو مخس وثالثني سنة! وحسبه وفاًء أنه دائم 
  الذكر والثناء على الذين انتفع بعلمهم من اجلامعيني والعلماء.

بالرأي  رف إىل االستقاللجتمع التواضع والظَّ  ،ولألستاذ النبهان شخصية حمبَّبة
ما عن لغة القرآن وأدب العرب، ال وا ملوقف، وهو صاحب لسان وقلم يدافع 

ألنه يرى فيها ضربًا من اجلهاد الفكري،  ،يرتّدد يف خوض املناظرات ومعارك النقد
بل  ،ويرى أن املعارك الكربى ليست اليت تشتجر فيها السيوف والرماح حسب

ه يرى أن سالح العامل علمه تشتجر فيها إىل ذلك األفكار واآلراء واملذاهب. إن
إن األمة إذا  «ولسانه وال جيوز للعلماء إغماد ألسنتهم عن الزائفني واملبتدعني. يقول 

ا يف جمالس العلم حتافظ على  كانت تدافع يف ساحات املعارك عن وجودها، فإ
ا الفكرية ا ومعامل حضار ا وشخصيتها وكيا   ».ذا

صلة باجملمع، إنه من أقدم املعاصرين صلة  وبعد، فليس األستاذ النبهان حديث
ومشاركة يف إصدار مطبوعاته، فأهًال ومرحًبا به زميًال   ،به وزيارة له وكتابة يف جمّلته

  كرميًا وعضًوا عامًال ننتظر على يديه اخلري للمجمع ورسالته.

  وهذه قائمة بأهم مؤلفاته وما حقَّقه من كتب ورسائل تراثية:
  

  التأليف : -١
  .صفحة) ٨٥٠، (١٩٩٧لنحوي ، احتاد الكتاب العرب ن يعيش ااب -



  كلمة الدكتور مازن املبارك، يف حفل استقبال د. عبد اإلله نبهان
  

 

٢٨٥

  .صفحة) ٢٨٩، (١٩٩٥ص حبوث يف اللغة والنحو والبالغة ، دار اليمامة حبم -
، ١٩٩٨الفهارس الشاملة لألشباه والنظائر يف النحو ، معهد املخطوطات القاهرة  -
  .صفحة) ٧٠٠(
  الكتب المحققة : - ٢
  البقاء العكربي.إعراب احلديث النبوي أليب  - ١
  .املختار من معجم البلدان لياقوت احلموي  - ٢
  ).ور واملمدود أليب زكريا الفراء (حتقيق مشرتكاملقص - ٣
  غوامض الصحاح لصالح الدين الصفدي.  - ٤
  ).يف النحو جلالل الدين السيوطي (اجمللد األول األشباه والنظائر - ٥
  املالحن البن دريد األزدي. - ٦
  الفرج بعد الشدة للقاضي التنوخي. املختار من - ٧
شرح منظومة آداب األكل والشرب والضيافة لألفقهسي شهاب الدين أمحد بن عماد  - ٨

  (حتقيق مشرتك).
  .(اجمللد الثاين)اللباب يف علل البناء واإلعراب أليب البقاء العكربي  - ٩

  ).يق مشرتك. (حتق)طواسينه - ديوانه  - ج (أخباره تراث احلالّ  -١٠
  آثار عبد احلميد الزهراوي. -١١
  . عن دالية ابن حجازي لشعيب كيايل كشف النقاب اجملازي  -١٢
  جة العابدين برتمجة حافظ العصر الشيخ جالل الدين لعبد القادر الشاذيل. -١٣
  ).تعلق بأيب متام . يوسف البديعي (حتقيق مشرتكهبة األيام فيما ي -١٤
  املختار من نشوار احملاضرة. -١٥
  ). الرمحن بن هذيل. (حتقيق مشرتك حلية الفرسان وشعار الشجعان لعلي بن عبد -١٦
  (حتقيق مشرتك).، لعلي بن عبد الرمحن بن هذيل  حتفة األنفس وشعار سكان األندلس - ١٧
  األعمال الكاملة للشهيد رفيق رزق سّلوم. -١٨
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ف من رئاسة جامعة حتقيق وإعداد خمطوط ديوان(ألوان) للشاعر ياسني فرجاين بتكلي -١٩
  .٢٠٠٧البعث 

  الرسائل المحققة : - ٣
  القصيدة احلرباوية مع شرحها للبلطي.  -
  مقولة السوط املضفور للجاهل املغرور ملؤلف جمهول. -
  الرفدة يف معىن وحده . لتقي الدين السبكي.  -
  عطية الرمحن يف صحة إرصاد اجلوامك واألطيان ، لعيسى بن عيسى الصفيت البحري. -
  رسالة البن النحاس فيما يتعلق بكتاب سيبويه. -
  ). يف صناعة الكتابة ملؤلف جمهول. (حتقيق مشرتكرسالة  -
  ذكر معاين أبنية األمساء املوجودة يف املفصل البن مالك.  -
  الرد املستقيم على بعض األعاجم يف حتريك امليم البن النجار الدمشقي. -
ايته البنبداية ح -   ).باكويه (حتقيق مشرتك ال احلالج و
  مقدمة حاشية السيوطي على تفسري البيضاوي املسماة بنواهد األبكار وشوارد األفكار. -
  علم الوضع للشيخ عبد احلميد الزهراوي. -
  نزهة الطرف يف أحكام اجلار واجملرور والظرف لألخفش الصنعاين. -
  شرح بييت الرقمتني لعبد القادر اجلزائري.  -
  حتقيق مشرتك). خبز أرزي (قصيدة لل -
  كشف العما عن معاين السّيما.  -
  ).ه١٢٦٥الزهر اليانع اللّني يف أحكام ولغات كأّين لعبد الغين السادات املتوىف ( -
  إحكام املعروف من أحكام الظروف البن الطّيب الفاسي. -

  وُيضاف إىل ذلك عشرات البحوث واملقاالت املنشورة يف جمالت عربية حمكمة.



  ٢٨٧

  
  
  

 عبد اإلله نبهان كلمة الدكتور 
  هفي حفل استقبال

  
  

  سيدي األستاذ الدكتور رئيس جممع اللغة العربية املوّقر

  ساديت األفاضل أعضاء جممع اللغة العربية املوّقرين

  :يتسيدايت ساد

  :السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته وبعد

رفان باجلميل إىل السادة ه خالص الشكر والعفإنه من احلّق الالزب علّي أن أوجِّ 
م غمروين بالفضل عندما انتخبوين أو  ،أعضاء اجملمع مضاَعَفْني   اعضوً  الً وذلك أل

] مث طما فضلهم علّي وعم عندما شّرفوين وكرموين  ٢٠٠٢ - ٢ - ١١[  الً مراس
م إياي عضوً  اثانيً  ] ولئن كان ١١/٩/٢٠٠٨يف جممع اللغة العربية [ الً عام ابانتخا

م علّي أن أسعى وأبذل غاية ٍب من حسن ظنٍّ كرمي ال أستحقه هلو حّق هلذلك بسب
  ألقارب حسن ظنهم هذا. اجلهد

يعود مساعي باجملمع العلمي العريب إىل أيام الوحدة ( وحدة سورية ومصر ) فقد  
املعني  وكان مديره آنذاك األستاذ الراحل عبد ،كنت كثري الرتدد املركز الثقايف حبمص
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 الً مراس اخب فيما بعد عضوً ) الذي انتُ  ٢٠٠٦ - ١٩١٧(  -رمحه اهللا  - امللوحي 
. فوضع بني يدّي .وكنت على معرفة به وثيقة بسبب اجلوار ومعرفة األهل ،يف اجملمع
ونسخت منه أشياء فهمتها  ،من أعداد جملة اجملمع فأعجبت به أّميا إعجاب امرًة عددً 

- ١أن أحضر مهرجان الفكر والعقيدة (  ا. وقيض يل آنذاك أيضً .وأشياء مل أفهمها
) يف محص وكان من املشاركني فيه املرحوم األمري مصطفى الشهايب (  ٢/٥/١٩٦١

