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  :ض المجلةأغرا

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

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

  :خطة المجلة وشروط النشر فيها
أن يُرفق الكاتب حبَثه بالسرية الذاتية والعنوان الربيدي واإللكرتوين، مع تعهد بأن البحث غري  -

  .مستل من أطروحة جامعية، وغري منشور من قبل، ومل يُرَسل إىل جهة أخرى
لة، وعدد الكلمات  -  أال يقلَّ البحث عن عشر صفحات وأالَّ يزيد على ثالثني صفحة من صفحات ا

  .أما املقاالت فُيقَبل منها ما يقّل عن عشر صفحات. كلمة)٢٥٠(يف الصفحة الواحدة ال يزيد عن 
أن خيلو البحث من أي إساءة إىل الكتّاب والباحثني أو غريهم، وأن حيرتم املعتقدات الدينية  - 

  .والفكرية للشعوب
لة منضدة، وأن تشفع بقرص حاسويب ليزري مسجلة البحوث و أن تكون  -  املقاالت املرسلة إىل ا

  .عليه، أو مرسلة بالربيد اإللكرتوين
  .ميَّ يف كتابة املراجع وأمساء املؤلِّفني يف منت البحث وحواشيهأن يلتزم الباحث املنهَج العل -
لة البحوث واملقاالت اليت ترد إليها بعد أن ختضع للتقومي الّسّري -   .تنشر ا
  .املقاالت وفق اعتبارات فنيةالبحوث و ترتَّب  -
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 
تِقانة : قبل مقابلها األجنيب عند ورودها أول مرة، حنو) أو املعربة( العربية الكلماتتوضع  -

)Technology(حاسوب ، )Computer( نفسية ،)Psychologic.( 
 ....النقطة، الفاصلة، إخل: من الضروري أن يُعىن الكاتب بعالمات الرتقيم -
لة على العنوان -  :ترسل البحوث واملقاالت إىل ا

  ٣٢٧ب .دمشق ص: العنوان البريدي
  E- mail: mla@net. Sy: البريد اإللكتروني

  www.arabacademy.gov.sy  ):اإلنترنت(تُنشر المجلة في موقع المجمع على الشابكة 
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 تدريس النحو بني التشدد والتسهيل

 
 )∗( حممود السيد. د

نحاول يف هذا البحث املوجز أن نتعرف مشكلة تدريس النحو, وما يراه 
املتشددون يف التمسك بتعليمه, وما يراه الداعون إىل تسهيل املادة النحوية, 

  بعض الصوى يف جمالاًونشري إىل عدد من حماوالت التسيري, لنرسم أخري
 .االرتقاء بواقع تدريسه

  مشكلة تدريس النحو−ًأوال
مل حيظ أي فرع من فروع اللغة العربية بام حظيت به القواعد النحوية من اهتامم 

كلت جلان ُيف العملية التعليمية التعلمية, وطاملا عقدت مؤمترات وندوات, وش
اجلامعي أو يف للبحث يف تعليم النحو يف مراحل التعليم املختلفة, إن يف التعليم 

 .التعليم ما قبل اجلامعي
                                                           

 .عضو جممع اللغة العربية بدمشق) ∗(



 )٢(اجلزء ) ٨٦( املجلد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٣١٤

وإذا كان ثمة من يرى من الباحثني أن اللغة أسبق من قواعدها, وأن أبناء 
اللغة كانوا يكتسبون اللغة قبل وضع قواعدها, وأن من وسائل ذلك االكتساب 
االستامع إىل اللغة, وحماكاة قوالبها, وأنامطها, وبناها اللغوية, فإذا وضع املتعلم 

, تسود فيه اللغة السليمة, امتص السالمة من ذلك اجلو, عىل النحو الذي ٍّ جويف
كان ينتهجه أجدادنا العرب القدماء عندما كانوا يرسلون أطفاهلم إىل نجد وسط 

 .اجلزيرة العربية, حيث النقاء اللغوي, والبعد عن التلوث
طيس املتعلم يف وهذا ما يؤكده علامء النفس اللغوي يف نظرهتم الرامية إىل تغ

احلامم اللغوي, بحيث ال يتحدث املعلمون إال بالعربية الفصيحة, وال يستمع 
 من حفظ ااملتعلمون إال إىل العربية الفصيحة, وإن املتعلم مهام يكن متمكنً

القواعد النحوية, فإنه لن يتمكن من استخدام اللغة الفصيحة, ما مل يامرس اللغة 
 . وقراءة وكتابةاًة حمادثة واستامعالسليمة يف املواقف احليوي

ّوال يعول أصحاب هذا التوجه عىل القواعد النحوية يف تعليم اللغة العربية 
وتعلمها, وطالب بعضهم بإلغاء اإلعراب, وإلغاء قواعد النحو, وتسكني 
أواخر الكالم, ومتنى األستاذ أمني اخلويل أن يكون الكالم العريب كله من باب 

 )١( . تظهر عليه احلركات يف الرفع والنصب واجلراملقصور الذي ال
 من الباحثني رأوا أنه ال يمكن االستغناء عن تدريس النحو يف اًبيد أن نفر

اكتساب اللغة, وأن جلميع اللغات قواعدها وأنظمتها النحوية, وليست العربية يف 

                                                           

 نرش كلية اآلداب بجامعة القاهرة يوليو − جملة كلية اآلداب−! هذا النحو− أمني اخلويل)١(
 .٦٨−٢٩ ص١٩٤٤



 حممود السيد.  د−تدريس النحو بني التشدد والتسهيل 
  

٣١٥

التخفيف منأى عن تلك اللغات, وأقروا يف الوقت نفسه أن تدريس النحو حيتاج إىل 
من املادة النحوية التي يتعلمها الناشئة من جهة, كام حيتاج إىل طرائق ختتلف عن 
 .طرائق األقدمني يف تدريسه, فإذا حتقق ذلك كان ثمة نجاعة يف تعليم اللغة وتعلمها

  دعاة التمسك بتدريس النحو−اًثاني
ود تعلمها ملا كان لكل لغة نظامها النحوي كان عىل أبناء هذه اللغة, وملن ي

من غري الناطقني هبا, أن يتعرفوا هذا النظام, وحيسنوا تطبيقه وممارسته يف أدائهم 
 وقراءة وكتابة, حتى يتمكنوا من الفهم الصحيح اًاللغوي, حمادثة واستامع

واإلبانة الواضحة عن مشاعرهم وعواطفهم وأحاسيسهم وأفكارهم ورؤاهم 
ً اإلبانة والوضوح, إذ إن اإلعراب لغة بلغة سليمة, وما اإلعراب إال داللة عىل

 .أي أبان» أعرب«مصدر الفعل 
ولإلعراب األمهية الكربى يف فهم املعنى, وكان أمحد بن فارس يف تراثنا 

ذكر ما «حتت باب » الصاحبي يف فقه اللغة«العريب قد أشار إىل ذلك يف كتابه 
ه العرب اإلعراب من العلوم اجلليلة التي اختصت ب«: فيقول» اختصت به العرب

عرف اخلرب الذي هو أصل ُالذي هو الفارق بني املعاين املتكافئة يف اللفظ, وبه ي
الكالم, ولواله ما ميز فاعل من مفعول, وال مضاف من منعوت, وال تعجب من 

 )٢( .»استفهام, وال صدر من مصدر, وال نعت من توكيد
لكالم اللغة العربية, وحلية  اًاإلعراب جعله اهللا وشي«وأشار ابن قتيبة إىل أن 

                                                           

 حتقيق الدكتور − الصاحبي يف فقه اللغة وسنن العرب يف كالمها−أمحد بن فارس )٢(
 .٥٧ ص١٩٦٤ بريوت −بدران.  مؤسسة أ−مصطفى الشويمي



 )٢(اجلزء ) ٨٦( املجلد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٣١٦

 يف بعض األحوال بني الكالمني املتكافئني واملعنيني املختلطني كالفاعل اًلنظامها, وفارق
واملفعول, وال يفرق بينهام إذا تساوت حاالمها يف إمكان الفعل أن يكون لكل واحد 

ُهذا قاتل : خرٌهذا قاتل أخي بالتنوين, وقال آ:  قالًمنهام إال باإلعراب, ولو أن قائال
 )٣(.»أخي باإلضافة, لدل التنوين عىل أنه مل يقتله, ودل حذف التنوين عىل أنه قد قتله

: َّوعد ابن خلدون يف مقدمته النحو من أهم علوم اللسان قاطبة, إذ يقول
اللغة والنحو والبيان واألدب, وأن األهم املقدم : أركان علوم اللسان أربعة وهي«

به يتبني أصول املقاصد بالداللة, فيعرف الفاعل من املفعول, منها هو النحو, إذ 
إن علم النحو أهم من «, ثم يضيف »واملبتدأ من اخلرب, ولواله جلهل أصل اإلفادة

 )٤(.»اللغة, إذ يف جهله اإلخالل بالتفاهم مجلة, وليست كذلك اللغة
وغريهم كعبد » ابن خلدون«و» ابن قتيبة«و» أمحد بن فارس«وإذا كان 

القاهر اجلرجاين يف تراثنا القديم قد أكدوا أمهية النحو واإلعراب يف الفهم 
 فإن ثمة مفكرين معارصين قد ذهبوا هذا املذهب, ونذكر منهم ,واإلفهام

إن «: إذ يقول» اللغة والنحو بني القديم واحلديث«األستاذ عباس حسن يف كتابه 
 من القوانني احلديثة, وهو منـزلة النحو من العلوم اللسانية منـزلة الدستور

دعامة العلوم العربية ودستورها األعىل, وهو أصلها الذي تستمد عونه, 

                                                           

 دار إحياء الكتب − رشح وحتقيق السيد أمحد صقر− تأويل مشكل القرآن−ابن قتيبة )٣(
 .١١ص١٩٥٤ القاهرة − عيسى البايب احللبي ورشكاه−العربية

 .٥٤٥ بريوت ص− دار إحياء الرتاث العريب− مقدمة ابن خلدون− ابن خلدون)٤(
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 ًوتستلهم روحه, وترجع إليه يف جليل مسائلها وفروع ترشيعها, ولن نجد علام
من تلك العلوم يستقل بنفسه عن النحو, أو يستغني عن معونته, أو يسرتشد 

 )٥(.»بغري نوره وهداه
 موقف اللغوي عباس حسن عندما يتابع كالمه عن أمهية ادومجيل ج

وهذه «: ًالنحو, وهو يف وضع السائل واملجيب يف الوقت نفسه, فيقول متسائال
اللغة التي نتخذها معارش املستعربني أداة طيعة للتفاهم القويل والكتايب, 

 ما الذي  لإلبانة عن أغراضنا, والكشف عام يف نفوسنا,ً ذلوالاًونسخرها مركب
َّهيأها لنا وأقدرنا عىل استخدامها قدرة األولني من عرب اجلزيرة عليها, ومكن 
 اًلنا من نظمها ونثرها متكينهم منها, وأطلق لساننا يف العصور املختلفة صحيح

 كام أطلق لساهنم, وأجرى كالمنا يف حدود مضبوطة سليمة كالتي جيري اًفصيح
 )٦(.»?اًا تطبعنَِّبيعة ومفيها كالمهم, وإن كان ذلك منهم ط

إنه النحو وسيلة املستعرب, وذخرية «: وتأيت اإلجابة من املتسائل نفسه
اللغوي, وعامد البالغي, وأداة املرشع واملجتهد, واملدخل إىل العلوم العربية 

 )٧(.»اًواإلسالمية مجيع
ية والواقع أن هذه النظرة يف أمهية تعليم النحو, يف اكتساب املهارات اللغو

 منها مل تكن مقترصة عىل العربية, وإنام هي يف اللغتني ٍّوالفهم واإلفهام يف كل
                                                           

 .٦٠ ص١٩٦٦لقاهرة  دار املعارف با− اللغة والنحو بني القديم واحلديث−عباس حسن )٥(
 .٦٠ املرجع السابق ص)٦(
 .٦١ املرجع السابق ص)٧(
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٣١٨

أن «يرى » تشومسكي«اإلنجليزية والفرنسية, فها هو ذا اللغوي األمريكي 
النحو من اللغة بمنـزلة القلب من جسم اإلنسان, وال يمكننا أن نتصور حياة 

 )٨(.»ألي إنسان من غري قلب
» روبري وشازالية«لألستاذين » قواعد اللغة الفرنسية«تاب وجاء يف مقدمة ك

إننا ال نتعلم الكالم «: »برناردان دوسان بيري«تعليق عىل رأي الكاتب الفرنيس 
يقول » بواسطة قواعد النحو إال بمقدار ما نتعلم امليش بطريق قوانني التوازن

وإنام اهلام هو الواقع أن معرفة القواعد ليست هي األمر اهلام, «: املؤلفان
مراعاهتا, فمن خيالف قوانني التوازن يتحرك لكنه يقع, ومن خيالف قواعد 

والنحو ال خيلق قواعد الكالم, ولكنه . النحو يتكلم إال أنه ييسء الكالم
يكتشفها, ويصوغها, ويرشحها بجهد دؤوب, وهو ال يملك الوسيلة إىل خلق 

مر ال يعلم, ولكن دون النحو ال الكاتب الكبري أو الكاتب اجليد, فاملوهبة أ
, إن من األمور املتفق عليها أن اً وال جيداًيكون بوسع أي كاتب أن يكون كبري

 )٩(.»صحة القول هي الصفة الرضورية األوىل لكل ما يكتب
ومن املتفق عليه يف تراثنا العريب أن خوف العرب عىل قراءة القرآن بصورة 

 ومعايري هبا يضبطون كالمهم, وقد  هو الذي دفع إىل وضع قواعد,سليمة
                                                           

 مطبوعات جامعة دمشق − يف طرائق تدريس اللغة العربية− الدكتور حممود أمحد السيد)٨(
 .٩٦ ص٢٠٠٨
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استنبطوا هذه القواعد من استقراء الشعر القديم والقرآن الكريم, إال أن اختالف 
 ,اللهجات العربية يف اجلاهلية ظهر فيام مجعوه من ذلك الشعر ومن النصوص النثرية
اب فلم تنطبق كلها عىل ما بني أيدهيم من قواعد, وحاروا يف تغليب طريقة من اإلعر

ة, مدرسة مدرسة الكوف«عىل أخرى, ووقعت االختالفات, ونشأت املدارس النحوية 
, وكثرت التأويالت, وظهرت صيحات تدعو إىل »لخإ...البرصة, مدرسة بغداد

تسهيل تدريس النحو, مادة وطريقة فيحذف من املباحث النحوية ما يمكن االستغناء 
سكني بتدريس مجيع املباحث النحوية,  يف الوقت الذي بقي فيه دعاة التشدد متم,عنه

 امتالك عىل منها بحجة أهنا مجيعها وظيفية تساعد املتعلم ٍّويرون أنه ال يمكن حذف أي
ذة كلية دار العلوم يف ات يمكنني أن أنسى استهجان بعض أسَوإن أنس فال. ناصية اللغة

أي :  للسؤالالقاهرة وبعض أساتذة جامعة األزهر يف هناية ستينيات القرن املايض
املباحث النحوية ترى من وجهة نظرك أنه يمكن االستغناء عنها ملساعدة املتعلم حتى 
يتحدث ويكتب بصورة سليمة ويستمع ويقرأ فيفهم املقروء وما يستمع إليه يف منأى 

 عن أي صعوبة?
وكان هؤالء األساتذة يرون أن املوضوعات النحوية كافة رضورية ال يمكن 

ي منها يف تعليم النحو, وأن الطريقة التي ينبغي لنا أن نتبعها يف االستغناء عن أ
 .التدريس هي طريقة القدماء يف تعليمه

  دعاة التيسري−اًثالث
عارض اللغوي النحوي عباس حسن ذلك املوقف املتشدد من زمالئه 

إن مثل هؤالء «: النحويني, وأشار إىل أن موقفهم يؤدي إىل الضعف, إذ يقول
يف غري تدبر كمثل األم إزاء وحيدها, الذي أدركته عىل يأس وطول املتشددين 
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انتظار, يدفعها احلب العارم إىل مالزمته, واإلرساف يف صيانته, فتحجبه عن 
الشمس واهلواء خشية أذامها, وتتخمه بصنوف املطاعم واملشارب خوف 

غة يف  لإلعزاز, أو مبالاًالضعف والذبول, وترهقه بكثري من املالبس استظهار
 )١٠(.»التوقي, فيكون من وراء ذلك ما ختافه وختشاه الضعف واملرض واهلالك

التي » اللغة الفصحى وتعليم الشعب«وأبان الدكتور طه حسني يف حمارضته 
م اللغة العربية يف مدارسنا ِّ أننا مازلنا نعل١٩٥٦ألقاها يف اجلامعة السورية عام 

ّ أكثر من ألف عام, نعلمها كام كان املربد ومعاهدنا كام كان القدماء يعلموهنا منذ
وأستاذه املازين وتالميذمها املختلفون يعلمون يف مساجد البرصة, وكام كان 

 .الكسائي والفراء يعلامن يف مساجد الكوفة, أو يف مساجد بغداد
وأوضح أن الفرق بعيد بني املدرسة االبتدائية التي ننشئها يف أعامق القرى 

 بني ا أو مسجد الكوفة أو مسجد بغداد, والفرق هائل جدوبني مسجد البرصة
 .القرن العرشين والقرن الثامن, أو التاسع, حني كان يعيش هؤالء العلامء

َّوال يظنَن أحد أن طه حسني يدعو إىل هجر القديم, ولكنه يدعو إىل تطويره 
 من أشد , وعسى أن أكوناًوبعد فأنا ال أدعوكم إىل هجر القديم مطلق«: إذ يقول

َالناس حمافظة عىل قديمنا العريب, والسيام يف األدب واللغة, ولكن مل ال يكون  ِ
النحو القديم, والكتابة القديمة, والبالغة القديمة, وكل هذه العلوم العربية 

َمل ال يكون هذا كله ..نشئت يف عرص غري هذا العرص الذي نعيش فيهُالتي أ ِ
ديمه لدرس املتخصصني يف اجلامعات ويف  كام تطورت اللغة, نحفظ قاًمتطور
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, عسى ً سهالاً قريبًاملعاهد, ونتيح للماليني من الصبية والشباب أن يتعلموا تعلام
أن يتخرج من بينهم من يضيف إىل ثروة هذا القديم, وحيسنه أكثر مما نحسنه 

 .)١١(»نحن, وحييي هذا الرتاث القديم أكثر مما نحييه نحن?
 الذين حياولون الرجوع ,نيع هؤالء املتشددين من النحوينيوثمة من رأى أن يف ص

 واحلؤول ,باللغة الفصحى إىل ما كانت عليه يف أول أمرها قبيل اإلسالم وأيام األمويني
 باللغة الفصيحة عن احلياة اً وابتعاداً مجود,بينها وبني مواصلة النمو والتطور والتنوع
نحن ننافق اللغة ونخدعها عن نفسها «: قولالنابضة الزاخرة, فها هو ذا مراد كامل ي

حني نخلع عليها قدسية زائفة, جتمد هبا عن التطور, وتعوقها عن االنطالق, وحني 
نلقنها هذا اجليل ولألجيال املقبلة بوضعها املتحجر, ونحذرهم أن يتجاوزوا حدودها, 

لتي ختدم حاجاهتم ألننا نجربهم بطريق غري مبارش أن هيربوا منها, ويرتكوها إىل لغتهم ا
خدمة مبارشة, مادامت معربة رسيعة, بدل أن تستبد هبم لغة صارمة عنيدة, تسد عليهم 

 )١٢(.»مسالك احلياة, فال تنطلق هبم, وال تدعهم ينطلقون
وذهب بعض الباحثني إىل أن كتاب سيبويه, وكتب ابن جني, وألفية ابن 

ى عىل سيبويه لو قال يف مالك, ال تعلم صحة الكالم والصواب يف اللغة, ومتن
إنني رجل علم ال يعنيني إال فهم ما يعرض يل, واخلليل رجل علم «مقدمة كتابه 

                                                           

 جملة املجمع العلمي العريب − اللغة الفصحى وتعليم الشعب− الدكتور طه حسني)١١(
 .٥٤ ص١٩٥٧ − املجلد الثاين والثالثون− اجلزء األول−بدمشق

 دار −ية كائن حي جلرجي زيدان اللغة العرب− الدكتور مراد كامل يف مقدمة كتاب)١٢(
 .١٥ القاهرة ص−اهلالل
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 اً اختذنا اللغة ميداناًكذلك, يرد األمور كلها إىل احلساب, وتصادف أننا مجيع
نظهر فيه نزعتنا العلمية, وليس الغرض من كتايب هذا أن أرشد الناس إىل الكالم 

يتي منه فهم نظام اللغة, وال يفوتني من بعدي من يرشح الفصيح, بل غا
غوامضه, أو يتعمق يف تفصيلها, فذلك ال يزيد يف اهتداء الناس به إىل صحة 

 .»الكالم, وال يزيد يف فهم اللغة
, وغريض من اإنام أنا فيلسوف قبل أن أكون لغوي«: وليت ابن جني قال
 كان يفعل فالسفة اإلغريق بالعلوم  لقواعد اللغة كامًكتبي هذه أن أجد تعليال

كلها, وليس عىل من يريدون معرفة الصواب يف اللغة أن يعرفوا هذه التعليالت, 
 .»اًفهي ال تفيدهم يف ذلك شيئ

ك هذه ألغاز, وهي ال تدل إال عىل ُيتِلفَأ«: وليت الناس قالوا البن مالك
 إال أن جتعل الطالسم قدرتك الفائقة عىل نظم ما ال يصح نظمه, وال فائدة منها

مقبولة عند بعض الناس, وقد يعجب هبا بعض من يستهوهيم هذا اللون من 
 )١٣(.»التأليف من دون أن يتعلم هبا أحد صواب الكالم

ولقد اجتهت أنظار املجددين إىل تيسري املادة النحوية نفسها إذ إن تدريسها, 
لفهم, وكان الدكتور طه عىل النحو الذي ورد عن القدماء, يؤدي إىل صعوبة يف ا

إذا أردتم أن تعلموا النحو هؤالء التالميذ : ًحسني قد سأل معلمي النحو قائال
فعل مبني » ُقرئ الكتاب«املساكني فكيف تريدوهنم عىل أن يفهموا أن قولك 
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ذف لغرض من ُللمجهول, والكتاب نائب عن الفاعل, ألن الفاعل قد ح
, وعلم النحو, وأنيب عنه املفعول به? كيف ذكر يف علم املعاينُاألغراض التي ت

تريد التلميذ املرصي أو الشامي أو العراقي الذي مل تتجاوز سنه الثانية عرشة أن 
يفهم هذا الكالم? ما هذا الفاعل الذي حذف? ما هذا املفعول الذي أنيب عنه? 

 .)١٤(ما هذا املجهول الذي بني له الفعل? 
تقدير الذي يذهب إليه النحويون يف وينتقد الدكتور طه حسني بشدة ال

إذا أردت أن تفهم «:  من تقديراهتم عندما يقولاًاإلعراب, ويقدم نموذج
َوإن أحد من املرشكني استجارك فأجره حتى يسمع : التلميذ قول اهللا تعاىل َ َ ُ َ َ َ ََ ْ ْ َ َّْ َ ٌِ َ َ َْ َ ِْ ِِ ُْ َ ِ
ُكالم اهللاَِّ ثم أبلغه مأمنَه ُ َْ َ َّ َْ ْ ِ َ ُ َ]يف قوله تعاىل)»ٌأحد« َّإن(: هت ل قل,]٦: التوبة : ٌإن أحد َ َ ْ ِ

َمن املرشكني ِْ ِِ ُْ َوإن «:  فاعل لفعل حمذوف تقديره استجارك, وإن تقدير اآلية
وأين توجد استجارك : , فيسألك التلميذ»استجارك أحد من املرشكني استجارك

اذا ال األوىل هذه ومن أين نأيت هبا? وما السبب يف وجود هذا الفعل مرتني? ومل
 )١٥(نكتفي هبذا الفعل الذي اكتفى به القرآن الكريم? فكيف جتيبون? 

 بأن النحاة ,ل هذا النهج الذي ذهب إليه النحويون يف إعراهبم احلايلِّويعل
ال يدخل إال عىل فعل, وملا جاء يف » ْإن«القدماء قرروا يف قواعدهم أن حرف 

م مل خيضعوا ملا جاء يف القرآن, ومل وبعدها اس» إن«القرآن الكريم ويف كالم العرب 
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, وإنام أرادوا أن خيضعوا القرآن للقاعدة اً وشعراًخيضعوا ملا جاء يف كالم العرب نثر
ّالتي قرروها, وقد طوعت هلم فلسفتهم هذا النحو من الترصف, واستطاعوا أن 

 .حيتملوه, واستطاعوا أن ينهضوا بأثقاله, وعىل خطاهم سار النحاة املعارصون
والواقع إن اإلحساس بجفاف املادة النحوية مل يكن وليد العرص احلارض, إذ 
إن هذا اإلحساس تزامن مع كثرة االفرتاضات واملامحكات والتأويالت 

 األمر دعا بعضهم إىل الشكوى والتذمر  وهذاواخلالفات بني املدارس النحوية,
صاحب أيب عبيدة » دماذ«من الشذوذات واالستثناءات والتأويالت, فها هو ذا 

 ما لقيه من عنت يف , شيخ نحاة البرصة يف عرصه,يشكو إىل أيب عثامن بكر املازين
 .اًمن أن ما بعدمها ينصب بأن مضمرة وجوب» فاء السببية«و» واو املعية«موضوع 

وكانت ثمة دعوات نظرية وحماوالت عملية يف التخفيف من القواعد 
ائله إىل االقتصار يف تعليم النحو للصبي النحوية, فقد دعا اجلاحظ يف إحدى رس

عىل املوضوعات األساسية التي تؤدي إىل السالمة من فاحش اللحن, ومن مقدار 
جهل العوام يف كتاب إن كتبه, وشعر إن أنشده, ويشء إن وصفه, وعويص النحو 

 )١٦(.إليه يف يشء عىل حد تعبري اجلاحظال جيدي يف املعامالت, وال يضطر 
اء القرطبي عىل النحاة بعد أن هالته كثرة افرتاضاهتم وثار ابن مض

وتأويالهتم, ورأى أن حيذف من النحو كل ما يستغني اإلنسان عنه يف معرفة 
أحوال أواخر الكالم كأحوال أوائله لغوية بسيطة ال «نطق العرب بلغتهم, ألن 

 .)١٧ (»حتتاج معرفتها إىل عرس يف الفهم, وال إىل بعد يف التأويل
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ملحاوالت العملية يف االقتصار عىل تعليم املوضوعات النحوية أما ا
مقدمة يف «ّاألساسية فقد جتىل بعضها يف رسالة خلف بن حيان األمحر البرصي 

, وقد )١٩(» التفاحة يف النحو«ّ ويف كتيب أيب جعفر النحاس النحوي )١٨(.»النحو
ألساسية التي ّاشتملت الرسالة كام اشتمل الكتيب, عىل املوضوعات النحوية ا

حيتاج إليها املتعلم يف إصالح لسانه يف كتاب إن كتبه, أو شعر إن أنشده, أو 
 .خطبة إن ألقاها, أو رسالة إن ألفها عىل حد تعبري خلف نفسه

فيام –أما يف العرص احلديث فكانت أول حماولة للتخفيف من املادة النحوية 
ة يف ثالثينيات القرن املايض, إذ  هي حماولة جلنة تيسري قواعد اللغة العربي−نعلم

أوصت اللجنة بإلغاء اإلعراب التقديري واملحيل لعدم فائدته يف ضبط لفظ أو 
املسند «تقويم لسان, وبجعل املبتدأ والفاعل ونائب الفاعل يف باب واحد أسمته 

 )٢٠( .اً ووجوباً, وبإلغاء الضمري املسترت جواز»إليه
يات القرن املايض, وذلك يف مؤمتر ولقيت هذه املحاولة صدى يف مخسين

, ورأى املؤمترون أن الكالم العريب كله ١٩٥٧مفتيش اللغة العربية يف القاهرة عام 
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 .١٩٦٦العلمي العراقي بغداد 
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مكون من مجل ومكمالت وأساليب, وأن لكل مجلة ركنني أساسيني مها املسند 
وأما التكملة فهي كل لفظ يضيف إىل معنى اجلملة األساسية معنى . واملسند إليه

وأما األساليب فهي تعبريات خاصة نطق هبا العرب عىل الصورة التي يكمله, 
ويف ضوء ذلك تبوب مسائل النحو عىل . وصلت إلينا, نحفظها, ونقيس عليها

أساس من املعاين التي تدور حوهلا األساليب املختلفة, فيجمع كل ما يتعلق باملعنى 
ىل هذا فأسلوب النفي وع. »اًأسلوب«الواحد من قواعد النحو يف باب واحد يسمى 

 وحدة, تشتمل عىل النفي باحلرف وبالفعل وباالسم, وعىل النفي يف الزمن ًمثال
 )٢١( . كان األثر اإلعرايب الذي حتدثه األدواتااملايض واحلارض واملستقبل, أي

ان الوحدة بني َّ إىل املناهج الرتبوية إباوشقت هذه املحاولة طريقها عملي
الفاعل, «, حيث استبعدت املصطلحات النحوية ١٩٥٨سورية ومرص عام 
مكاهنا, كام اعتمد مصطلح » املسند إليه«واعتمد مصطلح » نائب الفاعل, املبتدأ

 .مكان الفعل واخلرب» املسند«
وكانت ثمة عودة عن هذا التطبيق بعد حدوث االنفصال بني سورية ومرص 

الفاعل «امد مصطلحات يف مطلع ستينيات القرن املايض, وعادت سورية إىل اعت
 . قبل الوحدةاًعىل النحو الذي كان سائد» واملبتدأ ونائب الفاعل واخلرب

ففي سبعينيات القرن املايض . ومل تنقطع حماوالت التيسري بعد ذلك التاريخ
تيسري تعليم اللغة «أرشف احتاد املجامع اللغوية العلمية العربية عىل ندوة 

                                                           

موعة املحارضات التي ألقيت يف مؤمتر مفتيش اللغة جم(االجتاهات احلديثة يف النحو العريب  )٢١(
 ).١٩٥٨ القاهرة − مطبعة دار املعارف بمرص−١٩٥٧العربية باملرحلة اإلعدادية, يونيو 
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٣٢٧

, وخلصت الندوة إىل عدد من ١٩٧٦ئر عام قدت يف اجلزاُالتي ع» العربية
 :التوصيات الرامية إىل تيسري النحو, ومن هذه التوصيات

 .الربط بني علم النحو ومفهوم الدالالت −١
استخالص الشواهد واألمثلة من القرآن واحلديث والنصوص األدبية  −٢

 .القديمة واحلديثة
 .طالب يف حياهتم ما أمكناالقتصار يف املادة النحوية عىل ما يستعمله ال −٣
اإلبقاء عىل اإلعراب التقديري واملحيل دون تعليل, وتراعى قدرة  −٤

 .الطالب عند اختيار القواعد
دراسة بعض الرتاكيب النحوية دراسة حتدد معانيها, وتضبط أواخرها,  −٥

دون التعرض إلعراهبا التفصييل كصيغ القسم والتعجب والتحذير واإلغراء 
 .والنفي والتأكيد والتفضيل وما شاكل ذلك

ترك دراسة قواعد النحو التي تستعمل يف احلاالت النادرة كالتنازع  −٦
 .واالشتغال

اعتامد املصطلحات النحوية التي عرفت من قبل كالفاعل احلرص عىل  −٧
 .ح من مصطلحاتواملفعول واملبتدأ واخلرب, ألهنا أكثر داللة عىل معانيها مما اقُرت

 .اعتبار مجيع عالمات اإلعراب أصلية دون متييز بني أصيل وفرعي −٨
 .العناية بالنطق العريب ودراسة جمملة لألصوات −٩
 .سري عىل مرحلة التعليم العامقرص حماولة التي −١٠
تذييل كتب النحو بمقتطفات لتدريب الطالب عىل استعامل  −١١

 .األساليب املختلفة كأساليب التعجب والنفي والتأكيد والتفضيل
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٣٢٨

ضم بعض القضايا الرصفية إىل القضايا النحوية حينام يكون هناك ارتباط  −١٢
 )٢٢(.اإلسناد إىل الضامئر يف باب واحدبينها, فتدرس أوزان الفعل, وما حيدث هلا عند 

وجتدر اإلشارة إىل أن جممع اللغة العربية بدمشق كان قد تقدم بمذكرة إىل 
إن نحونا العريب وضع لزمان «ندوة تيسري تعليم اللغة العربية يف اجلزائر جاء فيها 

غري زماننا حني كان يف وقت القوم سعة لتدارسه وإتقانه, فلم يكن يشغلهم ما 
ًغلنا اليوم, ولذلك حققوا ودققوا وعلقوا حتى توصلوا إىل إقامة النحو بناءيش ّ 

ولكن السري يف مساربه متعذر إال عىل القلة القليلة من . ً حمكاما قوياًمتامسك
الناس, ونحن ال نحتاج إال إىل الشطر من قواعد ذلك النحو يأخذ بيدنا إىل 

حة تعني عىل فهم معناها, وال قراءة النصوص قديمها, وحديثها, قراءة صحي
داعي لتعلم الطالب قواعد, ال يكادون حيتاجون إليها يف قراءة النصوص 

 )٢٣(.»قديمها وحديثها, أو تلقينهم ضوابط, هيتدون إليها بالسليقة
وكانت املحاولة التي محل لواءها األستاذ الدكتور شوقي ضيف يف 

 يف املؤمتر الذي عقدته املنظمة ا قوياًثامنينيات القرن املايض قد لقيت اعرتاض
العربية للرتبية والثقافة والعلوم يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية 
بالرياض, وقد اعتمد الدكتور شوقي يف حماولته ستة أسس لتجديد النحو 

 :العريب, وهذه األسس هي
                                                           

 تيسري تعليم اللغة −١٩٧٦ سجل ندوة اجلزائر − احتاد املجامع اللغوية العلمية العربية)٢٢(
 .١٩٧٧ القاهرة  − العربية

 .١٣٧ املرجع السابق ص )٢٣(
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٣٢٩

: هي, واألبواب املقرتح حذفها اًحذف من أبواب النحو ثامنية عرش باب −١
باب كان وأخواهتا, باب ما وال والت العامالت عمل ليس, باب كاد وأخواهتا, 
باب ظن وأخواهتا, باب أعلم وأخواهتا, باب التنازع, باب االشتغال, باب 
الصفة املشبهة, باب اسم التفضيل, باب التعجب, باب أفعال املدح والذم, 

الست يف باب ويكتفى بإعراب هذه الصيغ (كنايات العدد, االختصاص 
 . الندبة−االستغاثة− الرتقيم− اإلغراء−, باب التحذير)التمييز
هذا : أن يقال»هذا زيد«ويكتفى يف إعراب : إلغاء اإلعرابني التقديري واملحيل −٢

 .مبتدأ فقط وليس ثمة داع ألن يقال اسم إشارة مبني عىل السكون يف حمل رفع مبتدأ
 ْنأاجلار واملجرور, وإلغاء عمل ودعا إىل إلغاء تقدير متعلق للظرف و

املصدرية يف املضارع مقدرة أو مسترتة بعد فاء السببية وواو املعية, وإلغاء العالمات 
 .الفرعية يف اإلعراب

إلغاء إعراب السيام وبعض أدوات االستثناء : اإلعراب لصحة النطق −٣
 املخففة ْوكم اخلربية واالستفهامية وأدوات الرشط االسمية وإلغاء إعراب أن

ْمن أن الثقيلة وكأن املخففة َّ. 
وضع ضوابط وتعريفات دقيقة لبعض أبواب النحو التي مل يتح هلا أن  −٤

 ., عىل نحو ما يالحظ يف املفعول املطلق, واملفعول معه, واحلالاً سديداًتعرف تعريف
حذف زوائد كثرية من مثل حذف رشوط اشتقاق اسم التفضيل,  −٥

 وقواعد اسم اآللة, ورشوط صيغ التصغري وقواعده ورشوط فعل التعجب,
 .العرسة, وحذف قواعد النسب املعقدة
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٣٣٠

إضافات متنوعة من مثل بعض القواعد الرضورية خلدمة النطق السليم  −٦
بكلم العربية وحروفها, وقد استعارها من علم التجويد لوقوف الناشئة عىل 

يد, والتنوين, واملد, بعض صفات احلروف, واحلركات, واللني فيها والتشد
 .وألف القطع والوصل, واإلدغام لبعض احلروف, واإلبدال

 يف حروف الزيادة, ويف املمنوع من الرصف, وباب الذكر اًوأضاف مبحث
 )٢٤(.لخإ...لتأخري فيها, وأنواع اجلملواحلذف لعنارص اجلملة, وباب التقديم وا

 اللغة العربية, وجتدر اإلشارة إىل أن دعوة كل من ندوة تيسري تعليم
والدكتور شوقي ضيف يف جتديد النحو, مل يكن ألي منهام اعتامد يف املناهج 
الرتبوية عىل الصعيد العريب, وبقيت حماوالت تيسري النحو العريب حمدودة األثر 

ُمن قبل ومن بعد حتى إن ثمة من يرى أن  حماوالت تيسري النحو العريب يف كتب «ُ
 يعيد إىل الدرس النحوي قوته وحيويته, اًمل تفعل شيئ, واًمدرسية مل تقدم جديد
 يف املظهر, اً, ومل تأت بجديد إال إصالحاً ومل حتدد منهجاًألهنا مل تصحح وضع
أما القواعد فهي هي, وأما املوضوعات فكام ورثناها, حتى . وأناقة يف اإلخراج

 )٢٥(. »األمثلة مل يصبها من التجديد إال نصيب ضئيل
 عىل هذه احلال, وكان ثمة اضطراب وبلبلة يف ميدان تدريس ومادام األمر

النحو, بني متمسك بتدريسه عىل النحو الذي كان يدرس عليه يف العصور 
السابقة, وبني داع إىل التسهيل والتيسري يف املادة النحوية عىل النحو الذي رأيناه 

                                                           

 .١٩٨٢ القاهرة − دار املعارف− جتديد النحو− الدكتور شوقي ضيف)٢٤(
)  بريوت−صيدا( منشورات املكتبة العرصية − يف النحو العريب− مهدي املخزومي)٢٥(

 .٤٤ ص١٩٦٤
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٣٣١

ّمن قبل, كان البد لنا من إبداء وجهة نظر يف املسألة املطروح ة, وهذا ما نطلع ُ
 .عليه يف السطور التالية

  صوى عىل الدرب−اًرابع
 نرى أن ثمة صوى , مما جرى يف ميدان التيسرياًواآلن بعد أن تعرفنا بعض

 :يمكن أن نستهدي هبا يف جمال تعليم النحو, ويمكن إجيازها فيام ييل
ت إن القواعد النحوية ليست معضلة يف حد ذاهتا, إذ إن جلميع اللغا −١

قواعدها وأصوهلا وأحكامها, وما العربية بنغمة نشاز يف هذا املجال, وإن أبناء 
 اًاألمة العربية يتعلمون القوانني, الرياضية والفيزيائية والكيميائية ويطبقوهنا تطبيق

وما أظنها أيرس من القواعد النحوية البسيطة للفعل والفاعل واملفعول, «, ًسليام
يف األرباح البسيطة واملركبة أعقد من ضوابط املبتدأ وقد تكون عملية حسابية 

واخلرب, أو اإلضافة, أو االستثناء, ونجد مع هذا أن التلميذ حيل مسائل احلساب 
املقررة عليه, وقد يعييه بعد إمتام املرحلة الثانوية أن يقرأ مجلة من فعل وفاعل, أو 

ليم ملالءمة املباحث  فإذا عرفنا الطريق الس)٢٦(. »مبتدأ وخرب, قراءة صحيحة
النحوية حلاجات الدارسني ومطالبهم اللغوية توصلوا إىل معرفتها ومتثلها كام 

فر الدافع واحلاجات املؤدية إليه, ومهمة  لتواًيتمثلون غريها من املواد العلمية, نظر
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 .١٩٦ ص١٩٧١القاهرة 
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٣٣٢

وأما التخيل عن . املعلمني تكوين هذه الدوافع واستثارهتا يف ضوء احلاجات
 .جة أن النحو ال يعلم اللغة فأمر مستبعدتدريس النحو بح

متثل األهداف املرسومة لتعليم النحو يف أذهان القائمني عىل تدريس  −٢
اللغة العربية من حيث االبتعاد عن النظرة إىل القواعد النحوية عىل أهنا غاية يف 
حد ذاهتا, وإنام هي وسيلة لصحة األسلوب وسالمة الرتاكيب وتقويم القلم 

 من االعوجاج والزلل, ومساعدة املتعلم عىل فهم ما يستمع إليه واللسان
, ا كان أو كتابياوصحة القراءة, وفهمها, وصحة الكتابة, والتعبري السليم شفهي

وإكساب الناشئة صحة احلكم, ودقة املالحظة, وشحذ عقوهلم عىل التفكري 
ن خالل املنظم, وغرس بعض املفاهيم, والعمل عىل تكوين االجتاهات م

 يف اً لوحدة اللغة, وإسهاماًاألساليب والنصوص التي يتفاعلون معها, حتقيق
 .تكوين شخصيات الناشئة

دامت القواعد ليست غاية حتى ترصف اجلهود لتعلم التأويالت  وما
 فلتعلم من ثنايا القراءة والنصوص, ألن اللغة أقدم ,والتقديرات واالستثناءات

ها, وهي ظاهرة طبيعية, ونظامها عىل ذلك جيب من قواعدها, وأوسع من معامج
 غري معقد, والقواعد املعقدة تدل بتعقيدها عىل أهنا غري طبيعية, اًأن يكون بسيط

وعىل أهنا مل تكن يف يوم من األيام رائدة املتحدثني باللغة, ذلك ألن التعقيد يفقد 
 وعقبات اً قيودالقواعد فائدهتا األوىل وهي هداية املتكلم إىل الصواب, فتصبح

 .يتعثر فيها املتكلمون, فتعوقهم عن االنطالق يف التعبري
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٣٣٣

إن التيسري يف تعليم النحو أمر مطلوب, ويتجىل التيسري يف الرتكيز يف  −٣
ضوء مضمون البند السابق عىل املباحث النحوية الوظيفية التي تستعمل يف 

تواتراهتا عالية, وعىل اب املعارصين والقدماء وكانت َّاحلياة يف أساليب الكت
 ويرتكبون أخطاء يف استخدام بعض اًاملباحث التي يستعملها الناشئة أيض

 فام استعمل ,ومعيار الوظيفية يف املباحث النحوية هو الشيوع والتواتر. مباحثها
َّبكثرة عد وظيفي , وما ندر استعامله يرتك للمتخصصني, وال يركز عليه يف اُ

ويمكن االستئناس يف هذا املجال بالدراسة التي أنجزهتا . مناهج التعليم العام
تطوير مناهج تعليم القواعد «املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم وعنواهنا 

 )٢٧(.»النحوية وأساليب التعبري يف مراحل التعليم العام يف الوطن العريب
جىل ذلك وإن التيسري يف طرائق تعليم النحو أمر مطلوب هو اآلخر, ويت −٤

يف العمل عىل إكساب الناشئة يف رياض األطفال, واحللقة األوىل من مرحلة 
 املهارات النحوية, من خالل حماكاة القوالب اللغوية َالتعليم األسايس, بعض

والبنى واألنامط اللغوية, من غري الدخول يف املصطلحات, كالتدريب عىل 
م املوصول, والضمري, التطابق يف استعامل كل من اسم اإلشارة, واالس

وحاالت اإلفراد والتثنية واجلمع, والتذكري والتأنيث, والتدريب عىل إسناد 
 .لخإ...لضامئر, وعىل مواقف االستفهامالفعل إىل ا

                                                           

 تطوير مناهج تعليم القواعد النحوية وأساليب التعبري يف مراحل −ر حممود أمحد السيدالدكتو) ٢٧(
 .١٩٨٧ − تونس− املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم−التعليم العام يف الوطن العريب
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٣٣٤

ويف احللقة الثانية من مرحلة التعليم األسايس يصار إىل جعل املصطلحات 
, لينتقل بعد ذلك يف هلماللغوية النحوية التي جيهل الناشئة أسامءها مألوفة 

 .املراحل التالية إىل حماولة فهم وظائفها والعمليات العقلية التي تعرب عنها
 االنتقال يف تعليم اللغة من الالشعور إىل اًوإن التيسري يتطلب أيض −٥

وغني عن البيان أن الطفل عندما يدخل : الشعور, ومن الال إدراك إىل اإلدراك
د لغوي كان قد اكتسبه بطريق املحاكاة ملن حوله, إىل املدرسة يكون لديه رصي

ويستعمل الطفل الكثري من الرتاكيب واألنامط اللغوية بصورة الشعورية من 
ويف العملية التعليمية التعلمية تكون نقطة االنطالق . املحيط الذي يتفاعل معه

من الرصيد اللغوي للطفل عىل أن تكون مرحلة االنتقال من الالشعور إىل 
شعور متسمة بكل األناة والتمهل والدقة, ألن إشعار الطفل أن ما يستخدمه ال

هو العربية الفصيحة بيشء من التعديل الطفيف يبعث يف نفسه الثقة, ويؤدي إىل 
 .رسعة اكتسابه للقوالب اللغوية اجلديدة

رب بني الالشعور إىل الشعور ومن الال إدراك إىل ْعَأن امل«وجتدر اإلشارة إىل 
راك هو املستند األول يف تشكيل البنى اللغوية, واملستند الثاين هو العبور من اإلد

 )٢٨(. »املحسوس إىل املجرد
إن الطريق الطبيعي يف تعلم اللغة األم يتمثل يف رصد الصيغ والقوالب التي 

ومن خالل مالحظة . يتكلمها األطفال عىل سجيتهم وعفويتهم من غري تكلف
                                                           

 .١٩٨٨ − دار الفكر بدمشق− شؤون لغوية−ّالدكتور حممود أمحد السيد) ٢٨(
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 االنتقال من الال إدراك إىل اإلدراك, حقق املعلم يتذكية ومراقبة وتوجيه من
حيث يبني هلم دور تلك الكلامت يف البنى والصيغ والوظائف العقلية التي تعرب 

وعندها .  من جمهودات التالميذ أنفسهماًعنها, عىل أن يكون هذا التبيني نابع
وصيغها, ف أنامط لغتهم, وتراكيبها, ُّيكون ثمة اهتامم وشوق من قبلهم لتعر

دامت تلك القوالب والصيغ واألنامط هي نفسها التي  وقوالبها املختلفة, ما
 .يستخدموهنا مع بعض التعديالت يف بعضها دون بعضها اآلخر

وإذا ما استخدمت هذه الطريقة يف تعلم اللغة األم زالت الفجوة التي حيس 
 .ضيةهبا املتعلم إبان تعلمه للغته, فيقبل عىل تعلمها بكل نفس را

:  يف االبتعاد عن التقعر والتشدد يف تعليم اللغةاًويتمثل التيسري أيض −٦
للمعلم دور كبري يف جذب الناشئة إىل حمبة اللغة أو نفورهم منها, فإذا كانت 

 اً للحاجات وامليول ومستثرياً واختياره للامدة اللغوية ملبي,طريقته طبيعية شائقة
 ,ساطة يف التعبري, والوضوح يف املعاينلالهتاممات والرغبات, ويتوخى الب

جذب ناشئته إىل تعلم اللغة, وإذا كان جينح إىل التقعر يف استخدام الغريب من 
األلفاظ والصيغ والقوالب, ويأيت باالستثناءات, ويميل إىل املامحكات 

 طبيعيني يف تعليم − معرش املعلمني-فلنكن . ّوالتأويالت, نفر تالميذه من اللغة
ولنبتعد عن الشذوذ يف القواعد واالستثناءات, ولنشعر أطفالنا أن اللغة لغتنا 

التي يتكلموهنا ويستخدموهنا يف التعبري عن حاجاهتم ومتطلباهتم واهتامماهتم 
إنام هي اللغة الفصيحة يف أغلبها, ولنحرتم تلك اللغة التي يستخدموهنا كي 
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علونه فيام بعد, ولنبتعد عن يقودهم هذا االحرتام إىل احرتامهم أنفسهم ملا سيف
 لعزائمهم اًنظرة االزدراء ملا يستخدمه التالميذ من أساليب, ألن يف ذلك تثبيط

 لشوقهم, عىل أن نسبغ عىل تلك األساليب طابع الفصاحة بكل رفق اًووأد
 .وأناة
الرتكيز يف التدريبات العالجية, ويف التمرينات التي تشتمل عليها  −٧

 مكامن اخلطأ يف أساليب الناشئة, والسيام تلك األساليب الكتب املدرسية, عىل
إسناد الفعل املعتل إىل الضامئر, األمر : املترسبة إىل الفصيحة من العامية مثل

املعتل الوسط, إفراد الفعل أمام الفاعل املثنى واجلمع, تأنيث الفعل وتذكريه, 
 .لخإ... نون النسوة, إسناد الفعل إىلاألفعال اخلمسة يف الرفع والنصب واجلزم

 ويف حاالت اً وتثنية ومجعاًويرسي هذا الرتكيز عىل االسم الرصيح إفراد
: الرفع والنصب واجلر, وذلك يف املباحث التي تشتمل عىل االسم الرصيح مثل

الفاعل, نائب الفاعل, املبتدأ واخلرب, اسم إن وخربها, اسم كان وخربها, 
كيد, فعول به, احلال, النعت, البدل, التواملجرور باحلرف, املضاف إليه, امل

 .لخإ...املعطوف, األسامء اخلمسة
ففي مبحث املفعول به عىل سبيل املثال يركز عىل حاالت االسم الرصيح, 

 أو مجع تكسري, ونصبه بالكرسة اً مفردًمن حيث نصبه بالفتحة عندما يكون اسام
األلف يف حال األسامء  من الفتحة يف حال مجع املؤنث السامل, ونصبه بًبدال

 .اخلمسة, ونصبه بالياء يف حايل املثنى ومجع املذكر السامل
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 مراجع البحث
 .ت. د− بريوت− دار إحياء الرتاث العريب−مقدمة ابن خلدون −ابن خلدون −١
 دار إحياء − رشح وحتقيق السيد أمحد صقر−تأويل مشكل القرآن −ابن قتيبة −٢

 .١٩٥٤ القاهرة −حللبي ورشكاه عيسى البايب ا−الكتب العربية
 القاهرة − مطبعة جلنة التأليف والرتمجة والنرش−الرد عىل النحاة −ابن مضاء القرطبي −٣

١٩٤٧. 
 املجمع − حتقيق كوركيس عواد−التفاحة يف النحو −أبو جعفر النحاس النحوي −٤

 .١٩٦٦ بغداد −العلمي العراقي
 حتقيق الدكتور −ن العربية يف كالمهاالصاحبي يف فقه اللغة وسن −أمحد بن فارس −٥

 .١٩٦٤ بريوت –بدران .  مؤسسة أ−مصطفى الشويمي
جمموعة املحارضات التي ألقيت يف مؤمتر  (االجتاهات احلديثة يف النحو العريب −٦

 مطبعة دار املعارف −١٩٥٧يونيو ) مفتيش اللغة العربية باملرحلة اإلعدادية
 .١٩٥٨ القاهرة −بمرص

ندوة تيسري  −١٩٧٦ سجل ندوة اجلزائر −جامع اللغوية العلمية العربيةاحتاد امل −٧
 .١٩٧٧ القاهرة −تعليم اللغة العربية

 نرش كلية اآلداب بجامعة القاهرة, يوليو − جملة كلية اآلداب−!هذا النحو −أمني اخلويل −٨
١٩٤٤. 

اث  طبعة مديرية إحياء الرت−مقدمة يف النحو −خلف بن حيان األمحر البرصي −٩
 .١٩٦١ دمشق −القديم بوزارة الثقافة السورية

 .١٩٨٢ القاهرة − دار املعارف−جتديد النحو −الدكتور شوقي ضيف −١٠
 جملة املجمع العلمي −اللغة الفصحى وتعليم الشعب −الدكتور طه حسني −١١

 .١٩٥٧ − املجلد الثاين والثالثون− اجلزء األول−العريب بدمشق
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 دار املعارف −لغتنا واحلياة −»بنت الشاطئ«الرمحن الدكتورة عائشة عبد  −١٢
 .١٩٧١ القاهرة −بمرص

 − دار املعارف بمرص−اللغة والنحو بني القديم واحلديث −الدكتور عباس حسن −١٣
 .١٩٦٦القاهرة 

 الدورة التدريبية −نظرات يف تدريس القواعد النحوية −حممد سليم بركات −١٤
 .١٩٧٥ دمشق −للموجهني الرتبويني يف االبتدائي

 −اللغة العربية كائن حي جلرجي زيدان −الدكتور مراد كامل يف مقدمة كتاب −١٥
 . القاهرة−دار اهلالل

 القاهرة − دار املعارف بمرص−العربية املعارصة −الدكتور حممد كامل حسني −١٦
١٩٧٥. 

تطوير مناهج تعليم القواعد النحوية وأساليب  −الدكتور حممود أمحد السيد −١٧
 املنظمة العربية للرتبية −التعبري يف مراحل التعليم العام يف الوطن العريب

 .١٩٨٧ − تونس−والثقافة والعلوم
 .١٩٨٩دمشق  − دار الفكر بدمشق−شؤون لغوية −ّالدكتور حممود أمحد السيد −١٨
 دمشق −  وزارة الثقافة السورية−يف األداء اللغوي −الدكتور حممود أمحد السيد −١٩

٢٠٠٥. 
 منشورات جامعة – يف طرائق تدريس اللغة العربية −ّالدكتور حممود أمحد السيد −٢٠

 .٢٠٠٨ −دمشق
 منشورات املكتبة العرصية −يف النحو العريب −الدكتور مهدي املخزومي −٢١

 .١٩٦٤)  بريوت−صيدا(
 − القاهرة−تقرير جلنة تيسري قواعد اللغة العربية −وزارة املعارف املرصية −٢٢

١٩٣٨. 



  ٣٣٩

 
 
 

 )∗(اللسانيات يف الرتاث اللغوي العريب
 )∗∗(لبانة مشوح. د

 وقف عىل باب األخفش فسمع كالم اإن إعرابي« :يقول أبو حيان التوحيدي
ما تسمع يا أخا : ِحار وعجب وأطرق, فقال له األخفشأهله يف النحو, ف

. »  .... كالمنا بام ليس من كالمناأراكم تتكلمون بكالمنا يف«: العرب? فقال
واللسانيات, شأهنا يف ذلك شأن علوم اللغة العربية, علم قائم بذاته يتناول 

 ولغة اصطالحية يلتبس يف كثري من األحيان ,منطق اللغة  بمنطق يدور عىل نفسه
ن البعض إ, ال بل اًة عىل الفهم أحيانَّبعضها بالبعض اآلخر, لذا كانت عصي

ِر العلوم تبتغي الكشف عن كل أبعاد لكنها كسائ. ك يف أهدافها وجدواهاِّيشك ِّ
ِالظاهرة مادة الدرس وآليات عملها, بغية استيعاهبا والتمكن من تشخيص  ِ

 .  عللها وعالجها, والسيطرة عىل نموها وتوجيه تطورها
درج مؤرخو اللسانيات عىل تقسيم التفكري اللغوي إىل مراحل أساسية هي 

م , ونظرية الصينيني . سنة ق٣٠٠٠ - ء نظرية املرصيني القدما(العصور القديمة 
                                                           

لقي يف ندوة اللسانيات األوىل التي نظمها جممع اللغة ُهذا البحث جزء من بحث أوسع أ )∗(
فيه, إضافة لكاتبة هذا البحث, كل من  وشارك ٢٠١٠ حزيران ٣٠العربية بدمشق يف 

ّاألستاذين الفاضلني الدكتور أمحد قدور والدكتور بسام بركة ّ. 
 .جممع اللغة العربية بدمشق عضو )∗∗(

)∗∗ (? 
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 ثم نظرية الفينيقيني والعربيني ثم − م. القرنني اخلامس والرابع ق-فاهلنود 
بني القرنني الرابع والرابع (, والعرص الوسيط )احلضارتني اليونانية فالرومانية

, ) وترتكز حول خصومات لغوية بني أنصار اليهودية واملسيحية,عرش ميالدي
, وحتى القرن ١٥القرن  - منذ عرص النهضة يف الغرب ( احلديثة والعصور

ّورغم قرون ثامنية تفجرت فيها العلوم  )التاسع عرش مع ازدهار النحو املقارن
 من املؤلفات يف النحو والرصف والبالغة, فإننا اً مدراراًاللغوية عند العرب فيض

نيات, ويف هذا إجحاف ال نجد أي ذكر للرتاث اللغوي العريب عند التأريخ للسا
قضايا املعتقد, فالعلوم اللغوية ّن مرد ذلك لتالزم قضايا اللغة وو قد يكو.  كبري

ِ بعلوم الفقه والتفسري, حتى غدت واحدة من اً وثيقاًعند العرب ارتبطت ارتباط
انتقل مشعل احلضارة اإلنسانية من العرب إىل الغرب يف كل . ركائزها األساسية
ّ إال يف التفكري اللغوي, ولو تنبه الغرب إىل نظرية العرب يف ميادين املعرفة

 الخترصت اللسانيات , واستقى منها مفاهيمها األساسية,اللغويات العامة
 .املعارصة املسافات ولتجنبت الكثري من العثرات واهلفوات

ونحن إذ ننظر إىل الرتاث اللغوي العريب عىل ضوء اللسانيات احلديثة, فإن هدفنا 
 : يتلخص يف النقاط اآلتيةغرضنام, بل إن ّن عظمة اللغويني العرب و تفوقهـس بيالي

 إبراز بعض ِ ما يف الرتاث من مفاهيم باتت من أساسيات النظريات −١
 بعيدة عىل الصعيدين النظري واملنهجي, حتى اً التي قطعت أشواط,اللسانية

, شأهنا يف ذلك أصبحت اللسانيات تقع من العلوم اإلنسانية موضع القطب
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اللغة التي متيز اإلنسان عن سواه ألن و. شأن الرياضيات من العلوم التطبيقية
 لعالقة الفكر باللغة, فقد غدت اًخلوقات هي مادة اللسانيات, ونظرمن امل

ال بل . اللسانيات يف صلب الدراسات التارخيية واالجتامعية والتحليل النفيس
  .artificial intelligenceاتية والذكاء الصنعي ّتعدت ذلك إىل اإلحصاء واملعلوم

 رفد اجلهود الرامية إلجياد مقابالت عربية لفيض املصطلحات اللسانية −٢ 
 يف تلقيهم ,األجنبية الوافدة, وهي مشكلة واجهها الباحثون العرب  وما زالوا

نظرية,  ّومتثلهم  لبنية هذا العلم احلديث, بغية االستفادة الذكية من مكتسباته ال
 .ومن ثـَم االنتقال إىل مرحلة الوضع واإلبداع فيه

ِ دحض زعم من زعموا أن ثمة هوة تفصل علوم اللغة العربية عن −٣ ً ّ
ِاللسانيات احلديثة, مدعني أن النظريات اللسانية إنام وجدت أللسن ٍ أخرى ال  َ ّ ُ

ِرابط  بينها وبني العربية, ومناطق لغوية ال متت للمنطق اللغوي ا  .  لعريب بصلةّ
يتناول هذا البحث بعض املفاهيم اللغوية التي شاعت عند القدماء, ويبني بعض 
     .ّما جيمعها أو يقرهبا من مفاهيم حديثة  أطلقتها اللسانيات منذ نشوئها كعلم قائم بذاته

  كونية الظاهرة اللغوية: اللغة والعقل 
م يف الرتاث الفكري العريب ّمتيز التفكري النظري يف قضايا اللغة وخصائص الكال

ِبرصامة اجلدل وحدة الرتابط املنطقي ِّ وقد انتقل من دراسة لغة بعينها إىل الرؤية . ِ
الشمولية للحدث اللغوي, وهو املسار نفسه الذي تطورت فيه النظريات اللسانية 

ّلكن هناك منحيان اثنان يلخصان تطور اللسانيات احلديثة, مل يتكامال يف . احلديثة
َمت. الرتاث اللغوي العريب ل األول يف حماولة إدراك املوضوعية العلمية يف دراسة  اللغة َّثَ
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ُ ذاهتا وحتليل مكوناهتا الصوتية والرصفية والنحوية واملعجمية والداللية; ِّبحد عىل ّ
َّمتثل حني بمعنى أن العرب درسوا .  الثاين يف النظر إىل اللغة كظاهرة برشية عامةََ

لقد أمعنوا . هم بحد ذاهتا وبمعزل عن خصائص اللغة كظاهرة عامةخصائص لغت
بوا حماور كل َّالنظر يف لغتهم فاستنبطوا منظومتها الكلية وصنفوا فروع علومها وبو

منها, فكان النحو بمفهومه الشامل لقواعد الرتاكيب وبنية الكلامت الرصفية 
ظمة اللغة والبحث عن َكام زاوجوا التفكري يف أن. وخصائص األصوات واحلروف

 يف اًلكنهم فكروا أيض. املوروث البالغي, عىل نحو ما فعل ابن جني يف خصائصه
 عندما فلسفوا منشأ نظام اللغة وقواعدها, وهذا ما نجده ,الكالم كظاهرة لغوية كونية

ِلدى بعض فالسفة العرب الذين كانت هلم آراء يف اللغة, وهو ما عرف عند اللسانيني 
مل يكتف القدماء بدراسة نظام اللغة . الشمويل  يف الرتاث اللغوي العريبباملنحى 

ني يالعربية يف حد ذاهتا, بل نظروا من خالل ذلك إىل الظاهرة اللغوية عامة, لكن املنح
مل يتكامال, فلم ينظر إىل قواعد اللغة العربية عىل أهنا جزء من القواعد العامة, وهو 

 . اًحقّه التوليدي كام سنفصل العوم تشومسكي يف نحواملنحى الذي نحاه العامل  ن
ّإدراك مرتبة التفكري املجرد يف شأن الكالم باعتباره ظاهرة «لقد استطاع العرب 

ّنظر املسدي ا (»ّكونية تقتيض البحث العقالين بغية الكشف عن نواميسها املوحدة
َ, وأدركوا اختصاص اإلنسان بالظاهرة اللغوية وتفرده بع)١٩٨٦  »النطق التام«امل ّ

ّ خيص »احليوان«وها هو اجلاحظ يف كتابه . خوان الصفا يف حتليلهإالذي أسهب 
عالقة  بالطبع «اإلنسان بالفصاحة ويرى, عىل غرار الفارايب, أن عالقة اإلنسان باللغة 

ِاالقتضاء ال بالعرض واالتفاقو َ َ ًيف جوهر كينونته خلق متكلامن اإلنسان إ, أي »ِ ِّ َ ِ  وأن ُ
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  )١(.تركيبه الطبيعي مقتض ٍ للبعد اللغوي بالرضورة
ِفقد التقى العرب باللسانيات احلديثة يف اعتبار أن للظاهرة اللغوية وارتباطها 

 ألن احلدث اللساين وجود مطلق مالزم للوجود ًا كونياًبعد: اثنني ينُباإلنسان بعد
ًالبرشي جمرد  اً بيولوجياًاللغات, وبعد عن الزمان واملكان وتنوع األلسنة واختالف اّ

ِيتمثل يف هتيؤ اإلنسان واستعداده اخل ِ ِ ليس هذا ما َأو. لقي إلمتام الظاهرة اللغويةِ
ِاصطلح عليه ابن جني بقابلية النفوس? ُ)٢(  

بدورها انتقلت اللسانيات من الكالم عن هتيؤ اإلنسان العضوي البيولوجي للغة 
 الكتساب اللغة − العصبي–لوجي إىل احلديث عن استعداده الفطري الفيزيو

ُيعرف تشومسكي اللغة بأهنا ملكة فطرية تكتسب باحلدس. وتوليدها ٌ ُ يستطيع . ّ
َاإلنسان أن يتكلم بلغة ما إذا سمع يف نشأته ما تواضع عليه حميطه اللغوي من كالم 

لق لديه القدرة اللغوية, وإنام وصيغ أولية, لكن سامع تلك الصيغ ليس هو الذي خي
ّح رشارهتا وحيرضها فحسبَدْقَي ِفدماغ الطفل مهيأ لتلقف ما يسمع من مادة لغوية . ُ ٌ

ل ُّ وحتليلها واستنباط قواعدها ومتثمن حميطه اللغوي, كام أنه مهيأ لتفكيكها
ِخصائصها الوضعية, ومن ثـَم تفسري احلدث اللغوي, قبل االنتقال إىل مرحلة إبداعية  َ

 . اُمن اجلمل وفق القواعد املستنبطة واملتمثـَّلة ذهنيتقوم عىل توليد عدد ال متناه 
 substance pensante »ّجوهر مفكر«لإلنسان إذن بحسب اللسانيات التوليدية 

ًيسمح له بأن يتمثل شيئ  نظام قواعد اللغة التي يسمعها, وأن يدرك حمتوى الكالم اً فشيئاّ
                                                           

, ١٩٨٦ عبد السالم املسدي, التفكري اللساين يف احلضارة العربية, الطبعة الثانية, انظر )١(
 . ٤٨الدار العربية للكتاب, ص 

  . ١١٣ ص −١ ابن جني, اخلصائص جنظرا) ٢(
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 إىل احلدس اللغوي اًذا واستنادوهك. , ثم أن يصوغ  كالمه وفق هذه القواعداداللي
, وبالكشف عن آلية ومبادئ هذه القدرة, compétenceوالقدرة الكامنة يف الدماغ  

َيمكن للنحو أن يفرس كيف يمكن لإلنسان أن يفهم أي مجلة يف لغته, وأن يولد مج ّ  ًالّ
َُصحيحة تفهم عنه تلقائي ْ  . ها من قبلَ, دون أن يكون قد سبق للقائل أو السامع أن عرفاُ

ِ ملا ألفناه يف علوم اللغة العربية مل يعد إذن هدف علم اللغة من وجهة نظر لسانية اًخالف
ِّوصف لغة بحد ذاهتا وال دراسة َ تطورها وال مقارنتـَها باللغات األخرى, بل  الكشف عن  ِ ِ ٍ َ

ات واآلليات املبادئ والقواعد التي ختضع هلا اللغة  بوصفها ملكة  شمولية, وحتليل املحرك
هكذا . الذهنية أو النفسية التي بفضلها يتمكن اإلنسان من االنتقال إىل احلدث اللغوي

ى للسانيات أن تلحق باملعارف الكونية, إذ مل تعد مقرتنة بإطار مكاين دون آخر, وال ّتسن
ّبمجموعة لغوية دون أخرى, وال حتى بلسان ما دون آخر, عىل عكس توجه اللغويني 

 . )٣(ل هي اليوم علم أدرك بشموليته مرتبة العلوم الصحيحةالعرب, ب
هذا الربط بني اللغة والعقل والعقل واإلنسان إنام استلهمته النظرية التوليدية 

اجلزء األول, (ُوقد سبق ديكارت ابن حزم يف أحكامه . احلديثة من فلسفة ديكارت
َ, حني جعل اللغة َ قوام رْكِ الفمن طريق إىل ربط الوجود باللغة  )٤( )٣٦٠−٣٥٩ص  ِ

ّوجود اإلنسان, فهي حجة ٌ عليه وهكذا فإن الكالم حجة ُ العقل عىل اإلنسان, مثلام . ُ
ِكان العقل عند ديكارت حجة  اإلنسان عىل وجود اإلنسان َ ّ ُ ّوقد عرب املسدي عن . ُ

   .  »ِأنا أتكلم إذن أنا أعقل إذن أنا موجود«: ذلك بمقولة صاغها عن ابن حزم وهي

                                                           
  .ر عبد السالم املسدي, املرجع نفسهظنا  )٣(
 .٥٦.  املرجع نفسه , ص) ٤(
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 من أنه ال طريق للعقل إىل ,وهذا ال يتناقض يف جوهره وما ذهب إليه اجلرجاين
ِفاجلرجاين نفسه يؤكد أن العقل متمكن من حتصيل العلم ِ . معرفة اللغات إال بالتعليم ٌ

 . )٥(بحقائق األشياء
 :االعتباط واملواضعة والقصد والعقد

نظرية املواضعة إىل ّالتطرق  العقل باللغة إىل لزوم  يقودنا احلديث عن عالقة
امت يف النظريات َّباتت هذه النظرية من املسل. واالعتباطية بني الدال واملدلول

 l’arbitraire du »ُاعتباط العالمة اللسانية«ّاللسانية حيث نجدها حتت مسمى 

signe linguistique)٦( .  
ب يف الرتاث ِعوجلت مسألة املواضعة يف العالقة بني الدال واملدلول بإسها

, ًال من املعاين أصاًست حتاكي شيئ لي»األلفاظ«ّفالفارايب يؤكد أن . اللغوي العريب
ّن الكلامت تدل عىل ما تدل عليه بموجب االصطالحإأي  ّأما القايض أبو . ّ

 »املغني يف أبواب التوحيد والعدل«فيؤكد يف ) ٤١٥ −٣٢٠(عبد اجلبار احلسن 
ِلتواطؤ ّة يف إفرازات اللغة, ويقرر مبدأ االعتباطية وا القول باملحاكاة الطبيعيأخط

ومل يكن العرب سباقني إىل .  يف الظاهرة اللسانيةا أساسيًيف انتظام الكالم مبدأ
م إذ .نظرية االعتباط واملواضعة, فقد سبقهم إليها ديمقراط يف القرن الرابع ق

 من القول باعتباطية َويذهب اجلرجاين إىل أبعد. رأى أن اللغة مواضعة ٌ فحسب
ْالعالقة بني دوالِ  اللغة ومدلوالهتا, ليعمم مبدأ االعتباط  الداليل عىل نظ َ ِّ ُ َِ م  ّ

                                                           
 . ١٧٦ اجلرجاين, املفاتيح, اجلزء الثاين, ص ) ٥(
 .  Saussure  وسوسريPierce من بريس    كالانظر ) ٦(
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َفلو أن واضع اللغة قال « احلروف, أي تواليها يف النطق, َربض(ِ َ ملا ) رضب(بدل ) َ
ّوهذا وإن عد اليوم من املسل. )٧(»ّكان يف ذلك ما يؤدي إىل فساد ّ د ننا نجفإامت, ُ

ّما خيالفه لدى اللساين أوتو جيسربسن الذي حتدث يف بداية العرشينيات من 
كذلك . ليزيةكية التي تبدو جلية يف اللغة اإلنالقرن املايض عن الرمزية الصوت

 يف القرن الواحد Georges Bohasخرج  اللساين املستعرب جورج بواس 
 مصفوفات صوتية تتسم والعرشين بنظرية مفادها أن هناك عالقةً  سببية ً بني

نظرية . )٨(بخصائص حمددة, ودالالت الكلامت التي تنتظم فيها تلك املصفوفات
 يف خصائص ابن جني, ًالّبواس هذه ليست باجلديدة كل اجلدة, إذ نجد هلا أصو

ًولعلنا نفرد بحث  . ّ هلذا املوضوع لنعطيه حقه من الدراسةًال كاماّ
ّ يف علة وجودها−اضعة مرهونة أدرك القدماء من جهة أخرى أن املو ِ − 

ّمن املرسل واملتلقي يف املخبتشارك كل  ُ ُِ وهذا ما عناه . ون الذهني املتعلق  هبازِ
ُالسكاكي بقوله إن اللغة ال تفيد مبارشة بواسطة الوضع, وإنام  باالقتضاء الناتج ّ

كك وها هو الغزايل يف. ًن هناك بني املتخاطبني مواضعة ضمنيةإأي . عن الوضع
 – وما نسمعه من كالمه -ّاملتكلم : عنارص التخاطب الداليل إىل ثالث ركائز

وهذا شكل بدائي ملخطط جاكوبسن لوظائف الكالم, حيتوي . واملراد من الكالم
ّاملرسل واملتلقي والرسالة والسياق ومدونة الرتميز  : ستة مكونات أساسية ِ ُcode  

 . التواصل بني املتخاطبني  الذي يسمح باستمرارcontactواالحتكاك 
                                                           

 .٣٥ص−١٩٦١ القاهرة − عبد القاهر اجلرجاين, دالئل اإلعجاز يف علم املعاين)٧(
 . جورج بواس )٨(
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ّوإىل جانب املواضعة, تنبه العرب ألمهية قانون القصد الذي حيدد أجناس 
ت بدورها من ِاخلطاب, من خرب أو أمر أو استخبار, وقد جعلت اللسانيا

 . )٩( الظاهرة اللغوية باملطلقن يشمالنيِّن كليأياملواضعة والقصد مبد
للسانيات, ال يكتمل احلدث اللساين إال إذا ويف الرتاث اللغوي العريب كام يف ا

ّتكامل فيه رشطا املواضعة والقصد, فإذا اختل أحدمها اختل بناء الكالم وخالف  ّ
ِأنساق اللغة وشبكة املواضعة بأنواعها, مما يؤدي إىل اختالل التواصل بني املرسل  ِ َ

يف صياغة ّهذا التكامل لرشطي املواضعة والقصد يعرب عنه تشومسكي . واملتلقي
ّرياضية جمردة بمبدأ كيل أسامه    هو و principe de vérification »مبدأ التحقق«ّ

ّكناية عن عملية ذهنية رياضية جمردة تضمن حتقق العقل أثناء عملية تشكل اجلملة 
فإذا ما متت علمية .  والقصدرشطي املواضعةتكامــــل من  ,والتواصل اللغوي

ن  مً سواء, كان الكالم سليامٍّملتلقي عىل حدالتحقق هذه بنجاح لدى املرسل وا
 .    ه لغرضه التعبريي التواصيل املأمولؤحيث مطابقته لقواعد اللغة وأدا

انتقل اللغويون العرب بعدئذ من نظريتي املواضعة والقصد إىل مقولة 
َالعقد, ومفادها أن اللغة عقد يربط أفراد املجموعة اللسانية الواحدة, وهو ما  َ

ّند سوسري الذي عرف اللغة بأهنا مؤسسة اجتامعية, وعدها آخرون نجده ع ّ
 . بني أفراد اجلامعة اللسانيةconsensus من االتفاق اًرضب

ولقد أدرك القدامى العالقة بني الذات واللغة واجلامعة واللغة, وأن اللغة 
وفحصوا أبعاد الكالم باعتباره قيمة بني . أداة تعبري كام أهنا وسيلة تواصل
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اجلامعي لظاهرة الكالم فيقول إن  −يربز الغزايل البعد النفيس. اإلنسان واملجتمع
, »احلاجة«ويربط التوحيدي الكالم بـ . ذاتهَاإلنسان بدون خطاب حبيس ل

, ويعزو »حقائق حاجاته« الكالم كوسيلة لتعبري الفرد عن ّويتحدث اجلاحظ عن
. اجة النفسية واالجتامعيةابن جني السلوك اللغوي إىل الوعي برضورة سد احل

لبقيت القلوب مقفلة عىل « اجلرجاين فريى أنه لوال الكالم أما عبد القاهر
كرنا بقول سيغموند فرويد وهذا يذ.»ا, واملعاين مسجونة ً يف مواضعهاودائعه

يف ّأما أبو عيل احلسن ابن رشيق القريواين . )١٠(»ّباللغة يتبدى اجلوهر«الشهري 
 فريبط بني عنارص اللغة ورتبة )١١(» الشعر وآدابه ونقدهالعمدة يف حماسن«

كان العرب . اإلنسانية, وجيعل العالقة طردية بني رتبة الكالم ورتبة اإلنسانية
ّإذن سباقني إىل تبيان الصلة بني اللغة من جهة, والنفس واملجتمع من جهة 

 .   عيةّأخرى,  فكانوا بذلك رواد اللسانيات النفسية واللسانيات االجتام
 اللغة نظام متكامل قائم بذاته

وأما عىل صعيد الدراسة املنهجية املوضوعية للغة كنظام متكامل قائم بذاته, 
ًفقد شيد النحاة واللغويون العرب رصح َ من قواعد العربية وشملت ً عظياماّ

 الصوتية منها والرصفية والنحوية والداللية, ,دراساهتم مستويات اللغة كافة
 جبارة يف اًونات األساسية األربعة للسانيات النظرية, وبذلوا جهودوهي املك

                                                           
)١٠( C’est par la langue que l’essentiel se révèle. 
 .٥٥ّ بحسب املسدي ص ) ١١(
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 ِّالتقعيد والتصنيف والرشوح, فاتسعت العلوم اللغوية وتنوعت إىل حد
ِالتضخم والتعقيد والتكرار واإلهبام ً ال بل والتناقض أحيان,ِ . ِ بعض املسائليف اِ

َإال أن هذا مل يفقدها أمهيتها يف أعني الدارسني وا ُ َلباحثني اللسانيني املحدثني ّ ُ
َالذين ال ينفكون يعدوهنا املرجع األول واألهم ّ ّ الذي يعتد به يف استقاء األمثلة ,َ

 الفصيح ةاننحوية والرصفية والداللية, الستب واستخراج املعطيات ال,اللغوية
 . من املختل والصحيح من املنحول
الدي خصائص األصوات  من القرن السابع املياًدرس اللغويون العرب بدء

 سواء, فتناولوا خصائص األصوات منفردة وسامهتا ٍّالفيزيائية والوظيفية عىل حد
 كتابه, وابن جني يف , و سيبويه يف»العني«ملميزة , كاخلليل يف مقدمة كتاب ا

كام وصفوا  مكونات اجلهاز . ّ وابن الرساج»ِّرس صناعة اإلعراب«خصائصه ويف 
ليه األحرف  عاًرسم اجلهاز الصويت موضح )١٢(ي, بل إن السكاكالصويت
 له اليوم  يف مستهل كل ِّ اًب خمارجها وطريقة نطقها, وهو رسم نجد شبيهبحس

ٍمؤلف لساين حديث يف الصوتيات إن ما أنجزه العلامء العرب يف جمال . َّ
ّالدراسات الصوتية هيأ السبيل لبلورة الصوتيات احلديثة كام صاغها فرديناند دو 

بلومفيلد, وهي علم دراسة األصوات التي جتري يف  و سور وتروبتسكويسو
ويه  فها هو سيب.ٌكات عضوية  مقرتنة بنغامت صوتية من حيث هي حر,الكالم

 هلا إال ًالبدقة متناهية ومنهجية علمية ال نجد مثيّومن بعده ابن جني  يوصفان, 

                                                           
 .٥.  مفتاح العلوم للسكاكي, صانظر ) ١٢(
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فنرامها يتناوالن .  املميزة للحروفِلدراسات الصوتية احلديثة, السامتيف ا
خاصية التغوير واالستطالة, وهي أحد عنارص التفخيم, وهو ما يقابل يف 

خروج الصوت من أسفل احللق, كالقاف  ( َالصوتيات ظاهرة  التحليق
 كتابه عن يقول سيبويه يف.  كام تناولوا مسألة إطباق بعض احلروف). والعني

َاألصوات املطبقة ً  ذاال والظاءًال والطاء داااد سينًلوال اإلطباق لصارت الص«: ُ
ُوخلرجت الضاد من الكالم  وهو بذلك يسبق علامء الصوتيات يف تصنيف »ِ

األصوات وفق ما يسمى بنظرية السامت املميزة, إذ يرى أن اإلطباق هو اخلاصية 
 .التي متيز الصاد عن السني والطاء عن الدال والظاء عن الذال

القيم « وهو ما يقابل نظرية »ِملقابالتا«ولقد ورد يف الرتاث مفهوم 
 التي تقوم عىل حتليل عالقات التقابل يف  valeurs différentielles»اخلالفية

دراسة األصوات والتشكيالت الصوتية, أو عىل حتليل النظام النحوي عن 
طريق املقابلة بني العنارص املكونة له, أو حتليل النظام الرصيف عن طريق 

وقد أدرك الكوفيون قيمة املقابلة يف إيضاح املعنى . الصيغ الرصفيةاملقابالت بني 
 »الفروق«كام استعمل عبد القاهر اجلرجاين مصطلح . »اخلالف«وها َّوسم
 .)١٣(ِ إىل موضوع املقابالت بني املعنى واملعنى أو بني املبنى واملبنىاًمشري

 اًسمى تعريب, وما يphonétiqueّميزت اللسانيات احلديثة  بني الصوتيات 

                                                           
د الدكتور متام يف املصطلح اللغوي عن«عبد الرمحن بن حسن العارف, .  دانظر )١٣(

 . ١٤١−١٤٠, ص »حسان



  لبانة مشوح.  د-  اللسانيات يف التراث اللغوي العريب
  

٣٥١

, )١٤(»علم التشكيل الصويت« وهو ما ترمجه البعض phonologieبالفونولوجيا 
. )١٦(َ, وآثر البعض اآلخر تعريبه)١٥(»الصومتية«واصطلح آخرون عىل تسميته بـ 

ِ هي علم دراسة األصوات يف وظائفها وجتاورها وارتباطاهتا, »الصومتية«و
ِوسلوكها يف مواقعها وسياقاهتا املختلف وهو مفهوم مل يكن بالغريب عىل . ةِ

ّالرتاث اللغوي العريب, فكام كان العرب سباقني إىل الصوتيات, كانت هلم 
ِبصمتهم يف الدراسات الصومتية, إذ تنبهوا إىل أحكام  تبدل خصائص األصوات  ُّ
بحسب السياق الذي ترد فيه,  فدرسوا اإلخفاء واإلظهار والقلب واإلبدال 

وقد رشح . . ا ما يقابلها اليوم يف الدراسات اللسانية احلديثةواإلدغام, وكلها هل
بن جني, ا (accentuationكام تناولوا النرب  َ بعض قواعد اإلبدال,)١٧(األنباري

ْجرس «أنه بّ وعرفوه intonation »التنغيم«, و)٣٧١−٣٧٠ /٢اخلصائص, 
ْالكالم وحسن التنغيم ُ  mélodie  »َالنغم« الفارايب مصطلح عملواست. )١٨(»ِ

ِللداللة عىل اختالف حدة األصوات وثقلها وامتدادها ِّ. 
 إهنا :ّ حني عرفها بقولهاًولقد تنبه ابن جني إىل الطبيعة الصوتية للغة عموم

ُّيعرب هبا كل قوم عن أغراضهمأصوات « ِّ ّفدل بذلك ). ١/٣٣نظر اخلصائص ا (»ُ
                                                           

 .ّ متام حسان. دانظر )١٤(
 .١٩٨٤ّ عبد السالم املسدي, قاموس اللسانيات, )١٥(
 األصوات, −علم اللغة (كامل برش . دو ) ٥.األصوات اللغوية, ص(إبراهيم أنيس .  د)١٦(

 .)٣٠−٢٩ص 
 .١٩٩٩ دار األرقم, بريوت أرسار العربية, أبو سعيد األنباري, انظر )١٧(
 ., لسان العرببن منظورا ) ١٨(
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الجتامعية التواصلية  عىل الطبيعة الصوتية للغة و عىل وظيفتها ااًيف آن مع
 ما ذهب إليه اللسانيون عندما عرفوا الكالم اوهذا يقابل جزئي. والتعبريية
langage ور بخلده بواسطة ملكة خاصة باإلنسان للتواصل والتعبري عام يد«أنه ب

 ).نظر معجم الروسا (»الصوت أو الصورة
 اًنى اتفاقّويف املستوى الرصيف, حتدث اللغويون العرب عن املعنى واملب

ِ; ويف املستوى الداليل تنبهوا إىل الرتادف واملشرتك واألضداد; ومل يغفلوا اًواختالف ُ
 لدهيم اًاللهجات والتصويب اللغوي, فكان مفهوم اللحن يف الكالم متطور

 ما نجده يف املنهجية التي اً التناظر بني ما يصح وما ال يصح, وهو حتديدبإبرازهم
التي تقوم عىل افرتاض تراكيب ال وجود هلا يف الواقع لبيان وجه اتبعها التوليديون, و

 .اخلطأ فيها, وهو بعض ما يؤخذ عليهم من أتباع بعض املدارس اللسانية األخرى

 شكل ٌهُّومل يكن النحو لينفصل عند األقدمني عن الرصف واللغة, وهو توج
ألساسية للقواعد التوليدية بمختلف مراحلها, حيث يقوم حتليل أحد الركائز ا

ً ال وصو ّثم آلية تكوهنا يف املستوى الرتكيبي, اجلملة عىل دراسة بنيتها الضمنية 
 من املصطلحات واملفاهيم اًنجد يف اللسانيات احلديثة عدد. إىل  بنيتها الظاهرة

سبيل املثال ال احلرص التي تشكل حماور أساسية للدرس اللغوي, منها عىل 
. »مالكال« و»اجلملة« ميزهتام اللسانيات احلديثة مها مفهومان. »اجلملة«مصطلح 

 يتساويان لدى الكثري من علامء العرب أمثال اجلرجاين يف القرن نيلكن املفهوم
اخلامس للهجرة  والزخمرشي يف القرن السادس للهجرة ومن بعدمها ابن يعيش 
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ً فقد رصحوا مجيع,رةيف القرن السابع للهج  بالتسوية بني اجلملة والكالم, بل إننا اّ
 يف كتاب سيبويه, إال أننا نجد الكلمة يف »اجلملة«ال نعثر عىل أي أثر ملصطلح 

ّ املربد الذي عد اجلملة والكالم مرتادفني, شأنه يف ذلك شأن ابنِ  »مقتضب« ِّ
 اجلملة والكالم, كريض ّإال أن من النحاة العرب من ميز بني مفهومي. )١٩(رساج
وابن هشام األنصاري يف القرن اهلجري .  ه ٦٨٦ي املتوىف سنة ذسرتاباألالدين ا
ٌفالكالم عند ابن هشام هو القول املفيد بالقصد, وأما اجلملة فهي كناية . الثامن

ِخلرب, وما كان بمنزلة أحدمها عن الفعل والفاعل, واملبتدأ وا  ).نظر املرجع نفسها(ِ
ّ, ميز بوضوح بني »اًكالم«ية فإن سيبويه الذي يسمي اجلملة  ثانمن جهة

الكالم كخطاب يقع يف مكان وزمان حمددين وله وظيفة إخبارية واضحة, 
َوالكالم كبنية قابلة للتحليل إىل مكونات ووحدات وعنارص خطابية, لكل منها  ٍ ٍ ٍ ٍ

يون اليوم يف متييزهم  النهج الذي يتبعه اللساناًوهو متام. وظيفة ٌ داللية وإفادية
  .   phrase واجلملة énoncé  أو امللفوظ بني املنطوق

  من علوم اللغة العربية إىل القواعد التوليدية

, وهي عندهم اتفاقية ٌ »أنساق وأنامط« نا أن النظام اللغوي عند العربذكر
 »سقالن«مفهوم . تواضع عليها األفراد, وتنتظم فيها األصوات والكلامت والرتاكيب

                                                           
وء نظرية مجلة الرشط عند النحاة واألصوليني العرب يف ض«مازن الوعر .  دانظر )١٩(

ًح نقال عن , و عبد الرمحن احلاج صال١٩٩٩, لبنان ٩, ص النحو العاملي لتشومسكي
مفهوم النص يف الرتاث اللساين العريب, جملة جامعة دمشق  »الدكتور بشري إبرير,

  .٢٠٠٧ − العدد األول −٢٣ املجلد − للعلوم اإلنسانية
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ّهذا نجده يف أساس الدراسات اللسانية الصوتية واملعجمية والرتكيبية, لكنه توسع 
ليشمل ما يسمى بالبنى النظمية الدالة عىل أنامط اجلملة, والبنى الداللية وهي جمموع 

كام . الدالالت يف لغة ما والعالقات الوظيفية القائمة بينها وأنواع البدائل املعنوية فيها
 »paradigm« يقابلها يف األدبيات اللسانية احلديثة مصطلح »ق اللغويةاألنسا«أن 

األنساق « واألجدى بنا العودة ملصطلح »جدول الترصيف« بـ ًأّالذي يرتجم خط
 يف عدد من املدارس عامله فمفهوم شاع است»األنساق النحوية«وأما . »الرصفية

اجلدول «جم عادة بـ الذي يرتword paradigmاللسانية كالبنيوية حتت مصطلح 
ثم .  »امليزان الرصيف« و»الصيغ الرصفية« كام اصطلح عىل تسميتها بـ )٢٠(»الكلمي

تطور مفهوم النسق  ليشكل جوهر ما يسمى يف القواعد التوليدية بالركن أو املكون أو 
 .»الوحدة النظمية« أو syntagmeالرتكيب 

ت مدرسة القواعد وضع اللغويون العرب الكلامت يف أبواب, وهكذا فعل
ْعلم النظم «التوليدية التي جلأت إىل منهج أكثر جتريدية يف التبويب والتصنيف هو  َ ِ

ِاملعلـمي ْ , وهو منهج يف علم النظم تقسم فيه األبواب النحوية بحسب خصائصها »َ
ثم انتقل التبويب إىل مرحلة أكثر جتريدية ليشمل العنارص املعجمية . وسامهتا النظمية

 والنعت ُفلم يعد يكتفى بتبويب االسم والفعل واحلرف.  الوظيفيةوالعنارص
يف العنارص املعجمية يف وحدات تركيبية وظيفية ختتص نصّوالظرف, بل تعداه إىل ت

ببعض سامت هذه العنارص النحوية والرصفية والداللية, كالوحدة الوظيفية العائدة 
تداء أو التوكيد, إىل ما هنالك للزمن, ووحدة صيغة الفعل, والنفي, والتعدي واالب

                                                           
  .٣٧٥رمزي منري البعلبكي, ص .  معجم املصطلحات اللغوية, دانظر )٢٠(
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ّمن صيغ وظيفية يستكمل الكالم بتمثل خصائصها ُ   . 
ّ, وميزوا بني »اإلعراب واإلبانة«كذلك تناول النحاة العرب بإسهاب موضوع 

يديون يف دراستها , وهي مفاهيم أسهب التول»حاالت اإلعراب« و»الوظيفة النحوية«
يفة ّكام ميزوا بني الوظيفة النحوية الشكلية والوظ. »ةاحلاالت اإلعرابي«يف إطار نظرية 

َيقول النحويون إن الفاعل رفع, واملفعول به نصب, وقد (: يقول ابن جني .  الداللية
ٌرضب زيد«: أال ترانا نقول. األمر بضد ذلكترى  َ ِ .  بهًال فنرفعه وإن كان مفعو»ُ

ًإن زيد«ونقول  ٍعجبت من قيام ِ زيد«: قولون . ًال فننصبه وإن كان فاع» قاماّ ُ ُ فنجره »ِ ُّ
هذا التمييز بني الوظائف النحوية والوظائف الداللية هو جوهر . ) ?ًالوإن كان فاع

 أسس هلا كل من غروبر   كامfonctions thématiquesنظرية الوظائف املوضوعاتية 
Gruber  و جاكندوف  Jackendof ة ريُام يعرف بالنظّ, وطورهتا القواعد التوليدية في

 .Théorie thématique )٢١(املوضوعاتية

اإلعراب الظاهر كام : اب كذلك نجد عند النحاة العرب ثالثة أنواع من اإلعر
ه, واإلعراب املقدر كام عند األخفش, واإلعراب املعنوي الذي قال به يوعند سيب
ية نظر( يف النحو والرصف اً وتطوراًوأما النظريات اللسانية األكثر جتريد. اجلرمي

ّ, فقد ميزت بني نوعني من عالمات )case theoryحاالت اإلعراب لتشومسكي 
ُالرصفية الظاهرة,  واملجردة التي يستدل عليها بمؤرشات نحوية ورصفية :  اإلعراب

 .  ختتلف باختالف اللغات والعنارص اللغوية وحاالت اإلعراب
 من »املسند« و,ربيةمل اخل يف اجل»املحمول« من »املوضوع«ّميز العرب القدماء 

                                                           
 .١٩٨١ و تشومسكي١٩٧٢ جاكندوفانظر )٢١(
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 التي استوحت منها القواعد Port Royal, وعىل هذا تأسست قواعد »املسند إليه«
 يف أحدث االتوليدية الكثري, فأتى مفهوم املوضوع واملحمول والعالقة بينهام جوهري

 .  ُ يستكملاًصيغة هلا, أال وهي نظرية احلد األدنى التوليدية التي ال تزال مرشوع
درسة اخلليل بن أمحد الفراهيدي باعتامد املنطق الريايض يف وصف اللغة, ّمتيزت م

 إىل نظرية ديكارت الرياضية يف املقام األول كام هو شأن النحو التوليدي الذي استند اًمتام
وأحد أهم املفاهيم التي يقوم عليها الدرس اخللييل . يف مقاربة اللغة وحتليل عالقاهتا

 هي حمور نظرية »العامل«ونظرية . هوم العامل األصيلفمفهوم األصل والفرع, وم
 حيمل العنوان اً كتاب١٩٨١يف العمل واإلحالة , والتي ضمنها عام  تشومسكي التوليدية 

. Lectures On Government & Bindingحمارضات يف  العمل واإلحالة : نفسه 
ِهوما العامل واملعمول  مفاِدل تدرجييْبُأّ من البحث املعمق, اًبعد مخسة عرش عامو

 .  يف الرتاث اللساين العريب»األصل والفرع«, وهو ما يقابل »الفرع« و»الرأس«بمفهومي 

ّسبق اللغويون العرب تشومسكي بقرون يف النظر إىل النحو عىل أنه العلة ُ التي  ِ
ْحتكم ترابط األشياء ومتاسكـَها يف كل حمكـم ِ التنظيم ُ ٍّ  العارش القرن(هاهو اخلليل  و .ُ

َيرد  عىل من سأله إن كان أخذ العلل عن العرب أو ) امليالدي, الثالث للهجرة ِ ّ
ِاخرتعها من نفسه فيقول  َإن العرب نطقت عىل سجيتها وطباعها, وعرفـَت مواقع «ِ َّ َِ ِ ِ ِْ َ

ِها, وقام يف عقوهلا علـَّتـُهِكالم ِ, وهو بذلك قد سبق بعرشة قرون اللسانيات اإلدراكية »َ
ُ السؤال الكبري الذي تطرحه اليوم, أال وهو كيف يعمل الدماغ ن اإلجابة عاولتهايف حم ُ

 .اً وتوليداًالبرشي باللغة إدراك
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ومن املفاهيم األساسية التي نجدها يف الرتاث النحوي العريب مفهوما احلذف 
إىل واالستتار, ومها مفهومان استعادهتام القواعد التوليدية التحويلية, التي نحت أكثر 

ّالتجريد يف التعامل مع مكونات اجلملة, فطورت مفهوم االستتار ووسعته  ما  ليشملّ
 عنرص لغوي له يف اجلملة حمتوى داليل ووظيفة ُّيسمى بالعنرص الفارغ, وهو كل

وهي .  , لكنه مسترت أي ليس له وجود لفظيّوموقع حمدد عىل املشجر التتابعينحوية  
 نجدها يف أنواع أخرى من التحاليل لدى أصحاب ما  بفكرة الصفر التيةفكرة شبيه

يسمى باالجتاه الصفري يف الدرس اللغوي احلديث, ومفاد هذا املنهج أن هناك 
 .  عنارص لغوية ال تظهر عىل صورة مادية, الضامئر املسترتة إحداها

ُكام نجد يف تراثنا النحوي مفهومي التقديم والتأخري, وهو ما شكـّل أحد أسس ِ  ُ
 والذي يعود لسبعينيات القرن املايض ,ا حتويلياًنحو التوليدي الذي كان يسمى أيضال

ِومفاده أن بعض الرتاكيب النحوية والصيغ الرصفية تنشأ نتيجة تقديم ِ أو تأخري بعض 
. عنارص اجلملة بام يتفق وبعض الرشوط والقواعد العامة وقواعد اللغة ذات الصلة

ّ ومسوغات صارمة هلذا التحويل, وقرصته اًت رشوطلكن النظرية التوليدية وضع
ٌمريض زيد« هذا املنظور, ال يكون يف مجلة من.  عىل التقديم دون التأخرياًمؤخر ٌ« 

ّمبتدأ مؤخر وخرب مقدم, بل خرب مقدم ومبتدأ فحسب ٌّ ّ ٌ . 

