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  : الةأغراض
  :إن أغراض الة مستمدة من أغراض امع الواردة يف قانونه والئحته الداخلية، وأبرزها

احملافظة على سالمة اللغة العربية، وجعلها وافية مبطالـب اآلداب والعلـوم والفنـون،              
ومالئمةً حلاجات احلياة املتطورة، ووضع املـصطلحات العلميـة والتقنيـة واألدبيـة             

  .ودراستها وفق منهج حمدد، والسعي لتوحيدها يف األقطار العربية كافةواحلضارية، 

  :خطة الة وشروط النشر فيها
 أن يرفق الكاتب حبثَه بالسرية الذاتية والعنوان الربيدي واإللكتروين، مع تعهد بأن البحث -

  .غري مستل من أطروحة جامعية، وغري منشور من قبل، ومل يرسل إىل جهة أخرى
 صفحة من صفحات الة، وعدد الكلمات عشر صفحات وأالَّ يزيد على عشرينال يقلَّ البحث عن  أ-

  .أما املقاالت فيقبل منها ما يقلّ عن عشر صفحات. كلمة)٢٠٠(يف الصفحة الواحدة ال يزيد عن 
 أن خيلو البحث من أي إساءة إىل الكتاب والباحثني أو غريهم، وأن حيترم املعتقدات الدينية -

  .والفكرية للشعوب
املقاالت املرسلة إىل الة منضدة، وأن تشفع بقرص حاسويب ليزري مسجلة البحوث وأن تكون  -

  .عليه، أو مرسلة بالربيد اإللكتروين
 كتابة املراجع يف منت البحث وحواشيه، وأن يضع يف آخر مي يف أن يلتزم الباحث املنهج العل-

  .البحث قائمة باملصادر واملراجع، مع ذكر اسم املؤلِّف ودار النشر وسنة الطبع
  . تنشر الة البحوث واملقاالت اليت ترد إليها بعد أن ختضع للتقومي السري-
  .املقاالت وفق اعتبارات فنيةالبحوث وترتب  -
  .نشر ال ترد إىل أصحاِبهااملقاالت اليت ال تولبحوث ا -
- ايتهعطىت ا متسلسلة من بداية البحث حىتوتذكر حواشي كل صفحة يف أسفلها.  احلواشي أرقام.  
ِتقانة : قبل مقابلها األجنيب عند ورودها أول مرة، حنو) أو املعربة (العربية الكلمات توضع -

)Technology(حاسوب ، )Computer( نفسية ،)Psychologic.( 
 ....النقطة، الفاصلة، إخل:  من الضروري أن يعىن الكاتب بعالمات الترقيم-
 : ترسل البحوث واملقاالت إىل الة على العنوان-

  E- mail: mla@net. Sy: الربيد اإللكتروين. ٣٢٧ب .دمشق ص: العنوان الربيدي

  www.arabacademy.gov.sy  ):اإلنترنت (تنشر الة يف موقع امع على الشابكة
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 املنحى الوظيفي يف تعليم النحو
 

 )∗(حممود السيد. د
 

نحاول يف هذا البحث املوجز أن نتعرف وظائف اللغة بصورة عامة, ثم 
 .نقف عىل الوظيفية يف املجال اللغوي الرتبوي والوظيفية يف تعليم النحو

  وظائف اللغةً−أوال
تواصل التفكري وال: ثمة من حدد وظائف اللغة يف ثالث وظائف هي

والتعبري, فاللغة هي وسيلة الفرد للتحكم يف بيئته ألهنا أداة التفكري وثمرته, وهبا 
يعرب عن مشاعره وعواطفه وأفكاره, ويقيض حاجاته, وينفذ مطالبه, وحيقق 
مآربه يف املجتمع الذي حييا فيه, وهبا تسهل عمليات التفاعل االجتامعي 

ألمة, حتى إن املعارصين من اللسانيني واالنصهار الفكري بني أبناء املجتمع وا

                                                           
 .عضو جممع اللغة العربية بدمشق) ∗(



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

  

٦٢٠

 .يتفقون عىل أن وظيفة اللغة تتمثل يف متتني العالقة بني أفراد املجموعة البرشية
وثمة من يرى أن هذه الوظائف هي التعبري والتعرف والنداء, ويرتكز 
االهتامم يف احلالة األوىل عىل ترمجة انفعاالت الفرد الناطق وحاجاته, ويف 

 .انية عىل إدراك الواقع, ويف احلالة الثالثة عىل التأثري يف اآلخريناحلالة الث
قد أبان أن وظائف اللغة هي الوظيفة » Buhlerبوهلر «وإذا كان 

االنفعالية, والوظيفة الندائية, والوظيفة املرجعية, ويقابل ذلك نموذج 
مثلث الزوايا الذي يمثل املتكلم أي املرسل, واملخاطب أي املستقبل, 

 فإن ,الغائب أي الشخص أو احلدث أو اليشء الذي نتحدث عنهو
 ) ١(: حدد وظائف اللغة يف ثامين وظائف, وهي» Halliday هاليداي«
 Instrumental function الوظيفة النفعية −١

 تسمح اللغة ملستخدميها أن يشبعوا حاجاهتم, وأن يعربوا عن أنوهي 
 ).أنا أريد(رغباهتم, وهي الوظيفة التي يطلق عليها 

 Regulatory function الوظيفة التنظيمية −٢

 اللغة أن يتحكم يف سلوك اآلخرين, باستعاملوهي التي يستطيع الفرد 
للغة , وهذا يعني أن )افعل هذا, وال تفعل كذا(والتي تعرف باسم وظيفة 

 .وظيفة الفعل

                                                           
 الــسبت −الوظيفــة اللغويــة والرمــز اللغــوي يف احليــاة االجتامعيــة −د حــاتم علــو الطــائي   )١(

 . معهد األبحاث والتنمية احلضارية−ضاريةاحل − ٨/٨/٢٠٠٩
www.alhadharia.net/dataarch/dr-igtemaai/index106.htm 
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 Interpersonal function الوظيفة التفاعلية −٣

ًذه الوظيفة عامال فعاال يف وجود التفاعل االجتامعي مع وتستخدم اللغة يف ه ً
, وتركز هذه )أنا وأنت(اآلخرين, وهي الوظيفة التي يمكن أن نطلق عليها 

الوظيفة عىل أن اإلنسان كائن اجتامعي ال يستطيع التحرر من أرس مجاعته, وتعد 
استعامل بذلك اللغة العنرص األسايس يف عملية االندماج والتفاعل االجتامعيني, و

 .اللغة للتنمية بأنواعها, وإظهار التأدب والتلطف يف املناسبات االجتامعية
 Personal functionالوظيفة الشخصية  −٤

عن مشاعره واجتاهاته نحو املوضوعات باللغة ويمكن للفرد أن يعرب 
ا أن يثبت هويته وكيانه الشخيص والتعبري عن أفكاره هب هالكثرية, ويمكن

 .الخ.. املختلفة من سعادة وفرح وحزن وغضبومشاعره
 Heuristic function الوظيفة االستكشافية −٥

وهي الوظيفة التي يبدأ الفرد باستخدامها ملعرفة البيئـة املحيطـة بـه وفهمهـا, 
 .ويطلق عليها الوظيفة االستفهامية

 Imagination functionالوظيفة التخيلية  −٦

 .ح هبا للفرد باهلروب من الواقع الذي يعيش فيهوهي الوظيفة اللغوية التي يسم
 Symbolic function الوظيفة الرمزية −٧

ًوهي من الوظائف ذات األمهية, ذلك ألن اللغة املكتوبة متثل رموزا إىل 
املوجودات يف العامل اخلارجي, فتنقل الرتاث الشفوي من جيل إىل جيل وحتافظ 