 – ١٩١٠) رئيس اجملمع واملرحوم الدكتور سامي الدهان (  ١٩٦٨ - ١٨٩٣
) عضو اجملمع اللذان أثارا اإلعجاب ملا حتليا به من التمكن يف الفصاحة  ١٩٧١

  .ين عظمة اجملمع وعلو شأن رجالهوكان هذا مما رّسخ يف ذه .طابةالرباعة يف اخلو 

يف قسم اللغة العربية شرعت أزور اجملمع  ادارسً  ١٩٦٤وملا جئت جامعة دمشق 
واقتنيت ما وقع يل من مطبوعاته  ،جملتهره يف العادلية الكربى واشرتكت يف يف مق

  .السابقة والالحقة ومل تنقطع صليت به إىل يومنا هذا

ومما أسعدين وشرفين أنين درست يف اجلامعة على يد أعالٍم من اجملمعيني أو ممن 
اهلم يف وقت واحد يف جامعة وهم ممن يندر اجتماع أمث ،صاروا منهم فيما بعد

)  ١٩٩٧ - ١٩٠٩املرحوم سعيد األفغاين (  العالَّمة. كان منهم األستاذ واحدة
واألستاذ  ،أصوله يف ثالث سنواتوقد درسنا عليه النحو و  ،عضو جممع القاهرة

لذي درسنا عليه األدب ا ) ١٩٩٢ - ١٩٢٧املرحوم أمحد راتب النفاخ (  العالَّمة
مث انعقدت صليت به بعد ختّرجي يف اجلامعة ويف أثناء تأدييت خدمة العلم  ،اجلاهلي
 ،رهرَ و فوائده وينثر دُ ثُ نْ ) فالزمت جملسه وهو يَـ  ٧٤ - ٧٢يف مدفعية امليدان (  اضابطً 

 وأستاذي اجلليل مّد اهللا يف عمره .ومل يقطعين عنه إال وفاته رمحه اهللا رمحًة واسعة
 ،العربيةالدكتور إحسان النص الذي درسنا عليه األدب اإلسالمي واألموي واملكتبة 

 - . وأستاذي اجلليل الدكتور مازن املبارك .يف املنهج واملادة اعّالمة مفيدً  اوكان معلمً 
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يف سنوات اإلجازة مث  الً الذي درسنا عليه فقه اللغة العربية أو  – عمره مد اهللا يف
مث شرفين بأن انعقدت بيننا صلة مودة  ،علوم اللغة العربية يف الدراسات العليا

. وأستاذي اجلليل املرحوم .وكان خري أستاذ نصيح صديق ،وصداقة يف الوطن والغربة
وقد  - رمحه اهللا  - )  ١٩٨٥ -  ١٩١٨(  - أمني اجملمع  - الدكتور شكري فيصل 

درسنا عليه النقد العريب القدمي والنصوص األدبية مث دّرسنا علم املصطلح وما يتصل 
وهو الذي شجعين على  ،ومل تنقطع صليت به إىل حني وفاته ،به يف الدراسات العليا

أما أستاذي  .ويف أيامه نشرت أول كتاب من حتقيقي يف مطبوعات اجملمع ،النشر
يف  الً ) فقد عرفته أو  ٢٠٠٨ -  ١٩٢١اكر الفحام ( ـالدكتور ش العالَّمةرحوم امل

من  الً مث درسنا عليه يف الدراسات العليا فصو  ،جملس األستاذ أمحد راتب النفاخ
وأجنزت بعد ذلك  ،اخلصائص البن جين، مث سعدت بإشرافه على رسالة املاجستري

 ،للرسالة امناقشً  اسعدت بكونه كان عضوً  مث ،إشرافهبخمطط رسالة الدكتوراه مبعونته 
  .واستمرت صليت به طيبًة محيمة إىل حني وفاته رمحه اهللا تعاىل

عبد الكرمي اليايف  العالَّمةويف رحاب اجملمع توثقت صليت باملرحوم الدكتور 
) وكنت قرأت كتبه وأفدت منها الكثري يف املرحلة اجلامعية وما ٢٠٠٨ - ١٩١٩(

على اطالع البأس به على ما خطته أقالم اجملمعيني الراحلني   . كما كنت.بعدها
] واملرحوم الشاعر شفيق جربي  ١٩٥٦ – ١٨٦٨كالشيخ عبد القادر املغريب [ 

]  ١٩٧٦ - ١٩٠٢الدكتور مجيل صليبا [  العالَّمة]  واملرحوم ١٩٨٠ - ١٨٩٧[
ن اآلثار ] وعلى غري ذلك م ١٩٨١ - ١٩١٢حممد املبارك [  العالَّمةواملرحوم 

  .املتألقة املتأللئة يف مساء الفكر وفضاء الفن
  :سيداتي سادتي
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يف رحاب  الن أستطرد يف حديثي عن اجملمع واجملمعيني فقد عرفتهم مجيعً 
وكان بوّدي يف  ،مؤمترات اجملمع وندواته اليت واظبُت على املشاركة فيها سنة وراء سنة

وإما  ،املرحوم الدكتور شاكر الفحامهذا املقام أن أحتدث إما عن أستاذي العظيم 
ما وبآثارمها ،عن أستاذي العظيم املرحوم الدكتور عبد الكرمي اليايف  ،لوثيق صليت 

ولكن سبقين إىل ذلك الرصيفان الفاضالن الدكتور حممد حمفل والدكتور ممدوح 
ومل يعد أمامي إال أن أختار شخصية من  ،واملورد العذب كثري الزحام ،خسارة

 وقد وقع االختيار على شخصية ،معيني الراحلني الكرام العظام ألحتدث عنهااجمل
الذي ُحفظ امسه يف ذاكريت منذ طفوليت  الشيخ طاهر الجزائري العالَّمةالمرحوم 
 – ١٨٨٦ما كان يرتدد ذكره يف جملس جدي الشيخ طاهر نبهان (  افكثريً  ،البعيدة
اهر اجلزائري كان عندما يأيت محص ما مسعته يقول إن الشيخ ط ا) وكثريً  ١٩٦١

) وكانوا يتعجبون  ١٩٤٢ – ١٨٥٢(   انـد نبهـزل يف ضيافة والده الشيخ أمحـين
إنه كان  :وقالوا ،من سهره طوال الليل يف غرفة املكتبة وهو يقرأ الكتب ويقّلبها

مشجعيت  . فلعل هذه الذكرى كانت... وقالوا.. وقالوا.يصّلي الصبح بوضوء العشاء
  .طالعي السابق على سرية الشيخ وأهم أعمالهإىل ا إضافةً  ،ى االختيارعل

م وساق مرتمجوه سلسلة  ١٨٥١ = ه ١٢٦٨ولد الشيخ طاهر يف دمشق سنة 
الشيخ طاهر بن صاحل بن أمحد حسني بن موسى بن أيب  :نسبه على هذا النحو

  .القاسم الصمعوين الوغليسي اجلزائري الدمشقي احلسين

هاجر من اجلزائر إىل دمشق  ،وهو عامل فقيه ،احل والد طاهروكان الشيخ ص
فأسند إليه منصب إفتاء  ،رف بفقهه وسعة علمهم وعُ  ١٨٤٦=  ه ١٢٦٣عام 

يف علم الفلك  اوكانت له رسائل ذكرها مرتمجوه، وقالوا إنه كان بارعً  ،املالكية
  املعروف آنذاك.
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والدمشقي نسبة  ،إىل األصلنسبة  ،اجلزائري :ولذلك قيل يف ترمجة الشيخ طاهر
  .إىل املدينة اليت ولد ونشأ وتعّلم وعاش معظم أيام حياته فيها

وخترج بأستاذه  ،ى الشيخ طاهر مبادئ العلوم يف املدرسة اجلقمقية اإلعداديةتلقَّ 
مث  ،فقد أخذ عنه العربية والرتكية والفارسية ومبادئ العلوم ،عبد الرمحن البوشناقي