أظهرت   وصاغوا هلا قواعد, لغوية مفتاحيةّتنبه النحاة العرب إىل ظواهر
فهناك عىل سبيل .  شمولية ختضع هلا كل اللغات بعد أهنا قواعدنية فيامالدراسات اللسا

ًاملثال ال احلرص قاعدة مفادها أن الضمري ال يعود عىل متأخر لفظ َ ومعنى, وقد وجدت اّ
  .اًاملشار إليها آنف  عند تشومسكي يف إطار نظرية العمل واإلحالةًالهذه القاعدة تعلي
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 »معنى« والتأخر »اًلفظ«ّالعرب بالتأخر للغويني ومن جهة أخرى فإن جمرد قول ا
بنية سطحية ظاهرة , : إنام هو دليل عىل أهنم كانوا أول من استشعر وجود بنيتني للغة 

وهو ما يعرف يف الدرس اللغوي اللساين احلديث بـالبنية . وأخرى عميقة متضمنة
  .surface structure  والبنية السطحية Deep structureالعميقة 

ء ومن القواعد النحوية اهلامة التي استنبطها اللغويون قاعدة ختتص بموقع أسام
وبصوغهم هلذه . »ّألسامء االستفهام حق الصدارة«: االستفهام يف الكالم, فقالوا

َالقاعدة التي تبدو يف ظاهرها وصفية, وضعوا يدهم عىل سمة لغوية عامة تتعدى  ِ
 السمة التي يرى التوليديون يف منهجهم اوأعني هب. العربية لتشمل سائر اللغات

ٍالتجريدي الشمويل أهنا تسم كل املقيدات من أسامء استفهام وأسامء موصولة وأدوات  ِ
 ضمن فئة وقد أدرج التوليديون هذه العنارص اللغوية. رشط  وحروف مشبهة بالفعل

ب إليه يذهوهذا يقابل ما . complementizer »املتمامت«خاصة أطلقوا عليها اسم 
 . وأسامء االستفهام التي هلا حق الصدارة»ّإن« و »ما«النحاة عند احلديث عن 

السامت «نحو التوليدي املعارص, أي نظرية يقودنا هذا إىل ما يشكل صلب ال
متيزها, أي َّ التي مفادها أن مستقر الكلمة يف اجلملة رهن بطبيعة السامت التي »املميزة

قد تسمح هذه و). الرصفية والداللية والبالغية(ة الوظيفيبخصائصها املعجمية و
, منها عىل ا هاماًالنظرية بحل مسائل لغوية احتلت يف الدرس النحوي التقليدي موقع

ما النافية وكم فيام ّل عدم جواز أن يعمل ما بعد إن ومسائ: سبيل املثال ال احلرص
ِهذه اخلاصية, ودراستها دراسة ل يف ّلتأما  إىل و ما أحوج البحث اللساين اليوم.قبلـَها

ِعميقة شمولية, وربام ربطها بموقع صدارة إن وما النافية وكم, وعالقتها بام سواها  َِّ
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 .ُوما يتبعها من مكونات الكالم

اتبع النحاة العرب يف حتليلهم للرتاكيب التي يتعدى الفعل فيها إىل مفعولني أو 
عجاب, إذ أثبتت الدراسات اللسانية  يدعو, عىل بساطته, لإلاًثالثة مفاعيل, هنج

ّاحلديثة صحتـَه  أفضل هلذا النوع من الرتاكيب يف ً عن أنه أتاح للسانيني فهامًالفض. ِ
يقوم هذا . لغات أخرى غريبة عن اللغة العربية كاللغتني الفرنسية واإلنجليزية
عول الثاين يف التحليل عىل اعتبار املفعول األول ألفعال القلوب بمثابة املبتدأ, واملف

 يف »ّكتب« و»أفهم« و »أعطى«تبار املفعول األول لفعل من باب حكم اخلرب, وعىل اع
حكم الفاعل ومفعوله الثاين يف حكم املفعول, وهو حتليل يلتقي يف اللسانيات 

 التي سمحت Small Clause  »اجلملة الصغرى«لتوليدية لصياغة ما يسمى بنظرية ا
مل ملسائل شديدة التنوع والتعقيد ذات صلة باخلصائص بإجياد تفسري منطقي متكا

النحوية  والرصفية  لرتاكيب التعدي الثنائي والثالثي يف لغات كالفرنسية واإلنجليزية 
 .  مما استعىص يف املايض عىل فهم الدارسني

بن جني ملوضوع يف غاية م الداللة, عرض أبو الفتح عثامن وعىل صعيد عل
سياق « وهو ما يطلق عليه املحدثون »السياق« املعنى, أال وهو اسةاألمهية  يتصل بدر

ّم وفصله ليغدو عند اللساين وما لبث علم الداللة أن طور هذا املفهو. »احلال
السياق «و »سياق املوقف« مؤسس مدرسة لندن اللسانية  Firthليزي فريث كاإلن

وورد عند ابن .  »املقام«بـ غيني ّ, وهو ما سامه علامء اللغة العرب من البال»االجتامعي
ُوقد سبق ابن جني  فريث حني قال بأن املعاين قد ال . »بساط احلال«خلدون باسم 

َيتوصل إليها إال بالظروف التي أحاطت هبا, وهو ما خ ّ ُ ّ َص إليه علم الداللة من أن َلُ
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ال إذن سياق احل. )٢٢(استنباط املعنى ال يتم إال باستكامل إدراك جممل ما حييط بالكالم
هو جمموعة الظروف التي حتيط بالكالم, وجممل القرائن التي تسبغ عىل الكالم 

ًخصوصيته وتكسبه داللة خاصة ِ ُ ل فيه فريث حني أشار إىل أن لكل َّوهو ما فص. َ
 ٍّ يصبغ شخصية املتكلم والسامع عىل حدا ونفسيا ثقافياً وتكوينا اجتامعياًإنسان واقع

 األمر ينعكس عىل السلوك اللغوي, وهو مادة اللسانيات هذا وسواء بصبغة خاصة,
  . االجتامعية واللسانيات النفسية

  :اخلامتة

فقد اختذ . مل خيل الدرس النحوي العريب عىل عظمته من بعض مواطن اخللل
َحد أهم ِ املصادر الستقاء قواعد اللغة وتفريعاهتا, بيد أنه أَالنحاة العرب الشعر 
ِ منظور لساين التقعيد والقياس عىل الشواهد الشعرية, فالشعر من غري املمكن من ِ

 عن أنه حمكوم ًالفض. ٌبعيد عن اللغة العفوية التي هي مادة البحث اللساين
 وهو ما يتجىل يف قول , القواعد النحويةاًبالوزن والقافية مما جيعله يتجاوز أحيان

 .ُانية بحتة ال يقاس عليهُ فهو من وجهة نظر لسلذاالنحاة إنه شاذ أو رضورة, و
ي القرن العرشين الذين أسسوا ِّفرتاض أن لسانيإىل اما سبق يدفع البعض 

ّهلذا العلم  ال بد وأن يكونوا قد اطلعوا عىل نتاج هذا الفكر اللغوي العظيم فبنوا  ُ
ْ ال يشء يثبت ذلك, وما وقعنا عليه من نقاط تقارب وتشابه إن  يف احلقيقة.عليه

ّء فإنام يدل عىل أن الفكر اإلنساين العلمي يتقاطع ليلتقي عند َّدل عىل يش
 .     ِاحلقيقة, بغض النظر عن الزمان واملكان واللغة مادة الدرس

                                                           
 .١/٢٤٨اخلصائص, :  ابن جنيانظر ) ٢٢(
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رات من الرتاث اللغوي العريب يف َوبعد, فقد تناولت يف هذا  البحث شذ
 رصوف ًضوء اللسانيات احلديثة, ليس إحياء هلذا الرتاث العظيم, فهو أثر باق عىل

الدهر, وال بغرض تضخيم قيمته اإلبداعية باملغاالة يف االستنباط والتأويل, وال 
 للهوة التي اً لقيمته العلمية وتقليصاًإلسقاط مفاهيم لسانية دخيلة عليه, بل تأكيد

ًيرى البعض أهنا تفصله عن العلوم اللسانية احلديثة, وتأكيد  ألمهية اإلفادة من اِ
احلديثة يف إعادة قراءة تراثنا اللغوي, للوصول إىل فهم أفضل النظريات اللسانية 

إذ من غري املمكن تطوير . للغتنا العربية العتيدة, والتعمقِ  يف قواعدها الناظمة
  . َ أدوات قديمة, عىل أمهيتها املنهجية والتارخييةعاملالدراسات اللغوية باست

  املصادر واملراجع
, جملة جامعة دمشق للعلوم » الرتاث اللساين العريبمفهوم النص يف«, )بشري(إبرير  −

  .٢٠٠٧ −العدد األول −٢٣ املجلد −اإلنسانية
 دار − الطبعة الثانية−اخلصائص, حتقيق حممد عيل النجار ,)أبو الفتح عثامن(ابن جني  − 

 . بريوت−اهلدى للطباعة والنرش
 .١٩٦٨بريوت  −,  لسان العرب)أبو الفضل مجال الدين(بن منظور  ا−
 .١٩٩٣, اجلزائر ٢, جملة املربز, العدد »اجلملة يف كتاب سيبويه«, )نعبد الرمح(احلاج صالح  −

 .١٩٩٩ دار األرقم, بريوت ,أرسار العربية, )أبو سعيد (األنباري  −
 . القاهرة− مكتبة أهل التأويل العامة−األصوات اللغوية, )إبراهيم(أنيس  −
  .٣٧٥, ص املصطلحات اللغويةمعجم , )رمزي منري(البعلبكي  −
 .١٩٦١ القاهرة −دالئل اإلعجاز يف علم املعاين, )عبد القاهر(اجلرجاين  −

, جملة جامعة دمشق »مسائل يف علم العربية والتفسري«, )حممد أمحد(الدايل , )ّمتام(ّحسان  −
 .١٩٩٨ − العدد الرابع−١٤لآلداب والعلوم اإلنسانية والرتبوية, املجلد 

 .١٩٣٧ –  القاهرة− الطبعة األوىل−مفتاح العلوم, )أبو جعفر حممد بن عيل(كي السكا −
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 علم −حتقيق ورشح عبد السالم حممد هارون −الكتاب, )عمرو بن عثامن بن قنرب(سيبويه  −
 .  بريوت− الكتاب

, )٢٨−٧ص (»اللسانيات«, »ساسية للنظرية اخلليلية احلديثةاملفاهيم األ«, )حممد(صاري  −
 .٢٠٠٥ئر اجلزا

 .»ّح اللغوي عند الدكتور متام حسانيف املصطل«, )عبد الرمحن بن حسن(العارف  −
 .١٩٨٤, قاموس اللسانيات, )عبد السالم (ّاملسدي  −
 للكتاب, الطبعة , الدار العربيةالتفكري اللساين يف احلضارة العربية,  )عبد السالم(ّاملسدي  −

 ).١٩٨٦(الثانية 
لة الرشط عند النحاة واألصوليني العرب يف ضوء نظرية النحو العاملي مج«, )مازن(الوعر  −

 .١٩٩٩ , لبنان »لتشومسكي
 :فهرس املراجع األجنبية

, )١٩٩٧. (G, Boasune théorie 'éléments d: racines, étymons, Matrices
lexicologique du vocabulaire arabecom.google. books 
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 أصوات اللغة عند سيبويه
 مراجعة وتفسري

 
 )∗(أمحد حممد قدور. د

   متهيد-١

, يف باب )ه١٨٠ت(يعرض هذا البحث للدرس الصويت عند سيبويه 
ّاإلدغام ضمن باب فرعي قدم فيه املبادئ الرئيسة للدرس النظري 

عدا ذلك من أبواب ومسائل فيها درس نظري أو تطبيقي  أما ما. )١(لألصوات

                                                           

 .جممع اللغة العربية بدمشقعضو ) ∗(
ويقع باب . وتالكتاب لسيبويه, حتقيق عبدالسالم هارون, عامل الكتب, بري: انظر) ١(

ّويضم هذا . من اجلزء الرابع) ٤٨٥(, والصفحة )٤٣١( بني الصفحة ًاإلدغام كامال
باب عدد «ّب الذي خصصه للدرس النظري, وهو  فرعية, أوهلا البااًالباب أبواب

وال جمهورها ومهموسها, احلروف العربية, وخمارجها, ومهموسها وجمهورها, وأح
 واألبواب الفرعية الالحقة, وهي ستة أبواب لرشح ثم يعرض ثانيها,. »واختالفها

 .٤٣٠ −٢/٤٠٤, )ه١٣١٧سنة (وقارن بطبعة بوالق . اًأحوال اإلدغام تطبيق
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وقد ذكر سيبويه ألجل . ّأخذ مكانه من هذا البحث كلام اقتضت احلاجة ذلكفسي
ماحيتاج إليه من تعيني حروف العربية, وبيان خمارجها, ورشح جمهورها فهم اإلدغام 

ّومع أن هذا الباب الفرعي اليمتد . ومهموسها, وما يستكمل به درسها من الصفات
ئيسة من مسائل الدراسة ّإال عىل مخس صفحات ونصف, فإنه ضم مسائل ر

 .الصوتية التي أثرت يف الدراسات الالحقة, وكشفت عن أفكار عميقة وآراء مبتكرة
 اً من الدارسني املحدثني عربٌ كثرٌوقد عرض لدرس سيبويه الصويت خلق

ّومسترشقني عىل اختالف وجهاهتم ومنطلقات درسهم, ممن سنعرض لبعضهم 
  إلعادة النظر, وتفسري الغامض, وتوجيه ماًغري أن املجال مايزال قابال. اًالحق
ّعىل أنه يمكن للدارس أن يمر ببعض ماأورده . اً جديداًلف فيه توجيهُاخت

 لوضوحه وعدم االختالف فيه, نحو عدد حروف العربية, اً رسيعاًسيبويه مرور
ّواحلروف الفرعية املستحسنة, وغري املستحسنة, واإلطباق واالنفتاح, والشدة 

مخارج, ومجعه الصحاح والعلل, ّلكنه مدعو إىل التدقيق يف ترتيبه لل. وةوالرخا
 عىل صعيد واحد, وحديثه عن الضاد الضعيفة, »الصوامت والصوائت«أي 

أما مفهومه للجهر واهلمس . ّوعدم وضوح درسه للتوسط بني الشديد والرخو
َفهو لب املسائل املختل  .اً وحديثًف فيها عىل امتداد العصور قديامّ

ّويغلب عىل الظن أن سيبويه بحسب النصوص الواردة يف كتابه  هو أول ,ّ
ًمن قدم تعريف ّ للجهر واهلمس, ووظف ذلك يف باب اإلدغام ا اصطالحياّ

ّ يدل عىل استيعاب ومتكناًتوظيف خذ ذلك من شيخه أ أن يكون قد اًوليس بعيد. ّ
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  −  ّلف يف علم اخلليل أً وكتابه أصال−) هـ١٧٥ت (اخلليل بن أمحد الفراهيدي 
ويقود هذا . )٢(يؤنس بذلك وجود إشارات إىل اخلليل وتالميذه يف بعض النصوصإذ 

, وهي تأكد أصالة الدرس الصويت لدى اخلليل بعد ًأخرياّإىل مسألة مهمة طرأت 
 .)٣( عامة, وشكوك أخرى رمي هبا درسه الصويت خاصة»العني«مي هبا كتابه ُشكوك ر

ذكره سيبويه يف تضاعيف درسه,  ّ إضافات جدية إىل ماوليس لدى القدامى
ّبل إن معظم هؤالء اقتنعوا بتكرار عبارات . )٤(ًوهو مجلة رأيه ورأي شيوخه

                                                           
األصوات : نقله إبراهيم أنيس عن رشح السريايف لكتاب سيبويه, يف كتابه انظر ما) ٢(

نقله  ماوانظر . ١٢٢−١٢١, ص١٩٧١رابعة, األنجلو املرصية بالقاهرة . اللغوية, ط
الدراسات الصوتية : غانم قدوري احلمد عن معاين القرآن وإعرابه للزجاج, يف كتابه

 .١٢٩ −١٢٨, ص ١٩٨٦عند علامء التجويد, مطبعة اخللود ببغداد 
ثانية, . أصالة علم األصوات عند اخلليل من خالل مقدمة كتاب العني, ط: انظر كتايب) ٣(

ّقديم يشكك يف نسبة كتاب : لة يف اجتاهنيوتتلخص املسأ. ٢٠٠٣دار الفكر بدمشق 
ّالعني إىل اخلليل ألسباب تتعلق بطريقة وصوله إىل العراق, وما يضمه من أشياء 
. ّمنسوبة إىل زمن تأخر عن اخلليل, أو ورود آراء اليصح نقلها عن شيوخ البرصة

. ريهمّواجتاه حديث يزعم أن آراء اخلليل عامة ليست له, إنام قبسها من اهلنود وغ
وقد انتهيت يف كتايب السابق الذكر إىل أن الدرس الصويت عند . مل يثبت بحال وهذا ما

اعرتى كتابه من خلل يف بعض املواضع اليقدح  العرب هو للخليل أصالة, وأن ما
ّ وال سيام تلك النصوص املؤكدة كاملقدمة التي صدر هبا كتابه والتي ,يف أنه للخليل

وانظر بعض . خذوا منها, أو اقتبسوا معظم ماورد فيهاوثقها معظم القدامى, وأ
 .١١٢االستنتاجات اخلاطئة لدى إبراهيم أنيس يف كتابه األصوات اللغوية, ص

 من أن سيبويه حامل علم ١/٨٥جاء يف كتاب املزهر للسيوطي, البايب احللبي بمرص,  انظر ما) ٤(
وانظر متام .  قوله, وال ليناقض مذهبهَلفاُخاخلليل, وأوثق الناس يف احلكاية عنه, ومل يكن لي

ثانية, القاهرة . اللغة العربية معناها ومبناها, اهليئة املرصية العامة للكتاب, ط: حسان يف كتابه
 ., حيث ذكر أن ترتيب سيبويه للمخارج هو ترتيب شيوخه كذلك٥١, ص١٩٧٩



 )٢(اجلزء ) ٨٦( املجلد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٣٦٦

ّويؤكد هذا أن سيبويه أتم مواضيع الدرس . سيبويه نفسها من دون تغيري ما ّ
ّعد ّالصويت املناسب للعربية من جهة, وأن الذين جاؤوا من بعده مل جيدوا ماي

ًلكن كالم سيبويه مل يكن كله مفهوم. خطأ يف درسه من جهة أخرى ُّ , إذ اعرتى اّ
 .الكثري منه غموض مل تفلح الرشوح الالحقة يف إزالته

أما املحدثون فقد عرضوا لدرس سيبويه الصويت كالدكتور إبراهيم أنيس 
والدكتور متام حسان والدكتور عبدالصبور شاهني والدكتور غانم قدوري 

كام عرض له عدد من املسترشقني كأرتور شاده وهنري فليش . حلمد وغريهما
ثريت يف هذا ُوقد أ. وجان كانتينو, وبعض مؤرخي اللسانيات من األجانب

ّالتناول احلديث مسائل مهمة, أبرزها حماوالت فهم اجلهر واهلمس وصوت 
ّالصدر, وبيان قرب ذلك أو بعده من الدرس الصويت احلديث, وال سي ام بعد ّ

زي جلهاز النطق وآلياته يح وفيزياء الصوت والتصوير التلفّتطور وسائل الترش
ّوقد انتهى بحثنا هذا إىل أن مفهوم اجلهر واهلمس لدى سيبويه ليس . الدقيقة
 باهتزاز الوترين الصوتيني, كام فهم ذلك عدد من الباحثني ً حتاماًمرتبط

ّاملحدثني, وأنه يعرب عن أثر سمعي لقوة  التصويت يف الفراغات الرنانة يف احللق ّ
 يكشف مفهوم سيبويه اًانتهينا إليه كان سبق ّوإذا صح ما. والفم واخلياشيم
ّ ربام كان سببه أسلوب سيبويه وعدم وضوح , بعد تأخري مديد,للجهر واهلمس

ّعباراته من جهة, واالختالف حول مفهوم اجلهر لدى املحدثني, وعدم التوصل 
 .املة للجهر عىل املستويني النطقي والسمعي من جهة أخرىإىل معايري ش

ّإن من حق سيبويه علينا أن نعود إىل درسه بالفحص والتفسري كلام جد  ّ ّ ّ
جديد يف علوم اللغة وتطبيقاهتا التقنية, ألن هذه العلوم تكشف لنا غوامض هذا 
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ّة يعد أنجزه سيبويه يف تلك الصفحات القليل الدرس, وتربهن للدارسني أن ما
ومن واجبنا العلمي اخلالص أن . ّ قل نظريه يف تاريخ اللسانياتا فذا علمياًأثر

ندفع تلك اآلراء السطحية التي زعمت أن سيبويه فهم النحو والرصف, لكنه مل 
َإن رشوحه يف باب اإلدغام تؤكد فهمه العميق, وت. يفهم األصوات مه عىل ُّدَقّ

 . عليهًذين كانوا عياالّكل من عرض لذلك من القدامى ال
  املسائل الصوتية−٢

ًعرض سيبويه ألبرز ماهتتم به الدراسات الصوتية مشري  إىل أمهية املشافهة اّ
ّيف تبني األصوات تبينً ّوهذا نحو من التنبه إىل الطبيعة الشفهية . اً صحيحاّ

الشعر ّ طبيعة واضحة املعامل يف درسنا, ألن القرآن الكريم واوهي حق. )٥(ِللغة
ُالعريب ورضوب الفن النثري والقص ونحوه ت ّ ّنقل مشافهة قبل أي ُقرأ وتُتىل وتّ

ويتفق هذا مع أسس التحليل اللغوي التي تنطلق من كون اللغات . تدوين
لذلك وجب االهتامم باألصوات .  يتداول مشافهةاً منطوقاًتتصف بكوهنا كالم

 .)٦(املنطوقة قبل احلروف املكتوبة
ّ عددها بالنظر إىل اًأصل حروف العربية تسعة وعرشون حرفثم ذكر أن 

إىل صورها اخلطية األلفبائية, أو قيمها العددية التي تنطوي يف  خمارجها, ال
. ّويدل هذا عىل اجتاه نحو الطبيعة الصوتية للحروف. الرتتيب األبجدي

و ّواحلروف عند سيبويه وغريه من القدامى تدل بحسب سياقها عىل املنطوق أ

                                                           

 .٤/٤٣٢الكتاب, : انظر) ٥(
 .٢٤−٢٣, ص)مرجع سابق( اخلليل انظر كتايب, أصالة علم األصوات عند) ٦(
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٣٦٨

ّوينبغي أن نقرر . لكنه أشار إىل يشء جديد هنا هو احلروف الفرعية. )٧(املكتوب
ّأن عدد احلروف لدى سيبويه هو الشائع يف املصادر القديمة وعليه املعول, مع 

 .)٨(اختالفات يسرية مل جتد سبيلها إىل الشيوع
 وأورد سيبويه مادعاه باحلروف الفروع, ألن أصلها من التسعة والعرشين

والغالب أهنا كثرية . السابقة, وهي كثرية وتستحسن يف قراءة القرآن واألشعار
ويبدو أن . ّاالستعامل ال العدد, ألنه حرصها يف ستة فروع عدها فصيحة

ِ من كتب القراءات القرآنية التي دونت الوجوه القًمعظمها مستفاد أصال رائية ّ
 يف األشعار الفصيحة فطبيعي, أما ورودها. ّاملتعددة, واملنقولة من املصطفى 

إذ نزل القرآن الكريم بلسان عريب مبني عامده التعبري األديب وال سيام يف الشعر 
ّوقد نص مكي القييس صاحب كتاب الرعاية عىل أن مخسة من . ديوان العرب

هذه الفروع ترد يف قراءات القرآن الكريم, أما السادس منها وهو الشني التي 
                                                           

 ملحمد »ظاهرة احلرف عند اللغويني العرب القدماء«انظر حول مفهوم احلرف بحث ) ٧(
 . وما تليها٤٧, ص١٩٨٦لطفي الزليطني, جملة املعجمية العربية, تونس, العدد الثاين 

ق دار القلم بدمش. ّرس صناعة اإلعراب, حتقيق حسن هنداوي, ط: ابن جني: انظر) ٨(
ّفهذا هو ترتيب احلروف عىل مذاقها وتصعدها, وهو «: , وفيه٤٦ −١/٤٥, ١٩٨٥

ترتيبها يف كتاب العني ففيه خطل واضطراب ) فأما: كذا والصواب(الصحيح, فأمر
ًوخمالفة ملا قدمناه آنف لصواب الذي يشهد  مما رتبه سيبويه, وتاله أصحابه عليه, وهو ااّ
, وقارن بمكي بن أيب طالب ٤/٤٣١ لسيبويه, الكتاب: وانظر. »التأمل له بصحته

. القييس, الرعاية لتجويد القراءة وحتقيق لفظ التالوة, حتقيق أمحد حسن فرحات, ط
 . وما يليها٧٢, ص١٩٧٣دار املعارف بدمشق 
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كذلك أورد سيبويه ثامنية فروع وصفها بغري . )٩( هذه القراءاتكاجليم فال يرد يف
املستحسنة وال الكثرية يف لغة من ترتىض عربيته, وال ترد يف قراءة القرآن وال يف 

تكاد توجد إال يف لغة ضعيفة مرذولة غري  وقد وصفها ابن جني بأهنا ال. الشعر
سيبويه مل يذكر ومع أن . )١٠(ّأما مكي القييس فقد وصفها بالقلة والشذوذ. متقبلة

ّ, فإننا نظن أن بعضها انحدر إىل العربية من آثار »الرديئة«مصدر هذه الفروع 
ًالتعريب, وأن بعضها مل يفارق طبيعته اللهجية الضيقة فبقي بعيد  .)١١( عن الفصيحاّ

ّ حري الدارسني فذهبوا يف اً غامضاًثم وصف سيبويه الضاد الضعيفة وصف
ذكره  يمكن أن يوافق وصف سيبويه هو ما وأقرب ما. ّشتىتفسريها مذاهب 

                                                           

والفروع اخلمسة هي النون اخلفية أو . ٨٨ص) مرجع سابق(مكي, كتاب الرعاية : انظر) ٩(
بني بني, واأللف التي متال إمالة شديدة, والصاد التي كالزاي, اخلفيفة, واهلمزة التي 

 .وألف التفخيم بلغة أهل احلجاز
 .٨٩−٨٨, ومكي, كتاب الرعاية, ص١/٤٦ّابن جني, رس صناعة اإلعراب, : انظر) ١٠(
اخلرض اليزدي, رشح شافية ابن احلاجب, حتقيق حسن أمحد العثامن, مؤسسة : انظر) ١١(

 كام − عىل هذه الفروع املستقبحة اًوجاء فيه تعليق. ٢/٩٩٨ ,٢٠٠٨الريان, بريوت 
هم, ومن اجلائز أن َ أهنا إنام نشأت هذه املستهجنات بمخالطة العرب غري− يقول

وهذه الفروع .. . هو لغة عوام أهل البادية ومنها ما. ّيكون من مقتضيات تغري الزمان
لكاف, واجليم التي كالكاف, الكاف التي بني اجليم وا: − كام أوردها سيبويه−هي 

واجليم التي كالشني, والضاد الضعيفة, والصاد التي كالسني, والطاء التي كالتاء, 
, وانظر متام حسان, ٤/٤٣٢الكتاب, : انظر. والظاء التي كالثاء, والباء التي كالفاء

  .٥٤اللغة العربية معناها ومبناها, ص
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٣٧٠

السريايف من أن هذه الضاد الضعيفة كانت تنطق كالظاء, أو بني الضاد 
 يفّويشار هنا إىل أن جان كانتينو تتبع استعامالت متعددة للضاد . )١٢(والظاء

 أي كالضاد − وذكر يف هذا الصدد أهنا تنطق كالظاء . هلجات عربية خمتلفة
ً أو تنطق ظاء خالصة, أو داال− ضعيفةال , أو ً, أو ذاالاً مفخمة, أو طاء, أو زايً

 .)١٣(اًالم
ووقف سيبويه بعد ذلك عىل وصف دقيق ملخارج احلروف العربية, وجعل 

ويبدو أنه يسلك مسلك شيخه .  من أدنى  احللقاً مبتدئاًهلا ستة عرش خمرج
, فوجد خمرج )ّ جرب نطقهاأي(ّاخلليل الذي نظر إىل احلروف كلها وذاقها 

ّالكالم كله من احللق, فصري أوالها باالبتداء أدخل حرف منها يف احللق ّ)١٤( .
وعىل هذا النحو جرى مجهور القدامى العتبار الصوت املنبعث من الصدر 

وذكر شارح املقدمة اجلزرية .  يف ترتيب املخارج مبتدئني بام ييل الصدرَاألساس
, ثم ني املخارج هو الشفتُىل أن يكون أولَوأن األ) هـ٩٢٦ت(زكريا األنصاري 

) هـ٨٣٣ت(لكنه وافق الناظم ابن اجلزري . اللسان وما يليه, ثم احللق فالصدر
                                                           

 العربية, ترمجة صالح القرمادي, نرش جان كانتينو, دروس يف علم أصوات: انظر) ١٢(
ىل علم إرمضان عبدالتواب, املدخل : وانظر. ٨٦, ص١٩٦٦اجلامعة التونسية 

 .٧٤ −٦٢, ص١٩٨٥ثانية . اللغة, اخلانجي بالقاهرة, ط
 .٨٧ −٨٥, ص)مرجع سابق(كانتينو : رانظ) ١٣(

 

مرائي, دار اهلجرة, اخلليل, كتاب العني, حتقيق مهدي املخزومي وإبراهيم السا: انظر) ١٤(
 .١/٤٧هـ, ١٤٠٥إيران . ط
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ويشري وصف املخارج عند . )١٥(ّالذي جرى جمرى املتقدمني يف ترتيبهم املشهور
 أجزاء ّسيبويه إىل معرفة دقيقة بأعضاء النطق, إذ ذكر احللق وقسمه إىل ثالثة

ّمتتالية, وذكر اللسان, وحدد أجزاءه, كأقصاه, وطرفه, ووسطه, وحافته, وأول 
وذكر . وذكر احلنك األعىل, ووسطه. حافته, ومنتهى طرفه, وظهره, وحروفه

 كاألرضاس, والضاحك والناب والرباعية والثنايا وفويق الثنايا ًاألسنان تفصيال
كام ذكر . الشفتني وباطن الشفة السفىلوذكر . وأصوهلا وأطرافها والثنايا العىل

ومع أن سيبويه اقتصد يف رصد آليات .  مستقالاًاخلياشيم ونسب إليها خمرج
 يف تعيني املخارج, وحتديد اً الفتاً فقد أظهر تدقيق− عىل عادة اللغويني−النطق 

لكن فاتته معرفة الوترين الصوتيني . ً مكتمالًمناطق النطق, وتنظيم ذلك تنظيام
وليس هذا . جرة التي تعادل عنده أقىص احللقنَْ عن عدم ذكره احلًفضال

وربام . بمستغرب, إذ مل يعرف القدامى, من خمتلف األعراق, الوترين الصوتيني
ّ أول من وصف عمل احلنجرة أثناء اجلهر, ورده إىل (W. Holder)كان هولدر 

 .)١٦( احلنجرة ومرور النفس يف فتحة املزمارّانقباض جانبي
                                                           

زكريا األنصاري, الدقائق املحكمة يف رشح املقدمة اجلزرية, حتقيق نسيب : انظر) ١٥(
 .٤٢, ص١٩٩٥نشاوي, دار املكتبي بدمشق 

روبنز, موجز تاريخ علم اللغة يف الغرب, ترمجة أمحد عوض, سلسلة عامل : انظر) ١٦(
: , وانظر٢٠١ −٢٠٠, ص١٩٩٧, ترشين الثاين )٢٢٧(املعرفة, الكويت, رقم 

جورج مونان, تاريخ علم اللغة منذ نشأهتا حتى القرن العرشين, ترمجة بدر الدين 
, وقارن بـ بوردن وهاريس, أساسيات علم ٢٠٨, ص١٩٨٢القاسم, جامعة حلب 

 .٤٠١, ص)ت.د(الكالم, ترمجة حميي الدين محيدي, دار الرشق العريب, حلب 
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ًوقد علق كانتينو عىل ترتيب سيبويه واصف ترتيب صحيح بصفة « إياه بأنه اّ
ّلكن جتدر اإلشارة إىل أن بعض علامء . )١٧(»ليلة ملحوظة وموافق لرتتيبنا نحنج

, إذ أفردوا للحروف اجلوف اًالتجويد جعلوا املخارج سبعة عرش خمرج
ً مقدراًخمرج) الصوائت الطويلة( ّعىل أن بعض . )١٨(يبّ جعلوه يتصدر الرتتاّ

وابن ) هـ٢٢٥ت(واجلرمي ) هـ٢٠٧ت(والفراء ) هـ٢٠٦ت(القدامى كقطرب 
, فجعلوا اًذهبوا إىل أن خمارج احلروف هي أربعة عرش خمرج) هـ٢٩٩ت(كيسان 

ّلكن الدرس . )١٩(الالم والراء والنون من خمرج واحد, وهو طرف اللسان
 لرتتيب املخارج عند سيبويه ًاحلديث ملخارج األصوات العربية أجرى تعديال
ًصريها عرشة خمارج بعد أن كانت ستة عرش خمرج فقد ألغى خمرج اخليشوم, . اّ

 فونيم(للنون التي هي ) Allophoneألفون سياقي (ألن النون املخفاة فرع 

Phonème (ومجع خمارج الالم والنون والراء يف . , أي وحدة صوتية مستقلة

                                                           

, وقارن بام قاله برجشرتارس يف كتابه التطور النحوي ٣٢, ص)مرجع سابق(انتينو, ك: انظر) ١٧(
التواب, اخلانجي بالقاهرة, ودار الرفاعي بالرياض  للغة العربية, تصحيح رمضان عبد

 وقارن ٤٣٤ −٤/٤٣٣وانظر ترتيب املخارج لدى سيبويه يف الكتاب, . ١٣, ص١٩٨٢
ًفقد زعم أن النحاة العرب خلطوا خلطا كبريا يف ّأما متام حسان . ٢/٤٠٥بطبعة بوالق,  ً

ًحتديد هذه املخارج, ثم رضب مثال عىل ذلك بام ذهب إليه ابن اجلزري املتأخر زمانا ً .
 .١١١, ص١٩٧٩مناهج البحث يف اللغة, دار الثقافة بالدار البيضاء : كتابه: انظر

 .٤١, ص)مرجع سابق(صاري رشح زكريا األن:  ترتيب املقدمة اجلزرية, يفًانظر مثال) ١٨(
 .١٧٧ −١٧٦, ص)مرجع سابق(غانم قدوري احلمد, الدراسات الصوتية : انظر) ١٩(
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٣٧٣

. ّ مع الغني واخلاء يف خمرج واحد سامه بالطبقيوجعل خمرج الكاف. خمرج واحد
ومجع الضاد والصاد والسني والزاي والطاء والدال والتاء يف خمرج واحد دعاه 

ًوسمى اهلمزة واهلاء حنجرية بدال. باألسناين اللثوي  .  من تسميتها باحللقيةّ
 اًأيّوليس هذا التعديل باألمر اخلطري, إذ اليعد مجع الالم والنون والراء ر

ً كام مر بنا آنف−, فقد رآه بعض القدامى اًجديد  وأومأ إليه سيبويه يف تضاعيف − اَّ
وكذلك وصف اهلمزة واهلاء باحلنجرية, إذ سبق إىل . )٢٠(حتليله ألمثلة اإلدغام

أما نقل . )٢١(يف رسالة أسباب حدوث احلروف) هـ٤٢٨ت(ذلك ابن سينا 
ّلية التي ربام تكون متطورة عن الضاد إىل خمرج آخر فسببه وصف الضاد احلا
فاملخرج اجلديد هو هلذه الضاد . النطق القديم الذي ينطبق عليه وصف سيبويه

بعد  أما تسمية اخلاء والغني بالطبقية ونقلها إىل ما. , وليس للقديمة»احلديثة«
ّومجعها مع الكاف يف خمرج سمي بالطبقي فليس من ) مبتدئني من احللق(القاف 

فقد أومأ إىل نحو من هذا ابن سينا, كام أن سيبويه أشار إىل . لرصفباب اخلطأ ا
 .)٢٢(قرب الغني واخلاء من خمارج اللسان

                                                           
 .٤/٤٥٢الكتاب, : انظر) ٢٠(
ابن سينا, رسالة أسباب حدوث احلروف, حتقيق حممد حسان الطيان وحييى مري : انظر) ٢١(

 ابن سينا ويذكر هنا أن. ٧٢, ص١٩٨٣علم, مطبوعات جممع اللغة العربية بدمشق 
 .ّمل يلقب هذين الصوتني, بل وصف خروجهام من فراغ احلنجرة

وذكر ابن سينا أن . ١١٧ −١١٦, وص٧٤−٧٣, ص)مرجع سابق(ابن سينا : انظر) ٢٢(
. الكاف حتدث حيث حتدث الغني, ولكن بحبس تام, وسائر األحوال بحاهلا

ثالثة . , طمبادئ اللسانيات: وقارن بكتايب. ٤/٤٥٢وانظر الكتاب, ). ١١٧ص(
 .١١٥ −١١٤, دار الفكر بدمشق, ص٢٠٠٨
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٣٧٤

ًثم عدد سيبويه احلروف املجهورة, وبلغ هبا تسعة عرش حرف  وافق الدرس اّ
ًوعدد املهموسة أيض. عدا اهلمزة والقاف والطاء احلديث عليها ما , وبلغ هبا عرشة اّ

أما مسألة .  التقسيم احلديث موافقة تامة− فيام يبدو−ق هذا التقسيم ويواف. أحرف
ّاهلمزة والقاف والطاء التي تبني أهنا مهموسة وليست جمهورة, : احلروف الثالثة

 اًويرشح بعد ذلك مصطلح املجهور واملهموس رشح. )٢٣(فليست هلا قيمة حقيقية
 .ّ عىل حد سواء للكثري من القدامى واملحدثنياً بقي فهمه هدفاًغامض

ّويقف بعد ذلك عىل تعريف احلرف الشديد, ويعدد احلروف التي تتصف 
يكون إىل الدرس احلديث, إذ ذكر أن الصوت  ّبالشدة, وتعريفه أقرب ما

ّأما احلرف الرخو, فلم يعرفه, واكتفى . وال جيري مع هذه احلروف) حيبس(
ّويعدد سيبويه . ّام نقدرّباإلشارة إىل جريان الصوت فيه, ألنه ضد الشديد, ك

ّثون من علامء األصوات أن الضاد وقد رأى املحد. اًاحلروف الرخوة أيض
.  املوصوفة لديه رخوة»الضاد«ّ شديدة, عىل حني أن سيبويه عد »احلديثة«

 − يف صورهتا الفصحى−ّوكذلك رأى الدرس احلديث أن اجليم ليست شديدة 
ينبغي إخراجها من احلروف بل هي مزيج من الشدة والرخاوة, ولذلك 

أما احلروف التي مل يضعها مع الشديدة أو الرخوة, فقد ابتدأها . )٢٤(الشديدة
ثم ذكر الالم ووصفها .  إياها بأهنا بني الرخوة والشديدةاًبالعني واصف

                                                           

 .٣٥, ص)مرجع سابق(, وقارن بكانتينو ٤/٤٣٤الكتاب, : انظر) ٢٣(
, ١١٣, ص)مرجع سابق(, وقارن بإبراهيم أنيس ٤٣٥ −٤/٤٣٤الكتاب, : انظر) ٢٤(

 .اً منه أيض٢٤ −٢٣ص: وانظر
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٣٧٥

باملنحرف, والنون وامليم وفيهام غنة, والراء وفيه تكرير, ومنها اللينة, أي الواو 
الواو والياء (ّويعقب عىل هذه ثالثة األحرف .  وهو األلفوالياء, واهلاوي,

التساع خمرجها, ) عدم وضوح خمرجها(إهنا أخفى احلروف : بقوله) واأللف
ّورأى كانتينو أنه . )٢٥(األلف, ثم الياء, ثم الواو: اًوأخفاهن وأوسعهن خمرج

بق لرتتيب ّباستثناء العني, فإن الرتتيب السابق للشدة والرخاوة وما بينهام مطا
لكن ينبغي أن نشري إىل أن عبارات سيبويه يف . )٢٦(علامء األصوات العرصيني

تصنيفه لألصوات التي تدعى عادة باملتوسطة مل تكن واضحة, حتى ذهب 
ّ إىل أن سيبويه عد الالم والنون من احلروف الشديدة, ألن ًإبراهيم أنيس مثال

وهذا . )٢٧( ذلك خيرجطرف اللسان معهام يلزم مكانه, ولكن الصوت مع
ّ, ألن سيبويه عدد احلروف الشديدة والرخوة من قبل, ومل اًاستنتاج خاطئ متام

أما تفسري كالم سيبويه فهو أنه عرض . تكن لديه حاجة إىل التكرار أو اإلضافة
 اجلهر واهلمس والشدة والرخاوة اًلرضب جديد من صفات احلروف متجاوز

, أي الالم وللصوتني األغنّني, أي النون وليس وصفه للصوت املنحرف. ًحتام
ًوامليم, وكذلك وصفه للصوت املكرر, أي الراء بالشدة إال نحو  من التدقيق يف اّ

                                                           

 .٤٣٦ −٤/٤٣٥الكتاب, : انظر) ٢٥(
. , ويقصد كانتينو بكالمه سيبويه وابن يعيش٣٦, ص)مرجع سابق(كانتينو : انظر) ٢٦(

 .واألصل هو لسيبويه
ّ, وتابعه متام حسان يف كتابه اللغة العربية ١٢٧, ص)مرجع سابق(إبراهيم أنيس : انظر) ٢٧(

 .٥٩ −٥٨, ص)مرجع سابق(معناها ومبناها 
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٣٧٦

ّوصف آلية الصوت يف درجات االنفتاح, إذ إن هذه الشدة ليست مساوية لتلك  ّ
 تبدأ »املتوسطة«فبعض هذه احلروف . حلروف الشديدةّالشدة اخلالصة يف ا

ّن احلبس اليمنع الصوت, ألن اهلواء يترسب من مواضع أخرى, فال بحبس, لك
ّتتم الشدة . وألهنا كذلك ليست رخوة فيحتك اهلواء بالعضوين احلارصين. )٢٨(ّ

ويؤيد قصده املشار . )٢٩(وأرى أن هذا واضح من كالم سيبويه عن الالم خاصة
هذه احلروف, أي  من اإليه أن احلروف التي وصفها بالشدة أو الرخاوة التضم أي

ّ عىل ماتقدم فهم ًوبناء. )٣٠(الالم والنون وامليم والراء والياء والواو واأللف
ّالذين جاؤوا بعد سيبويه أن حديثه عن هذه احلروف قصد منه يشء آخر غري 

 .)٣١(ّاصطلحوا عىل تسميته بالتوسط, ونحوه ّالشدة والرخاوة, وهو ما

                                                           
, وقارن ٣٣ −٣٢, ص)مرجع سابق(كانتينو : انظر يف وصف درجات االنفتاح) ٢٨(

 .١٢٢ −١٢١, ص)مرجع سابق(تايب مبادئ اللسانيات بك
 .٤/٤٣٥الكتاب, : انظر) ٢٩(
 .٤٣٥ −٤/٤٣٤الكتاب, : انظر) ٣٠(
اخلالق عضيمة, املجلس األعىل للشؤون  ّاملربد, املقتضب, حتقيق حممد عبد: انظر) ٣١(

ّ وقد سامها املربد باحلروف التي تعرتض بني ١/٣٣١هـ, ١٣٩٩اإلسالمية, القاهرة 
أما ابن جني . يدة والرخوة, وذكر أهنا شديدة يف األصل, لكن النفس جيري فيهاالشد

مرجع (ّرس صناعة اإلعراب : انظر. فقد دعاها باحلروف بني الشديدة والرخوة
ولكن جتدر اإلشارة . , ونحوه»مل يرو عنا«, وقال إنه جيمعها يف اللفظ ١/٦١, )سابق

والياء من هذه احلروف, وجعلها مع ّإىل أن بعض القدامى أخرج األلف والواو 
غانم قدوري احلمد, رشح املقدمة اجلزرية, مركز الدراسات : انظر. الرخوة

 .٢٩٣, ص٢٠٠٨أوىل . واملعلومات القرآنية, جدة, ط
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وقد . درجات االنفتاح ضمن اًومعروف أن هذا الدرس صنّف حديث
ًوصف املحدثون التوسط, ورأوا أن هناك مع امليم والنون حتويال  ملجرى اهلواء ّ

 حيدث يف جزء من الفم مع الالم, وأن اً طفيفاًإىل األنف, عىل حني أن اعرتاض
يتني فهام تقرتبان من ِّأما الواو والياء غري املد.  حيدث مع الراءاً متكرراًحجز

ًوبناء عىل ماتقدم أخرج . ذي يتولد مع األصوات املهموسةحدود احلفيف ال
 اً والرخوة, اعتدادةالدرس احلديث هذه احلروف مجيعها من قسمي الشديد

أما العني فقد ذكر أهنا بني الشديدة . )٣٢(بالفروق بينها وبني ذينك القسمني
ّيدل هذا  و)٣٣( ألنك تصل إىل الرتديد فيها لشبهها باحلاء−ّ كام مر بنا− ةوالرخو

عىل أن العني تشبه احلاء, وهي أختها يف املخرج احللقي, لكن حفيفها ضعيف 
 أما )٣٤(ّاليبلغ مبلغ احلاء املهموسة, مع أن األدلة التجريبية الدقيقة غري متوفرة

 »الصوامت«ّوف املتوسطة فهو من باب معاجلة ّضم األلف إىل احلر
 بخالف ً دائامً طويالاً صائتواأللف ليست إال.  عىل صعيد واحد»الصوائت«و

ّ, عىل حني تعد »الصوامت«ّ حالتان تعد إحدامها أقرب إىل الواو والياء, إذ هلام
 .)٣٥(»الصوائت«األخرى من 

                                                           

, ومتام حسان, مناهج البحث يف اللغة ٣٣ −٣٢, ص)مرجع سابق(كانتينو : انظر) ٣٢(
, علم اللغة العام, األصوات, , وقارن بكامل برش١١٩ −١١٦, ص)مرجع سابق(

 .١٣٢ −١٣١, ص١٩٨٠سابعة . دار املعارف بمرص, ط
 .٤/٤٣٥الكتاب, : انظر) ٣٣(
 .١٣٢, وعلم اللغة العام لبرش, ص٢٥األصوات اللغوية ألنيس, ص: انظر) ٣٤(
 .١٣٣ −١٣٢علم اللغة العام لبرش, ص: انظر) ٣٥(
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٣٧٨

ال   إىل ما− يف تضاعيف حديثه −ويشري سيبويه يف هذا املوضع الشائك 
, وهو الالم الذي يسمح )أي اجلانبي(لبس فيه من صفات أخرى, كاملنحرف 

أحد جانبي اللسان يف نطقه بمرور اهلواء, عىل حني يكون وسط اللسان املتصل 
وامليم تتصل . , وهو النون وامليم)ّأي األغن(واألنفي .  دون ذلكًباللثة حائال

ّالشفتان حني النطق هبا, عىل حني أن اهلواء يمر كله من الفراغ األنفي وخيرج من  ّ
ّ, إذ يترسب اهلواء من غري موضع والنون كذلك). أو اخليشوم(طرف األنف 

ف سيبويه هلذين ْووص. اًاحلبس بطرف اللسان واللثة, وخيرج من األنف أيض
والراء . ّاملكرر, وهو الراء: ومن هذه الصفات. احلرفني هو من الوضوح بمكان

اليكاد يظهر احلبس فيها, ألن طرف اللسان يرضب يف اللثة رضبات مكررة من 
 .واء من الفمدون أن يمنع خروج اهل

 (Liquides)وهذه احلروف األربعة توصف يف الدرس احلديث باملوائع 
وتظهر خصائص هذه احلروف يف اتساع جمرى اهلواء معها, وعدم انطباق حالتي 
ًالشدة أو الرخاوة عليها, ويف وضوحها السمعي وجهرها, ويف شيوعها شيوع  اّ

 .)٣٦()أو ذالقتها( لسهولة نطقها اًكبري
 فتشري إىل عدم إفراد اً التي جاءت يف ذلك املوضع أيض»ّاللينة« أما صفة

وقد ظهر ذلك . الصوائت, أو احلروف املعتلة بحيز مستقل يف درس سيبويه
بداية حني جعل األلف اللينة مع خمرج اهلمزة واهلاء عىل صعيد واحد, وحني 

                                                           

 .١٢٢مبادئ اللسانيات, ص : انظر) ٣٦(
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, ) الصامتةأو نصف(جتاهل التمييز بني حالتي الواو والياء الصائتة والصامتة 
وجرى عىل ذلك أكثر العلامء . ّفأورد الياء والواو يف ترتيب املخارج مرة واحدة

, )هـ٣٩٢(, وابن جني )هـ٣٤٠ت(, والزجاجي )هـ٢٨٥ت(ّكاملربد 
, )هـ٦٢٦ت (, والسكاكي )هـ٦٠٦ت (, والرازي )هـ٥٣٨ت(والزخمرشي 

, وابن عصفور )هـ٦٤٦ت(, وابن احلاجب )هـ٦٤٣ت (وابن يعيش 
وكذلك مكي القييس . , وغريهم)هـ٦٨٨ت(, واألسرتاباذي )هـ٦٦٩ت(
لكن اخلرض اليزدي أحد . )٣٧(ّ, وهو من متقدمي علامء التجويد)هـ٤٣٧ت(

                                                           
 احلديث عن املخرج , وزاد املربد يف١/٣٢٨, )مرجع سابق(د, املقتضب املرب: انظر) ٣٧(

 والزجاجي, كتاب اجلمل يف النحو, حتقيق عيل »واأللف هاوية هناك«: األول قوله
, ١٩٨٨رابعة . توفيق احلمد, مؤسسة الرسالة ببريوت ودار األمل بإربد, ط

, ٤٨−١/٤٦, )مرجع سابق(, وابن جني, رس صناعة اإلعراب ٤١٠ص
, ١٠/١٢٣ّوالزخمرشي, املفصل مع رشح ابن يعيش, إدارة الطباعة املنريية, مرص, 

والرازي, هناية اإلجياز يف دراية اإلعجاز, حتقيق بكري شيخ أمني, دار العلم 
, والسكاكي, كتاب مفتاح ١١٩ −١١٨, ص١٩٨٥أوىل . للماليني, بريوت, ط

, وابن ٦−٥هـ, ص ١٣١٧رص العلوم, املطبعة األدبية بسوق اخلضار القديم بم
القادر البغدادي,  احلاجب, الشافية مع رشحها لألسرتاباذي, ورشح شواهده لعبد
احلميد, مطبعة  حتقيق حممد نور احلسن وحممد الزفزاف وحممد حميي الدين عبد

, وابن عصفور, املمتع يف الترصيف, حتقيق ٣/٢٥١هـ, ١٣٥٦حجازي بالقاهرة 
نظر وا. ٦٧٠ −٢/٦٦٨, ١٩٧٠أوىل .  العربية بحلب, طفخر الدين قباوة, املكتبة

بن أيب طالب القييس, الرعاية لتجويد القراءة وحتقيق كذلك من علامء التجويد, مكي 
 .١٣٤لفظ التالوة, ص
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٣٨٠

اح الشافية ذكر أن األلف ليس هلا خمرج, ألن صوهتا الينقطع عند مركز معني, َّرش
احلاجب يف غري أنه مل يعرتض عىل ابن . ّبل هو هواء مستطيل يمتد من غري حرص

ّوظهر بعد ذلك مفهوم املخرج املحقق واملخرج املقدر, . )٣٨(متابعته لسيبويه
أما . ّوأفردت األلف والواو والياء بمخرج دعي بمخرج اجلوف, وهو  خمرج مقدر

 .)٣٩(ّالواو والياء غري املديتني فقد بقيتا يف ترتيب املخارج مع املخارج املحققة
 − أي ثالثة األحرف − والياء, مع اشرتاكها ّويميز سيبويه األلف من الواو

ّيف أن خمارجها تتسع هلواء الصوت أكثر من اتساع غريها, ألن األلف أشد 
ّ, إذ ليس هلا حترك نطقي ملحوظ, عىل حني أن الياء يرتفع معها اللسان اًاتساع

 أخفى −  كام يقول−وهذه الثالثة . ّضم معها الشفتانُجتاه احلنك, وأن الواو ت
األلف ثم الياء ثم : اًروف التساع خمرجها, وأخفاهن وأوسعهن خمرجاحل

د سيبويه َّوقد أك,  هو عدم وضوح املخرج بسبب اتساعهواخلفاء هنا. )٤٠(الواو
. ّذلك الفرق بني األلف من جهة, والواو والياء من جهة أخرى يف موضع متقدم

ج عىل اللسان والشفة, ّوإنام خفت األلف هذه اخلفة, ألنه ليس منها عال« : يقول
ًوال حترك أبد ّم مل تثقل ثقل الواو عليهم وال َ, فإنام هي بمنزلة النفس, فمن ثاّ

 اًويصف سيبويه األلف باهلاوي نظر. )٤١(»الياء, ملا ذكرت لك من خفة مؤنتها 
                                                           

 .٢/٩٨٢, رشح شافية ابن احلاجب, )ه٧٢٠ سنة اكان حي(اخلرض اليزدي : انظر) ٣٨(
 .٣٣٢, ص)مرجع سابق( اجلزرية غانم قدوري احلمد, رشح املقدمة: انظر) ٣٩(
 .٤/٤٣٦الكتاب, : انظر) ٤٠(
 .٣٣٦ −٤/٣٣٥السابق, : انظر) ٤١(
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ّالتساع خمرجه هلواء الصوت أشد من اتساع خمرج الواو والياء, كام تقدمت  ّ
ّيه يف تضاعيف باب اإلدغام بعد اخلالصة التي قدمها وذكر سيبو. اإلشارة

 عن فكرة اًللدرس النظري مايؤكد رشحه ألحوال الواو والياء واأللف بعيد
الواو « كام أن . »فالياء أخت الواو, فكأهنام من خمرج واحد« . الرتتيب املخرجي

ئذ أشبه إذا كانت قبلها ضمة والياء قبلها كرسة فهو أبعد لإلدغام, ألهنام حين
ٌوإن مل يبلغا األلف, ولكن فيهام شبه منها.. باأللف َ أما إذا مل تكن حركة . )٤٢( ».َْ

ْثوب بكر, وجيب بكر: قبلهام جمانسة هلام فهام ليسا بمنزلة األلف, نحو ما َ ْ)٤٣( .
 للحركات التي هي اً ملخارج هذه األصوات, وبحثاًونجد لدى ابن جني رشح

ّ عنده إشارات إىل قوة الواو والياء إذا حتركتا, إذ كام نجد. أبعاض هلذه احلروف
ّوكذلك تصح الواو والياء إذا كانتا مسبوقتني بفتح, . تلحقان باحلروف الصحاح

ْثوب, وبيت: نحو َ ْ َ)٤٤(. 
                                                           

 .٤٤٧ ,٤٤٦, ٤/٤٥٣الكتاب, : انظر) ٤٢(
 .٤/٤٤٠الكتاب, : انظر) ٤٣(
وقد أوضح مكي القييس . ٢١ − ٢٠, ١/٨ّابن جني, رس صناعة اإلعراب, : انظر) ٤٤(

اء الساكنتان إذا سبقتا بفتح فهام حرفا فالواو والي. حالتي الواو والياء بصورة جلية
الرعاية, : انظر. ّأما إذا سبقتا بحركة جمانسة هلام فهام مع األلف حروف املد واللني. لني
أما ابن سينا فقد فصل بني الواو الصامتة والياء الصامتة من جهة والواو . ١٠١ص

ّاملصوتة والياء املصوتة واأللف من جهة أخرى يف بيان املخارج رسالة أسباب : انظر. ّ
 . مها من استعامله»ّاملصوت« و »الصامت«ومصطلح . ٨٤حدوث احلروف, ص
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٣٨٢

ومنهم −ذكره إبراهيم أنيس من أن مسلك القدماء  والغريب يف هذا الصدد ما
ا عن الصفات, الحني حتدثوا  يف احلديث عن هذه األصوات حني حتدثو− سيبويه

 مسلك سليم مستقيم عىل كل حال, فهو خري من تلك الرواية التي ,عن املخارج
نسب ُالعني من أهنا جوفية أو هوائية وليس هلا حيز ت) كتاب(جاءت يف معجم 

ّواحلق أن القدامى مل يعاجلوا هذه األصوات حني حتدثوا عن الصفات, إنام . )٤٥(إليه ّ
فات هلذه األصوات, مع مالحظة تداخل درس الصوامت كانوا يذكرون ص
ّلك أن ابن جني خصص هلذه احلروف والدليل عىل ذ. والصوائت لدهيم

 عن بحث املخارج  مستقالاًزِّ القصرية حي»احلركات« الطويلة و»الصوائت«
, ألن ًأما معاجلة اخلليل فهي أقرب إىل الصواب من غريها حتام. )٤٦(والصفات

ّأن هذه احلروف الينقطع عندها الصوت فيكون هلا خمرج واضح حمقق, اخلليل فهم 
ّ كل أالفم حتى ترجع إىل مبتدئها ومبتدإنام يتصل النطق هبا يف فراغ احللق و

 .)٤٧(نجرة, لكن عىل غري طريقة الصحاحَاألصوات من أقىص احللق, أي احل
                                                           

 .١١٨أنيس, األصوات اللغوية, ص: انظر) ٤٥(
 .٣٣ −١/١٧ّابن جني, رس صناعة اإلعراب, : انظر) ٤٦(
, وقارن بكتاب العني ٣٣ −٣٢كتايب, أصالة علم األصوات عند اخلليل, ص: انظر) ٤٧(

 وقد وصف سيبويه هذه األصوات يف موضع متقدم ٥٨ −١/٥٧ ,)مرجع سابق(
وهذه احلروف «: ا من وصف اخلليل حني قالً قريباًوصف) ٤/١٧٦انظر الكتاب, (

ّغري مهموسات, وهي حروف لني ومد, وخمارجها متسعة هلواء الصوت, وليس 
ها ّفإذا وقفت عندها مل تضم. ّيشء من احلروف أوسع خمارج منها, وال أمد للصوت

ًبشفة وال لسان وال حلق كضم غريها, فيهوي الصوت إذا وجد متسع ا حتى ينقطع ّ
 .»آخره يف موضع اهلمزة 
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 املطبقة وخيتم سيبويه حديثه يف هذا اجلانب النظري بالوقوف عند احلروف
ّفاملطبقة عنده هي الصاد والضاد والطاء والظاء, أما املنفتحة فهي كل . واملنفتحة

ماسوى ذلك من احلروف, ألنك التطبق ليشء منهن لسانك, ترفعه إىل احلنك 
 − حيتاج إىل مزيد  وكالمه هنا من الوضوح بحيث ال−ويوضح سيبويه . األعىل

أي (أن حروف اإلطباق هلا موضعان من اللسان, موضع حياذي احلنك األعىل 
أما حروف االنفتاح فلها . , وموضع يشارك يف املخرج)من مؤخر اللسان

ّ ويرى سيبويه أن .)٤٨(موضع واحد من اللسان هو موضع النطق يف املخرج فقط
, ًإلطباق لصارت الطاء داالولوال ا« .  بني حرف وآخرًاإلطباق يكون فيصال

, وخلرجت الضاد من الكالم, ألنه ليس من موضعها ً, والظاء ذاالاوالصاد سينً
أما الطاء . ّفالضاد تنفرد بمخرج كام تقدم وصفها وتصنيفها لديه. )٤٩(»غريها

والدال من جهة, والصاد والسني من جهة ثانية, والظاء والذال من جهة ثالثة 
ويكفي لكي يتحول احلرف إىل أخيه أن تزول عنه . ا خمرجياائيل كل منها ثنِّفيشك

لوال اإلطباق لصارت الطاء : ّأما يف النطق احلديث فيصح القول. صفة اإلطباق
وقد تابع ابن جني هذا الدرس اخلاص بالصفات, وصنفها . )٥٠(ًتاء, والضاد داال

                                                           

, ومتام ١١٩, وقارن بإبراهيم أنيس, األصوات اللغوية, ص٤/٤٣٦الكتاب, : انظر) ٤٨(
أما اإلطباق «: ّويقول الدكتور حسان. ١١٥غة, صّحسان, مناهج البحث يف الل

لسان يف اجتاه الطبق بحيث اليتصل به, عىل حني جيري النطق يف فارتفاع مؤخر ال
. »خمرج آخر غري الطبق, يغلب أن يكون طرف اللسان أحد األعضاء العاملة فيه

 .٣٠٠ −٢٩٩غانم قدوري احلمد, رشح املقدمة اجلزرية : وانظر كذلك
 .٤/٤٣٦الكتاب, : انظر) ٤٩(
 .٣٠٠احلمد, رشح املقدمة اجلزرية, ص: انظر) ٥٠(



 )٢(اجلزء ) ٨٦( املجلد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٣٨٤

: لصددوذكر يف هذا ا. ضمن انقسامات قبس مضمون معظمها من سيبويه
االستعالء واالنخفاض, والصحة واالعتالل, والسكون واحلركة, واألصل 
والزيادة, وحروف القلقلة, واملرشبة, وحروف الذالقة, واملصمتة, واحلرف 

َومع أن الفضل للمتقدم, وأن ابن جني ض. )٥١(املهتوت  من أقوال اًن كالمه شيئَّمّ
 .ّويت ليس بالقليل أو املكررّم, فإن عمله يف الدرس الصَغريه من غري إشارة ث

  بني اخلليل وسيبويه−٣
ّلقد تبني مما تقدم أن سيبويه أمجل املعلومات التي قبسها من شيخه اخلليل, 

, ثم طبقها باقتدار عجيب اً وأسلوبًونظمها, وساقها هبذه الطريقة املحكمة علام
 كفهمه يف أمثلة اإلدغام التي عرض هلا, مما يؤكد فهمه للمعطيات الصوتية

وال عربة .  عن فقهه العربية وأصوهلا واالحتجاج هلاًللمعطيات النحوية, فضال
. بام ساقه بعض الدارسني من أن سيبويه مل يذكر شيخه اخلليل عىل عادته يف كتابه

غري أنه ينبغي أن نؤكد . )٥٢( عليها بني شيوخه وأصحابهاًإذ إنه نقل صورة متفق
 عن طريق اإلمالء عىل تلميذه الليث »العني« كتابه ليل كان يورد معلوماته يفأن اخل

. ر عىل كتابه يؤلفه التأليف املعهود مع املراجعة والتدقيقَّبن املظفر, ومل يكن قد توف
                                                           

ويذكر أن مكي القييس بلغ . ٦٥ −١/٦٠ّابن جني, رس صناعة اإلعراب, : انظر) ٥١(
 .١١٧ −٩١الرعاية, ص: انظر.  وأربعني صفةاًبالصفات أربع

, وإبراهيم أنيس, األصوات ٢٩كانتينو, دروس يف علم أصوات العربية, ص: انظر) ٥٢(
وقارن باملزهر . ٥١ ص, ومتام حسان, اللغة العربية معناها ومبناها,١٠٦اللغوية, ص
وذكر الدكتور متام حسان يف كتابه اللغة العربية معناها ومبناها أنه . ١/٨٥للسيوطي, 

ا عن شيوخه, ولكنه مل ًذهب بعضهم إىل أن سيبويه فهم النحو والرصف فهام تام«
 .٦٠ص: , انظر»م مل يستطع أن ينقلها واضحة للناسَيفهم عنهم األصوات, ومن ث
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ولذلك جاءت املعطيات . كام أنه كان ينثر آراءه عىل تالمذة آخرين غري الليث
خلليل كاجلمهرة البن الصوتية يف مقدمة العني, ويف مصادر أخرى قريبة من زمن ا

 وال تسلك ًمتداخلة) هـ٣٧٠ت(وهتذيب اللغة لألزهري ) هـ٣٢١ت(دريد 
لكن كثرة النقول التي ضمتها كتب اللغة عن اخلليل يف هذا . مسلك النص الواحد

 .الصدد تشري إىل أن املصدر واحد, وإن تعددت الروايات واختلفت الصور
ّالصويت فرقت بني الشيخني اخلليل وجتدر اإلشارة إىل أن الغاية من الدرس 

فقد كانت غاية اخلليل كشف خصائص تشكيل األصوات لبناء معجم . وسيبويه
ولذلك أسهب . )٥٣(ّيستوعب كالم العرب, من غري أن يشذ عنه يشء من ذلك

اخلليل يف احلديث عن مسائل صوتية تشكيلية تتصل بطرق تركيب الكالم 
ف الذالقة والطالقة والتوسط, وأبنية كاألبنية وأنواعها, وحرو. وخصائصه

احلكاية املؤلفة واملضاعفة, وبعض معايري معرفة املصنوع والدخيل, وقواعد 
أما غاية الدرس . تبني جماورة احلرف للحرف بالتقدم والتأخر, ونحو ذلك

ّبعد أن قدم خالصة هلذا فهو يقول . ّالصويت عند سيبويه فأخص من ذلك
حروف املعجم هبذه الصفات لتعرف ماحيسن فيه وإنام وصفت لك «: الدرس

 كام ًاإلدغام وما جيوز فيه, وماال حيسن فيه ذلك وال جيوز فيه, وما تبدله استثقاال
ّويفرس اختالف الغايتني من هذا . )٥٤(»ّتدغم, وما ختفيه وهو بزنة املتحرك
عدم تطرق سيبويه إىل تلك املسائل : الدرس لدى الشيخني أشياء, منها

كيلية, وعدم ذكره الذالقة واإلصامت, وبيان قواعد جماورة احلروف التش
                                                           

 .١/٤٧لعني للخليل, ا: انظر) ٥٣(
 .٤/٤٣٦الكتاب, : انظر) ٥٤(
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٣٨٦

عىل أهنام اتفقا عىل أهم املسائل التي ترد عادة يف علم األصوات النطقي . وغريها
من بيان املخارج ودرجات االنفتاح وصفات النطق, وما يلحق بذلك من 

ّمسائل متهيدية مهمة كجهاز النطق ومادة الصوت ّ. 
اتضح لدى اخلليل وغاب عن درس سيبويه تقسيم األصوات لكن أبرز ما

.  من أسامء أعضاء جهاز النطقاًإىل صحاح وعلل, ووصف املخارج انطالق
, عىل حني )أي هي الصوامت نفسها(والصحاح عند اخلليل هلا أحياز ومدارج 

تنسب إىل يشء من األحياز أو املدارج أو املخارج, إنام  أن العلل أو اجلوف ال
لكن اليمنع من أن ختتلف جمارهيا وتتباين مبادهيا, . )٥٥(ب إىل اجلوف واهلواءتنس

 أللقاب املجموعات اًوال نجد لدى سيبويه أثر. )٥٦(فيكون لكل منها حيز متدرج
 والشجرية واألسلية −ً مل يذكر اللهاة أصال−املخرجية كاحللقية واللهوية 

ويقطع إبراهيم أنيس .  أو اهلوائيةوالنطعية واللثوية والذلقية والشفهية واجلوفية
. بأن هذه املصطلحات ليست للخليل, إذ لو كانت له لكنا وجدناها لدى سيبويه

وهناك جمموعة من . )٥٧(ّوكأن سيبويه نقل كل يشء ذكره اخلليل لسبب أو لغري سبب
األوصاف الواردة لدى اخلليل كالنصاعة واهلشاشة وضخامة اجلرس والكزازة 

أما اختالفهام يف عدد املخارج فليس من املتيرس القطع .  عند سيبويهترد وغريها ال
                                                           

 .٥٨ −١/٥٧العني, : انظر) ٥٥(
, وقارن بتذكرة النحاة أليب حيان األندليس, حتقيق عفيف ٥٨ −١/٥٧العني, : انظر) ٥٦(

 .٢٩, ص١٩٨٦أوىل . الرمحن, مؤسسة الرسالة, بريوت, ط عبد
أصالة علم : يب, وقارن بكتا١١٢ −١٠٧أنيس, األصوات اللغوية, ص: انظر) ٥٧(

 .٤٣األصوات عند اخلليل, ص



 أمحد قدور.  د−أصوات اللغة عند سيبويه 
  

٣٨٧

ّبشأنه برأي حاسم لعدم توفر األدلة ومسوغات االستنتاج نسبه ابن  ولذلك فإن ما. ّ
 .)٥٨( ليس عليه دليلاًإىل اخلليل من أنه أورد سبعة عرش خمرج) هـ٨٣٣ت(اجلزري 

ففي الرواية . يف موضع واحدأما اختالفهام يف ترتيب املخارج فيكاد ينحرص 
املستفيضة عن اخلليل أنه ابتدأ باحلروف احللقية ثم اللهوية ثم الشجرية ثم 
األسلية, وهنا موضع االختالف, إذ ينبغي أن يرد يف هذا املكان احلروف الذلقية 

إذن فاألسلية التي . وتليها احلروف النطعية فاألسلية فاللثوية فالشفوية) ر.ن.ل(
ّ أن تكون بعد النطعية وقبل اللثوية تقدمت − عىل ترتيب سيبويهًناء ب−ّحقها 

ّلكن رواية أخرى عن اخلليل وردت يف كتاب تذكرة . )٥٩(وأخذت موقع الذلقية
النحاة جتعل الالم والنون والراء بعد احلروف الشجرية ثم تأيت احلروف األسلية 

صورة أقرب إىل ترتيب  ويشري هذا إىل .)٦٠(ثم النطعية ثم اللثوية ثم الشفوية
ّفسيبويه قدم النطعية عىل األسلية, وهي متقاربة . سيبويه, وإىل الدرس احلديث

والطاء والدال والتاء «: باب اإلدغام إذ يقولوقد ذكر ذلك يف تضاعيف . عنده
ّيدغمن كلهن يف الصاد والزاي والسني, لقرب املخرجني, ألهنن من الثنايا  ّ

 يف املوضع إال أن الطاء وأختيها من أصل الثنايا, وطرف اللسان, وليس بينهن
أما الدرس احلديث فجمع بني هذه . )٦١(» مما بني الثناياًوهن من أسفله قليال

                                                           
 .٢٢٢ −٢٢١احلمد, رشح املقدمة اجلزرية, ص: انظر) ٥٨(
ّ ملا تقدم أن اخلليل أخر الذلقية إىل ماًويذكر استكامال. ١/٥٨كتاب العني, : انظر) ٥٩( قبل  ّ

ّفاألسلية عنده حلت حمل الذلقية, عىل حني أن الذلقية حلت حمل اللثوية. الشفوية ّ .
 .٤/٤٣٣الكتاب لسيبويه, : نظروا

 .٣١ −٢٥كتاب تذكرة النحاة, ص: انظر) ٦٠(
 .٤٥٨ −٤٥٧, و ٤/٤٦٣الكتاب, : انظر) ٦١(
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٣٨٨

 .)٦٢(احلروف وجعلها يف خمرج واحد دعي باألسناين اللثوي
 عىل أمر ذي أمهية قصوى, هو انطالقهام من املعطيات اًويتفق الشيخان أخري

ًالتي عربت عنها بدءالصوتية العربية   القراءات القرآنية, وخصائص الكالم الفصيح, اّ
والظواهر اللهجية املقبولة, إضافة إىل استنادمها إىل معارف العرب اللغوية يف خلق 

 .)٦٣(ّ من أي مصطلح دخيلا تاماّاإلنسان لبناء مصطلحات عربية مولدة ختلو خلو
ُ تعرف به العرب يف أشعارها فاخلليل قصد من بناء معجمه كتاب العني أن َ ُ

أما سيبويه فذكر يف . )٦٤(وأمثاهلا وخماطباهتا, وأال يشذ عنه يشء من ذلك
 ًفهو مثال. تضاعيف باب اإلدغام مايقطع بمعرفته بكالم العرب ومستوياته

ونحو . »البيان عريب«, و »ّهي عربية جيدة«, و »ّوكله عريب«: يورد عبارات نحو
ونحو . »األعرب األكثر األجود يف كالمهم«, و »مهاأعرب اللغتني وأجود«
غة ألهل احلجاز, وهي ل« ونحو. »احلجازية اجليدة«, و »اللغة العربية القديمة اجليدة«