 .تدوينهب وذلكعليه من الضياع 
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 Information function يفة اإلخباريةالوظ −٨

 .وينقل الفرد هبا معلومات إىل اآلخرين واألجيال املتعاقبة
للغة أربع وظائف » Roman jakobson رومان جاكبسون«ّولقد حدد 

الوظيفة التعبريية أو االنفعالية, والوظيفة الندائية, والوظيفة املرجعية, : هي
 ) ٣(: حددها يف ست وظائف هي Sebeokأن , يف حني )٢(والوظيفة االستمرارية 

  Emotion وظيفة انفعالية −١
 تعرب عن املشاعر الداخلية للمتكلم أو الكاتب من خالل الكلامت التي

ُبغسُيستعملها أو التنغيامت التي ي  .ها عىل صوته يف حال الكالم الشفاهيِ
  Conative وظيفة تأثريية −٢

, أي جعله يترصف بصورة متوقعة هدفها إنتاج سلوك معني يف املخاطب
 .منه, أو نريده أن يقوم هبا

 Referential وظيفة نسبية −٣

وترتبط بالطريقة أو األسلوب الذي يشار به إىل األشياء من خالل 
 .الصياغات اللغوية املستعملة

 alugnMetali وظيفة ماورا لغوية −٤

                                                           
 املؤسسة اجلامعيـة للدراسـات −املبادئ واألعالم) علم اللغة احلديث(األلسنية  −ميشال زكريا  )٢(

 .٦٠ ص١٩٨٣ بريوت −والنرش والتوزيع
)٣(  -053 p0691Y .N.and sanwiley , Style in language -A.T, Sebeok

314. 
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غوي مبنى ومعنى, وتعنى بام بعد القول من حيث مطابقة الكالم للقانون الل
ومطابقة األسامء ملدلوالهتا, وكيفية تلقي السامعني للكالم, وإدراك ما وراء 

 .السطور وعدم االقتصار عىل ما بينها
 Poetic وظيفة شعرية −٥

وهي تتعلق بالرسالة الكالمية وحدها ولذاهتا يف مجاهلا وأثرها يف نفس 
 . اإلنسايناملتكلم وبنائها وجرسها املوسيقي املصور للشعور

 Phatic وظيفة استمرارية −٦

وهي ختتص باإلبقاء عىل الصلة مستمرة بني املتكلم واملستمع, كام يظهر 
 ...).أيوه...آه(ًباألصوات غري ذوات املعاين أحيانا 

تلك هي أبرز وظائف اللغة كام أشار إليها عدد من الباحثني, وجتدر 
 أوالمها , حتقق وظيفتني متكاملتني,موز أهنا نظام من الرمع ,اإلشارة إىل أن اللغة

ًالوظيفة االتصالية حيث تعمل اللغة وسيطا للتفاعل بني األفراد ونقل 
ًاملعلومات واستقباهلا, وثانيتهام الوظيفة التجريدية حيث تعمل اللغة وسيطا 

  متكن اإلنسان من,لتكوين األفكار التي جترد الواقع وختتزله يف شكل رموز
رجة أكرب, وبتعبري آخر تتحدد وظيفتا اللغة باالتصال والتعميم, فهمه وضبطه بد

 )٤ (.وما يقوم بني هاتني الوظيفتني من تفاعل يغني دور اللغة يف حياتنا
وإذا كانت الوظيفة االتصالية للغة تتجىل يف استقبال الرسائل اللغوية, ونقلها, 

                                                           
نجلـو  القـاهرة مكتبـة األ− ترمجة الـدكتور طلعـت منـصور−التفكري واللغة −فيجوتسكي. ل  )٤(

 .٨٠ ص١٩٧٥املرصية 
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 وتوجيه هؤالء اآلخرين واالحتفاظ هبا, والتأثري يف اآلخرين واألحداث اخلارجية,
وتلك األحداث, والتأثري يف العمليات الفسيولوجية داخل اجلسم, وتعديلها, 
والتوصل إىل اشتقاق نتائج جديدة يف ضوء املعلومات املتاحة, ومن ثم إعادة بناء 

 فإن الوظيفة االتصالية للغة ليست ,األحداث املاضية والتنبؤ باملستقبل بمقتضاها
فاحلدث اللغوي الذي يتم بني شخص وآخر, بني مرسل ومستقبل, باألمر السهل, 

ل يف ِأي بني متكلم ومستمع, أو كاتب وقارئ, هو نظام معقد, كام أن مراعاة املستقب
تقديم املادة اللغوية يف ضوء مستواه العقيل ورصيده اللغوي وخربته السابقة من 

ومن هنا كان الرتكيز عىل . لميةاألمور اجلديرة باالهتامم يف العملية التعليمية التع
. اجلانب الوظيفي يف تعليم اللغة وتعلمها, وهذا ما سنعرض له يف الصفحات التالية

 .وهذا ما دعا إىل الوقوف عىل الوظيفية يف املجال اللغوي الرتبوي
  الوظيفية يف املجال اللغوي الرتبوي−ًثانيا

 الفكر االجتامعي, إذ متتد جذور الوظيفية إىل زمن بعيد, فهي قديمة قدم
رأى كونفوشيوس أن وظيفة الدين والطقوس الدينية هي تأكيد أمهية العالقات 
ّاالجتامعية وتنظيمها وحتديد طريقة املعامالت بني البرش, وعرب أفالطون عنها 
من خالل مماثالت قام هبا بني قوى النفس العاقلة والغاضبة والشهوية وبني 

طبقة منها وظيفة عىل غرار وظائف قوى النفس طبقات املجتمع, وحدد لكل 
 )٥(.املذكورة, فطبقة احلكام حتكم, وطبقة اجلند حتارب, وطبقة العامل تعمل

 فهو من ,األب الرشعي للوظيفية يف علم االجتامع» اميل دوركهايم«ويعد 
                                                           

ــو محــدان  )٥( ــم أب ــة −ماجــد عل ــة−الوظيفي ــة برئاســة اجلمهوري ــاين − املوســوعة العربي ــد الث  املجل
 .٢٨١ ص٢٠٠٨ دمشق − الطبعة األوىل−والعرشون
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أهم أعالم املدرسة الوظيفية البارزين يف علم االجتامع, إذ أكد دراسة النظم 
ًبوصفها جزءا من النسق االجتامعي ) االقتصادية والدينية والقانونية(عية االجتام
َحيافظالذي   )٦(. عليه من خالل أدائها لوظائفهاُ

أما يف املجال اللغوي الرتبوي فقد تغريت النظرة إىل اللغة, فبعد أن كان 
َّينظر إليها عىل أهنا جمموعة من احلقائق واألحكام والقواعد ينبغي أن تعلم , وما ُ

ًعىل املعلم إال أن يلقنها للمتعلم تلقينا, وما عىل املتعلم إال أن حيفظها 
ًويستظهرها عن ظهر قلب, وبقدر حفظه هلا يعد متمكنا من اللغة, أصبح ينظر 
إليها عىل أهنا جمموعة من املهارات عىل املتعلم اكتساهبا, وعىل املعلم أن يساعد 

ملهارات تتمثل يف املحادثة واالستامع والقراءة وهذه ا.  هذا االكتسابعىلاملتعلم 
والكتابة, واستتبع ذلك النظرة إىل وظيفية اللغة واستعامالهتا يف احلياة اليومية, 

ًاملهارات شيوعا وانتشارا وتواترا يف مواقف احلياة لريكز أكثر والوقوف عىل  ً ً
 .عليها يف املناهج التعليمية