م ]  ١٨٨١ – ١٨٠٧ره الشيخ عبد الغين بن طالب امليداين [ اّتصل بعّالمة عص
وكان  ،يف الفقه واحلديث والعربيةفني ومن املؤلِّ  ،وكان من كبار فقهاء احلنفية يف دمشق

على قدم السلف  ،عن التعصب واجلمود ابعيدً  ،بزمانه واسع النظر اعارفً  افقيهً «
يرمي فيها إىل الرجوع  ،ة املشاربصافي اوكانت دروسه دروسً « »الصاحل بتقواه وزهده
ا طبقات  ،بالشريعة إىل أصوهلا ا وحماربة اخلرافات اليت استمرأ ا بلبا واألخذ من آدا

ولقد تشّرب الشيخ طاهر من أستاذه  »وإنقاذ الدين من املبتدعني الوّضاعني ،املتأخرين
عي إىل االجتهاد، ومل زعة االستقالل والسـواتبَّع ذلك املنهج املشرب بن ،هذه الطريقة

دراسته دراسة ما تيسر له من العلوم الطبيعية والرياضية  ِينْ يهمل الشيخ طاهر خالل سِ 
ذها عن علماء من الرتك أخإنه « :ويقول األستاذ الرئيس .واألثرية والفلكية والتارخيية

وإذا أسقطنا من هذا الكالم ما ميكن أن يكون قد اشتمل عليه من  »..وغريهم
ف مبادئ هذه العلوم ومل يقتصر علمه على فإنه يبقى لنا أن الشيخ طاهر تلقَّ  ،غةمبال

  .العربية والفقه وما إليهما

واستمر  ،أولع الشيخ منذ أول نشأته جبمع الكتب مث جبمع املخطوطات وشرائها
 ،وإن كان قد وّجهه فيما بعد إىل املصلحة الوطنية العامة ،هذا الولع طوال عمره

 سواء على الصعيد الشخصي أم على الصعيد ،فوائد عظيمة فيما بعد وستكون له
  .الوطين

 ،اأي عندما كان يف الرابعة والعشرين ُعّني معلمً  ١٨٧٥=  ه ١٢٩٤ويف عام 
على صلة طيبة بالوايل العثماين مدحة باشا  ،وكان بسبٍب من آرائه اإلصالحية
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وكان من  ،ه يف اإلصالح) الذي كان جيّل الشيخ ويثق به وبآرائ١٨٨٣ -  ١٨٢٢(
منها  افعهد إىل الشيخ بافتتاح املدارس فافتتح يف دمشق عددً  ،أوهلا نشر التعليم

فاجتهت  ،مفتش على املدارس سندت إليه وظيفةمث أُ  ،ص مدرستني للبناتوخصَّ 
ثرة  ولعل هذا يفّسر لنا ك ،جهوده إىل وضع املناهج الدرسية للمدارس اليت أنشأها

مدخل الطالب إىل علم «و »مّد الراحة ألخذ املساحة«املدرسية كـ  كتبه التعليمية
  .»احلساب

 الكنه اجته به اآلن اجتاهً  ،مل يفارق الشيَخ ولُعه جبمع املخطوطات واقتناء الكتب
فجعل جيمع الكتب واملخطوطات املتفرقة يف  ،يستهدف املنفعة الوطنية والقومية

بة العامة ( الظاهرية ) اليت يرجع إليه فضل مساجد دمشق ومدارسها وحيفظها يف املكت
ا من عبث العابثني ومتاجرة  ،تأسيسها فحفظ بذلك لوطنه ذخائر املخطوطات وصا
  .املتاجرين

إنشاء اجلمعية اخلريية اليت ترأسها شارك يف  اويف العام الذي عّني فيه معلمً 
ضت هذه م ) وق ١٨٨٩=  ه ١٣٠٦عالء الدين عابدين ( ت  العالَّمةالشيخ  د 

العربية وحماربة وقامت بنشر الوعي والرتغيب يف  ،اجلمعية بافتتاح عدد من املدارس
  .احلمالت عليها

فلقد  ،األمور على الوجه الذي أراده هلا ومل تستمرَّ  ،هنّية للشيخ األحوالُ  مل تدمِ 
وبعزله عنها غاب جّو   ١٨٧٩=  ١٢٩٦ُعزل مدحة باشا عن والية دمشق عام 

 ،كانت كسحابة صيف مل تلبث أن اضمحلت  ام به الناس أشهرً الذي نعِ احلرية 
وبدأت السلطات تضايق الشيخ الذي كانت له اجتماعاته ونشاطاته ودعوته اجلهرية 

. مما ضايق أصحاب الشأن فأمرت السلطات .سياسة الترتيكاملضادَِّة لإىل العربية 
ىل القدس اليت أنشأ فيها املكتبة وهو غائب عنه يف زيارة له إ باقتحام بيته وتفتيشه
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فلما تناهى إليه خرب املدامهة والتفتيش توّجه إىل مصر ووصل إليها عام  .اخلالدية
م وتفيد الرتاجم اليت كتبت عنه أنه عاش يف مصر عيش  ١٩٠٧=  ه ١٣٢٥
على الرغم مما عرضه عليه أصحابه من العلماء أصحاب النفوذ كأمحد  ،الكفاف

له وظيفة يف دار الكتب  جيد) فقد عرض عليه أن  ١٩٣٠ – ١٨٧١تيمور باشا ( 
) ١٩١٣ - ١٨٦٣كذلك رفض حماولة صديقه الشيخ علي يوسف (  ،املصرية

صاحب املؤيد الذي عرض عليه أن يسعى له لدى اخلديوي عباس حلمي الثاين ( 
ه نفس ةِ زَّ . وليس من سبب لرفضه سوى عِ ادائمً  اله راتبً  جريَ يُ ) لِ  ١٩٤٤ -  ١٨٧٤

ه سفاسف احلياة. وأخذ يبيع ما محله معه من الكتب النادرة دُّ عُ عما يَـ  هِ عِ فُّ رَ وتَـ 
 ،لريتفق بثمنها. ومل يكن يبيع هذه الكتب ملن يدفع له أكثر افشيئً  اواملخطوطات شيئً 

وإمنا كان يبيعها ملن يتوسم فيه اخلري والفهم والرغبة يف حفظ الكتب واملخطوطات 
أكثرها لدار الكتب املصرية وللعالمة أمحد تيمور باشا وللعالمة لذلك باع  ،وصيانتها

) وقد حفظت هذه املخطوطات ١٩٣٤ -  ١٨٦٧أمحد زكي باشا ( شيخ العروبة ) (
  .ويف املكتبة الزكية ،ويف املكتبة التيمورية ،يف دار الكتب ،يف مكتبات هؤالء

فإن  ،االثة عشر عامً وملا كان ما محله معه ال تفي أمثانه بإقامة مديدة امتدت ث
كما أنه عمل يف   ،الشيخ عمل يف الكتابة للصحف واجملالت املصرية لقاء أجٍر ما

وقال يف  »توجيه النظر إىل أصول األثر«كتابه   ١٩١٠عض الكتب فأجنز عام تأليف ب
ا املطالع يف كتب احلديث وكتب السري « :مقدمته هذه فصول جليلة املقدار ينتفع 
ه على أن كما نبَّ   »من كتب أصول الفقه وأصول احلديثرها منقول وأكث ،واألخبار

الداعي إىل تأليف هذا الكتاب ما وقع عليه العزم من حترير الكالم يف سرية النّيب «
املنتقاة مما خلصه يف كتابه اإلمام عبد امللك بن هشام ليكون  ،عليه الصالة والسالم

التقريب «كذلك أجنز يف مصر كتابه    »وفيما شاكله على بصرية من أمره الناظر فيه
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أن الفراغ من تأليفه كان يف اليوم الثالث من شوال سنة «وذكر  »يف أصول التعريب
زل الذي نسكن فيه يف جهة ـم  وذلك يف مدينة مصر يف املن ١٩١٩=  ه ١٣٣٧