, »العنربيقوهلا من العرب بنو « و »وبعض العرب ممن ترىض عربيته«, »عربية جائزة
ّويشهد ماتقدم كل. )٦٥(وغري ذلك.. »لكن بني متيم أدغموا«و ه عىل أن الدرس الصويت ّ

حاجات ب ًوافياعند العرب واملسلمني درس أصيل نبع من معطيات حياهتم وجاء 
  .ّحضارهتم الناهضة, ومل يكن فيه أي أثر القتباس من احلضارات السابقة

                                                           

 .١٠٧كتايب, مبادئ اللسانيات, ص : انظر) ٦٢(
 .٦٦كتايب, أصالة علم األصوات عند اخلليل, ص: انظر) ٦٣(
 .١/٤٧كتاب العني, : انظر) ٦٤(
 .٤٨٥ −٤/٤٥٧كتاب سيبويه, : انظر) ٦٥(



 ٣٨٩

 
 
 

  يف اجلناسُطريقة أيب الفتح البستي
 من املرشق إىل األندلس

 )مراجعة أسلوبية نقدية بالغية(
 

 )∗(حممد رضوان الداية. د
ّمنذ أوليات البحوث والدراسات يف تاريخ األدب العريب احلديث كانت 

من عملية التقويم األديب  اً جزءاً ونثراًدراسات أساليب النصوص األدبية شعر
 من دالالت اً; وكان التخلص من أثقال البديع بأنواعه املختلفة واحدوالنقدي

ّاالنتقال من عرص أديب إىل عرص, ومن زمان فني إىل زمان ّ. 
, اذكر عىل اإلملاح واإلمجال حينًُ من أنواع البديع الذي ياً واحد»اجلناس«وكان 

احثني الب  آخر; وصار يتلقى يف العرص احلديث مناويف تطويل وتفصيل حينً
إفساد األسلوب, وإفساد « من اللوم والتثريب, إلسهامه يف اًوالدارسني شيئ

 ...لخ إ »...رونق النص  الذوق, واإلساءة إىل
                                                           

 .باحث يف األدب والرتاث وأستاذ جامعي من سورية )∗(
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٣٩٠

): شعر واألدب يف النهضة األخريةال(ونقرأ يف مطالعة جرجي زيدان عن 
هبا  أصبح الشعراء عىل اإلمجال يستنكفون من القيود التي كان أسالفهم مقيدين«
  .)١(» ...حيث االستهالل والتخلص واجلناسن م

شوقي ضيف, وهو يرسم صورة العرص يف القرن . وعىل هذا النهج قال د
 ):قبل النهضة(التاسع عرش 

وأما . أما األغراض فكانت ضيقة تافهة, وكانت املعاين مبتذلة ساقطة«
األساليب فكانت متكلفة, مثقلة بأغالل البديع, وما يتصل هبا من حساب 

َّاجلمل  ُ...«)٢(. 
إما عبث لفظي يعتمد عىل : حممد مندور.  يف تقدير د− مجلة −واجلناس 

 ومهارة يف ,وإما لعب باملعاين... االشتقاق, وال يستند إىل غري التداعي الشكيل 
 .)٣(... مفردات اللغة املتحدة أو املتقاربة يف اللفظ واملختلفة يف املعنى عاملاست

عىل أن هناك . الداللةثلة كافية لإلشارة ون هذه األمواالستقصاء يطول, لك
 رصدت هذا »فن اجلناس«تقل لألستاذ عيل اجلندي بعنوان دراسة يف كتاب مس
ضوعية يف ف أن يقدم فيه دراسة موِّ, وحاول املؤلاً وحديثًالنوع البديعي, قديام

 .فنّيإطار استعرايض تارخيي و
                                                           

 .٥٦٩: ٢ العربية اللغة آداب تاريخ )١(

 .٣٨: مرص يف املعارص العريب األدب )٢(

 .٣٦: العرب عند املنهجي النقد )٣(
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٣٩١

)١( 
َّأعلن أكثر مؤرخي األدب والنق  يف العرص احلديث عدم رضاهم عن ادّ

اللجوء إىل املحسنات البديعية, فهي من أسباب مجود األسلوب وإهلاء القارئ 
ّوسوغ هلم ذلك حال الشعر والنثر يف أواخر . بالبهارج اخلارجية أو اجلانبية

 . ّ للجمود كام يسمونهاًالعرص العثامين, التي كانت استمرار
, وما يكون ًالقبلون ما جييء عفو اخلاطر أو قليوكان للقدماء مواقف مشاهبة, ي

 ]من الوافر[: )٤(ّكامللح واألبزار دون زيادة, وعرب عن هذا االجتاه ابن الوردي
 إذا أحببــت نظــم الــشعر فــاخرت

  

 لنظمــك كــل ســهل ذي امتنــاع 
  

 ّومكــــنً جمانــــسـة وال تقــــصد
  

ـــــه  ـــــِوك قوافي   إىل الطبـــــاعُهْل
 

فدي يتعصب للجناس وابن حجة احلموي ; فالصًومل تتفق أذواقهم دائام
ورية ّت, وكشف اللثام عن وجه ال٢٢: راجع فن اجلناس(يذمه ويرفضه 

 ).ّفن اجلناس: ومطالعة صاحب.. ّواالستخدام البن حجة 
واملحمود «ول ابن سنان اخلفاجي عن اجلناس ص موقف املعتدلني قِّويلخ

ًمنه ما قل ووضع تابع    ومثله قول صاحب العمدة نفسه للمعنى غري مقصود يفاّ
 . فال فائدة فيه) من اجلناس(وما ظهرت فيه الكلفة ): ٥٦٠: ٢(

 من أشهر أنواع البديع التي استفاد منها الشعراء اًواحد كان اجلناس
املحدثون يف صنعتهم الفنية صدر الدولة العباسية, وبلغ ذلك الذروة عند أيب 

 :متام, فقد كان
                                                           

  .٣٩٦−٣٩٥: ديوانه )٤(
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٣٩٢

ويش التصنيع القديم ) من شعره(ّيج املنمق يستخدم يف صناعة هذا النس«
ّونقصد تلك املحسنات التي تسمى بالطباق ) الذي عرف عند رصيع الغواين(

أما املتنبي فقد عني بيشء من . ضيف. ّشاكلة والتصوير كام قرر دواجلناس وامل
 واجلناس والطباق, لكنها كانت املشاكلةوسائل االستعارة, و: الوسائل القديمة

 .)٥(»...نده نادرة تأيت ع
ّونجد النقاد ومؤرخي األدب يتقبلون عىل وجوه شتى, وألسباب يقدموهنا  ّ ّ
يف دراساهتم, فنون البديع املختلفة حني كانت تأيت عىل ألسنة الشعراء دون 

 .ّتكلف, ودون أن تكون عىل حساب وضوح املعاين أو نقاء األساليب
, من شعراء ذوي قدرة اًوقبلوا تلك الفنون ولو كثرت يف النص أحيان

وخربة وبراعة مثل ابن املعتز واملتنبي والوأواء الدمشقي من شعراء القرنني 
 .الثالث والرابع

ًفلام أكثر الشعراء من تلك الفنون إكباب , وأفلت من أيدهيم اً عليها وإرسافاّ
زل باألسلوب; وقف ـال جتور عىل املعنى, وال تن: توظيفها عىل وجوه مقبولة

 . آخراًد, ومؤرخو األدب موقفالنقا
ضيف من مجهرة شعراء يتيمة الدهر التي يرتجم فيها . ومن هنا وقف د

ّ وسجل عليهم اً خمتلفاًموقف) القرن الرابع اهلجري(الثعالبي لشعراء زمانه 
 . االنحراف عن الفن اجلميل, والصنعة احلسنة, واإلضافة البارعة

                                                           
 . ٢٥٨ ...: الشعر يف ومذاهبه الفن )٥(
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٣٩٣

مل : ّضح ; فأدوات التصنيع احلسية يف هذه الوقفة مكان وا»اجلناس«ولفن 
 بل اً وتصنيعاًمل تعد وشي.  من طراز آخراًأصبحت ألوان...  زاهية اًتعد ألوان

ًأصبحت تكلف  ألوان عامل إن الشعراء أكثروا من استاوحق ... )٦(اً وتصنّعاّ
ٍالتصنيع حتى ليوشك بعضهم أن يتخصص بلون من ألواهنا كام نجد عند  ّ

إنه صاحب الطريقة األنيقة يف التجنيس «: ول فيه الثعالبي الذي يقُالبستي
 .)٧(», ويأيت بكل طريقة لطيفةاألنيس, البديع التأسيس, وكان يسميه املتشابه

)٢( 
ونسبته إىل . احلسني الكاتب, هو أبو الفتح عيل بن حممد بن )٨(والبستي

 .بني هراة وغزنة) األفغان(ُمن بالد كابل ) ُبست (مدينة
ّ, وتلقى علومه يف بست عىل )٩(٣٣٠سنة  –فروخ  .كام عند د – اًيرولد تقد

واشتغل بالتعليم والكتابة . علامئها وكانوا من الكثرة والشهرة بمكاني يدأ
اب الدولة السامانية, َّوكان من كت. بوا عليهاَّالديوانية يف بلده عند أمرائها الذين تقل

 .بعده عند ابنه يمني الدولةوعلت مكانته عند سبكتكني حني حكم البلد, و
                                                           

 .٦٦ :السابق املرجع )٦(

 .٣٠٢: ٤ الدهر يتيمة يف الثعالبي وعبارة. ٢٦٧ − ٢٦٦: الشعر يف ومذاهبه الفن )٧(

 وتاريخ ٧:٧٢ واملنتظم ٢٠٤: ٤ ويتيمية الدهر ٣٧٦: ٣وفيات األعيان : انظر يف ترمجته )٨(
 .٣٢٦: ٤, واألعالم ١٥٩: ٣ وشذرات الذهب ٤٩: حكامء اإلسالم

 .٤٩: ٣ العريب األدب تاريخ )٩(
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٣٩٤

ِصفاء, فقد أبعد عن بلده إىل ومل تدم له حال ال ْ يار الرتك عن غري قصده د«ُ
 )١١(.ه ٤٠٠; وهناك كانت وفاته سنة )١٠(كام يف اليتيمة »وإرادته
ش منها ّ هبا فيها داللة عىل صنعته التي كان يتعيَسمُ التي و»الكاتب«صفة و

شاعر عرصه «: ما حتليته يف كتب الرتاجم فهي أ.ابعد مرحلة التعليم التي مارسه
واستهل الثعالبي . حتفظ الثعالبي وغريه بقدر من نثره وشعرهاوقد . »وكاتبه

نا فقرات اهاختياراته بيشء من فصوله القصار ومن عباراته وأمثاله; وأورد ه
 من خصائص أسلوبه الذي يميز اًيسرية من ذلك االختيار فإن يف نثره كثري

 :, قالشعره
عادات .من أطاع غضبه أضاع أدبه. من أصلح  فاسده أرغم حاسده«

ّمن سعادة جدك وقوفك عند حدك. السادات سادات العادات ّ إذا بقي ما قاتك .َ
 .فال تأس عىل ما فاتك

 .)١٢(»...حسن األخالق أحسن األعالق . ربام كانت الفطنة فتنة, واملهنة حمنة
ّ بعد عرصه, وكان كام يقدر الباحثون وللبستي ديوان شعر; ذكره العلامء

طبع الديوان قد ّ, وليس الشعر الذي بني أيدينا هو كل ما نظمه ; واًاملعارصون كبري
وت ري م, ويف ب١٨٨٥ املوافق ه ١٢٩٤ثالث طبعات ; يف بريوت سنة  –إىل اآلن  –

للغة جممع ا(حممد مريس اخلويل, ويف دمشق . م بتحقيق د١٩٨٠) دار النفائس(ًثانية 
                                                           

 .٣٠٤: ٤ الدهر يتيمة )١٠(
ُورجحت, ٤٠٢ أو ٤٠١ وأ ٤٠٠ سنة كانت إهنا وفاته يف وقيل )١١(  .الثعالبي رواية ّ
 .٣٠٥: ٤ الدهر يتيمة )١٢(



 رضوان الداية.  د− يف اجلناس ُطريقة أيب الفتح البستي
 

٣٩٥

 )١٣(.ّبتحقيق درية اخلطيب ولطفي الصقال) م١٩٨٩ − ه ١٤١٠العربية 
 األوىل, وللثالثة مزية عىل الثانية بزيادة ّوكان للنرشة الثانية مزية عىل

 .القصائد والقطع وفرائد األبيات مرة بعد أخرى
هناك شعر له نظمه ) بيةوهو بالعر(ُوإضافة إىل ديوان البستي املذكور 

 )١٤(بالفارسية
ّمن املطوالت قصيدته التي أوهلاُواشتهر من شعر البستي   ]من البسيط[ )١٥(ّ

 ُزيـــادة املـــرء يف دنيـــاه نقـــصان
  

 ُوربحه غري حمض اخلري خرسان 
 

م َ من آرائه يف الناس واحلياة واملعاش, يف صورة حكاًمجع فيها الشاعر قدر
.  من أبياهتاوالناس مولعون بحفظ كثري. وعبارات جيري بعضها جمرى األمثال

عىل طريقته يف )  يف طبعة دمشقاً بيت٦٥التي بلغت (ُومل جير البستي يف قصيدته 
ّالتجنيس, وإن أمل فيها بيشء قليل من املحس  .ناتّ

                                                           

ًكتب الدكتور شاكر الفحام نقدا لطبعة الدكتور اخلويل لديوان البستي يف جملة املجمع  )١٣(
ً حممد الفاخوري نقدا  كام كتب األستاذ ياسني١٩٨٣ سنة ٣ ج٥٨املجلد . بدمشق

ونرش . ١٩٨٣ سنة ٢٠−١٩هلذه النرشة يف جملة املجمع األردين يف العدد املزدوج 
ًالدكتور حاتم صالح الضامن مستدركا عىل ديوان البستي يف جملة املجمع بدمشق يف 

 ).املجلة (١٩٩١ سنة ٤ ج٦٦املجلد 

 .٦: )دمشق ط (الديوان مقدمةيف و ; ٢٣٠: ٧ اإلسالمية املعارف دائرة )١٤(

 .١٨٦: دمشق ط و. ٣١٣) اخلويل (بريوت ط البستي ديوان )١٥(



 )٢(اجلزء ) ٨٦( املجلد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
 

 

٣٩٦

)٣( 
يف عرص البستي, يف الكثرة الغالبة منهم يف املرشق, ) ّوالكتاب(كان الشعراء 

األسلوب :  الغفور الكالعيقد وصلوا يف الصناعتني إىل ما سامه حممد بن عبد
 والتصنع عند .)١٧(ه يف الفن ومذاهبالتصنع, وهو يقابل أسلوب )١٦(عّاملرص

هؤالء ميل شديد بالنص األديب إىل التكلف عىل حساب جودة املعنى ورقة 
يقول الدكتور ضيف إن ألوان . األسلوب ونصاعة العمل الفني ومجال تأثريه

فقدت قيمتها كزينة «ومن جاء من بعدهم  راء اليتيمةالتصنيع احلسية عند شع
 .)١٨(»وزخرف, واستحالت إىل تكلف وتصنع خالص

وإذا قيل إن البستي كان ابن العرص, كام يردد القدماء واملحدثون الذين 
 مثلام كان اًرِّ أنه كان مؤثاً وترمجوا له فإن من الصحيح أيض شعرهوقفوا عند

, )أو التجنيس( وراءهم كان يف اجلناس ْنَ ; وأكثر تأثريه يف معارصيه وماًمتأثر
 .املتشابه اجلناس الذي سامه هو اًوخصوص

: ومن هنا سجل الدارسون هذه الظاهرة يف شعره كام يف مقدمة الديوان
, وأفرغ فيه جهده وعكف عليه يستقيص اً شديداًأولع أبو الفتح باجلناس إيالع«

 يف أنواع أخرى منه أشكاله وصوره حتى استطاع أن يستنفد معظمها ويربز
                                                           

 .١٣٤:  صالكالعي الغفور عبد بن ملحمد الكالم صنعة إحكام) ١٦(

 .بعدها وما ١٩٧: العريب الشعر يف ومذاهبه الفن )١٧(

 .٢٦٧ :السابق املرجع )١٨(



 رضوان الداية.  د− يف اجلناس ُطريقة أيب الفتح البستي
 

٣٩٧

وال تكاد ختلو صفحة منه من مقطوعة أو ... حاكاه فيها من أتى بعده يف اجلناس 
أكثر فيها لون من اجلناس, بحيث طغى عىل ما عداه من األلوان البديعية 

ه به املؤرخون يف ترامجهم ّوهذا مستفاد مما حال. )١٩(»...ّاألخرى وغطى عليها 
 .لدين الصفدي والثعالبي وغريهمللبستي كابن خلكان وصالح ا

لقد ابتدأ البستي طريقه, واستوت له طريقته, بعد أن أعجبه اجلناس يف شعر أحد 
 :)٢٠(قال الثعالبي يف ترمجة شعبةفقد معارصيه, وهو شعبة بن عبد امللك البستي; 

 ]من املنرسح [:ملا أنشدين شعبة قوله: سمعت أبا الفتح البستي يقول«
 ين عـــىل حـــذر مـــن زارُتْيَدَفـــ

  

 ُبِه جيـــُمـــن األعـــادي وقلبـــ 
  

 فلـــو خلعـــت الـــدنيا عليـــه ملـــا
  

ــ    مــن حقــه الــذي جيــبُتْيَضَق
 

, فأخذت نفيس سلوك طريقته يف استحسنته, وأنا إذ ذاك يف زمن الصبا
 .» حتى قلت ما قلتاملتشابه

وأخذ ) زلة أستاذ له أو معلمـيف من( اللون من أحد معارصيه  هذا استفادنفهو إذ
 ., كام صارت تسمىطريقتهشتهر بأسلوبه, أو  اّفسه يف التدرب والتحسني حتىن

 يف البيت الثاين أي »جيب«ومعنى . اً شديداًأي خيفق خفقان »قلبه جيب«ومعنى 
لو أعطى احلبيبة عىل زيارهتا الدنيا كلها وقد جاءت : يقول. من الواجب الالزم

 !ً عظياماً تقصرياًن يف نظره مقرص لكا,اً شديداًفقلبها جيب وجوب) مرسعة أو خائفة(
                                                           

 . ١٦٧: بريوت) اخلويل (الديوان مقدمة) ١٩(

 .٣٣٧: ٤ لدهرا يتيمة )٢٠(



 )٢(اجلزء ) ٨٦( املجلد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
 

 

٣٩٨

 ., وهو من جناس القوايفٌّوهذا اجلناس جناس تام −

 ]من الكامل [:)٢١(وقال البستي عىل الطريقة التي أعجبته من صاحبه −
 يا ذا الذي ركب الفساد وعنده

  

 افــــسادأين أســــود إذا ركبــــت  
  

 اً أو سـاهياً رأيك عامدَللتْأض
  

 !فـسادا َساد الفَ ذا الذي ركبْنَم 
 

ُفسد يفسد; : يف البيت األول من املعنى املعروف لفعل) فسادا(فكلمة  َ َ َ
يسود  –العطف, وفعل ساد ) فاء(يف البيت الثاين مركبة من ) فسادا(وعبارة 

 .سيادة, واأللف لإلطالق
)٤( 
والشعراء منهم  –ملاذا التفت األدباء : وال بد من أن يطرح سؤال منطقي

ناس? وما أمهيته عند من أكثروا منه يف مقاييس اجلامل الفني? وملاذا إىل اجل –خاصة 
 اشتهر البستي باجلناس, وبنوع منه جاراه فيه نفر من شعراء املرشق واملغرب?

ّأول من ألف يف موضوع البديع(اجلناس عند ابن املعتز  هو أحد األنواع ) ّ
 أعجاز الكالم عىل ّاالستعارة والتجنيس, واملطابقة ورد: اخلمسة الرئيسية

 )٢٢(.الصدور, واملذهب الكالمي
ّوهلذا النوع البديعي كام فصل ابن املعتز أمثلة يف كتاب اهللا الكريم ويف 

اب منذ العرص اجلاهيل َّوقد استفاد منه الشعراء والكت. احلديث النبوي الرشيف
 من اًد, وذكر ابن املعتز عد)القرن الثالث اهلجري(ّوهلم جرا إىل زمان املؤلف 

ّأنواع اجلناس, وأورد أمثلة مناسبة, وفرق بني التجنيس احلسن والتجنيس املعيب ً. 
                                                           

 .٣٢٤: ٤ الدهر يتيمة )٢١(

 .ومجعه النحو هذا نحا من أول املعتز ابن نأ) ٢٢٧: ١ (دةمالع  ويف.بعدها وما ١ البديع )٢٢(



 رضوان الداية.  د− يف اجلناس ُطريقة أيب الفتح البستي
 

٣٩٩

إن الشعراء املحدثني مثل بشار : ونقل النقاد واألدباء عن ابن املعتز قوله
ومسلم بن الوليد وأيب نواس مل خيرتعوا فن اجلناس, لكنه كثر يف أشعارهم فظهر 

 )٢٣(.ايف زماهنم واشتهر جد
ّتعامل مصطلح اجلناس هلذا الفن وما تفرع منه هو استعامل حمدث, واس

عجاج الراجز يف حوار مع ّوقد سامه ال –كام يظهر  –اشتهر يف العرص العبايس 
كيف : قال العجاج! َأنا أشعر منك :  ألبيهاً قال رؤبة يوم»العطف«: ةابنه رؤب

 :جز? قالقال وما عطف الر ?ّعطف الرجزتكون أشعر مني وأنا علمتك 
  *ْ لو اعتصمٌا عاصمم ٌعاصمو*

َأنا شاعر بن شاعر وأنت شاعر بن مفحم : يا أبت: فقال ْ فسمى هذا النوع ! ُ
 ) ٢٤(.اجلناس, قبل أن يستعمل األدباء والنقاد مصطلح العطفباسم 

وقد كثرت تعريفات اجلناس, كام كثرت أنواعه, وكثرت آراء األدباء 
 .والنقاد فيه ; وتعددت أسامؤه

)٥( 
اتفاق اللفظني يف وجه من الوجوه مع : ف صاحب الطراز هذا الفن بأنهَّعر

 .)٢٥(اختالف معانيهام
                                                           

 .السابق املرجع )٢٣(

 .اًتقريب ٩٧ سنة تويف. الكبار ّالرجاز أحد. سعد بن مالك بني من) ّالعجاج لقبه (اهللا عبد) ٢٤(
 .١٤٧ أو ١٤٥ سنة تويف, ابنه  ورؤبة.٢٨٦: والبيت يف ديوانه

 .٣٥١: ٣ الطراز )٢٥(



 )٢(اجلزء ) ٨٦( املجلد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
 

 

٤٠٠

, ًال وتطوياًواجتهد مجهرة من النقاد والبالغيني يف تعريف اجلناس إجياز
 .)٢٦(منه فكثرت تعريفاهتم وطال كالمهمّورضب األمثلة عليه, وعىل ما يتفرع 
ثم تتفرع فروع . وجز, ويفي عىل اإلمجالعىل أن تعريف صاحب الطراز ي

 .هذا الفن, وتكثر أمثلته املالئمة لكل فرع, وتابع

واهتم األدباء والنقاد والبالغيون بفن اجلناس بعد ابن املعتز وأدرجوه يف 
ًوألف فيه صالح الدين الصفدي كتاب. مكانه من البحوث والكتب  ًال مستقاّ

 عيل األستاذاب مستقل يف العرص احلديث , وأفرده بكت)٢٧()جنان اجلناس(ّسامه 
 )٢٨(.اجلندي, وقد سبقت اإلشارة إليه

بني تبيني أنواعه وفروعه : وأطالت كتب متخصصة الكالم عىل اجلناس
 يف متييز اًوأضاف بعضهم كالم. ّوبني رضب األمثلة له وتقديم الشواهد الدالة

 .نوع عن آخر وتفضيل واحد عىل واحد
ومن , وصاحب أنوار الربيع, ّصاحب حترير التحبري: من أطال الكالمِْيوف

 .أمحد مطلوب. عيل اجلندي و د. املحدثني أ

 من أنواع ٦٢وقارئ معجم املصطلحات البالغية للدكتور مطلوب يعد نحو 
 )٢٩(.ّويدخل يف العدد األسامء املكررة ملوضوع واحد أو نوع واحد. فن اجلناس

                                                           

 .١٢ – ٣: اجلناس فن يف اجلندي. أ مراجعة انظر )٢٦(

 .ه ١٢٩٩ − اجلوائب مطبعة − الصفدي الدين لصالح: اجلناس جنان )٢٧(

 .القاهرة. م ١٩٥٤ − العريب الفكر دار − اجلندي عيل. أ − اجلناس فن )٢٨(

 .٥١: ٢ البالغية املصطلحات معجم )٢٩(



 رضوان الداية.  د− يف اجلناس ُطريقة أيب الفتح البستي
 

٤٠١

ارتياد أنواع اجلناس  –الذي بني أيدينا  – يف ديوان أيب الفتح البستير ُقد كثو
ّالشائعة, لكنه اشتهر هبذا النوع الذي سمي  , والذي )املتشابه(ّوسامه ) ّاملركب(ُ

 .)٣٠(»جيري عىل طريقة أيب الفتح البستي«: من جاراه إنهقيل في
إذا «: ات الديواناخلويل حمقق إحدى طبعمريس حممد . ونقرأ يف دراسة د

 اجلناس الناقص, »بطل«جلناس املشتق, والصاحب بن عباد  ا»طلب«كان أبو متام 
 .»فإن أبا الفتح البستي أستاذ اجلناس املركب وإمامه الذي ال يبارى

 ]من الكامل [:)٣١(قوله ) أو املتامثل(املامثلفمن شعره يف نوع اجلناس التام  −
 اًيـدين ْدُ أن تـِ مـن قبـلاًيـدّقدم 

  

ًومــربة مــن ق   َامَفــ ينْدُتــْأن  ِلبــّ
 

 .اجلارحة: اليد عىل احلقيقة: فاليد األوىل بمعنى العطية, والثانية
 ]من الرسيع [:)٣٢(ومن اجلناس املستوىف −

ـــال ـــيْعَ د: يلفق ـــ,ن  ينِذْؤُ وال ت
  

ــى   ــى مت ــال أجــريّحت ِأجــر ب ْ? 
 

 .اسم) أجر(و, فعل) أجري(فـ 
 ]من الوافر [:)٣٣( قوله ّاملحرفومن اجلناس  −

ـــو ر ـــزههللا  أدام اٍحْوَأب ّع ِ 
  

ّعزهّألد إذا انربى للخصم   َ 
 

                                                           

 .١٨٦ :وشعره حياته: البستي الفتح أبو) ٣٠(

 . ط املجمع٢٩٠: ديوانه. ١٧٩: البستي الفتح أبو )٣١(

 . ط املجمع١٠١: ويف ديوانه. ١٧٩: البستي الفتح أيب يف الشعر )٣٢(

 .وسكناهتا وحركاهتا احلروف هيئات يف اللفظان به اختلف ما ّاملحرف )٣٣(



 )٢(اجلزء ) ٨٦( املجلد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
 

 

٤٠٢

 .لبَ بمعنى غّعز: , والثانيةّفاألوىل من العز
: )٣٤(ومن اجلناس الناقص, ويكون بزيادة حرف أو أكثر, قول البستي −

 ]من املجتث[

ــــدم لنفــــسك خــــري ًق  اّ
  

 ْكَلــــُوأنــــت مالــــك ما 
  

 مــــن قبــــل أن تتفــــانى
  

ْولــــون حالــــك حالــــك  َِ ِ 
  

ـــــك  ـــــدر أن ـــــامل ت  حق
  

 املــــــسالك ســــــالك َّأي 
  

ـــــــــــة أم لنـــــــــــار  ٍجلنّ
  

ـــــــك مالــإىل   ـــــــممال  ْـكـ
 

 .والشاهد يف البيتني األخريين
 ]من خملع البسيط[: )٣٦( قوله)٣٥( القلبومن جناس  −

 إذا رأيـــــت الـــــوداع فاصـــــرب
  

 ّوال هيمنــــــــــــك البعــــــــــــاد 
  

 وانتظــــر العــــود عــــن قريــــب
  

 عــــادوا: الــــوداعب ْلــــَ قّفــــإن 
 

 ]من الطويل [:)٣٨( البستي قول)٣٧(االشتقاقومن جناس  −

ــل ــوالُّأق ــكٍ ن ــربَ من ــاليل ُ جي  إق
  

 ويــنعش آمــايل ويــدعم أحــوايل 
 

                                                           

 . ط املجمع١٤٠: ديوانه. ١٨١: ستيالب الفتح أبو )٣٤(

 .بالرتتيب وخيتلفان وهيئتها وعددها احلروف نوع يف الركنان يتفق القلب جناس يف )٣٥(

 . ط املجمع٢٣٧: ديوانه.الكل قلب من والشاهد. ١٨٢: البستي الفتح أبو )٣٦(

 .نىاملع أصل يف واالتفاق الرتتيب مع األصلية احلروف يف اللفظان يتوافق وفيه )٣٧(

 . ط املجمع١٥٦: ديوانه. ١٨٢: البستي الفتح أبو )٣٨(
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٤٠٣

 ]من املتقارب [:)٤٠( قول أيب الفتح)٣٩(ومن اجلناس املضارع −

ـــاغلوأصـــبحت يف  ـــغل ش   ٍٍش
  

َالغنــــاءقليــــل    اءــــــالعن كثــــري َ
 

 ]من خملع البسيط [:)٤٢(قوله )٤١(ومن اجلناس الالحق −
 ايلّوال تغرنـــــــــك الليـــــــــ

  

ُوبرقهـــا اخللـــب   ُ الكـــذوبّ
  

 كـــروبنــسها أقفــا  :ففــي
  

ــلمها   ــشا س ـــحويف ح  روبـ
 

عىل أن أبا الفتح البستي قـد أكثـر مـن نـوع اجلنـاس املركـب, وتعريفـه كـام  −
 :)٤٣(ّأورده ابن حجة

وهـو . » مفردة واألخرى مركبـة مـن كلمتـنيأن يكون أحد الركنني كلمة« −
 :عىل رضبني

 ]من جمزوء الرمل [: كقول الشاعرا وخطاًفظما تشابه ل: فاألول
ــــــه ــــــدهر بناب ــــــضنا ال  ّع

  

ــــ  ــــا ب ــــل بن ــــا ح ــــت م ِلي ِ  ْهّ
 

 ]من اخلفيف [:وقول البستي
ـــاظراه ـــى ن ـــيام جن ـــاظراه ف  ن

  

ــام أو دعــاين  ــاين أمــت ب  أودع
 

                                                           

 .املخرج يف متحدة حروف من واحد بحرف ختالفاال يكون املضارع يف )٣٩(

 . ط املجمع٢٣: ديوانه. ١٨٤: البستي الفتح أبو )٤٠(

 .خمرجه غري من يبدل بحرف االختالف يكون الالحق يف )٤١(

 . ط املجمع٣٠ ,٢٩: ديوانه. ٢٧: بكر أيب تقديم )٤٢(

 .٢٨: بكر أيب تقديم )٤٣(



 )٢(اجلزء ) ٨٦( املجلد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
 

 

٤٠٤

فعل ماض مع تتمة : فعل أمر, ويف الثانية) دعاين(حرف عطف و ) أو(فـ 
 .اجلملة الفعلية

 :, ومنه قول البستياملفروق ويسمى ا ال خطاً متشابه لفظما هو: الثاينو
ّوإن أقــــــر عــــــىل رق   أناملــــــهّ

  

ـــاب   ـــالرق كت ـــر ب ّأق ـــهّ ـــام ل  األن
 

 .فاألنامل األوىل مجع أنملة
 ال مستقاً, وهو أن يكون أحد الركنني جزء)٤٤(املرفوءيسمى : الثالثو

 :)٤٥( من كلمة أخرى كقول البستياًجزءواآلخر 
ــا ــقى اهللا أي ــإننيس ــشباب ف  م ال

  

َ بــرد هبــاُلبــست   قــشيبا فخــار الُ
  

 ْراها فغادرتِ قًال هلا جهُأضعت
  

 شـيبا َ منـي املفـارقٍطَخَعىل سـ 
 

لمــة جمموعــة مــن ك) ق شــيبا(كلمــة واحــدة, والثــاين ) قــشيبا(فــاألول 
 ]من الرسيع[ )٤٦(:وبعض كلمة ومنه قول احلريري

ــو ــام رَاملك ــهمه   اســطعت ال تأت
  

 ْهَاملكرمـــــ ولتقتنـــــي الـــــسؤدد 
 

 .فاألول مكون من كلمة وبعض كلمة, والثاين كلمة تامة
 )٤٧(:البي يف صدر التعريف بأيب الفتحوقد قال الثع −

                                                           

 . ٢٩: بكر أيب تقديم )٤٤(

 . ط املجمع٢٥: ديوانه. ١٨٨: البستي الفتح أبو )٤٥(

 .٢٩: بكر أيب تقديم )٤٦(

 .٣٠٢: ٤ الدهر يتيمة )٤٧(
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٤٠٥

 »املتشابهسميه يوكان   التجنيس, البديع التأسيس,صاحب الطريقة األنيقة يف«
 ]من البسيط[ )٤٨(: ّوأول ما أنشده الثعالبي للبستي يف ترمجته من الشعر قوله

 قتكمْرُ احلسن لييل بعد فَوسفُيا ي
  

 تعـذيبا وًال طوٍ يوسفِْينِكي سحي 
  

 )٤٩(لكـمْجا َنِوالشأن يف أنني أرمى م
  

 ابمثل ما قد رمى إخوانك الـذيب 
 

 ]من الرسيع[ :)٥٠(ومما اختار له يف صفة كاتب
ـــا ـــب ويف غريه ـــدع يف الكت  يب

  

  إنــــــشاء, إن شــــــاءًعا,بــــــدائ 
 

 ]من البسيط [)٥١(من شعره قوله, وهو مشهورن خلكان ابوأول ما اختاره 
ًإن هــز أقالمــه يومــ   ليعملهــااّ

  

ــل  ــساك ك ــزَ كَّأن ــي ه َّم ــّ  ُهَ عامل
  

ـــــىل رق  ـــــر ع ّوإن أق ـــــهّ  أنامل
  

ُأقـــر بـــالرق ك  ّ  ُاألنـــام لـــه ُابَّتـــّ
 

 جناس هوهكذا فقد برع البستي يف توظيف فن اجلناس وكان أكثر ما برع في
س وللبالغيني عند التجنيس أو اجلنا. نهالرتكيب, الذي نقف عند نامذج م
  )٥٢(. الواحد بأكثر من لقبمصطلحات كثرية, وقد يسمى النوع

ّجناس التصحيف,  وأدرج ابن رشيق هذا النوع الذي برع فيه البستي وكثر يف شعره
                                                           

 . ط املجمع٢٨: ديوانه. ٣٠٧: ٤ الدهر يتيمة )٤٨(

 .أجلكم بنقل حركة اهلمزة إىل النون قبلها )٤٩(

 . ُيبدع يف اخلط ويف غريه:  ط املجمع وفيه٢٤: ديوانه. ٣١٠: ٤ السابق املصدر )٥٠(

 . ط املجمع١٥٨: ديوانه. ٣٧٧: ٣ األعيان وفيات )٥١(

 .٥٦٦ – ٥٤٥: ١ العمدة يف رشيق ابن رسده ما انظر )٥٢(



 )٢(اجلزء ) ٨٦( املجلد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
 

 

٤٠٦

 .»)٥٣(وأكثر من يستعمله امليكايل, وقابوس, وأبو الفتح البستي, وأصحاهبم«: وقال
ناس يف شعر أيب الفتح وانتشاره يف ديوانه قال الدكتور وعن كثرة هذا اجل

 .» من مئة مثال لهَإن يف ديوانه أكثر«: )٥٤(اخلويل
)٦( 

  : ال حترص وال تقرص, ولكنها تشري إىل»ي يف اجلناستسبطريقة أيب الفتح ال«وعبارة 
 كثرة إيراد البستي فن اجلناس يف شعره; ) ١
ّه إىل نوع اجلناس املركب الذي سامه هو املتشابه;وإتقانه هذا الفن عامة, والتفات) ٢ ّ 
مالحظة البالغيني والنقاد هذين العنرصين يف شعره وتنبيههم عىل ذلك ) ٣
 .اً وحديثًقديام
ّجماراة عدد من الشعراء أبا الفتح يف مقصده البديعي, وتشوف بعضهم ) ٤

 إىل التفوق عليه;
 اًراف الدولة العربية اإلسالمية رشق شعر البستي يف أطمنانسياح هذه الظاهرة ) ٥
 . والتنبيه عىل ذلك من املؤرخني يف كتب الرتاجم خاصة, ومن النقاد والبالغيني,اًوغرب

 طريق اأكرب من سلكو«: و الفتح كام يف مقدمة الديوانّد أبُومن هنا ع
: رمجة أمحد بن احلسني احلمدوين وهلذا قال الثعالبي يف ت»اجلناس وأبدعوا فيه

                                                           

 ًشاعرا وكان) ٤٣٦ تويف (امليكايل أمحد بن اهللا عبيد الفضل أبو واملقصود, ٥٥٨: ١ العمدة )٥٣(
 ).٤٠٣ تويف (وكاتب شاعر, زمانه أمراء من وشمكري بن هو وقابوس. ًمرتسال ًوكاتبا

 .١٨٩: البستي الفتح أبو )٥٤(
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٤٠٧

ّيغرب يف وجه أيب الفتح البستيله من اجلناس الذي و« َ  ]من الرجز[:  قولهُ
ـــة  ـــك الليل ـــا رساجـــيظلمت  ي

  

 )٥٥(ويــاس راجــيظلمــة كــافر  
 

فأبو الفتح إذن هو املقياس الذي يمكن أن يقاس به «ّوعلق مقدم الديوان 
 .)٥٦(»غريه إذا ما أجاد

ْحذو من الشعراء الذين اًوقد ذكر الثعالبي نفر البستي, وفيهم أبو ا حذو َ
ّاحلسن بن املؤمل, وأبو القاسم السجزي, ومن شعر ابن املؤمل يف هذا 

 ]من البسيط[ )٥٧(:القصد
 ّ عيل رسول يف الكرى طارياطر

  

 بمنقـــارمـــن الطيـــور وأعطـــاين  
  

 ْنَ مَ الدار أملحِ بعيدٍّبِكتاب ح
  

 من قارٍيميش عىل األرض من باد و 
  

 تركتنــــي يف بــــالد ال أراك هبــــا
  

 !ومـن قـار من صخر بككأن قل 
 

)٧( 
 وباجلناس وترددت أشعار املشارقة التي ولع فيها الشعراء بالبديع عامة,

; وكان األندلسيون جيلبون الكتب من املرشق حني خاصة, يف بالد األندلس
 . املشارقةاب والشعراء والعلامءَّفني والكتِّصدورها, ويستقبلون املؤل

                                                           

: أي) يغرب يف وجهه(وقوله . ٦١ / ٢ اليتيمة تتمة من والشعر ١٩٨: البستي الفتح أبو )٥٥(
 ): ٣٣٨: ; عزامديوانه(واملعنى مستفاد من قول أيب الطيب . يسبقه; من باب الكناية

ِإذا شاء أن يلهو بلحية أمحق    أراه غباري ثم قال له احلق َ ْ. 
 .١٩٨: البستي الفتح أبو )٥٦(
 .السابق املصدر )٥٧(



 )٢(اجلزء ) ٨٦( املجلد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
 

 

٤٠٨

وظهر أثر طريقة أيب الفتح البستي يف بعض شعراء األندلس يف أواخر 
ّالعرص األموي املرواين, ويف عرص الطوائف ويف عرص املرابطني واملوحدين, 

 . عىل اختالف يف االهتامم واملجاراة واملباراةوعرص بني األمحر يف مملكة غرناطة
دبية لرصد طريقة ويمكن أن نقف عند نامذج من كتب الرتاجم والرتاجم األ

 وابن )٥٨(جذوة املقتبس: فقد أورد احلميدي يف. البستي يف أشعار األندلسيني
 من أشعار األندلسيني جاروا فيها اًار يف التكملة قطعَّبسام يف الذخرية, وابن األب

   ;اًالبستي يف طريقته, مع التنبيه عىل هذه املجاراة واملتابعة واملساواة أحيان

أنشدين لنفسه :  يف ترمجة أيب بكر أمحد بن سليامن املرواينقال احلميدي −١
 ]من املجتث [:عىل طريقة البستي) بن حزم(يف أيب حممد عيل بن أمحد 

ــــــــــق ــــــــــىل بخل ــــــــــا حت ّمل ّ 
  

 عــــــودكاملــــــسك أو نــــــرش  
  

 نجــــل الكــــرام ابــــن حــــزم
  

 عـــــوديوفـــــات يف العلـــــم,  
  

 فتـــــــــواه جـــــــــدد دينـــــــــي
  

 عـــــــــوديجـــــــــدواه أورق  
  

ــــــــه ــــــــت عن  أقــــــــول إذ غب
  

ــــا   ــــسعد ي ــــاعة ال ــــوديس  ع
 

الثانية فعل ماض مبني للمجهول ) عودي(األوىل عود الطيب, و) عود(فـ 
الشاعر عىل سبيل املجاز, وعود الثالثة من عود الشجر أوردها . من عاداه

 . األخرية فعل أمر من عاد يعود)عودي(و

                                                           

 .١١٧ – ١١٦: ً مثالاملقتبس جذوة )٥٨(
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٤٠٩

 ابن حزم, قال  عنًالويف ترمجة أمحد بن مسعود األزدي الشمنتاين نق −٢
 ]من الكامل [: الفتح البستيومن شعره عىل نحو طريقة أيب«: )٥٩(يدي يف اجلذوةاحلم

ًيــا عــاذلني عــىل الغــرام متــيام ّ 
  

 لعتبـــهألـــف الـــصبابة مـــالكم و 
  

 ّأنى يفيق عىل اهلـوى مـن نفـسه
  

ُرضيت برض احلب مـذ    ولعـت بـهّ
 

أنشدين لنفسه يف «:  ترمجة خلف بن هارون القطينيوقال احلميدي يف −٣
 ]من املتقارب [:عىل طريقة البستي) بن حزم( حممد عيل بن أمحد أيب

 خيــوض إىل املجــد واملكرمــات
  

 أهواهلـــــابحـــــار اخلطـــــوب و 
  

ـــــة ـــــال غاي ـــــرت للع  ٌوإن ذك
  

ــــأهــــوى هلـّترقــــى إليهــــا و   ـاـــ
 

 , بكر بن القوطية يف جتنيس القوايفوأنشد الوزير أب: )٦٠(ويف الذخرية −٤
 ]من جمزوء الوافر [:بستيعارض هبا طريقة أيب الفتح ال
 وهلــــــــاســــــــقاين كأســــــــه 

  

ـــــــــــــب زادين    وهلـــــــــــــادبي
  

 وهلــــــــــيغــــــــــزال إن رأى 
  

ـــــن   ـــــا ع ـــــزه ـــــا وصتي ق  هل
 

 ]من الكامل [:وقال
ــادم مل أرض مــن  ــهَومن  أرشي ب

  

 ِرشيبـه َ غـريُ أصبحتإذافندمت  
  

 َأرقــي بــه ألقــاه مــن اليــت مــ يــا
  

ـــهوســـهادي انفـــردا بعـــني   ِ رقيب
 

 ]من اخلفيف [:وقال
                                                           

 .١٣٩ – ١٣٨: املقتبس جذوة )٥٩(

 .٢/٢١٥ بسام البن الذخرية )٦٠(



 )٢(اجلزء ) ٨٦( املجلد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
 

 

٤١٠

ـــــدل ـــــسٍّوم ـــــىهيْقَ ب  ّ يتلق
  

ــــــ  ــــــسطوة َمَدُن ــــــدارٍاه ب   ِواقت
  

 فمتى أسأل الرجوع لداري
  

 ِت دارـوقــقــال يل ارشب فلــست يف  
 

ومن طريف هذا النوع من التجنيس يف أشعار أهل األندلس أن  −٥
) أغامت(شبيلية قالت له ومها يف سجن إزوجة املعتمد بن عباد أمري ) اعتامد(
 عبارة نفثت هبا يف »يا سيدي لقد هنّا هنا«بن تاشفني غرب حني نفامها يوسف بامل

 ]من جمزوء الرجز[ )٦١(:اًذلك الوضع الصعب فقال املعتمد شعر
ـــــ ـــــا هنَ  اقالـــــت لقـــــد هنّ

  

 مـــــوالي أيـــــن جاهنـــــا ? 
  

 هنــــــــاقلــــــــت هلــــــــا إىل 
  

ــــــــــــاّصــــــــــــرينا    )٦٢(إهلن
 

 تضاعيف عىل هذا املنوال يف بعض الدواوين ويف اًويلتقط الباحث قطع
 . األدباء والشعراءبعض تراجم

 مع ميل إىل نمط ,ا بعرص الطوائف فنيًالوكان عرص املرابطني موصو −٦
 مع مذهب ابن خفاجة الذي كان هو ,من اإلجادة والتحسني اللفظي واملعنوي

اق, ّفيهم ابن الزق:  وكان معه وبعده أنصار هلذا املذهب وأتباع مبدعون;رأسه
َرف بن عيس, وأبو املطنَْلَصايف البُّوالر ُمرية املخزومي, وأبو بكر الكتّ دي نُْ

 .وكان اجلناس من أدواهتم الفنية. وسواهم

                                                           

 .١١٤: عباد بن املعتمد ديوان )٦١(

 .وغريها  للمقري الطيب ونفح, امللك عبد البن والتكملة والذيل  األبار البن التكملة يف )٦٢(



 رضوان الداية.  د− يف اجلناس ُطريقة أيب الفتح البستي
 

٤١١

 ]من الرسيع [)٦٣(:من قصيدةابن خفاجة كقول 
ــــ ــــت طرف ًعلق ــــ اّ ــــاتر اًفاتن  اًف

  

ــــك  ــــَ وِفي ــــكارِغ ــــِ من  اراّرَ غ
  

ــــــابو ــــــستوطنًًالن  ًالبــــــاب ا م
  

ـــاث  َنف ـــحاراّ ـــني س ـــظ الع  ّ حل
 

 الفني أيب بكر الكتندي من قطعة هو أتباع مذهبويف شعر أحد تالمذته أ −٧
 ]من البسيط[ )٦٤(:يف الزهد

ــت ال ــيغأن ــرح يبّن ــر ب  ّ وإن الفق
  

ِالنشب  املغني عنالغنىب فأغنني  ّ 
  

 اًى مل أخـف دركـْمحـُِرني بْركَّإن تد
  

 وانـــشبيـفنـــي إىل نفـــيس ْلِكَوإن ت 
 

 .وفيها جناس القوايف
بري ُ العرص املوحدي باألندلس ابن جوممن أكثر من جتنيس القوايف يف −٨

 ]من الرسيع[ )٦٥(:, ومن شعره يف هذا الغرض)٦١٤تويف (الرحالة  املشهور 
ـــــاك والـــــشهرة يف ملـــــبس  ٍإي

  

ــواب   ــن األث ــبس م ــامهلاوال  أس
  

ــــسهُتواضــــ ــــسان يف نف  ع اإلن
  

 وأســــمى هلــــاأرشف للــــنفس  
 

 َفِلَك«بري  عرص املوحدين قال إن ابن جفوزي سعد للشعر يف. ويف قراءة د
 :)٦٦(» وأكثر من ترديدهاً شديداًهبذا الرضب من التجنيس كلف

                                                           

 .١٢: خفاجة ابن ديوان )٦٣(

 .٤: القطعة: الكتندي شعر جمموع).٦٤(

 .للمقري الطيب نفح من والنص ٥١٢: شعره جمموع )٦٥(

 .٣١٦: ص عيسى سعد فوزي. د: املوحدين عرص يف األندليس الشعر )٦٦(



 )٢(اجلزء ) ٨٦( املجلد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
 

 

٤١٢

 ]من الكامل [)٦٧(زمونَونقرأ يف شعر ابن ح
 يا مغرب القمرين ليتك مطلـع

  

 ُ الـذي نـستودعأو ليت أوليـت 
 

 يف بعض مبثوثة من الشعر تابعت هذا النهج اًويدرج الباحث قطع −٩
بن عيل  يف ترمجة أيب جعفر أمحد بن احلسن الدواوين أو كتب الرتاجم, فقد ورد

 ]من الوافر [)٦٨(:الكالعي قطعتان, إحدامها
 خصال أهل العلـم ألـف: ُيقال

  

 األلف سـاداومن مجع اخلصال  
  

 ّوجيمعها الصالح فمـن تعـدى
  

 الفــــسادامذاهبــــه فقــــد مجــــع  
 

ما ذكره ابن   إىل اسم أيب الفتح البستياومن أواخر اإلشارات نص −١٠
أيب الربيع : يف ترمجة أحد أعالم األندلس وأعالمهم) حتفة القادم(ار يف َّباأل

 :)٦٩(قوله) ٦٣٤ سنة اًتويف شهيد(الكالعي 

 ]من البسيط [:وله يف طريقة أيب الفتح البستي
ــشهم إن آســى ــوا لفــؤاد ال  ّتعجب

  

ُّمــايل وقــد جــد جــد العمــر ال    آســىَِّ
  

ّي نفيس التعظـت بـأنظنلو مل تع َ 
  

ـــ  ـــدهر أرى مث  إبئاســـاال نعـــيم ال
  

 اهاتيك أربع صحبي بعـد سـاكنه
  

ــ  ًمل تبــق فيهــا النــوى نؤي  آســا وال اُ
  

 اًف عتـا صـلاًفارجع إىل اهللا يا قلبـ
  

 آسىستبى ُفذو الندى يف الورى إن ي 
  

 وال يروقــك توريــد اخلــدود فــام
  

ـــك ورد  ـــي ليالي  آســـا ال وال اًتبق
  

                                                           

 .١٠٧: املسافر زاد )٦٧(

 .٣٧: اخلطيب بن الدين لسان: الكامنة الكتيبة )٦٨(

 .١٤١: القادم حتفة من املقتضب )٦٩(



 رضوان الداية.  د− يف اجلناس ُطريقة أيب الفتح البستي
 

٤١٣

ُجترع الصاب يف الدنيا عـساك تـرى ّ 
  

 آســا منــه يف دار الرضــا اًمعوضــ 
 

 وإبئاس عكس إنعام من البؤس, ,ّآسى يف البيت األول من التأيس −١١
أثر البعر ونحوه أو أثر النار, وآسى يف البيت الرابع من : واآلس يف البيت الثالث

ب املذاق ِّشجرية هلا ثمر طي(املواساة, وآس يف البيت اخلامس نوع من اجلنبات 
 .العسل: واآلس يف البيت األخري)  بعد قطافهًالوهلا ورق يعيش طوي

 ]من البسيط: [)٧٠( اخلطيب بنلسان الدين ومن شعر
 مايل أهذب نفـيس يف مطامعهـا

  

 ي يبذهتذيبي وهتوالنفس تألف  
  

 إذا سبقت عـىل دهـري بتجربـة
  

 جتريبــي وجتــري يبتــأبى املقــادير  
 

يشء من اجلناس ومل يكتف  مال فيها إىل اً قطع)٧١(ونجد يف ديوان ابن خامتة −١٢
, مع اًيف بعضها بجناس القوايف والتزم جناس الترصيع, فقد جعل كل بيت مرصع

  ]من خملع البسيط [:; ومن ذلكنيس املركب الذي اشتهر به البستيتوشية ذلك بالتج
ــــن بأوصــــافه  ــــا م  وايلَاحلــــي

  

َقـــيِر   حـــوى يل قـــد ّ يف احلـــبّ
  

 اجلــــــوايلأنــــــوار وجناتــــــك 
  

ـــَج   اجلـــوى يل وَالوجـــد ذا َْنيَل
  

 الــــــدوا يلثغــــــرك ََملــــــى ويف 
  

 ّالـــــدوايلّلـــــو علنـــــي بابنـــــة  
  

 نـــوايلهـــال جعلـــت الرضـــا 
  

 النـــــوى يل إيالئـــــك َبـــــديل 
  

 واملنــــــى يلفغايــــــة الــــــسؤل 
  

 منـــايل الرضـــا َلـــو كـــان منـــك 
 

                                                           

 .)اجلزائر ط (ديوانه يف البيتني أجد ومل, ٧٨: اجلناس فن )٧٠(

 .١٠٦: دمشق – الثقافة وزارة ط )٧١(



 )٢(اجلزء ) ٨٦( املجلد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
 

 

٤١٤

 وورد يشء من اجلناس قليل يف ديوان عبد الكريم القييس األندليس −١٣
 ]ن املتقاربم [:)٧٢(كقوله) ?٩٠٠تويف (

ـــدا ـــل الن  ســـليل األماجـــد أه
  

ـــــداء حمـــــب بكـــــم   ـــــرمن ِمغ ُ 
  

ـــــثيل وال ـــــب م  ســـــواك يطال
  

ـــــاع   ـــــام ابت ـــــايل ب ـــــاملغرميب ِب َ 
 

 الشعراء ومال. عىل أن الذوق اختلف يف صنعة البديع يف العرص الغرناطي
ونجد ذلك يف ديوان لسان  يف مقطعاهتم وطرائف أشعارهم إىل فن التورية;

, وديوان )٧٧٠تويف (, وديوان ابن خامتة األنصاري )٧٧٦تويف (الدين 
 .)٧٣()٧٤٩تويف (أستاذمها ابن اجلياب 
 أستاذه ابن رمجع فيه أشعا )٧٤(ًال مستقاً لطيفاًقالة كتابْرَوقد أصدر ابن ز

 .)ائق التوريةفائق التحلية يف ر(ّخامتة املبنية عىل التورية سامه 
 : خالصة ونتائج

 من فنون البديع التي أكثر اًالعرص العبايس واحداشتهر فن اجلناس يف  −١
اب يف استنباط أنواع منه, وصار َّوتفنن الشعراء والكت. منها الشعراء املحدثون

 . باسم أحد شعراء القرن الرابع وأدبائه أيب الفتح البستياًنوع منه مرتبط

                                                           

 .٤٦٥: ديوانه )٧٢(

قد و) املغرب ويف اجلزائر يف (مطبوع ديوان نالدي وللسان. خمطوط ديوان اجلياب البن )٧٣(
 ).الفكر دار يف آخرها طبعات ٣ منه صدر( ًحمققا خامتة ابن ديوان ُأصدرت

 .دمشق – دار احلكمة عن صدر )٧٤(



 رضوان الداية.  د− يف اجلناس ُطريقة أيب الفتح البستي
 

٤١٥

أكثر البستي من نوع اجلناس الذي سامه املتشابه ثم عرف باملركب,  −٢
ًلون هبذا النوع أيضوت ً, وعرف ما يقع منه يف بيتني متواليني أحياناّ جناس ( بـ اُ

وحاول بعضهم التجنيس يف الشطرين من البيت وقيل فيه جناس ) القوايف
 ).كالذي رأيناه يف بعض شعر ابن خامتة األنصاري(الترصيع 

يع سار بعض الشعراء يف املرشق عىل ما جرى عليه البستي يف صنعة البد −٣
, وظهرت هذه العبارة يف األندلس طريقة أيب الفتح البستيوقيل فيهم إهنم عىل 

يف كتاب جذوة ) بحسب النصوص واألصول التي وصلت إلينا(أول ما ظهرت 
ُاملقتبس للحميدي وهو تلميذ اإلمام أيب حممد بن حزم وصاحبه وهو من أشهر 

 .كتب الرتاجم األندلسية

أثر يف التنبيه عىل طريقة البستي وهو  –و كام يبد −وكان البن حزم  −٤
ومن . أثر بتلك الطريقة وجرى عىل هنجهاّيرتجم لبعض شعراء األندلس ممن ت

الطريف ثناء بعض أصحاب ابن حزم وتالمذته عليه بقطع من الشعر فيها هذا 
 .اجلناس جماراة له يف إعجابه هبذه الصنعة

قد أوغل يف صنعة الشعر كان الشعر األندليس بعد عرص الطوائف  −٥
ومال مع الذوق الشائع الذي ذاع مع مذهب البديع الذي نبه عليه ابن املعتز 
والذي استمر يف األندلس عىل حال قريبة مما كان يف املرشق دون اإليغال الذي 

 .مودُبالشعر إىل اجل –عند املشارقة  –أرسع 

 بالنصوص اًخذأ(ظلت متابعة طريقة أيب الفتح البستي يف األندلس  −٦
أقرب إىل االكتفاء باإلطراف واملشاركة وحماولة )  عليهااًوقياسإلينا التي وصلت 

 .دون اإلرساف الذي كان يف ديوان البستي) إلثبات الذات كام يقال(املساماة 



 )٢(اجلزء ) ٨٦( املجلد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
 

 

٤١٦

 دغلب هذا النوع من اجلناس عىل املقطوعات الشعرية, ومن هنا كثر عن −٧
ال وا نوع املقطوعة وأعجبوا هبذا النوع, وقد قالشعراء األندلسيني الذين ارتاد

 ):?٦١٤تويف (جامع شعر ابن جبري األندليس 

 .»ة عالية, حوايل ثالثة أرباع شعرهّومقطعاته تؤلف, من خالل جمموع شعره نسب«
 ]من الرسيع: [)٧٥(يذكر الفالسفة: واضح كقولهه ومل ينبه عىل تأثره بالبستي ; وتأثره ب

ــا وحــشة اإلســالم مــن ــةي   فرق
  

ــــــسفهشــــــاغلة أنفــــــسها    َّبال
  

 قــد نبــذت ديــن اهلــدى خلفهــا
  

 الفلـــسفهّوادعـــت احلكمـــة و 
 

 .وهذا من طريقة البستي
يف دواوين الشعراء الذين عارصوا ابن يرد اسم البستي, وال إشارة إليه مل  −٨
; وال يف طييلُّكابن دراج وابن زيدون وابن شهيد واألعمى الت واحلميدي حزم

ّتالية مثل ابن خفاجة وابن الزقاق والرصايف البلنيس وابن األبار واجلزار العصور ال ّ ّ
ّقرطاجني يف عرص املوحدين, ّالرسقسطي يف زمن املرابطني واملوحدين وحازم ال

ال يف دولة بني األمحر كابن خامتة ولسان الدين بن اخلطيب وابن فركون وابن و
; وإن كان بعضهم جيعل ر وابن زمركري السلطان ابن األمحّالصباغ العقييل واألم

 . من فنون البديع التي يفيد منها يف صنعته الشعرية دون إكثاراًاجلناس واحد

هذا البحث هو إشارة وتنبيه, ونقطة انطالق تتيح بعد ذلك دراسة  −٩
ّشاملة موسعة ترصد الفنون البديعية يف دواوين الشعراء األندلسيني, وبقايا 

نهم, ويستقري ما يف كتب التواريخ والرتاجم وسائر أشعار من ضاعت دواوي
                                                           

 .٤٨٢: الرافدين آداب جملة )٧٥(



 رضوان الداية.  د− يف اجلناس ُطريقة أيب الفتح البستي
 

٤١٧

الكتب األخرى من النصوص املختارة ملتابعة الذوق العام يف الصنعة البديعية 
وغلبة نوع عىل نوع آخر من فنون البديع, وأثر ذلك يف أشعارهم وكتاباهتم, 

 .وربط ذلك كله بنظرة واسعة من منظور نقدي وبالغي وأديب
 جتري مقارنة ما كان يف املرشق, وما كان يف األندلس ومن جهة أخرى −١٠

ّالتي ظلت فيها رنة الشعر العريب عالية,   الظروف القاسية التي كانت تعاين معّ
 .منها, يف القرون األخرية

 :املصادر واملراجع
أبو بكر الكتندي, حياته وأدبه وجمموع شعره,حممد رضوان الداية, جملة جممع اللغة العربية,  −

 .٤ اجلزء ٨٢شق, املجلد دم

 .١٩٨٠حممد اخلويل, دار األندلس بريوت . أبو الفتح البستي حياته وشعره, د −

 دار الثقافة –) حتقيق حممد رضوان الداية( حممد بن عبد الغفور الكالعي –إحكام صنعة الكالم  −
 .١٩٦٥ – بريوت −

 .١٩٨٢وت عمر فروخ, دار العلم للماليني بري.تاريخ األدب العريب, د −

َ عني بنرشه عباس إقبال – الثعالبي –تتمة اليتيمة  −  .ه١٣٥٣ طهران –ُ

 .١٩٥٥التكملة لكتاب الصلة, ابن األبار, عزة العطار احلسيني القاهرة  −

 .١٢٩٩جنان اجلناس, صالح الدين الصفدي, اجلوائب,  −

 .ه ١٢٩١خزانة األدب وغاية األرب, ابن حجة احلموي, القاهرة  −

ان أيب الفتح البستي, حتقيق درية اخلطيب و لطفي الصقال, مطبوعات جممع اللغة العربية ديو −
 .١٩٨٩ – ه ١٤١٠دمشق 

 .١٩٧٢ دمشق واإلرشادديوان ابن خامتة األنصاري, حتقيق حممد رضوان الداية, وزارة الثقافة  −

 .١٩٦٠ديوان ابن خفاجة ـ حتقيق السيد مصطفى غازي, منشأة اإلسكندرية  −

 .١٩٨٦ − ١٤٠٧ الكويت – دار القلم –أمحد فوزي اهليب .  مجعه د–ديوان ابن الوردي  −



 )٢(اجلزء ) ٨٦( املجلد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
 

 

٤١٨

ديوان عبد الكريم القييس, حتقيق مجعة شيخة وحممد اهلادي الطرابليس, بيت احلكمة, قرطاج  −
 .١٩٨٨تونس, 

 .١٩٧٠ بريوت – مكتبة دار الرشق – حسن عزة.  حتقيق د–ديوان العجاج  −

 ه١٤٣٠ دار الكتب املرصية –أمحد بدوي . حامد عبد املجيد و د.  د بن عباد, مجعهديوان املعتمد −
 .م٢٠٠٩ –

 –ه ١٣٩٨إحسان عباس, دار الثقافة بريوت . الذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة, ابن بسام, حتقيق د −
 .م١٩٧٨

 .لبنانة فالذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة, ابن عبد امللك املراكيش, دار الثقا −

 . دمشق– نرش دار احلكمة – حتقيق حممد رضوان الداية – ابن زرقالة –رائق التحلية يف فائق التورية  −

 .م١٩٨٠د, دار الرشيد, بغداد يحممد جميد السع.الشعر يف العرص املرابطي يف األندلس, د −

 .مرص −فوزي سعد .الشعر يف العرص املوحدي, د −

 .ة القاهر٣ −١الطراز للعلوي  −

 ه ١٤٠٨حممد قرقزان, دار املعرفة لبنان, .العمدة يف حماسن الشعر وآدابه, ابن رشيق القريواين, د −
 .م١٩٨٨ –

 .م١٩٥٤فن اجلناس, عيل اجلندي, دار الفكر العريب, مرص,  −

 إحسان عباس, دار الثقافة .الكتيبة الكامنة يف شعراء املئة الثامنة, لسان الدين بن اخلطيب, حتقيق د −
 .م١٩٦١بريوت 

 .م١٩٨٣ – ه١٤٠٣املجمع العلمي العراقي . داد بغ٣−١أمحد مطلوب, . دمعجم املصطلحات البالغية,  −

, اًبحث ابن جبري األندليس شاعر (١٩٧٨جملة آداب الرافدين, جامعة املوصل, العدد التاسع,  −
 .)٥٢٥ – ٤١٦منجد مصطفى هبجة, 

 بن حممد البلفيقي, حتقيق إسحاقبار, اختيار وتقييد أيب املقتضب من كتاب حتفة القادم البن األ −
 .م١٩٥٧براهيم األبياري, املطبعة األمريية بالقاهرة إ

 .م١٩٧٧ − ه ١٣٩٧إحسان عباس, دار صادر بريوت, .وفيات األعيان, ابن خلكان, حتقيق د −

 .ت.تب العلمية بريوت, د الدين عبد احلميد, مصورة دار الكييتيمة الدهر للثعالبي, حتقيق حممد حمي −



  ٤١٩

  
  
  

َالزجر والعيافة والطرية َ ِّ َّ  
 يف الشعر اجلاهيل

  
 )∗(أمحد عبد املنعم حالو. د

ُّ كسائر األمم بطور البداوة, وهذا أمر طبيعي متر به َّمر العرب يف جاهليتهم
ٌ سامت املرحلةَّ ارتقائها سلم التطور واحلضارة, وكان هلم يف تلك يفالشعوب 

ّومالمح وشامئل ميزت حياهتم العقل ّوحية, ولعل أكثر ما يميز الرؤيية والرُ  العربية ةّ
يف اجلاهلية سيطرة النظرة احلسية املادية إىل األمور, واالفتقار إىل النظرة الشمولية, 
وبروز النظرة القارصة التي تتجىل يف ضعف التعليل وال تتكئ إىل نظرة علمية 

ط الذي يعيشون نابعة من املحيسليمة, وال عجب يف ذلك; فأحكام العرب هذه 
ّ, وتتحكم فيهم ظروفه القاسية, فصحراؤهم القاسية متيزت بقسوة طبيعتها, فيه

توجد فيها  يف بعض األماكن التي ّر, وندرة مظاهر اخلصب والنامء إالومناخها احلا
 ال يدوم اً أخرض قشيباً يف أعقاب األمطار إذ ترتدي األرض ثوبًاملياه وخاصة

عليه الرياح احلارة اجلافة وتكشف عن تربة فقرية قاحلة , فرسعان ما تقيض ًالطوي
 .ال مكان فيها للحياة

                                                           

 .د لألدب القديم يف قسم اللغة العربية بجامعة البعثأستاذ مساع) ∗(



  )٢(اجلزء ) ٨٦( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٤٢٠

وقد فرض هذا املناخ عىل العرب حياة شاقة صعبة ال تعرف األمن 
ّوملا   للامء واملرعى,اًل دائم طلبُّواالستقرار واهلدوء فكانت القبائل العربية يف تنق

اعات, وكثرت األيام والوقائع, زـ نشبت الناً واملرعى شحيحًالكان املاء قلي
َوعاش العريب عيشة مألى باالضطراب  َ  والقلق واخلوف, ويف مواجهة دائمةً

القوى الطبيعية املختلفة من جانب آخر مما ألعدائه املرتبصني به من جانب, و
جعله يشعر بضعفه وعجزه وحاجته إىل ما خيفف روعه يف هذه الصحراء, 

ويفرس له العديد من الظواهر التي تعرتضه يف حياته ويشعره بالطمأنينة واألمان, 
ح الكثري من األمور الغيبية التي يعجز ِّوال سيام مع غياب الدين اإلهلي الذي يوض

 .)١( يف امللامت والنوائباً وموجهاًاإلنسان عن تفسريها, ويكون له هادي
ً وخرافات حاول أن يعلل هبا كثرياًوهكذا أنشأ اإلنسان العريب أوهام  من اّ

 ال ضاا حسياالظواهر التي تتصل بحياته يف الصحراء مما جعل حكمه بدائي
ً عن احلق والصواب, وحفلت حياته بعادات كانت له معتقداًوبعيد  اً, ومصدراٍ
ٌ لطمأنينة نفسه وراحتها, وليس يف هذا األمر مطعن أو مأخذ عىل العرب, مهام ٌ

 آنذاك سيطرة عامة ألهنا تتبع للعواطف فقد كانت سيطرة األوهام عىل النّاس
ّإنام تشيع األوهام يف «: ُوالتفكري, ويف ذلك يقول احلويفواملشاعر ال إىل العقل 

ّالنفوس ألن النّاس يتشاهبون فيام يرجع إىل الالشعور والغرائز, وإن اختلفت 
 .)٢(»طبقاهتم, فهم يتشاهبون يف الوجدان والشهوات واملشاعر

                                                           

 .٨٥:  وما بعدها, والعرص اجلاهيل١/٢٦١:َّينظر املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم ) ١(
 .٤٣٤: احلياة العربية من الشعر اجلاهيل) ٢(



  أمحد حالو.  د- يف الشعر اجلاهلي الزجر والعيافة والطِّيرة
  

٤٢١

ت واملعتقدات عقر اإلبل عىل القبور, والسحر, والرقى ومن هذه العادا
والتامئم, وشق الرداء لتقوية احلب, وكي السليم ليصح األجرب, ورضب الثور 

 .وغري ذلك....)٤(, والرتم)٣(إذا عافت البقر
ويقف هذا البحث عند بعض العادات السقيمة التي سادت يف اجلاهلية 

َالزجر والعيافة والطرية(ي وبقيت آثارها إىل يوم الناس هذا, وه َ ِّ لريى صداها ) َّ
, وأثرها ء عنها وكشفهم ملفهومها ومعانيهايف الشعر اجلاهيل, ويبني تعبري الشعرا

 .يف نفوسهم وحياهتم من جهة, ويف املجتمع اجلاهيل من جهة أخرى
 :وقفة عند املصطلح  : ًالّأو

الحي هلذه وقبل ذلك ال بد من الوقوف عىل املعنى اللغوي واالصط
, ومبينني إىل املالمح املشرتكة فيام بينهااأللفاظ, مشريين باحلديث عن معناها 

 . منها من اآلخرالّالفروق التي متيز ك
 :َّ الزجر−١

ُاملنع والنهي واالنتهار, وزجرت البعري حتى ثار ومىض, : َّالزجر يف األصل
ًوزجرت فالن ّ وأما للبعري فهو  عن السوء فانزجر, وهو كالردع لإلنسان,اُ

                                                           
تحم املاء كان العرب إذا أوردوا البقر فلم ترشب لكدر املاء, أو لقلة العطش رضبوا الثور ليق) ٣(

ّفتتبعه البقر, وقيل إهنم زعموا أن اجلن تصد البقر عن املاء, وأن الشيطان يركب قرين الثور,  ّ ّ
 .٥٠٥−٥٠٣ّفكأهنم برضب الثور يطردون اجلن; ينظر احلياة العربية من الشعر اجلاهيل 

ا عاد ووجد ًكان الرجل يف اجلاهلية إذا عزم عىل سفر يعقد خيطا يف غصن شجرة أو ساقها, فإذ) ٤(
ّاخليط عىل حاله علم أن زوجه حفظت غيبته, وإن مل جيده قال إهنا خانته, وهذا العقد يسمى  ّ

ّالرتم والرتيمة; ينظر أساس البالغة والقاموس املحيط ولسان العرب  ).رتم: (ّ



  )٢(اجلزء ) ٨٦( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٤٢٢

ًكاحلث بلفظ يكون زجر  :)٥( لهاّ
ّالزجر بمعنى العيافة, وهو يزجر الطري يعيفها, وأصله أن يرمي : ومن املجاز

َالطائر بحصاة   .)٦ (َّ تفاءل به, أو ميارسة تطريويصيح, فإن واله يف طريانه ميامنةّ
, فام اً أيضّ عىل الطري وإنام كانوا يزجرون الوحشاًومل يكن الزجر مقترص

ًتيامن منها سموه سانح ً, وما تيارس سموه بارحاّ ِنقل ابن منظور عن الليث , اّ
ُقوله ًالزجر أن تزجر طائر«:َ ّا فتطري منهً أو بارحاً سانحاً أو ظبياّ  ونقل عن ,)٧(»َّ

ُالزجاج قوله  .)٨(»ّوالزجر للطري وغريها التيمن بسنوحها والتشاؤم بربوحها«: َ
 : العيافة−٢

يافة معنيان; األول كراهية الطعام والرشاب, وعاف الرجل الطعام أو للع
َوالثاين حومان الطائر يف السامء, و. )٩( أي كرهه فلم يرشبهاًالرشاب يعافه عياف هو ما َ

 )١٠(» إذا حام عليهاًعاف الطري عىل املاء وغريه, يعيف عيف«: يعنينا هنا, قال األزهري

عافت الطري إذا كانت حتوم عىل «:  وقال ابن منظور.)١١(حام يف السامء: وعاف الطائر
ًاملاء وعىل اجليف تعيف عيف ْ  .)١٢(» وال متيض تريد الوقوع فهي عائفةّ وترتدداَ

                                                           
 ).زجر( الصحاح ولسان العرب) ٥(
 ).زجر: (تاج العروس) ٦(
 ).زجر: (لسان العرب) ٧(
 ).زجر: (لسابقاملصدر ا) ٨(
 ).عيف: (لسان العرب وتاج العروس) ٩(
 .٣/١٤٧: هتذيب اللغة) ١٠(
 .٢/٣٢٩: املخصص) ١١(
 ).عيف: (لسان العرب) ١٢(



  أمحد حالو.  د- يف الشعر اجلاهلي الزجر والعيافة والطِّيرة
  

٤٢٣

ومن هنا اشتق اجلاهليون مصطلح العيافة الذي خيتص بالطري وحركاهتا, 
ًوسموا من يتكهن هبذا الرضب عائف ُالزجر, وعفت : , وأصبحت العيافة تعنياّ ِ

ً وغريه من السوانح يعيفه عيافةَعاف الطائر: الطري زجرهتا; قال ابن منظور َ 
 .)١٣(زجره, وهو أن يعترب بأسامئها ومساقطها وأصواهتا

ً حيمالن معنى واحدنفالعيافة والزجر إذ , وهو االعتبار بأسامء الطري اً
 .ّوممرها ومساقطها وأصواهتا والتفاؤل أو التشاؤم بذلك

َ الطرية− ٣ َ ِّ: 
َالطرية«: قال اخلليل َ ٌاطريت أي تطريت, والطرية لغة, ومل أسمع : ُمصدر قولك: ِّ ِّ ََّ ْ ْْ َّ َُّ ُ

ِيف مصادر افتعل عىل فعلة غري الطرية واخلرية كقولك ِِّ ًاخَرتته خرية, نادرتان: ْ ُِ ُ ْ ْ«)١٤(. 
ُوالطرية والتطري بمعنى واحد, ومعنامها ما يتشاءم به من الفأل الرديء َ ُّ ََ َُّ َ ِّ)١٥(. 