وظيفية والنفعية االجتامعية, إذ ال فائدة من ومن هنا اجته تعليم اللغة إىل ال
تعلم أي مادة إذا مل يكن هلا نفع اجتامعي وفائدة للمتعلم يف تفاعله مع املجتمع 

وملا كانت اللغة تؤدي وظيفتني أساسيتني للفرد ومها التعبري . الذي حييا فيه
واصل والتواصل, حتى إن بعض املربني يرون أن التعبري ما هو إال رضب من الت

ًأيضا, اجتهت الدراسات يف بعض الدول املتقدمة إىل إجراء مسح ملواقف النشاط 
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ْلتعلماللغوي  َ  .ً هذه املواقف أكثر استعامال يف مواقف احلياةّ أيِ
وكان اهلدف من ذلك هو بناء املناهج اللغوية عىل تلك املواقف احلية حتى 

وافعه, وتريض اهتامماته, وتلبي حيس املتعلم أن املادة التي يتفاعل معها تستثري د
 .حاجاته, وتؤمن له متطلباته, فيقبل عليها بشوق ورغبة

وأسفرت البحوث العلمية التي أنجزت يف هذا املجال يف أمريكا عن أن ثمة 
املحادثة, املناقشة الرسمية, املناقشة اجلامعية, : تسعة مراكز وظيفية يف احلياة هي
ر, كتابة الرسائل, إلقاء الكلامت يف املناسبات كتابة املذكرات, كتابة التقاري

 )٧(.املختلفة, قص القصص, توجيه التعليامت واإلرشادات والتفسريات
ومصطلح » التعبري الوظيفي«ويف ضوء هذا التوجه استعمل مصطلح 

, وقصد بالتعبري الوظيفي ذلك التعبري الذي يؤدي خدمة »النحو الوظيفي«
مطالبه بالتفاهم مع بني ه, فيقيض حاجاته, وينفذ لإلنسان يف تفاعله مع جمتمع

التعبري الشفاهي والكتايب, كام قصد كلمة املنطوقة واملكتوبة, أي بالبجنسه 
د هبا لتساعده عىل َّبالنحو الوظيفي أساسيات النحو التي ينبغي للمتعلم أن يزو

وعىل التعبري له, وعىل القراءة فيقرأ بفهم قراءة صحيحة, ُّفهم ما يستمع إليه ومتث
ًفيعرب إن شفاهيا أو كتابيا عن فكره ومطالبه بلغة سليمة ً. 

 عن طريق تلقي ّيتحققولقد أدرك املربون أن اكتساب املتعلم للخربة ال 
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املعلومات وصبها يف العقول, وإنام بطريق التعامل مع البيئة, إذ إن هناك دوافع تدفع 
االحتكاك هبا كي يقيض حاجاته وينال اإلنسان إىل التفاعل مع بيئته االجتامعية و

 .مآربه
وهلذا اجتهت الرتبية احلديثة إىل نقل مركز االهتامم يف العملية التعليمية التعلمية 

ًمن املادة إىل التلميذ, بحيث تنظم املادة الدراسية تنظيام نفسيا  , )سيكولوجيا(ً
 .حياتهيراعي اهتاممات املتعلم وحاجاته واستعدادته ومقتضيات بيئته و

وهذا املنحى ال يقلل من أمهية املادة, وإنام يأخذ منها القدر املناسب, 
ويقدمه إىل التالميذ يف الوقت املناسب وبالطريقة املناسبة, وبذلك جيعل من 

 والنمو بام يتفق ,دراسة املادة واالستفادة من خربات السابقني وسيلة للحياة
 ).لسيكولوجيةا(االتفاق كله مع مبادئ التعلم النفسية 

أما القدر املناسب الذي يؤخذ من املادة فقد رئي أن يقترص عىل أساسياهتا, 
ذلك ألن أساسيات املادة تعد نافعة يف معظم املواقف التي يتعرض هلا الفرد يف 

وهذه األساسيات ينبغي أن ترتبط عىل نحو واضح بمطالب . تفاعله مع بيئته
 حتى يمكن للمتعلم ,وواقع املجتمع وظروفهنمو التلميذ وباملبادئ االجتامعية 

 .أن يدرك أمهيتها يف حياته وحياة جمتمعه
  الوظيفية يف تعليم النحو−ًثالثا

تغريت النظرة إىل النحو إن يف اللغات األوربية أو يف لغتنا العربية, فقد رأى 
علامء اللغة يف الغرب يف النصف األول من القرن املايض عدم صالح القواعد 

قليدية للغات األوربية احلديثة, إذ إن القواعد التقليدية مبنية يف األساس عىل الت
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ًقواعد اللغتني اليونانية والالتينية, وكلتامها لغتان معربتان ختتلفان اختالفا 
ًواضحا عن اللغات احلديثة التي ختلصت من بعض مظاهر اإلعراب, 

ت الرصفية يف الكلمة أو ر للتعبري عن التغرياَخُوأصبحت تعتمد عىل وسائل أ
 أن يكتشف هؤالء األمر دعا إىلوهذا العالمات النحوية بني الكلامت يف اجلملة, 

 . غري متأثرين بالقواعد السابقةاًدَّدقواعد لغاهتم جم
وكان ثمة تأثر باملدرسة السلوكية يف علم النفس التي كانت تقرص دراستها 

ءت دراسة اللغويني للغاهتم احلديثة عىل املظاهر اخلارجية للسلوك البرشي, فجا
ًوصفية ومبنية عىل الكالم الذي يستعمله الناس فعال, ال معيارية, تضع القواعد 

 .ملا جيب أن تكون عليه اللغة بناء عىل نصوص مكتوبة منذ مئات السنني
وثمة تأثر آخر متثل يف دراسة لغات اهلنود احلمر التي مل تكتب قط, ومل تكن 

 استنباط منهج علمي لوصف إىلًفة, فكان ذلك حافزا للدارسني قواعدها معرو
تلك اللغات وتقعيد قوانينها, وقد وجدوا يف ذلك املنهج أداة صاحلة لدراسة 

 .اللغة اإلنجليزية احلديثة الستنباط القواعد التي تقوم عليها
ويف ضوء العوامل التي تأثر هبا اللغويون املعارصون يف الغرب تبوأت اللغة 

ملنطوقة أمهية يف العرص احلايل لدى اللسانيني املعارصين, إذ مل تعد اللغة املكتوبة ا
هي املوئل واألساس, ومل تعد القواعد املعيارية هي التي تتحكم, بل أصبح ينظر 
ًإىل اللغة يف وضعها القائم حاليا ملعرفة الضوابط التي حتكمها, كام أن نظرة 

ت هي األخرى, وغدا الرتكيز عىل االستعامل القداسة إىل اللغات القديمة تغري
يف مواقف احلياة والوظيفة التواصلية والسياق االجتامعي للغة هو ما يميز نظرية 
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عن باقي النظريات التي تركز عىل املقاربة الشكلية للقواعد » القواعد الوظيفية«
وية النحوية, يف حني أن الوظيفية يف النحو تقترص عىل تقديم املباحث النح

ًاألساسية التي تساعد املتعلم عىل التفاعل اإلجيايب يف املجتمع قضاء حلاجاته 
 .وإرضاء مليوله واهتامماته

ومل يكن التوجه إىل املنحى الوظيفي يف تعليم النحو العريب وليد عرصنا 
ُاحلارض, فقد دعا إليه اجلاحظ من قبل يف إحدى رسائله عندما أشار إىل أن 

 يعني − وتدريسه لذاته إنام هو مضيعة للوقت ومشغلة عام هواإلكثار من النحو
 . أوىل به من رواية املثل الشاهد واخلرب الصادق والتعبري البارع−َّالصبي