وقد قام بأمر طبع هذا الكتاب األمري  »اليت ال ُحتصىعابدين واحلمد هللا على نعمه 
  .تار اجلزائريخم

م وذلك بعد  ١٩٠٩=  ه ١٣٢٧سنحت للشيخ فرصة ليعود إىل الشام عام 
) وقد دعاه إىل  ١٩١٨ – ١٨٤٢إطاحة االحتاديني بالسلطان عبد احلميد الثاين ( 

ذلك نفر من أصحابه وتالميذه الذين ظنوا أن عهد االستبداد قد وّىل إىل غري ما 
عيته أبت عليه أن يُفَنت بظواهر األمور وينساق ة الشيخ وفطنته وأملكانَ لكن َز  ،رجعة
ىل فقد كانت نظرته تتلخص بأن البالد انتقلت من استبداد الفرد ( السلطان ) إ ،هلا

الداعية العاملة على ترتيك األمة والقضاء على مقومات  استبداد اجلماعة (االحتاديني)
م األمر إىل تالوة آيات القرآ ،العروبة لديها عدم وملا أَ  .ن الكرمي بالرتكيةحىت وصل 

 ١٨٧٩وكان بينهم سليم اجلزائري (  ١٩١٦من نابغي العرب عام  مجال باشا كوكبةً 
رفض الشيخ أن يعزيه أحد مبصابه بابن أخيه «وهو ابن أخي الشيخ  ) ١٩١٦ –

ومل يبتهج يف  ،وبقية أصحابه من الشهداء ما مل يثأر اهللا تعاىل للمظلوم من الظامل
ا ويرجو هلا  ،شيء مثل ابتهاجه بالثورة العربيةحياته ب وكان يدعو لتنشيطها ومؤازر

وحينما أذاع لسان الربق يف مصر خرب احتالل اجليش العريب وجيش  .النجاح والفالح
زام جيوش الظاملني شّر هزمية يف حوران وفلسطني مث سقوِط حلب  ،حلفائه دمشق وا

وكان يدعو قبل ذلك إىل  »ة بابن أخيه وبقية الشهداءلتعزيَل ابِ هليُب أحشائه وقَ  دَ رَ بَـ 
  .العثمانية فصار داعية إىل األمة العربية والوحدة العربية اجلامعة

 ،لقد شعر بتمّكن املرض منه ،وبعد ثالث سنوات قرر الشيخ العودة إىل دمشق
ق عام فعاد إىل دمش ،وأحّب أن ميوت يف الرتبة اليت نشأ فيها ،وكان ابتلي مبرض الربو
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لدار الكتب العربية اليت كان أسسها قبل  اعامًّ  افعّينته احلكومة العربية مديرً  ١٩١٩
وبرّح به أمل  ،ومل يطل به املقام ،يف اجملمع العلمي العريب اوُمسّي عضوً  ،أربعني سنة

 ١٣٣٨سنة  اآلِخروكان رحيله يوم االثنني يف الرابع عشر من ربيع  ،املرض قبيل وفاته
فن حسب وصيته يف ودُ  ١٩٢٠ق للخامس من كانون الثاين ( يناير ) سنة املواف ه

  .جبل قاسيون يف مقربة ذي الِكْفل

َمها األستاُذ اإلمام الشيخ  ينتمي الشيخ طاهر إىل مدرسة اإلصالح اليت كان مقدَّ
) ويبدو أن مثقفي بالد الشام ومتنّوريها عرفوا تلك  ١٩٠٥ – ١٨٤٩حممد عبده ( 
ا -مدرسة اإلصالح  -اركة املدرسة املب والذين كتبوا عن  ،بتوجيٍه وتعريف منه 

) وذكروا أنه تلميذ الشيخ ١٩١٦ - ١٨٥٥الشهيد الشيخ عبد احلميد الزهراوي (
وأثر الدعوة إىل  »ئريمن خالل الشيخ طاهر اجلزا«حممد عبده ذكروا بعد ذلك عبارة 

إىل تالمذته وخمالطيه من  تهاإلصالح والتجديد والتقدم كان يف أحاديثه وتوجيها
  الشباب.

  .يف دعوته ملا فيها من صدٍق وحرارة اوكان مؤثرً 

وإذا استعرضنا أمساء رجال احللقة اليت كانت تلتّف حوله أدركنا مدى اجلاذبية 
ولوال ذلك ملا وجدنا يف حلقته مثل هذه األمساء املتأللئة  ،وعمق التأثري الذي كان له

  :ةيف مساء الفكر والوطني

  

  ١٩٢٥ – ١٨٦٧  رفيق العظم
  ١٩٥٣ – ١٨٧٦  حممد كرد علي
  ١٩٦٢ – ١٨٧٣   فارس اخلوري
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  ١٩١٦ – ١٨٥٥  عبد احلميد الزهراوي

  ١٩١٦ – ١٨٦٨  شكري العسلي

  ١٩١٦ –؟.   عبد الوهاب اإلنكليزي
  ١٩٤٠ – ١٨٨٢  عبد الرمحن شهبندر

  ١٩١٦ – ١٨٧٩  سليم اجلزائري

  ١٩١٤ – ١٨٦٦  مجال الدين القامسي

  ١٩٢٨ – ١٨٥١  سليم البخاري

  ١٩٦٩ – ١٨٨٦  ن اخلطيبيالد بّ حمُ 

ع حوهلا مثل هذه الشخصيات هي شخصية ذات مقومات إن شخصية جتمَّ 
ا احملّبون املخلصون الذين عرفوها عن  ،استثنائية ا لتستحق جبدارة ما كتبه عنها تالمذ وإ

  ،وال مهز اهلامزين ،وال يضريها ملز الالمزين ،قرب
ً
 ازاهدً  الً عام افقد كان الشيخ عامل

مل  ،وهؤالء تالميذه وأصحابه كانوا بعده طليعة املفكرين واملصلحني والشهداء ،امتواضعً 
وصدقه  ،وخلقه الرفيع ،ومعرفته الواسعة ،بعلمه الغزير ،به انقرأ هلم إال ثناًء عليه وإعجابً 

نفع العام بإنشاء املدارس ونشر وحرصه على إشاعة ال ،مع الناس ومع نفسه وتواضعه اجلم
وهذه اليوم دار الكتب الظاهرية ما تزال شاخمة شاهدة  ،العلم وطباعة الكتب النافعة

توجيهات األستاذ اإلمام حممد عبده يف  ا. وكان الشيخ مقتفيً .ناطقة بفضل من أحياها
 االح تدرجييًّ ويف أن يكون اإلص ،دعوته إىل النهضة واإلقبال على العلوم العصرية احلديثة

كان    :وميكن تلخيص ما كان يدعو إليه على النحو اآليت ،ملقتضى السنن الطبيعية اوفقً 
  :يدعو إىل
 التجدد واقتطاف ما صلح وأينع مثره وثبتت صحته من كل جديد.  
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  لعلوم املادية واألدبية النافعةا. 
   َّة والسياسيةاالرتقاء الفكري لدراسة العلوم االجتماعية واملدني. 
  تعّلم لغات األمم احلّية. 
  إصالح الرتبية والتعليم. 
  رٍة ما خشية انقالب القضية إىل أث الوطنية واإلنسانية شرط أال يتَّجر
 وأنانية.
  ونبذ التقاليد  ،وإصالح العادات ،النظام يف األعمال والرتتيب يف األوقات

 .الفاسدة واخلرافات
  تشجيع الصحافة واألدب واخلطابة.  