َوالطرية مشتقة من «:  أصل الطرية من أحد شيئني فقالّوذكر ابن رشيق القريواين أن َ ِّ
ّإما من الطريان, كأن الذي يرى ما يكره أو يسمع يطري, كام قال بعضهم: أحد شيئني ّ:  

ِعوى الذئب فاستأنست للذئب إذ عـوى ُ ُ 
 

ُوصــوت إنــسان فكــدت أطــري  ُ ٌَ َّ 
 

ِوإما من الطري, وهو ا ْ ألصل واملختار من الوجهني, هكذا ذكر الزجاجي, وكانت َّّ
ُالعرب تزجر الطري والوحش; فمن قال بالقول األول احتج بأن الوحش يطري هبا,  َّ َّ َُّ ّ

َوزجرت مع الطري, ومن قال بالقول الثاين قال ّإنام األصل يف الطري, ثم صار يف : ُ
                                                           

 ).عيف: (املصدر السابق) ١٣(
 .٧/٤٤٧: العني) ١٤(
 ).طري: (الصحاح ولسان العرب وتاج العروس) ١٥(
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٤٢٤

 .)١٦(»اًكر دونه ويرادان مجيعالوحش, وقد جيوز أن يغلب أحد الشيئني عىل اآلخر فيذ
ًوبعد الوقوف عىل معاين هذه األلفاظ يتبني أن العيافة والزجر حيمالن معنى 

َ, وإنام هناك بعض الفروق بينهام وبني الطرية; فالعيافة يكون منها التفاؤل اًواحد ِّ ّ
والعيافة تقصد حني يزجر . ّوالتشاؤم, وأما الطرية فال يراد هبا إال التشاؤم

ِّسان الطري فينشأ عن ذلك تفاؤل أو تشاؤم, أما الطرية فقد تكون مصادفة من اإلن ّ
 الزجر والطرية بمعنى واحد وأريد هبا لامن يعمد إليها اإلنسان وربام استعغري أ
 ما كانت العرب تفعله إذا ما أرادوا فعل أمر أو تركه من زجر الطري حتى اًمجيع

 كان له حكم, وإن طار من فوق اًن طار أمام كان له حكم, وإايطري, فإن طار يمينً
ُّرأسه كان له حكم, وأكثر ما عولوا عليه من ذلك الغراب, ثم تعد َّ وه إىل غري ّ

ّالطري من احليوان ثم جاوزوا ذلك إىل ما حيدث يف اجلامدات من كرس أو صدع أو 
ّ, وربام تطريوا إذا رأوا أي مظهر يدعو إىل التشاؤم حتى صارو)١٧(نحو ذلك ا إذا ّ

 زجروا عند ذلك )١٩( أو األبرت)١٨(عاينوا األعور من الناس أو البهائم أو األعضب
ّوتطريوا عندها كام تطريوا من الطري إذا رأوها عىل تلك احلال, فكان زجر الطري 

 .)٢٠(ِّهو األصل ومنه اشتقوا التطري, ثم استعملوا ذلك يف كل يشء
                                                           

 .٢/١٠٠٧العمدة ) ١٦(
 .٣/٤٥٦: ينظر صبح األعشى) ١٧(
 .مكسور القرن: األعضب) ١٨(
 .مقطوع الذنب: األبرت) ١٩(
 .٣/٤٣٨: ينظر احليوان) ٢٠(
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٤٢٥

َ اختالف العرب يف الزجر والطري− اًثاني َ ِّ  :ةَّ
شاع زجر الطري والوحش وإثارهتا عند العرب, وكان للتطري شأن كبري يف 
حياهتم, وكانوا أعلم النّاس هبذا العلم يعتمدونه يف حركاهتم وسكناهتم, ويعولون 
عليه يف أفعاهلم, ولكنّهم اختلفوا يف تفاؤهلم وتشاؤمهم, ومل يكونوا عىل مذهب 

ح, ويتبارك بالسانح, ومنهم من يرى خالف واحد يف ذلك, فمنهم من يتشاءم بالبار
ّذلك, ولعل السبب يف ذلك يعود إىل اختالفهم يف معنى السانح والبارح; فقد ذكر 

َّسأل يونس رؤبة وأنا شاهد عن السانح والبارح, «: ّ عيل القايل أن أبا عبيدة قالأبو
: وقال غريه«: ف وأضا,)٢١(»َّيامنه, والسانح ما والك ميارسهّالسانح ما والك م: فقال

ّوأكثر العرب تتربك بالسانح, . ّ ما مر عن يسارك:ّما مر عن يمينك, والبارح: َّالسانح
 .)٢٢(»كون بالبارح, ويتشاءمون بالسانحوتتشاءم بالبارح, وفيهم قوم يترب

َّما مر من الطري والوحش بني يديك من جهة يسارك : َّالسانح«: وقال ابن األثري
َّما مر من يمينك : والبارح. ّه أمكن للرمي والصيدّن به ألنّتيمإىل يمينك, والعرب ت

 .)٢٣(»ّنه ال يمكنك أن ترميه حتى تنحرفّإىل يسارك, والعرب تتطري به أل
ّوذكر ابن دريد أن أهل نجد يتيمنون بالسانح ويتشاءمون بالبارح, وخيالفهم يف 

ّأن السانح هو الذي يلقاك َّذلك أهل العالية فيتشاءمون بالسانح ويتيمنون بالبارح, و
 )٢٤(.وميامنه عن ميامنك, والبارح الذي يلقاك وشامئله عن شامئلك

                                                           
 .٢/٢٤٠األمايل ) ٢١(
 .٢/٢٤٠: املصدر السابق) ٢٢(
 ). سنح: (وينظر اللسان والتاج) سنح: (النهاية يف غريب احلديث واألثر) ٢٣(
 .١/٢٧٢: مجهرة اللغة) ٢٤(



  )٢(اجلزء ) ٨٦( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٤٢٦

السنيح عند أهل «: َ عن أيب جعفر النحاس قولهاًونقل ابن رشيق أيض
ما أتى عن اليمني إىل اليسار, والبارح عندهم ما أتى من اليسار إىل : احلجاز

ن بالبارح, وأهل نجد بالضد من اليمني, وهم يتشاءمون بالسانح, ويتيمنو
 .)٢٥(» عندهم هو البارح عند أهل احلجازذلك, والسانح

 :َّ من اشتهر من العرب بالزجر والعيافة− اًثالث
َاشتهرت قبيلتان من العرب بالعيافة, ومها قبيلة هلب, وهم من بني ثاملة من  َُ ْ ِ

 .األزد وهم أزجر قوم, وقبيلة أسد
ّعتهام يف العيافة, ولعل أبرز ما قيل عن قبيلة وقد رويت قصص كثرية عن برا

, فكان هلب يف هذا املجال ما ذكر عن نبوءة رجل عائف منهم بشأن رسول اهللا 
َإذا ما قدم مكة أتاه رجال قريش بغلامهنم ينظر إليهم ويعتاف هلم فيهم  هذا العائف  ُ ْ َُ ْ ُُ ِ ِ َ َ َّ ِ

ُفأتى به أبو طالب وهو غالم مع من يأتيه فنظر  ِ ِ َ, ثم شغله عنه ِإىل رسول اّهللا َ ّ
ّيشء, فلام فرغ قال ّعيل به; فلام! الغالم: ٌَ ِ ُ رأى أبو طالب حرصه عليه غيبه عنه, ّ ُ ّ َ

ًردوا عيل الغالم الذي رأيت آنف! ْويلكم: َفجعل يقول ّ ّ ٌ, فواّهللاِ ليكونن له شأن اُ َ ّ)٢٦(. 
ن كعب بن ّومن ذلك ما ذكر عن اللهبي العائف من بني هلب بن أحجن ب

ّ فأدمته, وذلك يف احلج, احلارث الذي زجر حني وقعت احلصاة بصلعة عمر 
 .)٢٧(ّأشعر أمري املؤمنني, واهللاّ ال حيج بعد هذا العام; فكان كذلك: فقال

                                                           

 .٢/١٠١٢: العمدة) ٢٥(
 .١/١٧٩:  هشامسرية ابن) ٢٦(
 .١/٣١١: الروض األنف) ٢٧(
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٤٢٧

ّومما ذكر عن شهرة بني أسد بالعيافة أن النّاس قصدوها لألخذ منها, حتى إن  ّ
ٌضلت لنا ناقة, فلو أرسلتم معنا : فقالوا من اجلن تذاكروا عيافتهم فأتوهم, اًقوم َّ َ

ِّمن يعيف فقالوا لغليم منهم ََ ُ َانطلق معهم; فاسرتدفه : ِ ََ ْ َأحدهم ثم ساروا فلقيتهم ِ ِ ُ
ٌعقاب َ كارسة أحد جناحيها, فاقشعر الغالم وبكى فقالوا ما لك ? فقالُ َ ّ ْ َ ٌ َ ْكرست : ِ َ َ
ًجناح ً, ورفعت جناحاَ َ َْ َ ُ, وحلفت باّهللا رصاَ ْ َ َ ً, ما أنت بإنيس وال تبغي لقاحاًاحَ  .)٢٨(اِ

ّوقد اشتهر بالعيافة أشخاص بعينهم منهم عراف الياممة, واألبلق األسدي, 
وحسل بن عامر بن عمرية اهلمداين, وجابر بن عمرو املازين, وجندب بن العنرب 
ّبن عمرو بن متيم, ومرة األسدي وغريهم, فكانوا حيكمون بذلك ويعملون به, 

ن يف حال األمن واخلوف, والسعة والضيق, واحلرب والسلم, فإن ويترصفو
 .)٢٩(ّنجحوا فيام يتفاءلون به مدحوه وداموا عليه, وإن عطبوا فيه تركوه وذموه

 : أمهية العيافة عند العرب− اًرابع
 وخرافات, بل كان بعضها اًمل تكن العيافة عند العرب كلها ختيالت وأوهام

ّواقعية حقيقية, كام يتبني يف قصة حذام بنت الريان التي  عىل أحداث ا مبنياًحدس
ّاستدلت بمراقبة القطا عىل قدوم عاطس بن خالج وقومه لغزو قومها, فحثتهم 

َ ترك القطا ليلو «:عىل االرحتال والسري, وقالت َ َ ِ َ لنَاماًالُ َ وبنَت معرفتها هذه عىل »َ
ر تلك الساعة من الليل, فلم ُعلمها الدقيق بأحوال الطري, فلو ترك القطا ما طا

ٍيسم بن طارق وقال بصوت عالَيلتفت قومها إىل قوهلا, فقام د َ ُ َ ْ : 
َإذا قالـــت حـــذام فـــصدقوها ُ َ َ َ َِّ َ َِ ْ 

 

ِفــإن القــول مــا قالــت حــذام  َ َ َ َّ ََ ْْ َ َ 
 

                                                           

 ).عيف: (لسان العرب) ٢٨(
 . وما بعدها٣/٣١٣: ينظر بلوغ األرب يف معرفة أحوال العرب) ٢٩(



  )٢(اجلزء ) ٨٦( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٤٢٨

 .)٣٠(ٍفتحرك القوم وجلؤوا إىل واد قريب وامتنعوا منهم
 يف حياهتم, وكان ا أساسياًوكانت العيافة يف بعض القبائل اجلاهلية عنرص

ّللعائف مكانته وأمهيته عندهم, كام يذكر عن قبيلة مهدان التي مل تكن تزوج إال  ْ َ
ّ, وهذا يؤكد أن هذه القبيلة كانت تربط بني )٣١( بعيون املاءاً أو عاملاً أو عائفاًشاعر

الزواج وبني حاجات القبيلة يف العرص اجلاهيل, فهي حتتاج إىل شاعر يكون 
لساهنا بني القبائل, وإىل عائف يتنبأ بأمورها, ويتوقع ما سوف جيري معها, 

 . لطلبهم احلثيث للامء يف صحرائهم نادرة املطراًوكذلك إىل عامل بعيون املاء نظر
 :ِّ الزجر والعيافة والطرية يف الشعر اجلاهيل− اًخامس

ًال يمكننا أن نتوقع أن هناك باب  يقف عىل معتقدات  يف الشعر اجلاهيلا خاصاّ
ّفنا عاداهتم وتقاليدهم التي تبني طبيعة حياهتم ِّالعرب وأفكارهم التي يؤمنون هبا, ويعر

 اًوجهاواألسس التي قامت عليها إىل جميء اإلسالم وتغيريه للعقلية العربية وإعطائها أ
ختلفة, ّإنسانية وفكرية جديدة, إال أننا نجد هذه األمور مبثوثة يف موضوعات الشعر امل

 .فقد تكون يف الفخر أو املدح أو اهلجاء أو الرثاء أو الغزل وغريها
ّوال نحسب أن الشعراء اجلاهليني مجيعهم قد بثوا يف شعرهم معتقداهتم, 
فقد نجد مثل هذا عند شاعر ما, يف حني خيلو شعر شعراء آخرين من ذلك, 

 وصل إىل عرص ّولعل سبب ذلك ضياع كثري من الشعر اجلاهيل يف مسريته حتى
ما انتهى إليكم مما قالت العرب «: ننسى قول أيب عمرو بن العالءالتدوين, وال 

                                                           
 .٢/١٧٤: جممع األمثال) ٣٠(
 .٢/٢١٧: املصدر السابق) ٣١(
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٤٢٩

 . )٣٢(» جلاءكم علم وشعر كثرياًإال أقله, ولو جاءكم وافر
ّومع ذلك نجد مادة وفرية يف الشعر اجلاهيل تبني أهم ما تطري به العرب, 

 موقف املجتمع اجلاهيل ّوتوضح موقف الشعراء من العيافة والطرية, مما يعكس
 .عامة ألنه جزء ال ينفصل عنه

 للشؤم والفراق, اًوقد كان للغراب النصيب األوىف يف أشعارهم, فكان رمز
ّولعل سبب ذلك يعود إىل لونه وعمله واسمه, ويؤكد هذا ما ذكره اجلاحظ عنه, 
ّفقد ذكر أن العرب تتطري منه إن كان أسود لسواده, والختالف لونه إن كا ن ّ

ّألنه ال يوجد يف ) غراب البني(الغرتابه وغربته, و) غراب: (أبقع, كام قالوا
ابن (ّموضع خيامهم إال عند مباينتهم ملساكنهم ومزايلتهم لدورهم; كام سموه 

ِألنه ينقب عن الدبر حتى يبلغ إىل دأيات العنق وما اتصل هبا من خرزات ) داية َ َ ََ َّ ّّ
ّالصلب وفقار الظهر, وسموه   .)٣٣(إذ كان حيتم الزجر به عىل األمور) ًاامتح(ُّ

ّوهو عند العرب خمادع خبيث ال عهد له, فقد ذكروا يف قصصهم أن الديك 
ً له, وأهنام رشبا اخلمر عند مخار ومل يعطياه شيئًكان نديام ّ , وذهب الغراب ليأتيه اّ

 .)٣٤(اًبالثمن حني رشب, ورهن الديك فخاس به, فبقي حمبوس
ًوأن نوح ًه السالم حني بقي يف اللجة أيام علياّ  أرسله فوقع عىل جيفة ومل اّّ

ّيرجع, ويف غدره قال أمية بن أيب الصلت ّ)٣٥(: 
                                                           

 .٢٢: طبقات فحول الشعراء) ٣٢(
َمجع الدبرة: َّوالدبر. ٣/٤٣٩: ينظر احليوان) ٣٣( َ فقار : َّوالدأية.  وهي قرحة الدابة والبعري:َّ

 .الكاهل يف جمتمع ما بني الكتفني من كاهل البعري خاصة
 .غدر به: َوخاس به. ٢/٣٢٠: املصدر السابق) ٣٤(
 .٢/٣٢١: , وينظر احليوان٣٣٨: ديوانه) ٣٥(



  )٢(اجلزء ) ٨٦( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٤٣٠

ــــل يشء ــــق ك ــــام ينْط ــــة ق ٍبآي ُّ ُ ِ َِ َ 
 

ــراب  ــديك الغ ــة ال ــان أمان ُوخ ِ ِّ 
 

 .)٣٦(ما هو إال غراب نوح: والعامة ترضب به املثل وتقول
 :)٣٧(به ولونه األسود نذير شؤم وفراق لألحبةّولذلك نرى النابغة يتطري منه وجيد يف نعي
ًزعــم البــوارح أن رحلتنــا غــدا ّ ُ َ 

 

ِوبذاك تنْعاب الغراب األسـود  ِ ُ َ 
 

َوهذا ما أوحى به صوته لزهري بن أيب سلمى, فقد فقد األمل بلقاء األحبة,  ْ َُ َ َ َ ُ
ٌوعلم أن فراقهم أمر مؤكد عندما سمع نعيق غراب البني ّ)٣٨(: 

ّفعد عام ترى  ِّ َ  ُ, إذا فـات مطلبـهَ
 

ِأمسى بذاك غراب البني قد نعقا  ُ 
 

ّوها هو ذا أحد الشعراء اجلاهليني يتمنى لو أنه مل يسمع نعيبه, ملا حيمله هذا 
 :)٣٩(النعيب من إنذار بالبني والفراق

َنعــب الغــراب وليتــه مل ينعــــب ُ َ َ َ 
 

ِبالبني من سلمى وأم احلوشب  َ ْ َ ِّ 
 

 :)٤٠( بفرقة األحباباً فصيحاًدعاء رصحيويرى حسان بن ثابت يف صوته 
ٍوأسمعك الداعي الفصيح بفرقـة َ ُ َْ َ ُْ َ َِ ّ َ 

 

ُوقد جنَحت شمس النّهار لتغربا  ْ َ ِْ ِ ُ َ َْ 
 

ُوبني يف صوت الغـراب اغـرتاهبم ُ َ َ ِّ ِ ُ ِ ْ َ ََ 
 

ـــا  َعـــشية أوىف غـــصن بـــان فطرب َ ْ ْ ّّ َ َ ٍَ ُ َ ِ َ 
 

َويف الطري بالعلياء إذ عرضـت لنَـا ْْ َ ََ ِ َ َ َِ ّ 
 

َومـــا ا  َلطـــري إال أن متـــر وتنْعبـــاَ َ ََ ّ ُ َ ّّ ُ 
 

                                                           
 .٢/٦٧:جممع األمثال) ٣٦(
 .٨٩: ديوان النابغة الذبياين) ٣٧(
 .٦٩: ُيب سلمىديوان زهري بن أ) ٣٨(
 .١/١٢٦: الشعر والشعراء) ٣٩(
 .١٩: ديوان حسان بن ثابت) ٤٠(
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٤٣١

 :)٤١(َّيف حني نجد التطري منه أشد عند عنرتة إذ يقول
ُظعـــن الـــذين فـــراقهم أتوقـــع َ ََّ 

 

ُوجــرى بيــنهم الغــراب األبقــع  ْ ُ َُ ُ ُ 
 

َّحرق اجلناح كـأن حليـي رأسـه ُ ِ َ 
 

ــع  ــش مول ــار ه ــامن باألخب ُجل َُ ٌَّ َ ْ َ ُ َ 
 

ـــراقهم ـــت يل بف ـــذين نعب ْإن ال ِ َ ْ َ ََ َّ 
 

ْم أسهروا لييل التامم فأوجعواُه  َْ َ ُ ْ ّْ َ 
 

ُوقد تطري منه ألمور عدة, ألنه غراب, وألنه أبقع, وحرق اجلناح, كام جعل  ِ َ ّ ّ ّ
َحليي ْ , وكان نعيبه عنده اً مولعا رأسه جلمني, واجللم يقطع, وجعله باألخبار هشِ

 .)٤٢(كاخلرب املفهوم
 والغراب ّتشاءمون به إالوال يشء مما ي«: ربوهذا يؤكد قول اجلاحظ عن الع

ًعندهم أنكد منه, يرون أن صياحه أكثر أخبار ّ, وأن الزجر فيه أعماّ ّ ّ«)٤٣(. 
ّ مما يتطريون منه اًوكانوا لشدة بغضهم له وتشاؤمهم منه كلام ذكروا شيئ

 :)٤٤(ذكروا الغراب معه, فها هو ذا األعشى يذكر الغراب وشؤمه مع التيس
ِما تعيف اليوم يف الطري ْ ََّ ُ ِ ْ الـروحَ َ َّ 

 

ْمن غـراب البـني أو تـيس بـرح  َ ْ َ َْ ٍْ ِ ِ ِ 
 

 :)٤٥(وهذا ما نجده عند عدي بن زيد العبادي يف قوله
                                                           

 .٢٦٣: ديوان عنرتة) ٤١(
َواجللم. ٣/٤٤٢: ينظر احليوان) ٤٢( : ُّالذي جيز به الشعر والصوف, وطائر حرق اجلناج: َ

ّإذا نسل ريشه, كأنه حيرتق فيسقط َواجللامن. َ  .لالشديد الطو: ِّشفرتاه, وليل التامم: َ
 .٢/٣١٦: املصدر السابق) ٤٣(
 .٢٧٣: ديوان األعشى) ٤٤(
ًطائر ضخم الرأس يصطاد العصافري, ومن أسامئه أيضا : , والرصد٣/٤٣٧احليوان ) ٤٥(

 .٢/١٠٠٩: , والعمدة)وقى: (القاموس املحيط. األخيل واألخطب



  )٢(اجلزء ) ٨٦( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٤٣٢

ٍدعا رصد يوما عىل غصن شـوحط َ ْ ْ ٌِ ً َُ 
 

ُوصاح بذات البني منها غراهبـا  ِْ ِ 
 

 ٌةْ وغربــٌطٌأتــرصيد وشــح: تفقلــ
 

ــا واغرتاهبـــا  ــذا لعمـــري نأهيــ ــ ُفهـ ُِ 
 

 هنا مل يتشاءم من صوت الغراب والرصد فحسب, اديّ أن عاًويبدو واضح
ّوإنام تشاءم من اسميهام واسم شجرة الشوحط معهام, فالعرب يتطريون من 

, فالرصد من الترصيد وهو الربد, والشوحط )٤٦(أشياء كثرية من جهة التسمية
 .من الشحط وهو البعد, والغراب من الغربة

همت يف تكوين مفهوم العيافة فاجلاهليون استمدوا من اللغة عنارص أس
والزجر, وكانوا يقيسون النظائر اللغوية بالنظائر احلياتية, ويقارنون بني األلفاظ 
َّاملتشاهبة واملتباينة يف ضوء حدسهم اللغوي, وهذا ما يتبني من قول سوار بن 

ًاملرضب متطري  :)٤٧( من شجريت الغرب والباناّّ
ــــى الطــــائران ببــــني لــــيىل  ِتغنّ

 

ِني مــن غـــرب وبــانعــىل غــصن  ِ ْ َ 
 

ــان أن بانــت ســليمى ُفكــان الب ْ ُ 
 

ِويف الغــرب اغــرتاب غــري دان  ُ ٌ ْ َ 
 

 .فاشتق االغرتاب من الغرب, والبينونة من البان
 :)٤٨(ويتضح كذلك يف قول جران العود
ِجـرى يـوم رحنـا بـاجلامل نزفــُّها ُ ْ ُ 

 

ُعقاب وشحاج من البني يـربح  َ َّ ٌْ َ ُ 
 

ُفأما العقاب فهـي منهـا   عقوبـةَّ
 

ُوأما الغراب فالغريـب املطـوح  َّ ُ ّ 
 

                                                           

 .٢/١٠١٢: العمدة) ٤٦(
 .٣/٤٤٠: احليوان) ٤٧

 .البعيد: ّلغريب املطوح, وا٣/٤٤١: املصدر السابق) ٤٨(
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٤٣٣

 .فقد اشتق من العقاب العقوبة, ومن الغراب الغريب
ومل يقف تشاؤم العرب عىل ما ذكر من طري وحيوان ونبات فقد تشاءموا 
بطيور أخرى كاجلراد والبازي والرخم والوطواط والبوم وطيور الليل عامة, 

, وتشاءموا من )٤٩( والقعيدة والنطيحوبحيوانات أخرى كالثور األعضب واألبرت
ً ألهنا حتمل الظعائن وتشتت اخلالن وتفرقهم, حتى إن عوفاًاإلبل أيض ّ  اّ
ّ ذم النّاس الذين يتشاءمون من الغراب, ورأى أن التشاؤم من اإلبل )٥٠(ّالراهب ّ

 :)٥١(أوىل
ٍغلط الذين رأيـتهم بجهالـة ْ َ َ 

 

ُيلحــون كلهــم غرابــا ينْعـــق  َ َ ً ْ َ َُ ُ ُّ َْ 
 

َّا الــذنب إال لألبــاعر إهنــامــ ِ َّ ُ َّ 
 

ــرق  ــشت مجــيعهم ويف ــا ي ُمم ِّ ْ ُ ُُّ ِ 
 

 ما قد يصدر عن اإلنسان واحليوان من أفعال اًويدخل يف الطرية أيض
 :)٥٢(ًالوحركات كالتثاؤب والعطاس, وها هو ذا امرؤ القيس يتشاءم بالعطاس قائ

ٍوقد أغتدي قبل العطاس هبيكل ِ َ ُ 
 

َشديد مشك اجلنْب ف  ِّ َ َ ِعم املنَطقِ َّ ُ ِ ْ 
 

فكان الشاعر يذهب للصيد قبل أن يستيقظ النّاس من نومهم ويسمع 
 .عطاسهم فيتشاءم بذلك

                                                           
. ٦/٧٩٧: ّ, واملفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم١٠٠٩−٢/١٠٠٨: العمدة) ٤٩(

ما أتاك من ورائك : مقطوع الذنب, والقعيدة: مكسور القرن, واألبرت: واألعضب
 .ما استقبلك من أمامك من طائر أو ظبي أو وحش: من ظبي أو طائر, والنطيح

 .٢٧٦: نظر ترمجته يف معجم الشعراءكاهن وشاعر جاهيل, ي) ٥٠(
 .١/٣٤٩: الزهرة) ٥١(
). عطس(انفجار الصبح, اللسان : وقيل معنى العطاس. ١٧٢: ديوان امرئ القيس) ٥٢(

 .ممتلئ اجلوف: ّشديد مغرز اجلنب يف الصلب, وفعم املنطق: ّوشديد مشك اجلنب
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٤٣٤

ولكن مل يكن النّاس مجيعهم يف العرص اجلاهيل يؤمنون بالطرية, وكان 
 اً ال يستند عىل حجة أو منطق أو عقل, ولذلك نرى أناساًبعضهم يرى ذلك ومه
ّا هبا, وقد ندد كثري من الشعراء اجلاهليني هبا, ورأوا أهنا منهم أنكروها ومل حيفلو ٌ ّ

ام, ومن هؤالء الشعراء جحوجهتهم وتدعوهم إىل الرتاجع واإلُّترد النّاس عن 
ْخزز بن لوذان السدويس الذي يقول َ ُ َ ُ)٥٣(: 
ـــــــك مـــــــن بغـــــــا  ال يمنعنّ

 

ــــــتامئم  ــــــد ال  ِء اخلــــــري تعقي
 

ــــت ال ــــدوت وكن ــــد غ  ولق
 

ِأغـــــدو عـــــىل واق وحـــــاتم  ٍ 
 

 فــــــإذا األشــــــائم كاأليــــــا
 

ــــائم  ــــامن كاألش ــــن واألي  ِم
 

 وكــــــــــذاك ال خــــــــــري وال
 

ِرش عـــــــىل أحـــــــد بـــــــدائم  ٍ ّ 
 

َوينصح احلارث بن حلزة اليشكري املزمع عىل الرحلة أال يثنيه زاجر الطري  ِّ ِ
 :)٥٤(وال يعوقه الغراب وال احليوان مكسور القرن الذي يأتيه من خلفه

َّيـــا أهيـــا املزمـــع ثـــم انثنـــى ُ ِ 
 

ِال يثنك احلازي وال ا  َ ِ ُشاحجلـْ ِ َّ 
 

ُوال قعيـــــد أعـــــضب قرنـــــه ٌُ ٌْ 
 

ـــع هـــائج  ـــه مـــن مرب ُهـــاج ل َ َِ ٍ ْ َ 
 

ًوزبان بن سيار الفزاري كان ينكر الطرية أيض  مع اً ويدفعها, فقد خرج يوماّ
النابغة الذبياين للغزو, وكان النابغة من املتطريين, فبينام مها يريدان الرحلة 

                                                           

 .الغراب: الرصد, واحلاتم: والواقي. ١٠٢:معجم الشعراء) ٥٣(
. الغراب: والشاحج. زاجر الطري: واحلازي. , ومل أجدها يف ديوان احلارث٣/٤٥٠احليوان ) ٥٤(

 .مكسور القرن, وكانت العرب تتشاءم منهام: الذي يأيت من اخللف, واألعضب: والقعيد
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٤٣٥

ّ النابغة فتطري وعاد, وأما زبان فمىض وعاد من تلك سقطت جرادة عىل ثوب ّ ّ
ّ, فأنشأ يذكر شأن النابغة, ويبني أن الطري ال أثر هلا يف حياة ً غاناماًالغزوة سامل

ًاإلنسان, وأن ما يتحقق منها ليس إال رضب  :)٥٥( من املصادفةاّ
ٌختـــــرب طـــــريه فيهـــــا زيـــــاد ُ َ ْ َ َّ 

 

ُلتخـــــربه ومـــــا فيهـــــا خبـــــري  َ ِ ْ 
 

 ٍ لقـــامن بـــن عـــادَّأقـــام كـــأن
 

ــــشري  ــــه م ــــه بحكمت ُأشــــار ل ُ ْ 
 

ـــــــري إال ـــــــه ال ط ـــــــم أن ّتعل ّ ْ َّ 
 

ــــور  ــــو الثب ــــري وه ــــىل متط ُع ُِّ ُّ ٍ 
 

ـــق بعـــض يشء ـــىل يشء يواف ٍب ٌ 
 

ـــــــري  ـــــــه كث ـــــــا وباطل ُأحايين ُ ُ 
 

 −ّوهذا ما يؤكده طرفة بن العبد الذي رأى أن العواطس والظباء والعقاب 
رزق العبد, وال يدفع التشاؤم منها ما  ال تؤثر يف −ّوهي مما يتشاءم منه العرب 

 :)٥٦(يمكن أن يصيبه
ٌلعمري لقد مرت عواطس مجة ّ ُ ِ ْ َّ 

 

ُومر قبيل الصبح ظبـي مـصمع  َ َّّ ُ ٌ َِّ 
 

ــاح كأهنــا ّوعجــزاء دفــت باجلن َْ ّ 
 

ع  ُمع الصبح شيخ يف بجاد مقنـَّ ٌ 
 

ُفلــن متنعــي رزقــا لعبــد ينالــه ً ِ 
 

ُوهل يعدون بؤساك مـا يتوقـع  َ ْ ََّ ِْ ُ 
 

, وقومه كذلك إذ اًف بن عطية بن اخلرع التيمي ال يعبأ بالطري أيضوعو
 أينام اجتهت وطارت, ايقصدون البالد كام يريدون غري متوجسني من الطري رش

 :)٥٧(ّوال فرق عندهم بني السانح منها والبارح
                                                           

 .اهلالك واخلرسان: والثبور. ٣/٤٤٧: احليوان) ٥٥(
عرب يتطريون من العطاس, مجع عاطس, وكان ال: والعواطس. ١٧٥: ديوان طرفة) ٥٦(

العقاب, وجعلها عجزاء : والعجزاء. صغري األذنني, وقيل هو األقرن: ّواملصمع
 .رضبت به: ّلبياض عجزها, ودفت بجناحها

 .٤١٥: املفضليات) ٥٧(
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٤٣٦

ــــاء ــــب اللق ــــبالد حل ــــؤم ال ِن ِّ ِّ َُ ُِّ َ ِ ُ َ 
 

َوال نتقــي طــائرا حيــث طــارا  ًَ ُ ِ ِ َّ َ 
 

ًســـــنَيح ًا وال جاريـــــا بارحـــــاَ ًِ ِ 
 

َعــىل كــل حــال نالقــى اليــسارا  َ َ ِ ُ ٍ ِّ 
 

ّومل يقترص علقمة بن عبدة التميمي عىل إنكار التطري بل رأى أنه شؤم عىل  ّ
 :)٥٨(ّمن يؤمن به; ألنه يمنعه عن غايته وحتقيق مراده

ُومن تعرض للغربـان يزجرهـا َُّ َ ِ ِ َ 
 

ُعـــىل ســـالمته ال بـــد مـــشؤوم  َّ 
 

 خامتة
ه تطوافة رسيعة, وملحة موجزة عن الزجر والعيافة والطرية يف الشعر وبعد, فهذ

ّ كيف استطاع هؤالء الشعراء أن ينقلوا إلينا صورة صادقة حية ااجلاهيل, وقد بدا جلي
ّعن هذا املعتقد الذي كان له كبري األثر يف العرص اجلاهيل, فمن آمن به وصدقه ضمنه 

 ألفكار الشعراء ورؤاهم وتطلعاهتم وعواطفهم اينً أمًالَشعره الذي كان وال يزال ناق
ًوأحاسيسهم, ومن مل يعتقد به ودحضه مل يأل جهد  .اً يف بيان ذلك يف شعره أيضاُ

وقد جاء اإلسالم ليبني صحة ما ذهب إليه هؤالء الذين رفضوا العيافة 
ل َّ كل العادات السقيمة واملعتقدات املريضة التي ال دور للعقاًوالطرية, دافع

َّوالفكر فيها, فهو الدين القويم الذي رد اجلهل واألوهام واخلرافات وأقر عقيدة 
َالتوحيد, وبني أن اهللا وحده عامل الغيب وبيده وحده قضاء حاجات النّاس  ّ َّ

ِقل ال يعلم من يف الساموات واألرض : ومتطلباهتم; فقد قال سبحانه وتعاىل ْ َ َّ َ َُ َ َ ْ ْ َِ ِ َ ْ ُ
َّالغيب إال اهللاَُّ ِ َ ْ َ َ وما يشعرون أيان يبعثونْ ُ َ ََ ْ ُ َّ ُ َ ََ ُ َْ ]٥٩(]٦٥:النمل(. 

ّ أن الطرية من صنيع أعداء الرسل,ّوبني   وذلك قوله تعاىل عن قوم ّ
                                                           

 .٦٧:ديوان علقمة الفحل) ٥٨(
 .١٣/٢٢٦: وينظر اجلامع ألحكام القرآن) ٥٩(
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٤٣٧

َفإذا جاءهتم احلسنَة قالوا لنَا هذه وإن تصبهم سيئة يطريوا بموسى : فرعون ُ َّ َ ْ َ َ ُ ُ َِ ُ َّ ٌ ْ َ ُ َ ََ ِّ ُ ْ َ ََ ِْ ُ ِ ِِ ِ َ َ ُ ْ
ِومن معه أال إ َ ُ َ ْ ََ َنام طائرهم عنْد اهللاَِّ ولكن أكثرهم ال يعلمونَ َ َُ ْ َ ْ ُ ََ َْ َ َّ َُ ُْ َ ِ ِ َِ َّ ]٦٠(]١٣١:األعراف(  

نحن : فقد كان آل فرعون إذا أصابتهم احلسنة من خصب وسعة وعافية قالوا
ّجديرون هبا, وإن تصبهم سيئة من بالء وقحط يطريوا بموسى ومن معه فيقولون َّ هذا : َ

 .ّابنا شؤمهم, وإنام الشؤم بكفرهم وتكذيبهم بآياته ورسلهبسبب موسى وأصحابه, أص
 إلبداهلا بالفأل  بنفي الطرية وحتريمها, ودعا رسول اهللا اًوجاءت السنة الرشيفة أيض

الكلمة الصاحلة يسمعها «: وما الفأل? قال:قالوا» ال طرية, وخريها الفأل«: احلسن فقال
 .)٦٢(»لفأل الصالحة وال طرية, وأحب اال عدوى وال هام «اًأيضوقال . )٦١(»أحدكم

ُّوهكذا كان اإلسالم حيث عىل التفاؤل الذي يقوي العزيمة, وحيض عىل العمل 
ويدعو اإلنسان إىل التقدم, يف حني تكرس الطرية نيته وتثنيها, وتصده عن وجهته, فال 

ٍحيقق مرامه وأهدافه بسبب خرافات وأوهام ال جيوز لعاقل فطن أن يعتقد هبا ِ َ. 
 املصادر واملراجع
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 .م١٩٨٥ , دار املعارف, القاهرة٢حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم ط: ديوان النابغة الذبياين −١٧
 .م١٩٨٥ , مكتبة املنار, األردن٢إبراهيم السامرائي, ط.األصبهاين, حتقيق دأليب بكر : الزهرة −١٨
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  ٤٣٩

 
 
 

 سلوب الرتكيب اإلضايفأثر التشبيه البليغ بأ
  يف بناء الصورة الفنية يف شعر أيب متام

 
 )∗(عبد اهلادي خضري. د

ل الصورة البالغية, فاعلية لغوية خالقة, تعمل يف بنية النص الشعري, ِّمتث
 .للتعبري عن األفكار واألحاسيس, وجتسيمها

نه من ُّ وجودته متأتية من متكالتشبيه واحد من وجوه نشاط خيال الشاعر,و
اختاذ املوقف املطلوب, ولذا إىل  املناسب يف نفس املتلقي, ودفعه إحداث التخييل

 عن ًال النتباه الشعراء فضاًكان التشبيه أول وجوه الصورة البالغية, وأكثرها جذب
 واقرتنت جودته اًفقد بدأ اإلحساس بأمهيته يف الشعر مبكر. رواة الشعر ونقاده

 :ودة الشعر نفسه, فها هو الفرزدق يسجد حني يسمع تشبيه لبيد يف قولهبج
ِوجال السيول عن الطلول كأهنـا ُ 

 

ُزبــــر جتـــــد متـــــوهنا أقالمهــــا  َ ٌُّ 
 

 .)١(»إنا نعرف مكان السجود يف الشعر, كام تعرفونه يف القرآن«: ويقول
اع, هي يف وتتفاوت فنية الصورة التشبيهية بتفاوت أنواع التشبيه, هذه األنو

حقيقتها, رضوب للخيال الذي خلقها, إذ تتفاوت درجة اخليال, يف كل لون من 
                                                           

 . العراقباحث يف األدب والبالغة من) ∗(
 .١/٤٦٢:  املوازنة)١(



 )٢(اجلزء ) ٨٦( املجلد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٤٤٠

 أم اً أم مركباً مفرداًألوان التشبيه, بتفاوت تركيب أسلوبه, سواء أكان تشبيه
, السيام األخري منه, أي التشبيه البليغ, ألن حذف أداة اً, أم بليغاً أم مقلوباضمني

َّاالكتفاء من أركان التشبيه, باملشبه واملشبه التشبيه ووجه الشبه, و به فقط, يوهم َّ
كأن ال حدود بينهام, ويف ذلك مبالغة وإغراق يف االدعاء بأن احتادمها, ويبدوان 

 ملا قامت احلاجة إىل التشبيه ًاملشبه هو املشبه به نفسه, ولو كانا كذلك حقيقة
 وجه الشبه جيب أن يكون , فقاعدة التشبيه تقوم عىل فرضية مؤداها أنًالأص

أقوى وأوضح يف املشبه به منه يف املشبه, والتشبيه إنام يقوم عىل هذا التفاوت 
بينهام, إذ يعمل املشبه به عىل تقريب صورة املشبه وحقيقته إىل ذهن املتلقي, ولذا 

ًعد التشبيه نوع ة أما التشبيه البليغ فإنه جيعل طريف التشبيه عىل درج.  من املقايسةاُّ
واحدة من قوة وجه الشبه, وهو ما حيققه حذف األداة, أما حذف وجه الشبه فإنه 

 أمام الذهن لتصور أكثر من لون من ألوان العالقة التي تربط اًيفتح املجال واسع
 . ذلك بصفة أو صفات جرى ذكرها يف الكالمَّطريف التشبيه, دون أن حيد

 بتباين تركيب − اًهي أيض − عىل أن قوة اخليال يف التشبيه البليغ تتباين
 :)٢(أسلوبه, الذي ينقسم عىل رضوب, أشهرها

  :, كقول أيب متام من الرضب األولاملشبه واملشبه به, مبتدأ وخرب, أو ما أصله مبتدأ وخرب −١
ًهو الغيث, لو أفرطت يف الوصف عامد ُ ْ ُ  اَ

 

ُألكــذب يف مدحــه مــا كنــت كاذبــا  َ)٣( 
 

 :ومثال الرضب الثاين, قوله. يغ بأسلوب املبتدأ واخلربتشبيه بل) هو الغيث: (فقوله
ٍإن احلاممني من بيض ومن سـمر ُ ْ َ ٍَ 

 

ِدلوا احليـاتني مـن مــاء ومـن عـشب  ُ ُ ٍ 
 

                                                           
 .٢٩٢−٢٩١: , والبالغة والتطبيق١٥٦−١٥٤: علم أساليب البيان:  ينظر)٢(
 .١/٢٤١:  الديوان)٣(



 عبد  اهلادي خضري.  د−أثر التشبيه البليغ 
  

٤٤١

تشبيه بليغ بأسلوب ما أصله مبتدأ ) دلوا احلياتني... إن احلاممني: (فقوله
 :وكذلك قوله. وخرب

ـــز ــؤادك من ــسى ف ــا أم ِولطامل َ ُ ُ ً الَ
 

ـــــة ل  ًوحمل َّ ــــــزلَ ـــــاء ذاك املن  ظب
 

 .اًتشبيه بليغ بأسلوب ما أصله مبتدأ وخرب أيض) ًالزـأمسى فؤادك من: (فقوله
املشبه مقصور عىل املشبه به وحمصور معه يف حدود مدلوله, وذلك  −٢

 :, كقولهبأسلوب القرص واحلرص
ًأأيامنــــا مــــا كنــــت إال مواهبــــ َ َّ َِ َ  اَ

 

َوكنــت بإســعاف احلبيــب حبائبـــا  ِ ِ ِ ُ 
 

ْسنُغ ًرب جتديدَ ُ ُ لعهدك يف البكـااِ ِ ِ 
 

ــا  ـــام إال غرائب ــام كنــت يف األي  )٤(ِف
 

تشبيه بليغ بأسلوب ) إال غرائبا.. فام كنت(و) ِما كنت إال مواهبا: (فقوله
 .القرص واحلرص

 : كقوله)مفعول مطلق(املشبه به مصدر مبني للنوع  −٣
َترصح الدهر ترصيح الغامم هلا َ َُ ّ 

 

ِ طاهر جنبَعن يوم هيجاء منها  ٍ 
 

َترصح الدهر ترصيح الغامم: (فقوله َُ  .تشبيه بليغ بأسلوب املفعول املطلق) ّ
 :, كقولهاملشبه به حال من املشبه −٤

ُبمدامــة تغــدو املنــى لكؤوســها ْ ٍ ُ 
 

ْخــو  ــرضاءًالَ ــسـَّراء وال ِ عــىل ال َّ َّ 
 

 .أي معينة تشبيه بليغ بأسلوب احلال) ًالخو... تغدو املنى(فقوله 
 :, كقوله من األولشبه واملشبه به مربوطان بحرف اجلر, سواء تقدم املشبه أو املشبه بهامل −٥

ُّفلـــــام رآه اخلرميـــــون والقنـــــا َُّ ّ 
 

ــه مغيــث األســافل  ــل أعالي ِبوب ٍَ ُ ْ َ 
 

                                                           
 .١/٢٣٨:  الديوان)٤(



 )٢(اجلزء ) ٨٦( املجلد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٤٤٢

) القنا(فهو تشبيه بليغ ربط فيه املشبه ) القنا كالوبل(أي ) القنا بوبل(فقوله 
 :وكقوله من الثاين ) اءالب(بحرف اجلر ) الوبل(به به باملش

ًسأوطئ أهل العـسكر اآلن عـسكر ْ َُ َ ِ َ ْ  اِ
 

ـــم  ِمــن الــذل حمــاء لتلــك املعال َ ً َّ ِّ ُّ 
 

فهو تشبيه بليغ ربط فيه ) الذل كالعسكر(أي ) عسكر من الذل: (فقوله
 ).من(بحرف اجلر ) عسكر(باملشبه به ) الذل(املشبه 

 :, كقولهٌاملشبه به مفعول به −٦
ْمن كل قر َ ِّ ْ ًم يرى اإلقدام مأدبـةِ َ َ ٍ 

 

ًإذا خــدا معلــام  ُ َ َ بالــسيف أو وســجاَ ََّ ِ 
 

 .تشبيه بليغ بأسلوب املفعول به) يرى اإلقدام مأدبة: (فقوله
 :, كقوله إىل املشبهاًاملشبه واملشبه به يف تركيب إضايف, نلمس فيه املشبه به مضاف −٧

ـــــة ـــــوب عافي ـــــسك اهللاُ ث ٍألب َ َ َ 
 

ُيف نومــك املعــرتى ويف   َ ْأرقــكِ ِ)٥( 
 

تشبيه بليغ بأسلوب الرتكيب اإلضايف إذ أصل التشبيه ) ثوب عافية: (فقوله
العافية ( فصار التشبيه اً بليغاًجرى حذف أداة التشبيه لكونه تشبيه) العافية كالثوب(

 ).ثوب العافية(فصار التشبيه ) عافية(إىل املشبه ) ثوب(ثم أضيف املشبه به ) ثوب
يه البليغ هو الذي سندير عليه كالمنا يف بحثنا عن وهذا اللون من التشب

 .التشبيه البليغ يف شعر أيب متام
 بني التشبيه البليغ واالستعارة

 كبري يف كتب البالغة والنقد ٍلطخلض مبحثا التشبيه البليغ واالستعارة َّتعر
ذف أداة التشبيه ووجه ُالقديمة عندنا, وذلك ألن التشبيه البليغ قد جرى فيه ح

                                                           
 .٢/٩٥:  الديوان)٥(
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٤٤٣

, بام سمح بحدوث مثل هذا اخللط, حتى عند أشهر البالغيني والنقاد اًلشبه معا
 :العرب, فها هو أبو هالل العسكري يعد قول الوأواء الدمشقي

ًوأسبلت لؤلؤ ْ ْ من نرجس وسـقتاَ ٍ 
 

ُ وعضت عىل العنّاًورد  ْ ِاب بـالربدّ َ َ 
 

لدمع فشبه مخسة أشياء بخمسة أشياء, يف بيت واحد ا«من أتم التشبيه 
َباللؤلؤ والعني بالنرجس واخلدود بالورد واألنامل بالعناب والثغر بالربد َ«)٦( ,

... تشبيه مخسة بخمسة«, فهو عنده اًرشيق القريواين أيضوهو ما ذهب إليه ابن 
, كام أنه أورد كالمه هذا يف مبحث التشبيه ال )٧(»وأتى به بغري آلة التشبيه

ن هذا البيت هو من التشبيه ال من أ الستعارة بام يؤكد رسوخ قناعته,ا
 تنبه بالغيون آخرون عىل أن ما ورد يف البيت هو استعارة عىل حني. االستعارة

ال تشبيه, ومن هؤالء ابن األثري, الذي توقف عند هذه القضية يف بحثه 
) رةالفرق بني التشبيه واالستعا( يف كتابه, سامه اًلالستعارة, وخصص هلا مبحث

وهذا التشبيه املضمر األداة قد خلطه قوم «: عىل هذا الغلط اًفقال منبه
 أن الفيصل يف هذا اً مؤكد)٨(»باالستعارة,  ومل يفرقوا بينهام, وذلك خطأ حمض
كر طرفا التشبيه يف الكالم فهو ُاملوضوع هو ذكر طريف التشبيه, أو أحدمها, فإذا ذ

 هذا فإن االستعارة ال وعىل«: ذف أحدمها, فهو استعارة, يقولُحتشبيه, أما إذا 
ُتكون إال بحيث يطوى ذكر املستعار له, الذي هو املنقول إليه, وي  بذكر ىكتفُ
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٤٤٤

ّويالحظ أن ابن األثري نص عىل حذف املشبه . )٩(»املستعار الذي هو املنقول ّ
 ,حتى يكون الكالم استعارة) املستعار(واالكتفاء باللفظ املنقول ) املستعار له(

املشبه به, واالكتفاء بالزمة من لوازمه ) املستعار منه(ز حذف ومل يرش إىل جوا
, وما ذكره )االستعارة املكنية(املشبه, وهو ما يعرف بـ) املستعار له(تنسب إىل 

 ).االستعارة الترصحيية(ابن األثري هو ما يعرف بـ
ا اخللط واحلقيقة أن القايض اجلرجاين, قد سبق ابن األثري يف التنبيه عىل هذ

وربام جاء من هذا الباب ما يظنه الناس استعارة, وهو «:  البالغيني, إذ قالعند
 فيها َّدُ من االستعارة, عاًل, فقد رأيت بعض أهل األدب, ذكر أنواعَثَتشبيه أو م
 :قول أيب متام

ُواحلــــب ظهــــر أنــــت راكبــــه ُ َُّ ٌ 
 

ُفـــإذا رصفـــت عنانـــه انـــرصفا  ِ َ 
 

 معنى البيت أن احلب مثل ظهر, ُولست أرى هذا وما أشبهه استعارة, وإنام
أو احلب كظهر تديره كيف شئت, إذا ملكت عنانه, فهو إما رضب مثل أو تشبيه 

في فيها باالسم املستعار عن األصل, ونقلت ُيشء بيشء, وإنام االستعارة ما اكت
 وعىل وضوح كالم القايض اجلرجاين, )١٠(»العبارة فجعلت يف مكان غريها

ّتشبيه البليغ واالستعارة, إال أنه مل يسلم من الوقوع فيام حذر ومتييزه املبكر بني ال
 :منه, فها هو يعد قول مسلم بن الوليد
 ُظلمتك إن مل أجزل الشكر إنـام

 

َّجعلت إىل شكري نوالك سلام  ُ َ 
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 .٤١/ الوساطة )١٠(
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 :من االستعارة, وراح يفاضل بينها وبني االستعارة يف قول أيب متام
ـــة ـــي يف مه ـــا رض أروع يرتق ٍم َ َّ 

 

ِء أن ال يرتقـــي يف ســـلمروعـــا  َّ 
 

ومن يدقق النظر يف قول مسلم بن الوليد, جيد أن ما جاء فيه هو تشبيه بليغ, 
واملشبه به ) نوال(فذكر املشبه ) َّنوالك سلام... جعلت: (ال استعارة, فقد قال

 ., وهو تشبيه بليغ بأسلوب املفعول به)َّسلام(
 أن تعليقاته النقدية عىل األبيات, أما اآلمدي فإنه, وإن مل يعرض للموضوع, إال

 :أوضحت, كذلك, اختالط املفهومني يف ذهنه, فحني يعرض لقول الشاعر
ْوالجتذبت فرش من األمن حتتكم ُْ ِ ٌ ُ ْ َ ِ ُ 

 

ُهي املثل يف لـني هبـا واألرائـك  َ 
 

ًوجعل لألمن فرش«: اًيقول معلق ْ وهذه استعارات يف غاية القباحة ... اُ
 ومن تعليقه هذا يتوضح أن قول الشاعر )١١(»صوابواهلجانة والبعد من ال

استعارة, ولكن إنعام النظر فيه يبني أنه تشبيه بليغ ال ) فرش من األمن(
, وهو ما أشار )فرش(واملشبه به ) األمن(استعارة, ألنه ذكر يف التشبيه املشبه 

ّفرصح بذكر طريف التشبيه هو ) اًجعل لألمن فرش(إليه اآلمدي نفسه بقوله 
 ., وحقيقته أنه تشبيه بليغ بأسلوب حرف اجلراًضأي

ًأما أبو هالل العسكري الذي الحظنا أنه عد قول الوأواء الدمشقي تشبيه  ال اّ
ّ بني عد مثل هذه التشبيهات, من اًاستعارة, فإننا نجده يف مكان آخر من كتابه مرتدد

جتىل يف تعليقه عىل قوله  يف ذلك إىل ذوقه, وهو ما ًالتشبيه البليغ أو االستعارة حمتكام
َّهن لباس لكم وأنتم لباس هلن :تعاىل ٌ َ َ ٌ َ َُّ َ ِ ِْ ُْ ْ َ ُ َ ُ]معناه فإنه يامس املرأة «: إذ يقول ]١٨٧: البقرة

وحيتمل أن . واالستعارة أبلغ, ألهنا أدل عىل اللصوق وشدة املامسة. وزوجها يامسها
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٤٤٦

يكون كل واحد منهام إهنام يتجردان وجيتمعان يف ثوب واحد ويتضامان, ف: يقال
 .)١٢(» بغري أداة التشبيهاًزلة اللباس, فيجعل ذلك تشبيهـلآلخر بمن

واحلقيقة أن ما جاء يف اآلية الكريمة, هو تشبيه بليغ, ال استعارة, فقوله 
ْهن لباس لكمتعاىل  ُ َ ٌ َ َِّ ُ ]مشبه ومشبه به, وكذلك قوله تعاىل  ]١٨٧: البقرة ْوأنتم ُ ْ َ َ

َّلباس هلن ٌ َُ َ ِ]فهام تشبيهان بليغان بأسلوب املبتدأ واخلرب ]١٨٧: البقرة. 
ْأنزل : د العسكري حكمه الذوقي هذا وهو يعرض لقوله تعاىلَّوقد أك ِ ْ َ

َعلينَا مائدة من السامء تكون لنَا عيدا ألولنَا وآخرنا َ ً َِ ِ ِ ِ ِ َِ َّ َ َْ ً َُ َُ ِ َ َّ َ َ ]اً شارح فيقول]١١٤: املائدة :
عارة أبلغ, ألن العادة جرت يف األعياد بتوفر الرسور حقيقته ذات رسور, واالست«

 .)١٣(»عند الصغري والكبري, فتضمن العيد من معنى الرسور ما ال تتضمن احلقيقة
 ال استعارة, فقد جرى ذكر املشبه اًوما يف هذه اآلية الكريمة تشبيه أيض

ًمائدة[ َ ِ الل العسكري يف وربام غاىل أبو ه. , ومل حيذف أحدمها]اًيدِع[ واملشبه به ]َ
 :ّاحتكامه للذوق, حتى عد ما هو من املجاز املرسل استعارة, كقول الشاعر

ــوم ــأرض ق ــسامء ب ٍإذا ســقط ال ُ 
 

 )١٤(رعينـــاه وإن كـــانوا غـــضابا 
 

ِجتري بأعيننَا: وقوله تعاىل ُ ْ َ ِ ِ ْ َ]١٥(]١٤: القمر(. 
 والغريب أن أبا هالل العسكري الذي احتكم إىل الذوق يف توجيه الكالم,

 أم استعارة, يسارع يف ختطئة من يقول إن مثل هذه األقوال من اًأكان تشبيه
                                                           

 .١٨٧/واآلية من سورة البقرة . ٢٧٦/ الصناعتني )١٢(
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 .٢٨٣/ الصناعتني )١٤(
 .١٤/ واآلية من سورة القمر ٢٩١/ن . م)١٥(



 عبد  اهلادي خضري.  د−أثر التشبيه البليغ 
  

٤٤٧

 :التشبيه ال االستعارة, كام يف تعليقه عىل قول الشاعر
ــا ــامر نحوره ــدهيا ث ُفغطــت بأي َ ْ 

 

 ُكأيدي األسـارى أثقلتهــا اجلوامــع 
 

ثامر نحورها, وما شاكله من باب : وعند بعضهم أن قوله«: اًفيقول معلق
والصحيح أنه من باب االستعارة ألنه نقل . شبيه, وليس هو من االستعارةالت

 العلامء االستعارة, ويف هذا الباب منه يشء َّدَالعبارة من يشء إىل يشء, وهبذا ح
 .)١٦(»كثري أوردته عىل علم به

يمكن أن حيمل عىل االستعارة كام يمكن ) ثامر نحورها(ونحن نرى أن قوله 
ّه, فإذا قلنا إنه شبه نحورها بالشجرة ثم حذف املشبه به وجاء أن حيمل عىل التشبي
ّنه شبه نحورها بالثامر نت استعارة مكنية, أما إذا قلنا إكا) ثامر(بالزمة من لوازمه 

 بأسلوب الرتكيب اإلضايف, والنشك اً بليغاًفيكون تشبيه) جلني املاء(عىل طريقة 
شبيه النحور بالشجرة, فالذوق الذي يف أن تشبيه النحور بالثامر أمجل صورة من ت

 بغري أداة أم استعارة, اًاحتكم إليه أبو هالل العسكري يف ترجيح كون الكالم تشبيه
 . ال استعارةاً بليغاًهو الذي يدفعنا إىل تفضيل أن يكون ما جاء يف البيت تشبيه

ويبدو أن عبارة أيب هالل العسكري األخرية, توضح سبب اخللط الذي وقع 
هو وغريه من البالغيني والنقاد العرب, ذلك أهنم اقترصوا يف التفريق بني فيه 

رف هبا إىل يشء مل ُالتشبيه واالستعارة, عىل أن االستعارة هي نقل للعبارة من يشء ع
يعرف هبا, ومل يذكروا العنرص األهم هنا, وهو ذكر طريف التشبيه أو أحدمها, وملا 

حي ظاهر العبارة فيها بحصول هذا النقل, كام يف كانت بعض أنواع التشبيه البليغ يو
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تفاوت ) ثوب عافية(أو قول أيب متام قبله ) ثامر نحورها(قول الشاعر السابق 
البالغيون يف محل مثل هذا الكالم عىل التشبيه أم عىل االستعارة, فمن اكتفى بالنقل 

ًه عده تشبيهّ لالستعارة عده منها, ومن التفت إىل ذكر املشبه واملشبه باًرشط  .اّ
وحتى عبد القاهر اجلرجاين, الذي كان عىل وعي تام بالفرق بني التشبيه البليغ 
. واالستعارة, وأفاض يف رشحهام, والتمثيل هلام, مل يسلم من الوقوع يف هذا اخللط

 : للتفريق بني التشبيه واالستعارة, ابتدأه بالقولاًلقد خصص عبد القاهر مبحث
ُ قصد إجراؤه عىل غري ما هو له ملشاهبة بينهام كان ذلك اعلم أن االسم إذا«

َأحدمها أن تسقط ذكر املشبه من البني حتى ال يعلم : عىل ما مىض من الوجهني ُ ّ
ْعنّت لنا ظبية(من ظاهر احلال أنك أردته, وذلك أن تقول  وأنت تريد امرأة ) َ

كل واحد من والوجه الثاين أن تذكر ... وأنت تريد املمدوح) اًوردنا بحر(و
وقد كنت ذكرت فيام تقدم أن )... هند بدر(و) زيد أسد(املشبه واملشبه به فتقول 

 .)١٧(»يف إطالق االستعارة عىل هذا الرضب الثاين بعض الشبهة
ّ الفيصل يف عد الكالم من التشبيه أو ًالويتابع عبد القاهر كالمه جاع

ًلكالم جموز يف ااًاالستعارة, ذكر طريف التشبيه أو أحدمها رصحي  تسمية ما هو اّ
فأما «: يضاح غرض الكالم ومضمونه, يقول, إذا كان القصد منه إاًاستعارة تشبيه

ُ فغري ممنوع وال غريب إال أنه عىل أنك خترب عن الغرض وتنبئ عن اًتسمية األول تشبيه ُ
 .)١٨(» فالاً له رصحيًامضمون احلال, فأما أن يكون موضوع الكالم وظاهره موجب
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كن أن ختتلط باالستعارة, تنبه عبد القاهر عىل رضوب من التشبيه البليغ, يمثم ي
ُتلف يف االسم إذا وقع فيها أيسمى استعارة أم ال يسمى, ُإن احلالة التي خي«: فيقول

زلته, أعني أن يكون خرب كان ـ منًالَّزـوهي احلالة التي يكون االسم فيها خرب مبتدأ أو من
ألن هذه األبواب كلها أصلها مبتدأ وخرب, أو يكون ) علمت ( لبابًا ثانيًالو مفعوأ

والشك يف أن كالمه هذا, هو األساس يف كالم البالغيني الالحقني عىل . )١٩(ً»الحا
 .رضوب التشبيه البليغ, بام يؤكد رسوخ قدم عبد القاهر يف هذا الباب

هل أن ذلك عصمه من الوقوع يف اخللط الذي وقع فيه : ولكن السؤال
ه, بني التشبيه واالستعارة? يمكننا اإلجابة باطمئنان, إن عبد القاهر استطاع غري

أن يعرض للفروق الدقيقة بني التشبيه البليغ واالستعارة, وبشكل متميز, وبام مل 
نجده عند غريه من البالغيني السابقني عليه أو املعارصين له, ولكن من متابعتنا 

نجد أنه مل يسلم ) دالئل اإلعجاز(ا يف كتاب لبعض شواهد االستعارة التي اختاره
ينطلق من حقيقة يؤمن ) النظم(ّمن الوقوع فيام حذر منه, فهو حني يعرض نظريته يف 

ًهبا ويقررها ابتداء, وهي أن األلفاظ املفردة ليست بذات قيمة خارج السياق, أو 
 عىل ما ًالدلي − النظم الذي ينتظمها, فقيمتها مكتسبة من النظم الذي ترد فيه, ويسوق

 من األلفاظ التي تفاوت احلال هبا بني القبول والرفض أو اجلامل اً عدد− ذهب إليه
 بام يقول, مل يكتف باأللفاظ املفردة اًوعدمه من نظم إىل آخر, ولكي يزيد قارئه اقتناع

, يتفاوت اً أن حسنها هي أيضاًمطلقة, بل أورد كذلك بعض األلفاظ املستعارة, مؤكد
ومن رس هذا الباب أنك «: يقول... سب النظم الذي ترد فيهظم إىل آخر وبحمن ن

ترى اللفظة املستعارة قد استعريت يف عدة مواضع, ثم ترى هلا يف بعض ذلك مالحة 
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 :ال جتدها يف الباقي, مثال ذلك, أنك تنظر يف لفظة اجلرس يف قول أيب متام
ُال يطمــع املــرء أن جيتــاب جلتــه ََ َّ ُُ 

 

 ُ له العمـلاًما مل يكن جرسِبالقول  
 

 :وقوله
ِبرصت بالراحة الكربى فلم ترهـا َ 

 

ِتنال إال عىل جـرس مـن التعـب  ٍ ُ 
 

 : ال تراه يف األول, ثم تنظر إليها يف قول ربيعة الرقياسنًُفرتى هلا يف الثاين ح
ٌنعم ونعم إن قلـت واجبـة: قويل ُِ 

 

 ٌ وعسى جرس إىل نعـم−عسى : قالت 
 

 .)٢٠(» ليس الفضل فيه بقليلا وخالبة وحسنًاًفرتى هلا لطف
استعارة يف األبيات ) اجلرس(فواضح أن عبد القاهر اجلرجاين يعد لفظة 
 تشبيهات وليست استعارات, اًالثالثة, ولكن إنعام النظر فيها يوضح أهنا مجيع

  ففي البيت−كام سبق–وباالستهداء بكالم عبد القاهر نفسه يف أرسار البالغة 
) املشبه( فجعل العمل »ُ له العملاًما مل يكن جرس«ل أبو متام األول قا

, فهو تشبيه بليغ ذكر فيه طريف التشبيه وجاء بأسلوب ما أصله )املشبه به(اًجرس
 .»أن يكون خرب كان«و عىل حد قول عبد القاهر السابق مبتدأ وخرب, أ

) بالتع(ّ حيث شبه »جرس من التعب«: وقال أبو متام يف البيت الثاين
وربط بني املشبه واملشبه به بحرف اجلر, فهو تشبيه بليغ بأسلوب ) اجلرس(بـ

ت الثالث, حيث قال ربيعة حرف اجلر ال استعارة, وكذلك ما ورد يف البي
 فهذا تشبيه بليغ بأسلوب املبتدأ واخلرب, جاء فيه »ٌوعسى جرس إىل نعم«: الرقي
 .اًخرب) جرس(مبتدأ واملشبه به ) عسى(املشبه 
إن البالغي الوحيد من بالغيينا القدماء ممن نجا من : لعلنا ال نغايل إذا ما قلناو

                                                           
 .١١٥ −١١٤/از  دالئل اإلعج)٢٠(
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 :الوقوع يف هذا اخللط هو القزويني, فها هو حني يقف عىل قول أيب متام املشهور
ـــإنني ـــسقني مـــاء املـــالم ف  ال ت

 

ُصب قد استعذبت مـاء بكـائي  ٌّ َ 
 

 :اً وشارحاًيقول معلق
َ فيه دليل, جلواز أن يكون أبو متام شبه املالم وأما قول أيب متام فليس له« ّ

بظرف الرشاب, الشتامله عىل ما يكرهه امللوم, كام أن الظرف قد يشتمل عىل ما 
ّيكرهه الشارب, لبشاعته أو مرارته فتكون التخييلية يف قوله تابعة للمكني عنها, 

يسكن غليل ُأو باملاء نفسه ألن اللوم قد يسكن حرارة الغرام, كام أن املاء 
 .)٢٢(»ّفيام مر, ال استعارة) جلني املاء(ّ عىل حد اً, فيكون تشبيه)٢١(وامُاأل

عىل االستعارة, ) ماء املالم(فكالم القزويني واضح يف جواز محل قول أيب متام 
 عىل اًتشبيه«يب اإلضايف, وهو ما أوجزه بقوله أو عىل التشبيه البليغ بأسلوب الرتك

ثم حذفت أداة التشبيه عىل حد ) املاء كاللجني(ل هذا التشبيه  إذ أص»)جلني املاء(حد 
وهو تشبيه بليغ بأسلوب املبتدأ واخلرب, ثم جرى ) املاء جلني(التشبيه البليغ, فصار 

إىل املشبه ) جلني(تركيب التشبيه بأسلوب الرتكيب اإلضايف, إذ أضيف املشبه به 
 ).ماء املالم(ق عىل قول أيب متام وهو ما يصد) جلني املاء: (فصار التشبيه) املاء(

 :اإلضايف يف شعر أيب متام /التشبيه البليغ
ولعله أفضل من درس الصورة الفنية  −يقول الدكتور عبد القادر الرباعي 

إن «:  بعد بحث معمق يف شعر أيب متام وفهم متميز لفكره− يف شعر أيب متام
... لشديد من طبيعة االستعارةالصفة الغالبة عىل تشابيه أيب متام هي االقرتاب ا

                                                           
 . حرارة العطش)٢١(
 .٢/٣١٤:  اإليضاح)٢٢(
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وهذا تشخيص دقيق , )٢٣(»إن الصفة الغالبة عىل تشابيهه خلوها من األداة
لطبيعة فكر أيب متام وخياله, ذلك أن أبا متام يمثل نقلة نوعية يف الشعر العريب, 
فهو بحق مرحلة متقدمة من مراحل هذا الشعر, إذ استطاع بفكره الواسع 

د أن يقفز بالشعر العريب إىل حالة جديدة عليه, فبعد أن املتحرر, وخياله البعي
 منها, استطاع هذا اً قريب− يف أحسن أحواله −ّكان يدرج عىل األرض أو حيلق 

, فلم اًالشاعر الذي سبق عرصه بأشواط, أن جيعل له جناحني حيلق هبام عالي
ه,  أن ترقى إىل مستوى تفكري−وال من جاء بعدهم - تستطع أفكار معارصيه 

ا, فيام ظلوا هم يبحثون عن احلقيقة يف الشعر كام ًوجنح هو يف خياله بعيد
 .يرضاها العقل وتثبت صحتها التجربة

معدل «ن ة لشعره, والغالبة عليه, حتى إوإذا كانت االستعارة هي السمة املميز
فإننا وجدنا أن تشابيهه , )٢٤(» من جمموع صوره األخرى%٧٠نسبتها يزيد عىل 

 عىل شعره حتى ليمكننا اًكانت غالبة هي أيض) املحذوفة األداة ووجه الشبه(البليغة 
وبام مل نألفه عند من سبقه من ) املذكورة األداة(هنا طغت عىل تشابيهه املرسلة بأالقول 
 بام جيعلنا نقرر أن التشبيه البليغ يمثل قفزة أيب متام األوىل من التشبيه إىل ,الشعراء

اإلضايف, الذي بدا لنا مرحلته  / الثانية فيمثلها التشبيه البليغاالستعارة, أما قفزته
العدد : االنتقالية من التشبيه البليغ إىل االستعارة, معتمدين يف ذلك عىل أمرين, أوهلام

الكبري من تشبيهاته البليغة بأسلوب الرتكيب اإلضايف, التي استطعنا أن نحيص منها 
.  يفوق عدد تشبيهاته يف أي رضب آخر منه, وهو عدداًتشبيه) ٢٤٠(ما يقرب من 

                                                           
 .١٦٥/ الصورة الفنية يف شعر أيب متام )٢٣(
 .١٦٧/ن . م)٢٤(
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وثانيهام هو بنية هذا الرضب من التشبيه يف بعدها عن قاعدة التشبيه القائمة عىل 
ئمة أساس انفصال املشبه عن املشبه به وبقائهام مستقلني, وقرهبا من االستعارة القا

 .ن أحدمها صار ينوب مناب اآلخر حتى إتداخل أحدمها يف اآلخرعىل 
نا مما تقدم أن التشبيه البليغ قائم عىل املبالغة, ألنه خيرق القاعدة البالغية عرف

 من اًانطالق–للتشبيه يف تفاوت املشبه به عن املشبه, إذ جرى العرف البالغي 
 عىل أن يكون وجه الشبه أتم وأوضح يف املشبه به منه −متطلبات الذوق العريب

حذف أداة التشبيه ووجه الشبه, واالكتفاء من يف املشبه, أما يف التشبيه البليغ فإن 
التشبيه باملشبه واملشبه به, جيعلهام نظريين, فريتفع املشبه بالتشبيه البليغ إىل 

فقد صار التشبيه من ) هو الغيث(مستوى املشبه به, وهو ما يتوضح يف قولنا 
ج , وهذه الدرجة من املبالغة مل ختر)هو رجل(الرسوخ والثبات بدرجة قولنا 

, كام قبلت ًال عن طبيعة الذوق العريب, وظل هذا الرضب من التشبيه مقبواًكثري
 .املبالغات الشعرية التي مل خترق املألوف والشائع من أقواهلم وأشعارهم

ِّأو املشبه  -اإلضايف فإننا نلمس أن خيال الشاعر /أما يف التشبيه البليغ
وهو الكامل يف ( جعل املشبه به  يف مبالغته, حني يعمد إىلاً يذهب بعيد−اًعموم

 منه, اًأي يكون جزء) وهو الناقص يف وجه الشبه( إىل املشبه اًمضاف) وجه الشبه
ُ أن يوضح املشبه اً عىل عقب, فبعد أن كان مقرراًوبذلك تنقلب قاعدة التشبيه رأس

يف َبه املشبه ويقربه إىل األذهان صار املشبه هو وسيلة تعريف املشبه به بعد أن أض
ومثال ذلك قول أيب . الك) املشبه( وصار الفرع اًجزء) املشبه به(إليه, فصار األصل 

ّفقرب التشبيه صورة املشبه ) املالم كاملاء(إذ أصل التشبيه ) ماء املالم(متام السابق 
لوضوح صورة ) املاء(إىل ذهن املتلقي بعقد الصلة بينها وبني املشبه به ) املالم(
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ًها يف ذهنه, ثم جعل التشبيه املرسل تشبيهاملشبه به ورسوخ  بعد حذف أداته اً بليغاُ
وهنا تساوى طرفا التشبيه بعد أن جاء بأسلوب املبتدأ واخلرب, ) املالم ماء(فصار 

 يف اً, بل ذهب بعيدِّومع أن هذا مبالغة إال أن خيال الشاعر مل يقف عند هذا احلد
 ).ماء املالم( املشبه, فصار التشبيه إىل) املاء(مبالغته, حني أضاف املشبه به 
 أن خط صور أيب متام الشعرية, قد تطور من −مطمئنني −وهكذا نستطيع القول

ذوف األداة, ثم التشبيه املح) البليغ(املذكور األداة إىل التشبيه ) املرسل(التشبيه 
لتناهي  إىل االستعارة, حيث غاية اخليال واَسلوب الرتكيب اإلضايف, ثم عربالبليغ بأ

 .يف املبالغة الصورية, حني حيل أحد طريف التشبيه حمل اآلخر ويطوي ذكره
 هو ما ملسناه ,هذه الدراسة يف صور أيب متام الشعريةإىل  إن احلافز الرئييس

من سهام النقد الكثرية التي وجهت إىل صور أيب متام االستعارية ومؤاخذهتا يف 
بعدهم,  بام مل يألفه معارصوه أو من جاء − يف عرصه −أهنا خرقت الذوق العريب 
 محل كثري من هذه االستعارات عىل أهنا من التشبيه ال وبعد ما ملسناه من إمكان

 من تلك السهام, ألن أبا متام بذلك مل خيرق اًاالستعارة, فإننا بذلك نرد كثري
ان , وإنام تدرج يف ذلك, حتى كأنه كاً فاضحاًالذوق العريب أو خيرج عنه خروج

من مبالغاته يف ) جرعات(يمهد له كي يتقبل استعاراته, بعد أن يكون قد أعطاه 
 أن طريف − عىل وفق هذا التشبيه −اإلضايف, بعد أن يطمئن /التشبيه البليغ

التشبيه موجودان, وأن أحدمها مل ينب مناب اآلخر, حتى إذا اعتاد الذوق العريب 
 .فزته الكربى نحو االستعارةهذا اللون من التشبيه, قفز به بعد ذلك ق

اإلضايف يف شعر أيب متام منطلقة من /وبذلك ستكون دراستنا للتشبيه البليغ
 :هذه احلقيقة, إذ سنقوم بتقسيم هذه التشبيهات عىل قسمني
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التشبيهات البليغة بأسلوب الرتكيب اإلضايف التي ال يمكن : القسم األول
 .أن حتمل عىل االستعارة

تشبيهات البليغة بأسلوب الرتكيب اإلضايف التي جيوز محلها ال: القسم الثاين
 .اًعىل االستعارة أيض

 مل عىل االستعارةُاإلضافية التي ال حت/التشبيهات البليغة −١
 عىل أننا ال نقصد من وراء هذا التقسيم التقليل من شأن ًالينبغي التنبيه أو

نحن نرى أن اخليال الذي خيلق ًاخليال الذي خيلق التشبيه, إعالء لشأن االستعارة, ف
التشبيه هو ذاته الذي خيلق االستعارة, فلكل منهام نصيبه منه, ومن فكر الشاعر 

 عن معانيه بام يناسب هذه املعاين ودرجة انفعال اً منهام تعبريالوهو يستحرض ك
 هو ما أرشنا غرضناوإنام . الشاعر هبا, والغرض الذي يؤديه كل منهام يف القصيدة

ه قبل قليل, من تدرج أيب متام يف خياالته, كي ال يستفز الذوق السائد, فهو بعد إلي
أن قارب بني األشياء املتباعدة أو التي ال صلة بينها, حتى صارت العالقة بينها 

اإلضايف بام يسمح به اخليال / التشبيه البليغيفمألوفة, عاد ليخلخل هذه العالقة 
 :و حني يقولوتستلزمه طبيعة الشعر ولغته, فه

ــــا ــــة ســــكبت هل ــــة ذهبي ْعنَبي َ ََّ َ ٌ ٌ ِ 
 

ُذهب املعاين صاغة الـشعراء  َ)٢٥( 
 

 درج عليه العرب من تشبيه األشياء النفيسة ّعام) ذهب املعاين( خيرج يف قوله مل
عىل ) الذهب(بالذهب, ولكن خيال أيب متام خطا خطوة أبعد حني جعل املشبه به 

 فحسب, وإنام هي اًسة, وبذلك مل تعد املعاين ذهب من هذه املعاين النفياًنفاسته جزء
معدن لكل نفيس, والذهب واحد منها, كام أن صنعة أيب متام املتميزة قد نرشت 
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يف أصلها ) عنبية(ها عىل هذا البيت, فام دامت هذه اخلمرة املوصوفة يف البيت َيْشَو
هذه املواءمة  يفأن يعلن حضوره, ) الذهب(يف لوهنا, كان البد للجناس ) ذهبية(

ز خمالفة داللية بني ذهبية اللون وذهبية األصل, ليكمل تشبيهه ـالصوتية, التي تكتن
للتشبيه ) اًترشيح(بام يمكن أن ندعوه ) صاغة الشعراء(البليغ بتشبيه آخر هو قوله 
 .بد أن يكون الشعراء صاغة له  فالاًاألول, فام دامت املعاين ذهب

يف هذا اللون من التشبيهات يف  − أبا متام نإ − باطمئنان −يمكن القول 
 عام ألفه الذوق العريب, وما تداوله الشعراء من قبل, اً مل يذهب بعيد−األقل

 خيالف به من سبقه, وهو ما يؤكده حرصه عىل اً جديداًولكنه اختار لنفسه طريق
ابتكار  يف الشعر العريب, سواء عىل مستوى ابتداع املعاين أو اً جديداًأن يكون شيئ

 ملدرسة البديع التي سبقه يف ًنات, بام جعله زعيامِّالصور أو السعي وراء املحس
, اًابتداع مذهبها بشار وأبو نواس ومسلم وأبو العتاهية, ولكنه متيز منهم مجيع

 :ًالفها هو يقول متغز.  هلذا املذهب الشعرياًكي حيمل لواءها رأس
َقد رصف الـرا َّ ِون مخـرة خـدهُؤَ ِّ َ َ َ 

 

ُأظنُّها بالريق منه ستقطبو  ُ ِّ)٢٦( 
 

ًمعرب عن شدة خجل احلبيب من كثرة الناظرين إليه, حتى ) مخرة خده( بالتشبيه اِّ
 مل يكن يف − عىل مالحة املعنى ومجاله -ّاستحالت محرة خده كحمرة اخلمرة, وهو هنا 

ن مصدر  عىل ما تداوله الشعراء قبله من تشبيه اخلد باخلمر, ولكاًتشبيهه إال جاري
سلوب  حني جاء هبا بأاً جديدًتركيبا الصورة  أنه أعاد تركيب−يف رأينا −اجلدة 

, بل زاد املعنى ِّ للخمر, ومل يقف عند هذا احلداّالرتكيب اإلضايف ليجعل من خده معينً
 عن متنع هذا احلبيب وعدم ابتذاله, ولكن اً تعبري− مل متزج اً حني جعلها مخرًالمجا
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ناه احلب, وهام بجامل هذا احلبيب, البد له من ارتشاف هذه اخلمر, الشاعر الذي أض
أي أن متزج باملاء قبل أن ترشب, فال ماء أفضل من ) تقطب(وملا كان البد هلا من أن 

ريق احلبيب, إهنا صورة مجيلة خلقها خيال الشاعر وهو يصور حاله بعد أن هبره مجال 
 .)٢٧(لثغره, حتى تكتمل نشوته وسكره ًال خلده وتقبيًحمبوبه فاهنال عليه لثام

عىل أن قولنا السابق ال يعني أن تشبيهات أيب متام البليغة اإلضافية كلها جرت عىل 
 يف معانيه, اً يف خياله, متميزاًطريقة القدماء وسننهم يف التشبيه, فقد كان الشاعر متميز

 باملعاين ًالفعيامزج بني عمق املعنى ومجال اخليال, لريسم صورة جتعل متلقيه من
 : كي يرسم صورة خاصة به للخوف فيقولاًق بخياله بعيدِّ معها, فها هو حيلًالومتفاع

َقد فضضنا من بيده خاتم اخلـو ِ ِ ْ ِ ْ َ َ َْ 
 

ُف وما كل خاتم مفـضوض  ٍ ُّ ِ)٢٨( 
 

 البيداء التي قطعها, وكيف أهنا حتارص −يف معرض الفخر −يصف الشاعر 
عر بأن املوت حيارصه مرتبص به, جيده أمامه حيثام اإلنسان باخلوف واجلزع, حتى ليش

استدار, يقرب منه مع كل خطوة خيطوها يف البيد, وبوحي من هذه املعاين جعل أبو 
فهو حميط بقاطع البيد إحاطة اخلاتم باإلصبع, ) خاتم اخلوف( فقال ًامتام اخلوف خامت

 لشجاعته ومعرفته من اخلوف ال يعرف طرفاها, ولكنه) حلقة مفرغة(إن هذه البيد 
ِ استطاع بجامله الصبورة القوية أن يفض هذا − لكثرة أسفاره −بالصحراء ودروهبا 

 .اخلاتم, وأن يفلت من دائرة املوت التي أحاطت به من كل جانب
                                                           

ً ومثله قوله متغزال أيضا)٢٧( ً: 
ُلـــوال العيـــون وتفـــاح اخلـــدود إذن ُ 

 

ُمــا كــان حيــسد أعمــى مــن لــه بــرص  ُ 
 

 .١/٥٣٢: الديوان
 .١/٥٩٨:  الديوان)٢٨(
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٤٥٨

استثامر األشكال البالغية التي تسعفه ب باإليقاع الداخيل للبيت, اًكان أبو متام مولع
وغريها, لتذوب يف ... رصيع ورد العجز عىل الصدريف ذلك, من تكرار وجناس وت

أشكال شعرية, تدهشنا هبندستها وتناسقها اللفظي واملعنوي, فهي عىل يد أيب متام 
ٍالفنان, مل تعد جمرد لعبة لفظية أو حمسن خارجي مقحم عىل بنية البيت, فالشاعر  ِّ

ادق إحساسه, وعميق ه يف تصوير صب, ينجح ا خاصًاليستعمل ألفاظه وتراكيبه استعام
معنى  −اإلضايف  /انفعاله, فال غرابة بعد ذلك أن يستثمر أبو متام التشبيه البليغ

 :اً بوصفه مهارة لغوية صورية, يف حتقيق مبدئه هذا, لنستمع إليه مادح− وصيغة
ـــة َثـــم ألقـــى عـــىل درولي ُّ ْ ََ ـــربَّ  ْ ال

 

ـــــ  َك حم ـــــقًالَ ـــــاليمن والتوفي ِ ب ِ ُ 
 

 فحـــوى ســـوقها وغـــادر فيهـــا
 

ِسوق موت طمت عىل كل سـوق  ْ ٍ َ ُ 
 

ّفهــم هــاربون بــني حريــق الــسـ َُ َ 
 

ًـيف صلت   )٢٩(ِ وبـني نـار احلريـقاِ
 

 من اًجاءا واحد) سوق املوت(و) حريق السيف(فالتشبيهان البليغان اإلضافيان 
ّاملعنوية التي عمت هذه األبيات, فهذا الرتديد اإليقاعي  /وجوه املجانسة الصوتية

يف البيت الثالث, مل يكن ) حريق(يف البيت الثاين ولفظة ) سوق(كرار لفظة املتأيت من ت
 ملعنى كان حيسه الشاعر, فهذا اًملجرد خلق التناغم الصويت فحسب, بل جاء جتسيد

 ميمون − عىل قسوته −ّ, إنام ينفذ أمر اهللا فيهم, وعمله الذي بطش بأعدائهاملمدوح 
له هذه التقابلية بني اهلدم والبناء, واملوت موفق, وهنا تقفز إىل ذهن الشاعر وخيا
 لكليهام, فتنبثق الصورة يف خميلة الشاعر من اًواحلياة, حني يكون الفعل الواحد رمز

ختريب سوق هذه املدينة, وقيام سوق أخرى مكاهنا, ولكن أية سوق هذه? إهنا 
 ال تبقي عىل سوق سواها, ثم تكتمل صورة املوت بالصورة التي) سوق موت(
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٤٥٩

) حريق النار(ليقابل هبا ) حريق السيف(خلقها التشبيه البليغ يف البيت الثالث بقوله 
نار السيف ونار احلريق, وهم يف فزعهم ال : التي شبت باملدينة فإذا األعداء بني نارين

يف مه عليهم ممدوحه, لقد استطاع أبو متام َّ من مصريهم الذي حتاًيستطيعون خالص
أن ) حريق السيف(و) سوق املوت(سلوب الرتكيب اإلضايف تشبيهيه البليغني بأ

يضع قارئه يف قلب احلدث, وهو يتصور هذه املدينة وأهلها املفزوعني املطوقني 
ّام فروا ثوحي) حريق النار(و) حريق السيف (باملوت والنار من كل جانب, فهم بني

 .فإن املوت مالقيهم
 واملعنى الذي ا تأيت متوافقة جدإن حركة الصورة التشبيهية يف شعر أيب متام,

قني, ونظرته إىل املعاين يريده أبو متام من ورائها, فخياله ال يشبه خيال الساب
, ختالف نظرة اآلخرين من الشعراء, إنه يعيد ترتيب  يف بعض بعضهاوتداخل

  :األشياء, كام ينظر إليها ببصريته ال ببرص اآلخرين, وهو ما يتجىل يف قوله
ِّبسافر حر ً الوجه لـو رام سـوءةُ ْ َ ِ 

 

ّلكان بجلباب الدجى متلثام  ُ ُ)٣٠( 
 

إن قراءة البيت بإنعام ربام ستوضح لنا بعض ما يف ذهن الشاعر, فهو يف 
 يفر من أرض املعركة ّالآىل عىل نفسه أن يالقي عدوه, وأمعرض املديح بأن فارسه 

ذلك فسيلحقه عار يغطيه  فعل ْإن بالليل, كام فعل غريه, إنه عىل يقني أنه اًمتسرت
طوال حياته, من هنا نشأت هذه التقابلية الفنية بني لبس الدجى وسيلة للفرار, 
ولبس العار نتيجة له, والتلثم بعد ذلك يمكن أن خيفي الوجه, أما العار فإنه 

 .سيحتوي صاحبه احتواء اجللباب
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٤٦٠

ين والزخرفة ن صورة أيب متام متناغمة مع البنية العميقة للمعاإ: يمكن القول
الفنية لأللفاظ, بام جيعله نسيج وحده يف هذا الباب, ومادام كذلك فإن قارئه قارئ 
خاص, ال يكتفي بالوقوف عند ظاهر املعنى, إنام ينفذ إىل أعامقه كي يستطيع أن 

 :اًيفهم مراد الشاعر, يقول مادح
ْأهببت يل ريح الرجاء فأقدمت ََ َ ْ َ ِ َ ْ َ 

 

ُمهمي هبا حتى استبحن مهـ  ُ َ  )٣١(وميّ
 

يه البليغ فمن ينعم النظر يف البيت, سيحس هذا التداخل العجيب بني التشب
افرها خللق صورة فنية متميزة, حتتاج إىل وعي متميز ضواالستعارة واجلناس وت

, االستعارة املكنيةب اإلدراكها, فها هو يشبه الرجاء بالريح, ثم جيعل مهمه سفنً
أيت هذه االستعارة الغريبة للريح وقد ثم ت) أقدمت( بذكر الزمتها وذلك

ولكنه جعلها استباحة أي ) كشفن(أو ) أزلن(اهلموم فلم يقل ) استبحن(
مهمي (يضاف إىل ذلك كله اجلناس الناقص املتمثل يف  للهموم, ًالاستئصا
م ِدْقُ ما يشبه الطباق املعنوي بينهام, فاهلمم تاوغرابته يف أن يكون متضمنً) ومهومي
ثم التزال يف البيت تلك املتوالية املعنوية والفنية الفريدة ... هلموم فتزيلهالتستبيح ا

فاملمدوح أهبب الريح والريح أقدمت اهلمم واهلمم استباحت اهلموم فرتابطت 
  .ا وفنياأجزاء البيت معنوي

 اإلضافية التي جيوز أن حتمل عىل االستعارة/التشبيهات البليغة −٢
نى هو العنرص األبرز املتحكم بشكل الصورة البالغية ن املع إ:يمكن القول

 اًالتي تعرب عنه, ولكن هذا املعنى بعد اختاذه الشكل الفني املناسب, ال يعود ملك
                                                           

 .٢/٤٤٦:  الديوان)٣١(



 عبد  اهلادي خضري.  د−أثر التشبيه البليغ 
  

٤٦١

سلوبية ألله وحده, إنام هناك املتلقون الذين بمقدورهم تشكيله عىل وفق خياراهتم ا
 يتلقون صوره ٍومذاهبهم الفكرية, وما يستشعرونه من معان وأحاسيس, وهم

ّاملجسدة ملعانيه, ومن هنا يمكن أن نسوغ لتفاوت قراء شعر أيب متام يف محل صوره 
سلوب الرتكيب اإلضايف أو االستعارة,  عىل التشبيه البليغ بأ− ضوع بحثنامو -

ّملرتشح عن الصورة  عن املبدع يف إعادة تشكيل املعنى ااًفاملتلقي هنا ال يقل شأن
 وهو ما ملسناه عند بالغيينا ونقادنا القدماء يف بعض ه اخلاصة,تبحسب رؤي

  :ّوقفاهتم عند صور أيب متام, كام مر من موقف القزويني من بيت أيب متام املشهور
ـــإنني ـــسقني مـــاء املـــالم ف ِال ت َ 

 

ُصب قد استعذبت ماء بكـائي  ٌّ َ)٣٢( 
 

 −  كام هو شائع −عىل أنه استعارة ) ماء املالم(إذن يمكن أن حيمل قوله 
ّحيث شبه املالم بالظرف أو الوعاء, ثم حذف املشبه به, وذكر الزمة من لوازمه 

فيام يمكن أن حيمل كذلك عىل أنه تشبيه بليغ . فهي استعارة مكنية) املاء(وهي 
إىل ) املاء(ّسلوب الرتكيب اإلضايف, فقد شبه املالم باملاء, ثم أضاف املشبه به بأ

 ).املالم(املشبه 
عىل أنه تشبيه ال استعارة ربام خيفف ) ماء املالم(أن توجيه قوله ويف اعتقادنا 

نه ستعارته للمالمة ماء, فحني نقول إمن سهام النقد القاسية التي وجهت إليه ال
واملشبه به ) املالم(ّشبه املالم باملاء, فهذا يعني أنه حافظ عىل احلدود بني املشبه 

مناسبة «بدئهم يف حسن االستعارة وهو  بمُّلومل يسمح بتداخلهام بام خي) املاء(
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٤٦٢

ر, أما يف  حتى تصح نيابة أحدمها مناب اآلخ)٣٣(»املستعار منه للمستعار له
, هذا من جانب, ومن جانب آخر )٣٤(»املقاربة يف التشبيه«التشبيه فيكفي لقبوله 

فإن أبا متام حني يشبه املالم باملاء, إنام جيري عىل السنن العريب يف تشبيه كل ما 
ومنه ... ّيستكره من الكالم بالرشاب املر أو السم كالغلظ بالقول أو شدة املالم

ٍفإذا ذهب اخلوف سلقوكم بألسنَة حداد  قوله تعاىل ِ ٍ َِ ْ ََ ِ ْ َُ ُ َ َ َُ ْ َ َْ َ ِ]كام . ]١٩: األحزاب
 ويف كل ذلك إنام )٣٥(»عذب املنطق«و» فالن حلو الكالم«شاع بينهم مثل قوهلم 
وهو كالم  − نفوسهم, فال عجب إذا شبه أبو متام املالم يصورون أثر الكالم يف

 : باملاء, وهو ما يؤكده يف أكثر من موضع من شعره كقوله− اًأيض
َلطمحت يف اإلبراق واإلرعـاد ْ 

 

ِوغدا عيل بسيل لومك غـاد  َّ)٣٦( 
 

) سيل لومك(ّفهو هنا مل يكتف بأن شبه املالم باملاء, وإنام شبهه بالسيل يف قوله 
وأبيات  . عن شدة هذا اللوم وعنفهاً بأسلوب الرتكيب اإلضايف تعبرياً بليغاًتشبيه

 :أيب متام املتضمنة ملثل هذه التشبيهات كثرية كقوله
َمل نسق بعد اهلوى مـاء عـىل ظمـأ ُ 

 

ــة  ــمكــامء قافي ــسقيكها فه  )٣٧(ُ ي
 

  :وقوله
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ــد أخلقــت رممــه ــن محي ُحممــد ب ُُ َ ُ ُْ ُ ٍ ُ َّ 
 

َ مذ هريقُماء املعايلهريق   ُ دمـهُ َ)٣٨( 
 

 :وقوله
ٍيتساقون يف الوغى كأس موت َ ََ َ 

 

ِوهي موصولة بكـأس رحيـق  ِ ٌ)٣٩( 
 

 :وقوله
ُفأولئك هم قد أصبحوا ورشوهبم ْ ُ َ 

 

 )٤٠(ُكؤوس سوء احلـاليتنادمون  
 

 :وقوله
ُجرعك الدهر  ََّ َ  ٍ يف جلـجِكأس الصربَ

 

ُللموت يغرق يف آذهيا اجلبـل  ِّ ُ)٤١( 
 

أبو متام هو حترير اللغة من املألوف, واالرتفاع هبا ن ما فعله  إ:يمكننا القول
عن الشائع واملبارش من األساليب والتعبريات, فقد يكون تعبري ما أو أسلوب من 

 من املبارشة يف اً أول أمره, ولكن كثرة تداوله جتعله قريباًأساليب التصوير مبتكر
ات جديدة بني إيصال املعنى, والبد هنا خليال الشاعر من أن يبحث عن عالق

األشياء, تبعث احلياة واحلركة يف مفردات اللغة وأساليبها, فكان أبو متام خري من 
 من مؤاخذات النقاد وسخط املحافظني اًتصدى هلذه املهمة التي جلبت عليه كثري

يف  -ُمن أهل اللغة, ولكنه مىض فيام عزم عليه حتى كأنه كان عىل ثقة أنه إذا أعدم 
 يف خياله, فإن العصور الالحقة كفيلة بأن ختلق مثل هذا القارئ  من يقاربه− عرصه
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  :ّ حساده الذين حاولوا اإليقاع بينه وبني ممدوحهاًاملتميز, وهو ما كان, يقول واصف
ــه ــو ب ــة هتف ــسهم قطيع ٍنزعــوا ب ُ َ َ 

 

َوق فكان غـري سـديدقُريش الع  ِ)٤٢( 
 

 »ريش العقوق«و» سهم القطيعة«ين غري مألوفني مها فقد ضم البيت تعبري
مال عىل التشبيه البليغ اإلضايف بتشبيهه القطيعة بالسهم يف ُاللذين يمكن أن حي

ّا استعارتني مكنيتني, شبه يف َّاألول والعقوق بالريش يف الثاين, كام يمكن أن يعد
ّ ترمي به شأن اإلنسان, وشبه يف الثانية ًاألوىل القطيعة باإلنسان وجعل هلا سهام