 إىل أن حيذف )٨(» الرد عىل النحاة«ويف األندلس دعا ابن مضاء القرطبي يف كتابه 
غتهم, فأحوال أواخر من النحو كل ما يستغني اإلنسان عنه يف معرفة نطق العرب بل

الكالم كأحوال أوائله لغوية بسيطة ال حتتاج معرفتها إىل عرس يف الفهم وال إىل بعد 
 .يف التأويل, فدعا إىل إلغاء نظرية العامل والعلل الثواين والثالث والتقدير

مقدمة « يف −علمنفيام  -وألفينا أن ثمة حماوالت عملية يف تراثنا العريب جتلت 
أليب جعفر ) ١٠(»التفاحة يف النحو«خللف بن حيان األمحر البرصي و. )٩(»يف النحو

ن كل منهام كتيبه املباحث النحوية التي يرى وجوب َّالنحاس النحوي, حيث ضم
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 .إملام املتعلم هبا بغية الفهم والتعبري السليمني يف منأى عن التطويل واالستثناءات
يص القواعد النحوية من ويف العرص احلديث تتكرر الدعوة نفسها إىل ختل

التأويالت والتقديرات واملوضوعات غري الوظيفية, واإلبقاء عىل النحو 
ومن هذه الدعوات . الوظيفي الذي يفيد املتعلم يف عملية التواصل اللغوي

النظرية دعوة األستاذ أمني اخلويل إىل العودة إىل األصول التي استخرج منها 
بان تقليل االستثناء واضطراب القواعد, النحاة القواعد, مع األخذ باحلس

 )١١(.واختيار ما هو بسبب من لغة احلياة واالستعامل عندنا
ووجه الدكتور إبراهيم مدكور األنظار إىل موضوع اختيار املباحث النحوية 

ولكي تستكمل العربية أسباب انتشارها, وتتوفر هلا «: يف ضوء معايري إذ يقول
 أن نتخري من قواعد اللغة املطرد وما يسهل حفظه, رشائط اللغة العاملية ينبغي

ًوأصبحنا نؤمن بأن النحو لغري املتخصصني ليس علام يقصد لذاته, وإنام هو 
 )١٢(.»وسيلة من وسائل تقويم القلم واللسان

 خدمة نؤدهيا للغة الضاد هي َّورأى الدكتور صبحي الصالح أن أجل
وضوح والتبسيط والتيسري, وأن وضع كتب يف القواعد واللغة يراعى فيها ال«

ثمة خطوة عملية البد أن تسبق ذلك الصنيع وهو االتفاق عىل صوغ املقاييس 
التي حتدد ما ينبغي احلفاظ عليه من القواعد والضوابط يف األلفاظ 
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 .٤٥ ص١٩٦١
 جامعة −»العربية بني اللغات العاملية الكربى« حمارضة بعنوان −الدكتور إبراهيم مدكور  )١٢(
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 )١٣(.»والرتاكيب
وطاملا تردد يف الندوات واملؤمترات التي عقدت ملعاجلة تعليم النحو رضورة 

ما : لنحو التعليمي حلاجات املتعلمني وميوهلم, وقد يسأل سائلمراعاة منهج ا
العالقة بني حاجات املتعلمني وميوهلم ومنهج النحو? ومن ثم ما املطالب 

 ًاللغوية النحوية التي تعد أساسا يف بناء منهج النحو?
يف الواقع البد من األخذ باحلسبان أن عىل منهج النحو أن هيتم باحلاجات 

افع للتعلم, فاملتعلم حيس باحلاجة إىل إتقان اللغة وتعلم أساليبها عىل أهنا دو
ًتعلام ُّ َ ً, والتعبري اللغوي يندفع إليه بطبيعته عندما يكون مرتبطا ارتباطا اً صحيحَ ً

 .ًمبارشا بخرباته الشخصية, ويساعده عىل قضاء حاجاته النفسية
 أهنا بعيدة أول وهلةًونظرا ملا تتسم به القواعد النحوية من جفاف فقد يبدو 

بطبيعتها عن حاجات املتعلمني واهتامماهتم, إال أن النظر الدقيق يدل عىل فساد 
فمن الواضح أن التالميذ يمرون يف داخل املدرسة وخارجها بكثري . هذه الفكرة

من مواقف احلياة التي تتطلب منهم الفهم واإلفهام, وتشعرهم باحلاجة إىل 
ية املتكررة واملختلفة, إال أهنم يقعون يف كثري من إتقان االستعامالت اللغو

ًاألخطاء اللغوية يف أثناء التعبري, وهذه األخطاء ليست إال تعبريا عن حاجتهم 
 .إىل تعلم األساليب الصحيحة

وعىل منهج النحو أن هيتم بميول التالميذ نحو تعلم األسلوب السليم, إذ ما 
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 )٣(اجلزء ) ٨٦( املجلد – جملة جممع اللغة العربية بدمشق
  

  

٦٣٢

ًن قراءته صحيحة وتعبريه سليام, فإذا من شك يف أن كل تلميذ يميل إىل أن تكو
ًمتكن املنهج من اختاذ ميول التالميذ دوافع واستثارهتا وتنميتها هدفا نحو تعلم 

ً فقد أسهم إسهاما ,القواعد عىل أهنا السبيل إىل القراءة الصحيحة والتعبري السليم
 .ًفعاال يف حتقيق األهداف املرسومة لتعليم اللغة

ج النحو أن يتعرف أساليب التالميذ وتعبرياهتم لربط ومن هنا كان عىل منه
القواعد هبا, بحيث حيس هؤالء التالميذ أن ما يتعلمونه من القواعد خيدمهم يف 
صحة أساليبهم واستقامة تعبرياهتم, ذلك ألن من أهم األسباب التي قد تؤدي 

ا, أو أنه ًإىل نقص ميل التلميذ نحو الدراسة هو أنه ال جيد سببا لدراسة مادة م
 .حيس بأنه ليس يف حاجة إليها

ودراسة القواعد النحوية ال توصل إىل هدف مبارش حيس به التالميذ 
كإحساسهم باألهداف املبارشة للمواد العملية مثل الرسم واألشغال والعلوم, 
ًولكن إذا ربطت قواعد اللغة بأساليب التعبري اليومي وخربات الناشئة ربطا 

 .ًعر املعلم تالميذه بأن للقواعد هدفا حيسونهْشُحلالة يمكن أن ي ففي هذه ا,ًحمكام
وثمة دراسة أشارت إىل أن من أسباب كراهية التالميذ ملواد الدراسة 
وموضوعاهتا هو بعد املناهج عن حياهتم, وعدم وضوح الفائدة التي يمكن 

 )١٤(.حتقيقها من دراستها
وهذا ما دفع بعضهم إىل القول إنه قد يكون من املفيد يف صدد البحث يف 

                                                           
 دار −تالميذ املدارس الثانوية أمانيهم وميوهلم ومشكالهتم −الدكتور الدمرداش رسحان  )١٤(

 .١١٨ ص− القاهرة−الكتاب العريب
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األساليب العادية واالستخدامات اللغوية املتكررة إجراء البحوث العلمية 
لتحديد املوضوعات النحوية التي تؤدي وظائف لغوية رضورية يف حياة 

ى يمكن أن حت,األفراد, وحتديد شائع األخطاء فيام يدور عىل ألسنة التالميذ
نتبني اختيار القواعد وتقرير دراستها وتنظيم موضوعاهتا عىل أساس من 

يف ) سيكولوجيتهم( وإشباع حاجات التالميذ ورعاية نفسيتهم ,وظيفتها احليوية
 )١٥(.تعاملهم اللغوي مع أبناء جمتمعهم