ويف مغرتبه يف مصر،  »دمشق«د الشام الرجل مبقتضى علمه يف وطنه بال وعمل
) وجرى  ١٩٤٤ – ١٨٧٤فقد ذُكر أنه عندما قابل اخلديوي عباس حلمي الثاين ( 

بينهما حديث حول اإلصالح ووجوهه دعاه الشيخ إىل تأسيس مدرسة للغة العربية 
ة تنشر ما يرتجم بعد تنقيحه وإىل تأسيس دار للرتمجة ومطبع ،تكون مثابًة للمتعلمني

  .وتصحيحه

  :هذا التوجيه من الشيخ للخديوي يشري إىل أمرين

لذلك وّجه إىل ضرورة  ،ف الشرقم الغرب وختلُّ قلق الشيخ من تقدُّ  :أولهما -
  .»ة الغرب وحيّث على تعّلم لغاتهمبدنيّ  اوالسيما أنه كان مغرمً «الرتمجة 

ا قلقه على اللغة العربية :وثانيهما -  لذلك وّجه إىل ،أن تتقهقر بتقهقر الناطقني 
  .إنشاء مدرسة اختصاصية تنهض بأعباء تعليمها وتأصيلها

ضتها الفكرية أجابه بذكر  وملا سأله اخلديوي عن مآخذه على احلكومة املصرية يف 
  :مأخذين له عليها
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  .عدم إمتام األعمال اليت ُيشرع بتنفيذها :أولهما -

ا نواة األعمال الكليةاحتقا :وثانيهما -   .ر األعمال اجلزئية مع أ

مل يستطع أن  ،لقد كان الشيخ اجلزائري رائد مدرسة اإلصالح يف بالد الشام
يتجاوزه أو يغّض النظر عنه أيٌّ من الذين كتبوا عن الفكر يف بالد الشام يف عصر 

خ طاهر اجلزائري رائد الشي«بعنوان  اخاصًّ  احىت إّن أحد الباحثني أفرد له مؤلّفً  ،النهضة
ومن الواجب أن نقول إنه مل يكن  » العصر احلديثالتجديد الديين يف بالد الشام يف

بل كان رائد التجديد الرتبوي واالجتماعي وداعية التقدم  ،رائد التجديد الديين فحسب
وقد ُعرف فضله واعرتف له به فضالء عصره وعلماؤه وَمْن جاء بعدهم فأثنوا  ،العلمي
وأشادوا جبميل ما حتّلى به من الفضائل كالتواضع والزهد  ،ه الثناء احلسن اجلميلعلي

  .والصرب واإلقبال الذي ال ينقطع على العلم

  .مما قيل يف وصفه والثناء عليه قبل أن أذكر مؤلفاته وآثاره اوسأورد طرفً 

  :الدكتور شاكر الفحام [ رئيس المجمع ] -

من أفذاد  -اهللا وأغدق عليه سحائب رضوانه  رمحه –كان الشيخ طاهر اجلزائري 
إصالح البالد وإيقاظ  -رمحه اهللا  -.. كان مهه .الرجال وكبار املصلحني وأثبات العلماء

وقد بذل يف سبيل العلم ونشره  ،يين يف ذلك وال يفرت ال ،فعمل ودأب ،أهلها من الرقاد
ى أن التعليم هو اخلطوُة األوىل ألنه رأ ،وساعد على فتح املدارس وتعليم الناشئة ،ما بذل

  .يف إرساء دعائم النهضة ومتابعة مسرية الركب احلضاري

  :محب الدين الخطيب -

مؤسس كل ما تأسس يف سورية ولبنان وفلسطني من  –الشيخ طاهر  –إنه 
وقد متّكن . مدارس أمريية زمن والية مدحة باشا ووالية محدي باشا الذي جاء بعده
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وُجعل التعليم  ،عربية لغة التعليم إىل أن ُغلب على أمره وُكّفت يدهبدهائه أن جيعل ال
  فيها بالرتكية.

  :) ١٩٩٣لبرت حوراني ( ت أ -

َمْن احتّلوا املراكز الكربى للتعليم اإلسالمي  –فئات املصلحني  - ومن هذه الفئات 
) الذي عاصر ١٩٢٠ -  ١٨٥١وطرابلس والقدس كطاهر اجلزائري (يف حلب ودمشق 

وهو من أصل جزائري ومن بطانة األمري عبد القادر  ،د عبده) وكان على صلة به(حمم
واحتّل مكانة مرموقة بفضل مسعاه يف إقامة املدارس  ،وقد كتب يف األدب واللغة ،الشهري

 افهو الذي أنشأ املكتبة الظاهرية يف دمشق وجعل منها دارً  ،احلديثة وصيانة الكتب القدمية
  .موزعًة يف جوامع املدينة ومدارسها القدمية للمخطوطات اليت كانت

  :منير مشابك موسى -

فلقد كان من املصلحني وخاصة يف النواحي الدينية والعلمية  ارحم اهللا الشيخ طاهرً 
وقد حالفه احلظ يف هذه الناحية ويف دعوته إىل التحرر من استبداد الفرد  ،واألخالقية
 ،ا التعاون مع اإلنكليز ملصلحة العرب واإلنكليز معً وإن كان قد أخطأ يف دعوته إىل ،واجلماعة

  .وإمكان مقاومتها للدول االستعمارية ،بسبب يأسه من إمكان إصالح الدولة العثمانية

  :] ١٩٩٥ – ١٩١٤الدكتور عدنان الخطيب ( أمين المجمع )  [  -

م النهضة احلديثة يف مصر والشام اإن الشيخ طاهرً  ين وتد ،أحُد ثالثة ترتبط 
م  هلم البالد العربية واإلسالمية بإيقاد أول شعلة أيقظت العرب واملسلمني من سبا

وهؤالء الثالثة هم مجال الدين األفغاين وحممد عبده  ،وأمسعتهم دعوة اإلصالح الديين
  .والشيخ طاهر اجلزائري

  :) ١٩٣٤أحمد زكي باشا شيخ العروبة ( ت  -

واملثال احلّي والصورة الناطقة ملا كان عليه  كنت أرى يف الشيخ طاهر األثر الباقي
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وبني  ،سلفنا الصاحل من حيث اجلمع بني الرواية والدراية يف كل املعارف اإلسالمية
  .الدأب على نشرها بعد التدقيق واستثارة خباياها وإبراز مفاخرها

  :فهمي جدعان .د -

ند مفكري أسس التقدم ع«ابه خصه الدكتور فهمي جدعان برتمجة يف ملحق كت
وهو ملحق اشتمل على تراجم موجزة ألبرز  »إلسالم يف العامل العريب احلديثا

  .مفكري اإلسالم يف العصر احلديث

  :) ١٩٥٨ - ١٨٩٢أحمد محمد شاكر (  الشيخ -

  .أستاذنا اجلليل الشيخ طاهر اجلزائري الدمشقي رمحه اهللا
فه أن الرجل  عنه ومما ألَّ  وميكن أن نستخلص من ترمجة حياته ومما قيل فيه ومما روي

له يف مدارس عمل على  اعلى العلم ناشرً  الً مقب الً عام اوكان علمً  ،كان داعية إصالح
كما كان داعية إىل التجديد الديين   ،ويف جمالس عقدها ودور كتب أسسها ،إنشائها

العمل االجتماعي والسياسي بإنشاء اجملالت والصحف والتشجيع  اواحلضاري مشجعً 
وكان  .وبنشر الوعي الثقايف والفكري والوطين والسياسي بني فئات الشباب ،نشائهاعلى إ
ن من جعلها لغة التعليم الرمسي قبل أن تغلبه هلا حىت إنه متكَّ  اعلى العربية حمبًّ  اغيورً 

  .كثري منها ذو طابع تعليمي  ،فاتمن املؤلَّ  اوقد ترك عددً  .سياسة الترتيك

  :آثـاره

آثاره على الالئحة اليت وضعها أستاذنا اجلليل الدكتور مازن اعتمدنا يف إحصاء 
ستاذ وعلى الالئحة اليت وضعها األ ،املبارك يف مقدمته لكتاب أشهر األمثال للشيخ طاهر

  :كتاب حديقة األذهان يف حقيقة البيانعدنان عمر اخلطيب يف مقدمة  

  :فةالكتب المؤلَّ  -أ
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ط دمشق يف  .الة يف العروض والقوايفوهي رس .إمتام األنس يف عروض الفرس - ١
  .م ١٨٨٦مطبعة والية سورية 