 .اًر بعد أن جعل له ريشالعقوق بالطائ
وسواء أكان خترجينا للصورة عىل هذا أم عىل ما تقدم, فإن ما يشدنا إىل 

, وال نجد )ريش العقوق(و) سهم القطيعة(البيت هذان الرتكيبان الغريبان 
 إال قولنا, إن أبا متام مل يرد أن يكرر ما قاله السابقون وأن يربط بني اًلذلك تفسري

, وإنام اً أم سيفاتار لذلك واحدة من آالته سواء أكانت سكينًالقطيعة والقطع فيخ
 به, فام دامت القطيعة قاتلة, وإحساسه هبا ا خاصاً جديدًالآثر أن يدخل مدخ

وهو ممدوحه, فال عجب أن ) أظلته غاممة( عندما تكون ممن اً متميزاًإحساس
ده ال ممدوحه فمن  إىل قلبه, وملا كان رائش هذا السهم حسااًبَّ مصوًتكون سهام

الطبيعي أن يكون ريشهم هلذا السهم هو عقوقهم وحقدهم ولكن أمنيتهم مل 
 يف شيوع فضله, اً, بل كان حسدهم سبباًتتحقق, إذ مل يكن سهمهم هذا سديد

 .ب الذي ال يظهر إال باحرتاقهْد الطيْوُشأن ع
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هي, جمرد مل تكن الصورة عند أيب متام, سواء يف شكلها االستعاري أو التشبي
إنابة يشء عن يشء, أو إقامة عالقة تربط بينهام, إنام هو استبطان لدواخل 
األشياء, واستظهار لعالقات كامنة ال يف ذوات األشياء, بل يف أعامق الشعور, 

 ... يف العقل, وسعة يف اخليالاًال يستطيع ارتيادها, إال من أويت نضج
ة بني الشاعر َّيِوارِن يقيم حويف هذا اللون من الصور استطاع أبو متام أ

ومتلقيه, وأن يرتفع بمتلقيه إىل عامله الفسيح وحيلق معه يف فضاء خياله الرحب, 
 : واسعة للمعنى, لنستمع إليه يف إحدى صوره وهو يقولًأمداءكي يسترشف معه 

ْوضــياء اآلمــال أفــسح يف الطــر ُُ ِ 
 

ِف ويف القلب من ضياء الـبالد  ِِ ِ)٤٣( 
 

ت ال يمكن أن يقف عىل مراد الشاعر, إذا ما اكتفى فقارئ هذا البي
وفهمه عىل أنه استعارة مكنية قوامها تشبيه ) ضياء اآلمال(بالوقوف عند قوله 

, )الضياء(اآلمال باملصباح ثم حذف املشبه به واملجيء بالزمة من لوازمه وهو 
رب أغوار , بل عليه س)اآلمال ضياء(أو أنه تشبيه بليغ بأسلوب الرتكيب اإلضايف 

املعنى للوصول إىل مبتغى الشاعر وشفافية صورته, وهو حييل اآلمال إىل ضياء 
, إهنا ضياء للبصرية ال اًال ينري الطريق أمام صاحبها فحسب, إنام ينري القلب أيض

الذي ) اخلارج(للبرص وحده, والشاعر يف هذا يصنع تقابلية خفية بني ضياء 
الذي يمنع النفس من التخبط يف ) داخلال(يمنع اخلطو من التعثر, وضياء 

متاهات اليأس واخلنوع, إهنا فلسفة عميقة, ولكنها يف الوقت نفسه تبتعد من 
 .اًجفاف الفلسفة لتقرتب من رواء الشعر, إهنا شفافة تناجي الروح والعقل مع

                                                           
 .١/٣٧٥:  الديوان)٤٣(
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  : يف قولهاً أيضولننظر
ــا عــىل مجــر الــوداع عــشية ًوقفنَ ْ َ 

 

ْجلهَوال قلب إال وهو تغيل مرا  ُ)٤٤( 
 

ّاستعارة, ألنه شبه الوداع بالوقود, ثم حذف ) مجر الوداع( إن قوله :فقولنا
 بمستوى الصورة −افني −ّاملشبه به وذكر الزمة من لوازمه وهو اجلمر, ال يرقى 

ً السلوب الرتكيب اإلضايف, إذ جعل الوداع هو اجلمر أوأكقولنا هو تشبيه بليغ ب
 ثم بالغ يف تصوير شدة لوعة الفراق وأمله حني جعل عىل طريقة التشبيه البليغ,

 . من الوداع, فصار الوداع أكرب من اجلمر وأشد حرقة منهاًاجلمر جزء
 لقاعدة البالغيني اً أن قولنا هذا يمكن أن يكون خرقاًإننا نعرف جيد

املتداولة بينهم يف أن االستعارة أشد مبالغة من التشبيه حني يشتد ارتباط املشبه 
, يمكن للفظ أحدمها أن حيل حمل الثاين, اً واحداً حتى يعودا شيئًمعاملشبه به وا

 − يكتفي التشبيه بعقد الصلة بينهام, مع بقائهام متميزين, ولكننا نشعر عىل حني
سلوب الرتكيب  أن التشبيه البليغ بأ− ا وقفنا عنده من تشبيهات أيب متاممم

غيني السابق, وأن فنية الصورة ومجاهلا  يصدق عليه قول البالّالاإلضايف يمكن أ
 عن قوة املعنى وشدة تأثريه كلها أمور بدت لنا أبرز حني يوجه كالم أيب ًالفض

وهو ... متام أو صورته عىل أهنا تشبيه بليغ بأسلوب الرتكيب اإلضايف ال استعارة
  :ما يمكن أن ندركه بوضوح إذا ما أنعمنا النظر يف قوله

ـــر  ـــب جلـــوده ثم ُتطي ِ ـــاينُ  األم
 

ُوتروي عنده اهلمم احلــرار  ُ َ ِْ َ ََ)٤٥( 
 

                                                           
 .٢/١٩٦:  الديوان)٤٤(
 .١/٥١٤:  الديوان)٤٥(
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هو استعارة يلزمنا تقدير مشبه به ) ثمر األماين(ن قول أيب متام إفحني نقول 
, ولكننا نشعر أن تشبيه األماين )الشجرة(وهو ) ثمر(حمذوف توضحه الالزمة 

طراوهتا, بالثمر أكثر فنية حني نقارن بني الشجرة يف صالبتها والثمرة يف رقتها و
 اًجزء) الثمر(اإلضايف حني جيعل  / عن املبالغة التي يفرزها التشبيه البليغًالفض

 .من األماين بإضافته إليها
إننا نؤمن أن العالقة التشبيهية بني األشياء ال خيلقها التامثل الصوري بينها, 

االكتفاء إنام مرد ذلك إىل انفعال الشاعر هبا وقدرته عىل النفاذ إىل دواخلها دون 
بمظهرها اخلارجي, حيث يستطيع بفكره اخلالق وخياله العميق أن يعيدها إىل 
جوهر واحد, ليستطيع بعد ذلك أن يؤلف بني عنارصها ويداخل بني مواقعها, 

 .يف تأليف منسجم ومعرب بال تنافر أو شطط
سلوب الرتكيب اإلضايف عىل وفق ما قد أن بحثنا يف التشبيه البليغ بأإننا نعت

تقدم قد حقق ما انطلقنا منه يف أول البحث وهو االقرتاب الشديد لتشبيهات أيب 
 .متام من طبيعة االستعارة

 املصادر واملراجع
 .دار الكتاب للرتاث العريب/ ريرت .هحتقيق /  للشيخ اإلمام عبد القاهر اجلرجاينأرسار البالغة −١
د الرمحن املعروف باخلطيب جالل الدين حممد بن عب/ اإليضاح يف علوم البالغة −٢

 .طبعة باألوفست مكتبة املثنى ببغداد/ حتقيق جلنة من أساتذة األزهر/ القزويني
/ ه١٤٠٢−م١٩٨٢ ١ط/ كامل حسن البصري.محد مطلوب ودأ. د/ البالغة والتطبيق −٣

 .العراق/ وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
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حممد رضوان الداية .حققه وقدم له د/ينلإلمام عبد القاهر اجلرجا/ دالئل اإلعجاز −٤
 .دمشق/ م١٩٨٧−ه١٤٠٧ ٢مكتبة سعد الدين ط/ فايز الداية.ود

وزارة / الطبعة األوىل/ دراسة وحتقيق خلف رشيد نعامن/ رشح الصويل لديوان أيب متام −٥
 .١٩٨٢ ٣ ج−١٩٧٨ ٢ج−١٩٧٧ ١ج/ اجلمهورية العراقية −اإلعالم

مني وعبد حتقيق أمحد أ/  حممد بن احلسن املرزوقيمحد بنأأبو عيل / رشح ديوان احلامسة −٦
 .ه١٣٧١−م١٩٥١ القاهرة ١ط/ السالم هارون

الدراسات / جامعة الريموك/ عبد القادر الرباعي.د/ الصورة الفنية يف شعر أيب متام −٧
 .م١٩٨٠األردن  −ربدإ) ١( األدبية واللغوية

 ١ط/ لة للطباعة والنرش والتوزيعدار األصا/ غازي يموت.د/ علم أساليب البيان −٨
 .م١٩٨٣−ه١٤٠٣

حققه حممد / أبو عيل احلسن بن رشيق القريواين/ العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده −٩
 .١٩٧٤ ٤ط/ دار اجليل بريوت/ حميي الدين عبد احلميد

حتقيق عيل حممد / أليب هالل احلسن بن عبد اهللا بن سهل العسكري/ كتاب الصناعتني −١٠
 . دار الفكر العريب٢ط/ بجاوي وحممد أبو الفضل إبراهيمال

قدم له وحققه وعلق / ضياء الدين بن األثري/ املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر −١١
 .القاهرة/ دار هنضة مرص للطبع والنرش/ بدوي طبانة.محد احلويف ود أ.عليه د

حتقيق وتعليق / رش بن حييى اآلمدياإلمام احلسن بن ب/ املوازنة بني أيب متام والبحرتي −١٢
 .بريوت −املكتبة العلمية/ حممد حميي الدين عبد احلميد

حتقيق ورشح /  للقايض عيل بن عبد العزيز اجلرجاينالوساطة بني املتنبي وخصومه −١٣
 .بريوت −املكتبة العرصية/ حممد أبو الفضل إبراهيم وعيل حممد البجاوي



  ٤٦٩

 
 
 

 الرضورة الداللية
 )∗(سمري أمحد معلوف. د

ًمصطلح الرضورة واحد من املصطلحات التي ما زال البحث فيها حمتاجا إىل 
ّمزيد من الدراسة والتعمق; فهو ذو صلة بتاريخ التفكري اللغوي العريب القائم عىل 

َّ تتبع يف اللغة, وهناك ما يستدعي اخلروج عىل هذه األصولًالأن هناك أصو ُ 
 .لرضورة ما من الرضائر التي تعرض لإلنسان يف مقامات خمتلفة

فقد نشأ التفكري اللغوي العريب عىل جمموعة من القواعد القائمة عىل االستقراء 
ٌخرجت من هذا االستقراء جمموعة من األصول ُ واست,الناقص للكالم العريب
عناوين توحي أنه ا حتت يف مفتتح كتابه, ووضعه ) ه١٨٠ −( )١(َّاملقررة جعلها سيبويه

َّيتكلم عىل قواعد عامة تنتظم هبا اللغة, وال جيوز للمتكلم أن خيرج عليها; ألن ذلك  َّ
  .جيعله خارج اللغة

                                                           

 .باحث يف علوم اللغة العربية وأستاذ يف جامعة البعث بحمص) ∗(
بن  وعىل رأسهم اخلليل , نتحدث عن آراء جمموعة من النحاةعندما نذكر سيبويه فإننا) ١(

ُ كام يقال معقود بلفظ -, ألن لفظ سيبويه يف الكتاب  )ه١٧٠ −( أمحد الفراهيدي 
سيبويه, : انظر. ُاخلليل, ويضاف إىل ذلك ما أفادة سيبويه من مؤسيس النحو العريب

 . ٢١ − ١٩: , ص١الكتاب, مقدمة املحقق, ج
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, )العربية(ّ الكلم فيام سامه سيبويه َ األصولية أنواعُوقد تناولت هذه القواعد
بناء, وأركان , وعنى بذلك حركات اإلعراب, وعالمات ال)٢(وجماري أواخر الكلم

 .الرتكيب العريب القائم عىل املسند واملسند إليه
والحظ سيبويه خصائص تتعلق بدالالت املفردات يف العربية مما له صلة 

هذا باب اللفظ (لوضعية أو بنيتها, وذلك يف باب بسياق استعامهلا أو معانيها ا
ُّ, وقد بني فيه أن األصل يف اللغة أن تدل كل كلم)للمعاين َّ ٍّة عىل معنى خاص هبا يف َّ ً

أصل الوضع, وذكر أن من خصائص اللغة ما يقع فيها من ترادف, ومشرتك لفظي, 
ُّوما يعرتي ألفاظها من تغري داليل بتغري بنيتها ٍّ ٍُّ)٣(. 

والتي وأضاف إىل ذلك جمموعة من األصول التي يقوم عليها كالم العرب, 
مل : (عىل خالف األصل مثلغري تعويض بيح للمتكلم أن حيذف الكلم من ُت

ِيك, وال أدر, وأشباه ذلك ُ زنادقة : (سمح له أن حيذف مع العوض, مثلكام ت). َ
أما االستغناء فإهنم . )َّزين, حذفوا الياء وعوضوا اهلاءوزناديق, وفرازنة وفرا

َودع, استغنوا عنها برتك: ُيدع وال يقولون: (يقولون َ   ). ريوأشباه هذا كث. َ

 هذه األمثلة ما يثري االنتباه; فسيبويه, ودارسو اللغة العربية عىل وال ريب أن يف
ُّاختالف مذاهبهم وتوجهاهتم مل تكن نظرهتم إىل اللغة عىل أهنا ألفاظ أو تراكيب 
ُينفصل بعضها عن بعض, بل كانت هذه النظرة كلية ترى اللغة بناء يكمل بعضه  ُ ُِّ ً

                                                           

 .١٣:  , ص١املرجع السابق نفسه, ج) ٢(
 .٢٤: , ص ١املرجع السابق نفسه, ج) ٣(
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َّة ال تعني أن هذه القواعد خاصة ّ, لذلك فإن ما أورده سيبويه من أمثلاًبعض
ِّ, وهذا ما يمكن أن نفرس به )٤( عىل الرتاكيباًباأللفاظ املفردة, بل إهنا تنطبق أيض ُ

ًعبارته التي يرددها كثري ُ ِّ  ). وأشباه هذا كثري : ( , وهياُ
أضاف سيبويه إىل هذه األصول بعض القواعد الكلية التي جيب عىل املتكلم و

ً يكون كالمه صحيحا من حيث الصيغة والداللة يف آن معايلكّأن يتهدى هبا  ً .
 وأورد فيه أنواع )االستقامة من الكالم واإلحالة هذا باب (ًوأفرد لذلك بابا سامه 

ُالكالم أو الصياغات الكالمية التي تعد مقبولة من حيث الصيغة والداللة, ولذلك  ُّ
 جانب الصورة, وجانب املعنى, فإنه جعل الباب يقوم عىل جانبي الصيغة الكالمية,

فام كانت صياغته صحيحة, وليس فيه نقض, فهو مستقيم, وما كانت داللته مقبولة 
ً; ألن بعضه ينقض بعضا,  ولذلك قابل بني املستقيم ًالُفهو حسن, وإال كان حما

 .)٥(واإلحالة التي حتمل داللة صياغية, وأخرى معنوية
                                                           

أهنا يف طول , فرأى )قال فالنة ( انظر عىل سبيل املثال ما أورده سيبويه عن عبارة  ) ٤(
ٌحرض القايض امرأة: (الكالم أحسن, مثل َ  عىل أن احلذف يف طول الكالم اً, قياس)َ

ًال كلام طال الكالم كان احلذف أمجل, وكأنه يصري بد: (ا للقاعدة القائلةًأمجل, تطبيق
انظر, . , فتحذف الياء ملكان اهلاء)زنادقة وزناديق( وذلك كاملعاقبة نحو ,)من يشء

   . ٣٨: , ص١ج: سيبويه, الكتاب
ًمسألة احلسن والقبح يف الكالم تتكرر يف كتاب سيبويه كثريا, وتثري تساؤالت عن ) ٥( َّ

َّررها املقصود هبا, ويظهر أن ما عناه سيبويه باحلسن والقبح ال خيرج عن املعاين التي ق
صفة الكامل وصفة النقص, ومالءمة الغرض, وعىل هذا : علامء الكالم بعده, وهي

 الكليات, الكفوي,: انظر . القبح ناقصفإن ما يوصف باحلسن كامل, وما يوصف ب
 . ٢٥٧: القسم الثاين, ص
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 أمهية السياق يف احلكم عىل الداللة, فالداللة َّوقد نبه سيبويه يف هذا الباب عىل
ّهنا ال تتعلق باللفظ املفرد, ولكنها تستوحى من السياق الكالمي, ويدل عىل ما  ُ

فأما املستقيم احلسن : ( َّقدمناه ما أتى به من األمثلة عىل أنواع الكالم, فقوله
ًأتيتك أمس, وسآتيك غدا : فقولك ُ ََ َ ََ ِْ َ ن مستقيمتان من حيث فهاتان العبارتا). َْ

الصيغة النحوية, وحسنتان من حيث الداللة, والسياق سبيل إىل احلكم عليهام 
هباتني الصفتني, فقد اكتملت فيهام عنارص الرتكيب من فعل وفاعل ومفعول به, 
َّوفق الصيغة املعيارية املطلوبة, وال نجد يف الداللة تناقضا, فاألوىل تضمنت فع  ًالً

َها الظرف أمس مالئام له, عىل حني حمض الفعل املضارع يف العبارة ًماضيا, وأتى في ُِ ً ِ
ًالثانية للمستقبل, وجاء الظرف غدا مالئام ألن ظاهره مستقيم (ًودعي مستقيام; .  لهً

غري أن الذي استعمله سيبويه يف . …ٍّاللفظ, واإلعراب غري دال عىل كذب قائله
ِ فقط, وعنى باملستقيم اللفظ ِاملستقيم, أن يكون مستقيم اللفظ واإلعراب

ًواإلعراب أن يكون جائز  . )٦()ً يف كالم العرب; دون أن يكون خمتارا اِ
 ويوضح هذه .)٧( ووفق هذا املعيار النحوي والداليل أورد سيبويه بقية األمثلة

: ًال لذلك اجلملتني اآلتيتنياملسألة ما ذكره عن الكالم املستقيم القبيح, فقد ذكر مثا
ٌيدا رأيت , وكي زيدد زق( وأما املستقيم : (, ووصف املستقيم القبيح بقوله) يأتيكًُ

َالقبيح فأن تض فالعبارة مستقيمة من الوجهة النحوية, ). َع اللفظ يف غري موضعهْ
                                                           

 .١٨٦:  , ص١السريايف, رشح كتاب سيبويه, ج) ٦(
 .٢٦ – ٢٥:  , ص١سيبويه, الكتاب, ج) ٧(
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بمعنى أهنا جائزة يف كالم العرب, وليس فيها نقض, بمعنى أهنا غري متناقضة 
ورة الشعر, فقد وكي ال يليهام إال الفعل, فإن ٍا, وإن كانت تأيت عىل قلة يف رضمعنوي

َّاضطر شاعر فقد ٌ ُّم االسم, وقد أوقع الفعل عىل يشء من سببه مل يكن حد اإلعراب َّ
ٍّ, وقبحها متأت من وضع األلفاظ يف غري مواضعها)٨(إال النصب َ . 

أما القبح فيعني هنا النقص وعدم الكامل, وضعف املعنى, وذلك بسبب وضع 
 غري موضعه, وهذا  أدى إىل عدم وضوح املراد من الصيغة امللفوظة, اللفظ يف

ً الُولذلك فإن هذا اخللل الذي وقع يف هذه العبارة ووصف بالقبح, سوف يكون مثا
ِملا يقع من رضائر داللية يف سياقات لغوية خمتلفة, فهذه السياقات, وإن قبلت  ُ

ٌا, ووجد هلا وجه إال أهنا ناقصة ال تؤدنحوي  .ي الغرضُ
ٌأما ما كان من الكالم مستقيام كذبا فهو أمر يرجع إىل است  الكلمة يف عاملًً

ًسياق لغوي جيعل منها خارج احلقيقة, فالكالم بذلك ال حيتمل حسنًا أو قبحا, 
ا,  نحويٌق, فالكالم من هذه الوجهة مستقيمِّبل هو أمر يغري الداللة بفعل السيا
ُمحلت : (ومثاله. ا عن الواقعِّري معرب دالليوليس فيه نقض معنوي, لكنه غ

ِاجلبل, ورشبت ماء البحر, ونحو ذلك  َ ُ َ()٩( . 

                                                           

ر السريايف, رشح كتاب , وانظ١١٥ – ١١٤: , ص٣ , وج٩٨: , ص١ املرجع السابق, ج)٨(
, وفيه أهنم أجازوا الفصل بني قد والفعل, وإن كان ٣٢٥ – ٣٢٤: , ص٣سيبويه, ج

 .عدم الفصل يقع يف االختيار
 .٢٦: , ص١سيبويه, الكتاب, ج) ٩(
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, وهو الكالم الذي ينقض )املحال ( ّأما الكالم غري املقبول فهو ما سامه سيبويه 
َّآخره أوله,  ِأتيتك غدا, وسآتيك أمس: فتقول(ُ : وقد رشحه السريايف بقوله. )١٠()ً

ُنه أحيل عن وجهه املستقيم, الذي به يومعنى املحال أ( ِّفهم املعنى إذا تكلم به ُ ُ ُ ُ ْ
والنوع اآلخر من الكالم غري املقبول  .)١١()هو الكالم الذي يوجب املتناقضات

هو املحال الكذب, وهو الكالم الذي يقع فيه التناقض, كام يقع فيه الكذب, 
   .ُّألنه يدل عىل خالف ما يوجبه الظاهر

ّإن استقامة الكالم تعني صحة الصيغة النحوية, وعدم : ولويمكن أن نق
ٍوجود نقض يف الكالم, فهو مصطلح حيمل داللة صورية ومعنوية يف آن واحد أما . ٌ

ِاحلسن والقبح فهام معياران لكامل الصيغة من حيث وضع الكالم يف مواضعه التي 
ًقررها علم النحو, ووضوح الداللة نتيجة لكامل الصيغة ِ هو الكالم : ملحالوا. َّ

املتناقض غري املقبول, فإذا كان يف الكالم كذب, فهو يعني أنه جاء عىل غري ما يكون 
 .ّعليه ظاهره, وهو نوع من حتول الدالالت

ًوهذه القواعد األصولية التي بينها سيبويه تعد موجهات عامة لصياغة  ٍ ِّ َّّ ُ
د الفرعية, التي تؤول إليها, الرتكيب العريب, تنتظم حتتها جمموعة كبرية من القواع

َّوحني ترد بعض الشواهد من شعر وغريه ال تتسق وهذه القواعد كان البد من  َّ ٍ
ِّتأويل الكالم, ورده إىل القاعدة الكلية, ويكون ذلك بالنظر  إىل السياق; ألن معيار َ

                                                           

 .٢٥:  , ص١املرجع السابق نفسه, ج) ١٠(
 .١٨٦:  , ص١كتاب سيبويه, جالسريايف, رشح ) ١١(
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ً, وهي عبارة تتكرر كثريا يف الكتاب)ُعدم نقض املعنى(التأويل  َّ)١٢(. 
  :قول جرير ذلك ومن أمثلة

ِجئني بمثـل بنـي بـدر لقـومهم ِ ِ ِ ِْ َ ََ ٍْ ْ ِ ِ ْ ِ 
 

ْأو   َمثـــلَ ْ ِ أرسة منْظـــور بـــن ســـيارِ َِّ َ َ ِْ ِ َ ُ 
 

 :ومثله قول العجاج
ًيذهبن يف نجد وغورا غائرا ًِ ٍْ َ ْ َ ْ ََ َ َ ْ 

ًويسلكن غورا غائرا; ألن معنى يذهبن فيه يسلكن: َّكأنه قال ً ِْ َ َْ ُ()١٣(.  

ٍّدى بحرف جر عىل أن يكون بمعنى الفعل  ال يتعًالَّفقدر املحذوف فع
َّفال ينقض معنى الكالم, وقد استند يف هذا التوجيه إىل القاعدة الكلية  املذكور

ً للتوجيه, متنبها للسياق الذي ورد فيه االسم املنصوب, وهو اًالتي جعلها معيار
معناه الذي أفاده من السياق اللغوي,  سياق الفعل; فرجع بالفعل إىل أصل

 .)١٤()يسلكن( عن معنى ) يذهبن فيه : ( رأى أن مقصود الشاعر أن يعرب بقولهو
َّوقد حتصلت لدى سيبويه بالنظر إىل هذه املعايري التي أوردناها جمموعة من 

 :ُالقواعد حيكم هبا عىل الكالم, ويمكن أن نجملها بام يأيت
ُّاإلعراب الذي يعد أهم قاعدة لغوية ال يصح جتاوزها − َ ُ. 
 . أحدمها عن اآلخريغنُسناد الذي تقوم اجلملة العربية عىل ركنيه اللذين ال ياإل −

                                                           

 .٦٧ – ٦٦:  , ص١سيبويه, الكتاب, ج) ١٢(
 .املرجع السابق نفسه) ١٣(
ُألن حرف اجلر ال يضمر : ( وانظر تأويل البيت األول, ومعنى قوله) ١٤( يف السريايف, ) ّ

 .٣٩٧:  , ص١رشح كتاب سيبويه , ج
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 .ووضع اللفظ يف موضعه يف الكالم ليكون حسن الداللة ,ااستقامة الكالم نحوي −
 .عدم نقض املعنى −
 .االستغناء باليشء عن اليشء يف اللفظ املفرد والكالم −
 .التشبيه −
الصيغ الكالمية ُه الدارس إىل الصواب, وتساق ّالقواعد الكلية التي توج −

 .َّلتتسق معها بالتأويل وبالنظر إىل املعنى, وأصله, أو أصل الكلمة
والحظ سيبويه, بعد أن استقرت لديه هذه األصول الكلية أن للغة الشعر 

هذا باب ما حيتمل (ًذلك عقد هلذه اللغة بابا سامه خصوصية متيزها عن الكالم, ول
 وقبل أن نبحث يف هذا الباب نتوقف عند عنوانه, ألنه يفتح أمامنا الطريق ,)الشعر 

 ).ما حيتمل الشعر: (  العنوان قولهإىل املقصود منه, وما يلفت االنتباه يف
قد الحظ أن الشعر خيتلف عن الكالم فيخرج الشاعر عىل القواعد ف

ًاألصولية التي قررها اضطرارا; واستنبط يف هذا الباب جممو عة من الظواهر التي َّ
اعلم أنه جيوز يف الشعر ما : (ُّيضطر إليها, ومجعها يف قولهوجد أن الشاعر 

الجيوز يف الكالم من رصف ما ال ينرصف, يشبهونه بام ينرصف من األسامء; 
ًوحذف ما ال حيذف, يشبهونه بام قد حذف واستعمل حمذوفا . ألهنا أسامء ُ ُ ِّ ُ()١٥( . 

َّجمموعة من الظواهر األخرى, تتعلق بالزيادة, ُوأضاف إىل ذلك من بعد 
ِّوبلوغ األصل بفك التضعيف, وتثقيل الكلمة, واحتامل قبح الكالم بوضعه يف 

ًجيري يف الكالم إال ظرفا  غري موضعه ألنه مستقيم ليس فيه نقض, وجعل ما ال
                                                           

 .٢٨:  , ص١سيبويه, الكتاب, ج) ١٥(
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 أكثر من ما جيوز يف الشعر(ّري أنه نبه قارئ كتابه عىل أن غ.بمنزلة غريه من األسامء
بني ذلك فيام نستقبل إن شاء أن أذكره لك ههنا; ألن هذا موضع مجل, وسن

ُوقد ذكر كثريا مما يمكن أن يضطر إليه الشاعر يف مواضع عديدة من . )١٦()اهللا ً
 .كتابه

َّوأول من يصادفنا من الدارسني الذين تأثروا بقواعد سيبويه, وهنجوا هنجه يف 
  )ه ٣٦٨ −(سعيد السريايف  ظر إليها أبووطريقة النفهم الصيغ الكالمية العربية, 

ُألن ظاهره مستقيم اللفظ, واإلعراب (جد أننا نصف الكالم باالستقامة الذي و
ومل يكن ( كالم وضعت ألفاظه يف مواضعها, فهو ;)ٍّفيه غري دال عىل كذب قائله

 .)١٧()ٌ لفظه خلل من جهة اللغة والنحويف
ُما سمي املستقيم القبيح, وهو الذي يكون ويقابل هذا النوع من الكالم 

ًمستقيام من طريق النحو ساملا من اللحن, ولكنه مو هذا وٌضوع يف غري موضعه, ً
ُّالوضع الذي جاء عليه الكالم خيل بمقصوده وداللته ُ. 

ة للغة والكالم, يف مصطلح يّ ما أتى به سيبويه من قواعد كلَّوخلص السريايف
, فجعل هذه املعاين قائمة )معاين النحو(ُفيام بعد, وهو رية َّستكون له أمهية كب

ُعىل اإلعراب, ووضع األلفاظ يف مواضعها, عىل أن تعطى حرية االختيار  َّ ُ
معاين النحو منقسمة بني حركات : (للمتكلم يف تأليف الكالم بالتقديم والتأخري

أليف اللفظ وسكناته, وبني وضع احلروف يف مواضعها املقتضية هلا, وبني ت
 . )١٨() من ذلكّالكالم بالتقديم والتأخري وتوخي الصواب يف ذلك وجتنُّب اخلطأ

                                                           

 .٣٢:  , ص١جاملرجع السابق نفسه, )  ١٦(
 .١٨٦:  , ص١السريايف, رشح كتاب سيبويه, ج) ١٧(
 .١٠٩: التوحيدي, أبو حيان, اإلمتاع واملؤانسة, ص) ١٨(
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تأليف الكالم, وما رشحه السريايف تي وضعها سيبويه يف كتابه لولعل املعايري ال
ًمنهجا يف  ) ه ٤٧١ − ( عبد القاهر اجلرجاينَّلف عندأكل ذلك  ,من هذه القواعد

َّول البحث من كونه بحثا يف صح, فتحالياحلكم عىل الكالم مجا ِّ ة الرتكيب إىل ً
ِّ الرتكيب, وكأين باجلرجاين يكمل عمل سيبويه, فهو يعلل سبب ٍبحث يف مجال ُ ُ

َّكون الكالم مستقيام حسنًا بجعل هذا الكالم قائام عىل ماقرره علم النحو, وعىل  ً ًِ
َّتوخي متكلمه معاين النحو, فجاء وفق ما يتطلبه النظم من  ِّ أما الكالم . معايريِّ

َّاملستقيم القبيح فهو الكالم الذي وقعت ألفاظه يف غري مواضعها فاختلت داللة 
 .السياق بسبب ذلك

ومن يرجع إىل كتاب دالئل اإلعجاز جيد أن ما أراده اجلرجاين بالنظم ليس 
إال وجوه أبواب النحو وفروقها, بمعنى ما يستطيع املتكلم أن يصوغه من 

ة حتت باب من أبواب النحو الكلية, والفروق الداللية لكل اجلمل الصحيح
, ويأيت بالصيغ املمكنة يف التعبري عن )١٩()اخلرب ( فهو يتحدث عن وجوه . تعبري

ًا ال نعلم شيئا يبتغيه الناظم بنظمه غري أن ينظر يف َّوذلك أن: ( هذا الباب, فيقول
ٌزيد : (ها يف قولكتي تراوجوه كل باب وفروقه, فينظر يف اخلرب إىل الوجوه ال

, )ٌزيد املنطلق(, و)ٌزيدٌمنطلق (, و) ٌينطلق زيد(, و)ٌزيد ينطلق(, و)ٌمنطلق
ٌزيد هو منطلق(, و )ٌزيد هو املنطلق(, و)ٌاملنطلق زيد(و ٌ.( 

                                                           

اخلرب, فيذكر الرشط واجلزاء, ويأيت اجلرجاين بأمثلة عىل أساليب أخرى غري ) ١٩(
 .٨٢ – ٨١: اجلرجاين, دالئل اإلعجاز, ص). احلال(و
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ُفاجلمل التي أتى هبا ليست إال وجوها للصيغ الكالمية يتاح للمتكلم أن  ً
ًيعرب هبا خمربا, مراعيا ما بني َ ًُ  كل صيغة وأخرى من الفروق الداللية, فيستعمل ِّ

َفيعرف : (َّمنها ما يمكن أن يؤدي املعنى الذي يقصده بدقة, وهذا ما عناه بقوله
  .)وضعه, وجييء به حيث ينبغي له ٍّ لكل من ذلك م}الناظم{

َّوما عناه بمعرفة املوضع ليس إال االستعامل الصحيح الدال عىل املعنى 
يت بصيغة بدل أخرى, ولكن يأيت بالصيغة التي تدل عىل املعنى املقصود, فال يأ

َاجلمل التي ترسد(ه, وهذا ما أوضحه يف كالمه عىل الذي يريد َّث بني أن , حي)ُ
متى جيب فصل : , أي)موضع الفصل من موضع الوصل(عىل الناظم أن يعرف 

ف يف ًاجلمل ومتى جيب وصلها? وكذلك أشار إىل أن عىل الناظم أيضا أن يعر
ه  منها يف مكانالحالة الوصل مواضع استعامل أحرف العطف, فيستعمل ك

 . الصحيح, ووفق ما يقتضيه املعنى
يف احلروف التي تشرتك يف (ُام يتعلق بحروف املعنى, فينظر وهكذا األمر في

 ال ك}الناظم{بخصوصية يف ذلك املعنى, فيضع ًمعنى, ثم ينفرد كل واحد منها 
إذا ) ال (  بـ }و{يف نفي احلال,) ما( معناه, نحو أن جييء بـ ِّ خاصمن ذلك يف

 .....).أراد نفي االستقبال
لتأخري, يف يف التعريف, والتنكري, والتقديم, وا( َّويمكن للناظم أن يترصف 

وهذه الترصفات تعني ). ف, والتكرار, واإلضامر, واإلظهارالكالم كله, ويف احلذ
ل ما تتيحه اللغة ملتكلمها من وسائل يستطيع هبا أن أن الناظم يستطيع أن يستعم
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ِّيصوغ عباراته لتعرب عن معانيه املقصودة من غري أن خيرج عىل قواعدها املقررة, 
ٍّفيصيب بكل من ذلك مكانه,(  .)لهنبغي َّ ويستعمله عىل الصحة وعىل ما يَ

لنحو, ًفإذا استطاع الناظم أن يضع كالمه يف مواضعه, مراعيا بذلك معاين ا
هذا هو . (ف نظمه بالفسادِصُوإن مل يفعل وكانت لنظمه املزية والفضل, 

ًالسبيل, فلست بواجد شيئا يرجع صوابه إن كان صوابا, وخطؤه إن كان خط , ًأً
إىل النظم, ويدخل حتت هذا االسم, إال وهو معنى من معاين النحو قد أصيب به 

عاملة, فأزيل عن موضعه, ِّموضعه, ووضع يف حقه, أو عومل بخالف هذه امل
 .)٢٠()واستعمل يف غري ما ينبغي له

َّسيدرك أنه مل خيرج فيام قرره عام كان قد فن يدقق النظر فيام قاله اجلرجاين َوم
 .َّبينه سيبويه والسريايف من قواعد الكالم وطرائق املفاضلة بينها

م عاة معاين النحو ومفهووقد أبان نظريته يف النظم القائمة عىل مرا
الذي ال خيتلف القوم يف حسنه, فأبطل بأن نظر إىل الشعر املنظوم, ) املواضع(

ُّنظم هذا الشعر, ووضع ألفاظه يف غري مواضعها, فتحول إىل جمرد كلامت ال تدل  َّ
 :عىل معنى, وهذا ما فعله ببيت امرئ القيس املعروف

ِقفا نبك من ذكرى حبيب ومنْزل ِ َ ََ َ ْ ٍْ ْ ِ ِ ِ َِ َ 
 

ِّبسقط ال  ِ ِْ ِلوى بني الدخول فحومـلِ َ ْْ َ ََ ِ َّ َ)٢١( 
 

لقد كانت هذه هي القواعدالكلية واألصولية التي وضعها علامء اللغة والبالغة 
ُلتمييز حسن الكالم من قبيحه, وقد صارت بعد ذلك قواعد للحكم عىل ما س َِ مي َ

                                                           

 .٨٣ – ٨٢: املرجع السابق نفسه, ص) ٢٠(
 .٢: اجلرجاين, أرسار البالغة, ص) ٢١(
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٤٨١

ه َّراء ما قررً, وقد ارتبطت دراسات العلامء للرضورة بالشعر جريا و)رضورة الشعر(
 .)٢٢()وز يف الشعر ما الجيوز يف الكالمَّاعلم أنه جي: (سيبويه يف قوله

, أدت إىل أن يقف اللغويون والنحاة من )جيوز يف الشعر(وعبارة سيبويه 
, حيمل عىل ما  )ه ٣٩٥−( فارس الرضورة يف الشعر مواقف خمتلفة, فهذا ابن

ك الذين حياولون سمي رضورة شعرية, وينسبها إىل اخلطأ, كام حيمل عىل أولئ
تأويل ما جاء يف الشعر من رضورات, وجيادل من جيعل الرضورة بسبب الوزن, 

 .)٢٣(َّأو بسبب توجه الشاعر إىل املعنى فيتسمح بقبح الصياغة
يفهم الرضورة عىل خالف ما فهمها ابن  ) ه ٣٩٢ −( بيد أن ابن جني 

 كان − ُّر والتعسف وأهنا نوع من اجلوَّ وإن أقر بقبح الرضورة,−فارس, فهو 
ُّمؤذن بصياله وختمطه, وليس بقاطع عىل (يرى أن ارتكاب الشاعر الرضورة 

وهكذا فإن هذا ). ضعف لغته, وال قصوره عن اختيار الوجه الناطق بفصاحته 
ًألنسه بعلم غرضه وسفور مراده مل يرتكب صعبا, وال جشم إال أمما(الشاعر  َ ِ َ ً ُ 

 .)٢٤()غري آنس به  له, أو صادف ًالوافق بذلك قاب
ورأى ابن جني أن الرضورة ليست بسبب ارجتال الشاعر; ألن القدامى من 
ِّالشعراء واملحدثني يصربون عىل الشعر ويالطفونه, وحيكمون صنعته, وكأنه يلمح  ُ

 .ً, وليست إجلاء إىل اليشء)٢٥(بكالمه الذي سبق إىل أهنا نوع من اختيار الشاعر
                                                           

 .٢٦:  , ص١سيبويه, الكتاب,ج) ٢٢(
 .٢١: ُّابن فارس, ذم اخلطأ يف الشعر, ص) ٢٣(
 .٣٩٣:  , ص٢ابن جني, اخلصائص, ج) ٢٤(
 .٣٣٥ – ٣٢٤:  , ص١املرجع السابق نفسه, ج) ٢٥(



 )٢(اجلزء ) ٨٦( املجلد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٤٨٢

وإنام يعنون : ( هذه املسألة بقوله) هـ  ٧٤٥ −(وقد أبان أبو حيان  
أن ذلك من تراكيبهم الواقعة يف الشعر املختصة به, وال يقع يف : بالرضورة

كالمهم النثري, وإنام يستعملون ذلك يف الشعر خاصة دون الكالم, وال يعني 
وما قاله أبو .)٢٦()النحويون بالرضورة أنه ال مندوحة عن النطق هبذا اللفظ 

 مسألة الرضورة قارصة عىل الشعر ال يوافقه عليه بعض الدارسني, حيان من أن
ِّيضا, وأورد عىل ذلك أمثلة متعدفقد أشار ابن جني إىل أهنا تقع يف النثر أ , )٢٧(دةً

يف رضائر الشعر, وإن كان ) ه ٦٦٣ −( كام أشار إىل األمر نفسه ابن عصفور 
إىل أن مسألة الرضورة ليست وهذا ما جيعلنا نميل . )٢٨(َّحرصها يف النثر املسجع

 .قائمة عىل اإلجلاء بقدر ما هي قائمة عىل االختيار يف بعض حاالهتا
ِّوالناظر يف الرضائر التي أوردها الدارسون يمكنه أن يميز بني ما جاء 
رضورة لفظية دعت إليها رضورة الوزن, وما جاء رضورة تقود إىل مسألة 

أشار إىل ذلك , وقد )الرضورة الداللية(ما يؤدي إىل ما نسميه معنوية, وهذا 
حني حتدث عن الرضورة فنبه عىل أهنا تتعلق  ) ه٤١٢ −(القزاز القريواين 

بالزيادة والنقصان, واالتساع يف سائر املعاين, من التقديم والتأخري, والقلب 
                                                           

صفور عىل مسألة  , وانظر كالم ابن ع٤٨٤:   , ص١السيوطي, األشباه والنظائر, ج) ٢٦(
   .١٣: االضطرار يف رضائر الشعر, ص

  .٣٢٩:  , ص١ابن جني, اخلصائص, ج) ٢٧(
 .١٤: ابن عصفور, رضائر الشعر, ص) ٢٨(
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٤٨٣

ويف كلتا احلالتني نجد أن . )٢٩(واإلبدال, فربط بذلك بني الرضورة واملعنى
ن السياق أو اللفظ وقعت فيه الرضورة يبقى مرهتنًا بالتعليل الذي احلكم عىل أ

 .َّيقوم عىل حتكيم القواعد الكلية أو ما يتفرع عليها من القواعد
ومن الرضورات اللفظية التي ال تؤثر يف املعنى, ولكنها جاءت لتصحيح 

 مثل ُّوربام مدوا: (حيث قال) ما حيتمل الشعر (الوزن ما أورده سيبويه يف باب
ُمساجيد ومنابري, شبهوه بام مجع عىل غري واحده يف : مساجد ومنابر, فيقولون َّ
 : الكالم, كام قال الفرزدق

ٍتنْفي يداها احلىص يف كل هـاجرة َ َِ ِّ ُ َ َ 
 

َنفي ا  ْ ِلدنانري تنْقاد الـصياريفَ َّ ُ َ َِّ()٣٠(. 
 

ه من ولكن هناك العديد من األمثلة مما ورد عن علامء اللغة والنحو عىل أن
 −ُيدخل يف جمال الرضورات التي حتمل عىل أهنا رضورات داللية; ألهناما الرضورة 

 . تقود إىل مسائل داللية−وإن كانت يف ظاهرها مسائل تتعلق بقضايا لغوية أو نحوية
من ذلك أن الشاعر حني يقع يف الرضورة ينظر إىل السياق, فيحاول أن 

 الكالم حتى َتمل كام قال سيبويه قبحَنى, وحي املعيفّخيرج من الرضورة بام ال يؤثر 
مثال ذلك ما قاله أبواألسود . )٣١(ًيضعه يف غري موضعه جريا وراء صحة املعنى

 ) :ه١٤٩−(عن عيسى بن عمرًالالدؤيل فيام ذكره سيبويه نق

                                                           

 .٩٩: القزاز القريواين, ما جيوز للشاعر يف الرضورة, ص) ٢٩(
 .٢٨: , ص١سيبويه, الكتاب, ج) ٣٠(
  .بمعانيها, ونبه عىل ذلكب  اهتامم العر٢١٧: , ص١ذكر ابن جني يف اخلصائص ج) ٣١(



 )٢(اجلزء ) ٨٦( املجلد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٤٨٤

ٍفألفيتــــه غــــري مــــستعتب ِ ْ ُ َْ ُْ ُ َْ َ َ َْ َ 
 

ِوال ذاكـــر  َ اهللاَ إال قلـــيال)٣٢( ََ َّ ِ 
 

بسبب التقاء الساكنني, ومل ) ذاكر ( عر حذف التنوين من فقد ذكر أن الشا
, ووصف )رمى القوم : ( ًحيذفه استخفافا ليعاقب املجرور, وشبه ذلك بقوهلم

 . )٣٣(هذا احلذف بأنه اضطرار
لكننا نتوقف عند الرضورة الثانية التي وقعت يف البيت, وهي نصب لفظ 

ٍد أشار ابن هشام إىل هذه املسألة, ُّاجلاللة; ألن الوجه يف هذه الصيغة اجلر, وق
ادة متاثل وإنام آثر ذلك عىل حذفه لإلضافة إلر: ( َّوعلل نصب لفظ اجلاللة بقوله

حتمل الشاعر فكان املعنى أساس صياغة الرتكيب, وا. )٣٤()املتعاطفني يف التنكري
 . الرضورة من أجله

 السياق ويمكن أن نميز يف هذا املجال بني ما تقع فيه الرضورة خارج
اللغوي, فتكون رضورته متعلقة بالكلمة ذاهتا من حيث بنيتها, وما يقع يف 

وقع من الرضورات, وهذا ما  الكلامت داخل السياق اللغوي, وهو أكثر ما
َّيمكن أن نعده من الكالم املستقيم القبيح الذي أشار إليه سيبويه, وتابعه عىل 

 .نظرته كثري من العلامء الالحقني
رد من الرضورات خارج السياق اللغوي واملتعلق ببنية الكلمة  فهو أما ما و

                                                           

 . ًيريد وال ذاكرا: ١٠٥: قال ابن عصفور, ص) ٣٢(
 .١٦٩: , ص١املرجع السابق نفسه, ج) ٣٣(
 .٧١٧: , ص٢ ابن هشام, مغني اللبيب, ج)٣٤(
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٤٨٥

 الذي هو صناعة لفظية, فقد امتنع العرب من إحلاق )٣٥(مما ورد يف باب اإلحلاق
بعض األمثلة بالرباعي بسبب أن الزيادة فيها ملعنى, فاضطروا إىل تنكب اإلحلاق 

َّصونا للمعنى, وهذا يمكن أن نعده من الرضورات الت ي حلقت بالكلمة خارج ً
جني أن العرب امتنعوا من إحلاق وقد ذكر ابن . السياق , وهو رضورة داللية

, وإن كانت بوزنه; ألن الزوائد يف هذه )دحرج(بـ ) َّفعل(, و)أفعل(, و)فاعــل(
ُاملثل إنام جيء هبا للمعاين ًخشوا إن هم جعلوها ملحقة بذوات (; ولذلك )٣٦(ُ

َّألربعة أن يقدر أن غرضهم فيها هو إحلاق اللفظ باللفظ نحو شملل, وجهور, ا ُ
ُوبيطر, فتنكبوا إحلاقها هبا, صونا للمعنى, وذبا عنه أن يستهلك ويسقط حكمه,  َّ ً َّ

ّفأخلوا باإلحلاق ملا كان صناعة لفظية, وقروا املعنى  ُّ()٣٧(. 
لتها عديدة, ويمكن أن أما الرضورة الداللية يف الكلامت داخل السياق فأمث

, فقد الحظ اللغويون أن بعض )٣٨(نذكر منها ما جاء عىل سبيل االستعارة
                                                           

; ليصري ذلك ٍىل تركيبًمعنى اإلحلاق يف االسم والفعل أن تزيد حرفا أو حرفني ع) ٣٥(
خرى يف عدد احلروف وحركاهتا املعينة والسكنات, الرتكيب بتلك الزيادة مثل كلمة أ

من املايض واملضارع واألمر : ُّكل واحد يف مثل مكانه يف امللحق هبا, ويف تصاريفها 
ًواملصدر والتكسري إن كان امللحق به اسام رباعيا, ومن التصغري والتكسري إن كان امللحق 

ٍّبه اسام رباعيا ال مخاسيا ٍّ  .٥٢:  , ص١  ج,شافيةالرتاباذي, رشح الريض األس: انظر. ً
 .٢٢٣:  , ص١ابن جني, اخلصائص, ج: انظر معاين هذه املثل يف ) ٣٦(
 .٢٢٤ – ٢٢٣:  ص,١ابن جني, اخلصائص, ج) ٣٧(
جعل السكاكي هذه املسألة من باب املجاز اللغوي الراجع إىل معنى الكلمة غري ) ٣٨(

 .٤٧٢: فتاح العلوم, صم:  السكاكياملفيد; ألنه نوع من إطالق املقيد,



 )٢(اجلزء ) ٨٦( املجلد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٤٨٦

الشعراء يبدلون كلمة دالة عىل عضو من أعضاء احليوان بكلمة تدل عىل هذا 
ٍّالعضو عند اإلنسان, وكذلك العكس, وقد يستعملون اسم عضو خاص 

 .)٣٩(لةبحيوان ما حليوان آخر, فتوقفوا عند هذه املسأ
وقد وجد بعض اللغويني أن من هذه األسامء كالفم والشفة واألظافر ما هو عام 

 )ه١٨٢ −(, حيث ذكر يونس بن حبيب )فم(بق عىل كل األجناس, ومنها كلمة ينط
ّالذي نص عىل أن  ) ه٢١٦ −( وهو ما ذهب إليه األصمعي )٤٠(.ِّأهنا لكل يشء

مهم يف بعض األسامء, فنسبوا وخصصوا كال. )٤١()ِّقد جيوز يف كل يشء (الفم
 )ه ٢١٠ − (ويوحي كالم قطرب  أسامء أخرى,لإلنسان أسامء, وألنواع احليوان 

, )٤٢(واألمثلة التي أتى هبا بأن هذه األسامء يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض
وكذلك ورد لدى األصمعي ما ينص عىل جواز إقامة بعض هذه األسامء مقام 

قام ُربام أقيم بعض هذه األشياء م( الشفة أنه وذلك حني ذكر يف باببعض, 
, وذلك بعد أن ذكر تسميات الشفاه )٤٣()بعض إذا اضطر الشاعر إىل ذلك

 :ةَّمُّاخلاصة بكل حيوان, لكنه بعد ذلك أورد قول ذي الر
ّأكن مثل ذي األال َ ْ ِ ْ ُ ُف لزت كراعهَ َُّ ُ ِ 

 

ُإىل أختـــه األخـــرى ووىل صـــواحبه  َّ ُ 
 

                                                           

 .٢٤٥: ابن عصفور, ص: انظر) ٣٩(
 .٤٦: قطرب, كتاب الفرق, ص) ٤٠(
 .٥٦: رسالتان يف اللغة, ص:  األصمعي, كتاب الفرق, ضمن كتاب٤١) (
 .٤٧ – ٤٦: قطرب, كتاب الفرق, ص)  ٤٢(
 .٥٨: املرجع السابق نفسه, ص)  ٤٣(
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٤٨٧

فأشار هبذه األمثلة . )٤٥()للشاء: ُ, فقال كراع, والكراع )٤٤(أراد وظيفه: (وقال
 .إىل جواز إقامة بعض هذه األسامء مقام بعض يف الشعر

وقد ربط هؤالء اللغويون بني إقامة اسم مقام آخر برضورة الشعر من غري أن 
  :يبينوا طبيعة هذا االضطرار, ولذلك توقف األصمعي عند قول النابغة الذبياين

ُوقلت ي ٌا قوم إن الليث منْقبضُ ِ َ َ َّ َُ ُْ ِ 
 

َعـــــىل براثنـــــه لعـــــدوة الـــــضاري  َ َْ ِ ِ ِ ِ 
 

يـشري بـذلك إىل أن كلمـة . )٤٦()ّوإنام هذا اضطرار واألصل ما ذكرناه : ( فقال
ُبرثن(  .)٤٧(ُتطلق عىل ظفر ما مل يكن من سباع الطري) ُ

استعارة,  ينص يف كالمه عىل بعض هذه األمثلة أهنا )٤٨(بيد أن ثابت بن أيب ثابت
ُوقد يستعار الظفر لكل يشء: ( فقال  .)٤٩()ُوقد يستعار الظفر للطائر والسبع). (ُ

يف اجلمهرة, فحمل هذه األمثلة )  هـ٣٢١ −(وكان مع هذا التوجه ابن دريد 
عىل االستعارة, ومل حيملها عىل الرضورة, ولكنه ربط هذا النوع من االستعارة بام 

عي من هذه االستعارات, فكان يذكر ما يتداوله يمكن أن نسميه اجلانب االجتام
                                                           

 ..يدالوظيف يف البعري مابني اخلف إىل الركبة يف ال)  ٤٤(
 .٥٩: املرجع السابق نفسه, ص)  ٤٥(
 .٦٣: األصمعي, كتاب الفرق, ص)  ٤٦(
ُالربثن مث: (قال أبو زيد. ٦٢: ابق نفسه, صاملرجع الس)  ٤٧( ُل اإلصبع, واملخلب ظفر ُ ِ

 .٢٤: ثابت بن أيب ثابت, كتاب الفرق, ص). ُالربثن
 .ُمن علامء القرن الثالث, ال تعرف سنة وفاته)  ٤٨(
 .٢٣: يب ثابت, ثابت, كتاب الفرق, صبن أا)  ٤٩(



 )٢(اجلزء ) ٨٦( املجلد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٤٨٨

الناس منها يف كالمهم, ويأيت بشاهد عىل ذلك من الشعر, وكأن هذه االستعارات مل 
يقولون (  :)٥٠(من ذلك. جتمعَّتكن خاصة بالشعر وحده بل هي مما ألفه الناس يف امل

 :ًأتانا حافيا متشقق األظالف, قال األخطل: للرجل إذا عابوه
ْســـأم ـــاََ َنَعها أو ســـأجعل أمره ْ ََ ُ َ ْ َُ 

 

ــــــشقق  ــــــه مل ت ــــــك أظالف ِإىل مل َّ ُ َْ َ َ َ ٍ ِ َ ِ(  
 

يراد به عريض الوسط, : ُويقال للرجل إنه لعريض البطان, وليس له بطان
ِّحرك خشاشه فغضب, وإنام حيرك خشاش البعري, فأراد أنه حرك وال : ُويقال َّ ُِّ ِ

ِّ يربح, وال ذنب له, وإنام يغرز َّأتانا فالن فغرز ذنبه فام: خشاش هناك, ويقال
 .... ).أذنابه اجلراد

الذي حتدث عن ) ه ٣٦٨ −( ويثري انتباهنا يف هذا املقام موقف السريايف 
 ذلك بأن وضع االسم مكان االسم عىل ًالِّهذه االستعارات, وارتضاها معل

حتى لو أخرجه خمرج عن باب ( سبيل االستعارة قد جيري مثله يف الكالم 
 .)٥١()ورة مل يكن باملخطئ الرض

ًوقد وقف النقاد والبالغيون من هذه االستعارات موقفا متحفظا, بل  ِّ ً
ًموقفا رافضا ا فهو عبد أما أهم من بحث مسألة هذه االستعارات بالغي. )٥٢(ً

َّاألول موقف املتحفظ فعدها من . القاهر اجلرجاين الذي وقف منها موقفني ِّ
اختصاص االسم بام (جعل أساسها الذي تقوم عليه  , واالستعارات غري املفيدة

                                                           

 .٤٩٠ – ٤٨٩:  , ص٣ابن دريد, اجلمهرة, ج)  ٥٠(
 .٢٣٥:  , ص١السريايف, رشح كتاب سيبويه, ج) ٥١(
  .٤٦ – ٤٥:  , ص١املوازنة, ج , و١٠٣ − ١٠٢: عيار الشعر, ص :نظرُي) ٥٢(
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يف مراعاة دقائق  ُّوضع له من طريق أريد به التوسع يف أوضاع اللغة والتنوق
الفروق يف املعاين املدلول عليها, كوضعهم للعضو الواحد أسامي كثرية بحسب 

وتصبح ). إلنسان, واملشفر للبعريلاختالف أجناس احليوان نحو وضع الشفة 
ً األسامء استعارات حني يستعمل الشاعر شيئا منها يف غري اجلنس الذي هذه

 .وضع له, فينقل االسم عن موضعه وجيوز به معناه
وأهنا . لكنه وصف هذه االستعارات بأهنا قصرية الباع, قليلة االتساع

استعارة من جهة اللفظ, أي إهنا تقوم عىل إبدال لفظ بلفظ من غري أن يكون 
 :َّفقد علق عىل بيت الشاعر. ملعنىلذلك عالقة با

ِفبتنا جلوسـا لـدى مهرنـا ُ ً ُ ْ ِ َ 
 

َّننَزع مـن شـفتيه الـصفارا  ْ ِْ َ َُ َ ِّ 
 

فاستعمل الشفة يف الفرس, وهي موضوعة لإلنسان, فهذا ونحوه : (بقوله
: ًال يفيدك شيئا لو لزمت األصيل مل حيصل لك, فال فرق من جهة املعنى بني قوله

 ). جحفلتيه, لو قاله من: من شفتيه, وقوله
أما موقفه الثاين, فهو املوقف الذي نزعم أنه اعتمد فيه عىل ما ورد يف 
اجلمهرة البن دريد, وعىل ما أورده السريايف; فقد رأى أن بعض هذه 
ًاالستعارات أبعد غورا من سابقتها, وهي استعارات من جهة املعنى, وما يؤكد 

فمن ذلك . (كالم العرب من هذه االستعارات ذلك يف رأيه أهنا قائمة عىل ما شاع يف
إنه لغليظ املشافر, وذلك أنه كالم يصدر يف مواضع الذم, فصار بمنزلة أن : قوهلم
 :كأن شفته يف الغلظ مشفر البعري, وجحفلة الفرس, وعىل ذلك قول الفرزدق: يقال

َفلو كنت ضبي ُ َ َ عرفـت قرابتـياَ َ َْ َ َ 
 

َِّولكن زنجيـ  ْ ِ ِ ُ غلـيظ ااَ ِملـشافرَ ِ َ()٥٣( 
 

                                                           

 .٢٩ – ٢٢: اجلرجاين, أرسار البالغة, ص: ُينظر) ٥٣(
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٤٩٠

واحلقيقة أن هذه املواقف من هذه االستعارات مبعثها لغوي, قائم عىل أنه ال 
ٍجيوز وضع اللفظ يف غري موضعه, من غرينظر إىل أن الشاعر, وهو يفعل ذلك 

 وجد أن إبدال هذه األسامء بعضها ببعض جيعل كالمه ,فريتكب هذه الرضروة
أخرص عبارة, وهو يعلم أنه مل خيرج عىل قواعد ًأكثر تعبريا عن املعنى الذي قصده ب

اللغة, ودالالهتا; ألن مثل هذا اإلبدال موجود يف كالم العرب, فارتكب رضورة 
وال شك أن هذه العبارات إذا . داللية من أجل املعنى الذي يسعى إليه, ويقصده

ُّدققنا فيها ال تقوم عىل العيب وحده بل فيها ما يدل عىل املالطف َ هلزء ة, واّ
 :وهذا ما نفهمه من قول الشاعر.  إىل العيبًإضافةوالسخرية, واإلشفاق 

ــا ــار نوارشه ــدم ع ُوذات ه ِ ٍِ ٍ ِ َ َ 
 

ـــا جـــدعا  ـــاء تولب ـــصمت بامل ِت َِ ً ْ َْ ِ ُ ُ 
 

فأجرى التولب عىل ولد املرأة وهو لولد احلامر يف األصل, وذلك ألنه (
ًيصف حال رض وبؤس, ويذكر امرأة بائسة فقرية  ُ ٍّ()٥٤(. 

 −  فيام نزعم −ُّ موقف النقاد من هذه االستعارات ووصفها بالقبح فمرده أما
إىل أن الناقد يطلب من الشاعر أن يأيت باملعاين الطريفة, واالستعارات املخرتعة, 

 .َّوأن يبتعد عن كالم العامة
أما الرضورات الداللية التي تتعلق بالرتكيب والسياق اللغوي فكثرية جدا, 

 بالتقديم والتأخري, وماله صلة بالفروق والفصول, واحلمل عىل منها ماله صلة
املعنى, واحلمل عىل املوضع, واالستغناء, وكل ذلك يمكن إرجاعه إىل وضع 

 .الكالم يف غري موضعه, فيصبح من الكالم املستقيم القبيح كام قال سيبويه

                                                           

 .٢٩: سه, صاملرجع السابق نف) ٥٤(
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وقد أبانت تعليقات الباحثني القدامى يف هذه املسألة عن وعي عميق 
ُّبالسياق الذي كان عمدهتم يف هذا التحليل, وتعد دراساهتم يف هذا املجال 

َّمنهجا يتبع يف الدراسات السياقية ُ ا كان املجال ال يسمح ببحث هذه األمور ّومل. ً
 .كلها فإننا سوف نختار بعضها, ويمكن محل ماعدا ذلك عىل ما ذكرناه

م بن إسامعيل خال هشام بن ولعل بيت الفرزدق املشهور الذي يمدح فيه إبراهي
 :عبد امللك الذي يقول فيه

ًوما مثله يف النَّاس إال مملكـا َّ َُ ُ ِ ْ ِ 
 

ــه  ــوه يقارب ــه حــي أب ــو أم ُأب ُِ َ ٌُّ ِّ 
 

من أكثر األمثلة التي ساقها اللغويون والبالغيون للداللة عىل استقامة 
 .اللفظ, والتواء املعنى بسبب عدم وضع اللفظ  يف مواضعه داخل السياق

الذي نسبه إىل الرضورة; ) ه ٣٦٨ −(اللغويني الذين عابوه السريايف ومن 
ًفيه رضوبا من العيوب من التقديم والتأخري, وحق الكالم عىل ما ينبغي ( ألن 

ومراده : ( الذي قال عنه ) ه ٣٩٢ −( وتاله ابن جني. )٥٥()أن يكون عليه اللفظ
 . )٥٦()فيه معروف, وهو فيه غري معذور 

بيد أن عبد  ). ه ٤٦٦ − ( )٥٧( هذا البيت حفيظة البالغيني كاخلفاجيوقد أثار
َّكان من أكثرهم إيضاحا لعلل البيت, فقد بني مشكالته ) ه ٤٧١ −( القاهر اجلرجاين  ً

فانظر : ( عىل سوء نظم الكالم, فقالًال املعنى, وجعله مثايفرت ّيف الصياغة التي أث
                                                           

 .٣٠٩: , وانظر القزاز القريواين, ماجيوز للشاعر يف الرضورة, ص٢٤٤:  , ص١السريايف, ج) ٥٥(
 . ٣٣٠ − ٣٢٩ , ١ابن جني, اخلصائص, ج) ٥٦(
 . ١٠٥: اخلفاجي, رس الفصاحة, ص) ٥٧(
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٤٩٢

ُأي ُتصور أن يكَ َّ َ َا من حروفه أو صادفت وحشيا ًن حيث أنكرت شيئُّون ذمك للفظه مَ
ًغريبا, أو سوقيا ضعيفا, أم ليس إال ألنه مل يرتب األلفاظ يف الذكر, عىل موجب  ًِ
ِّترتيبها يف الفكر, فكد وكدر, ومنع السامع أن يفهم الغرض إال بأن يقدم ويؤخر, ثم  َ ُ ُِّ َّ َّ

كمن رمى بأجزاء تتألف منها صورة, أرسف يف إبطال النِّظام, وإبعاد املرام, وصار 
ٌولكن بعد أن يراجع فيها باب من اهلندسة لفرط ما عادى بني أش َ كاهلا, وشدة ما ُ

إن صياغة البيت عىل هذه الصورة أهبمت املعنى, وجعلت . )٥٨()خالف بني أوضاعها
 .الرضورة من الرضائر الداللية التي قادت إليها الصياغة غري احلسنة

الداللية التي أشار إليها الدارسون القدامى ما يتعلق بمنع ومن الرضورات 
 : رصف املنرصف, وأوردوا عىل ذلك عدة شواهد, منها قول ذي اإلصبع العدواين

ِوممـــــن ولـــــدوا عامــــــ َِ َ ْ ََّ 
 

ِر ذو الطـــول والعـــرض  ْ َُ ِ ُّ 
 

, فاختلف النحاة يف ذلك, )عامر(ذا البيت  ترك الشاعر رصف كلمة ففي ه
إضافة إىل تأويالهتم التي شملت جمموعة من املرويات يت تأويالت شتى, لوا البَّوأو

وما . )٥٩(الشعرية, وقامت عىل هذه الشواهد واحدة من مسائل اخلالف بني النحويني
ْيلفت االنتباه يف هذا األمر أن اخلالف الذي كان مبتدأه صناعة نحوية رص ِ ٌ َّ حتول إىل ٌفَ

 .إىل ما نسميه الرضورة الدالليةخالف حول املعنى, فتحولت املسألة 
ِّوكان موقف الكوفيني يف هذه املسألة معتدا بالروايات التي وردت, وفيها 

                                                           

 .٢١: , ص»طبعة ريرت«اجلرجاين, أرسار البالغة, ) ٥٨(
 .٤٩٣:  , ص٧٠:نصاف, املسألة, اإلاألنباري: انظر هذه املسألة يف) ٥٩(
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 التخلص من بغية معنويا ًالَّأما البرصيون فأولوا هذه املسألة تأوي. هذه الرضورة
 .الرضورة النحوية, ولكنهم ذهبوا يف ذلك إىل الرضورة الداللية

القبيلة, ألنه كان ) عامر(ون أن يكون املقصود من ض الكوفيولذلك رف
وقد تأول البرصيون الكالم عىل خالف ). ذات الطول وذات العرض: (سيقول

ًوأما عامر ذو الطول وذو العرض, فإن عامرا أبو القبيلة, فيجوز أن : ( ذلك, فقالوا ُ
  : كام قال .فظه فيرصفُّثم إنه يرد الكالم إىل ل. يعني بلفظه القبيلة, فال يرصف

ًأال إن ثمود ُ َ َّ ِ ً كفروا رهبم أال بعداَ ْ ُ َ ْ ُ َّ َ ُ َ َ لثموداَ ُ َ ِ ]فرصف األول, وترك  ]٦٨: هود
اء, فرصف األول عىل لفظ أيب القبيلة, وترك َّرصف الثاين, عىل قراءة أكثر القر

 .)٦٠()ُرصف الثاين; ألنه أريد بلفظه القبيلة نفسها
, وهو كام يقولون كثري يف )٦١( املعنىوقد جعلوا ذلك من باب احلمل عىل

ً, ومنهم من جعل ذلك نوعا من التنقل من معنى إىل معنى, وهو كام )٦٢(كالمهم
َّورد الكوفيون ذلك بأهنم ال ينكرون احلمل . )٦٣(ًإنه أيضا كثري يف كالمهم: يقولون

 من عىل املعنى وال التنقل من معنى إىل معنى, ولكن احلمل عىل اللفظ واملعنى أوىل

                                                           

 .١٩٣: ص, ١السريايف, رشح كتاب سيبويه, ج) ٦٠(
القزاز : يذهب بعض اللغويني إىل أن احلمل عىل املعنى نوع  من الرضورة, انظر) ٦١(

 .٣١٤: القريواين, ما جيوز للشاعر يف الرضورة, ص
 .٥٠٦: األنباري, اإلنصاف, ص) ٦٢(
 .٥٠٩: نفسه, ص) ٦٣(
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٤٩٤

احلمل عىل املعنى دون اللفظ, وجري الكالم عىل معنى واحد أوىل من التنقل من 
 فالشاعر يف هذا البيت وفق رأهيم وقع يف الرضورة, أما البرصيون .)٦٤(معنى إىل معنى

  .افحملوا الكالم عىل الرضورة الداللية ليستقيم الكالم نحوي
لح قد يبدو ألول وهلة  مصط- كام الحظنا - الرضورة الداللية :خامتة

ًغريبا; ولكنه موجود يف كثري من العبارات, وربام قادت إليه رضورة الشعر 
بسبب وزنه وقافيته, ولكن الشاعر يتجاوز رضورة الشعر, لكي يصوغ كالمه 
َّوفق مقتضيات املعاين التي يريدها, فتتحول عىل يديه رضورة الشعر إىل 

االت عىل مبدأ االختيار, فرضورة الشعر, رضورات داللية قائمة يف كثري من احل
وإن كان فيها نوع من اإلجلاء, وهي ليست كذلك كام ورد عند أيب حيان, فإن 

 .  الرضورة الداللية من اختيار الشاعر يف غالب األحيان
  واملراجعصادرامل
, دار )١ج(السيد أمحد صقر: , حتقيقملوازنةابن برش, اآلمدي, أبو القاسم احلسن  −١

 .١٩٩٢ , ٤ملعارف, القاهرة, طا
. د: , حتقيق)رسالتان يف اللغة(, ضمن  الفرقاألصمعي, أبو سعيد عبد امللك بن قريب, −٣

 . م١٩٩٢ , ٢صبيح التميمي, مكتبة الثقافة الدينية, ط
اإلنصاف يف . األنباري, كامل الدين أبو الربكات, عبد الرمحن بن حممد بن أيب سعيد −٤

. املكتبة التجارية الكربى.  الدين عبد احلميدييق, حممد حميحتق. مسائل اخلالف
 . م١٩٦١ , ٤ط . القاهرة

                                                           

رضورة الشعر, :  , وقارن ذلك بام لدى ابن عصفور يف ٥١١  − ٥١٠: نفسه, ص) ٦٤(
 .١٠٥ – ١٠١: ص
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حاتم صالح الضامن, مؤسسة . د: , حتقيقكتاب الفرقابن أيب ثابت, ثابت اللغوي,  −٥
 . الرسالة , بريوت

. مكتبة اخلانجي. حممود حممد شاكر: حتقيق. دالئل اإلعجاز. اجلرجاين, عبد القاهر −٦
 . م١٩٨٤.اهرةالق

وهي الطبعة .  م١٩٨٢حممد رشيد رضا, دار املعرفة, لبنان, : , حتقيقأرسار البالغة −٧
 .املعتمدة يف البحث مامل نرش إىل طبعة أخرى

 .م١٩٧٩ ريرت, مكتبة املتنبي, القاهرة −هـ : , حتقيقأرسار البالغة −٨
ن حممد حسن إسامعيل, دار حممد حس: , حتقيقاإلمتاع واملؤانسةالتوحيدي, أبو حيان,  −٩

 .م٢٠٠٢, ١الكتب العلمية, ط
 .٢ط. بريوت. دار اهلدى. حممد عيل النجار: , حتقيقاخلصائص. ابن جني, أبو الفتح عثامن −١٠
 .م١٩٩٩, ١حممد أمحد عبد القادر عطا, دار الكتب العلمية, بريوت, ط: حتقيق ,املنصف −١١
الشوابكة, دار الفكر, د غطاشة وداو. د: ق, حتقيرس الفصاحةاخلفاجي, ابن سنان,  −١٢

 . م٢٠٠٦  ,١ط
, دار صادر, مصورة عن مجهرة اللغة ابن دريد, أبو بكر حممد بن احلسن األزدي,  −١٣

 . هـ١٣٤٥الطبعة العثامنية, 
عبد الرحيم : , حتقيقأساس البالغةالزخمرشي, جار اهللا أبو القاسم حممود بن عمر,  −١٤

 . م١٩٨٢لبنان, حممود, دار املعرفة, 
عبد احلميد اهلنداوي, دار . د: , حتقيقمفتاح العلومالسكاكي, يوسف بن يعقوب,  −١٥

 .   م٢٠٠٠ , ١الكتب العلمية, ط
أمحد حسن مهديل, وعيل سيد عيل, : , حتقيقرشح كتاب سيبويهالسريايف, أبو سعيد,  −١٦

 .  م٢٠٠٨ , ١دار الكتب العلمية, لبنان, ط
 ., بريوتامل الكتبعبد السالم حممد هارون, ع: , حتقيق الكتاببرشعثامن بن قنرب,سيبويه, أبو  −١٧
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عبد اإلله نبهان, مطبوعات جممع . د:, حتقيقاألشباه والنظائرالسيوطي, جالل الدين,  −١٨
 .اللغة العربية, دمشق

 حممد زغلول. طه احلاجري ود. د: , حتقيقعيار الشعر ابن طباطبا, حممد بن أمحد,  −١٩
 . م١٩٥٦ التجارية الكربى, القاهرة, ةسالم,  املكتب

, رضائر الشعر. ابن عصفور اإلشبييل, أبو احلسن عيل بن مؤمن بن حممد بن عيل −٢٠
 . م١٩٨٠ , ١داراألندلس, ط. السيد إبراهيم حممد: حتقيق

كتبة رمضان عبد التواب, م. د: , حتقيقذم اخلطأ يف الشعرابن فارس, أبو احلسني أمحد,  −٢١
 . م١٩٨٠اخلانجي, القاهرة, 

 . م١٩٨٧ , ١, مكتبة الثقافة الدينية, القاهرة, طكتاب الفرققطرب, أبوعيل حممد بن املستنري,  −٢٢
رمضان . د: حتقيق. ما جيوز للشاعر يف الرضورة. القزاز القريواين, أبو عبد اهللا حممد بن جعفر −٢٣

 . الكويت, ودار الفصحى, القاهرة,وبةدار العر. صالح الدين هادي. عبد التواب, ود
عدنان درويش, و حممد . د: , حتقيق الكلياتالكفوي, أبو البقاء أيوب بن موسى, −٢٤

 .م١٩٨٢ , ٢املرصي, وزارة الثقافة واإلرشاد القومي, دمشق, ط
دار . مازن املبارك, وحممد عيل محد اهللا. د: , حتقيقمغني اللبيبابن هشام, مجال الدين,  −٢٥ 

 .الفكر, بريوت
 بريوت, مكتبة ,, عامل الكتبرشح املفصلموفق الدين يعيش بن عيل,  ابن يعيش, −٢٦

 .طبعة مصورة. املتنبي, القاهرة



 

  ٤٩٧

 
 

  املعارصةقصص األطفالو ّالرتاث احلكائي
 اً أنموذج)األذكياءأخبار (كتاب 

 )∗(ّأمحد صوان. د
ًشكل الرتاث مادة خصبة ألمم األرض رشق ّ , فراحت تنهل منه )١(اً وغرباّ

ِمتتع  اّعندما توجهت يف الكتابة إىل أطفاهلا, ويف الرتاث العريب حكايات كثرية جد ُ
مة وشائقة, إذ نجد فيه حكايات عن األذكياء واحلمقى ِّامني قيُوتفيد, وحتتوي عىل مض

                                                           

 .باحث يف األدب والرتاث من سورية) ∗(
ّ تعددت تعريفات الرتاث ودالالته وأمهيته, وممن وقف عند هذا املصطلح الدكتور حممد )١(

ّعابد اجلابري, فرأى أن الرتاث يشري إىل الرتكة الفكرية والروحية التي جتمع بني 
 عنوان عىل − يف الوعي العريب املعارص − لسلف, وهو اًب; لتجعل منهم خلفالعر

حضور األب يف االبن, وحضور السلف يف اخللف, وحضور املايض يف احلارض, إنه 
الرتاث واحلداثة, دراسات : ينظر. املضمون احلي يف النفوس, احلارض يف الوعي

م, ١٩٩١حدة العربية, بريوت, حممد عابد اجلابري, مركز دراسات الو. د: ومناقشات
ّوقد فصل الدكتور حممد حسن عبد اهللا القول يف أمهية الرتاث وأثره يف احلارض . ٢٤ص

ّواملستقبل, فأشار إىل أن االهتامم بالرتاث والعناية به هو اهتامم بالشخصية التارخيية 
وتعديل ملسارها ّلألمة العربية, وتأكيد لتميزها للوقوف عىل إجيابياهتا والدعوة إليها, 

ّفيام قرصت فيه, وهذا يعني أن وضوح املايض هو يف ذاته وضوح احلارض واآليت, وأن  ّ
حممد .د: الرتاث يف رؤية عرصية: ينظر. تغذية اجلذور هي الطريق إىل إنضاج الثامر

 .٢٥ت, ص.حسن عبد اهللا, اهليئة العامة للكتاب, القاهرة, د
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 وأرضاهبام يف كتب متنوعة يف أبواهبا; ككتب التاريخ  ُوالبخالء, وعن جحا وأشعب
 اً وأخباراً والتفسري واألدب واحليوان وغريها, وثمة كتب تناولت قصصَِريِّوالس

 .البخالء للجاحظّخمصصة, ككتاب أخبار األذكياء البن اجلوزي, وكتاب 
ّإن توجه كتاب قصص األطفال خاصة, وأدباء األطفال عامة نحو الرتاث  ُ ّ ّ
ّله غايات نبيلة, وفوائد مجة, تتمثل يف شد الطفل إىل تراثه, وإمتاعه, وتقديم  ّ ّ

 ال نظري اًنامذج ناجحة ليحاكيها, وإكسابه خربة, واالهتامم برتاث األمة ليس بدع
 .ّدة أن أمم األرض هتتم برتاثها; ألنه ينبوع ال ينضب للفكرّنّة املطرُّله, إذ الس

ّويف تراثنا كثري مما يصلح لألطفال, وكثري من هذا الصالح من الرتاث يف 
حاجة إىل تغيري وتعديل; ليكون أكثر مالءمة, فاملراد إذن اختيار حكايات مناسبة 

ًلألطفال أوال ً, ثم إعامل مرشط األديب اخلبري فيها ثانيّ , وبذلك تصري مناسبة اّ
ّلألطفال عامة, أو ملرحلة عمرية حمددة, وموافقة ألهداف قصة الطفل التي تنقل  ّ
إليه خربة وحكمة بأسلوب جاذب, وتعرض نامذج ومواقف يتعلم منها كيف 

ّحيسن الترصف, وكيف ينجح, وأن الرش ع اقبته وخيمة, وغري ذلك, وهذا ُ
 .)٢(ّقدم لألطفالفر يف قصص تراثية كثرية تصلح أن تمتو

                                                           
: مجاليات القصة احلكائية لألطفال يف سورية: نظر للوقوف عىل مزيد من التفصيل ي )٢(

نبيلة . تقول د.  وما بعدها٩, ص٢٠٠٩اب العرب, دمشق, َّحممد قرانيا, احتاد الكت
ّوالواقع أنه ينبغي أن يقدم للطفل يف كل مرحلة قدر كبري من تراثه, بل إنه « :إبراهيم ّ ُ

: , ينظر»ي منه نامذج البطولةيس الذي يستقينبغي أن يكون هذا الرتاث هو املنبع األسا
نبيلة إبراهيم, بحث ضمن احللقة الدراسية . د: البطل والبطولة يف قصص األطفال

, اهليئة املرصية )كتب األطفال يف الدول العربية والنامية: (بعنوان١٩٨٣اإلقليمية لعام 
 .٥٣, ص١٩٨٤العامة للكتاب, القاهرة, 
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واليقف األمر عند كثرة احلكايات ووفرهتا يف تراثنا, وال عند موضوعها 
ّ, بل ينظر إليها من جوانب عدة أخرى, لتحقق إضافة جديدة )٣(الشائق فحسب َ ُُ ُّ

يف مشاعر الطفل ورغباته, ولتأخذ بيده إىل عوامل جديدة مدهشة ومفيدة, ومن 
ُرتاث عن حكايات مثرية تشد الطفل وتعالج هنا كان من املناسب البحث يف ال ّ

ّقضايا إنسانية عميقة ذات أسلوب فنّي, وتكون ناجحة يف تناوهلا الشخصيات, 
ًوتتحرك يف زمان ومكان متفقني مع سائر عنارصها, تروم انسجاما ال تفككا,  ُّ ً ُ ّّ

ُوتقرب أحداثا وتبعد أخرى بمهارة وعمق ًُ ّ . 
ّفلية جيد أهنا سعت إىل اإلفادة من كثري مما ومن ينظر يف القصة العربية الط

, وكان لقصة الطفل يف سورية نصيب من هذا الرتاث )٤(ّورد يف تراثنا احلكائي
ّ, ذلك أنه يمكننا الوقوف عىل نامذج متعددة اختلفت يف اإلفادة من )٥(احلكائي

ّهذا املوروث احلكائي الثر, ويؤكد هذا أن هذا املنجم احلكائي سيبقى ف ّّ  يف ًاعالّ
                                                           

حممد بسام ملص, جملة الفيصل, الرياض, : ائبةُ جحا يف أدب األطفال, قيم تربوية غ)٣(
 .١٠١, ص١٩٩٥, ٢٢٩ع

ّ ينظر عىل سبيل التمثيل جهود عبد التواب يوسف, وقد حتدث عن جتربته يف التعامل مع )٤(
الطفل : الرتاث يف الكتابة للطفل العريب يف كتابه الطفل العريب واألدب الشعبي, ينظر

, ١٩٩٢وسف, الدار املرصية اللبنانية, القاهرة, عبد التواب ي: العريب واألدب الشعبي
 . ومابعدها١٤١ص

ّ ينظر عىل سبيل التمثيل جهود الدكتور سمر روحي الفيصل, وقد حتدث عن جتربته يف )٥(
سمر . د: ثقافة الطفل العريب: تقديم الرتاث لألطفال يف كتابه ثقافة الطفل العريب, ينظر

 . ومابعدها١٤٥, ص ١٩٨٧ دمشق, اب العرب,َّروحي الفيصل, احتاد الكت
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ّاحلارض, نظرا لنقاط التقاطع واللقاء الكثرية بني الرتاث والواقع, والسيام أن  ً
القصة الطفلية بوصفها حاملة رسالة فكرية وتربوية تنشد التأثري يف الطفل 

 .)٦(ّوإيصال مقولة حمددة
ّبيد أن ما سبق ال يعني أن االهتامم هبذا املوروث بلغ غايته, وأنه نال االهتامم ّ ّ 

الذي يستحقه; ففي الرتاث نصوص حكائية كثرية مل يستفد منها األطفال بعد, 
ُتصلح أن تكون مادة أولية لقصصهم املعارصة, فتصاغ بلغة مناسبة, وأساليب  ّ ّ ّ

ٍفنّية تواكب العرص, بحسب ما حيتاج إليه كل نص منها من تغيري قليل أو كثري ّ ّّ ُ)٧(. 
 البن »خبار األذكياءأ« كتاب كايات الرتاثية ما ورد يفومن هذه احل

 ًاجلوزي, إذ حوى كثريا من تلك النصوص, فام كتاب أخبار األذكياء? 
 :كتاب أخبار األذكياء

َألف هذا الكتاب علم من أعالم العرب, هو أبو الفرج عبد الرمحن بن  َّ
, )هـ٥٩٧−٥١٠(اجلوزي القريش البغدادي, من علامء القرن السادس اهلجري 

                                                           

ً تعد القصة من أشد ألوان األدب تأثريا يف نفوس األطفال, وكثري من القيم واملفاهيم )٦( ّ ّ ُ
ّتنترش بوساطتها قبل أي وسيلة أخرى, وهبا يتعلمون وينمون الطفل وأدب : ينظر. ّ

 .١٦٧, ص١٩٩٤هدى قناوي, مكتبة األنجلو املرصية, القاهرة, . د: األطفال
ّعبد الرؤوف أبو السعد عىل نامذج من الرتاث العريب مما يصلح أن يقدم إىل .  وقف د) ٧( ُ ّ

األطفال; كقصص األمثال والوصايا وأيام العرب وأبطاهلم وكرمائهم وحكامئهم  
عبد الرؤوف أبو السعد, .د: الطفل وعامله األديب: وقصص احليوان وغري ذلك, ينظر

 .١٢٧−١٠٣ص, ١٩٩٤املعارف, القاهرة,دار 
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 زاد املسري, وتذكرة األديب, والوجوه والنظائر, وصفة الصفوة, :ومن مؤلفاته
 .)٨(وصيد اخلاطر, وأخبار احلمقى واملغفلني وغريها

ًوكتاب أخبار األذكياء يضم ثالثة وثالثني باب ف يف كل باب ِّ, أورد املؤلاّ
ّمنها طائفة من األقوال واألفعال التي تنم عىل ذكاء أصحاهبا, وتضمن الكتاب  ّ

 ملعنى اً لفضل العقل وماهيته, وباباً وطرائف كثرية, وقد عقد باباً وقصصنوادر
 نقل فيها من أخبار اً لعالمات الذكي, وأبواباًالذهن والفهم والذكاء, وباب

اد والعلامء َّبُ والع,ّاألنبياء والصحابة والتابعني والقضاة والوزراء واحلجاب
 الفطنة والذكاء, وقد أفرد والرشطة واللصوص والعامة وغريهم ما يدل عىل

ّناء الصبيان, وما ذكر عن احليوان مما يشبه ذكاء َطُمساحة للحديث عن ف ُ
ّاآلدميني, وما يصلح من قصص هذا الكتاب ليكون مادة لألطفال كثري جدا, 

 :وسأكتفي فيام يأيت بعرض نامذج منها
 :النامذج
ًأخربت أن رجال:  قال الشعبي−١ ّ ُ ِ ْ ما : ّام صارت يف يده قالتً صاد قنربة, فلُ

ُما أشفي من مرض وال أشبع : ِأذبحك وآكلك, قالت: تريد أن تصنع يب? قال ْ ُْ ٍُ
                                                           

كر, شمس الدين حممد بن أمحد الذهبي, دار الف: سري أعالم النبالء:  ينظر يف ترمجته)٨(
خري الدين الزركيل, دار العلم : األعالم :, و٤٨٣, ص١٥٤م, ١٩٩٧بريوت, 

أبو : األذكياء أخبار: , و٣١٧−٣١٦, ص٣م, ج١٩٩٢, ١.للماليني, بريوت, ط 
 اخلويل, املكتب الرشقي للنرش والتوزيع, حممد مريس: بن اجلوزي, حتقيقالفرج 

 . ح−ّ, مقدمة املحقق, ص أ ١٩٧٠القاهرة, 



 )٢(اجلزء ) ٨٦( املجلد –ة بدمشق جملة جممع اللغة العربي
  

  

 

٥٠٢

ّمن جوع, ولكن أعلمك ثالث خصال خري لك من أكيل, أما واحدة ِّ َِ ٌَ ٍ َأعلمك وأنا : َ ّ َ ُ
ال : ِهات الواحدة, قالت: قاليف يدك, والثانية عىل الشجرة, والثالثة عىل اجلبل, ف

: ِهات الثانية, قالت له: فلام صارت عىل الشجرة قال هلا: َّهفن عىل ما فاتك, قاللَت
ّال تصدق بام ال يكون أن يكون, فلام صارت عىل اجلبل, قالت له ْ ّ لو ! ُّيا شقي: َُ
ًذبحتني أخرجت من حوصلتي درتني, يف كل واحدة عرشون مثقاال ِ ّ ِ ْ ََّ َُ ّفعض : , قالَ

ّعىل شفتيه وتلهف, ثم َّ َ َأنت قد نسيت اثن: ِهات الثالثة, قالت:  قال هلاَ ني, فكيف تَ
ّأحدثك بالثالثة? أمل أقل لك ال تلهفن عىل ما فاتك, وال تصدق بام ال يكون أن  ُ ِّّ ُ

 .)٩(وطارت فذهبت: , قالًيكون? أنا ورييش وحلمي ال أكون عرشين مثقاال
َوكان رجل يف صحراء, فعرض ل:  قالوا−٢ َ ه األسد, فهرب منه, فوقع يف َ

منذ كم أنت ههنا? : بئر, فوقع األسد خلفه, فإذا يف البئر دب, فقال له األسد
أنا وأنت نأكل هذا وقد شبعنا, : منذ أيام, وقد قتلني اجلوع, فقال األسد: قال

ّفإذا عاودنا اجلوع فام نصنع? وإنام الرأي أن نحلف له أننا ال نؤذيه : ّفقال الدب َ ِّ ْ
ُّحتال خلالصنا وخالصه, فإنه أقدر عىل احليلة منّا, فحلفا له, فأخذ يف التحيل, لي ِ ُ ّ ِ ِ

َّفالح له ضوء, فنَقب, فخرج به إىل فضاء, فتخلص وخلصهام َّ َ َ ٌَ َ)١٠(. 
ُّ حدثنا بعض إخواننا أنه كان ببغداد رجل يطلب التلصص يف حداثته ثم −٣ ٌ ّ

ًتاب فصار بزازا, قال ٍّانه وقد غلقه, فجاء لص حمتال متزي ًفانرصف ليلة من دك: ّ ٌّ ُ َ َّ َ
                                                           

 .٢٥٣ أخبار األذكياء, مصدر سابق, ص) ٩(
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ِّبزي صاحب الدكان, يف كمه شمعة صغرية ومفاتيح, فصاح باحلارس, فأعطاه  ُ ّ
ًأشعلها وجئني هبا, فإن يل الليلة يف دكاين شغال: َّالشمعة يف الظلمة, وقال َّْ ُ ُ ,

َّفمىض احلارس يشعل الشمعة, ورك ُ ها ّب اللص املفاتيح عىل األقفال, ففتحُ
ُودخل الدكان, وجاء احلارس بالشمعة فأخذها من يده فجعلها بني يديه, وفتح  َ ُّ
ُسفط احلساب وأخرج ما فيه, وجعل ينظر يف الدفاتر ويري بيده أنه حيسب,  ُِ َ َ َ
ّواحلارس يرتدد ويطالعه وال يشك يف أنه صاحب الدكان إىل أن قارب السحر,  ُّ ّ

َّفاستدعى اللص احلارس, وكلمه من ب َ ًاطلب يل محاال: عيد, وقالُّ ّ ّ, فجاء بحامل, َ
ّفحمل عليه أربع رزم مثمنة, وقفل الدكان وانرصف ومعه احلامل, وأعطى 
ُاحلارس درمهني, فلام أصبح الناس جاء صاحب الدكان ليفتح دكانه, فقام إليه 

فعل اهللا بك وصنع كام أعطيتني البارحة الدرمهني, : احلارس يدعو له ويقول
ًجل ما سمعه, وفتح دكانه فوجد سيالن الشمعة وحسابه مطروحفأنكر الر َ َ  اُ

َوفقد األربع رزم, فاستدعى احلارس, وقال له َ ُ َ ُّمن كان محل الرزم معي من : ْ
ًأما استدعيت منّي محاال: دكاين? قال ّ ًبىل, ولكن كنت ناعس: ُ فجئتك به? قالَ  اُ

ّوأريد احلامل فجئني به, فمىض احلارس فجاء باحلام ل, وأغلق الرجل الدكان, ُّ
إىل أين محلت الرزم معي البارحة? فإين كنت : وأخذ احلامل معه ومىض, فقال له

من محلها : اطرحني إليها, فطرحه, قال: إىل املرشعة الفالنية, قال: , قالاًمنتبذً 
ِامش: ّحلامل, فدعا به, فقال لهٌفالن ا: معه? قال ً بني يدي, فمشى فأعطاه شيئْ  اّ
َه برفق إىل املوضع الذي محل إليه الرزم, فجاء به إىل باب غرفة يف موضع َّواستدل َ َُّ

ًبعيد من الشط قريب من الصحراء فوجد الباب مقفال َّ, فاستوقف احلامل وفش ُِّ ّ
ّالقفل ودخل, فوجد الرزم بحاهلا, وإذا يف البيت بركان معلق عىل حبل, فلف  ٌ َّ َ َّ َ
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عليه وقصد املرشعة, فحني خرج من الغرفة الرزم فيه, ودعا باحلامل فحملها 
ِّاستقبله اللص فرآه وما معه فأبلس, فاتبعه إىل الشط, فجاء إىل املرشعة, ودعا  َ ُّ
ٌاملالح ليعرب, فطلب احلامل من حيط عنه, فجاء اللص فحط الكساء كأنه جمتاز  ََ ّّ ّّ َُ

َمتطوع, فأدخل الرزم إىل السفينة مع صاحبها, وجعل الربكان َّ َ َ :  عىل كتفه, وقال لهِّ
َيا أخي, أستودعك اهللا, قد ارجتعت رزمك فدع كسائي, فضحك وقال َ َُ ْانزل, فال : َ

 .)١١(ُ ورصفه ومل يسئ إليهاًخوف عليك, فنزل معه واستتابه ووهب له شيئ
ّ حدثت أن بعض التجار قد ِم من خراسان ليحج, فتأهب للحج, وبقي −٤ ّ ُ ُُ ِ َ ّ ُّْ َِّ ُ

ْإن محلتها خاطرت هبا, وإن : ار ال حيتاج إليها, فقالُمعه من ماله ألف دين ُْ
َأودعتها خفت جحد املودع, فمىض إىل الصحراء, فرأى شجرة خروع فحفر  ْ َْ َ َ َ ُِ ُ ُ
ًحتتها ودفنَها, ومل يره أحد, ثم خرج إىل احلج, وعاد فحفر املكان, فلم جيد شيئ ّ َّ ٌ , اََ

ُفجعل يبكي ويلطم, فإذا سئل عن حاله قال ُ ْ ْرض رسقت مايلاأل: َ َ َ ُفلام كثر ذلك ! ُ
ّلو قصدت عضد الدولة, فإن له فطنة, فقال: منه قيل له َ ُ َ َأو يعلم الغيب: َ َ  فقيل ؟َ

ّال بأس بقصده, فقصده فأخربه بقصته, فجمع األطباء وقال: له ََ َ َ هل داويتم يف : ْ
َ بعروق اخلروعاًهذه السنة أحد َ ُْ ُ ًأنا داويت فالن: ُ فقال أحدهم؟ِ ِّو من خواصه,  وهاُ َ َ

ُهل تداويت هذه السنة بعروق اخلروع: َّعيل به, فقال له: فقال ُ ِ : نعم, قال:  قال؟َ
َّفالن الفراش, قال:  قال؟من جاءك به َ ّعيل به, فلام جاء قال: ٌ َمن أين أخذت : َّ

ْعروق اخلروع َُ َاذهب هبذا معك فأره املكان : من املكان الفالين, فقال:  فقال؟ُ َِ ِ َ
من هذه : ُخذت منه, فذهب معه صاحب املال إىل تلك الشجرة وقالالذي أ
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ُ تركت مايل, فرجع إىل عضد −  واهللا− ههنا : ُالشجرة أخذت, فقال الرجل َ ُ
َهلم املال, فتلكأ, فأوعده, فأحرض املال: ّللفراش: الدولة, فأخربه, فقال َ ُّ َّ َ)١٢(. 