وإذا بحثنا عن الطريقة التي حتدد يف ضوئها املوضوعات النحوية التي تؤدي 
 لغوية يف حياة التالميذ ألفينا أهنا كانت تتمثل يف تأليف جلان من وظائف

املتخصصني يف املادة, وكان هؤالء املتخصصون يف بادئ األمر حريصني عىل أال 
يغريوا يف موضوعات املادة النحوية, بل كانوا يتقيدون بأصول اللغة وقواعدها 

إننا ال نزال «:  القولعىل احلد الذي رسمه األوائل, وهذا ما دفع بعضهم إىل
ّنعيش عىل ما خلفه علامء النحو والرصف والبالغة األقدمون, وعندما يدعي 
بعضنا التجديد ال يعدو يف احلقيقة التطريز عىل ثوب خلق, حتى أصبحنا أشبه 
بمن يرقص يف السالسل, وكم يذكرين سادتنا الباحثون يف اللغة بفقري يرصف 

ّمليامتًقرشا إىل   )١٦(.»!ا ليقرقع هبَ
وهذا األسلوب املتبع يؤدي إىل فرض كثري من املوضوعات النحوية التي 

                                                           
 دار − دراسات حتليلية ومواقف تطبيقية−تعليم اللغة العربية −الدكتور حسني سليامن قورة  )١٥(

 .٢٥٤ ص١٩٩٠ القاهرة −ف بمرصاملعار
دار − النسون ماتيه»منهج البحث يف األدب واللغة«الدكتور حممد مندور يف مقدمة كتاب   )١٦(

 .١٢ ص١٩٤٦ بريوت −العلم للماليني
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 النظر عن برصفيرى املتخصصون أهنا الزمة للمتعلمني يف حياهتم املستقبلية 
حارضهم, يف حني أن اإلعداد للمستقبل ال يمكن أن يكون بإمهال احلارض, 

ربة يف مراعاة احلارض  جيعل هذا املنحى ال يراعي مبدأ استمرار اخلوهذا ما
 .ًواملستقبل معا

والواقع أن عمل هؤالء املتخصصني يف اللجان التي تضع املناهج كان يقوم 
 حيث يرى بعضهم أن مبحث العدد املركب ,عىل اخلربة الذاتية ألعضائها

 .صعب فيقرتح االستغناء عنه, أو نقله من صف إىل آخر
 التي تقررها اللجان املتخصصة وجتدر اإلشارة إىل أن املوضوعات النحوية

قد ال تراعي االستعدادات العقلية لبعض املتعلمني, يف حني أن الذين تتفق 
أما غريهم . استعداداهتم وميوهلم مع املادة املقدمة هلم يتمكنون من التعلم

فيتعلمون بقدر مالءمة استعداداهتم وميوهلم هلذه املادة, وهذا ما جيعل دراسة 
 أكثر األحيان, وحيول دون إقبال املتعلمني عليها, أو اهتاممهم هبا, املادة جافة يف

ًوال هييئ الظروف املناسبة لعملية التعلم الفعال, ويكون خطرا عىل النمو السليم  ّ
ًللشخصية ألنه يضع كثريا من التالميذ يف مواقف قد ال يسمح هلم مستوى 

معنى هلا يف نظرهم, كام أن نضجهم مقابلتها, وهذا ما جيعلهم يقومون بأعامل ال 
تذكرهم للامدة اجلامدة التي يفرضها عليهم الكبار ال يؤدي إىل تعلم وظيفي, ذلك 
ألن تقديم املادة يف ضوء هذا املنحى ال يعمل عىل تكوين اخلربة املربية بسبب كون 
ًاملعلم إجيابيا من طرف والتلميذ سلبيا من طرف آخر, وال يمكن للمتعلم أن  ً
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ًخلربة إال إذا كان إجيابيا نشطايكتسب ا ً. 
ًومن املالحظ أن كثريا من التالميذ يتعودون حفظ كثري من القواعد, 

 .وترديد كثري من العبارات اللفظية دون أن يكون وراءها معنى حقيقي لدهيم
التعجبية » ما«من أدوات الرشط غري اجلازمة, و» إذا«وطاملا رددنا يف إعراب 

 :العبارات التالية
ظرف ملا يستقبل من الزمان يتضمن معنى الرشط خافض لرشطه : ذاإ

 .متعلق بجوابه
. نكرة تامة بمعنى يشء, مبني عىل السكون يف حمل رفع مبتدأ: ما التعجبية

ًوالفعل بعدها فعل ماض إلنشاء التعجب, والفاعل ضمري مسترت فيه وجوبا 
 .»هو«عىل خالف األصل تقديره 
الفاعل «وال معاين » ض لرشطه متعلق بجوابهخاف«ومل نكن ندرك معاين 

نكرة تامة بمعنى «, وال معاين »ًضمري مسترت فيه وجوبا عىل خالف األصل
 .»الخ...يشء

مدت عدة وسائل يف تيسري ُويف ضوء املنحى الوظيفي يف تعليم النحو اعت
 :مناهج القواعد النحوية يف النصف الثاين من القرن العرشين, ومن هذه الوسائل

العمل عىل إلغاء موضوعات أو أجزاء من موضوعات ال حيتاج إليها  −١
التالميذ يف تقويم ألسنتهم من وجهة نظر أعضاء جلان وضع مناهج القواعد 
النحوية, ومن أمثلة ذلك املبنيات بجميع أنواعها, فقد اصطلح النحاة عىل أن الكلمة 
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فعال املاضية واألفعال األمرية, التي ال يتغري آخرها بتغري الرتكيب تسمى مبنية كاأل
 إلخ... والفعل املضارع يف بعض حاالته وكأسامء اإلشارة واألسامء املوصولة والضامئر

إلغاء اإلعراب التقديري واملحيل يف املفردات واجلمل ألنه ال أثر له يف سالمة  −٢
 . واملعلمنيالنطق وال يف إفهام املعنى, فال حاجة بنا إىل أن نشغل به أوقات التالميذ

التخفيف من عمل األدوات, فإنه ال فائدة من دراسته كام رأى بعضهم,  −٣
ًتضمر وجوبا أو جوازا, وإىل » أن«ولعل أول ما بدئ به هو عدم اإلشارة إىل أن  ً

أهنا هي التي تنصب الفعل املضارع الواقع بعد الم اجلحود أو الم التعليل أو 
قوا هذه األساليب كام وصلت إلينا يف القرآن حتى أو فاء السببية, فإن العرب نط
 .الكريم ويف احلديث النبوي الرشيف

جعل عالمات اإلعراب كلها أصلية, فاأللف عالمة رفع املثنى وال  −٤
تنوب عن الضمة, والياء عالمة نصب مجع املذكر السامل وال تنوب عن الفتحة, 

 .الخ... الضمةوالواو عالمة رفع يف مجع املذكر السامل وال تنوب عن
ًالتكملة وهي كل ما يذكر يف الكالم, وليس ركنا أساسيا يف اجلملة,  −٥ ً

ًوهي منصوبة دائام ما مل تكن مضافا إليها أو مسبوقة بحرف جر ً. 
عىل أن ندرس مباحثها من غري تعرض لتفاصيل إعرابية : األساليب −٦

التحذير واملدح  ومنها صيغ التعجب واإلغراء و,يعرس عىل التالميذ معرفتها
 .)١٧(الخ...والذم واالختصاص

ًويف ضوء املنحى الوظيفي يف تعليم النحو أيضا كانت ثمة حماوالت إلخراج 
                                                           

جمموعـة املحـارضات التـي ألقيـت يف مـؤمتر مفتـيش  (االجتاهات احلديثـة يف النحـو العـريب  )١٧(
 .٧٦−٦٤ ص١٩٥٨عارف بمرص  دار امل−اللغة العربية بالقاهرة 
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كتب تشتمل عىل املباحث النحوية التي يرى مؤلفوها أهنا هي التي البد من الرتكيز 
 .يمةعليها يف العملية التعليمية التعلمية لتساعد املتعلم يف اكتساب اللغة السل