اشتمل على مباحث لغوية عن حروف  :إرشاد األلباء إىل طريق تعليم ألف باء - ٢
بع يف كما طُ   ه ١٣٢١بريوت  –املطبعة األهلية  .اهلجاء وترتيبها ورمسها مع فوائد أخرى

  .العام نفسه يف القاهرة

أستاذنا  امث نشره حمققً  ١٩١٩يف مصر باملطبعة السلفية  بعطُ  .أشهر األمثال - ٣
  .١٩٩٥اجلليل الدكتور مازن املبارك بدار الفكر بدمشق 

  .اإلملام بأصول سرية النيب عليه الصالة والسالم - ٤

طبعت يف مطبعة والية  )بديع التلخيص وتلخيص البديع (بديعية الطاهر اجلزائري - ٥
  .ه ١٢٩٦سورية سنة 

جملدات  ةعلى تفسري البيضاوي تقع يف أربع حواشٍ  :يف تفسري القرآن التبيان - ٦
  .ضخمة ما تزال خمطوطة يف الظاهرية

مطبعة املنار بالقاهرة  .التبيان لبعض املباحث املتعلقة بالقرآن مقدمة للتفسري - ٧
مث طبع بتحقيق عبد الفتاح أبو غدة يف مكتب املطبوعات  ه ١٣٣٥و  ه ١٣٣٤

  .٢٠٠٥مث يف  ١٩٩٢مث يف  ١٩٩١اإلسالمية حبلب 

  .١٩٠٧وبريوت  ه١٢٩٩و ه١٢٩٦دمشق  .تدريب اللسان على جتويد البيان - ٨

فهرس خمطوطات الظاهرية (التاريخ  .الدً جم ١١تقع يف  .التذكرة الطاهرية - ٩
والفهرس  ٣١٥-٣١٣ :٢)  و (األدب ٤٤٥ -  ٤٤٤و  ٢٧٦ - ٢٤٨ :٢) وملحقاته

  .٥٧٦ – ٥٦٩العام ملخطوطات الظاهرية  

  .م ١٨٨٦دمشق  .مطبعة والية سورية ،تسهيل اجملاز إىل فن املعّمى واأللغاز -١٠

  .١٩١٩القاهرة  –املطبعة السلفية  ،التقريب ألصول التعريب -١١
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حققها  األستاذ عدنان عمر و  ه ١٢٩٨دمشق  ز إىل مسائل اجملازتقريب اجملا -١٢
  .٢٠٠٩وستنشر يف جممع اللغة  اخلطيب
بع بعناية تلميذه القاضي أمحد حممد شاكر أدب الكاتب البن قتيبة طُ  تلخيص -١٣

  .١٩٢٠يف مطبعة النهضة بالقاهرة 
  .١٩٠٧و  ١٩٠٢بريوت   - املكتبة األهلية  التمرين على البيان والتبيني -١٤
  .١٨٨٦دمشق  - متهيد العروض إىل فن العروض مطبعة والية سورية  -١٥
ط حلب  ١٩٨٠ط بريوت  ١٩١٠ط مصر  رتوجيه النظر إىل أصول األث -١٦
  .ونقله إىل األملانية املستشرق جولد تسيهر ،بتحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غده ١٩٩٦
 - والية سورية ط  مث للخطوط السريانية ،جدوالن للحروف الشرقية والغربية -١٧
  .ت .د .دمشق

  .جالء الطبع يف معرفة مقاصد الشرع -١٨
  إيضاح العقيدة اإلسالمية ( رسالة يف التوحيد )اجلواهر الكالمية يف  -١٩

  ١٩٢٦القاهرة   ١٨٨١دمشق  
  ١٩٢٩القاهرة    ١٨٩٥دمشق  
  ١٩٨٦بريوت    ١٩٠٥بريوت  
  ١٩٩٤ – ١٩٩١دمشق   ١٩٨٨بريوت  
  ٢٠٠٢دمشق    ١٩٩٥القاهرة  

  .٢٠٠٠دمشق ، ١٩٠٧القاهرة    :اجلوهرة الوسطى -٢٠
والية ، مط ابابً  ١٩خمتارات شعرية مرتبة يف   :ارحدائق األفكار يف رقائق األشع -٢١

  .١٨٨٢دمشق  -سورية 
جممع اللغة العربية  .تح عدنان عمر اخلطيب ،حديقة األذهان يف حقيقة البيان -٢٢
  .٢٠٠٩بدمشق 
  .ت .ط  مصر  د ،احلكم املنثورة -٢٣
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٣٠٣

  .ت .ط  بدمشق د، دائرة يف معرفة األوقات واأليام ( يف علم امليقات ) -٢٤
 ،١٨٩٥، دمشق رسالة وجداول يف اخلطوط القدمية واحلديثة واهلندية واليونانية -٢٥
  .ت .القاهرة د
  .ومل ُيشر إىل مكان الطبع ١٨٨٥، ط سنة  العقود الآليل يف األسانيد العوايل -٢٦
غرب وعدة املعرب ( رسالة يف النحو ) -٢٧

ُ
  .ت .دمشق د .ط .عمدة امل

  .ا إذا شك قارئ يف حرففيم :فائدة يف القراءات -٢٨
ط والية ، الفوائد اجلسام يف معرفة خواص األجسام ( يف احلكمة الطبيعية ) -٢٩

  .١٨٨٣دمشق  –سورية 
طبعت خطبته يف مطبعة كردستان  ،معجم لغوي مل يتّمه :اللغةيف الكايف  -٣٠

  .١٩٠٨العلمية بالقاهرة 
  .كتاب التعليم االبتدائي ( علم أصول التدريس )  -٣١
  .١٩٠٢القاهرة   –مط  القدسي  ،مبتدأ اخلرب يف مبادئ علم األثر ( يف املصطلح ) - ٣٢
  .خمتصر أمثال امليداين ( انظر أشهر األمثال ) -٣٣
  .خمتصر البيان والتبيني -٣٤
  .١٨٨٥دمشق  ،مدخل الطالب إىل علم احلساب -٣٥
  .١٨٩٢دمشق   ،١٨٨٣دمشق   ،مّد الراحة ألخذ املساحة -٣٦
والتمرين على البيان  ،إرشاد األلبا :قي علم األدب ( وهي ثالثة كتبمرا -٣٧

  .والتبيني، وتدريب اللسان )
  .املعجم العريب ( انظر الكايف ) -٣٨
وطبع يف اجلمعية اخلريية  –عرّبه عن الرتكية ، ُمنية األذكياء يف قصص األنبياء -٣٩
  .١٨٨١بدمشق 
ومعيار النظّار يف علوم األشعار لعبد الوهاب  ،ميزان األفكار يف شرح معيار األشعار - ٤٠

  .١٨٨٣اهلند  ط .اوافيً  ا، شرحه الشيخ طاهر شرحً ) ه ٦٥٥اخلزرجي الزجناين ( ت 
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٣٠٤

  :اآلثار المحققة -ب
  .١٩٠٨عام  انشر يف أعداد جملة املقتبس منجمً ، األدب الصغري البن املقفع - ١
  .٧يخ طاهر يف جملة املقتبس جنشر بعناية الش ،األدب واملروءة لصاحل بن جناح - ٢
القاهرة  ، ط) ه ٧٤٩إرشاد القاصد إىل أسىن املقاصد البن األكفاين ( ت  - ٣
  .١٩٠٤ط  بريوت   ،١٩٠٠
 ،أمنية األملعي وُمنية املّدعي أليب احلسني أمحد بن علي بن الزبري األسواين -٤

  .١٩٠٢ ط .فها األسواين) وهو شرح للمقامة احلصيبية اليت ألَّ  ه ٥٦٣ت (
ط ، )ه ٥٠٢تفصيل النشأتني وحتصيل السعادتني للراغب األصفهاين ( ت  -٥
  .١٩٠٥و ١٩٠١بريوت 
  .ت .دمشق  د - ط  والية سورية  ) ه ٤٢٩حل املنظوم للثعاليب ( ت  -٦
، ١٩١٤ط املنار بالقاهرة  ،) ه ٢٥٥احلنني إىل األوطان للجاحظ  ( ت  -٧

  .١٩٣٢السلفية بالقاهرة   ط
بعناية  الً صدرت أو  ،) ه ١٣٢عبد احلميد بن حيىي الكاتب ( ت   رسائل -٨

  .مث نشرها حممد كرد علي يف رسائل البلغاء ،الشيخ طاهر وتلميذه حممد كرد علي
 ٣٥٤ت (، روضة العقالء ونزهة الفضالء أليب حامت حممد بـن حبـان البسـيت -٩

  .١٩١٠مط كردستان العلمية بالقاهرة  .)ه
وقد شرحه ، ) ه٣٧٤نباتة عبد الرحيم بن حممد الفارقي ( ت ديوان خطب ابن  - ١٠

  .١٨٩٤بريوت  - ،١٨٩٣بريوت   ،١٨٩٠القاهرة    :الشيخ طاهر وله عدة طبعات
 ، ط القاهرة١٩٠١بريوت  ط  ) ه ٤٢١الفوز األصغر البن مسكويه ( ت  - ١١
١٩٠٧.  