َّقدم رجل عىل بعض السالطني:   قال حممد بن نارص−٥ ٌ ِ ُ وكان معه عامل َ
ٌ إىل منزله, فمر يف طريقه بمقربة, وإذا قرب عليه قبة مبنية مكتوب اًأرمينية منرصف ٌَّ ُ ٌْ َ َ َ ٍّ ِ

ِ فمن أحب أن يعلم خربه, فليمضُهذا قرب الكلب,: عليها ّ  إىل قرية كذا وكذا, َ
ُفإن فيها من خيربه ه عليها, فقصدها وسأل أهلها ّفسأل الرجل عن القرية, فدلو. ّ

ُكان يف هذه الناحية ملك عظيم : ئة فسأله, فقالقد جاوز املوه عىل شيخ ُّدلف ٌَ ِ
ّ بالنزهة والصيد والسفر, وكان له كلب قد رباه ال يفارقه, اًالشأن, وكان مشتهر ٌ

َقل للطباخ يصلح لنا ثردة : ُ إىل بعض منتزهاته, وقال لبعض غلامنهاًفخرج يوم ُْ َ ّ ُ
ُلبن فقد اشتهيتها, فأصلحوها ِ, ومىض منتزهه, فوجه الطباخ, فجاء بلبن وصنع ٍ ّ َّ َ ُّ َ َ

َله ثردة عظيمة, ونيس أن يغطيها بيشء, واشتغل بطبخ أشياء َ ُّ َ َ ِ ُ أخر, فخرج من َ
ِّبعض شقوق احليطان أفعى فكرع يف ذلك اللبن, ومج يف الثردة من سمه  ُ ْ َ َِ َ َّ ََّ ََ

ٌوالكلب رابض يرى ذلك كله, ولو كان يف األفعى حيلة  لدفعها, وكان هناك َّ
ّ طفلة خرساء زمنَة قد رأت ما صنع األفعى, وواىف امللك من الصيد يف ٌجارية ِ َِ ُ ٌ

ِأول ما تقدمون إيل الثردة, فلام وضعت بني يديه ! يا غلامن: آخر النهار, فقال ُ َّّ َّ ِّ َُ َ
ُأومأت اخلرساء إليه فلم يفهم ما تقول, ونبح الكلب وصاح, فلم يلتفت إليه,  ِ

َّولج ّ يف الصياح فلم يعلم مراده, فأخذ ورمي إليه بام كان يرمى يف كل يوم, فلم ََ ُ َ َِّ ُ ُِ ِ ُ َ
ِيقربه, ولج يف الصياح, فقال للغلامن َّ ّنحوه عنَّا فإن له قصة, ومد يده إىل اللبن, فلام رآه : َْ ّ ّ َّ ُّ

َالكلب يريد أن يأكل طفر إىل وسط املائدة, وأدخل فمه يف الغضارة وكرع َ ََ َ َ َ  من اللبن َ
                                                           

 .٥٦ −٥٥ السابق ص)١٢(



 )٢(اجلزء ) ٨٦( املجلد –ة بدمشق جملة جممع اللغة العربي
  

  

 

٥٠٦

ًاثر حلمه, وبقي امللك متعجب, وتنًافسقط ميت ِّ َ ُ ُ منه ومن فعله, فأومأت اخلرساء إليهم اُ ََ َْ ِ ِ
َففهموا مرادها بام صنع الكلب, فقال امللك لنُدمائه وحاشيته ٌإن من فداين بنفسه حلقيق : ُ َ َ ّ

َّباملكافأة, وما حيمله ويدفنُه غريي, فدفنه وبنى عليه قبة, وكتب عل ُ َيها ما قرأتُ ْ)١٣(. 
 :وهذه وقفة عند القصة األخرية

 :عنارص القصة وصوغها
 :عنارص القصة: ًأوال

  :    أ ـ الشخصيات
ُيقع عىل عاتق القارئ جتميع مالمح الشخصية وصفاهتا املبثوثة يف أثناء 

ّ, وينطلق يف ذلك مما يقوله النص من بدايته إىل هنايته, لريكب هذه )١٤(الرسد
ّ; وملا كانت هذه الدراسة تتوجه يف هذه احلكاية وأمثاهلا إىل ًداَّجمدالشخصية 

ّاملتلقي الطفل, وهو متلق خاص من حيث لغته وإدراكه ونفسيته, لزم توخي  ّ
والسيام , ّاحلذر واستحضار خصوصيته حني التوجه إليه بحكايات من الرتاث

وهلا ,  واضحةأن تكون معامل الشخصية التي هلا قيمة كربى يف مقولة احلكاية
 .عالقة وثيقة بسائر عنارصها

ّتعددت الشخصيات يف هذه القصة, وتنوعت; فكانت برشية َّكالرجل, : ّ
كاألفعى : وحيوانية. والشيخ, وامللك, والفتاة اخلرساء, واألعوان, والطباخ

                                                           

 .٢٤٤ −٢٤٣ السابق, ص)١٣(
مداين, املركز الثقايف العريب, محيد حل. د:   بنية النص الرسدي من منظور النقد األديب)١٤(

 .٥٠  ص ٢٠٠٠, ٣الدار البيضاء وبريوت, ط
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ّوهذا التعدد مؤذن برتشحها ملرحلة الطفولة املتأخرة. والكلب ّ, إذ إن هذا )١٥(ّ
ّالعدد يعد  . يف القصص املوجهة إىل املرحلتني السابقتنياً كبريُ

ًوقد رسمت الشخصيات رسام ; إذ ال خالف بني صفاهتا يف اً ومقنعاً واضحُ
ّ, فصورت العجوز )١٦(القصة وما هو معروف عنها يف الواقع ويف خربة الطفل

لصيد,  يأمر وينهى ويذهب إىل الرحالت واا لألخبار واملعلومات, وامللك غنياًمصدر
 آخر, واألفعى ا يف إفهام اآلخرين بحركاهتا وتصيب حينًاوالطفلة اخلرساء ختفق حينً

                                                           
 : لطفولة يف العرص احلديث, ومنها تعددت تقسيامت مراحل ا)١٥(

سنوات, حياول فيه الطفل أن  ) ٥ – ٣(  الطور الواقعي املحدد بالبيئة, وهو بني −١
ّ, ويميل إىل االعتقاد الومهي بأن اجلامد يكتشف البيئة املحيطة به, وخياله فيها إهيامي مرتبط هبا

ّيتكلم وحيس ويرى ويسمع, واحليوانات كذلك, وانتباه الطفل يف هذه املرحلة قصري مداه ّ. 
سنوات, يتوق الطفل فيه إىل ختيل يشء آخر وراء  ) ٩ – ٦(  طور اخليال احلر, وهو بني −٢

 إىل اخليال احلر الواسع الذي تظهر فيه الظواهر الطبيعية الواقعية التي خربها يف بيئته, فيجنح
 .املالئكة واجلنيات والساحرات والعاملقة واألقزام, وانتباه الطفل يف هذه املرحلة يطول عن سابقه

سنة, يبتعد الطفل فيه عن األمور اخليالية إىل  ) ١٢ – ٩(  طور املغامرة والبطولة, وهو بني −٣
ُحد ما, ويعنى باحلقيقة الواقعية, ويم يل إىل قصص املغامرات والشجاعة والعنف والتعرض ّ

ّللهالك, وجيب أن تكون القصة ذات دوافع خرية ورشيفة وسامية, وال يقترص األمر عىل تقديم 
ّبطولة األشخاص احلقيقيني, كخالد بن الوليد وطارق بن زياد وصالح الدين األيويب, بل تقدم  ُ

 عنرتة بن شداد وأيب زيد اهلاليل والسندباد القصص التي مزجت بني احلقيقة واخليال, كقصص
اب العرب, دمشق, َّعبد الرزاق جعفر, احتاد الكت.د: أدب األطفال: ينظر. البحري وغريها

  .١٦٣−١٥٠الطفل وأدب األطفال, مرجع سابق, ص: , و٥١−٤٩م, ص١٩٧٩
ّ تكون القصة معقولة وحمتملة الوقوع عندما تترصف شخصياهتا كام تترصف شبي)١٦( هاهتا ّ

: أدب األطفال, فلسفته, فنونه, وسائطه: ينظر. إذا وضعت حتت تأثري الظروف نفسها
 .١٤٣, ص١٩٧٨هادي نعامن اهليتي, وزارة اإلعالم, بغداد, 
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ًخميفة رشيرة قاتلة ترمز إىل املوت, والكلب حارس ً  . يرمز إىل الوفاء والتضحيةا أمينًاً
َقدمت هذه احلكاية احليوان َ وهو يقوم بأعامله احلقيقية ) األفعى والكلب( ّ

ًلم الطفل كثريا من طبائع احليوانات وأعامهلا التي ال يستغني يف بيئته, وبذلك يتع ّ
 .)١٧(ّعن معرفتها يف حياته, ويلم من خالهلا بفوائدها وخطورهتا عليه

ّوقد قدمت الشخصيات يف سياق احلدث, وعرفها املتلقي من اخلارج, ومل  ُ
ّتصور من الداخل عىل وجه العموم, وذلك يقرهبا من احلكاية أو املادة  ّ , )١٨(األوليةُ

ّومل يعرت شخصيات القصة تغري يف مواقفها, فبقيت عىل طابع واحد يف سلوكها  ِ
ّوتأثريها فيام حوهلا, وكانت غري متناقضة يف ترصفاهتا وأقواهلا, وهذا جيعلها 

ّ واضحة غري معقدة, ولذلك لن جيد الطفل مشقة يف فهمها)١٩(ّمسطحة ّ)٢٠(. 
                                                           

 .١٩٧−١٩٦أدب األطفال, مرجع سابق, ص الطفل و)١٧(
ات عبد املجيد زراقط, مركز الغدير للدراس.د: ّ يف القصة وفنيتها, مفاهيم وقراءات)١٨(

 .١٧٩, ص ٢٠١٠والنرش, بريوت, 
ّ الشخصية املسطحة شخصية ثابتة وهلا بعد واحد, ويمكن التنبؤ بسلوكها بسهولة, )١٩( ُ ّ

السيد إمام, مرييت للنرش والتوزيع, : جريالد برنس, ترمجة: قاموس الرسديات: ينظر
 ثبات فمن املواقف ما حيتاج إىل, ا فنيًعيبا, وثباهتا ليس ٧٠, ص٢٠٠٣القاهرة, 

 اً معروفاً حمدداًتلتزم سلوك, الشخصية, وجيب أن تكون واضحة حمددة مرسومة بدقة
, مكتبة العبيكان, سعد أبو الرضا. د: النص األديب لألطفال: , ينظراًنسى أبدُبحيث ال ت
 .١٧٨−١٧٧, ص ٢٠٠٥الرياض, 

 اخلري والرش ّ يشري خلدون الشمعة إىل أن األطفال أخالقيون بطبعهم, وهم ينظرون إىل)٢٠(
األبيض واألسود, فليس هناك من رمادي غائم بينهام, : من خالل اللونني احلاسمني

ومن الصعوبة الكبرية عليهم إدراك شخصية قصصية حتمل خصائص الطيبة والفساد 
خلدون الشمعة, جملة : اجلذور املعرفية واإلبداعية ألدب األطفال: ينظر. يف وقت واحد

 .١٨, ص١٩٧٩, ٩٥د الكتاب العرب, دمشق, عاملوقف األديب, احتا
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 :ب ـ الزمان واملكان
يف «: وقوله, »اًفخرج يوم«:  الزمنية يف القصة قليلة كقولهكانت اإلشارات

, وقد راعى السارد رسد األحداث كام »يف كل يوم«: , وقوله»آخر النهار
ّحدثت; إذ غلب عىل رسد أحداثه نظام الرسد التقليدي املرتب زمنيا , اًعموم )٢١(ُ

ّوهو أدعى ملتابعة املتلقي الطفل, وأبعد عن تشتت فكره ّ. 
 ألحداث القصة فواضحة مألوفة يعرفها اًاألمكنة التي كانت مرسحّأما 

ّالطفل, ويستطيع استنتاج تصور هلا ال يعيقه عن متابعة الرسد, فثمة منزل, 
ًومقربة, وقرية, ومتنزه, فهي تشكل يف جمملها فضاء للحكي متواشجا لصيقا به ً ً ّ ُ ّ. 

 :ج ـ اللغة واألسلوب
 أرقى من أسلوبه بقليل, اًمن لغته, وأسلوبيستطيع الطفل أن يفهم لغة أعىل 

ّولعله من األفضل إغناء لغته بإضافة عدد قليل من األلفاظ اجلديدة يف كل قصة 
, ويف هذه احلكاية املختارة )٢٢(يقرؤها, وبذلك ترقى لغته ويقوى أسلوبه

ًالسليمة يف لغتها نرى أن عدد  غري قليل من ألفاظها أعىل من مستوى الطفل اّ
ح وتوضيح إلزالة , لذلك حتتاج إىل رشًكتب له أصالُ; ألهنا مل تاللغوي

غموضها أو غرابتها, وذلك برشحها يف حاشية, أو بذكر معناها بني قوسني بعد 
ورودها مبارشة, ولعل األفضل يف هذه احلالة أن يستبدل هبا كلمة مألوفة فتغدو 

ّثردة لبن, كرع, مج, : ّمناسبة له, وبذلك نضمن عدم تشتت فكره, من مثل
                                                           

ّ يعرف الرتتيب الزمني أنه جمموعة العالقات القائمة بني الرتتيب املفرتض لوقوع األحداث ) ٢١( ّ ُ
 .١٤٠قاموس الرسديات, مرجع سابق, ص: يف الواقع, وترتيب حدوثها يف الرسد, ينظر

 .٥٩عبد الرزاق جعفر, مرجع سابق, ص . د:  أدب األطفال)٢٢(
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٥١٠

 وأمثاهلا, وال سيام أن تراكيب هذه احلكاية ّرابض, لج, طفر, الغضارة, حقيق,
ّتراكيب سليمة متآلفة واضحة ال تعرس عليه, وذلك كله يوقظ حواس الطفل  ّ

 . املتلقي ويثريه وجيذبه كي يندمج بالقصة بام توحيه صورها إليه, فينتفع هبا
 :ًومن املناسب أيضا تعديل بداية احلكاية

السالطني, وكان معه عامل أرمينية قدم رجل عىل بعض : قال حممد بن نارص«
 :  عىل النحو اآليت−عىل سبيل املثال −, لتصري»..ىل منزله, فمر يف طريقه بمقربة إاًمنرصف
 .»…ّمر رجل مسافر يف طريقه بمقربة «

ً وتشتتاً وهذا أدخل يف القصة, وجينّب الطفل غموض  قد حيوالن بينه وبني اّ
 يشء مرتبط به يف داخل الرسد, وحيسن متابعة قراءته, وهذا املقرتح حذفه ال

ًأيضا معاملة األفعى معاملة املؤنث خالف ما ورد يف القصة; ألنه الشائع 
 .واألسهل للطفل, وال سيام أنه وجه صحيح

 :صوغ القصة: اًثاني
 :)٢٣(ّ حل−٣ عقدة −٢ مقدمة −١:  يف مراحل ثالثاًتصاغ القصة عموم

 :  املقدمة−١
 وجذب انتباه )٢٤(ث, ومدخل يشرتط فيه التشويقوهي متهيد قصري لألحدا

                                                           

 .٥٧−٥٦ السابق, ص)٢٣(
ّإن حكاية األطفال ال تكون جيدة ما مل توفر للطفل «: يقول الدكتور سمر روحي الفيصل  )٢٤( ّّ

ّالتشويق وإثارة الفضول القرائي, وليست هناك طرائق حمددة لبث التشويق يف احلكاية, إال  ّ
اطة احلوادث بيشء ّأن الرصاع يشء رضوري لتوفري التشويق يف احلكاية, تليه يف األمهية إح

 .١٣٦ثقافة الطفل العريب, مرجع سابق, ص. »...من الغموض, وبقدر من املفاجآت



  أمحد صوان.  د-  ائي وقصص األطفالالتراث احلك
  

 

٥١١

ّالقارئ, وعدم اإلرساف فيه, والقصة التي بني أيدينا حقق التمهيد هلا ما سبق; 
ًففي بدايتها عرف املتلقي أن هناك قرب  لكلب, وفوقه قبة عليها كتابة تدعو من اّ

الفضول ّأراد أن يعرف خرب هذا الكلب أن يذهب إىل قرية معينة, فثم اجلواب, ف
ّوالتشويق إىل معرفة قصة الكلب وسبب بناء قبة عليه قد حتققا لدى الرجل 

 )٢٥(ّالذي مر بالقرب, ولدى املتلقي عىل السواء, وقد جلأ السارد إىل التلخيص
ّخشية اإلطالة, فبعد قراءة الرجل ما عىل القبة مبارشة سأل عن القرية, فدلوه 

شيخ قد جاوز املئة فسأله فأجابه, وهو عليها فقصدها, وسأل أهلها, فدلوه عىل 
ّأسلوب يرسع وترية األحداث بذكر موجز عام حدث, وكان جلوء السارد إىل  ّ ُ

 .)٢٦( للمتلقي الصغري أكثر من جلوئه إىل تقنية القفزاًتقنية التلخيص مناسب
 :  العقدة−٢

ُوهي مشكلة تربز يف جمرى القصة, وحتتاج إىل حل, وبح ن سبكها يثري ْسّ
ّ رغبة القراء يف تتبعها والتفكري يف حلول مناسبة, ويف هذا املثال بدأ الشيخ ُّصالقا ّ

اخ ما أمر به امللك, وتركه اإلناء بال غطاء, َّيرسد اخلرب إىل أن وصل إىل صنع الطب
                                                           

ّ يعرف التلخيص أنه تقنية يلجأ إليها السارد ليرسع وترية األحداث, وهو من )٢٥( ّ ّ
ا وزمن ّالرسعات الرسدية األساسية, وحيدث عندما يتفق نص رسدي قصري نسبي

 .١٩٣قاموس الرسديات, مرجع سابق, ص : ظرا, ينّمروي طويل نسبي
ً ويسمى أيضا احلذف − القفز )٢٦( ّ  من الرسعات املعيارية للرسد, ويكون عند عدم −ُ

قاموس : وجود كلامت أو مجل مع مواقف وأحداث تكون قد وقعت يف القصة, ينظر
 .٥٦−٥٥الرسديات, مرجع سابق, ص 
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ّ, ويتدرج التأزم حتى ال اًوهذا يشعر بقرب حدوث يشء, ثم تزداد األمور سوء
ْفعى سام يف القدر, ويأيت امللك بعد رحلة صيد يشعر القارئ بامللل, إذ تضع األ ِ ُ

م إليه, وهنا حتاول الطفلة اخلرساء َّ, فيطلب الطعام الذي أمر به, فيقداًشاقة جائع
ؤبه له, ويكرر نباحه, ُ, فال ياًأن ختربه فتخفق, وحياول الكلب بنباحه أن خيربه أيض

ة ذروهتا عندما يمد امللك يده إىل , والتوتر يزداد وتبلغ القصاً ثم رهباًفيرصفونه رغب
 .اهلالكنها, وصار قاب قوسني أو أدنى من القدر املسمومة ليأكل م

ّفالعقدة وفيت حقها الفنّي, فعقدت شيئا فشيئا, حتى وصلت إىل درجة  ً ً ِ ُ ُّ ِّ
ّمشكلة, ثم حلت ُ ّ)٢٧(. 

 :  احلل−٣
 اًط ميتيقفز الكلب برسعة كبرية إىل وسط املائدة, ويرشب من اللبن, فيسق

من فوره, وسط تعجب امللك من فعله ووفائه, وهنا تعيد الطفلة اخلرساء ما 
ه, َيل امللك شأن الوفاء بتكريم املرء صاحبْعُأرادته بإشارهتا فيفهمون مرادها, وي

وذلك بحمله بنفسه ودفنه بيديه, وهذه النهاية مل تستغرق مساحة طويلة يف 
وآذنت بحالة من االستقرار, واملتلقي ًاحلكاية, وقد أعقبت أحداثا سابقة, 

ّ; لذلك فإن اإلطالة فيها واإلسهاب يف دقائقها مظنّة هتلهل احلكاية, )٢٨(ينتظرها
                                                           

, ٢يل محد اهللا, دار الفكر, دمشق, طحممد ع:  األسلوب التعليمي يف كليلة ودمنة)٢٧(
 .٩٦, ص١٩٧٠

 .٥٨ قاموس الرسديات, مرجع سابق, ص )٢٨(
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ً كان يشد املتلقي بات معروفا, وليس من الطبيعي االستغراق يف تفصيالت ال فام ّ ّ
ًهتمه, والسيام بعدما صار التوتر خفيفا واهلدف واضح ًّ ّ  .)٢٩(اّ

ّكاية متثل أنموذجا ملا يمكن تقديمه إىل املتلقي الطفل يف عرصنا, ّإن هذه احل ّ ُُ ً
ُونظائرها يف الرتاث العريب كثري, وهي حتاكي قصة الطفل اليوم من جوانب 
ّعدة; من حيث طوهلا واحلركة التي فيها, والتشويق الذي يسيطر عليها; ليثري 

, ومن حيث موضوعها )وماذا بعد ذلك?: (ّ الطفل يف انتظار حتقق مقولةرغبة
ّالذي شارك يف بطولته فيه احليوان برمزيه اجليد والسيىء, وملشاركة احليوان فيام  ّ ّْ َْ

ّيقدم إىل   .ّألطفال هلا أثر إجيايب وجاذباُ
حتدو الباحث رغبة يف بعث حكايات كثرية يف الرتاث العريب األصيل, مل جتد 

ّغبة إحياء الرتاث القديم ملزية ّطريقها إىل النور حتى اآلن, وليس منبع هذه الر
ِقدمه فحسب, وإنام لقيمتها وغناها وأثرها, وهذه احلكايات مبثوثة يف كتب  ِ ِّ َ

 أي −الرتاث األدبية وغريها; ككتب الرتاجم والسري والتاريخ والرقائق, وهي 
 عىل درجات يف مناسبتها لطفل اليوم, فمن حكاية حتتاج إىل تغيري −احلكايات
ل تقديمها له, إىل حكاية ال حتتاج إىل تغيري كبري, كاحلكاية التي وقف غري يسري قب

عندها هذا البحث, وكيفام كان األمر يف تقديم احلكايات الرتاثية اليوم فمن 
  .األمهية بمكان تقديمها بوعي, وهو أمر ال غنى عنه

                                                           

ُ يعرف اهلدف بأنه السبب الذي من أجله تروى القصة, واملوضوع األسايس الذي )٢٩( ّ ّ
 .١٥٠قاموس الرسديات, مرجع سابق, ص: هتدف إليه, ينظر
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 املصادر واملراجع
يس اخلويل, املكتب الرشقي للنرش حممد مر: بن اجلوزي, حتقيقأبو الفرج : أخباراألذكياء −١

 .١٩٧٠والتوزيع, القاهرة, 
 .١٩٧٩عبد الرزاق جعفر, احتاد الكتاب العرب, دمشق, .د: أدب األطفال −٢
 .١٩٧٨ هادي نعامن اهليتي, وزارة اإلعالم, بغداد,.د: , فلسفته, فنونه, وسائطهأدب األطفال −٣
 .١٩٧٠, ٢محد اهللا, دار الفكر, دمشق, طحممد عيل : األسلوب التعليمي يف كليلة ودمنة −٤
 .١٩٩٢, ١.خري الدين الزركيل, دار العلم للماليني, بريوت, ط : األعالم −٥
محيد حلمداين, املركز الثقايف العريب, الدار . د: بنية النص الرسدي من منظور النقد األديب −٦

 .٢٠٠٠, ٣البيضاء وبريوت, ط
 .ت.ن عبد اهللا, اهليئة العامة للكتاب, القاهرة, دحممد حس.د: الرتاث يف رؤية عرصية −٧
حممد عابد اجلابري, مركز دراسات الوحدة . د: , دراسات ومناقشاتالرتاث واحلداثة −٨

 .١٩٩١العربية, بريوت, 
 .١٩٨٧سمر روحي الفيصل, احتاد الكتاب العرب, دمشق, . د: ثقافة الطفل العريب  −٩

حممد قرانيا, احتاد الكتاب العرب, : ال يف سوريةمجاليات القصة احلكائية لألطف −١٠
 .٢٠٠٩دمشق, 

 .م١٩٩٧شمس الدين حممد بن أمحد الذهبي, دار الفكر, بريوت, : سري أعالم النبالء −١١
 .١٩٩٢عبد التواب يوسف, الدار املرصية اللبنانية, القاهرة, : الطفل العريب واألدب الشعبي −١٢
 .١٩٩٤املرصية, القاهرة,  قناوي, مكتبة األنجلو هدى. د: الطفل وأدب األطفال −١٣
 .١٩٩٤عبد الرؤوف أبو السعد, دار املعارف, القاهرة,.د: الطفل وعامله األديب −١٤
عبد املجيد زراقط, مركز الغدير للدراسات .د: , مفاهيم وقراءاتّيف القصة وفنيتها −١٥

 .٢٠١٠والنرش, بريوت, 
السيد إمام, مرييت للنرش والتوزيع, : ترمجةجريالد برنس, : قاموس الرسديات −١٦

 .٢٠٠٣القاهرة, 
 .١٩٨٤, اهليئة املرصية العامة للكتاب, القاهرة, كتب األطفال يف الدول العربية والنامية −١٧
 .٢٠٠٥الرياض, , مكتبة العبيكان, سعد أبو الرضا. د: النص األديب لألطفال −١٨

   :االت
 .١٩٩٥, ٢٢٩, الرياض, عالفيصل −١
 .١٩٧٩, ٩٥, احتاد الكتاب العرب, دمشق, عاملوقف األديب −٢



  ٥١٥

 
 
 
 

 مصطلحات نقدية عند أيب عبيدة معمر بن املثنى
 

 )∗(نارص اجلباعي.  أ
ًكان أبو عبيدة معمر بن املثنى واحدا من علامء مدرسة البرصة يف القرن الثاين 
وأوائل الثالث للهجرة, ويف ذلك العرص ازداد إقبال العلامء عىل دراسة الظواهر 

ف أبو َّفأل.  القرآن الكريم والشعر العريبُاللغوية واألساليب البالغية التي وجدت يف
ُوقد ذكر سبب تأليفه الكتاب أنه سئ, كتاب املجاز) هـ٢١١ت(عبيدة  ل عن معنى َ

ِطلعها كأنه رؤوس الشياطني :قوله  ِ َ ُ ُ َ َُّ َُ ُ َّ ْ َ ]َّفأجاب السائل, ثم ملا . ]٥٦: الصافات
ِرجع إىل البرصة عم َ َ َل كتابه الذي سامه املجَ ُ َّ  .َازَ

ًقد ضمن هذا الكتاب مصطلحات نقدية استقرت فيام بعو ٍ َ ُّد عند النقاد الذين َّ
ًعده, ولكن يبقى له فضل التقدم يف جمال النقد األديب, مع أن كثريا من جاؤوا من ب ُّ

ٌّالباحثني ينظرون إليه عىل أنه راوية ولغوي فحسب ٌ. 
ُولذلك وجدت من املستحسن أن أعرض يف هذا البحث بعض ما أ َ ثر عنه من ُ

ُمصطلحات وإشارات نقدية, نظرا لقيمته التارخيية, وألنه يسهم يف توضيح رحلة  ً
 .بعض املصطلحات يف علم النقد

                                                           

ًباحث يف األدب والرتاث من سورية, ومدرس يف اجلامعات الليبية سابقا) ∗( ِّ. 



 )٢(اجلزء ) ٨٦( املجلد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٥١٦

 )١(:ِّيلَصُ السابق واملً−أوال
َأشار القدماء من النقاد إىل سبق بعض الشعراء إىل معان, أخذها الالحقون  َ ٍ ِ ِ ِ َ ُ َُّ ْ ِ

ٌعنهم, وكان أليب عبيدة إسهام يف  ُ َبيان هذه املصطلحات, ومن الذين عرضوا هلا َ ََ ِ ِ َ
 .ًاحلامتي يف كتابه حلية املحارضة الذي أفرد فصال بعنوان السابق واملصيل

َّوحكى أبو عبيدة أن ابن خذام كان :  قال احلامتيابن خذام,: ّوأول هؤالء الشعراء
ّدي وأنه أول من وصف الديارِْنيصحب امرأ القيس بن حجر الك  ]من البسيط[:  القائلوهو .َّّ

ُآلل هنـــــد بجنبـــــي نفنـــــف دار ٍ ٍَ ْ َ َ ِ 
 

ُمل يمــــح جــــدهتا ريــــح وأمطــــار  ٌ َُ ّ ِ)٢( 
 

ْهو أحد من بكى  الذي ذكره امرؤ القيس يف شعره, ابن حذام« : )٣(وقال اآلمدي َ
 :]من الكامل[: )٤( قال امرؤ القيس,هُالديار قبل امرئ القيس, ودرس شعر

ِعوجا عىل الطلل املح ُ ِ ّ َ َ َّيل ألننـاَُ ِ 
 

ِنبكي الـديار كـام بكـى ابـن حـذام  َ ُ ُ َ َْ َ ََ ِّ َِ 
 

. ال نعرفه:ن ابن حذام?  فقلنام:قال لنا أبو الوثيق: يدة, وقالذكر ذلك أبو عب
ره امرؤ بىل قد ذك: فقال. ما سمعنا به: فقلنا. رجوت أن يكون علمه باألمصار: فقال

 :]من الطويل [ قبله فقالّالقيس, وبكى عىل الديار
ــوا ــوم حتمل ــت ي ــداة اخلب ــأين غ َّك ََ َّ َ ِ َ َ َ َ 

 

ِلــدى ســمرات احلــي نــاقف حنظــل   َ ْ َ ُ ِ َِ َِّ َ َ ُ َ َ« 
 

                                                           

: معجم األدباء: ينظر .يحات عىل ما ورد يف حلية املحارضة للحامتاعتمدت يف املصطل) ١(
ّ واملصيل من خيل السباق.١٣/٢٥٢ : وتاريخ بغداد١١/١٥٨  .َالذي يتلو السابق: ُ

 .٢/٣٠ : حلية املحارضة)٢(
ُخذام, حذام, محام, احلامم.[روى هذا االسم بصور خمتلفة ,١٠٩:اآلمدي :املؤتلف واملختلف )٣( َ ََ َ[. 
 .١١٤:ديوان امرئ القيس )٤(
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ْومن ينظر يف ديوان امرئ القيس جيد البيت املذكور  هو رابع أبيات املعلقة )٥(َ
ْوبالرواية ذاهتا, فإن مل يكن امرؤ القيس قد أخذ البيت فإنه أخذ املعنى الذي تناوله من  َ َ َّ

َّذكر امرؤ القيس أنه مسبوق ببكائه عىل الدمن و الديار, وأنه يبكي كام بكى و. بعده ِّ ِّ َِّ ِ
ِابن حذام من قبله, وحيتذيه امرؤ القيس بقوله وفعله, ولوال إشارة امرئ القيس هذه  ِِ ْ َ َُ

ُلدرس ذكر هذا الشاعر ََ َ. 
ُّفاتفقوا عىل أن  أشعر الش: قال أبو عبيدة« : )٦(وجاء كتاب الديباج َ ِعراء يف َّ

ُّاجلاهلية امرؤ القيس بن حجر الكندي, والنابغة زياد بن معاوية الذبياين, وزهري بن  ْ ُِ ِ ِْ ٍ
ِّأيب سلمى املري ُر هو أوهلم وهو ُ أشعر الثالثة امرؤ القيس بن حج:فقال بعضهم. ُُ ّ ٍ

َالذي فتح هلم الشعر, فاستوقف وبكى يف الديار وذكر ما فيها, ثم قال َِ ِّ َ َ ََ ًرغبة )  ذادع: (ِّ َ ْ َ
َمنه عن املنسبة فقال ِ َ َ ْ ُفتبعت الشعراء أثره يف هذا: َ ََ َُ ّ َ َ«. 

, وفيه إمجاع عىل ةهبذا اخلرب, وينقله عنه ابن قتيبيفتتح أبو عبيدة كتابه الديباج 
وهو « :)٧(ثم قال. تقديم امرئ القيس عىل شعراء طبقته وغريها من شعراء العربية

َّأول من شبه اخليل بالع ْ َصا واللقوة والسبع َّ َ ْ َوالطري ] والظباء[ِّ ] ُفتبعه الشعراء[َّ
َفشبهوها هبذه الصفات, فكان ما شبه بالعصا قوله َ َ َّ  : ]من الطويل [:)٨(َ

َبعجلــزة قــد أتــرز اجلــري حلمهــا ْ ْ َ ََ ُ َْ َْ ْ َ ٍ ِِ ِ 
 

ــــــوال  ــــــت كأهنــــــا هــــــراوة من ِكمي َ َ ْْ ِ ٍُ َ َّ َِ َ َ ُ 
 

                                                           

 .٩:ديوانه ٥) (
حيث أورد عن أيب عبيدة خرب تقديم .١٢٨: ابن قتيبة:الشعر والشعراء:انظر. ٣: الديباج) ٦(

 .ًامرئ القيس معلال, مع اختالف يسري
 . وما بني حارصتني منه١٢٨:شعراءالشعر وال .٤ : كتاب الديباج)٧(
 .٣٧: ديوانه)٨(
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٥١٨

ُوما شبه باللقوة, وهي العقاب,  ُ َ ََّ ِْ ِّ  :]من الطويل[:)٩(قولهَ
ـــأين بفت ْك َ ِ ِّ َ ـــَ ـــوةِاءخ ـــاحني لق ٍ اجلن َِ َْ ِ ْ ََ 

 

ِعـــىل عجـــل منهـــا أطـــأطي شـــمالل  ْ ُِ ِ ْ َ ُ ٍ َ َ ََ 
 

ِوما شبه بالسباع قوله ّ َ  ]من الطويل[: )١٠(َّ
ـــه أيطـــال ظبـــي وســـاقا نعامـــة ٍل َ ََ ْ ْ َُ َ َ ٍَ َ َ 

 

ِوأرجـــل رسحــــان و تقريــــب تتفــــل  ُ ْْ َ َُ َ َ ُِ ٍ ْ ِ ُ ْ َ 
 

 )١١( :ّن قيد األوابد, ومن شبه الثغر بشوك السيال فقالهو أول م: وقال أبوعبيدة
 ]من الطويل[

ـــسدوس ول ـــل ال ـــه مث َمنابت ُِ ِ ُ ُ ـــهِ ُون ْ 
 

ــيض  ــذب يف ــو ع ــسيال وه ــشوك ال ُك ِ ُِ ٌ ِ َّ 
 

َعادى عداءو( َوهو أول من قال  ِ َ َّوهو أول من شبه احلامر, وشبه . ُبعه الناسّفات) َ َ ََّ ََ َ
ِومما انفرد به. َالطلل بوحي الزبور ِ  ]من الطويل [:  )١٢(ُ قوله يف العقابَ

ــ ْكــأن قلــوب الطــري رطب َّ ُ ََّ ِْ َ ُ ًيابــساًا وَ ِ 
 

ُلـدى وكرهـا العنـاب و  ُ ََّ َ ِ ْ َاحلـشف البــايلَ ُ َ َ 
 

ُ ومل جيتمع هلم ما اجتمع له , واحتذوه,وقد تبعه الناس يف هذا الوصف َ َْ َ« . 
قد وردت يف  )ابدقيد األو( شعر امرئ القيس جيد هذه العبارةومن ينظر يف 

 ]من الطويل [:)١٣(قوله
ــد ــاَوق ــدي والطــري يف وكناهت ِ أغت َ ُ ُ ُ َّ ِ َبمنجـــــرد قيـــــد األوابـــــد هي  َ ِ ِ ٍِ َِ ْ ََ ِ ْ ِكـــــلُ َ 

                                                           

  .٣٨: ديوانه)٩(
 .٢١:ه ديوان)١٠(
 :َّوالسيال.ّشبه اللثات به الطيلسان, :والسدوس.أي منابت الثغر :منابته .١٧٨:  ديوانه)١١(

 .يربق :ويفيض. واحدته سيالة نبت له شوك أبيض أشبه باألسنان, :يقال شجر,
 .٣٨ : ديوانه)١٢(
 .١٩:ديوانه) ١٣(
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٥١٩
  

 ]من الطويل  [:)١٤(ويف قوله
ــدي و ــد أغت ِوق َ ْ ــاَ ِالطــري يف وكناهت َ ُ ُ ُ ْ َّ 

 

ــدى جيــري عــىل كــل مــذنب  ــاء الن ِوم َ َْ ِ ِّ ُ َ َ َِ ْ َّ ُ َ 
 

ْبمنجــــرد قيــــ ََ ٍ ِ ْ ُ ِوابــــِد األِ ُد الحــــهَ َ َ ِ 
 

ـــأو مغـــرب  ـــوادي كـــل ش ـــراد اهل ِط ِّ ُ ََ ٍ ْ َ َُّ ِ َِ َُ 
 

 .يف قصيدتني للشاعر) قيد األوابد(فقد وردت عبارة 
 :]من الطويل [:)١٥( امرئ القيسَقول)  وعادى عداء: (ويريد أبو عبيدة بقوله

ــور ونع ــني ث ــداء ب ــادى ع َفع ٍَ ْ َ َ ََ َ ْ ً ــةِ ٍج َ 
 

ـــــ  َدراك َا وملِ ـــــامء فيغـــــسلً ـــــضح ب ِ ين َ َْ ُ ْ َُ ٍ ِ َ 
 

: )١٦(َومن ينظر يف ديوان امرئ القيس جيد تشبيه الطلل بوحي الزبور جاء يف قوله
 ]من الطويل[

ــــرصت ــــل أب ــــن طل ُمل ْ َ ْ َْ ٌ َ َ ــــشجاينَِ ِه ف َ َُ َ 
 

ِكخـــــط زبـــــور يف عـــــسيب يـــــامن  َ َ ٍ ِ َ ٍَ ِّ َ َ 
 

 :]من الطويل [ :ويف قوله
ِفا نبك من ذكـرى حبيـب وعرفـانِق َ َْ َِ ِ ِ ٍِ ِ َ ْ ْْ َ 

 

ُرســــم عفــــت آياتــــو  ْ َ َ ٍ ْ ِمــــانأز  ُه منــــذَ َ 
 

َأتت حجج بعدي عليهـا ف َ ٌ ََ ِ ِ ْ ْأصـبحتَ َ َ 
 

ِكخـــط زبـــور يف مـــصاحف رهبـــان  َ َْ ُ َِ ِ ٍ َ ِّ َ َ 
 

يشري أبو عبيدة إىل تشبيه الطلل بوحي الزبور, وقد ورد هذا التشبيه يف قصيدتني من 
 .ديوان الشاعر

َهذه األمثلة التي رويت عن أيب عبيدة إنام يريد هبا تأكيد سبق امرئ ِ القيس إىل ما ُّ
َذكره من ابتداء القصائد, وتفرده بجاملية تشبيهات, كان له فضل السبق هبا, فاتبعها  َ ّ

ِالشعراء من بعده, و ال غرابة يف هذا ألنه هو من فتح باب الشعر للشعراء فاتبعوه ِ َ َ َّ ُ . 
                                                           

 .٤٦:ديوانه) ١٤(
 .٢٢: ديوانه)١٥(
 .٨٩ و٨٥:  ديوانه)١٦(
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٥٢٠

ُ بن أيب سلمى ومل يناُومما سبق إليه زهري: قال أبو عبيدة « :)١٧(وقال احلامتي زعه ُ
 ]من الوافر[: )١٨(فيه منازع قوله 

ٌفـــإن احلـــق مقطعـــه ثـــالث َ َ َُّ ُ َ َ 
 

ـــــار أو جـــــالء  ـــــني أو نف ِيم َ ٌَ َ ٌ َ 
 

َّيريد أن احلقوق إنام تصح بواحدة من هذه الثالث  . يمني, أو حماكمة, أو حجة واضحة: َّ
َّ, إذا أنشد هذا تعجب اوكان عمر بن اخلط َ . »َب من معرفته بمقاطع احلقوقُ

وأورده أبو هالل . )١٩(ًأبو العباس ثعلب هذا البيت شاهدا عىل األبيات املرجلةوأورد 
 .)٢٠(ًالعسكري شاهدا عىل صحة التقسيم

َّفإن : َّإن عمر بن اخلطاب كان يتعجب من قول زهري:وقيل«: )٢١(وقال ابن رشيق
ٌاحلق, وسمي زهري وجعل أسامة بن منقذ البيت من . » الشعراء هبذا البيتَ قايضِّ

 .)٢٢(اهد التقسيمشو
ويظهر متاسك ألفاظ البيت ومعانيها بحيث ال يمكن الفصل بينها وهلذا جعله ثعلب 

 .ًمن شواهد األبيات املرجلة, وجعله علامء البالغة والنقد شاهدا عىل صحة التقسيم
َومما سبق إليه زهري, فأخذ منه قوله: قال أبوعبيدة« )٢٣(وقال احلامتي  ]من البسيط[: )٢٤(ُ

َواد الــذي يعطيــك نائلــهَهــو اجلــ ِ َِ َ ْ ُ ُ َ 
 

ِعفــــــوا ويظلــــــم أحيانــــــا فــــــيظلم  ِ َّ َ ً ًَ َ َُ َ ُ َ َ 
 

                                                           
 .٢٤٥:ة حلية املحارض)١٧(
 .١٣٨: شعر زهري بن أيب سلمى)١٨(
 .٨٤:أبو العباس ثعلب:قواعد الشعر) ١٩(
 .٣٥١: الصناعتني)٢٠(
 .١٣٦:ابن رشيق:  العمدة)٢١(
 .٦٢: البديع يف نقد الشعر )٢٢(
 .٢/٢٤٥:حلية املحارضة)٢٣(
 .١٠٤:ديوانه )٢٤(
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َيسأل ما ال يقدر عليه, فيتحمله: يقول ُْ َ ِّفأخذه كثري. ُ َ َ َُ  : ]من الطويل  [:)٢٥( فقالُ
َرأيت ابن ليىل يعـرتي  ْ َ َ ُْ َصـلبَ ِ مالـهُْ ِ َ 

 

ِمـــسائل شـــتى مـــن غنـــي ومـــرصم  ِ ْ ُ ٍّ َ َِ َِ َّ َ ُ 
 

ْمــسائل إن  ُ ِ َ ــديكَ ْتوجــد ل ََ ْ َجتــد هبــا َُ ِ ْ ُ َ 
 

ِيـــــداك, وإن تظلـــــم هبـــــا تـــــتظلم  ْ َ ْ ُْ ََ ََ 
 

ٌومما سبق إليه زهري َ  ]من الطويل[:)٢٦(ِ
ُلـــام وردن املـــاء زرقـــا مجامـــهف َُ َ َ َّ ُِ ً َ ََ َ 

 

ِوضعن عيص احلارض املتخـيم  َّ َ ْ ََ ُ ِ ِ ِ َِ َّ َ 
 

َفأخذه الطرماح فقال ُ ُّ َ  ]لطويلمن ا[: َ
َفألقت عصاها و َ ْ َاستَ َّقرْ َ هبا النـوىْتَ َّ َ ِ 

 

ــ  ًكــام قــر عينــا باإلي َْ َ َّ ُاب املــسافرَ َِ ُ ِ 
 

َفأخذه اآلخر فقال ُ ُ َ  ]من الطويل[: )٢٧(ََ
َفألقت عص ْ ِ التسيار عناَ ْهـا وخيمـتَّ َ َّ ََ 

 

َبأرجاء عذب املاء بيض حمـ  ٌ َِ َِ ِ ْ َ ْافره ِ ُ ِ«. 
 

ِوقد ذكر احلامتي قول أيب عبيدة وشواهده عىل تقدم زهري, ثم ذ َ َ ُ َ َ َ َ َ ِكر َأخذ الشعراء َ َ
 . هلذه األبيات

ومما .. .األعشى هو رابع الشعراء املتقدمني: قال أبو عبيدة« : )٢٨(وقال ابن قتيبة
ِسبق إليه فأخذَ منه قوله ُ  :]من الطويل[: )٢٩(َ
ِّكأن نعـام الـدو ّ ََ ّ ُ, بـاض علـيهمَ َ َ َ 

 

ِإذا ريــع يومــا للــرصيخ املنــذر  َِّ ًَ ُ ِ ّ َ َ َ 
 

 :]من الطويل[: )٣٠(و جاهيلُوقال سالمة بن جندل, وه
ِّكأن نعـام الـدو ّ ََ ّ ُ, بـاض علـيهمَ َ َ َ 

 

ِبنهــي القــذاف أو بنهــي خمفــق  ِّ ََ ُ ْ ِْ ِ ِ ِِ ِِ 
 

                                                           
   .٣٠١: ديوانه) ٢٥(
 .١٣:  ديوانه)٢٦(
 .بيت إىل مرضس األسدينسب ال .٣/٤٠ : البيان والتبيني)٢٧(
  .٢/٢٤٦ :حلية املحارضة.١/٢٦٣:ابن قتيبة: الشعراء الشعر و)٢٨(
 .١٩١ :ديوان األعشى) ٢٩(
 .ض عىل رؤوسهم ببيض النعام يف امليساسه وصفائهاشبه البي. ١٦٧: ه ديوان)٣٠(



 )٢(اجلزء ) ٨٦( املجلد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٥٢٢

ِوأخذه زيد اخليل, وقال  :]من الطويل[:)٣١(ُ
ّكأن نعـام الـدو ّ ََ ّ ُ, بـاض علـيهمَ َ َ َ 

 

َوأعيـنهم حتـت احل  َ ْ َ ُ َ ُديـد خـوازرَ ِ َ ِ«. 
 

 :]من الطويل[ :)٣٣(مما سبق إليه األعشى قولهو: قال أبو عبيدة«: )٣٢(وقال أبو عيل
ِّويف كل ٍ عام أنت جاشم غزوةُ َِ َْ ََ َ ْ َ ٍ 

 

ِتــشد ألقــصاها عــزيم عزائكــا  َ َ ََ َ َ ُّ َُ 
 

ًمورثة مـاال ويف األصـل رفعـة َِ ِ ً َ ِّ ٍُ َ 
 

ِملا ضاع فيها من قـروء نـسائكا  ِ ِ ُِ ْ َ َ َ 
 

َوأخذه النابغة ورشحه, فقال: قال أبو عبيدة ُ َ ُُ  :]املمن الك[: )٣٤(َ
ِعب العُشــ ُ ِالفيــات بــني فــروجهمَ ِ ُ ُ َ ِ 

 

ُواملحصنات عوازب األط  َِ َ ُ َ ِهـارُ َ 
 

ُأخذه خداش بن زهري فقال ُ  ]من الكامل[: )٣٥(َ
َفبعــد مقتــل مالــك بــن زهــريأ َِ َ َْ َ 

 

َترجو النساء عواقب األ  َِ َ ُ َ ِطهـارّ َ 
 

 :]من البسيط[:)٣٦(َفقالُ األخطل هَفأخذ
َقوم إذا حاربوا شدوا مـ َ ٌُّ َ ُ َ ُآزرهمَ َ ِ 

 

ِدون النساء  َ ّ َ ِ ولو باتـت بأطهـارُ َ َ َْ َ ِ ْ َ َ 
 

َخذه اآلخر فقالفأ ُ ُ  :]من الطويل[: )٣٧(َ
ِإذا هــم باألعــداء مل يــثن ُ ِ َّ َ عزمــهَ َ 

 

ُحــصان عليهــا ل  ٌ َ ُشــنوفٌؤلــؤ وَ ُ ُ 
 

                                                           
 .١٨١: شعر زيد اخليل الطائي)٣١(
 .٢٤٦/ ٢: حلية املحارضة)٣٢(
  .٩١: ديوانه) ٣٣(

 

 . ١٠٣: نهديوا) ٣٤(
 .٣٣:هديوان) ٣٥(
 .٣٣: ديوانه)٣٦(
 .١٧٠:ئةي ديوان احلط)٣٧(
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َخذه أشجع السلمي فقالأف ُ ُ  :]من املتقارب[ :)٣٨(َ
ِإذا هــــــم بــــــاألمر مل يثنــــــه ِ ُ ِ َّ َ 

 

ِال شـــــادٌهجـــــوع و  ُن أفـــــرعَ َ ْ ٌَ 
 

َخذه احلطيئة فقالفأ ُ ّويعزى لكثري: )٣٩(َُ  ]من الطويل[: ُ
ــا أإ ــثن ذا م ــزو مل ي ِراد الغ ُ َ ــََ َّمه  هَ

 

َكعاب عليها نظم در ي  ُ ٌ ٍَّ ُ ْ َ َ َزينها َ ُ«. 
 

َّتشري األخبار املتقدمة إىل أن أبا عبيدة جعل األعشى رابع الشعراء املتقدمني, وقد 
 .  أخذها من بعده الشعراءٍت, ومعانكان لألعشى السبق يف تشبيها
طرفة أجودهم واحدة, وال يلحق : قال أبو عبيدة «:)٤٠(وجاء يف الشعر والشعراء

ُومما سبق إليه طرفة ف .....ًهبؤالء البحور, يعني امرأ القيس, و زهريا, والنابغة َأخذَ ِ منه  ُ
 ]من الطويل [: )٤١(قوله يذكر السفينة

ُّيشق ُ ْاب املاء حيَ حبَ َ َِ ُزومهـَ َا هبـاُ ِ 
 

ِكام قـسم الـرتب املفايـ  َ َُ َ ْ َ َ َُ ِل باليـدَ َ ُِ 
 

 ]ن الوافر  م [:)٤٢(أخذه لبيد فقال
َتــــشق مخ ُُّ َّائــــل الــــدَ َ ُهنا يــــداهِ ََ َ ْ 

 

ـــال  ـــامر  بالفي ـــب املق ـــام لع ِك َ َِ ِ ُِ ََ ُ َ َ 
 

 ]من الكامل [:)٤٣(وأخذه الطرماح فقال
ُّوغدا تشق ُ َ ُ يـداه أوَ َسـاط الربـاََ ُّ ََ 

 

َقــسم ا  ْ ــشقِفلَ ــال ت ُّي ُ َ ِ َســطه و أَ ــدَ ُالي َ 
 

                                                           
 .٢٦٣: الشعر والشعراء) ٣٨(
 :والرواية فيه : ديوان كثري عزة)٣٩(

ــا أ ــهإذا م ــثن عزم ــزو مل ي َراد الغ َِ ُ َ ََ 
 

ــ  ــاَح ــا نظــم در يزينه َصان عليه ُ ُُ ٍّ ُ ْ ٌَ َ. 
 

 

 . ٢/٢٤٨:ويف حلية املحارضة .١٩٠:ابن قتيبة: الشعر والشعراء )٤٠(
 .٨: ديوانه)٤١(
 .٨٠:ديوانه) ٤٢(
 .٦: ديوانه) ٤٣(
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 ]من الرمل [: )٤٤(ًومما سبق إليه أيضا قوله
ُومكـــــــان زعـــــــل ظلامنـــــــه   ُ َ َْ ُ ٍ ِ َ ٍ

 

ْكاملخاض اجلرب يف اليوم اخلرص  ِ َِ ِ ِ ْ ُ ِ َ َ 
 

ٌقـــــد تبطنـــــت وحتتـــــي رسح َُ ُ ِ ْ َ ُ ْ َ ْ َ 
 

ـــــر  ـــــوم قع ـــــي األ َرض بمثل ْتتق َ ِْ َِ ٍ ُ ِ َ َ َّ َ 
 

 ]من الرمل[ :)٤٥(أخذه عدي بن زيد,ولبيد, فقال عدي
ــــــه  ــــــل ظلامن ــــــان زع ُومك َُ َ َْ ُ ٍ ِ َ ٍ 

 

ْكرجــال احلــبش متــيش بالعمــد  ِ ْ َ ِ َ 
 

ـــي جـــرسة ـــد تبطنـــت و حتت  ق
 

ْعــرب أســفار كمخــراق وحــد  َ ٍ َ ِ َ ٍ 
 

 ]من الوافر [:)٤٦(أخذه لبيد فقال
ُومكـــــــان زعـــــــل ظلامنـــــــه َُ َ َْ ُ ٍ ِ َ ٍ 

 

ُكحزيــــق احلبــــشيني الزجــــل  َ َّ َُ ِ ْ ِ َ 
 

ـــي جـــرسة ـــد تبطنـــت و حتت  ق
 

َحــــرج يف مرف  ِ ٌ ــــلَ ــــا كالفت ْقيه َ َ ََ ْ 
 

 ]من الطويل[: )٤٧(ًومما سبق إليه أيضا قوله
َولوال ثـالث هـن مـن عيـشة الفتـى َ ٌ َِ ِ َِ ْ ْ َّ ُ 

 

ِوجدك مل أحفل متـى قـام عـودي  َِّ ْ َ َُ َ ََ َ ِّْ َ ْ َ َ 
 

ٍفمـــنهن ســـبقي العـــاذالت بـــرشبة ِ ِ ِ َِ َ ْ َّ ُْ َ ِ َ ْ َ 
 

ِكميــت متــى مــا تعــل باملــاء تزبــد  ٍِ ِْ ُ ُ ََ َ َ ََ َ ْ ْ ُ 
 

ـــري إذ َوك ِ ِّ ـــاَ ـــضاف حمنب ـــادى امل ًا ن َّ َ ُ َُ ُ َ َ 
 

َكسيد الغضا ذي الطخيـة املتـورد  َ ِ ِ َ 
 

ُوتقصري يوم الضغن والدجن معجـب ْ ُ ْ َِ ُ ََّ َِ ْ 
 

ـــة حتـــ  َببهكن ٍ َ َ ْ َ ِت الطـــراف املعمـــدِ َّ َ ُ َ 
 

 ]من الطويل[: )٤٨(وأخذه عبد اهللا بن هنيك إساف األنصاري فقال
                                                           

 .بل شبه النعام هبااحلوامل من اإل: خاضِامل النشيط, :الزعل و.٦٠:  ديوان طرفة )٤٤(
 .ّالبيت األول  فقط. ٢/١٣٤ :أبو هالل العسكري:  ديوان املعاين)٤٥(
 .٨٠:ديوانه) ٤٦(
 .٣١ :ديوانه )٤٧(
ويف اجلزء السادس  .١/٣٦٦:ومعاهد التنصيص, ٦/٢٤٢/ و٣/٤٨٣:العقد الفريد) ٤٨(

 . ومعاهد التنصيص قدم البيت الرابع عىل الثالث,من العقد
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َولوال ثالث هن من عيـشة الفتـى َ ٌ َِ ِ َِ ْ ْ َّ ُ 
 

َوج  ُدك مل أحفـل متـى قـام رامـسَ ِْ َِ َ ََ َ ِّْ َ ْ َ َ 
 

ــرشبة ــاذالت ب ــنهن ســبقي الع ٍفم ِ ِ ِ َِ َ ْ َّ ُْ َ ِ َ ْ َ 
 

ُن أخاها مطلع الـشمس نـاعسأَك  ِ َ َ َ َ َّ 
 

َومنهن جتريـد الكواعـب كالـدمى ُّ َ 
 

ـــس  ـــاهلن املالب ـــن أكف ـــز ع ُإذا ابت َّ ِْ ُ ِ َ َ َ َّ ُ 
 

 ومــــنهن تقــــريط اجلــــواد عنانــــه
 

 ُسإذا استبق الشخص اخلفـي الفـوار 
 

َإنام يريد أبو عبيدة سبق طرفة هبذا التشبيه الذي أخذه الشعراء منه ُ ّ. 
ٍتظهر النصوص السابقة أن أبا عبيدة ذكر سبق الشعراء إىل معان أو تشبيهات  ِ َ ْ َ َ َّ ُ
َابتدعوها, َفكان هلم فضل السبق ِ, وهم من أوائل شعراء العرص اجلاهيل, ومن 

ُأصحاب املعلقات, ثم تداول ذلك غري َ املبتدع, فبعض الشعراء أخذ املعنى, وأعاد َ َ ِ ُ ِ
ِصياغته, ومنهم من أخذ البيت بتاممه ومل يغري سوى لفظ القافية ليناسب قصيدته ِ َ َ َ ُ َ .
 .وينتمي أولئك الشعراء إىل عصور أدبية خمتلفة فمنهم اجلاهيل, واملخرضم, اإلسالمي

 : التخلص−ًثانيا
 )٤٩(:فقد روى أبوعيل احلامتي.  غرض إىل آخرانتقال الشاعر وخروجه من: ُويراد به

ٍأحسن ختلص للعرب ختلصت به من بكاء طلل, ووصف إبل وحتمل : عن أيب عبيدة قال« ٍ ْ َّ ٍُّ
ُّأظعان, وتصدع جريان, بغري  َّدع ذا, وعدِ عام(ٍ ّ  ]من البسيط[: )٥٠(قول زهري)  ترىَ

َإن البخيل ملوم حيث كان ولـ ُ ََ ََ ُ ََّ ٌ َ 
 

َـــكن اجلــواد  ََّ ُ عــىل عالتــه هــرمِ ِ َ ِ ِ َ َ 
 

 ]من اخلفيف [: )٥١(ًوقول األعشى يمدح األسود خماطبا ابنته
ْال تــشكي إيل وانتجعــي األســـ َّ ِْ ِ َ ََّ َ 

 

ِـود أهل الندى وأهـل الفعـال  َ َ ََ َ ََ َّ ْ 
 

 ]من اخلفيف[: )٥٢(وقوله
                                                           

 .١/٢١٧: حلية املحارضة)٤٩(
 .٢١٣:ديوانه )٥٠(
 .٧:ديوانه )٥١(
 .٢١٣: ديوانه)٥٢(
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ْفعـــىل مثلهــــا أزور بنـــي قيـــــ َ َ ََ ِْ ُِ ُ َ ِ َ 
 

ُــس إذا شـط باحلبيـب الفـراق  ََّ َِ ِ َ ٍ 
 

 ]من الكامل[: )٥٣(ولهوق
ْنحو ابـن سـلمى حـارث قطعـت َ ٍ َ َ ْ َ 

 

ــضع  ــي ت ُعــرض النجــاد مطيت ََّ َ ََ ِ ِّ ْ 
 

َورث الــــــسيادة عــــــن أوائلــــــه َ ِ َ 
 

ــا هــم صــنعوا  ــأتم أحــسن م َف َ َُ َُّ 
 

 ]من الكامل[:)٥٤(وقول حاتم الطائي
ــــشتنا ــــة  معي ــــت كاره َإن كن َ ِ َِ ً َْ ِ 

 

ــــدر  ــــي ب ــــيل يف بن ــــا فح ِهات ْ ََ َ ُِ ِّ َ َ 
 

 ]من البسيط [ )٥٥(:َّمة, يمدح هالل بن أحوزُّوقول ذي الر
َحنت إىل نعم الدهنا فقلت هلـا َ ُِ ُْ َ َ َّْ َّ َ َِ 

 

َّأمي هـالال عـىل الت  َ َ ً ِ ِّ ِق والرشـدِوفيـُ َ َّ ِ 
 

َيبني النص أن أبا عبيدة قد حدد مصطلح التخلص, وذكر أمثلة عىل أحسن ما  َ َِّ َ ً ََّّ ُ َُّ
ُختلص به الشعراء, وإذا نظرنا يف بعض م ِ ِ ا قاله القدماء من بعده عن التخلص نجد أبا َ

ُقد أفرد بابا يف قواعد الشعر بعنوان حسن اخلروج, ) هـ٢٩١ت(العباس ثعلب  ً
 الذي أفرد وكذلك فعل ابن طباطبا. ًوكالمه يكاد يكون مطابقا ملا ورد عن أيب عبيدة

َ للتخلص, وذكر أمثلة من شعر األعشى بعضها سبق أن ذكرًبابا مستقال ِ  عن أيب ُ
الذي قال يف كتابه )  هـ ٥٨٤(ُوممن ذكر حسن التخلص أسامة بن منقذ. عبيدة
ٍاعلم أن التخلص واخلروج يستحب أن يكون يف بيت واحد,... «: )٥٦(البديع ٍ َ َ َُّ ُ َ َ. ..

 .»البيت −وأحسن اخلروج عند العرب قول زهري 
                                                           

 .١٨٥ :ابن طباطبا :عيار الشعر )٥٣(
 .١٤٣:نهاديو) ٥٤(
 .١/١٧٥ :ديوانه) ٥٥(
 .٢٨٨ :أسامة بن منقذ:البديع يف نقد الشعر )٥٦(
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َّثل لذلك وقد أردف ابن منقذ لفظ التخلص بلفظ اخلروج ومها متطابقان, وم
 .ببيت زهري السابق

ِوأما يف الشعر فأتم الناس براعة يف التخلص .. . «)٥٧(:وقال ابن أيب األصبع ِ َ ِ َّ
َوأول من أحسن يف ذلك من القدماء يف غالب ظني زهري حيث قال  ْ َّ فابن . »−البيت–َ

ويأيت ًأيب األصبع يفرد بابا يف كتابه بعنوان براعة التخلص يذكر ما أورده املتقدمون, 
َببيت زهري شاهدا له, وال يتعدى ما نقل عن أيب عبيدة يف هذا املصطلح ِ ُ َ ً. 

 : أشعر الشعراء واحدة−ًثالثا
ًواتفقوا عىل أن أشعر الشعراء يف اجلاهلية واحدة«: )٥٨(جاء يف كتاب الديباج ِ ِ َ َّ :

ُطرفة بن العبد, واحلارث بن حلزة, وعمرو بن كلثوم ُ : مونظريهم يف اإلسال: قال. ُ
َأشار أبو عبيدة إىل أشعر الشعراء واحدة يف العرص . »بن أيب كاهل اليشكريسويد 

 .اجلاهيل, ثم أتبعهم بأمثاهلم من الشعراء اإلسالميني
م اجلمحي يف حديثه عن الطبقة الرابعة من فحول الشعراء َّوقال ابن سال

 ]ن الطويلم[: )٦٠(ّفأما طرفة فأشعر الناس واحدة, وهي قوله «: )٥٩(اجلاهليني
ـــة ثهمـــد ـــة أطـــالل بربق ِخلول ِ َِ ُْ ْ ََ َ ْ َِ ٌ َ 

 

ِوقفت هبا أبكـي وأبكـي إىل الغـد  ِ َِ ْ َِ ُ ْ َ 
 

 ]من الرمل[: )٦١(ويليها أخرى مثلها, وهي
                                                           

 .٤٣٤ : حترير التحبري)٥٧(
 .١٠و٧: أبو عبيدة:الديباج ) ٥٨(
  .١٣٨ :طبقات فحول الشعراء )٥٩(
  .تلوح كباقي الوشم يف ظاهر اليد:  ويروى الشطر الثاين,٦ :ديوانه )٦٠(
 : والرواية فيه,٥٠:يوانهد) ٦١(

ْأصــحوت اليــوم أ َم شــاقتك هــر ْ َِ َ ْ َ َ َ َْ َ ْ َ ََ 
 

ِّومــــن احلــــب  َ َُ ْ جنــــون مــــستعرِ ْ ُ ٌ ُ ُ 
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٥٢٨

ْأصحوت اليوم أم شاقتك هـر ْ َِ َ ْ َ َ َ َ ََ 
 

ْومــن احلــب جنــون مــستقر   ْ ُ ُِ َِ ٌ ُ ُ ِّ َ«. 
 

ٍفقد قدم ابن سالم طرفة عىل شعراء الواحدة بل جعل ُ َ  .ه أشعرهمَّ
أربعة رهط لكل «ويف الطبقة السادسة من شعراء اجلاهلية عند ابن سالم نجد 

 وذكر بعده احلارث بن حلزة, وعنرتة )٦٢(.»عمرو بن كلثوم: واحد منهم واحدة أوهلم
وهؤالء الشعراء قد ذكرهم أبو عبيدة يف اخلرب السابق . بن شداد, وسويد بن أيب كاهل

: )٦٣(ابن سالم قصائد هؤالء الشعراء, وعند ذكر عنرتة قالعدا عنرتة بن شداد, وذكر 
 ]من الكامل[: وله قصيدته« 

ــي ــاجلواء تكلم ــة ب ــا دار عبل ِي ّ ََ َ ِ َ ْ َ َِ ِ َ َ َ 
 

ِوعمي صباحا دار عبلة واسـلمي  ِ َِ َْ ََ ًْ َ َ َ ََ 
 

وسويد بن أيب . َّوله شعر كثري إال أن هذه نادرة فأحلقوها مع أصحاب الواحدة
 :]من الرمل [:)٦٤(ّ التي أوهلاوله قصيدته... كاهل

َبــــسطت رابعــــة احلبــــل لنــــا َ َ ْ َ ََ َ َُ َِ ْ 
 

ــانقطع  ــا ف ــل منه ْفوصــلنا احلب َ ْ َ ََ َ َْ َِ َ َْ 
 

 . »وله شعر كثري و لكن برزت هذه عىل شعره 
نجد ابن سالم يذكر قصائد هؤالء الشعراء ويثني عليها, وهي القصائد التي 

 .بيَّل الضَّيارات املفضأما قصيدة سويد فهي يف اخت. عرفت باملعلقات
ُفابن . »طرفة بن العبد أجودهم واحدة: يدةقال أبو عب«: )٦٥(وجاء يف الشعر والشعراء

َقتيبة نقل خرب تقديم طرفة بن العبد عن أيب عبيدة, وهو اخلرب الذي جاء يف كتاب الديباج َِ َ َ. 
                                                           

 .١٥١:  طبقات فحول الشعراء)٦٢(
 .١٥٢: طبقات فحول الشعراء )٦٣(
 .١٩٠:املفضليات )٦٤(
 .١/١٩٠:ابن قتيبة:  الشعر والشعراء )٦٥(
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احدة ّوأما أصحاب الو.. .:َّويروى عن أيب عبيدة أنه قال«: وجاء يف العمدة
ومنهم عمرو بن  « )٦٦(:ثم ذكر الشعراء الذين تقدم ذكرهم, وأضاف. »ّفطرفة أوهلم 

ُأمن رحيانة الداعي السميع (:)٦٧(معديكرب, صاحب َْ َِ َِّ ََ َ ْ , واألسود بن محران اجلعفي, )َ
َهل بان قلبك من سليمى فاشتفى? ()٦٨(:صاحب املقصورة َ َ ََ ْ َ ُْ ْ ُ ََ ِْ َ : , واألسود بن يعفر)َ

ِنام اخليل فام أحس رقادي (:)٦٩(صاحب ِ َِ َُ َ َُّ َُ ُّ  .»َّوله شعر كثري, إال أنه ال ينتهي إىل قصيدته هذه ).َ
 مصطلح شعراء الواحدة, إن مل استعملَّيظهر من النصوص السابقة أن أبا عبيدة 

ُّيكن هو من أول واضعيه, وذكر عددا من الشعراء يعدون من أصحاب الواحدة ُ َ َّ ًْ ِ َ وقد . ِ
ثم جاء ابن رشيق بعد أيب عبيدة بام يزيد عىل قرنني . بن سالم وابن قتيبةأخذ عنه ا

َونصف من الزمن فأخذ عن أيب عبيدة أيضا وأضاف شعراء زيادة عىل ما ذكره َ َ ً. 
 : االجتالب واالستلحاق−ًرابعا

َفأما جرير فعري به الفرزدق «: قال احلامتي يف حديثه عن االجتالب و االستلحاق َ َّ
 وكان جرير :قال أبو عبيدة. صيدته التي هجاه فيها, وهجا الراعي وبني نمرييف ق

 ]من الوافر[: )٧٠(فقال) ّالدعامة(يسميها 
ــا ــاه قين ــون أب ــن يك ــتعلم م ًس َ ُْ ُ َ ْ َْ ُ ََ َ 

 

ـــا  ـــصائده اجتالب ـــت ق َومـــن كان ْ ُ َ ُْ ََ ْ َ َ 
 

                                                           
 .٢٢٠:العمدة) ٦٦(
 .يؤرقني وأصحايب هجوع: ومتام البيت .١٤٠: ديوانه )٦٧(
عفي الفارس املشهور الذي يقول األسعر اجل :قال يف ترمجته. ٤٧: املؤتلف واملختلف)٦٨(

لعل الشطر السابق من هذه , وذكر بيتني عىل الوزن والروي .يف قصيدته املشهورة
 )٤٤(َّيرجح امليمني أنه أول األصمعية رقم  ,١/٩٤ :ويف سمط الآللئ .القصيدة

 .٢٢٠:وكذلك يف هامش العمدة.فقد أورد منها  البكري مخسة أبيات
 .واهلم حمترض لدى وسادي:  البيتما, ومت٢١٥:  املفضليات) ٦٩(
 .٨١٤:  ديوانه)٧٠(
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ِوما أراه أراد باالجتالب َ َُ َ ّهاهنا إال الرسق واالنتحال َ َ«.)٧١( 
 يذكر هنا آراء بعض العلامء يف هذا املصطلح, ثم يورد رأي أيب عبيدة فاحلامتي

َالذي يرصح بأن االجتالب ما هو إال الرسق وانتحال الشاعر شعر غريه ُ َّّ َ. 
أن يعجب الشاعر ببيت من الشعر : واالصطراف«: وقال ابن رشيق يف العمدة

ً واستلحاق, وإن ادعاه مجلة فيرصفه إىل نفسه, فإن رصفه إليه عىل جهة املثل فهو اجتالب ُ ََّ
ًفهو انتحال, وال يقال منتحل إال ملن ادعى شعرا لغريه, وهو يقول الشعر َ َّ َّ ٌ ُوأضاف ابن . »ٌ َ

 -ّوأما قول جرير للفرزدق وكان يرميه بانتحال شعر أخيه األخطل بن غالب «: رشيق

 )٧٢(.»ة فإنام وضع االجتالب موضع الرسق واالنتحال لرضورة القافي −البيت 
َفاالصطراف عند ابن رشيق هو ما أخذ عىل سبيل التمثيل واإلعجاب, وقيد  َّ ِ ِ ِ َ ِ ُ َ
ًاالنتحال بأن يكون اآلخذ شاعرا, وقوله هذا مطابق لقول أيب عبيدة يف بيت جرير السابق ُ َ ْ َ. 

 : شوارد األمثال−ًخامسا
 سعد وأرشد ما قيل يف احلض عىل طلب الغنى قول كعب بن« : )٧٣(قال احلامتي

 ]من البسيط [:)٧٤(وينالغ
ٍاعص العواذل وارم الليل عـن عـرض ُِ ُ َْ َ ََ َّ َِ ِ 

 

ــبيب  ــذي س ٍب ْ ِ َِ ــاِ ــه خبب ــايس ليل َ يق َ ُ ْ َُ َ ِ َ 
 

ـــى ـــى متـــول مـــاال أو يقـــال فت َحت ً ََ َّ ََّ 
 

َالقى التـي تـشعب الفتيـان فانـشعبا  َ ُ ََ ْْ َ ََّ َ ِ 
 

                                                           
 .٢/٥٨: حلية املحارضة)٧١(
 .١٠٤٢ −١٠٣٩:  العمدة)٧٢(
 .١/٢٨٢:حلية املحارضة) ٧٣(
منسوبة إىل ) ٥٣(الرابع و الثاين عرش, من األصمعية رقم : البيتان .٥٣:   األصمعيات)٧٤(

بارات شبيهة بقول أيب وتبعهام بع .٣٤١:معجم الشعراء ,سهم بن حنظلة  الغنوي
وتروى : سهم بن حنظلة الغنوي:  ويف احلامسة البرصية قال.عبيدة  دون ذكر سند

 .١/٨٤:لكعب الغنوي
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ّوكان أبو عبيدة يسمي هذين البيتني دريت الغواص ألن الدر ّ َّ ُة إذا أصاهبا الغواص ُ َ َ َ
َمل يصب مثلها, حتى ينفق يف طلبها أضعاف ثمن التي أصاب ُ َ َ ْ َُ َ َّ وهذان البيتان قتال . َ

َّخلقا كثريا, كان أحدهم ينفض رأسه يتمثل هبام ثم خيرج يطلب أن يتمول فيقتل ألف  ً ً
 .»قبل أن يتمول واحد

 جعلت ٍالنه من معانذكر احلامتي األبيات ثم ذكر رأي أيب عبيدة فيام حيم
 . عىل طلب الغنىِّضالفوارس تتمثل هبام يف احل

 ]من الطويل[: )٧٥( قيل يف البغي قول املتلمسٍلَثَوأرشد م
َأحــارث إنــا لــو تــساط دماؤنــا ِ ُ ََّ ِ َ 

 

َتــزايلن حتــى ال يمــس دم دمــا  ٌ ََ َ َّ َ َ ََّ ََ 
 

ٍحكى ذلك أبو عبيدة وزعم أنه أرشد مثل قيل يف البغي َ َ َّ.)٧٦( 
َّإن :يقول−البيت: ومن إفراط قوله«: ابن قتيبة يف حديثه عن املتلمسوقال 

 )٧٧(.»دماءهم تنامز من دماء غريهم, وهذا ما ال يكون
َّجعل ابن قتيبة البيت شاهدا عىل اإلفراط, ويريد الشاعر أن دماءهم ال يمكن أن  ً

َّختتلط, وهذا حمال ألن طبيعة اخللق ال تتوافق مع ما ذهب إليه ور القبس, قال ويف ن. ٌ
 .هذا أشد بيت قيل يف النفي:)٧٨(أبو عبيدة

 ]من الوافر[: وقال البغدادي يف قول الشاعر
ــا«  ــر ذبحن ــىل جح ــا ع ــو أن َفل ْ ْ ُِ ُ ٍ ّ 

 

ــاخلرب اليقــني  ــدميان ب ِجــرى ال ِ َ َ َِ َ َِ ِ َّ 
 

وهذا . َّأراد باخلرب اليقني ما اشتهر عند العرب, من أنه ال يمتزج دم املتباغضني
                                                           

  .١٦:ديوان املتلمس) ٧٥(
 

ألهنا  ;أهنا الرواية الصواب ويظهر من النصوص اآلتية ١/٢٩٢: حلية املحارضة )٧٦(
 . كام جاء يف احللية] البغي[ وليس ,توافق املعنى

 .١٨٠:الشعر و الشعراء ) ٧٧(
 .١١٢:نور القبس)  ٧٨(
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ُية احلسن, أي ملا امتزجا وعرف ما بيننا من العداوةتلميح يف غا : قال ابن األعرايب. ََ
. معناه مل خيتلط دمي ودمه, من بغيض له وبغضه يل, بل جيري دمي يمنة ودمه يرسة

 )٧٩(.»...ويوضحه قول املتلمس
َوأرشد مثل قيل يف اعتداد بني العم, والكف عن مقابلتهم عىل«: وقال احلامتي َ ِ ِ َِ ُ ِِّّ َ َ َُ ٍ 

 :)٨٠(ًأيضا   − املتلمس  − فعلهم, قوله
ِومــا كنــت إال مثــل قــاطع كفــه ّ َ َ َّ 

 

َبكف له أخـرى, فأصـبح أجـذما  ََ ْ َ َ َُ ُْ َ ٍّ َ ِ 
 

ــ ــذهَي ــف ه ــذه حت ِداه أصــابت ه َ ْ ََ َ َ َُ 
 

َفلــم جتــد األخــرى عليهــا تقــدما  ُّ ََ َ َ ِ َ 
 

 ِّفلام استقاد الكف بـالكف مل جيـد
 

ْلـــه دركـــا يف أن يبـــني فـــأح  َ َ َُ َ ْ ًَ ِ َ َ َجامَ َ 
 

ِفأطرق إطراق الـشجاع, ولـو يـرى َ ُّ َ َ َ 
 

َمـــس  َاغا لنابيـــه الـــشجاع لـــُ ُ َ ْ َُّ ِ َِ ً َصمامَ َّ َ 
 

َّيريد أنه فيام صنع به أخواله بمنزلة من قطع إحدى يديه باألخرى, : قال أبو عبيدة
َفلو هجاهم وكافأهم كان بمنزلة من قطع يده بيده, فيبقى أجذم َِ ِ َِ ُ َ َ ِْ َ َ َُ َ َ«.)٨١( 

ذه األبيات ينطبق عىل احلياة االجتامعية التي حيياها العرب, وما ومعنى ه
. تستوجب من متاسك بني أفراد األرسة الصغرية واألرسة الكبرية التي هي القبيلة

ًويظهر أن أبا عبيدة كان معجبا بقصيدة املتلمس هذه; وبام تشتمل عليه من احلكمة  َّ
 . األبيات املتقدمةواألمثال السائرة, وإن نقلت املصادر رأيه يف

 : االستحسان−ًسادسا
أحسن : قال األثرم عن أيب عبيدة: قال أبو العباس « :)٨٢(ورد يف حلية املحارضة

 ]من الوافر [ )٨٣(:بيت قيل يف الشجاعة قول عباس بن مرداس السلمي
                                                           

 .٧/٤٨٧:خزانة األدب )٧٩(
 .٢٦: ديوانه ) ٨٠(
 .١/٢٩٣: حلية املحارضة)٨١(
 .١/٣٥٢: حلية املحارضة)٨٢(
 .١١٠: ديوان العباس بن مرداس )٨٣(
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ـــايل ـــة ال أب ـــىل الكتيب ـــد ع ِأش َ ُ ِ َ َ ُّ 
 

َأحتفــي كــان فيهــا أم ســواها?  َ َِ ِْ َ ََ َ ْ 
 

 ]من الكامل[ )٨٤(:يت قيل يف اإلقدام قول كعب بن مالك األنصاريقال وأحسن ب
ِنصل السيوف إذا قرصن بخطونا َ َ ُّ ُ ِ َ 

 

ِقــدما, ونلحقهــا إذا مل تلحــق  َ َ ُ ُُ ً ُِ ْ 
 

 ]من الوافر [:)٨٥(طنابة إلقال وأحسن بيت قيل يف الصرب عند اجلزع قول عمرو بن ا
ْوقويل كلـام جـشأت وجاشـت َْ َ َُ َ ََ َ َّ 

 

ْمكانــك حت  ُ ِ َ َ ــسرتحييَ ِمــدي أو ت ِْ ِ َ ْ ََ َ 
 

 ]من الوافر[ :)٨٦(وقول قطري بن الفجأة 
ٍفأنـــك لـــو ســـألت بقـــاء يـــوم َ ََ َِ َِ َّ 

 

َعىل   ِاألجل الـذي لـك مل تطـاعَ َ ُ ْ َ ِ َ ِ َ َ«. 
 