ومن الكتب التي ظهرت يف هذا املجال يف النصف الثاين من قرننا املايض 
النحو الوظيفي لعبد العليم إبراهيم, وقواعد اللغة العربية لتالميذ املدارس «

الثانوية حلفني ناصف وآخرين, والنحو الواضح يف قواعد اللغة العربية لعيل 
ًية مصطلحا وتطبيقا ملحمود اجلارم ومصطفى أمني, وأساسيات القواعد النحو ً

 )١٨(.»الخ...أمحد السيد, والكفاف ليوسف الصيداوي
 عليها فيجدر بنا اطلعناًمن الكتب األخرية زمنيا التي » الكفاف«وإذا كان 

أن نقف عىل منهجية تأليف هذا الكتاب بغية تقديم ملحة موجزة عن املسار الذي 
 .سلكه املؤلف يف إنجاز كتابه

ًعنوانا لكتابه الذي يقع يف جزأين, انطالقا من » الكفاف«ؤلف لقد اختار امل ً
ًرؤية أن كتابه الذي يضم قواعد اللغة العربية قد صيغت صوغا جديدا إىل اللني  ً

                                                           
 ١٩٦٩ القاهرة − دار املعارف بمرص−النحو الوظيفي −عبد العليم إبراهيم −  )١٨(

 −كتــاب قواعــد اللغــة العربيــة لتالميــذ املــدارس الثانويــة −حفنــي ناصــف وآخــرون −
 ١٩٥٦القاهرة 

 دار املعـارف −النحـو الواضـح يف قواعـد اللغـة العربيـة −عيل اجلارم ومصطفى أمني −
 .م١٩٦٥−ه١٣٨٥الطبعة الثالثة والعرشون  −بمرص

ًأساسـيات القواعـد النحويـة مـصطلحا وتطبيقـا −حممود أمحـد الـسيد −  − دار دمـشق−ً
١٩٨٧. 

 .١٩٩٩ − دار الفكر بدمشق−الكفاف −يوسف الصيداوي −



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

  

٦٣٨

 وإىل اإلجياز أدنى لتكون أثبت يف ذهن املتعلم وأرسخ يف نفسه, وقد ,أقرب
للغوية وال يزيد طابق حمتوى الكتاب يف نظره عنوانه فال ينقص عن احلقيقة ا

 :ًعليها انطالقا من قول األبريد اللغوي
 أال ليــت حظــي مــن غدانــة أنــه

 

َّيكــــــون كفافــــــا ال عــــــيل وال ليــــــا  ً 
 

َّولقد رتب املؤلف مباحث كتابه ترتيبا معجميا, وأتبع كل ً  مبحث منها ً
بني «امذج مستعملة يف فصيح من الكالم بليغ, ووضع مقدمة لكتابه عنواهنا َن

تضمنت أن النحو يشء والقواعد يشء آخر, وأنه ليس كل عامل » ابيدي الكت
ًمعلام, وأن النحو ال يعلم اللغة, ومرد ذلك يف نظره إىل أن القاعدة قانون لغوي, 
وأما النحو فهو صوالن الفكر وجوالنه يف القاعدة وإعامل العقل والرأي فيها, 

عد رصد ملا قالته العرب ًفالنحو إذا ليس هو القاعدة وإن كان يشملها, والقوا
. وتبيان له وصوغ ألحكامه, وأما النحو فإعامل للعقل يف مجيع ذلك كله

ومن هنا فالقواعد . والرحلة العقلية قد تطول وقد تقرص, وأما القاعدة فهي هي
, وتقف عند »هكذا قالت العرب«يشء والنحو يشء آخر, والقواعد تنطلق من 

و فجوالن فكري يف هذه القواعد, والتفكري يف وأما النح. »هذا مل تقله العرب«
 )١٩( .يشء ليس هو اليشءال

ًليس موجزا لقواعد اللغة, بل هو قواعد اللغة ذاهتا تامة » الكفاف«وكتاب 
ًغري منقوصة, وما يراه القارئ من صوغ معظم بحوثه يف كلامت وأحيانا يف 

                                                           
 . املرجع السابق−الكفاف −يوسف الصيداوي )١٩(
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 اللفظ عن كثريه, ًكليامت ما هو إال حصيلة صوغ القاعدة صوغا يغني فيه قليل
 .واستخالص القاعدة مما يشينها من تزاحم آراء النحاة

 انطباعات املؤلفني نتيجة ُتظهرُوالواقع أن املحاوالت التي بذلت من قبل 
التجارب واملامرسات التعليمية التي مروا هبا, والتي تعرب بصورة أو بأخرى, 

 .كلة تعليم النحووبدرجة ما من الصدق عن بعض اجلوانب املوضوعية يف مش
بيد أن عرصنا, عرص العلم والتقانة واملعلوماتية, مل يعد حيتمل استمرار 
االعتامد عىل االنطباعات الذاتية أو االجتهادات الشخصية دون أن يدعمها 

 .باملالحظة املوضوعية والبحث العلمي اجلاد األصيل
لغوي فقد اجتهت وملا كان التعبري يعد من أهم املواقف يف عملية التواصل ال

األنظار إليه كي يكون موضع الدراسة العلمية يف تعرف املطالب اللغوية 
ًالنحوية للمتعلمني, بطريق تعرف مكوناته شفاهيا كان أو كتابيا من املباحث  ً
النحوية, ثم تعرف األخطاء التي يقع فيها املتعلمون يف التعبري بنوعيه, عىل أنه ال 

ت املتعلمني وأخطائهم وحدها يف الوقوف عىل يمكن االقتصار عىل تعبريا
املباحث النحوية التي يتضمنها منهج تعليم النحو, إذ البد من تعرف تلك 
ًاملباحث التي تشيع يف ثقافة املجتمع كي يتزود املتعلمون هبا أيضا بغية فهم ما 

 .يتفاعلون معه من رضوب املعرفة اإلنسانية يف ميادينها املختلفة
 عىل املطالب اللغوية للمتعلمني دون النظر إىل مطالب املجتمع إن االعتامد

ًيعد عمال ناقصا, إذ قد تكون هناك ثغرات وفجوات, فقد تكون املطالب  ً
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اللغوية للمتعلمني حمدودة وضيقة وال تكفي وحدها يف تزويد املتعلمني بام 
حيتاج املتعلم يساعدهم يف احلياة االجتامعية التي سيسهمون فيها فيام بعد, إذ قد 

ًكي يفهم ثقافة جمتمعه إىل مباحث نحوية قد ال يشعر برضورهتا حاليا, وال هيتم 
 .هبا, ولكن تبدو قيمتها وتتضح أمهيتها فيام بعد

كام أن االعتامد عىل متطلبات املجتمع والعرص دون األخذ يف احلسبان 
ًمستوى املتعلمني وميوهلم وحاجاهتم يعد عمال تعسفيا ال حيقق  األهداف املثىل ً

من الرتبية يف تفاعل املتعلم مع املجتمع, ذلك ألنه ال يقوم عىل واقع املتعلمني 
أنفسهم, وقد يفرض عليهم مباحث ربام ال يؤهلهم مستوى نضجهم لتقبلها, 

 .وهذا يؤدي إىل بعثرة اجلهود وضياع الفائدة من التعلم
ي الوظيفي أن يشتمل عىل هلذه االعتبارات كافة كان عىل منهج النحو التعليم

 ,ف مطالب املتعلمني من خالل تعبرياهتمُّأساسيات املادة النحوية بطريق تعر
ً بحثا عن املباحث النحوية التي يستعملوهنا يف تلك ,شفهية كانت أو كتابية

 .ف األخطاء النحوية التي يقعون فيهاُّالتعبريات, هذا من جهة, ومن جهة ثانية تعر
ملباحث النحوية التي يستعملها الكتاب املعارصون يف خمتلف كام يشتمل عىل ا

ميادين املعرفة وتعرف االستعامالت النحوية التي يامرسها الكبار العاملون يف 
خمتلف قطاعات املجتمع, وتعرف الصعوبات اللغوية التي تعرتض هؤالء العاملني 

 حاجات أليس ثمة تناقض بني: وقد يقول قائل .يف مواقف النشاط اللغوي
 املتعلمني وحاجات املجتمع?