 ،غرسه وأمثروغرس فنما  ،لقد زرع فنبت زرعه ،اجلزائريّ  ارحم اهللا الشيخ طاهرً 
لقد كان  ،ا مل يلبث أن أعشب وأخصبصادفت ثرًى مكروبً  اوكان دميًة سكوبً 
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  :الشيخ كما قال الشاعر القدمي

 رأيتـــــك أمـــــِس خـــــري بـــــين لــــــؤيٍ 
  

 وأنـــت اليــــوم خـــٌري منــــك أمــــسِ   
  

 اتزيــــد اخلــــري ضــــعفً  اوأنــــت غــــدً 
  

 ذاك تزيــــد ســــادة عبــــد مشــــسك  
  

  حثـمراجع الب

  .١٩٩٩بريوت  -دار صادر  -حممد رياض املاحل  - ة نزار أباظ .إمتام األعالم -

 .٢٠٠٧دمشق  -دار الفكر  -نزار أباظة  .٢إمتام األعالم ج -

 .فهمي جدعان .د .أسس التقدم عند مفكري اإلسالم يف العامل العريب احلديث -

 .١٩٧٩بريوت  .املؤسسة العربية للدراسات والنشر

مازن املبارك  .رأه وكتب مقدمته وحواشيه دق .. الشيخ طاهر اجلزائري.أشهر األمثال-
 .١٩٩٥دمشق  –دار الفكر  .

 .١٩٧٩بريوت  –دار العلم للماليني  –خري الدين الزركلي  :األعالم -

 .) نقله إىل العربية د ١٥كارل بروكلمان / القسم العاشر (   –تاريخ األدب العريب  -
 .١٩٩٩اب اهليئة املصرية العامة للكت –عمر صابر عبد اجلليل 

= كانون األول  ه ١٤٢٨) ذو احلجة  ١٠٨العدد  –الرتاث العريب ( جملة  -
 .دمشق -[ ملف خاص عن الشيخ طاهر اجلزائري ] احتاد الكتاب  .٢٠٠٧

القاهرة  -املكتبة السلفية  -الشيخ طاهر اجلزائري  - التقريب ألصول التعريب  -
 .ه ١٣٣٧

مطبعة احلكومة العربية  -مد سعيد الباين حم .تنوير البصائر بسرية الشيخ طاهر -
 .١٩٢٠السورية 
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٣٠٦

 .١٩١٠القاهرة  - الشيخ طاهر اجلزائري  -توجيه النظر إىل أصول األثر  -

مجعها وأعدها عبد الرمحن بن عبد العزيز  .أمحد حممد شاكر العالَّمةمجهرة مقاالت  -
 .٢٠٠٥ -جيزة  -دار الرياض  .بن محاد العقل

 .الشيخ طاهر اجلزائري .يف حقيقة البيانحديقة األذهان  -

 .٢٠٠٩جممع اللغة العربية دمشق  .قدم له عدنان عمر اخلطيبو حققه 

 .١٩٧٣بريوت  - دار احلقيقة  .منري موسى .د .الفكر العريب يف العصر احلديث -

ترمجة كرمي  .لربت حوراينأ - ١٩٣٩ - ١٧٩٨الفكر العريب يف عصر النهضة  -
 .١٩٧٧بريوت  - للنشر  دار النهار .عزقول

الدكتور شاكر الفحام ) مجعها حممود  العالَّمةالقطوف الدانية ( يضم جممل آثار  -
 .٢٠٠٨األرناؤوط ( مخسة جملدات ) اهليئة العامة السورية للكتاب دمشق 

 .١٩٨٤دمشق  -دار الفكر  .حممد كرد علي -كنوز األجداد  -

دمشق  -وزارة الثقافة  -ناجي علوش  -مدخل إىل قراءة عبد احلميد الزهراوي  -
١٩٩٥. 

ق عليه وأشرف على طبعه حممد املصري جممع علَّ  - حممد كرد علي  -املعاصرون  -
 .١٩٨٠اللغة العربية بدمشق 

 .١٩٢١سنة  ٦٤٠ - ٦٣٥ص  ٢٢املنار ( جملة ) اجمللد  -



  ٣٠٧

  
  
  

  الكتب والمجالت المهداة
 إىل مكتبة جممع اللغة العربية

   )٢٠٠٩من عام ( رابعاليف الربع 
  

  الكتب العربية - أ 
  

  )*(سعد الدين المصطفى. د

  
 :د. ليلى حسن الذوبعي، ديوان الوقف  أحكام العدة في الشريعة اإلسالمية

 م.٢٠٠٨ - ه١٤٣٠السين مركز البحوث والدراسات اإلسالمية 
 النبي  أساليب :مجهورية العراق، مهند غامن أمحد العبيدي، في تغيير المنكر 

 م.٢٠٠٩ - ه١٤٣٠ديوان الوقف السين مركز البحوث والدراسات اإلسالمية 
  :مجهورية تأليف الشيخ إبراهيم النعمةأصول التشريع الدستوري في اإلسالم ،

 -ه١٤٣٠ة ديوان الوقف السين مركز البحوث والدراسات اإلسالمي العراق،
 م.٢٠٠٩

  أطلس الشواهد األثرية على مسارات طرق القوافل القديمة في شبه الجزيرة
 م.٢٠٠٩ - ه١٤٣٠عبد اهللا حممد الشايع، الرياض: دارة امللك عبد العزيز العربية: 

                                                           
 عضو اهليئة الفنية يف جممع اللغة العربية.  )*(
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  :د. عبد األعمال في كتاب سيبويه في هدى الدراسات الصوتية الحديثة
ديوان الوقف السين مركز البحوث  اق،، مجهورية العر احلق أمحد حممد اخلنجي

 م.٢٠٠٩ - ه١٤٣٠والدراسات اإلسالمية 

 ت اهللا في سورة قرآن الكريم (دراسة موضوعية) آياآيات عاد قوم هود في ال
 مجهورية العراق،، تأليف: علي جمدي عالوي العبيدي الروم (دراسة وتحليل):

 م.٢٠٠٩ - ه١٤٣٠ديوان الوقف السين مركز البحوث والدراسات اإلسالمية 

 اآليات القرآنية المتعلقة بالرسول :  دراسة بالغية وأسلوبية تأليف: عدنان جاسم
ديوان الوقف السين مركز البحوث والدراسات اإلسالمية  ،مجهورية العراق - اجلميلي
  م.٢٠٠٩ - ه١٤٣٠

 تأليف شاكر نعمة  لشطر األول من سورة آل عمران:التفسير التحليلي ل
ديوان الوقف السين مركز البحوث والدراسات  مجهورية العراق، بكري الكبيسي،

 م.٢٠٠٩ - ه١٤٣٠اإلسالمية 

 : مجهورية العراق، عبد الستار عبد اجلبار عباس، تيسير الفتوى ضوابط وصور عملية 
 م.٢٠٠٩ - ه١٤٣٠ديوان الوقف السين مركز البحوث والدراسات اإلسالمية 