َّيظهر أن هذا اخلرب اشتمل عىل أكثر من صفة, وأن شعراءه من عصور خمتلفة َّ. 
 )٨٧(:قال ابن عبد ربه يف أحسن اعتذارو
َما اعتذر أحد من الفرارين بأحسن مما اعتذر به : أبو عبيدة معمر بن املثنىقال «  َّ َِ ٌ

 :احلارث بن هشام حيث يقول
ــــاهلم ــــت قت ــــا ترك ــــم م ُاهللاُ يعل َ ُُ َ َ َِ ُ َ 

 

ِحتــى رمــوا مهــري بأشــقر مزبــد  ِ ِْ ُ َُ ْ ِ ْ َّ 
 

ًوعلمـــت أين إن أقاتـــل واحـــدا َ ِْ َ َْ ُ َِّ َُ ْ 
 

َأقتل وال يرضر عـدوي مـشه  ِّ َ َْ َ ُْ ََ ُْ ْ َديُ ِ 
 

َوشممت ريح املوت مـن تلقـائهم[ ِ ِ ِْ َ َِ ُ ْ َ 
 

ـــــدد  ـــــل مل تتب ـــــأزق واخلي ِيف م َّ َ ََ َْ ُ ٍ ِ ْ َ[ 
 

ــيهم ــة ف ــنهم واألحب ــصدفت ع ُف ُْ ََّ ِ َ َ ُ 
 

َطمع  َ ِا هلـم بعقـاب يـوم مرصـدَ َِ َْ ُ ٍ ِ َ ًِ«. 
 

ْوهذا أول من اعتذر من هزيمة رويت عن العرب« :وأضاف العسكري َ ِّ ُ«.)٨٨( 
                                                           

  .١٩٥:ديوانه ) ٨٤(
 .٢٠٤:معجم الشعراء ) ٨٥(
 .٤/٩٤: وفيات األعيان) ٨٦(
دون ذكر السند, وما بني احلارصتني .٤١٤:  ويف الصناعتني,١/١٤١: العقد الفريد ) ٨٧(

 .زيادة عىل ما ورد يف العقد
 .٤١٤: الصناعتني) ٨٨(



 )٢(اجلزء ) ٨٦( املجلد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٥٣٤

سن االعتذار إىل أيب عبيدة, ونقله أبو هالل العسكري فابن عبد ربه أسند خرب ح
ْقائال إنه أول من اعتذر عن هزيمة ََّ َّ ً. 

 :أحسن ما قيل يف وصف الدرع 
قال أبو عبيدة أحسن ما «: )٨٩(ّجاء يف األنوار عن أحسن ما قيل يف وصف الدرع

 ]:قول كعب بن زهري[ )٩٠(: قيل يف صفة الدروع
ِوبـيض مـن النـسج القـد َِ ِ َّ ٍ ِ َّيم كأهنــاَ َ ِ 

 

ــــع  ــــاؤه مرتاف ــــع م ــــاء نقي ُهن ِ ِ َِ ُ َ َُ ُ ٍ َ َ 
 

ْتــصفقها هــوج الريــاح إذا جــرت َ َِّ ُ ُِ ُ ُ ِّ ُ 
 

ُوتعقبها األمطـار واملـاء راجـع  َ ُ َِ َ ُ َُ َ ِ ُ 
 

 )٩١( :وللجميح األسدي
ًمـــــدرعا ريطـــــة مـــــضاعفة َ ً ََ َ ًُ َ َ ُْ َّ 

 

ـــــرهم  ُكـــــالنهي وىف رساره ال ِّ ََ ُ َ َْ ِ َّ ِ ِّ َ 
 

 :)٩٢(وملعقر بن قيس
ــل ٍوخي ْ ــلَ ــا بخي ــد دلفــت هل ٍ ق َ ِ َ َ ُ ْ ََ َ ْ 

 

ِعليها الشمط من أوالد عـبس  ْ َْ َِ َِ ُ ْ ُ 
 

ٍعلــــيهم كــــل ســــابغة دالص ِ ٍ َ ِ َ ُّ ُ َ 
 

ِكأن قتريهـا حـدق ابـن عـرس  ْ ِ ِ ُ َ ََّ َ َ َ َ 
 

                                                           
 :و مثل هذه العبارة يف ديوان املعاين. ١/٦٩:الشمشاطي: حماسن األشعار األنوار و)٨٩(

 .٢/٦٢ :أبو هالل العسكري
هو الغدير حيث يتحري فيه مجع هني, و:ُوالنهاء.٢٥٨:رشح ديوان كعب بن زهري )٩٠(

 .السيل فيوسع
َالدرع, شبهها بالريطة لصفاء حديدها, واملضاعفة: الريطة هاهنا[ , ١٠٧:املفضليات )٩١( ُ ِ َ ْ لتي ا: َّ

ُ بالنهي, وهو مطمأن من األرض, له حاجز يمنع املاء هانسجت حلقتني حلقتني, ثم شبه
املطرة :  مجع رمهة وهي:والرهم. خري موضع من الوادي: أن يفيض منه, والرسار

َّوىف أصاهبا من املطر ما كفاها, وإذا كثر املاء يف النهي كان أشد لصفائه :وقوله. الضعيفة َ[. 
 .مل أعثر عىل البيتني يف غري هذا املوضع )٩٢(
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 :)٩٣(ولعبد اهللا بن سالم
ــــةو ــــه تبعي ــــى فوق ــــر حيي ٌمل ت َّ َِّ ُ ََ ْ َ 

 

ُّترد  ُ ِ غرار السيف وَ َِّ ُالـسيف قاضـبَ ِْ َ ُ َّ 
 

َتقارب فيه َ َ َا الرسد حتـى كـأنامَ ََّّ ََّ َ ُ 
 

ـــادب  ـــالعيون اجلن ُختـــازر فيهـــا ب ُ ُِ َ َ ُِ َ َ 
 

َّهذا البيت حسن املعنى, ألن أكثر من وصف الدروع شبهها بحدق اجلراد,  ُ
. تصغري العني: ختازر, والتخازر: َّواجلنادب رضب منها, ومل يرض هذا حتى قال
 . »وصففجعلها مثل عيون اجلراد املصغرة, وهذا إغراق يف ال

َذكر أبوعبيدة أحسن ما وصفت به الدرع ثم علل حسن البيت األخري منها 
ًولعل فيام تقدم بيان. ًمعتمدا عىل الصورة الشعرية التي يف البيت  لدور أيب عبيدة معمر اَّ

ٌبن املثنى يف وضع املصطلح النقدي عن العرب, فقد أسندت إليه أخبار تؤكد هذا  ُ
ٌالدور, ورويت أخبار أخ َّرى دون ذكر السند, وتبني من مقارنة النصوص أهنا تعود َُ ِ َ َّ َ

   .َّإليه, ومل يتوقف عند شعراء عرص من العصور األدبية من العرص اجلاهيل حتى زمانه

  واملراجع املصادر
حممد يوسف, مطبعة جلنة التأليف  :اخلالديان, حتقيق :األشباه والنظائر يف أشعاراملتقدمني −

 .م١٩٥٨الرتمجة, مرصو
دار  ,٣ط عبد السالم حممد هارون,/أمحد حممد شاكر:األصمعي, حتقيق :األصمعيات −

 . م١٩٦٤املعارف,مرص,
املعروف   أبو احلسن عيل بن حممد بن املطهر العدوي,:األنوار وحماسن األشعار −

 عبد الستار أمحد فراج, :راجعه السيد حممد يوسف, .د: حتقيق بالشمشاطي,
 .م١٩٧٧ الكويت,

                                                           
يف قصيدته التي , البيت الثاين١/١٥٦:اخلالديني:األشباه و النظائر يف أشعار املتقدمني) ٩٣(

 .ن عمر العلوييرثي فيها حييى ب
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 رشح حممد عبد املنعم خفاجي,مطبعة مصطفى البايب احللبي, عبد اهللا بن املعتز,:البديع − 
 .م١٩٤٥/ ه١٣٦٤مرص,

مطبعة  أمحد أمحد البدوي وآخرون, .د :حتقيق أسامة بن منقذ, :البديع يف نقد الشعر −
 .مصطفى احللبي

 دار صادر, ,١ وداد القايض, ط .د :حتقيق أبو حيان التوحيدي, :الذخائرالبصائر و −
 .٦/١٩٦   .م ١٩٨٨ بريوت,

 .اخلطيب البغدادي, دار الكتب العلمية, بريوت :يخ بغدادرتا −
 .م١٩٩٥/ ه١٤١٦القاهرة, حفني حممد رشف,.د:صبع,حتقيقألابن أيب ا :حترير التحبري −
وزارة  جعفر الكتاين,.د :أبوعيل حممد احلسن بن املظفر احلامتي, حتقيق :حلية املحارضة −

 .م١٩٧٩ العراق, عالم,إلالثقافة و ا
 عامل الكتب, ,٣ط خمتار الدين أمحد,: عيل بن محزة البرصي,حتقيق:احلامسة البرصية −

 .م١٩٨٣
مكتبة  ,٢ط عبد السالم هارون, :حتقيق عبد القادر بن عمر البغدادي,:خزانة األدب −

 .م١٩٨٨/ ه١٤٠٨ القاهرة, اخلانجي,
 .م١٩٩٥/ه ١٤١٦,بريوت ,١د,طجميد طرا:رشح ,ديوان األخطل −
 . م١٩٥٠مرص, حممد حسني,مكتبة اجلامميز,: حتقيق ,ديوان األعشى الكبري −
تاريخ  مرص, دار املعارف, ,٥ط حممد أبو الفضل إبراهيم, :حتقيق :ديوان امرئ القيس −

 .م١٩٩٠اإليداع,
 , القاهرة,حممد شوقي أمني: نرش حممد الطاهر بن عاشور, راجعه: ديوان بشار بن برد −

 .م١٩٥٧/ه١٣٧٦
 . م١٩٨٧/ه١٤٠٧. ط نعامن حممد أمني طه, : حتقيق:)رشح ابن السكيت( ديوان احلطيئة −
 دار قتيبة, شاكر الفحام,.د :تقديم حممد خري بقاعي,: مجع و حتقيق ,ديوان دريد بن الصمة −

 .م١٩٨١تاريخ املقدمة
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َّديوان ذي الرمة − مطبوعات جممع اللغة العربية  ,عبد القدوس أبو صالح.د:حتقيق ,ُّ
 .م١٩٧٣/ه١٣٩٣بدمشق,

 .م١٩٨٦/ه١٣٨٧ حلب, ,١ط فخر الدين قباوة,.د:ديوان سالمة بن جندل,حتقيق−
 ١٣٩٥ درية اخلطيب,/لطفي الصقال: , حتقيق)صنعة األعلم(ديوان طرفة بن العبد −

 . م١٩٧٥/ه
 .م١٩٦٨مهورية,بغداد,حييى اجلبوري,دار اجل.د:, مجع وحتقيقديوان العباس بن مرداس−
, دار الثقافة, ١ط أمحد مطلوب,/إبراهيم السامرائي.د :حتقيق: ديوان القطامي −

 .م١٩٦٠بريوت,
 .م١٩٧١/ه١٣٩١  بريوت دار الثقافة, إحسان عباس,.د :مجع  ,ديوان كثري عزة −
 بريوت, عامل الكتب, ,٢ط سامي مكي العاين,.د :حتقيق ,ديوان كعب بن مالك األنصاري −

   .م١٩٩٧/ه١٤١٧
 .م١٩٦٢الكويت, إحسان عباس,.د:, حتقيقديوان لبيد بن ربيعة العامري −
الرشكة املرصية للطباعة والنرش,  حسن كامل الصرييف,:, حتقيقديوان املتلمس الضبعي −

 . م١٩٧٠/ ه١٣٤٠
 .أبو هالل العسكري,مكتبة القديس, القاهرة :ديوان املعاين −
تاريخ  دار الفكر, شكري فيصل,.د :, حتقيق)صنعة ابن السكيت(ديوان النابغة الذبياين  −

 . م١٩٦٨/ه١٣٨٨: املقدمة
 القاهرة, دار الكتب املرصية,: )صنعة السكري( رشح ديوان كعب بن زهري −

 .م١٩٥٠/ه١٣٦٩
دار اآلفاق  فخر الدين قباوة, :, حتقيق د)صنعة األعلم الشنتمري(شعر زهري بن أيب سلمى −

 .م١٩٨٠/ه١٤٠٠,بريوت اجلديدة,
 دار املأمون للرتاث, ,١ط ة,زرأمحد خمتار الب:مجع وحتقيق ,شعر زيد اخليل الطائي −

 .م١٩٨٨/ه١٤٠٨
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 القاهرة, دار احلديث, ,٢ط أمحد حممد شاكر, :حتقيق ابن قتيبة, :الشعر والشعراء −
 .م١٩٩٨/ه١٤١٨

مد أبو الفضل حمو عيل حممد  البجاوي,:أبو هالل العسكري,حتقيق :كتاب الصناعتني−
  .م١٩٧١: يداعإل دار الفكر العريب,  تاريخ ا,٢ط  إبراهيم,

 القاهرة, ,٢ط أمحد أمني وآخرون, :ابن عبد ربه, رشح وضبط :العقد الفريد −
 .م١٩٤٨/ه١٣٧٦

 بريوت, دار املعرفة, ,١ط حممد قرقزان, :حتقيق ابن رشيق القريواين, :العمدة −
  .م١٩٨٨/ه١٤٠٨

عبد .د/إحسان عباس .د :حتقيق أبو عبيد البكري, : رشح كتاب األمثالفصل املقال يف −
 .م١٩٧١/ه١٣٩١ بريوت, املجيد قطامش,

القاهرة, مكتبة  ,٢ط رمضان عبد التواب, .د :حتقيق العباس ثعلب, أبو :قواعد الشعر −
 .م١٩٩٥ اخلانجي,

 دين عبد احلميد,حممد حميي ال: عبد الرحيم بن أمحد العبايس, حتقيق: معاهد التنصيص −
   .م١٩٤٧بريوت,   عامل الكتب,

 عبد السالم حممد هارون, :حتقيق أبوأمحد احلسن بن عبد اهللا العسكري,: املصون يف األدب−
 .  م ١٩٨٤ الكويت,

 . ياقوت احلموي, دار إحياء الرتاث العريب, بريوت, لبنان: األدباء معجم −
مطبوع مع  كرنكو, :تصحيح ان املرزباين,أبو عبيد اهللا حممد بن عمر :معجم الشعراء−

 .م١٩٨٢ لبنان, ,بريوت دار الكتب العلمية, ,٢اآلمدي, ط  :املؤتلف واملختلف
 . م١٩٦٤ مرص, دار املعارف, ,٣ط عبد السالم حممد هارون,:حتقيق املفضل الضبي, :املفضليات −
  .اآلمدي, مطبوع مع معجم الشعراء :املؤتلف واملختلف −
 . م١٩٤٨ /ه١٣٦٧ مرص, , مكتبة اخلانجي,١ط كامل مصطفى,: حتقيق قدامة بن جعفر,: رنقد الشع −
 فيسبادن, رودلف زهلايم, :حتقيق يوسف بن أمحد بن حممود اليغموري, :نور القبس −

 .م١٩٦٤/ه١٣٨٤



  ٥٣٩

 صفحة لغة
 

 ...حتى إذا ... 
 

 )∗(مكي احلسني. د
 حني يأيت يف سياق اجلملة, ال يف − حتى إذا −» الرتكيب«سأحتدث عن هذا 

 .ويف كالم العرب وشعرائهم)  مرة٤٠(ًوقد ورد كثريا يف القرآن الكريم . بدايتها
ظرف ) إذا(و. َّيف هذا الرتكيب حرف لالبتداء تضمن معنى الغاية) حتى(
وهو متعلق بجواب ] والفعل الذي يليه هو فعل الرشط[ن معنى الرشط, ّمتضم

ْالظاهر غالبا واملحذوف أحيانا للعلم به[الرشط  ِ ً وحني يرد هذا الرتكيب يكون ]. ً
ًالكالم قبله معربا عن حدث دام مدة  ٍ ً ّوملا ). املذكور بعد إذا( وقع فعل الرشط إىل أنِّ

 .ام ييل بعض األمثلةوفي. حدث فعل الرشط حدث جواب الرشط
َّولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فام زلتم يف شك مما : قال تعاىل −١ ِ ِ ٍِّ َ ُِ ْ َ ُ ْ َُ ْْ ْ ُ َِ َ َ ََ ِّ َ ْ ْ ُ َ َِ ُ

ِجاءكم به  ِ ْ َُ َحتى إذاَ ِ َّ َهلك َ َ ْقلتم َ ُ ْ ُ لن يبعث اهللاَُّ من بعده رسوالُ َ ِ ِ ِْ َ ْ َ ْ َ َْ َ...] ٣٤: غافر.[ 
جواب (ّوملا هلك قلتم .  أن هلك يوسف الشك يف قلوبكم إىلدام :املعنى

 ً.لن يبعث اهللا من بعده رسوال) الرشط
َفانطلقا حتى إذا : قال تعاىل −٢ َ َ َِ َّ َْ َركباَ ِ ِ يف السفينة َ َِ َّ َخرقهاِ َ َ َ قال أخرقتهاَ َ ْ ََ َ َ َ... ]٧١: الكهف[. 

ودام وسيدنا موسى من موضع التقائهام, ) اخلرض(انطلق العبد الصالح : املعنى
جواب (ّوملا ركبا يف السفينة خرقها ). فعل الرشط( إىل أن ركبا يف السفينة نطالقهاما

 .ُالعبد الصالح) الرشط
                                                           

 .عضو جممع اللغة العربية بدمشق) ∗(
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٥٤٠

َفانطلقا :  ويف السورة نفسها−٣ َ ََ َحتى إذاْ ِ َّ َلقيا َ ِ ُ غالما فقتله َ َ َ َ َ ً َقالُ ً أقتلت نفسا زكية َ ً ْ ََّ ِ َ َ ََ ْ َ
ًبغري نفس لقد جئت شيئا نكرا ً َ ْْ ُ ْ َْ َ َ ْ ِ َ ٍ ِ ْ َ ِ   

الفاء (فقتله اخلرض ) فعل الرشط(ً إىل أن لقيا غالما دام انطالقهام انطلقا و:املعنى
َوملا قتل الغالم قال له موسى ). عاطفة للتعقيب  ...ًأقتلت نفسا): جواب الرشط(ّ

ِولقد صدقكم اهللاَُّ وعده إذ حتسوهنم بإذنه : ويف التنـزيل العزيز−٤ ِ ْ ْ َ َِ ِِ ْ َ ُّ ُُ ُ َْ ُ َ َ ََ َ ُْ َحتى إذاَ ِ َّ ْفشلتم َ ُ ْ ِ َ 
َوتنازعتم يف األ ِ ْ ُ َْ َ َ َمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما حتبونَ ُّ ْ َ ْ ْ َ َِ ِ ُِ َ ْ َ َ ْ ُْ َ ُ َ ْ منكم من يريد الدن,ِ ُّ ُ ِ ُ ْ َ ْ ُ ْ ْيا ومنكم من ِ َ ََ ْ ُ ْ ِ

ُيريد اآل ِ َخرةُ َ ِ... ]ُتتحدث هذه اآلية عن مشهد من مشاهد غزوة أحد ].١٥٢:آل عمران ُ َ ٍ. 
واستمر ) بإرادته(قكم اهللا وعده حني كنتم تقتلون املرشكني بإذنه  لقد صد:املعنى

ْمعكم النرص إىل أن فشلتم  ِ ُأي جبنتم وتنازعتم وعصيتم) فعل الرشط(َ ْ ُ ّوملا حدث هذا, . َ
 فريق يريد الدنيا :انقسمتم فريقني تقديره حمذوفحدث جواب الرشط, وهو هنا 

ُلف وعد اهللا ومن وثواهبا, فتخوالغنائم, وفريق يريد اآلخرة  !عكم النرصَّ
َّ قال ذو الرمة−٥ ُّ: 

ــام يف صــدورهم ــوارون ع ــوم ي ُق ٌُ ُ 
 

ـــى إذا  ـــداءكـــانوا اســـتمكنوا حت َ هـــم ال َّ 
 

َوسيق الذين كفروا إىل جهنم زمرا حتى إذا :  قال تعاىل−٦ ً َِ َِّ َ َ َ َ ََ َ ُُ َّ َ َ ِ َِّ َجاءوهاَ ُ ْفتحت َ َ ِ َ أبواهباُ ُ َ ْ َ 
 ].٧١: الزمر[

ُسوق الذين  ْ ّ, وملا حدث هذا, )فعل الرشط(ًكفروا إىل جهنم دام مدة إىل أن جاؤوها َ
 ...ُفتحت أبواهبا: حدث جواب الرشط

َوسيق الذين اتقوا رهبم إىل اجلنة زمرا حتى إذا :  ويف السورة نفسها−٧ ً َِ َِّ ََّ ْ َ ََ َ ْ ُ َّ َُ ِ ِ َِّ ْ َ َّ َجاءوهاَ ُ َ 
َوفتحت أبواهبا وقال هلم خزنته َ َ ْ َ َُ َ َ َ ْ َ ُُ َ َ َ َُ ْ َا سالم عليكم طبتم فادخلوها خالدينِ ْ ْ ِْ ِ َِ َُ ُ ََ ْ ْ ٌ َُ ُ َ وقالوا  ُ َ َ

ُاحلمد هللاَِِّ الذي صدقنا وعده َ ََ َ ُْ َ َ ِ َّ ْ َ ْ...] َهنا أيضا سوق الذين اتقوا رهبم ]. ٧٤ −٧٣: الزمر ً
ًإىل اجلنة زمرا دام مدة إىل أن جاؤوها  ُ َ , وملا حدث هذا, وبعد ترحيب )فعل الرشط(ً

َخزنة اجلنة  وقالوا ! دخلوها: حمذوف تقديرههبم, حدث جواب الرشط, وهو هنا َ
  ...احلمد هللا



  ٥٤١

 
 
 

 اإلبانة يف تفصيل ماءات القرآن
 )∗(وخترجيها عىل الوجوه التي ذكرها أرباب الصناعة

 )∗∗(عبد اإلله نبهان.د
 : الكتاب−

ًية كثرة مفرطة قياسر استعامهلا يف العربُمن األدوات التي كث) ما(  , إىل غريهااً
 »ممعجم األدوات والضامئر يف القرآن الكري«فقد بلغت مرات استعامهلا حسب 

 , مرة٢٦٢١املحقق  مع استدراكات »اإلبانة« مرة وبلغت يف كتابنا هذا ٢٥٣٠
 وقد .ماتّال مستقلة كام خصصوا لاًفال عجب أن خصص هلا بعض علامئنا كتب

اعلم أن الناس قد اشتجروا يف ماءات « :ذكر الباقويل ذلك يف مقدمة كتابه فقال
ًيقة غري طريقة صاحبه  وأخذ كل واحد ممن يتعاطى هذا الشأن طر,القرآن

من ذلك ما هو متداخل  ف. خيالف تقسيم قرينهًوقسمها كل واحد منهم تقسيام
                                                           

صنعة جامع العلوم أيب احلسن عيل بن احلسني األصبهاين الباقويل, املتوىف سنة : الكتاب) ∗(
ّه من املاءات وخرج ما فيه ورشحه وناقشه وكتب حواشيه , حققه واستدرك ما فات ه٥٤٢

صدر الكتاب عن وزارة األوقاف والشؤون . الدكتور حممد أمحد الدايل: ووضع فهارسه
 . م٢٠٠٩ − ه ١٤٣٠اإلسالمية بالكويت 

 عضو جممع اللغة العربية بدمشق) ∗∗(
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ًن قسمه وخرجه ثالثني وجهوقد بلغ بواحد منهم أ. وما هو مكرر  ثم ذكر »...اّ
ْاملحقق من صنَّ  من غري ما ,اًف يف ماءات القرآن ممن عرفهم أو أصاب هلم ذكرَ

ٍقصد إىل اإلحصاء وال ا   :الستقصاء فكان منهمْ
 . ذكره اجلعربي.ه ٢٥٥أبو حاتم سهل بن حممد السجستاين تـ  −
 ,ًمخسة وعرشين قسام) ما( جعل .ه٣٧٠ احلسني بن أمحد تـ ,ابن خالويه −

 .وهذا الكتاب أحال عليه ابن خالويه يف كتبه
ماءات « له كتاب . أو قبلهاه ٣٩٨ أمحد بن عيل اهلمذاين تـ ,ابن الل −
 . ذكره مرتمجوه»آنالقر

 . ذكره اجلعربي يف غايات البيان.ه ٤٠٠أبو الفرج محد بن عيل اهلمذاين تـ بعد  −
 ذكره اجلعربي .ه ٤٠٨أبو الفضل حممد بن جعفر اخلزاعي اجلرجاين تـ  −

 .يف غايات البيان
الكشف والبيان « له .ه ٥٩٦أبو العالء احلسن بن أمحد العطار اهلمذاين تـ  −

 . منه نسخة بدار الكتب املرصية»القرآنعن ماءات 
 له .ه ٦٨٩ُأبو احلسن عيل بن عبد الكريم الواسطي املعروف بخريم تـ  −

 ... انتهت منه إلينا نسخ»ماءات القرآن«
َ لعله أبو احلسن عيل بن أمحد :قال املحقق.. .أبو عيل احلسني القزويني − َ

 .ه ٣٨١القزويني 
غايات البيان يف ماءات « كتابه .٧٣٢ربي تـ إبراهيم بن عمر اخللييل اجلع −
 . مطبوع»القرآن
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أن اإلمام أبا احلسن أمحد بن فارس ) ما(َّذكر الزبيدي يف تاج العروس  :قلت
. َّلة ونقل الزبيدي منها عدة نقولف يف أنواعها رسالة مستقَّ أله ٣٩٥بن زكريا تـ

ً قد ألف يف ماءاته أيضم فيكونف يف المات القرآن الكريَّوابن فارس هذا ممن أل  .اّ
 : فقالاً ثالثني وجه»ما«ّ يف مقدمته ذاك الذي قسم أوجه  وقد انتقد الباقويل,هذا

. ّ وذلك لقلة علمه بقواعد سيبويه,وإذا تأملت ذلك علمت أنه حاد عن الصواب«
 .» والعلم بنكته وإشاراته,ى إال ملن بحث عن مكنونات قاعدتهّوهذا الشأن ال يتأت

ّ يف مجل كلية قبل أن ينتقل إىل »ما«ويل أراد أن يضبط مواقع فالباق
ًونحن نبني لك نبذ«: ها واحدة واحدة يف فرش السوراستعراض ُ َ  , من هذااّ

ُونعلمك مج  .»اً حرفاًلك عىل ترتيب السور حرفّ ثم نبني بعد ذ, من هذا األصلًالّ
 مخسة منها أسامء :م عىل عرشة أوجه يأيت يف الكال»ما«ّذهب الباقويل إىل أن 

 .ّأن نعرج عام ورد بشأهنا من خالف وسنرسدها من غري .ومخسة منها حروف
 :فأما األسامء فمنها

ًما أحسن زيد:  نحو قوله,ّالتعجب» ما «−١  .اَ
 . ومها واحد,اّ وقوم يسمونه خربي,ه املوصول ويقال ل,بمعنى الذي» ما «−٢
َوما  :زم املضارع نحو قوله وجي, بمعنى الرشط واجلزاء»ما«يكون  أن −٣ َ

ْتنْفقوا من خري يوف إليكم ُْ ْ َ ُ َْ ِ ٍَّ َ ِ ُِ ُ]٢٧٢: البقرة[.  
ٌهذا ما لدي عتيد كام يف قوله اً موصوف»ما« أن يكون −٤ َِ َ َّ َ َ َ َ]وهذا  ]٢٣: ّق

ْنعم«زلة يشء وذلك بعد ـ أو أن تكون نكرة يف اخلرب بمن.موضع خالف  »ْ وبئسِ
ُإن تبدوا :كقوله ُْ ْ َ الصدقات فنعام هيِ َِّ ِ ِ َِ َ َ َّ]هياً أي فنعم شيئ]٢٧١: البقرة . 
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َماذا ينْفقون نحو قوله ,اًاستفهام» ما« أن يكون −٥ ُ َِ ُ َ ]٢١٥: البقرة[. 
 :وأما احلروف فمنها

» ّكأنام«و» أنام«و» ّإنام« وذلك نحو ,ّف احلروف عن العمل التي تك»ما« −١
َإنام : قال تعاىل»ليتام«و َّ ٌ إله واحداهللاُِ ِ َ ٌ َ ِ]  ١٧١ :٤النساء[. 

ً صلة يف الكالم زيادة للتأكيد كقوله»ما« أن يكون −٢ ً: ٍفبام رمحة َ ْ َ َ ِ َ   
َفربمحة من اهللا لنْت هلم:  كأنه قال]١٥٩: آل عمران[ ِ ٍ. 

َبام  : كقوله»ْأن«بمنـزلة مع الفعل بعده بتأويل املصدر » ما« أن يكون −٣ ِ
َكانوا يكذبون ُ َِ ْ ُ َ] أي بكذهبم] ١٠: البقرة. 

ًما هذا برشا: بمعنى النفي كقوله »ما«  أن يكون−٤ ََ َ َ َ ]٣١: يوسف[   
ٌما أنتم إال برش و َ َ َّ ِ ْ َُ ْ َ]١٥ّيـس[. 

ًأجلس ما دام زيد جالس: قوهلم يف نحو »ما« −٥   .دة جلوس زيدُأجلس م:  والتقدير,اُ
َِ هذه حرف عند قوم واسم عند آخرين ملا ك»ما«فـ  ٌ   .ّان بمعنى املدةٌ

لقرآن الكريم حتت ما  يف ا»ما«بعد ذلك يبدأ االستقراء الشامل ملواضع 
ّيسمى بـ  َفرش السور«ُ ُّ ْ ْفرش احلروف«ّويعرب عنه يف كتب القراءات بـ  »َ َ«. 

ْوالفرش مصدر فرش«  وهو إما أن تتكرر فيه الكلمة ويقع اخلالف يف كل , نرش:َ
ُ فاألول يضبط اخلالف فيه يف . أو ال تتكرر,عموضع وقعت فيه أو أكثر املواض

ّ ثم تعاد كلها أو ,ّأول موضع وقعت فيه تلك الكلمة ويضم إليها ما يشبهها ُ
ُ ويغتفر , للقارئ لئال يذهلاًلإليضاح وعدم مشقة املراجعة وتنبيهّأكثرها يف حماهلا 
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ال ليس ّ عىل أن التفصيل بعد اإلمج,ل املجمليِالتكرار ملزيد الفائدة وتفص
ً يورد منشور,والثاين وهو الذي ال يتكرر.. .اًتكرار  عىل حسب الرتتيب القرآين اُ

ْ مع توجيه كل قراءة تلوها,كالسابق َ َ  آهيا مع ذكر اخلالف  كل سورة بعدداً مفتتح,ٍ
ني ُ إال أن كتابه هذا ب, وصحيح أن كتاب الباقويل ليس يف القراءات)١(»...يف ذلك

 ثم بدأ , وهو الذي استعرضناهًال فقد أتى باإلمجال أو,يت عليهنُعىل املنهج الذي ب
 معناها اً ذاكر,ً املاءات الواردة فيها واحدة بعد أخرىاًبفرش السور مستعرض

ًمعرج  وبدأ بالسورة الثانية ,ن بإجياز عىل بعض التفصيالت اإليضاحية ولكاّ
 .)ما(ألن فاحتة الكتاب ليس فيها ) ةالبقر(

َومما رزقنَاهم ينْفقونىل يف سورة البقرة األو) ما(كانت  ُ ِْ ُِ َْ َُ ََّ]قال ]٣: البقرة :
ّ ومما : والعائد إليه حمذوف أي,ُ صلتهرزقناهمو ,بمعنى الذي»ما«(

َرزق«ّ البد من ذلك ألن .ْرزقنامهوه ُومن رزقنَاه  : قال,ّ يتعدى إىل مفعولني»َ ْ َْ َ َ َ
ًمنَّا رزقا حسنا ًَ َ ْ ِ ِ]وقوله,اهلاء: اه إىل مفعولنيّفعد ]٧٥: النحل : ًرزقا حسنا ًَ َ ْ ِ ليس 

ُفهو ينْفق منْه : لقوله,بمصدر ُ َ ُِ ُِ َ]َواإلنفاق من العني ال من احلدث ]٧٥: النحل.  
َوما يشعرون:  بكلمة واحدة كام فعل يف قوله»ما«ّوقد يعلق الباقويل عىل  ُ َُ َ َْ 

  .]٩: البقرة[
َإنام ويف قوله .نافية: قال َّ َ نحن مصلحونِ ُ ْ ُ ِْ ُ َ]ولكنه قد .كافة: قال] ١١: البقرة 

 كام فعل لدى »ما«يستطرد يف مواضع حيث يشتجر اخلالف وخيرج عن بحثه يف 
ُفلام أضاءت ما حولهاآلية  ْ ََ ََ َ َّْ َ َ َ ]عىل ثالثة أقسام»ّملا« فاعلم أن :قال ]١٧: البقرة : 

                                                           

 . ه١٢٨٥ – العامرة  املطبعة– ١٤٧: إحتاف فضالء البرش. أمحد بن حممد:  الدمياطي)١(
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 وكذلك كل أضاءت ّ فلام  نحو قوله »حني « أن جتيء بمعنى :األول
 اً منصوبً وكان اسام»حني« بعدها الفعل املايض كان بمعنى  إذا وقع»ّملا«كلمة 
 .ُ وينصبه جوابه, إىل الفعل بعدهاًمضاف

َ وجيزم الفعل بعده»مل«عنى  بم»ّملا« أن يكون :والثاين ُ    : نحو قوله,ِ
ْوملا يأتكم ُ ِ ْ َ َََّ]٢١٤ :البقرة[  ِوملا يعلم َ ْ َ ّإال أن  ]١٤٢: آل عمران[اهللاَََُّ َفعل«ُ نفي »مل«ّ َ َ« 

ُ نفي »ّملا« و,اًمطلق ْ  , مل يقم:َقلت=  ثم نفيت , قام زيد: إذا قال القائل:»قد فعل«َ
 .ّ ملا يقم:فنفيه= ٌ قد قام زيد :وإذا قال

َ وذلك يف القسمّ»إال« بمعنى »ّملا« أن يكون :والثالث ّ نشدتك اهللا ملا : نحو,َ َ ُ ْ ََ
َ إال فعلت أي,َفعلت ٌإن كل نفس ملا عليها حافظ وقالوا يف قوله .ّ ْ ِْ َ َ ْ َ َُّ ََّ ٍ َ ُ ِ ]٤:الطارق[ 

ٌ إال عليها حافظ:أي= [ّيمن شدد ف ّ وأما طريقة أيب عيل .]ّ فغري هذا ] الفاريس[ّ
ٌملا عليها حافظ  يف قوله  ِ َ َ ْ َ َ ََّ,ويف قوله : ْوإن كال ملا ليوفينَّهم ُ َ َ ُ َِّ ََّ ََّ ُ ِ]١١١: هود[   

َوإن كل ملا مجيع لدينَا حمرضون ُْ َ ْ ُ َْ ٌ ََ َ ٌِّ ََّ ُ ِ ]٣٢:يس[  
َوإن كل ذلك ملا متاع احلياة الدنيا َ ُ َْ ُّ َِ َِ َْ ََّ َ َ ُّْ ُ ِ ]وسيأتيك هناك ]٣٥: الزخرف... 

ّهذا التفصيل كله يف ملا  : قال»ما حوله« يف قوله »ما« وعندما وصل إىل ,ّ
 وقد وردت يف مواضع تستدعي ,دودةغري أن هذه االستطرادات حم. موصولة

ٍفيها حتتمل غري ما وجه حسب تقدير املعنى كام ورد يف » ما«اإليضاح أو تكون 
َّأال إن يف قوله » ما«تعليقه عىل  ِ ُ من يف الساموات ومن يف األرض وما يتبع هللاَِ َ َ ْ َ َ ِْ َّ َ ْ َ َ َّ َِ َ ِ ِِ
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ِالذين يدعون من دون  ُ ْ َ َِ َِ ُ ْ ْ رشكاء إن اهللاَِّ ِ َ َ َ َيتبعون إال الظن وإن هم إال ْخيرصونُ ْ َّ َُ َ َّ ُ َُ َْ َّ َِّ ِ ُِ ِ َّ 
  :ثالثة أقوال] أي يف ما [ قالوا فيه  :قال ]٦٦:يونس[

ً ويكون معربً,ال أن يكون موصو:األول ّ ُ َّإن  : والتقدير, به عن األصناماَ  هللاِِ
ِمن يف الساموات ومن يف األرض ْ َ َ َّ ََ ِ ِْ َ َ ِْنصب »ما« فـ .َاء واآلهلة التي يدعوهنا رشك ٌ

ْمن«ٌعطف عىل  َيتبع الذين يدعون و»َ ُ ْ ََّ َ ُ َِ َّ ِوالعائد من الصلة إىل املوصول ,ُ صلته 
َرشكاء و .ٌحمذوف َ ُلـ اً ثانيًالّ إما أن يكون مفعو َيدعون ُ ْ َ ألنه يكون بمعنى ّ
ْيسمون ُُّ َوجيوز أن يكون َرشكاء َ َ ُالضمري العائد إىل املوصول من ًال حا. 

َوما يتبع الذين وجيوز أن يكون قوله :الثاين ُ َ َِ َّ ِ َّ َويكون قوله,اً نفي :   
َإن يتبعون ُْ َِ َّ ِوما يتبع الذين يدعون من : لألول عىل تقديراً تأكيداً مكرراً نفي ّ

َّدون اهللا رشكاء إال الظن ّ فلام طال الكالم كرر بلفظ آخر وقال,َ ُّ: ْإن َ يتبعونِ ُ َِ َّ. 
ّ أي اتباع يتبع الذين : والتقدير,اًاستفهام» ما« وجيوز أن يكون :الثالث ٍ َّ

َّيدعون من دون اهللا رشكاء وأي طريق يسلكون ? فيكون   .»ّيتبع« بـ اًمنصوب» ما«َ
  )..فهذه ثالثة أوجه

ٍ وال خيلو الكتاب من االستشهاد بالشعر وقد جاء ذلك يف نحو من ,هذا
 وإنام يستشهد به إليضاح معنى أو إيضاح إعراب كام فعل عندما ,اًوضعأربعني م

ًما زادوكم إال خباال :عرض لقوله تعاىل ََّ َُ ِ ْ َُ َ] و.ٌ نفي:قال] ٤٧ :التوبة ًخباال َ َ 
ْزادوكمٍمنصوب ألنه مفعول ثان لقوله  ُ ُ َ فإذا ,ّ يتعدى إىل مفعولني»زاد« ألن 
ًانقىض مفعوله األول كان مفرغ ِ ويشبه ذلك قول النَّمر. للمفعول الثايناّ ُ:  
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ــــوم ــــل ي ــــة ك ــــأمرين ربيع ٍوي َّ ُ 
 

َّألرشهيا وأقتني الـدجاجا  َ ِ ْ 
 

َوما يغني الدجاج الـضيف عنّـي ُ ُ 
 

 ِوليس بنافعي إال نـضاجا 
 

 ً,الً أي ما زادوكم قوة إال خبا,ّ ذكرنا أن املفعول الثاين حمذوفًوكنّا قديام
 .اًاد أي فسًالُلكن يوقعون خبا

 ,ّ حيث يتطلب الفقه تدخل النحو,ا فقهياًوقد استطرد يف مواضع استطراد
ٍ كل رجل يف الدار فله :فإذا قلت: وأهنا للعموم قال) ّكل(عن ففي حديثه  ّ

فقول الرجل .. .ّاستحقوا الدرهم لعموم كل=  وفيها عرشة رجال ,ٌدرهم
ّع الطالق عليهن إذا يوجب وقو» ٍكل امرأة تدخل الدار فهي طالق« :لنسوانه

ّدخلن كلهن ألن  ّ ْكلام دخلت امرأة الدار طلقت «: وإذا قال. للعموم»لك«ّ َ َ َ ٌ, 
ْفدخلتها واحدة مرة طلقت َ َ ً ٌ ًطلقت طلقة ثانية=  ولو دخلتها ثانية ,ْ ً َ َ َْ  ولو دخلتها ,َْ

ًطلقت طلقة ثالثة= ًثالثة  ً َ َْ ْ كل وقت دخوهلا طلقت: ألن التقدير,َْ َ ََّ  اًابع موضح ثم يت,ِ
ٍ كل امرأة تدخل : فقولك»ّكلام«و» ّكل«ْ الفرق بني انًِّما يرتتب عىل املسألة األوىل مبي ّ

ْ إذا دخلتها مرة طلقت:َالدار فهي طالق َ ََ , بخالف ُوإن دخلتها ثانية مل تطلق ,ً
 فهذا معنى , يوجب تعميم الفعل»ّكلام«, و يوجب تعميم االسم»الك«ّ, ألن »َّكلام«

 .زيلـ فهذا مساغه يف مجيع التن,ٍ حرف تكرار فافهمه»َّكلام« إن :لفقهاءقول ا
ّويعلق ) ما(ٍوهكذا يستعرض الباقويل عرشات اآليات وكل واحدة فيها 

 من غري أن , كافة, استفهام, موصولة, نفي:ْعليها بكلمة واحدة كأن يقول
عليق عىل شاهد  إىل أن يرى أن عليه أن يرتيث ملناقشة إعراب أو ت,اًيضيف شيئ
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َّوما أنتم بمرصخي :ا وصل إىل قولهّكام فعل مل ْ ُ ْ َِ ِ ِ ُ ْ َ َ ]وكذا .. .:  قال]٢٢ :١٤هيم إبرا
كرس الياء من  والبيت الذي أنشده الفراء يف ,اً نفي أيض»َّوما أنتم بمرصخي«

ٌ بيت جيد بالغ»ِّبمرصخي«قوله   وهو ,]اجّالزج[ّ ليس كام رده أبو إسحاق ,ٌ
ّيل يف قصيدة يذكر فيها مسيلمة الكذابْلألغلب العج َ ُ  :ّ وأوهلا,ٍ

ــــردي معــــافري ــــل يف ب ِّأقب َ ْ َ ُِ َ ْ 
 

 ]ِّبني اختالط الليل والعيش[
 :إىل أن بلغ قوله

ِّمـــاض إذا مـــا هـــم باملـــيض ِ ُ َّ ٍ 
 

 وهذا : وقال١٣٠ :٣اج قد أورد هذا الرجز يف معاين القرآن ّوكان الزج
ُ وليس يعرف قائل هذا الشعر ,ٌ هذا سهلُ وعمل مثل,الشعر مما ال يلتفت إليه

ّفرد عليه الباقويل بأن الرجز  «ّ وال هو مما حيتج به يف كتاب اهللا ,من العرب
 .ّ بل إن قائله ممن حيتج بشعرهم, فهو غري جمهول القائل,لألغلب العجيل

 :التحقيق
 ,مهاُاعتمد املحقق الفاضل يف حتقيقه خمطوطتني للكتاب مل ينته إلينا غري

 وتقع يف عرشين ,األوىل حتتفظ هبا مكتبة جامعة ليدن هبوالندة ضمن جمموع
 وهي ملحقة بنسخة كتاب ,ية بتونس والثانية حمفوظة بدار الكتب التونس,ورقة

ّ وفصل املحقق القول يف وصف , وعدة أوراقها مخسون ورقة»كشف املشكل«



 )٢(اجلزء ) ٨٦( املجلد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٥٥٠

 ثم ,نهام موازنة تفصيلية ووازن بي,ٍكل من النسختني املذكورتني بام ال مزيد عليه
ً مرقاماًأورد نص الكتاب مضبوط  وقد ذكر ,هلا رقم متسلسل) ما( فكل آية فيها ,ّ

 ٢١٨٧ففي الرقم  ,ّاملحقق استدراكاته ضمن التسلسل لكنه خصه برتقيم داخيل
 وبلغت مستدركاته عىل ١٨٦أي املستدرك رقم ) ١٨٦م (يذكر إىل جانبه 

 بحيث جعل ,املحقق الكتاب بتعليقاته وإحاالته وأغنى .اً موضع٢١٨املاءات 
 وجعله , غري حمتاج إىل مراجعة غريه, بذاتهً قائاماًالكتاب هبذه التعليقات كتاب

ً ال فهو يف كل مسألة حييل أو,ّ للبحث يف غريه عىل هداية وبينةاًبإحاالته منطلق
 ورشح املطبوعة ككشف املشكالت واالستدراك) الباقويل(ف ِّعىل كتب املؤل
 , وحييل عىل األصول من كتب النحو والتفسري ومعاين القرآن,اللمع واجلواهر

وقد جاءت تعليقاته وإحاالته وخترجياته بام يتجاوز حجم الكتاب األصيل 
يدع ّ وقد يسجل اعرتاضه عىل املؤلف يف مواضع وال ,ضعفني أو ثالثة أضعاف

ًوما بدلوا تبدياللدن قوله تعاىل ّ توقف عند قول املؤلف ًال فمث,األمور عىل ظلعها ِ ْ َ ََ َُّ َ 
ًتبديال وينتصب ,ٌ نفي: قال املؤلف]٢٣ :األحزاب[ ِ ْ َألن , بأنه مفعول به دون املصدر ّ

  َّ فكيف يؤكد ?,ّ وهنا ما قبله منفي,َ ملا ثبت قبلهاًاملصدر يف هذا ينتصب تأكيد
 :قال املحقق

ْتب : فقوله. وهو ذهول وختليط,كذا قال« ًديالَ ِّد لعامله املنفي ِّ مصدر مؤك
ُوما بدلوا َّ َ ََلعامله املثبت يف قولهاًدِّ كام كان مؤك : ًونزلنَاه تنْزيال ِ َ َُ َْ َّ ] اإلرساء
 أن املصدر يؤكد عامله املثبت − فيام أعلم − وال اختالف بني النحاة ]١٠٦ :١٧
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ً ومنهم من أورد هذه اآلية شاهد,ّواملنفي ْ  ومفعول .د لعاملهِّؤك للمصدر املاَ
ً وما غريوا العهد الذي عاهدوا رهبم عليه تغيري: واملعنى.ّبدلوا حمذوف ّ  .اّ

 والتحرير ,٣٢٩ :٢١ وانظر روح املعاين ٦٧: ١٩عن تفسري الطربي 
 .٣٠٨ :٢١والتنوير 

ًوأما ما ال جيوز عندهم يف هذا الباب فأن يكون املصدر مثبت  لعامله اً مؤكداّ
 ,زلة تكرير العاملـد بمن ألن املصدر املؤك»اًما سعيت إال سعي«: جيوز فال ,ّفياملن

ً ما سعيت إال سعي: وقولك, قمت قمت: كأنك قلت»اًقمت قيام«: فقولك ّ  اُ
ِّ فنصوا عىل أن التفريغ ال يكون يف املصدر املؤك. ما سعيت إال سعيت:معناه د ّ

 ,١٣٥٣ :٣رتشاف  واال٧٥٢ :٢ / ١ انظر رشح الكافية .ألنه ال فائدة فيه
 .٢٥٢ ,٩٨ :٣ واهلمع ١٢٣٣ :٣ و ٢١٢٩ :٥ والتمهيد ٥١ :٨ والبحر ١٥٠٢

َّإن نظن إال  :وانظر كالمهم يف قوله تعاىل ِ ُِّ ُ يف كشف املشكالت ] ٣٢: يةاجلاث[َظناَْ
 فهو مصدر خمتص ,اً ضعيفا إال ظن: املعنى: فقيل, واملصادر املذكورة ثمة١٢٣٣

 . غري ذلك وقيل,ذفت صفتهُح
 أما تعاليقه املوجزة فقد تأيت ,ّوعىل هذا النمط ترد تعليقات املحقق املطولة

راد هبا ُ وقد يكون التعليق جمرد إحاالت ي, وقد تأيت يف عدة أسطر.يف سطر واحد
 .التوثيق

 خصص األخري لذكر مصادر اًصنع املحقق للكتاب اثنني وعرشين فهرس
د املحقق إىل الفهارس املعروفة فهرس  وقد أضاف السي,التحقيق ومراجعه
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 وفهرس مسائل العربية وفهرس اللغة ,األساليب والنامذج النحوية واللغوية
وهجائه ( وفهرس خط املصحف ,واصل القرآنيةوفهرس الوقف واالبتداء والف

 وفهرس , وفهرس املصطلحات, وفهرس مسائل الفقه,وفهرس البالغة) ورسمه
م العربية واللغة يف حوايش التحقيق يف مسائل من عل املنثورة ,شوارد الفوائد

َّ إضافة إىل مقدمة ضافية صدر هبا الكتاب حتد, هذا.والتفسري ّ ث فيها عن جامع ً
 لقد كان إنجاز حتقيق هذا الكتاب ثمرة عمل استغرق .العلوم وآثاره وكتاب اإلبانة

 فال عجب ,ىل ذلكستة أعوام وثالثة أشهر ختللتها فرتات انقطاع كام نص املحقق ع
ّ وإنه ليمثل بحق .مئة صفحةٍع مقدمته وفهارسه يف نحو من سبعأن جاء الكتاب م

 .ّالتحقيق املتقن البالغ حده يف إتقان الصنعة وكامهلا
 
 
 





  ٥٥٣

  
  
  

 أجمد الطرابليس يف مرأى تلميذ قديم
٢٠٠١ – ١٩١٦  

 »الذكرى العارشة لوفاته«
  

 )∗(عمر الدقاق. د
هو األديب الشاعر واألستاذ الرائد يف كلية اآلداب باجلامعة السورية وعضو 

 .جممع اللغة العربية بدمشق 
ولد أجمد حسني حممود الطرابليس بدمشق يف الثالث عرش من شهر أيار عام 

 قسم الفلسفة عام −, ونال شهادة البكالوريا م يف مكتب عنربَّ وتعل١٩١٦
 ).  ١٩٥٥ − ١٨٨٧(وكان من أساتذته الشاعر حممد البزم . ١٩٣٤

 ويرفد صحافة دمشق والقاهرة بقصائده ,أخذ ينظم الشعر يف يفاعته
 ألمحد حسن الزيات التي نرشه يف جملة الرسالة  ومن ذلك ماالعاطفية والوطنية,

 . يف ديار العرباً انتشارهاأوسعاملجالت وأشهر انت ك

                                                           
  .، وعضو مراسل يف جممع اللغة العربية بدمشقباحث يف األدب والنقد من سورية )∗(
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 يف دمشق, ثم وقع عليه االختيار مع اًسِّويف بداياته عمل الطرابليس مدر
 الذين أوفدوا إىل جامعة باريس وغريها من جامعات املدن ,صفوة من أقرانه

 للحصول عىل املؤهالت العلمية العالية يف ,األخرى يف مونبلييه وليون
 والزراعة وبعض العلوم فيةصات متعددة مثل األدب والفلسفة واجلغرااختصا
 حني كانت غيوم ١٩٣٨ – ١٩٣٧ العامني يفيفاد إلوكان ذلك ا. األخرى

 .احلرب العاملية الثانية تتلبد يف سامء العامل 
واد يف رحاب العلم واألدب والرتبية والتدريس ُّوجدير بالطرابليس وبأمثاله الر

ب عىل  وما جيُّاجلم  بقدرهم, وهذا أقل ما يقتضيه الوفاءَهَّلهم وينوشاد بفضُأن ي
ا حممودين ْوَا ثم مضْوَلْعَا فأْونََ الذين ب,اجليل الالحق جتاه أعالم جيلهم السابق

 .وا رسالتهم نحو أمتهم عىل خري وجه من الدأب والعطاء َّدَمبجلني بعد أن أ
, كام يبعث ري يف النفوس الشجنني بطبيعته يثواحلديث عن األعالم الراحل

نسان اجلوانب, إلوحني تتعدد يف ا. ملشاعر البهيجة والذكريات العذبة من ااًفيض
ه حقه ّ, يغدو احلديث عنه عسري املنال, وقلام يوفيأو عندما تتنوع لديه املواهب

ف ِّ كبري, ومؤلٍّفالدكتور أجمد الطرابليس أستاذ جليل, ومرب. خطاب أو مقال
وإىل جانب ذلك .  شاعر مبدع, وكاتب بليغ, وناقد حصيفاًهو أيضو. قدير

, حني غدا الصعيد اإلداري والعلمي والسيايسكان الفقيد ذا موقع رفيع عىل 
عهدئذ يف طليعة اهليئة التدريسية يف كلية اآلداب املحدثة يف اجلامعة السورية, 

قليم إلوالتعليم يف ا للرتبية اً, ومن بعد, وزيرا هلذه الكليةًوحني أصبح عميد
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السوري يف مستهل عهد الوحدة, ومن ثم اكتسب عضوية جممع اللغة العربية 
 .١٩٦١بدمشق سنة 

, وذلك يف رحاب  هلذا األستاذ الكبريةذَمْلَّ, بالت, كام سعد جييللقد سعدت
كلية اآلداب يف اجلامعة السورية بدمشق طوال أربع سنوات, لعلها أجدى 

وكان إىل .  يف تكويني األديب والفكرياًي, وأبعدها أثرمرحلة من مراحل عمر
ء منهم شفيق جربي وعز َّجانب أستاذنا الطرابليس صفوة من األساتذة األجال

الدين التنوخي وهبجة البيطار ومجيل صليبا وكامل عياد وسعيد األفغاين 
وخلدون الكناين وحكمت هاشم وعادل العوا وعبد الكريم اليايف وجودت 

ا دعائم ْوَالذين أرس...  وعبد اهللا عبد الدايم وإبراهيم الكيالينالركايب
 يف حقل ًالدراسات األكاديمية يف اجلامعة السورية الناشئة, وكان فضلهم عميام

 .  اجلامعي وجمال العلوم اإلنسانيةالتدريس
, وانقشعت سحبها القامتة,  احلرب العاملية الثانية أوزارهاحني وضعت
ّمن اهللا عىل أجمد الطرابليس وسائر رفاقه املوفدين يف ... ا املقيتةوانحرست أهواهل

وكانوا كأهنم عىل . ديار الغرب بنعمة اإلياب إىل وطنهم األثري ساملني غانمني
موعد مع القدر, حني حتررت سورية العربية من حكم األجنبي, وأزيح عن 

روع أن تصري كان أ , بل ماٍكان أحىل عهدئذ وما. صدرها كابوس االحتالل
, وأن تغدو بؤرة القهر والذل ,  جامعة علمية عتيدةرهيبةالثكنة العسكرية ال

 . للمعرفة والعلمًئالمو
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 بدت لنا ,وإذا كانت ظاهرة احلب من النظرة األوىل صحيحة كام يقال
 يف جمال اً جديداًاملحارضة األوىل التي تلقيناها من أجمد الطرابليس فتح

اذب كان يكمن يف شخصية هذا الرجل النحيل وعينيه سحر جأي ... التدريس
 أديب وثقايف هذا العائد إلينا من ٍالرباقتني وأدائه الشائق, ماذا كان خيبئ لنا من زاد

راته الثاقبة, ونربات صوته  فكره املتقد, وذوقه املرهف, ونظيفجامعة السوربون 
 ...لقد كان هذا أول الغيث.. ?العذبة

 الدراسة , ونحن يف كل حني ننتقل مع أستاذنا األثري من وتوالت األيام أيام
هذه دراسة حتليلية . حقل إىل حقل من الدراسات اجلادة يف جمال األدب والنقد 

 امليمية ومطولته  معلقتهيفأصيلة لشعر الوصف عند الشاعر زهري بن أيب سلمى 
 بل ,البارز رؤبة ِهِمَلَ دراسة نقدية لشعر الرجز وعاًوتلك أيض. األخرى الالمية

كذلك كان شأن ... لفن الرجز بمجمله ومدى متيزه عن القصيد املعهود
كان حوله من   وما,تدارسنا قضايا التجديد يف شعر أيب متام وفنه التصويري

ي واملتمسكني  ولدى أنصار البحرت,ضجيج وخصام لدى أنصاره ودعاة مذهبه
 وأولئك لدى اآلمدي يف كتابه كان من أصداء هؤالء , ثم مابعمود الشعر العريب

 بعد ذلك دراسة اًومن هذا القبيل أيض. » املوازنة بني الطائيني«النقدي النفيس 
 ...فنية ألشعار ابن خفاجة يف وصف الطبيعة وحماسن تلك الربوع األندلسية 

ثم انعطف بنا عىل هذا الصعيد أستاذنا الطرابليس إىل دراسة اثنتني من أهم 
 اً حني مل نكن نقيم يف العادة وزن,ية يف تراثنا األديب القديم احلافلاملقدمات النقد
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 »الشعر والشعراء«كانت مقدمة ابن قتيبة لكتابه . عرض لنا يف كتابُألية مقدمة ت
 تناولت بالتحليل ما أثاره ابن قتيبة من ,موضع عناية أستاذنا يف دراسة متأنية جادة
 وأوجه االتفاق ,عنى واملفاضلة بينهامقضايا نقدية كربى يف جمال املبنى وامل

 معاجلة ما ورد يف مقدمة ٍ تالٍثم كانت الدراسة األخرى يف عام. واالفرتاق فيهام
ديوان اللزوميات أليب العالء من آراء نقدية تنم عىل ذائقة املعري, وتفصح عن 

ولكن . , فيام بدا لناقاطع املقدمة عىل قدر من الصعوبةوكانت م...مذهبه يف الشعر 
 .  اجلسور بينها وبينناَّها لنا ويمدَغِّ, أن يسويهِّتَأَاستطاع بحسن تاألستاذ الطرابليس 

 إىل دراسات نقدية اًوما يقتيض التقدير واإلشادة هو انعطاف الطرابليس أحيان
 اً مستحدثا, ليتناول فن عن الرتاث األديب القديماً بعيد,مغايرة يف األدب احلديث

, ويعمد إىل حتليل بعض مرسحيات شوقي, لشعر التمثييل أو املرسحي هو ااًطريف
من حيث الشاعرية ومالمح كمرصع كليوباترة, ليستخلص ما هلا وما عليها, 

 ... وما إىل ذلكِّ, ثم عنارص اللغة واحلوار والقصالشخصيات
, هو األدب الفرنيس  أدخلنا يف عامله أجمد الطرابليسالذي ولعل اجلديد

, اً وآنئذ عرفنا قدر.»النصوص األجنبية«ذلك من خالل املادة املقررة ه, وونقد
, مما كنا نتوق إىل معرفته يف جمال االسترشاق من جهود األمم األخرى اًولو يسري

 ًاللع عىل بعض ما كان أورده مثَّتيح لنا أن نطُوبذلك أ. املتحرضة يف هذا الصدد
كذلك رفدت ثقافتنا النقدية . نبياملسترشق املعارص بالشري يف كتابه عن املت

 ثم قصائد ,»فن الشعر« أخرى أدىل هبا أرسطو يف كتابه  نقديةٌاملتواضعة أفكار
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وغري ذلك . فرنسية طريفة يف نقد الشعر, نظمها بوالو وتيوفيل غوتييه وهرييديا
 .مما كان له مذاق خاص لدينا

 التي كان أستاذنا ,وكم يطول بنا الكالم عىل هذه املحطات األدبية والنقدية
وما من ريب يف أن .  من الرصانة واملوضوعية والعمقٍ وافٍيقف بنا عندها بقدر
 عىل تنوع غري معهود لدى الباحثني عادة يف حقول األدب ُّكل هذا وسواه ينم

والنقد , إذ ليس من اليسري أن يعمد أستاذ ما إىل دراسة الشعر اجلاهيل وفن 
بن قتيبة واآلمدي, وأن يتناول يف الوقت نفسه الرجز العبايس , ثم نقد ا

إن مثل هذا اجلمع ... مرسحيات شوقي وأن يعرفنا باملذاهب األدبية يف فرنسا
 .ى إال لنبهاء العلم وأويل العزمَّبني املتباعدات ال يتأت

ا تقدم أن املنحى النقدي التطبيقي كان هو الغالب عىل معظم ما مموواضح 
بل إن هذا املنحى ما هو إال امتداد لبواكري .  يف حمارضاتهكان يتناوله الطرابليس

 يف جامعة السوربون بباريس, وحني آثر لنيل درجة اًاهتامماته, حني كان يافع
 العريب, قضايا املعنى واملبنى يف النقد« عنوانه  مهاما نقدياًالدكتوراه آنئذ موضوع
 .»يف القرن الرابع اهلجري

, أن هذا املعلم الفذ  دارس عىل يد أجمد الطرابليس لكل, ورباميلويبدو 
 علمي طريف مل يكن هلم بمثله سابق عهد, ٍّاستطاع أن يدخل طالبه يف جو

 .., ويرتك فيه بصامت راسخة مدى األيامً قويامًالّوبذلك استطاع أن يكون جي
*  *  * 
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  إىلاً عن قاعات التدريس واجلو األكاديمي تعود يب الذكرى أيضاًوبعيد
أواخر عقد األربعينيات من القرن العرشين عىل األقل, حني هرعنا إىل النادي 
العريب العريق بدمشق, لنستمع إىل حمارضة ثقافية عامة للدكتور أجمد الطرابليس 

كان . ّوقد غص البهو يومذاك بالقادمني» احلرية والعبودية يف األدب«موضوعها 
وملا أوفت املحارضة عىل .  مصغية والعيون شاخصة, واآلذاناًاالنتباه بالغ

االنتهاء, بام انطوت عليه من فيض زاخر وأداء شائق, ختم املحارض كالمه بنداء 
 اخلليفة عمر بن  إياه من صيحةاً عىل اجلرأة واألصالة وتعشق احلرية مستمدُّينم

أهيا األدباء, متى استعبدتم أنفسكم, وقد ولدتكم أمهاتكم «:  فقال اخلطاب
 .وكان عىل األثر وقوف وإجالل, كام كان تصفيق وإعجاب »  ..اًأحرار

 ألستاذي اًثم كانت املحارضة العامة التالية التي سعدت بسامعها أيض
 تلك احلقبةيف . ١٩٥٢ مدينتي هذه املرة وذلك يف ربيع ,الطرابليس يف حلب

يايل سامي الكنعمت الشهباء بمدير قدير لدار الكتب الوطنية هو األديب الكبري 
فقد دأب يف كل عام عىل استقدام نخبة من أعالم . )احلديث(صاحب جملة 

وكان أن . ارضوا مجهور هذه املدينة العريقةالفكر واألدب من لبنان ومرص ليح
األدب «: ى الطرابليس دعوة صديقه الكيايل, فألقى حمارضة شائقة عنواهناَّلب

رشت يف إثر ذلك مع ُد نوق. » نساينإلالعريب بني األدب القومي واألدب ا
مثيالهتا لسائر املحارضين كاملعتاد يف ذلك املوسم الثقايف ضمن سلسلة 

  .منشورات دار الكتب الوطنية بحلب 
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ّمن فضل أجمد الطرابليس عيل, بعد فضل اهللا, أنني أحببت مادة دراسية كنت 
ْستصَ وكان يروقني أن ي.»حركة التدوين عند العرب«أتلقاها عنه حول   إىل َبحْ

 من جملدات جليلة القدر اً عدد, قبيل كل حمارضة يف هذا الصدد,قاعة التدريس
خمتلفة احلجم من مكتبتنا الرتاثية احلافلة يف اللغة واألدب والنقد والرتاجم, 

ومل نكن . تها وسامع بعض ما فيهافيضعها عىل املنرب, حيث نتمالها ونسعد برؤي
ن أسامئها, ولعلها كانت الرشارات التي توهجت  أكثر ماً ندري من أمرها شيئٍنئذآ

, فاخرتت لنفيس أن  حني شببت وجنحت للتدريس اجلامعييف نفيس بعد ذلك
, اً ما فعله أيضٍفعلت بعدئذ.  بهاً بأستاذي أو مقتدياًس هذه املادة, متشبهِّأكون مدر

حلة , لعلها كانت مراًوبني الكتابني عرشون عام. وجعلت مادته بني دفتي كتاب
 .بني عهدين

 عىل فضل أجمد الطرابليس وأثره يف مسرييت ُّوالفضل اآلخر الذي ينم
 ملتابعة التخصص يف ١٩٥٧وفدت إىل مرص يف مطلع عام ُالعلمية أنني حني أ

لع عىل مجلة من َّتيح يل أن أطُ أ,معهد الدراسات العربية العالية بالقاهرة
انة  وهو تابع لألم,ع احلرصيمنشورات هذا املعهد املتميز الذي أسسه ساط

 يف عداد تلك املطبوعات كتاب ٍ, وقد تبدى يل يومئذالعامة جلامعة الدول العربية
شعر احلامسة والعروبة يف (فه أجمد الطرابليس عنوانه ِّلطيف احلجم كجسد مؤل

ومثل هذا املوضوع أو نحوه كان يستهويني ويستهوي أمثايل من ) بالد الشام
 ,اتّي عقد اخلمسينيف ٍ الذي كنا نعيش زمخه آنئذ,ان املد القوميَّشبان جييل يف إب
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يفاد نعيش إل امدةكام كنا يف . ض عن قيام الوحدة بني سورية ومرصوالذي متخ
 ذلك احلدث الكبري ونحن يف قلب العاصمة اجلديدة الكربى للجمهورية اًأيض

كري القوتيل ومجال ا الزعيمني التارخييني شً حني شهدنا عيان,العربية املتحدة
 .عبد النارص يعلنان مولد أول دولة عربية موحدة يف التاريخ احلديث

وحني تناولت الكتاب وتصفحته باهتامم امتألت نفيس بمحتواه وبأنفاس 
 َّوكان أن قر. عت بفكره وأدبه يف اجلامعة السورية بدمشقَّ الذي طاملا تشب,مؤلفه

) اه القومي يف الشعر العريب املعارصاالجت(يف ذهني بعد طول تفكر أن أختار 
 ليكون أطروحة للحصول عىل درجة املاجستري يف اً يف هذا الصدد أيضاًموضوع

ن أعرض الفكرة مع املخطط وقد ارتأيت أ.  ذلك املعهد العايلاآلداب يف رحاب
 وهو رائد الدراسات القومية يف ,األويل عىل العالمة اجلليل ساطع احلرصي

كانت زيارة يف ذلك احلني ال أنساها هلذا األستاذ الكبري يف . احلديثفكرنا العريب 
غرفته أو معتكفه بفندق فينواز العريق, كنت يف تلك الزيارة يف عداد أعضاء 
 ,البعثة السورية من رفاقي يف قسم الدراسات األدبية وقسم الدراسات التارخيية

كريم األشرت أطال اهللا وهم توفيق برو وحممد خري فارس رمحهام اهللا وعبد ال
 وأرشدين إىل بعض ,مة اجلليل فيام عزمت عليهَّ العالٍين يومئذَّوكان أن أقر. عمره

 من ا كليًال إياي إىل رضورة تناول املوضوع تناواًما ارتآه يف هذا الصدد منبه
 التناول القطري إال ما اً متجنب,منطلق رؤية واسعة وضمن منظور جغرايف شامل

 ...قارنات املنهجية تقتضيه امل
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نجزت العمل عىل خري ما كنت عد زهاء عامني من الدأب أفب. وهذا ما كان
تاجي التي نكر دراسايت وباكورة إِب. االجتاه القومي يف الشعر املعارصأرجوه, إنه 

 ١٩٦٠وحني اقرتب موعد مناقشة الرسالة يف ربيع عام . عتز هبا بطبيعة احلالأ
سحاق موسى احلسيني إىل مكتبه عهد الدكتور املقديس إلقسم يف املدعاين رئيس ا

ًوهو يف الوقت نفسه أستاذي الذي أرشف عيل أيض  يف مراحل إعدادي هلذه اّ
َّتكونالدراسة, وكان اهلدف ترشيح أسامء األساتذة الذين سوف   منهم جلنة ُ

ليس  تقدمت باقرتاح حذر بأن يكون أستاذي الدكتور أجمد الطرابٍوعندئذ. مْكُاحل
 يف معهد الدراسات اً وحمارضاً زائراً أول لرسالتي, ألنه سبق أن كان أستاذاًمناقش

شعر احلامسة والعروبة يف بالد « عن ذلك صاحب كتاب ًالنفسه, وألنه فض
ت حلظة خلتها ساعة خيفة َّومر.  حمارضاته السابقة يف هذا املنربَّالذي ضم» الشام

ا من بلدي قد حيابيني  سورياًل مناقشِّأن يتبادر إىل ذهن أستاذي املرشف أنني أفض
.  أن خيتار ممتحنهًالساعة االمتحان, واملعهود أنه ليس من شأن الطالب أص
.  ما كان من مبادريتاورسعان ما ابتسم الدكتور احلسيني وأشار بكفه مستحسنً

 ,ذلكاذ الطرابليس بدمشق رغبة املعهد يف ي بأن أنقل إىل األستوعىل التو كلفن
, ثم أردف األستاذ ًالليصار يف اخلطوة التالية إىل إعداد كتاب التكليف أصو

 ولكنه عدل عنه ,هذا االقرتاحمن االستدراك مفاده أنه فكر مرة يف احلسيني بقدر 
له يف غمرة أعباء  وليس بوسع من كان يف مثل حا,ألن أجمد الطرابليس وزير

وزارة الرتبية والتعليم أن ينعطف للمناقشات والندوات وما إىل ذلك من 
 .ات تربوية أو أدبيةنشاط
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 ثقة أستاذي احلسيني يب, اً ما تقدمت به من رأي مقدرٍوقد أسعدين يومئذ
ّوذلك ألسباب عديدة قد تكون شخصية لدي, فاألستاذ الطرابليس يعرفني 

 له طوال أربع سنوات كامالت يف رحاب اجلامعة السورية, ُذتمْلَت بعد أن اًجيد
 هو ,ألهم بطبيعة احلال وهو ا,فهو أقدر من سواه عىل تقييمي, والسبب اآلخر

, ألن  جلسة املناقشة املوعودةيفشأن ستبعد وقوع صدام معه ذي أنني بذلك أ
نتابني عىل حني كانت ت.  عىل الصعيد القومياًأرضيتنا ورؤانا واحدة تقريب

ستاذ أل خالف بيني وبني ايل وأطراف النهار من احتامل نشوبهواجس آناء الل
 من إحدى اجلامعات املرصية, إذ قد يتصدى ٍاآلخر املناقش, وهو يف الغالب آت

يل جتاه بعض القضايا الشائكة يف سياق املقوالت القومية التي تناولتها يف 
قليمية الضيقة لدى بعض دعاة إلزعات اـ وال سيام ما يتصل بالن,أطروحتي

 ... الفرعونية والفينيقية وأمثاهلا يف الشعر العريب 
ومهام يكن من أمر رسعان ما طرت إىل دمشق وقصدت إىل أستاذي الوزير 
الدكتور أجمد يف مكتبه حيث ضمتني معه جلسة قصرية هادئة مساء يوم ربيعي 

 بادرت إىل إمجال ما أنا ٍندئذوع. ب يب واستفرس عن حايلَّلقد رح. بدمشق الفيحاء
كانت دهشته جلية وال ريب .  ونقلت إليه ما جئت من أجله,فيه بمرص ومعهدها

 وهو يف غامر امللفات واللجان ,يف أنه مل يتوقع مثل هذا املوضوع وهذه الدعوة
ولكنه فيام ظننت . وركام القضايا التي تنوء هبا وزارة الرتبية والتعليم بطبيعة احلال

.  دعوة من املعهد العايل بمرصاً, وقبل مشكور هلذه املبادرةاً بل مرسوراًمرتاحبدا 
 ., إذ األمور سائرة عىل النحو املنشوداً ورسوراًأما أنا فكنت أشد ارتياح
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ولكن تلك األمور مل تعد جتري كام تشتهي السفن, فبعد حني قصري تسلمت 
دكتور احلسيني يعرب فيها عن إدارة املعهد برقية من الدكتور الطرابليس إىل ال

أسفه لعدم متكنه من تلبية الدعوة الكريمة بسبب ما طرأ عليه من متطلبات 
 .العمل, مع وافر شكره وبالغ تقديره وطيب متنياته

 تلك وهذا ما كان من شأن أستاذي الطرابليس الذي كان مصاحبي طوال
 منذ أن وضعت أول , إذ كان احلارض الغائب معي الزمنية وأنا يف مرصاملرحلة

 ...نجازهاأطروحتي حتى كتابة آخر كلمة يوم إبذرة يف اختيار أرضية 
*  *  * 

لب وتطوير التعليم العايل فيها وبعد أعوام قليلة تم توسيع جامعة ح
 عن ًال هي كلية اآلداب وكلية العلوم وكلية الطب فض,حداث كليات جديدةبإ

د أسندت إيل وإىل نخبة صغرية من قو... كلية اهلندسة األم ثم كلية الزراعة
َوكان أول ما بادرت إليه لدى تو. األساتذة مهمة التدريس فيها  ِعنا املقرراتُّزَ

 اختياري مادة حركة التأليف عند العرب التي طاملا أحببتها وهي التي ,َالدراسية
وهكذا .  لدى أستاذنا الطرابليس يف مرحلة التحصيل اجلامعياًتلقيتها طالب

 تدريسها عىل هدي أستاذي وهنجه, مع تعديل ارتأيته جتاه ذلك وفق توليت
بني عهدي  املدة التي مضت يفاجتهادي وما كان من مستجدات علمية 

 حمارضايت تلك زهاء ثالث سنوات انقضت عىل وكانت حصيلة. الكتابني
ى يل أوان نرشها يف كتاب عىل غرار ما كان ذلك من قبل َّ أن تبد,تدرييس املقرر
 ... لدى أستاذي
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 اللغة واملعاجم يف) مصادر الرتاث العريب( كتايب باسم لدُوكان أن و
ثم أتيح يل بعد حني أن أصدره ثانية يف طبعته املنقحة املزيدة . واألدب والرتاجم

 يف جامعة الرباط التي آثر االنتقال ٍوأن أبعث به إىل أستاذي الطرابليس وهو آنئذ
 ,هداء الئق صديقي املرحوم الدكتور صالح األشرتوقد محل النسخة بإ. إليها

 أن ًال آم,وهو مثيل تلميذه السابق ثم زميله يف اجلامعة املغربية يف وقت الحق
 .مه أحد تالميذه من غراسه الطيبةَّدَيلمس أستاذي بعض ما ق

 وتثري يف نفيس نوازع الشوق إىل ,اً كانت تعرتيني أحياناًعىل أن غصص
 وآثر االستقرار يف املغرب ,ا بائنًاًلذي شاء أن يبتعد عنا ابتعادأستاذنا األثري ا

 كاملة من خالل جهود تالميذه املباركةاألقىص دون أن يتاح له أن يرى غراسه 
 بعد أن تلقفوا الشعلة من بني ,املحبني الكثر وهم ماضون يف مسريهتم وعطائهم

 . يديه ويدي أمثاله من األساتذة الرواد
د ثمة تساؤل قد يرد عىل البال, وهو ملاذا نزح الدكتور أجمد ويف هذا الصد

الطرابليس عن بلده وعن صحبه وعشريته وآثر النأي عن وطنه وجامعته, مع أنه 
 يف أوج عطائه ونضجه, حتى إنه مل يبلغ سن التقاعد املعهود يف عمله ٍكان يومئذ

 اجلواب أو قد يكمن. ات من عمرهّياجلامعي, حني كان يف منتصف األربعين
 وجرح الوطن ندي إثر انفصام ١٩٦٢بعض اجلواب أن سنة هجرته كانت سنة 

عروة الوحدة واهنيار اجلمهورية العربية املتحدة وتبدد ذلك احللم القومي 
 ...العزيز
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 كام اً, وهو أن نعايش أجمد الطرابليس شاعرة أمر أخري كنت أمتناه مع أترايبوثم
بداعي يف شخصية الطرابليس األدبية , فهذا جانب إاًفِّل ومؤاً وناقداًعايشناه أستاذ

أ بعض أشعاره السالفة وقد أتيح يل أن أقر. عرف عىل نحو أفضلُ بأن ياًكان جدير
 بأدائه الشائق وإحساسه اً وتألقًال هبا أن تزداد مجااًستمتع بجامهلا, وكان حريوأن أ

اعر الرقيق عن نظم رض الشوألمر ما أع. املرهف بنربة الكلمة وجرس احلرف
ىل عامل التدريس والبحث , لينرصف إ, وعمد إىل تطليق ربة الشعرالقصائد
 خري الدين اً أيض, وذلك عىل غرار ما كان من أمر نظريه ومعارصهوالتأليف

 , ورصانة الباحثني ?أهو احلرص عىل وقار العلامء. »األعالم«الزركيل صاحب 
 بادر إىل نظم قصائده يف عهد اليفاعة ٌّلِقُوعىل أية حال فالطرابليس شاعر م

.  أدباء جبلة والشباب وأكثر أشعاره وجداين وقومي واجتامعي كام هو معهود يف
, عرس يف مأتم عاصفة يف , هياكل بعلبك, اليتيمترنيمة«ومن ذلك قصائده 

 : يف بعضها سبب عزوفه عن النظم ًال ومن ذلك املقطعات التالية معل,»قلب
 اْوَرَد  الغناء ومـاقالوا سكت عن

 

 يف مسمع اآلفـاق رجـع غنـائي 
 

 الكــون حلنــي يف الــورى رتلتــه
 

ــساء  ــل اإلصــباح واإلم  يف موئ
 

 :ومن غزله الرقيق يف عهد الشباب
 عـــذراء يـــا هبـــة الـــسامء ونورهـــا

 

ـــون  ـــشوة وفت ـــن ن ـــي ســـنا م  تيه
 

ــة ــل وخفق ــرف اجلمي ــة الط ــا رف  ي
 

 القلــب اجلــريح وبــسمة املحــزون 
 

ـــي أ ـــت الت ـــيأن ـــدعتني وجعلتن  ب
 

ــــون  ــــرة املفت ــــاة بنظ ــــى احلي  ألق
 

 ولكم جهلـت حقيقتـي ومقاصـدي
 

 أيــام غاصــت يف الــرساب جفــوين 
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 يف نفيس قبل بضعة أعوام أن هيتف يل الصديق الراحل َّوقد سبق أن حز
 وكأنه يستنجد يب أن ,الدكتور شاكر الفحام رئيس جممع اللغة العربية رمحه اهللا

معلومات وانطباعات عن الدكتور أجمد الطرابليس, بعدما أوافيه بام لدي من 
 يل أن مسعاه مل يوفق إىل العثور عىل من َّعرف أنني أحد تالميذه السابقني, كام بني

 لبيت رغبته يف رسالة ٍوعندئذ. يستطيع ذلك يف دمشق عىل النحو املنشود
رشت تلك وقد ن.  يل يف هذا الصدداًمصحوبة بمقالة قصرية ضمن ما كان متاح
. ٢٠٠٢ية يف عدد كانون الثاين سنة املقالة املوجزة يف ذلك احلني جملة الضاد احللب

وقد تعزى قلة عاريف الدكتور أجمد الطرابليس والسيام أصدقاؤه وطالبه 
السابقون إىل أن املدة التي قضاها يف التدريس بجامعة دمشق اقترصت عىل مخسة 

ف إىل ذلك أن ابتعاد الراحل عن وطنه يضا.  غري مديدةمدة, وهي اًعرش عام
فقد أمىض بقية عمره يف . ا بائنًاً وانقطاعا تاماًوعن مدينته دمشق كان ابتعاد

 بعد أن بلغ السن القانونية للتقاعد وأقام ١٩٧٦باط ثم انتقل إىل باريس سنة ِّالر
 من عمره  وقد بلغ اخلامسة والثامنني٢٠٠١فيها مع أرسته إىل أن وافته املنية سنة 

ندرهتا , فأكثر الذين عرفوه أو  كل ذلك يفرس سبب قلة األخبار عنه أو. رمحه اهللا
  .عايشوه من أبناء جيله يف دمشق قد غابوا عن الدنيا مع توايل األيام

*  *  * 
- ثم تبدت يل بعد حني أمهية تتبع حياة الطرابليس يف شطرها اآلخر املغريب 

مر هنا يف واقع األإ. اهلوة يف جمال معلوماتنا  ردم الفرنيس هبدف سد الثغرة بل
ما يقارب  أي ٢٠٠١ربعني سنة حتى وفاته سنة  زمنية طويلة امتدت نحو أحقبة

 .نصف عمره املديد
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, وبوسعنا تزال يف بداياهتا وطور انطالقتهاكانت جامعة حممد اخلامس ما 
دعائمها وإغناء ن أجمد الطرابليس كان أحد بناهتا حني دأب عىل توطيد إ: القول