والواقع أن النظرة الشاملة لتلك اجلوانب جمتمعة كفيلة بتخطي الفجوات 
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ًوالثغرات التي قد تظهر هنا وهناك, فإذا ظهر مثال تناقض بني موقع املتعلمني 
العقيل يف مستواهم يف النحو من جهة, واملستوى املرتقب الذي نطمح إليه يف 

ً, كان احلل بكل بساطة يكمن يف البدء بموقع املتعلمني وصوال املجتمع والعرص
إىل اهلدف املطلوب, فإنكار املوقع الفعيل احلايل للمتعلمني معناه أننا انسلخنا عن 

 .الواقع, ومل تعد ثمة فائدة فيام نصل إليه ألننا لن نصل بمتعلمينا إليه
ل هدف غري حمدد ال عىل كام أن البدء بواقع املتعلمني وميوهلم احلالية من أج

أساس املادة وتطورها العاملي, وال عىل أساس املجتمع ومتطلباته يف املستقبل 
 !معناه بداية صحيحة ولكن إىل ضياع

 التي ينبغي أخذها يف احلسبان ,إن النظرة الشاملة ال جتد يف تعدد املصادر
ل عىل العكس ً تشتيتا أو بعثرة للجهود, ب,مجلة عند وضع منهج النحو الوظيفي

ًمن ذلك كله جتد فيه نسقا متصال يكمل بعضه بعضا, وبنيانا مرتاصا يساند  ً ً ًً
 .بعضه بعضه اآلخر
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٦٤٢

 مراجع الدراسة
 

 دار الصادق بريوت −النحو العريب نقد وبناء −الدكتور إبراهيم السامرائي −١
١٩٦٨. 

جامعة  −العربية بني اللغات العاملية الكربى −الدكتور إبراهيم مدكور −٢
 .١٩٧٣ بريوت −بريوت العربية

 مطبعة جلنة التأليف والرتمجة −الرد عىل النحاة −ابن مضاء القرطبي −٣
 .١٩٤٧ القاهرة −والنرش

 −  حتقيق كوركيس عواد−التفاحة يف النحو −أبو جعفر النحاس النحوي −٤
 .١٩٦٦ −مطبعة املجمع العلمي العريب بغداد

جمموعة املحارضات التي ألقيت يف (لعريب االجتاهات احلديثة يف النحو ا −٥
 دار املعارف بمرص القاهرة – )مؤمتر مفتيش اللغة العربية بالقاهرة

١٩٥٨. 
 دار −مناهج جتديد يف النحو والبالغة والتفسري واألدب −أمني اخلويل −٦

 .١٩٦١ القاهرة −املعرفة
 − االجتامعيةالوظيفة اللغوية والرمز اللغوي يف احلياة −حاتم علو الطائي −٧

 .٨/٨/٢٠٠٩ − معهد األبحاث والتنمية احلضارية−احلضارية
 دراسات حتليلية −تعليم اللغة العربية −الدكتور حسني سليامن قورة −٨



 حممود السيد.  د−املنحى الوظيفي يف تعليم النحو 
  

٦٤٣

 .١٩٩٠ − القاهرة− دار املعارف بمرص−ومواقف تطبيقية
كتاب قواعد اللغة العربية لتالميذ املدارس  −حفني ناصف وآخرون −٩

 .١٩٥٦رة  القاه−الثانوية
 طبعة مديرية إحياء −مقدمة يف النحو −خلف بن حيان األمحر البرصي −١٠

 .١٩٦١ دمشق –الرتاث القديم بوزارة الثقافة السورية 
تالميذ املدارس الثانوية أمانيهم وميوهلم  −الدكتور الدمرداش رسحان −١١

 . القاهرة− دار الكتاب العريب−ومشكالهتم
 القاهرة − دار املعارف بمرص−لنحو الوظيفيا −عبد العليم إبراهيم −١٢

١٩٦٩. 
 دار −النحو الواضح يف قواعد اللغة العربية −عيل اجلارم ومصطفى أمني −١٣

 .م١٩٦٥ −ه١٣٨٥ −املعارف بمرص
 القاهرة − ترمجة الدكتور طلعت منصور−التفكري واللغة −فيجوتسكي. ل −١٤

 .١٩٧٥مكتبة األنجلو املرصية 
 − دار العلم للماليني−منهج البحث يف األدب واللغة −النسون ماتية −١٥

 .١٩٤٦بريوت 
 −الوظيفية يف املوسوعة العربية برئاسة اجلمهورية −ماجد علم أبو محدان −١٦

 .٢٠٠٨ ١ ط−املجلد الثاين والعرشون
ًأساسيات القواعد النحوية مصطلحا  −الدكتور حممود أمحد السيد −١٧
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٦٤٤

 .١٩٨٧ − دار دمشق−ًوتطبيقا
 − املبادئ واألعالم) علم اللغة احلديث(األلسنية  −الدكتور ميشال زكريا −١٨

 .١٩٨٣ بريوت −املؤسسة اجلامعية للدراسات والنرش والتوزيع
 .١٩٩٩ دمشق − دار الفكر بدمشق−لكفاف ا–يوسف الصيداوي  −١٩

١- R.L.lyman. Summary of investigations relation to 

grammar language, and composition. Supplementary 
educational monographs. Chicago- Lllinois. 

 
٢- Sebeok, T.A- style in language, wiley and san-N.Y 196O. 
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ْق ورشَْرش  ّقيَ
 اجلهات األربع واستعامالهتا يف العربية
 )∗(ممدوح خسارة. د

 :مقدمة
ِّطاملا تساءل كتاب ومصححون لغويون عن األصوب يف استعامل الكلامت  َ ُ َّ

َرشق وغرب وشامل وجنُوب(الدالة عىل جهات األرض األربع  ِ ْ َ ْ  وذلك عندما ,)َ
َرشق املدينة( أم منسوبة,) ّرشقي املدينة(تضاف كأن يقال  ْ  .جمردة من النسبة) َ

) اجلهات الست( هلا من ًامتيز) جهات األرض األربع(وقد استعملنا عبارة 
ْومثلها خلف« , ووراء»ومثلها قدام«أمام (املتداولة يف كتب النحو وهي  َ«, 

ْ وفوق وحتت)ِومثلها شامل) (يمني, ويسار( َ()١(. 
ْالرشق«: جاء يف القاموس املحيط ْلشمس, وحيث ترشق, والضوء ا: َّ ُ ْ َّ

ْواملرشق ِاملغرب: والغرب«, »َ ْ ُّوالشامل ضد اليمني« »َ ُريح ختالف : َواجلنُوب« »ِّ ٌ ِ
ِّوالشامل مقابل . ِّاجلهة املقابلة للشامل: َاجلنوب«: , وجاء يف غريه)٢(»ِّالشامل
 .)٣(»اليمني