 حتقيق  ه):٣٦٢ي األشعث (ت الحيوان ألبي جعفر أحمد بن محمد بن أب
ديوان الوقف السين مركز البحوث  ،مجهورية العراق ،د. عبد الرزاق أمحد احلري

 م.٢٠٠٨ - ه١٤٣٠والدراسات اإلسالمية 

 .لول اجلبوري الداللة الزمنية للجملة العربية في القرآن الكريم د  ،نافع علوان 
 - ه١٤٣٠لدراسات اإلسالمية ديوان الوقف السين مركز البحوث وا ،مجهورية العراق

 م.٢٠٠٩
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  :مجهورية  جميد صاحل إبراهيم الكرطائي، .دالرشوة وأحكامها في الفقه اإلسالمي
 - ه١٤٣٠ديوان الوقف السين مركز البحوث والدراسات اإلسالمية  ،العراق
 م.٢٠٠٨

 :تأليف: عبد الرمحن بن أمحد بن رجب  شؤون الَكلم في شرح حديث العلم
ديوان الوقف السين مركز  ،مجهورية العراق ،: د. ناصر حسني أمحداحلنبلي، حتقيق

 م.٢٠٠٨ - ه١٤٢٩البحوث والدراسات اإلسالمية 

 إعداد خليل إبراهيم  والسوافد ضوابط ومعايير: شخصية المسلم بين التراث
الوقف السين، مركز البحوث والدراسات اإلسالمية،  ،حممد، مجهورية العراق

 م.٢٠٠٨ - ه١٤٢٩

 الحضارية بين مدن مشارقية ومدن مغاربية من القرن األول الهجري  الصالت
(دراسة تارخيية مقارنة): تأليف: د. عامر  حتى بدايات القرن الثالث الهجري

 م.٢٠٠٩ -ه١٤٣٠مجهورية العراق  ،محيد محود السامرائي

  القيادة العسكرية اإلسالمية بين النظرية والتطبيق في عصر النبوة والعصر
، : عبد اجلبار عبد الواحد صاحل العبيديتأليفي والخلفاء الراشدين: الراشد

ديوان الوقف السين مركز البحوث والدراسات اإلسالمية  مجهورية العراق،
 م.٢٠٠٩ - ه١٤٣٠

  المرويات التاريخية في كتاب المصنف للشيخ عبد الرزاق بن همام الضعاني
ديوان الوقف السين  رية العراق،مجهو حتقيق: عبد املنعم جاسم الدليمي،  الحميري:

 م.٢٠٠٩ - ه١٤٣٠مركز البحوث والدراسات اإلسالمية 

  :حسني تقي سنبلي، معجم اإلرشاد للمترادفات اإلنكليزية ومعانيها بالعربية
 م.٢٠٠٨دار اإلرشاد للنشر 
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 وضعه: أ. مصعب »عربي -  إنكليزي«األدبية  للمصطلحات معجم اإلرشاد :
 م.٢٠٠٩دار اإلرشاد للنشر  –احلمادي 

 عربي  -إنكليزي عربي«اجلغرافية والفلكية  للمصطلحات معجم اإلرشاد
 م.٢٠٠٨دار اإلرشاد للنشر  –د. حممد الدرويش  »إنكليزي

 إعداد: حسني  للمصطلحات والتعابير االصطالحية اإلنكليزية: معجم اإلرشاد
 تقي سنبلي، دار اإلرشاد للنشر.

 عربي  -إنكليزي عربي«حات االقتصاد والتجارة معجم اإلرشاد لمصطل
 م.٢٠٠٨دار اإلرشاد للنشر  –د. حممد الدرويش  »إنكليزي

  عربي  -إنكليزي عربي«معجم اإلرشاد لمصطلحات الكومبيوتر واإلنترنت
 م.٢٠٠٨دار اإلرشاد للنشر  –د. حممد الدرويش  »إنكليزي

 :ليف: مصطفى أدهم تأ المديح في الشعر العراقي في القرن الثامن عشر
مركز البحوث والدراسات  ،ديوان الوقف السين مجهورية العراق، حمدي النعيمي،

 م.٢٠٠٩ - ه١٤٣٠اإلسالمية 

 ،الهوية اإلسالمية في زمن العولمة الثقافية، د. خليل نوري ميهر العاني 
ديوان الوقف السين مركز البحوث والدراسات اإلسالمية  مجهورية العراق،

 م.٢٠٠٩ - ه١٤٣٠

 :زينة عبد  الوسائل الفنية في العصر العباسي حتى نهاية القرن الرابع الهجري
ديوان الوقف السين مركز البحوث  ،مجهورية العراق ،اجلبار حممد املسعودي

 م.٢٠٠٩ - ه١٤٣٠والدراسات اإلسالمية 
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  المجالت العربية - ب
  

  )(أ.ماجد الفندي
 المصدرسنة اإلصدار العدد اسم المجلة

 سورية م٢٠٠٨ ١١٢٥، ١١٢٤ األسبوع األديب - 
 سورية م٢٠٠٨ ١٣٦ دلعدا ٣٣السنة  اآلداب العاملية - 
 سورية م٢٧٦٢٠٠٨، ٢٧٥، ٢٧٤األعداد  ٤٦السنة  البطريركية - 
رسالة معهد الرتاث  - 

 العلمي العريب
 سورية م٢٠٠٨ ٨١العدد  ٣٠السنة 

 سورية م٢٠٠٨ ٤٨٨  صوت فلسطني - 
 سورية م٢٠٠٨ ١١٨ - ١١٧ألعداد ا عامل الذرة - 
 سورية م٢٠٠٧ ٢٩جملد  ٤، ٣  جملة جامعة تشرين - 
 سورية م٢٠٠٨ ٤٤٩العدد  ٣٨ السنة املوقف األديب - 
 السعودية م٢٠٠٨  ٣١٥العدد  ٢٧السنة  األمن واحلياة - 
 السعودية م٢٠٠٨ ١٠العدد  ٦٣السنة  احلج والعمرة - 
 السعودية  ٢٠٠٨ ٣٨٨، ٣٨٧ الفيصل - 
 السعودية م٢٠٠٨ ٣٨١العدد  ٣٣السنة  اجمللة العربية - 
 الكويت م٢٠٠٨ ٤٦١، ٤٦٠، ٤٥٩ البيان - 
 الكويت م٢٠٠٨  ٧، ٦ العلوم - 
اجمللة العربية للعلوم  - 

 اإلنسانية
 الكويت م٢٠٠٨ ١٠٤العدد  ٢٦السنة 

 لبنان م٢٠٠٨ ٣٢جملد  ٢٣٦ تاريخ العرب والعامل - 
  مصر  م٢٠٠٨  ٤١، ١١، ١٠  حوليات كلية دار العلوم - 

                                                           
).إجازة يف املكتبات من جامعة دمشق (  



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

٣١٢
  

  
  
 

  النشرة االجنبية:
  )(ربى معدني

 
  

I- Books: 
- De quoi vivait George Sand/ françois Boury. 
- A Woman Named Juckie/ C.David Heymann. 
- Les Sorciers du Ciel/ Christian Bernadac. 
- Les Industries de la Soierie/ Jean Vaschalde. 
- Textiles/ Raymond Thièbaut. 
- Caoutchoucs et Textiles / Jean Véne. 
- Manuel de Tissage/ Ch.Labriff. 
- La Confession d'un Enfant du Siècle/Maurice Allem. 
- Recommandations pour L'Utilisation des Textiles Chimiques. 

II- Periodicals: 
- Le Muséon, Tome 119, Fasc.- 4 (2006). 
- AWRAQ, Vol.23 (2006). 
- Acta Oriantalia, Vol.60, N.1- 2 (). 
- AL-Abhath, Vol.54 (2006). 
- East Asian Review.Vol.19, N.3 (). 
- Population and Development Review, Vol.33, N.3 (). 

                                                           
)جازة يف األدب الفرنسي من جامعة دمشق.) إ 
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