وهذا ما أكسبه احلظوة . مسريهتا العلمية واإلدارية بام لديه من خربة واقتدار
وقد تبدى فضله يف تكوين نخبة من . وساط اإلدارية والتعليميةواالحرتام يف األ

يد منهم أساتذة يف اجلامعة طالبه يف مرحلة الدراسات العليا حني أصبح العد
لد بل أنه يف ذلك شأن الو طالب طالبه, شن بعضهم كان من, بل إنفسها
 . والثقافية يف تلك الربوع القصيةغدا بحق أحد الرموز العلمية وقد. احلفيد

وكان من أنجب تالميذ الطرابليس من املغاربة حممد بنيس الذي كتب مرة 
 . )ى من الرشق وتألق يف سامء املغربكوكب أت(يف جريدة احلياة مقالة عنواهنا 

ة أجمد الطرابليس بوطنه األم مل تنقطع قط فالرتاسل بينه وبني عىل أن صل
املجلة جممعه جممع اللغة العربية بدمشق كان جيري يف بعض جماالت النرش يف 

وقد بادر املجمع بدمشق إىل تكريمه بإقامة حفل . ويف جمال حتقيق املخطوطات
 .١٩٦١ سنة  انتخابهجرىيم فيه الذي  وهو العضو القد١٩٧٢استقبال له سنة 

كانت باكورة بحوث أجمد الطرابليس يف جمال التأليف هو أطروحة جامعية 
, وذلك يف إثر إيفاده غة العربيةأعدها للحصول عىل درجة الدكتوراه يف آداب الل

لشعر عند العرب حتى القرن نقد ا(وعنواهنا . السوربون بباريسإىل جامعة 
وقد أرشف عليه يف . نى يف النقد العريب, وفيه تناول لقضايا املبنى واملع)اخلامس

طروحة حمفوظة وقد ظلت هذه األ. ق رجييس بالشريهذا الصدد املسترش
 بلمليح إىل دريس عمد أحد تالمذته أو زمالئه وهو إ إىل أنًال طويابالفرنسية زمنً

 ., وكان أن صدرت بالدار البيضاء ترمجتها إىل العربية
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النقد واللغة يف (بكرة حمارضات بعنوان ثم كان من دراسات الطرابليس امل
 .١٩٥١ – ١٩٤٩ألعوام وقد ألقاها عىل طالبه بجامعة دمشق يف ا) رسالة الغفران

من أهم كتبه التي ) يف حركة التأليف يف اللغة واألدبنظرة تارخيية (وكتابه 
وقد .  يف جامعة دمشق طوال سنوات مديدةألقى معظم حمتواها عىل طالبه

ثم . ١٩٥٦ اجلامعة السورية بدمشق سنة ألوىل ضمن مطبوعاتصدرت طبعته ا
 .١٩٨٦توالت طبعاته يف دمشق ثم املغرب وكان آخرها بالرباط سنة 

صدر ضمن )  احلامسة والعروبة يف بالد الشامشعر(وكتابه اآلخر 
, وهو جممل ١٩٥٧راسات العالية بالقاهرة سنة مطبوعات معهد البحوث والد

 .ها يف القاهرة عىل طالب ذلك املعهداملحارضات التي ألقا
ث القديم فعمد ني أجمد الطرابليس بالتحقيق يف جمال الرتاُوعىل صعيد آخر ع

وقد وجده يف مكتبة . أليب العالء املعري) الزاجر والنابح(إىل حتقيق خمطوط 
بع باملطبعة ُ, وطثم وضع له مقدمة ضافية. ١٩٥٤سنة املتحف الربيطاين بلندن 

وكتاب أيب العالء اآلخر . صدارات جممع اللغة العربية بدمشق ضمن إاهلاشمية 
وقد انرصف الطرابليس إىل حتقيقه باملغرب تلبية لرغبة . )شاحجالصاهل وال(هو 

التعاون املثمر ده بمخطوطني ثمينني يف إطار َّ الذي زو,جممع اللغة العربية بدمشق
 طلعت عىل املأل وعىل نحو ئغري أن ما حدث أن بنت الشاط. بينه وبني املجمع

 الكثري , ألن, وقد تأمل الدكتور أجمد يف إثر ذلك بالقاهرةاً هبذا الكتاب حمققمفاجئ
, وكان الدكتور أجمد قد نرش ًلفة عىل هذا الصعيد قد ذهبت هباءمن جهوده السا

مع ن جملة املج وثالثني صفحة ضمَدراسة وافية حول ذلك املخطوط بلغت ثامين
 .١٩٦٤ة الدمشقي سن



  )٢(اجلزء ) ٨٦( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٥٧٠

 فإن اجلديد القديم من نتاج أجمد الطرابليس هو ديوانه الذي محل اًوأخري
اب ضم قصائد ومقطعات من شعر الشبإنه ديوان صغري ي. )اًكان شاعر(عنوان 

نظم وانعطف إىل التدريس ى عن الَّكان قد زهد الشاعر يف نرشها بعد أن عد
صدقائه يف نرش ما تقدم به وأوقد استجاب يف هناية املطاف لرغبة طال. والتأليف

ومن طريف ما ذكره أجمد الطرابليس بعد ذلك يف هذا الصدد هو أن . من أشعاره
 »اًكان شاعر«حد معارض الكتاب طوطة شعره يف أأحد حمبيه كتب فوق خم

ا لديوانه الذي صدر سنة ًفاستحسن الدكتور أجمد هذه العبارة وارتضاها عنوان
وقد أهدى . القومي للثقافة العربية باملغرب  ضمن مطبوعات املجلس١٩٩٣

 :الشاعر ديوانه هذا إىل زوجته بالعبارات التالية 
  ...اًإىل رفيقة الدرب منذ مخسني عام«

  ...إىل أم أوالدي وجدة أحفادي
  ...مونيك احلبيبة زوجتي

 »أجمد
 يف , وكان مقالاًيوموصفوة القول أن أحدهم سأل الشيخ اإلمام حممد عبده 

َمل«التأليف   وهذا القول »ّكل تلميذ من تالميذي مؤلف«:  فأجاب»? مل تؤلفِ
 عىل ,فَّتب وما ألَن بام كَّثمُفالطرابليس ال ي.  عىل أجمد الطرابليساًيرسي أيض

ى وترك بصامته عىل طريق تكوين جيل َّم وربَّقيمته, ولكن بمقدار ما أنجب وعل
 .سائر اجلامعات باملغرب األقىصطليعي يف حياة أبناء اجلامعة السورية و

قلوب حمبيه  يف اً تارك,ٍّوهكذا مىض أجمد الطرابليس إىل حيث يميض كل حي
 . لوعة ويف عيوهنم دمعة
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 قصة أول ترمجة للقرآن وطباعتها بالالتينية
 

 )∗(نزيه كسيبي. د
سنعرض يف هذه العجالة اإلشكالية التي طرحتها ترمجة القرآن لدى املسلمني 

ّما أثارته طباعة أول ترمجة بالالتينية لدى الباحثني  واألوائل ولدى الغربيني,
 .الغربيني من نقاش حاد

ًأوال  : بدايات ترمجة القرآن−ّ
ِيذكر عدد من املؤرخني أن بعض أجزاء من القرآن بدئ برتمجتها إىل  ُ

إذ يذكر . الفارسية منذ عهد الرسول, وقام بذلك الصحايب سلامن الفاريس
ْلفقيه احلنفي املشهور الرسخيسا َ . ت(, شمس الدين أبو بكر حممد بن سهل ّ

 جواز قراءة , يف أثناء كالمه عىلاملبسوط يف الفقهيف كتابه ) م١٠٩٧ه  ٤٩٠
دون املذاهب األخرى, بلغة أجنبية ملن ال يعرف  القرآن عىل املذهب احلنفي

َإذا قرأ يف صالته بالفارسية جاز عند أيب حنيفة رمحه اهللا ويكره«: العربية ْ ُ ...
ّأبو حنيفة استدل بام روى أن الفرس و... بحالوعند الشافعي ال جتوز القراءة 

                                                           

 . سرتاسبورغ−هد املتوسط التجاري عأستاذ يف امل )∗(
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أن يكتب هلم الفاحتة بالفارسية, فكانوا يقرؤون ذلك  كتبوا إىل سلامن الفاريس 
هناية حاشية ويضيف صاحب  )١(»...يف الصالة حتى النت ألسنهم للعربية

أن الصحايب سلامن الفاريس استشار الرسول  بشأن ترمجة معاين السورة  )٢(اهلداية
ّإىل أن موسى بن سيار )  م٨٦٨/ه٢٥٥ت (ويشري اجلاحظ . األوىل من القرآن

كانت فصاحته «لتالميذه بالفارسية والعربية و ألسواري كان يفرس القرآن ا
بالفارسية يف وزن فصاحته بالعربية, كان جيلس يف جملسه املشهور به, فتقعد العرب 
عن يمينه, والفرس عن يساره, فيقرأ اآلية من كتاب اهللا ويفرسها بالعربية, ثم 

ّحيول وجهه إىل الفرس فيفرسها بالفارسية َ ّ, فال يدرى بأي لسان أبنيّ َُ«)٣(. 
ويمكن القول إن هناك حوايل ثالث مئة ترمجة للقرآن باللغة األردية ومئة 

وال خيفى عىل . )٤(بالفارسية ومئة بالرتكية منها حوايل ثالثني باألحرف الالتينية
القارئ أن هذه الرتمجات ذات هدف ديني إسالمي لتساعد املسلمني غري العرب 

 .عاين آيات القرآنعىل فهم م

                                                           

 .٣٧,ص ١راجع بقية اخلرب يف كتاب املبسوط, الرس خيس, جـ ) ١(
 .٥٣, ص١٠مقدمة ترمجة معاين القرآن, حممد محيد اهللا,ط  , نقال عن٨٦طبع اهلند, ص) ٢(
 .٣٦٨,ص ١, ج٣حممد عبد السالم هارون,, ط. البيان والتبيني, اجلاحظ, تح) ٣(
 .ً, وراجع أيضا٥٣, ص ١٠ط  راجع مقدمة ترمجة معاين القرآن, حممد محيد اهللا,) ٤(

Article « AL-KUR’AN »,J.D.PEARSON, in EI, ٢ème édition, vol.V, 

p.٤٣٢ 
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 :أول ترمجة إىل الالتينية يف العصور الوسطى وطباعتها يف مطلع العرص احلديث −اًثاني
أما يف أوروبا, فقد ظهرت ترمجات عديدة للقرآن, وهذه الرتمجات ليست 
حديثة العهد بل يرجع بعضها إىل العصور الوسطى, من خالل تأثري األندلس 

 ...ب للقرآن بعد مخسة قرون من تاريخ الوحيعىل الغرب, فكان اكتشاف الغر
−١− 
 رئيس دير ّالتينية التي حث عىل القيام هباومن أوائل هذه األعامل الرتمجة ال

يف أثناء زيارته لطليطلة حيث )  م١٠٩٢/١١٥٦(  يف فرنسا, القس كلوين
 بطرس املحرتم املرتمجني من العربية إىل Pierre le Vénérable مدرسة تعرف عىل 

ّومن ثم أرشف عىل ترمجة القرآن وقام هبا اإلنكليزي روبرتوس . الالتينية
 )م١١٤٨−١١٤١والذي عرف يف الفرتة ( دو كيتن ِ روبر امللقب باسم)ِروتننْسيس

Robertus Retenensis وهرمن الدملايش Pierre de Tolède  وهو من أهايل
 عىل الذي ساعد) م١١٧٢ت ( ُّية, بالتعاون مع بطرس الطليطيلِتشسرت اإلنكليز

سكرتري  Hermann de Delmatie  ترمجتها الالتينيةالتدوين بالالتينية, وراجع 
 أي قبل أربع سنوات ١١٤٣وقد انتهى العمل هبذه الرتمجة يف سنة . بطرس املحرتم

وكانت بمثابة تلخيص ملعاين القرآن ). م١١٤٩−١١٤٧(من احلملة الصليبية الثانية 
ِوضعت يف متناول ا ملبرشين والالهوتيني ملجاهبة الفكر اإلسالمي وإلعانتهم يف ُ

الرتمجة « مقولة اً واضحً الرتمجة متثيالومتثل هذه... محلتهم الدعائية ضد اإلسالم
نجة كام ّوليس ذلك بمستغرب; فقد متت يف فرتة العداء  بني املسلمني والفر. »خيانة
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ي كام يقال يف العرص احلديث,  ويف فرتة الغزو الصليبكان يقول املؤرخون العرب
وهي . والتطاحن الذي عرفته املنطقة العربية اإلسالمية يف القرن الثاين عرش امليالدي

ال تلتزم بالنص دقة وحرفية وال تلتزم برتتيب «: يقول الدكتور عبد الرمحن بدويكام 
, )٥(»دةاجلملة يف األصل العريب وإنام تستخلص املعنى العام يف أجزاء السورة الواح

 .وكلمة املسلم ترتجم بمعني املطيع واملستسلم
قد أثارت طباعتها بعد قرون مشكلة كبرية; فقد رفض الكاثوليك الغربيون 

وجرى نقاش حاد لدى الربوتسنتيني عن جواز طباعتها . يف بادئ األمرطباعتها
ِإذ طلب من املجلس االستشاري الكنيس يف بال. أو حتريم ذلك بازل يف /ُ
Bibliander السامح بطبع هذه النسخة املخطوطة الالتينية فرفض سويرسا ِ ُ

املولود يف قرية  ) م١٥٦٤−?١٥٠٤( وقد سعى ثيودوروس بيبلياندر. الطلب
ّ, فتعرض بسبب ١٥٤٣ إىل طبعها سنة وفزل قرب مدينة زيوريخ السويرسيةبيش

ًوقد كان ملام إملاما كبري. ذلك إىل ضغوط كبرية كتابات يف  بالعربية, وله اّ
قواعدها و شغف باللغات كام يذكر األب روجيه فورليه, يف حمارضة له عن 
فهرسة القرآن باللغة الفرنسية التي ألقاها يف سرتاسبورغ أمام جمموعة من 

, وهذا الفهرس تفتقر إليه ٢٠٠٠الباحثني يف الالهوت والرشيعة اإلسالمية سنة 
وأصبح ثيودوروس بيبلياندر  .صرب نرشهاملكتبة الفرنسية ومازلنا ننتظر بفارغ ال

 يف علم الالهوت يف زيوريخ وشارك يف ترمجة العهد القديم من اًهذا أستاذ

                                                           

 .٣٠٨وي, ص عبد الرمحن بد.  موسوعة املسترشقني, د)٥(
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وهو .ُالعربية إىل الالتينية أيضا, وكان يعد أبا علم التفسري الالهويت يف سويرسا
وكان من .  كان نحوياErasme اهلولندي  بلاًيف فقه اللغات ومل يكن أديبباحث 

ت ( حاب الكنيسة اإلصالحية, من اإلنسانيني املتساحمني أتباع إرازمأص
وقد سعى . , والذي أقام يف بال وكان يدافع عن فكرة االختيار احلر)م١٥٣٦

بيبلياندر لدى املصلحني  الكنسيني ليعينوه عىل احلصول عىل اإلذن من 
  ملساعدته»اوىفتوى أو فت«القرآن بالالتينية فخرجت علينا اإلمرباطور عىل طبع 

أصدرها كل   LUTHER واأللزايس املشهور جاك شتورم)  م١٥٤٦−١٤٨٣(
املولود يف سرتاسبورغ ومؤسس أهم )  م١٥٣٣−١١٨٩( من األملاين مارتن لوتر

والتي مازالت قائمة إىل  Jacques sturm مدرسة بروتستنتية يف هذه املدينة
إلصالحيني اآلخرين بتوقيع وقام هؤالء مع بعض املفكرين الالهوتيني ا. اآلن
 سابقني بذلك اإلمرباطورية العثامنية التي ترددت −عريضة مشرتكة / رسالة

 تسمح بطبع الرتمجة الالتينية −قرنني قبل اإلفتاء بطبع القرآن باللغة العربية
 : منهااًوساقوا من أجل ذلك حجج. للقرآن
  نقد القرآن ورفضه;والقرآن تساعد عىل) اإلنجيل(إن قراءة العهد اجلديد  −
 ّالبد من املعرفة الكلية للعلوم الدينية; −
سمحت الكنيسة بتداول كتابات لفالسفة ملحدين ولكتابات  −
 .ّلذي يمثل فئة كبرية من املسلمنيوال يمكن جتاهل القرآن ا...هيودية
ِكلام منع اليشء − ُ  .وساعد عىل زيادة العنفطالع عليه زادت الرغبة يف االّ
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 وإن ماعدا ما يشبه اإلنجيل ليس »ّخادع مكار« بعضهم القرآن  وأضاف−
 ...ُإال هرطقة, فيجب تعريف الناس بذاك حتى ال خيدعوا به

−٢− 
 : حمتويات الطبعة الالتينية−اًثالث

 .طبع الكتاب يف ثالثة أجزاء
من ذلك رسالة بطرس . مقدمات لتفنيد القرآن وعرضه: يف اجلزء األول
كان [م والرد عىل الرسازانيني ١١٤٣ برنار دي كلريفو سنة املحرتم إىل القسيس
 يف » وشيطانيتهمهرطقتهم«وبني إسامعيل و] العرب املسلمنييقصد هبذه الكلمة 

. ١٨٨ إىل ٨وييل ذلك الرتمجة الالتينية التي تشمل الصفحات . ثامين صفحات
 .سلمني ونشأته مع أخبار امل عقيدة حممد ٢٣٠ إىل ١٨٩وييل ذلك من الصفحة 

 صفحة فيعرض العقيدة املسيحية ١٧٨ما اجلزء الثاين الذي يقع يف أ
 مؤلفني مكتوبة بالالتينية,  بينهام, يف مقاالت لعدةاً مقارنوالعقيدة اإلسالمية

ِوترجم بعضها فيام بعد إىل األملانية واإلنكليزية, نح و مقال لنقوال دو كوزا ُ
أما اجلزء   ففيه نقد مع حماولة فهم;,»ّغربلة القرآن وتفحصه بدقة«: وعنوانه

 صفحة ففيه مقاالت ملارتان لوتر, وأخرى عديدة عن ١٦٣األخري الذي يقع يف 
األتراك ووضع املسيحيني يف األرايض الرتكية أي يف واليات اإلمرباطورية 

 .العثامنية
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بازل السويرسية سنة / فقد طبعت هذه النسخة يف مدينة بالاًوكام ذكرنا سابق
ثم . )٦(ُت نسخة منها يف مكتبة سرتاسبورغ الوطنية واجلامعيةدوقد وج. ١٥٤٣

مع بعض ١٥٥٠أعاد تيودوروس بيبلياندر طباعتها يف بازل نفسها سنة 
التعديالت حيث أضاف مثال ترمجة أخرى لسورة الفاحتة يعزوها إىل غيوم 

 الةويالحظ يف الرتمجة املطبوعة أن كل ماله أص Guillaume POSTEL.بوستل
أضف . ّوتفرد يف القرآن مل يرتجم, كام أن فيه إضافات ليست من القرآن يف يشء

إىل ذلك أن بعض القصص القرآنية ينظر إليها عىل أهنا نصوص أسطورية ألهنا 
والقرآن يف نظر املرتمجني والنارش ليس . ذات أصل تلمودي مثل سورة يوسف

 املسلمني, وهو ليس بكتاب ّموحى من اهللا وإنام هو جمموعة قوانني تطبق عىل
وكان هلذه الطبعة ! مقدس كريم, بل إن النبي نفسه ليس يف رأهيم إال خرافة

وقد اعتمدت عليها أوروبا عدة قرون ترمجة إىل . ّأثرها ا ليسء يف فهم اإلسالم
 !اًلغاهتا وتعليق

 بوصفها أول »ً مهاماًإنجاز«ّيوب يعد وليم هوك هذه الرتمجة ومع هذه الع
 . )٧(ترمجة للقرآن

                                                           

عبد الرمحن بدوي, . , د موسوعة املسترشقني ملزيد من املعلومات عن هذه الرتمجة راجع)٦(
 .٣٠٨−٣٠٦ص 

فهرس املخطوطات العربية يف : طالع عىل حمتويات هذه املكتبة, راجع كتابناملزيد من اال) ٧(
 .٢٢−٧مكتبة سرتاسبورغ الوطنية واجلامعية, املقدمة ص 
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 وقد ترجم  Arrivabene واألملانية١٥٤٧هذه الطبعة إىل اإليطالية عام 
كام صدرت طبعات لبعض السور . ١٦١٦عام ) نورنربغ. ط(ّأندريه أريفابيني 

املدينة اجلامعية األملانية  والبقرة بالعربية والالتينية, القرآنية, نحو سورة الفاحتة
ِتي درس فبها فيخت وهيغل وشيلر, وصدرت الطبعةالعريقة وال ّJenna  نرشتا ِ ُ
, وقد طبعت عىل نسق املخطوطات, فالعناوين باخلط األمحر ١٦٩٢يف ييناعام 

ُوقد راجعت بنفيس نسخة منها يف مكتبة سرتاسبورغ . وسائر النص باألسود
 .الوطنية واجلامعية, وتبني يل أهنا طبعة أنيقة معتنى هبا

 وقام بأول ترمجة إىل الفرنسية أندريه دو André du Ryer) ١٦٦٠ت عام (
 احلقل الدبلومايس يف القسطنطينة, ثم أصبح قنصل فرنسا يف وكان يعمل يفريري 

 يف قواعد اًوأصدر كتاب. , ثم مرتجم امللك بعد رجوعه إىل فرنسا١٦٣٠مرص عام 
ذكور وليس النص وصدرت ترمجته للقرآن عن النص الالتيني امل. اللغة الرتكية

 , أعيدت ّقرآن حممد:  بباريس حتت عنوان١٦٤٧رايش, عام العريب, كام يقول م
 L’Alcoran de» مكتبة سرتاسبورغ بطبعةاًطباعتها مخس مرات, وحتتفظ أيض

Mahomet» ذات حجم صغري اتضح لنا بعد أن ١٦٧٢ صادرة بباريس سنة ,
 . أهنا طبعة غري مجيلةاًراجعناها شخصي

ام, د طبعت بأمسرت١٧٧٠خر طبعة بالفرنسية هلذه الرتمجة عام وكان آ
, وإىل األملانية بال ١٦٨٨وترمجت هذه الطبعة الفرنسية إىل اإلنكليزية عام 

 األخرية ترمجة , وكانت قد نرشت هبذه اللغة١٦٩٨ تاريخ, وإىل اهلولندية عام
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ط يف ُ طبعت هبامبورغ باخلط الغوطي, واستعامل هذا اخل١٦٤١أخرى عام 
وأعيد طباعتها يف األعوام . ١٦٤٨عام   ثم ترمجها إىل . الطباعات اهلولندية نادر

  روس. اإلنكليزية أA. ROSS وطبعت   . ١٧١٩و١٦٨٨ و١٦٤٩
   
− ٣ − 

 .١٨٥٩ إىل ١٨٠٦ من عام اًعدة طبعات يف الواليات املتحد األمريكية بدء
ظيم االهتامم بالكتاب الكريم ّوتكرار طبعة هذه الرتمجة مع ضعفها يدل عىل ع

بيد أن هذا األصل الالتيني املبترس واملغرض الذي . وباإلسالم عىل مدى العصور
سيطر عىل اللغات األوربية حتى القرن التاسع عرش ساعد مساعدة كبرية عىل 

 .تشكيل املتخيل الغريب اخلاطئ نحو املسلمني واإلسالم خالل عدة قرون
 ثم أصدر لويس Marracci يف مدينة بادوا ١٦٩٨عام ترمجة أخرى بالالتينية 

ًمرايش اإليطالية, يف طبعة أنيقة كبرية احلجم مع النص العريب اطلعت  عىل نسخة  ّ ّ
املذكورة, مع مقدمة وتعليق ينتقد أو باألحرى  Padovaمنها يف مكتبة سرتاسبورغ 

 :ن بالذاتويرصح بموقفه عرب العنوا. ّيتهجم فيهام عىل العقيدة اإلسالمية
ًومع أن هدفها التفنيد والتهجم, خصوص. »تفنيد« ّ أهنا موجهة إىل القسيسني فإن اّ

 . يعتورها يشء من التحسن باملقارنة مع الرتمجات السابقة  Refutationeنوعية الرتمجة
 ومع عرص (Siècle des Lumières)يف القرن الثامن عرش بدأت تظهر يف 

ّت خفت فيها حدة التوتر والنقضبا ترمجاأوروG. Sale النور والتنوير  ّ  عىل ّ
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من العربية إىل اإلنكليزية مبارشة, املطبوعة  اإلسالم, عىل نحو ترمجة جورج سيل
, والتي سيصدر هلا طبعات متكررة وترمجات عديدة إىل اللغات ١٧٣٤بلندن سنة 

 Claude بعنوان ١٧٨٣ترمجة جديدة عام ) ١٧٨٨ت ( .األوروبية األخرى

SAVARY وخيرج يف فرنسا كلود سافاري , مع مقدمة عن حياة الرسول  ِ ُ وأعيد 
. ١٩٧٠عام  القرآن  Le Coranطباعتها ثالث عرشة مرة, وكان آخر طبعة هلا 

ويبدو أن سافاري كان يتقن اللهجة املرصية يف أثناء إقامته يف مرص, وال يعرف 
 .)٨(لكتاب الكريم, ولذا بدت ترمجته غري خملصة لاًالعربية الفصحى جيد

 عن النص العريب ّويذكر الدكتور عبد الرمحن بدوي أن أول ترمجة أملانية
بعنوان الكتاب  Die Türkische Bibel  دافبد فربدريش مبارشة هي ترمجة
طبع يف فرانكفورت  ميكرلني  David Freiderich Megerlinاملقدس الرتكي

ي هذه الفرتة كان األوروبيون ; فف»تركي«ّوال يندهشن القارئ بتعبري . ١٧٧٢
 .خيلطون بني تركي ومسلم

  Ulmann مع مقدمة جلاجير١٨٤٠فيام بعد ترمجة مهلهلة باألملانية عام 
وقد زخرت ).التوراة( عن التشابه بني القرآن والعهد القديم أوملانًويصدر 

  هبذا النوع من األعامل, وقامGeigerدراسات القرنني الثامن عرش والتاسع عرش
كثري من املسترشقني بنيل رسائل الدكتوراه عن القرآن ومقارنته بالكتب املقدسة 

ُويف هذا الباب وجدت يف مكتبة سرتاسبورغ  Goethe يف) ١٨٣٢ت (األخرى; 
                                                           

 .٣٠٨عبد الرمحن بدوي, ص . رشقني, دموسوعة املست) ٨(
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دراسة عن القرآن للشاعر األملاين غوته أثناء إقامته ودراسته يف هذه املدينة بني 
ِجوتفريد هردر , وقد كان ألستاذه يوحنا ١٧٧١− ١٧٧٠عامي  ْ ِ)١٧٤٤−
 .Johأثر كبري يف هذا االجتاه حيث نصحه باالهتامم بالقرآن والشعر ) ١٨٠٣

Gottfried Herderُوسنجد فيام بعد عظم تأثري الثقافة اإلسالمية يف .  العريب
يف هذه ن هناك ترمجات أخرى ال يتاح لنا و ال خيفى عىل القارئ أ ...شعره

 منها فيمكتبة سرتاسبورغ الوطنية واجلامعية الغنية اًالعجالة عرضها, وجدنا كثري
باملخطوطات بام يف ذلك النسخ القرآنية املخطوطة والربديات والنقود منذ العرص 

 .)٩(١٩٢٠ بوعة بمختلف لغات العامل قبل عاماألموي وبأمهات الكتب املط
−٤− 

مجات آمل أن يتاح لنا إهناء مرشوعنا لتحليل تفصييل يف كتاب منفرد للرت
ّالفرنسية احلديثة , خصوصا أن هذه الرتمجات أصبح هلا أمهيتها القصوى يف كل 

 موجهة فقط إىل فليست هذه الرتمجات, ها الفرنسيةالدول التي يتكلم ساكنو
 الم وفهمه عرب الينابيعأصحاب الديانات األخرى بقصد العرف عىل اإلس

الفرنسية دون العربية يف بل موجهة إىل املسلمني الذين يفهمون ... واألصول
, وللجالية املسلمة املهاجرة والتي نسيت لغة اآلباء وأمهلت تعلمها, ًأفريقيا مثال

فكيف هي الرتمجات . والتي يبلغ عددها يف فرنسا فقط أكثر من مخسة ماليني
 التي طبعت بعد التخيل عن الرتمجة الالتينية ? ما هلا وما عليها?

                                                           

 Introduction au coran. وما بعدها٢٦٤ مدخل إىل القرآن, رجييس بالشري , ص )٩(
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 املصادر واملراجع
 .١٩٦٨, ٣ ط− مكتبة اخلانجي− القاهرة−حممد هارون:  تح−اجلاحظ : ن والتبينيالبيا −
 − نزيه كسيبي − فهرس املخطوطات العربية يف مكتبة سرتاسبورغ الوطنية واجلامعية−

 .١٩٨٥منشورات معهد املخطوطات العربية,  −الكويت
 −سة الرسالة مؤس− بريوت− حممد محيد اهللا: القرآن الكريم مع معانيه بالفرنسية −

 .١٠,١٩٨٠ط
ْ شمس الدين أبو بكر حممد بن أيب سهل الرسخيس, بريوت, −املبسوط − َ١٩٨٩. 
 .١٩٦٥, ٣ ط−دار املعارف−القاهرة− نجيب العقيقي−املسترشقون −
 .١٩٨٤ دار العلم للماليني,−بريوت−عبد الرمحن بدوي: موسوعة املسترشقني −

aisonneuve et M, Introduction au Coran. R, Blachère-
Lorose, Paris, ١٩٧٧. 

Maisonneuve , traduit de l’arabe  en français, Le Coran, Id-
et Lorose, Paris, ١٩٨٠. 

-Foehrlé, Roger, Conférence sur l’indexe du Coran en 
Français, GERI, Strasbourg, ٢٠٠٠. 

 und -tätskatalog der kaiserlichen universi, Julius, Euting-
Landesbibliothek in Strasbourg-.. Ed, Arabische Literatur

.١٨٧٧, Strasbourg, Trübner. K 
, en cassette vidéo, La Calligraphie arabe, Nazih, KUSSAIBI-

production du CRDP d’Alsace, avec un livret Pédagogique, 
Strasbourg, ١٩٩٤. 

,  Encyclopédie de l’Islamin,”KUR’ÂN-AL“. art,.D.J, Pearson-
٢ème édition, ١٩٧٩, vol.V, p.٤٣٢. 
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 »قضايا ومواقف«قراءة يف كتاب 
 للدكتور إحسان النص

 )∗(أمحد عبد القادر. د
 

ً وتوهجاًعقود من الزمن ورساج العطاء يزداد تألق َّ, ورياض الفكر تتنوع اُّ ِ
َّورودها وينترش عبقها يف فضاء الثقافة والعلم, إهنا رحلة مباركة طيبة استقل فيها 

َب الفكر واملعرفة, ومىض يف بحر احلياة عظيم الباحث الفاضل الدكتور النص مرك َ
َاهلمة, قوي العزيمة, ال يعرتف بوجود املستحيل, وال يستجدي من الزمن حلظة  َّ ّ

 .ٍراحة أو أمان
ًعرفناه مدرس  يف جممع اللغة اً يف قسم اللغة العربية بجامعة دمشق, وعضواِّ

ًالعربية الذي يضم خرية العلامء, وحمارض  ُ تألفه كتباًالثقافية, وباحث يف املراكز اّ
َّ تنترش مؤلفاته يف املكتبات, ومقاالته يف صفحات اًالرتاث والثقافة, وعرفناه كاتب

 .ّاملجالت
                                                           

 .باحث يف األدب والنقد من سورية) ∗(
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سرية حياة : قضايا ومواقف«واآلن نقف مع أحدث مؤلفاته, وهو كتاب 
 .٢٠١٠, الذي أصدرته اهليئة العامة السورية للكتاب يف عام »ثقافية

َّويتألف من بابني رئيسيني. صفحة) ٦٧١(يقع الكتاب يف  َ : َّاألول عنوانه: َّ
 من اجلعبة مقاالت وحمارضات: والثاين ,قضايا ومواقف

وتأيت أمهية الكتاب من املادة العلمية التي حيتوهيا, إضافة إىل أنه جيمع آراء 
ٍالباحث ومواقفه عىل امتداد عدة عقود من الزمن ّ فات َّويف مثل هذا النوع من املؤل. َ

ُّتظهر مالمح الرحلة الفكرية للمؤلف, وما اتصفت به من انعطافات مهمة, وتطور  ّ ُ َّ ِّ
ِّوهي جتسد التأثري الواضح للمطالعة املستمرة . يف طرح القضايا وأسلوب حماكمتها
 .ِّوالثقافة املتنامية يف كتابات املؤلف

َّوعن طريق مثل هذا الكتاب يستطيع الدارس أن حيدد سلم ُ ِّ ُ  التطور الثقايف, ُ
ًواالرتقاء الفكري للمؤلف, كام يمكن أن تتخذ مثل هذه املؤلفات أساس َّ ِّّ ُ  اُ

للدراسات النفسية والفكرية, التي ترى أن املعلومات املكتسبة يف مراحل العمر 
 .ِّتؤثر يف سلوك اإلنسان وتكوينه الفكري وعامله النفيس

 قضايا ومواقف: الباب األول
ّهذا الباب ست قضايا كلية هيعرض الباحث يف  قضايا حول الشعر  :َّ

قضايا , وقضايا لغوية نحوية, وقضايا أدبية, وقضايا نقدية, ووالشعراء
 .قضايا ثقافية, واجتامعية
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ّوتندرج حتت كل من هذه القضايا الكلية جمموعة من املسائل اجلزئية, بحيث  ٍّ
ًتؤلف كل مسألة بحث ًاهتا, كان املؤلف قد نرشها سابقً أو مقالة قائمة بذً مستقالاِّ  اِّ

ٌيف جمالت عربية, وخاصة جملة جممع اللغة العربية بدمشق, الذي هو عضو فيه ّ. 
 : قضايا حول الشعر والشعراء−ًأوال

 :َّحتدث حتت هذا العنوان عن
 فانتهى إىل أنه ال يمكن األخذ بآراء بعض العلامء ّ أولية الشعر اجلاهيل,−١

ُ, التي ترجع طفولة الشعر إىل عهد املهلهل أو امرئ كابن سالم واجلاحظ
وذهب إىل أن طفولة الشعر تعود إىل مرحلة قديمة, ال يمكن حتديدها . القيس

ًبدقة لعدم وجود وثائق ونصوص, ولكنها عىل كل حال متتد كثريا خلف الزمن  ّ
 .الذي ظهر فيه املهلهل وامرؤ القيس

 :ع قضية الشعر املطبوع والشعر املصنو−٢
ٍبنى هذه القضية عىل قول البن رشيق يف العمدة, ذهب فيه إىل أن الشعر 
ُاملطبوع هو الذي يلقيه صاحبه دون تكلف, ويضعه بني أيدي الناس, أما الشعر  ّ
َّاملصنوع فهو الذي ينقحه صاحبه ويكرر نظره فيه, كام كان يفعل زهري ومن تأثر  ُِّ ُ َُ ِّ

لح الشعر املصنوع يف العرص العبايس ومن املعروف أن مصط. به من الشعراء
ّأصبح يدل عىل املنظومات واملواعظ التي يكتبها من أتقنوا األوزان, فصدروا 

 .عن علم وخربة, ومل يصدروا عن موهبة وطبع
 : قضية رواية الشعر اجلاهيل وانتحاله−٣

فيها مال الباحث إىل موقف عامة العلامء والدارسني أن الشعر اجلاهيل مل 
ُلينا كله, وأن بعض ما وصل إلينا مل تثبت صحته, عىل حني أن الكثري منه يصل إ ّ ِ ُّ

َّثبتت صحته كاملفضليات واألصمعيات واملعلقات َّ. 
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 : قضية عمود الشعر−٤
ّعند النقاد العرب, فذكر أن اجلاحظ » عمود الشعر«حتدث فيها عن مفهوم 

بكاء : صيدة املديح وهيِّقصد به موضوعات الشعر, وابن قتيبة أراد به مكونات ق
َالديار والنسيب ووصف عناء الرحلة ثم املديح, واملرزوقي أراد به املعايري الفنية 
ُواملعنوية واللفظية التي إن توفرت يف الشعر جعلته يرتقي يف مدارج اجلودة واحلسن ّ. 

 : قضية املعلقات−٥
ْحتدث فيها عن مجع املعلقات, وروايتها وتدوينها وسبب تسميته ا, وخرب َ

وانتهى إىل ما استقر عليه معظم الباحثني يف الشعر . تعليقها عىل جدران الكعبة
اجلاهيل, الذين ذهبوا إىل القول بصحتها, مع إقرارهم بأن بعض أبياهتا قد يكون 

ً, وذهبوا أيضا إىل إنكار كتابتها بامء الذهب وتعليقها عىل أستار الكعبة, ًمنحوال
ُورة يف اجلاهلية, وأهنا سميت باملعلقات لقيمتها ألن الكتابة مل تكن مشه

ًونفاستها, علام أن هذا االسم مل يكن معروفا قبل القرن الثالث اهلجري ً. 
 : قضية بناء القصيدة اجلاهلية−٦

َّرد فيها عىل الباحثني القائلني بأن القصيدة اجلاهلية مفككة األوصال لتعدد  ّ
ً حمكام وأن كل غرض فيها يرتبط بام قبله ًأغراضها, وانتهى إىل أهنا بنيت بناء

 .ًويؤلف أساسا ملا بعده
 : قضية لغة الشعر اجلاهيل−٧

َّقرر فيها أن اللغة التي قيل هبا الشعر اجلاهيل هي لغة أدبية موحدة جتاوزت 
خصوصية اللهجات, واستقرت لدى العرب نتيجة تواصلهم يف األسواق 

 .والبالطات واحلروب
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 : الشعر اجلاهيل قضية الرفض يف−٨
َحتدث فيها عن رفض بعض الشعراء اجلاهليني سلطة القبيلة وحتكمها 
ًبأفرادها, مما دعاهم إىل اخلروج عليها, واختاذ الصعلكة أسلوبا حلياهتم, ومن 
َّهؤالء عروة بن الورد, والشنفرى, وهناك من رفض الذل واهلوان فثار يف وجه 

 .امللوك واألمراء كعمرو بن كلثوم
 : قضية موقف الشاعر اجلاهيل من املرأة−٩

. َّفيها فرق بني مكانة املرأة يف املجتمع اجلاهيل, ومكانتها يف الشعر اجلاهيل
فانتهى إىل أن املرأة مل يكن هلا شأن يف املجتمع, عىل حني أهنا كانت ذات مكانة يف 

ًر حزنا ُالشعر, فهي التي تلهم الشاعر, وتفجر شجاعته, وجتعله يبكي عىل الديا
 .ِعىل فراقها, ويرهن حياته وشعره يف ذكر حماسنها ومجاهلا

 : قضية موقف الشاعر اجلاهيل من املوت−١٠
عرض فيها مواقف خمتلفة للشعراء, فبعضهم يرى املوت مدعاة للجزع, 
ِّوبعضهم يقبل عليه بروح التحدي والالمباالة, والقليل منهم كان يعتقد بأن  ُ

 يعقبها خلود يف العامل اآلخر, وهؤالء هم أتباع النرصانية املوت هو مرحلة انتقال
َويف املحصلة كان كل الشعراء يرون أن املوت يسلبهم املتعة والسعادة . واحلنيفية َ

 .ويمثل هناية خميفة ومقلقة
 : حمنة الشعر العريب املعارص−١١

ّعرض هنا ثناءه عىل شعر السياب ونازك املالئكة, ورصد بعض مواطن 
ّيد يف شعرمها, لكنه حني وصل إىل ما يسمى بالشعر احلر, أو قصيدة النثر, التجد

 .ًرأى أن هذا النوع من الشعر دخل يف حمنة, وأصبح كالما ال معنى له وال قيمة
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 : قضية الشعر اخللييل والشعر املعارص−١٢
. َّحتدث فيها عن اكتشاف اخلليل بن أمحد الفراهيدي ألوزان الشعر العريب

 الشعراء الذين جاؤوا بعد اخلليل ساروا عىل نظام البحور الشعرية وذكر أن
 .الذي رسمه هلم حتى عرصنا احلارض

وقد ظهرت بعض املحاوالت القديمة للخروج عىل نظام البحور الشعرية, 
ّإال أن املحاوالت اجلادة قامت يف العرص احلارض عىل يد الشاعرة العراقية نازك 

ّشعر املبني عىل نظام التفعيلة, وأول قصيدة هلا من هذا املالئكة, التي ابتكرت ال
 :التي منها) الكولريا(النوع هي قصيدة 

ُطلع الفجر َ َ َ 
ُأصغ إىل وقع خطا املاشني ْ َ ِْ 

َيف صمت الفجر, أصغ, انظر ركب الباكني ََ ْ ُ َِ ِ ِ 
ِعرشة أموات, عرشونا ٍ ُ َ 
ِال حتص, أصغ للباكينا ِ ُ 
ب قصائد عىل شعر التفعيلة, وبعض ثم ذكر أن للشاعر بدر شاكر السيا

َالنّقاد ذهب إىل أن السياب سبق نازك املالئكة يف اعتامد هذا اللون من الشعر, 
 :التي منها) هل كان حبا(بقصيدته 

ِّهل يكون احلب أين ُّ 
ًبت عبد َ ُّ  َّ للتمنِّياِ

ِأم هو احلب اطراح األمنيات ِ ُ ُِّّ ُ 
ُوالتقاء الثغر بالثغر ونسيان َّ َِّ ِِ ِ ِ احلياةُ َ 
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َّوبعد حماوالت نازك والسياب انترش شعر التفعيلة يف خمتلف األقطار 
ٌالعربية, وأصبح له أنصار ومعجبون َ. 

ِورافق شيوع هذا اللون الشعري ظهور رضب جديد أطلق عليه مصطلح  ُ َ ُ َ
ًوهو كالم نثري ليس له وزن وال قافية, وقد أصبح مطية ملن ال ) قصيدة النثر( ٌّ ّ

 . وهبة الشعريةيملكون امل
 : آفاق اإلبداع يف شعر أيب متام−١٣

 :حتدث هنا عن التجديد يف شعر أيب متام, فذهب إىل أن التجديد شمل
املعاين ومطالع القصائد والصور, وأن مظاهر اإلبداع عند هذا الشاعر 

 :متثلت يف اعتامده أسلوب االستدالل بالتمثيل كقوله
َال تنكري عطل الكريم من ال َ َ ِ ِ  ِغنَىُ

 

ــايل  ــان الع ــسيل حــرب للمك ِفال ٌّ َ ُ َّ 
 

 :ويف إيراد املتناقضات كقوله يف وصف بعري
ًرعته الفيـايف بعـدما كـان حقبـة ُ ْ َ َ 

 

ْرعاها, وماء الروض ينهـل سـاكبه  ُ ِ ُّ ِ َّ ُ 
 

 :ويف اإلكثار من احلكم كقوله
ــــا ــــق دنيئ ــــت يف خل ًإذا جاري ٍ َ 

 

ــــه ســــواء  ــــت ومــــن جتاري ُفأن َ َِ ُ َ 
 

 اع يف شعر ابن زيدون آفاق اإلبد−١٤
ًذكر أن ابن زيدون هو أعظم شعراء األندلس وأكثرهم إبداعا وجتديدا يف  ً

وصف الطبيعة, والغزل, ووصف : وقد برز إبداعه يف أربعة جماالت هي. شعره
 .َّجمالس السمر والرشاب, واالعتذار واالستعطاف
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 :ثم حتدث عن العوامل التي تقف وراء إبداع ابن زيدون وهي
ّالتي تتسع لشتى آفاق املعرفة: فة الشاعرثقا َّ. 

 .َّالتي تتميز بسحرها ومجاهلا وامتزاجها بعواطف الشعراء: الطبيعة األندلسية
 .الذي تكثر فيه جمالس اللهو والرشاب وجمالسة النساء: املجتمع األندليس
 .َّالتي غذهتا اهلموم واآلالم ومرارة السجون: جتارب الشاعر

 .زاجه وما اتصف به من طموح إىل نيل املناصب العلياطبيعة الشاعر وم
 : شعراء قتلهم شعرهم−١٥

ِذكر حتت هذا العنوان اثني عرش شاعرا, قتلوا بسبب شعرهم ُ ومن هؤالء . ً
ُابن الرومي الذي يروى أن القاسم بن عبيد اهللا وزير املعتضد العبايس كان خياف 

ّمن هجوه وفلتات لسانه, فأمر أن يدس له ا َُ ّلسم مع الطعام, وملا أكل وأحس َ َ َ ّ ُّ
ّبالسم قام ليذهب, فقال له الوزير إىل أين تذهب? فأجابه إىل املوضع الذي : ّ

ْفقال له الوزير سلم يل عىل والدي. بعثتني إليه ما طريقي : فأجابه ابن الرومي. َِّ
 .ثم مات بعد أيام. عىل جهنَّم

 :قضايا نقدية: ًثانيا
 :ث عن ثالث قضايا هيَّحتت هذا العنوان حتد

 : حمنة النقد العريب املعارص−١
ًعرض فيها املشكالت التي يعاين منها النقد العريب قديام وحديثا ففي رأي . ً

ِّاملؤلف أن النقد القديم مل يسلم من التأثر بآراء فالسفة اليونان ومنطق أرسطو, 
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َوأن النقد احلديث أصبح أسري املذاهب النقدية الغربية تتقاذ ُفه يف أوديتها َ ُ
ّودعا إىل وضع أسس ملذهب نقدي عريب اجلذور واألصول, جيمع . ومتاهاهتا ّ ٍ ٍ

 .بني الرتاث واملعارصة
 :ُّ أثر الشعراء والنقاد الغربيني يف شعرائنا يف حتليل النص األديب−٢

ُتوقف حتت هذا العنوان عند املذاهب النقدية املحدثة يف حتليل النّص  َّ
املنهج : ذاهب التي تسللت إلينا يف رأيه من الغرب, ومنهاالشعري, تلك امل

النفيس, واملنهج االجتامعي, واملنهج البنيوي, واملنهج التفكيكي, واملنهج 
القائم عىل دراسة النص ) إليوت. س.ت(الرمزي, واملنهج الذي دعا إليه 

 .الشعري بمعزل عن العوامل اخلارجية
تصلح للتطبيق عىل النصوص األدبية, ويف رأي املؤلف أن هذه املناهج ال 

َألهنا ذات نظرة جزئية, ولذلك دعا إىل اعتامد املنهج التكاميل, الذي سار عليه 
ّكثري من النُّقاد, ألنه حيقق نظرة شاملة لعنارص النص, وينتهي بحكم متكامل 
يأخذ بعني االعتبار العنارص الداخلية التي يتألف منها النص متمثلة باللغة 

ًاطف والفكر والصور, والعوامل اخلارجية متمثلة بسرية الشاعر, والعو ّ ُّ
 .وظروف حياته, ومناسبة النص, وغري ذلك

 : قضية القديم واحلديث−٣
ّتعرض هنا للجدل الذي ثار بني النقاد القدامى حول تفضيل الشعر القديم  َّ

ّعىل الشعر الذي يعارصونه, فذكر أن كثريا من النقاد وأغلبهم من ال عرص ً
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ّالعبايس, كانوا يفضلون الشعر اجلاهيل وشعر صدر اإلسالم عىل الشعر 
ُالعبايس, دون مسوغات فنية أو فكرية أو لغوية, أي أهنم يتعصبون للقديم  َّ ِّ

َلقدمه فقط, وينتقصون احلديث ملعارصته ِ ِ َِ. 
ِّوقد أيد املؤلف مذهب ابن قتيبة الذي مل يفرق بني القديم واحلديث من  ِّ َّ

ُ الزمن, وإنام فرق بينهام من حيث معايري اجلودة واحلسنحيث َّ. 
 :قضايا أدبية: ًثالثا

 :ناقش حتت هذا العنوان جمموعة من القضايا هي
 .ِّتناوهلام املؤلف بالتحليل والنقد:  رسالتان لعبد احلميد الكاتب وابن املقفع−١
ن مروان ويل عهد َّ الرسالة األوىل وجهها عبد احلميد الكاتب إىل عبد اهللا ب−

ّوقد رشح فيها كيفية مواجهة العدو, . مروان بن حممد, آخر خلفاء بني أمية
ُواملكائد واخلطط التي ينبغي إعدادها, وأصول التعامل مع اجلند, وختمها 

 .َّبالدعاء لويل العهد بالنرص والظفر عىل األعداء
فع إىل اخلليفة  والرسالة الثانية هي رسالة الصحابة التي وجهها ابن املق−

َّالعبايس املنصور, وفيها أثنى ابن املقفع عىل اخلليفة ودعا له, ثم توجه إليه 
 .بالنصح والنقد لسياسته وحاشيته التي أطلق عليها لفظ الصحابة

 : مواقف أليب حيان التوحيدي ونظراته االجتامعية واللغوية−٢
يل سلوكه ومواقفه َحاول يف هذه املقالة الغوص يف نفسية أيب حيان, وحتل

ُّالفكرية, وانتهى إىل إثبات أنه عريب النسب, يعتز بعروبته وبتفوق العرب يف  ّ
 .النواحي الفكرية واحلضارية
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 : آفاق اإلبداع يف مقامات بديع الزمان اهلمذاين−٣
ثم تناول . ّحتدث هنا عن شهرة مقامات البديع, وثناء األدباء والنقاد عليها

َخصيات املقامات وموضوعاهتا ولغتها وأسلوهبا وأثرها بالتحليل والدراسة ش َ َ ِ ِ
 .وغريه) ه٥١٦(َيف األدباء الذين احتذوها ونسجوا عىل منواهلا, كاحلريري 

 : إبداع اجلاحظ يف كتاب البخالء−٤
ّيف هذه املقالة حتدث املؤلف عن بالغة اجلاحظ, ودقته يف تصوير املواقف  ِّ

ّلم, وذكر أن أهم ما متيز به اجلاحظ يف كتاب ّوالشخصيات, ومتكنه من فنون الك َ ِّ
ُّالبخالء هو اختاذه البخل, مادة للتندر والفكاهة, وقدرته عىل حتليل طبائع  ً ُ ُ

 .ُالبخالء وحججهم وأدلتهم وبراهينهم
 : املنـزع العقالين يف األدب اجلاهيل−٥

أحد ذكر حتت هذا العنوان أن سلوك اإلنسان يف احلياة ومواقفه تصدر عن 
ّإما االنفعال اآلين الذي يرتبط بالطيش والترسع, ويقود إىل عواقب ال : أمرين

ِّحتمد, وإما العقل الذي تغذيه التجارب واحلكمة والتأمل ويقود إىل نتائج 
 .عظيمة األثر, تبقى خالدة يف أذهان األجيال

ا يف ًوذكر أن معظم الباحثني ذهبوا إىل أن االنفعال اآلين هو الذي كان سائد
ُالعرص اجلاهيل, لكنه رأى أن األدب اجلاهيل يفيض باآلثار التي تنبئنا أن  ِ ُ
ُالعقالنية كانت تفرض ظالهلا يف هذا املجتمع, بدليل ما أثر عن اجلاهليني من 

 .أمثال وحكم وأقوال سائرة وخطب رفيعة ال ختلو من نظرات سديدة
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 : املرأة يف األمثال العربية−٦
َة أن بعض النساء استطعن يف كثري من األحيان إحراز ذكر يف هذه املقال َ ْ

مكانة مرموقة يف احلياة اجلاهلية, مع العلم أن املجتمع اجلاهيل مل يكن يمنح املرأة 
ًأي مكانة تذكر, مستدال ُ ٍ عىل ذلك بام ورد يف األمثال العربية من كالم فيه تعظيم َّ
 .وغريه» تَّرمتني بدائها وانسل«: لدور املرأة من مثل قوهلم

 : أغاليط يف تارخينا األديب−٧
ِنبه يف هذه املقالة إىل وجود روايات كثرية يف تارخينا األديب غري مقنعة,  ُ َّ َ

ًوحتتاج إىل متحيص وتأمل, ومنها مثال َّ كتابة املعلقات بامء الذهب وتعليقها عىل ُّ
 . جدران الكعبة الرشيفة

َوذكر أن من األغاليط خرب أن احلارث بن َ حلزة ارجتل معلقته املشهورة كلها َ َّ ُّ ِ
 :يف جملس عمرو بن هند, ومطلعها

ُآذنتنا ببينها أسامء     رب ثاو يمل منه الثواء َ ُ َُّ َُ ُ َّ َِ ُِّ ٍ ِ َ 
َوكذلك فعل عمرو بن كلثوم الذي ارجتل يف نفس املجلس معلقته املشهورة التي مطلعها َّ َ: 

ُأال هبي بصحنك فاصبحينا     وال ت َ َ ِِّ ِ ِ ِبقي مخور  األندريناُ َ ُ ُ ِ 
 ال جيوز − وهي كثرية يف تارخينا األديب−ورأى أن مثل هذه الروايات 

ًالتسليم هبا, وخاصة أننا عىل أبواب الرشوع بوضع معجم تارخيي للغة العربية ّ. 
 : السخرية من الذات يف أدبنا العريب القديم−٨

عرض يف هذه املقالة جمموعة من األدباء أدركوا ما ينطوون عليه من نقائص 
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ّخلقية وخلقية, فأظهروها يف أدهبم ساخرين من أنفسهم عىل أسلوب الدعابة,  ِّ ِْ َ ُ
 :كقول أيب العالء املعري

ِلو كان كل بنـي حـواء يـشبهني ُ ُ َِّ ُّ ُ َ 
 

ُفبئس ما ولـدت يف اخللـق حـواء  ّ َ َ َِ ْ َ ِ 
 

 : لغوية نحويةقضايا: ًرابعا
َّبدأ هذه القضايا باحلديث عام تعانيه اللغة العربية من حمن, تتجىل يف ٍ َ ِ ُطغيان : َّ

ُيضاف إىل ذلك أن . ّالعامية يف وسائل اإلعالم والصحافة, وحلقات الدراسة
ّكثريا من املثقفني ينفرون الناس من الفصحى مدعني أهنا ذات قواعد معقدة,  ِّ ََّّ ً

ة العلوم احلديثة, عىل حني أن الواقع يشهد بخالف ذلك, إذ وال تصلح ملواكب
استطاعت العربية أن تستوعب كافة العلوم حني كان أجدادنا خملصني للغتهم 

 .وعروبتهم يف العصور السابقة
ُّثم وضع بعض املقرتحات الكفيلة بتسهيل تعلم اللغة العربية, كتبسيط 

فلسفية, واالرتقاء بأسلوب التدريس, قواعدها وختليصها من النظرات املنطقية وال
ّمع مراعاة الضبط اللغوي يف املناهج, بحسب املستويات, ومساعدة الطالب عىل 

 .ًاكتساب املهارات اللغوية بتحفيظهم نصوصا من القرآن الكريم والشعر
َّثم عرض بعض األخطاء الشائعة عىل ألسنة الكتاب وبني الوجه الفصيح  ّ ُ

 .ّاللغة العربية واتساعهافيها, وأظهر إعجابه ب
ُثم حتدث عن أسباب انحدار اللغة العربية, لكنه عاد ليظهر تفاؤله بأن  َُ
ًاملستقبل سوف يكون هلا, داعيا إىل االهتامم بالنصوص اللغوية ونرش التعليم 

 .وإحياء الرتاث
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ًثم عرض رأيا له يف تيسري مبحث املمنوع من الرصف, وهذا الرأي هو 
وانتقل بعد .  موجز ملا ورد يف كتب النحو حول هذا املوضوععبارة عن تلخيص

ذلك إىل احلديث عن املعاجم املتخصصة كمعجم النبات, ومعجم احليوان, 
فرأى أن هلذه املعاجم أمهية . َّومعجم األلفاظ املعربة, ومعجم السالح, وغريها

َّكبرية, وهي يف رأيه املعاجم التي سيعول عليها يف املستقبل ُ ُ. 
 للشيخ إبراهيم اليازجي, بالتعريف »لغة اجلرائد«عد ذلك تناول كتاب وب

ّوالدراسة, فتحدث عن السرية العلمية للمؤلف, ثم عرض بعض مواد الكتاب, 
ًالذي يضم كثريا من األساليب واالستعامالت اللغوية اخلاطئة, التي احتوت  ُّ

 ).م١٩٠٦ −١٨٤٧(ِّعليها اجلرائد يف زمن املؤلف 
ّدكتور النص إىل أن ختطئة مثل هذه األساليب حتتاج إىل اطالع َوأشار ال

واسع يف الكتب األدبية واللغوية, وأما االقتصار عىل ما ورد يف املعاجم فال 
فكتب » لغة اجلرائد«وذكر أن األستاذ سليم اجلندي وقف عىل كتاب . يكفي

 .َّمقاالت كثرية, بني فيها األخطاء التي وقع فيها الشيخ اليازجي
وبعد أن انتهى من التعريف بكتاب الشيخ اليازجي, انتقل يف مقالة جديدة 
َّإىل احلديث عن الشيخ أمحد رضا العاميل, وجهوده يف اللغة, وخص بالتعريف 

 .َّ فتحدث عن مصادره, وعن أهم ما يتميز به»متن اللغة«معجمه املشهور 
 »مي إىل الفصيحّرد العا«ثم انتقل يف مقالة جديدة إىل التعريف بكتاب 

ًوهذا الكتاب يضم كثريا من األلفاظ التي تستعملها . ًللعالمة أمحد رضا أيضا
 .العامة, ويمكن إعادهتا إىل أصول فصيحة
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ثم ختم مبحث القضايا اللغوية بخمس مقاالت حتدث فيها عن املعجم 
داللية التارخيي للغة العربية, فرأى أن هذا املعجم رضوري جدا ملعرفة املعاين ال

التي اكتسبتها األلفاظ عرب الزمن, وملعرفة األلفاظ واالستعامالت اللغوية التي 
ًولدت يف عصور خمتلفة, ومل تكن موجودة من قبل ُ. 

وقد حتدث عن ظهور فكرة املعجم التارخيي, فذكر أن املسترشق األملاين 
ْأوغست فيرش, بدأ بوضع معجم تارخيي للغة العربية ومل يكمله, ثم  ِ ضاع عمله ُ

َثم طرحت املسألة يف احتاد املجامع . حني انتقل جممع القاهرة إىل مقره اجلديد ِ ُ
ً, أثمر عن اختاذ االحتاد قرارا بالرشوع يف وضع معجم ًالعربية فالقت قبوال َ َِ ِ

 .ُتارخيي للغة العربية, وأعلن البدء بمسرية املرشوع
رات التي يراها ثم عرض الدكتور النص جمموعة من املقرتحات والتصو

رضورية إلمتام املعجم, وانتهى إىل عرض النظام األسايس هليئة املعجم التارخيي, 
 .»٢٠٠١«َّالذي أقره احتاد املجامع يف عام 

 :قضايا اجتامعية: ًخامسا
ًيف هذا املوضع عرض كثريا من التقاليد االجتامعية التي كانت سائدة يف 

ألحالف والوأد, وذكر أن القبيلة كانت املجتمع اجلاهيل كالعصبية والثأر وا
النواة األساسية لذلك املجتمع قبل اإلسالم, والرابطة بني أبناء القبيلة تقوم عىل 

ويوجد يف جمتمع القبيلة الواحدة . ٍالنَّسب, إذ ينحدر أفرادها من أب واحد
َالرصحاء واملوايل والعبيد: ثالث طبقات هي ُّ. 
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ّهرة العصبية القبلية, التي تفرض عىل األفراد وتنترش يف املجتمع اجلاهيل ظا
تقديم الوالء املطلق لقبيلتهم, والوقوف يف وجه أعدائها, بغض النظر عن منطق 

 .ّاحلق واملبادئ اإلنسانية
ٍوذكر أنه كانت بني القبائل العربية صالت عداوة وقتال, وصالت موادعة  ُ ُ

ِّن سلب لألموال, وقتل للرجال, ُّوكانت تنترش ظاهرة الغزو وما جتره م. َومساملة ٍَ َ ٍ
ٍوسبي للنِّساء, ثم الدخول يف دروب الثأر التي ال تنتهي َ. 

ِّوحتدث عن دور األسواق يف حياة اجلاهليني َفذكر أهنا كانت ملتقى القبائل . َّ ُ َ
َوالوفود والشعراء, وفيها كانت تعقد األحالف, وحتصل املصاحلات, ويسقط  َُ ُ ُ

ِّالثأر, وتدفع الد  .يات, وغري ذلكُ
ِّوكان هلذه األسواق قدسية يف عرف اجلاهليني, فال جيوز فيها القتل أو  ُّ
ُّاألخذ بالثأر, فإذا انقضت عاد الناس إىل حياهتم املعتادة, بام تعج به من ألوان 

 .ومواقف وتناقضات
َّفاجلاهليون كانت هلم أمكنة مقدسة يسود فيها األمان, أمهها البيت احلرام  ُّ

ًسواق, وكانت هلم أزمنة مقدسة أيضواأل فاحلياة اجلاهلية, .  هي األشهر احلرماَّ
ً وطمأنينة يف تلك اًمع ما عرفته من فوىض واضطراب, كانت تشهد سالم

ّاألمكنة واألزمنة, إىل درجة أن الرجل كان إذا رأى قاتل أبيه ال يمسه بسوء َ َ. 
اهيل, فذكر أن املرأة مل يكن َّثم حتدث بعد ذلك عن مكانة املرأة يف املجتمع اجل

ّهلا شأن يذكر, باستثناء حاالت فردية, إذ استطاعت بعض النساء أن تصل إىل  ُ
 .مراتب الرجال, فشاركت يف احلروب والغزوات واحلياة الفكرية, وخاصة الشعر
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ُّثم ختم هذا اجلزء باحلديث عن بعض القيم التي كان حيرتمها اجلاهليون 
َّ, كام تطرق إىل بعض الظواهر التي كان يعرفها املجتمع اجلاهيل, كالكرم ومحاية اجلار

 .َكالصعلكة ورشيعة الثأر واألحالف القبلية وظاهرة وأد البنات خمافة العار
 : قضايا ثقافية−اًسادس

َّأزمة املثقف العريب يف عرص : َّحتدث يف هذا املوضع عن قضية واحدة هي
ّ الفكر يف العصور الوسطى, يدل عىل ذلك فذكر أن العرب كانوا قادة. َالعوملة ِ

ّاالزدهار العلمي واألديب والثقايف الذي عرفه العامل العريب, ال سيام يف األندلس,  َ ُ
َثم انقلبت املوازين فأصبح . حيث كانت أوروبة تنهل من معني الثقافة العربية

ّالعرب عالة عىل الغرب يف كافة جماالت العلوم, وال سيام العلوم ا َ إلنسانية, إذ ً
.  لدى العرب يف الشعر والنثر والنقد األديباً واضحاًتركت الثقافة الغربية تأثري

ُّوهذا أدى إىل تشعب املذاهب األدبية واملدارس النقدية, وضياع النظرة العربية  َّ
 .ّاألصيلة إىل الفن, إضافة إىل التشويش عىل الذوق الفني العريب

ًه اليوم حتديورأى أن الثقافة العربية تواج َ يف ظل العوملة, التي اً صعباِّ
َانترشت مبادئها يف كل البلدان, فأصبح املفكر العريب أسري البحث عن اهلوية,  ِّ ُ

ًبدل أن يكون باحث  . عن اإلبداعاَ
ُّولذلك دعا املفكرين العرب إىل مواجهة العوملة عن طريق التمسك بالرتاث  ِّ

لعلمية, ومنها املجامع اللغوية, إىل محاية اللغة ِوالفكر األصيل, كام دعا اهليئات ا
 .ِالعربية, واحلفاظ عىل اهلوية الثقافية
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 من اجلعبة مقاالت وحمارضات: الباب الثاين
ًبدأ هذا الباب باحلديث عن أصدقاء له, غيبهم املوت, بعد أن كـانوا نجومـ ُ َّ  اَ

وأمحـد راتـب بديع حقي, وعبـد الوهـاب حومـد, : يف سامء الفكر والثقافة, وهم
 .النفاخ, وحممود حممد شاكر, ونازك املالئكة, وعادل العوا

فدعا إىل . ّثم انتقل بعد ذلك إىل احلديث عن الفوىض التي تعم املصطلحات
َّإقرار منهجية موحدة لوضع املصطلح العلمي, والعمل عـىل توحيـده وإشـاعته,  ّ

 .اللغوي لتحقيق ذلكَكام دعا إىل منح احتاد املجامع العربية سلطة الترشيع 
ّوعرض بعد ذلك اآلثار السلبية واإلجيابية للفضائيات العربية, فرأى أن 
َّأخطر آثارها السلبية هو العبث بسالمة اللغة العربية, وإشاعة األلفاظ واللهجات 

ِّواألساليب العامية, وهذا يؤدي إىل فساد الذوق اللغوي اجلاميل لدى الناشئة ّ. 
ِالغناء, فذكر أن الساحة الفنّية قد أصبحت شبه خالية ّثم تعرض إىل قضية 

من الغناء العريب األصيل, وفتحت أبواهبا ألغنيات هابطة, تسودها املوسيقا 
الصاخبة, واألضواء الباهرة اخلادعة, واملطربون أصبحوا يستغنون عن احلناجر 
اء ّالشادية بحركات األجساد العارية, كل ذلك أدى إىل فساد الطرب والغن

 .والذوق األصيل
ًثم عرض رأيه يف هذا العامل, فرأى أنه ينجرف نحو اهلاوية, مستدال َ  عىل َ

. ّذلك بانتشار الفساد يف الرب والبحر, واالنحراف اخللقي والنفيس واالجتامعي
ٍودعا إىل توحيد اجلهود إلنقاذ العامل من خطر كارثة قادمة َ. 
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ّانحرف وتغري, ألنه يف رأيه يستمد َّوحتدث عن الذوق اجلاميل, فرأى أنه قد  َّ
ّمقوماته مما ألفته احلواس, ويف هذا العرص أصبح االجتاه العام يميل إىل مباينة  ِّ
ّاملألوف يف مجيع مناحي احلياة الفنية والفكرية ويف السلوك اإلنساين, مما أدى إىل 

 .فساد الذوق اجلاميل
َّفتحدث عن جممع دمشق, . يةوانتقل بعد ذلك إىل رصد إنجازات املجامع العرب

َوجممع القاهرة, واملجمع العراقي, واملجمع األردين, واحتاد املجامع العربية, وختم  ّ
 .ّحديثه بتوصيات واقرتاحات تصب يف تنشيط املجامع وتطوير عملها

فذكر أن الكشف عن » احلقيقة الضائعة«َّثم حتدث يف مقالة خمترصة عن 
ولكن العثور . فالسفة واملفكرين وعامة الناساحلقيقة كان هدف كثري من ال

ثم ذكر أن غياب . , وقد جييء بعد فوات األواناً أحيانًعليها قد يبدو مستحيال
احلقائق عنّا قد يكون بسبب اجلهل هبا وعدم القدرة عىل إدراكها, وقد يكون 

ًبسبب تعمد إخفائها حرص  عىل بنيان املجتمع وسالمته, واستشهد عىل ذلك اُّ
َاحلقيقة هي رمز يسعى وراءه علامء الرياضيات والفلسفة, «: ٍول لغراهام غرينبق ٌ ُ

ُأما يف العالقات اإلنسانية فالطيبة واألكاذيب أفضل من ألف حقيقة ِّ«. 
ِوانتقل بعد ذلك إىل احلديث عن األساطري التي ورد ذكرها يف الشعر 

 ً عظياماًيل تصري طائرَّأسطورة اهلامة, وملخصها أن روح القت: القديم, وأمهها
َ, يظل يزقو عند رأسه ويقلقه حتى يؤخذ بثأره»اهلامة«َّيسمى  ُ ُُ ِ َالعنقاء, وأسطورة . ّ

َوهو طائر ضخم يفرتس الطيور, وينقض عىل الصبيان فيذهب هبم ِّ ُّ ّوأسطورة اجلن . ٌ
ًوالشياطني, التي تؤذي بعض الناس, وتقيم حتالف ً وصحبة مع آخريناُ ُ. 
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ِّألساطري انتقل املؤلف إىل التعريف باحلسن بن أمحد اهلمداين وبعد رحلة ا
َوهو كتاب مجع فيه مؤلفه أنساب اليمن, . وكتابه اإلكليل) هـ٣٦٠ت نحو( َ ٌُ ِّ

 .َّوحتدث عن ملوكها وقبائلها وأبطاهلا
 ًثم عرض بعد ذلك سياسة الدولة األموية إزاء القبائل العربية, فذكر أوال

ّثم ذكر أن خلفاء بني أمية . ك القبائل يف شبه اجلزيرة العربيةِاملواطن األصلية لتل
دأبوا عىل كسب تأييد القبائل, لتقوية الدولة وتوطيد أركاهنا, ومل تكن سياستهم 
ُجتاه القبائل واحدة, بل كانت تتنوع بني اللني واملهادنة والوالء واملصاهرة, وبني  ِّ َّ

 .البطش والتأديب والتهديد
ًك إىل احلديث عن املكتبة الظاهريـة بدمـشق, فقـدم نبـذة عـن وانتقل بعد ذل َّ

ًتارخيها ومراحل بنائها وترميمها, وعرض وصف َّ ألجزائهـا ومكوناهتـا, وحتـدث اَ ِّ
 .عن مهامها ونشاطاهتا يف ظل إحلاقها بمجمع اللغة العربية

ًوبعد ذلك استعرض كلمته التي ألقاها يف حفل استقباله عضو  يف جممع اَ
َّوفيها حتدث عن سلفه الراحل األستاذ املجمعي عارف النكدي, . العربيةاللغة 

َثم عرض بعدها كلمته التي ألقاها يف حفل . وما بذله من جهود يف خدمة العلم
 .تكريمه يف قسم اللغة العربية بجامعة دمشق

َ ختم كتابه بأربع مقاالت أدبية هياًوأخري عقدة الذنب, والنملة : َ
 .وصية أخرية+ ّمل تقوده النُّخبة, وست وصايا والرصصور, والعا

ّوقد عرب يف وصاياه الست عام جيول يف قلب كل إنسان من ضيق وأمل, حني  َّّ
َيرى هذا العامل البائس تتقاذفه األطامع, وتتشوه فيه املبادئ واملفاهيم والقيم,  َِّ َ

 .ويسود فيه الغدر واخليانة واالنتهازية



  أمحد عبد القادر.  د-قراءة يف كتاب قضايا ومواقف 
  

٦٠٣

َجترب الوصايا السابقة, وفيها يعود الكاتب إىل وأما الوصية األخرية فهي 
ّالتأكيد عىل وجوب أن يسلك اإلنسان دروب اخلري واحلق, وإن رأى أن الرش  َ َ ُ
ّهو الذي يستويل عىل العامل, ألن الرش ال بد أن هيزم أمام اخلري, وأن احلق ال بد  ّّ َ ُ ّ َ

َأن يظهر ويرفع صوته مهام حجب خلف أستار الباطل, وأن ا ِ ُ ُلزبد سيذهب ََ َ َّ
َجفاء, ولن يمكث يف األرض إال ما ينفع الناس ُّ 

* * * * * 
.  للدكتور إحسان النص»قضايا مواقف«َّ ملا تضمنَه كتاب اًكان ذلك عرض

 :ُوأهم ما يالحظه القارئ ما ييل
ًضم الكتاب مقاالت وبحوث −١ ٍ ُ ِّ تعرب عن آراء الكاتب ومواقفه عىل امتداد اَّ ُ

ِّزمن, فهو يعرب بحق عن سرية حياة ثقافيةمخسة عقود من ال ُ. 
ُيستنتج القارئ أن املؤلف مل يكن يضع يف حسبانه أن خترج هذه  −٢ ِّ

ّالبحوث واملقاالت يف كتاب مستقل, لذلك نجدها متس معظم جوانب الفكر  ّ
 .َّاإلنساين, وال تقترص عىل اختصاص حمدد

ًكان الكاتب مياال −٣ ُ إىل التبسيط والبعد عنّ َّ التكلف, ولذلك مل يتوغل يف َّ ُّ
َاملذاهب األدبية احلديثة وتعقيداهتا الفلسفية, بل كان يتناول النصوص 

ً, ويعلق عليها تعليقاً لطيفًوالشواهد تناوال ِّ ً مبسطاً خفيفاُ ّ , يستطيع القارئ اَُ
 .ّاستيعابه دون مشقة أو عناء

ِّيالحظ القارئ أن املؤلف يميل إىل الثقافة العر −٤ بية األصيلة, ويلتزمها ُ
ُإىل درجة احلب واإلعجاب, ومل يكن يغادرها إىل الثقافة املعارصة إال يف حدود  ّ

ُالرضورة وخدمة الفكرة التي يناقشها ِ. 



  )٢(اجلزء ) ٨٦( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٦٠٤

اعتمد املؤلف يف هذا الكتاب عىل املصادر األدبية واللغوية, لكنه مل  −٥
ًيستعن باملراجع إال نادر ْ ِ مل مع املادة املدروسة , وهذا يعني أنه يكتب ويتعااَ

 .بحسب ثقافته ورؤيته وحمفوظاته, وليس بحسب فهم اآلخرين وأحكامهم
ِّيتسم أسلوب املؤلف بالسهولة والوضوح والسالسة, إذ يشعر القارئ  −٦ َّ

ُّبأن الفكرة تتدفق إىل عقله دون جهد أو مشقة, وحيس بأنه ينجذب إىل أسلوب  ُ ّ َّ
َّاملؤلف فال يتوقف عن القراء  .ُة إال بعد ينهي البحث أو املقالة التي يقرؤهاِّ

ًوقد جاءت كلامت املؤلف وأفكاره خفيفة عىل القارئ وأشبه بحكايات  ِّ ُ
ّاملجالس, يتقبلها القارئ ويفهمها بيرس دون أن حيس بوجود مسافة فكرية بينه  َّ ُ

ضع ِّوهذه السمة تدل عىل الثقة بالنفس واإلخالص للعلم والتوا. ِّوبني املؤلف
الفكري, وهي نادرة يف كثري من الكتابات املعارصة, ألن الشائع اآلن هو 
أسلوب التعقيد, وحشد املراجع العربية واألجنبية يف املتن واحلوايش, وكثرة 

َّالتفريع والتقسيم والتعداد, واالنتقال غري املنظم بني األفكار ِّوأسلوب املؤلف . ّ
 .ناصع لطيف وبريء من كل هذه العيوب

ًيسعدين أخريو ِّ أن أتوجه بالشكر اجلزيل إىل املؤلف الفاضل عىل هذا اجلهد اُ َّ
 من اًليس إال واحد» قضايا ومواقف« أن كتاب ًاملبارك والعطاء العظيم, علام

 .ِّاإلنجازات الكثرية للمؤلف, يف رحلته العلمية املباركة



٦٠٥  

 
 أنباء جممعية وثقافية

  

  الكتب واملجالت املهداة
 إىل مكتبة جممع اللغة العربية

   )٢٠١١(من عام  األوليف الربع 
  

  الكتب العربية − أ 
  

  )*(فنديالماجد . أ

 . م١٩٨١كامل مجيل العسيل, مؤسسة آل البيت, . د :أجدادنا يف ثرى بيت املقدس −
 .م٢٠١٠ − ه١٤٣١ جدة, :عياألعامل الكاملة لألديب األستاذ أمحد السبا −
, ةفط, غازي الع١٩٧٠ − ١٩٥٤هبجت التلهوين ودوره يف القضايا األردنية بني  −

 .م٢٠٠٨عامن, 
 .م١٩٩٠حازم نسيبة, عامن, . د تاريخ األردن السيايس املعارص, −
فتحي حممد دراوكة, عامن, . د التاريخ السيايس للعالقات األردنية السعودية, −

 .م٢٠٠٩
                                                           

  .إجازة يف املكتبات من جامعة دمشق  )*(



لد  –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )٢(اجلزء ) ٨٦(ا
  

 .م١٩٩١خري نمر ياسني, عامن,  م تارخيه وآثاره,جنويب بالد الشا −
 .م١٩٩٨ندوة وباحثون, سلطنة عامن, االجتهاد يف اإلسالم,  −
 .م١٩٩٤إبراهيم السعافني, عامن, . د الرواية يف األردن, −
 .م١٩٩٣سمري قطامي, عامن, . د الشعر يف األردن, −
 .م١٩٩٤عادل زيادات, األردن, عامن, . الصحة يف األردن, د −
 .م١٩٩٣عبد اهللا اخلطيب, األردن, عامن, . د التطوعي ورعاية املعوقني, العمل −
 .م١٩٩٣منصور العتوم, األردن, عامن, . دالعمل والعامل يف األردن,  −
 .م٢٠٠٨حسني عاتق الغريبي, جدة,  الغربال, −
 .م١٩٩٩جمموعة باحثني, عامن, مؤسسة آل البيت,  الفقه وأصوله, −
 .م١٩٩٤د حممود حميالن, األردن, عامن, حمم القضاء الرشعي يف األردن, −
 .حممد أبو حسان, عامن. د القضاء العشائري يف األردن, −
 .م١٩٩٠حازم نسيبة, عامن, األردن, . د كتاب املؤمتر السيايس املعارص, −
 .م١٩٨٣جمموعة باحثني,  كتاب املؤمتر السنوي الثاين واخلامس والثامن, −
 .م٢٠٠٤عرشة لعام  أبحاث الدورة الثانية مستقبل اإلسالم, −
 .م١٩٩٣مفيد حوامدة, عامن, . املرسح يف األردن, د −
 .ه١٤٣١عبد اهللا اجلفري, جدة,  مشواري عىل البالط, −
حممد عيل الصويركي الكردي, عامن, . دمصادر ومراجع عن الثورة العربية الكربى,  −

 .م١٩٩٤



الت املهداة يف الربع األول من عام     ٢٠١١الكتب وا
  

 .م١٩٨٩معاملة غري املسلمني يف اإلسالم, جمموعة باحثني, عّامن,  −
 .م٢٠٠٩عبد املقصود خوجة, جدة, ملنتديات واألندية األدبية يف السعودية, ا −
املوجز يف اإلدارة املالية يف اإلسالم, جمموعة باحثني, مؤسسة آل البيت, عّامن,  −

 .م١٩٩٤
 .م١٩٩٥نارص الدين األسد, عامن, . د املوجز يف احلقوق يف اإلسالم, −
باحثون, مؤسسة آل البيت, عّامن,  ,املوجز يف معاملة غري املسلمني يف اإلسالم −

 .م١٩٩٤
 .م١٩٩٤خالد سامرة الزغبي, عّامن,  النظام اإلداري يف األردن, −
 .م١٩٩٣عبد العزيز اخلياط, عّامن, . دوأمرهم شورى بينهم,  −

  

  

  

  

  

  

  



لد  –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )٢(اجلزء ) ٨٦(ا
  

  املجالت العربية − ب
  )∗(ماجد الفندي.أ

 املصدر سنة اإلصدارالعدداسم املجلة
,١١٦٦,١١٦٧,١١٦٨األسبوع األديب − 

١١٧١, ١١٧٠, ١١٦٩ ,
١١٧٤, ١١٧٢,١١٧٣,

 سورية ٢٠٠٩

, ٢٨٤/األعداد/٤٧/السنة البطريركية − 
٢٨٥,٢٨٦

 سورية م٢٠٠٩

 سورية م١١٣٢٠٠٩  الرتاث العريب − 
 سورية م١٠٣,١٠٤,١٠٥,١٠٦٢٠٠٩دراسات تارخيية − 
 سورية٥٠٠,٥٠١٢٠٠٩  صوت فلسطني − 

 سورية٧,٨٢٠٠٩/العدد/٧٩/السنة الضاد − 
 سورية١٢٢,١٢٣٢٠٠٩  عامل الذرة − 
جملـــة جامعـــة البعـــث − 
 )علوم إنسانية(

 سورية م٤,١٠,١٥٢٠٠٨

جملـــة جامعـــة دمشـــق − 
 للعلوم اهلندسية

 ٢٤/٢٠٠٨/جملد/٢/العدد
 

 سورية

جملـــة جامعـــة دمشـــق − 
 للعلوم الرتبوية

 سورية م٢٥/٢٠٠٩/جملد)٢+١(

جملـــة جامعـــة دمشـــق − 
 الزراعية للعلوم

 سورية٢٥/٢٠٠٩/جملد/٢/العدد

                                                           

  .شقإجازة يف املكتبات من جامعة دم) ∗(



الت املهداة يف الربع األول من عام     ٢٠١١الكتب وا
  

 املصدر سنة اإلصدارالعدداسم املجلة
جملة جامعة دمشق − 

 سورية ٢٠٠٨ /٢٤/جملد  ٤+٣لآلداب والعلوم اإلنسانية

 سورية ٢/٢٠٠٩/العدد/٦٢/السنة املعلم العريب − 
  سورية ٢٠٠٩  ١٦١ املهندس العريب − 
  سورية ٢٠٠٩  ٤٥٩,٤٦٠,٤٦١,٤٦٢  املوقف األديب − 
ــــــوم(دراســــــات  −  عل

 )إنسانية واجتامعية
  األردن ٢٠٠٩  /٣٦/املجلد/٢/العدد

املجلة األردنية يف إدارة − 
  األعامل

  األردن ٢٠٠٩  /٥/املجلد/٣/العدد

جملــــة جممــــع اللغــــة − 
  العربية األردين

  األردن ٢٠٠٩  /٧٦/العدد/٣٣/السنة

  انياأمل ٢٠٠٩  /٩١/العدد/٤٨/السنة  فكر وفن − 
  السعودية ٢٠٠٩  /٦٤/العدد األدب اإلسالمي − 
  السعودية ٢٠٠٩  /١١−١٠/العدد/٦٤/السنة  احلج والعمرة − 
  السعودية ٢٠٠٩ ٣٩٩,٤٠٠  الفيصل − 
  السعودية ٢٠٠٩ ٣٩٤  املجلة العربية − 
  الكويت ٢٠٠٩ ٤٦٩,٤٧١,٤٧٢  البيان − 
  الكويت ٢٠٠٩ ٦٠٥,٦٠٨,٦٠٩,٦١١  العريب − 
  لبنان ٢٠٠٩ ٧٨ راسات الفلسطينيةالد − 
  مرص ٢٠٠٩ ٢٤,٢٥  الفهرست − 
  اهلند ٢٠٠٩  ٨,٩,١٠,١١/العدد/٣٣/السنة  الداعي − 
  اهلند ٢٠٠٩ /٤١/املجلد٩,١٠,١١  صوت األمة − 



لد  –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )٢(اجلزء ) ٨٦(ا
  

 
  النرشة االجنبية

 )∗(ربى معدين
  
  
 

Periodicals: 
 
- Awraq: estudios sobre el mundo àrabee islamico 

contemporanéa, Vol.25 (2008). 
- AL-Qantara, Vol.29, N.2, (2008). 
- Ajames, N.24- 2 (2007). 
- Resistance, N.1- 2- 3(2008). 
- Acta Orientalia, Vol.61, N.3- 4 (2008). 
- Deutschland, N.1- 2 (2009). 
- East Asian Review, Vol.20, N. 4 (2008). 
- Journal of Asian and African Studies, N. 76 (2008). 
- Le Muséon: Revue d'Études Oriantales, Tome 121, Fasc.3- 4 

(2008). 
- Orient, Vol.XLIV (2009). 
- Hamadard Islamicus, Vol. 31, N. 3 (2008). 
- Korea Focus, Vol. 17, N. 1 (2009). 

  

                                                           

 .إجازة يف األدب الفرنيس من جامعة دمشق) ∗(


	غلاف 2- 86.pdf
	فهرس 2- 86.pdf
	mag86-2-1.pdf
	mag86-2-2.pdf
	mag86-2-3.pdf
	mag86-2-4.pdf
	mag86-2-5.pdf
	mag86-2-6.pdf
	mag86-2-7.pdf
	mag86-2-8.pdf
	mag86-2-9.pdf
	mag86-2-10.pdf
	mag86-2-11.pdf
	mag86-2-12.pdf
	mag86-2-13.pdf
	mag86-2-14.pdf
	الكتب المهداة والنشرة الأجنبية.pdf