                                                            
 .جممع اللغة العربية بدمشقعضو  )∗(
  .٢٥٧ :٢ النحو الوايف −, وعباس حسن ١٨٤: األسرتاباذي رشح الكافية يف النحو) ١(

 .ق, غرب, شمل, جنبرش:  القاموس املحيط −الفريوزآبادي  )٢(
 .جنب, شمل:  املعجم الوسيط–جممع القاهرة ) ٣(
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٦٤٦

َويلحظ أن الرشق عرف بجهة طلوع الشمس, والغرب بجهة غر ُ ِّ وهبا, أما ُ
ِّالشامل فقد عرف بضده وهو اليمني, وأما اجلنوب فلم يعرفه بجهة, بل باسم  َ َِّ ُ ِّ ُ ِّ

  الرتباطهامًاواضح ًادَّوإذا كان تعريف الرشق والغرب حمد. ذات هي الريح

َبحركة الشمس, فإن الشامل واجلنوب ليسا كذلك ِّ َّ. 
ي هبا دالالهتا ونحن عندما نتكلم عىل هذه اجلهات األربع, فإنام نعن

 .اجلغرافية العلمية املتعاملة
وهذه الكلامت أسامء يف األصل, ولكنها قد تستعمل كذلك فتعامل معاملة 

َاألسامء, كأن يبتدأ هبا أو جتر, كقولنا  ُالرشق(ُ َّتعلم يف الغرب(أو ) ٌ بعيدَّ , كام قد )َ
ِ إما جمردة من اإلضافة كقوهلم اجته ش, للمكانًاتستعمل ظروف َّ  أو مضافة ً,امالَّ

َدمشق جنويب سورية أو جنوب سورية(كقوهلم  َ َّ.( 
 , مترصفة)ِّالظروف املترصفة املبهمة(ِّوهذه الظروف هي ما يسميه النحاة 

ُثلنْا, ومَ وغري ظرف كام مًاألهنا ترد ظرف َّمة ألهنا ال ختتص بمكان معني ولعدم َهْبَّ
الكائن يف املكان, فقد ية أي باعتبار َّة حمددة, ذلك أن داللتها اعتبارلزومها بقع

 .)٤( لسوانا وظروف املكان كلها مبهمةًا لغرينا, ورشقنا غربًايكون شاملنا جنوب

َّاإلضافة أو حمالَّخالف يف استعامل اجلهات األربع جمردة من  ليس ثمة َ ة ُ
ًتقع الشام يف الشامل من جزيرة العرب, أو تقع شامال: بأل, كقوهلم ِ ولكن . ِّ

َّاميل جزيرة العرب منسوبة إىل َالشام ش: الف يقع يف استعامهلا مضافة كأن يقالاخل
 .َالشامل, أو شامل جزيرة العرب جمردة من النسبة

                                                            

 رشح الكافية يف  −واألسرتاباذي . ١٧٩ – أرسار العربية −األنباري أبو الربكات : ينظر) ٤(
 .١٨٤: النحو
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 :أقوال املحدثني يف املسألة: ًأوال
َّاختلف املحدثون يف استعامل اجلهات األربع املضافة منسوبة أو جمردة من 

 .ع فيهاالنِّسبة, دون الوصول إىل رأي قاط
حث ب ففي جممع القاهرة تقدم الشيخ عطية الصواحلي عضو املجمع ب−أ

, خلص فيه إىل أنه ال فرق بني العبارتني يف )َّرشق كذا ورشقي كذا(حول قوهلم 
َّالبحر املتوسط شاميل مرص والسودان جنوبيه, كام يقال : الداللة, فيصح أن يقال َّ

َدمياط شامل مرص والسودان جنوبه, ويق َ ّ الفسطاط رشقي النيل, ًاال أيضِ ْ ُ
 .)٥(»َّواألهرام غربيه

أسامء اجلهات ( بعنوان ًاَّكام قدم األستاذ شوقي أمني خبري املجمع بحث
ِّ خلص فيه إىل أنه مل جيد ما يرجح صيغة عىل ,)وداللتها منسوبة وغري منسوبة

َّأخرى يف لغة االحتجاج, ولكنه يقرتح أن َخيصص املنسوب ملا هو دا خل يف ُ
 .)٦(» عنهٌرجااملضاف إليه, واملجرد ملا هو خ

َّومما جيدر ذكره أن مؤمتر القاهرة يف دورته احلادية واألربعني قرر رصف 
ولكنني وجدت يف جملة . ها فيًا أي مل يصدر قرار,النظر عن البحث يف املسألة

 للدكتور عدنان اخلطيب عن مؤمتر ًاتقرير) ١٩٧٥(جممع دمشق عدد نيسان 
 املؤمتر استحسن ختصيص أسامء اجلهات َّنإ«مع القاهرة املذكور يقول فيه جم

                                                            

 .١٦٨: ١ كتاب األلفاظ واألساليب –جممع القاهرة ) ٥(
 .١٦٩: ١املصدر السابق ) ٦(
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 .)٧(».املنسوبة بام يدخل يف حتديدها, وغري املنسوبة بام خيرج عنها
) حمارضات عن األخطاء اللغوية الشائعة( أما الشيخ حممد عيل النجار يف −ب

كرها هو الصواب ألنه نكر, وأن ذهو امل] أي ترك النسبة[فقد أفتى بأن ترك الياء 
 .ًا مما سوف نذكره الحق)٨(»دها منسوبة لدى شاعرين أحدمها جريروج

َّفقد خطأ النسبة إىل أسامء ) تذكرة الكاتب( أما أسعد داغر صاحب −ج َ
:  وذهب إىل أن الصواب هو ترك النسبة, وعاب عىل الكاتبني قوهلم,اجلهات

 البحر املتوسط, وهذا يسكن ِّاميلّهذه البالد ممتدة من جنويب آسيا, وتلك من ش
 .)٩(» العراقِّيف غريب
معجم أخطاء (وي صاحب  وأدىل األستاذ صالح الدين الزعبال−د
َّالكتاب ) ّيقع منـزيل رشقي املدينة(َّبرأيه يف املوضوع, فذهب إىل أن قولنا ) ُ

 من ّيقع منزيل يف اجلانب الرشقي: (هبإحلاق ياء النسبة ونصبه عىل الظرفية تأويل
. َّ, وإذا صح هذا فإن املنزل يقع داخل املدينة ولكن يف اجلهة الرشقية منها)املدينة

عىل األصل بال ياء النسبة فمعناه أن املنزل ) يقع منزيل رشق املدينة(إما إذا قلت 
 ّيقع منزيل رشقي: ( إذن أن تقولفال يصح. يقع خارج املدينة إىل الرشق منها

إذا ) يقع منزيل رشق املدينة: (املدينة, كام ال يسوغ أن تقولإذا كان خارج ) املدينة
 .كان املنزل داخل املدينة

                                                            

 تقرير عن مؤمتر جممع القاهرة احلادي واألربعني, جملة جممع دمشق −عدنان اخلطيب . د) ٧(
٤٥٧: ١: ٥٠. 

 .٤٤: ٢ حمارضات عن األخطاء اللغوية −حممد عيل النجار ) ٨(
 .١٧٠: ١األلفاظ واألساليب  −جممع القاهرة ) ٩(
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َّوهذا هو األصل واملشهور, والكتاب ال يفرقون بني االستعاملني ُ«)١٠(. 
َّ ولعل آخر من رضب بسهم يف املسألة الدكتور مصطفى اجلوزو يف جملة −ه 

َّتجرد منها متساويان يف الصحة, وقد فاألسلوبان أي النسبة وال«: ًالعريب قائال ُّ
لقد «: ريع الذي ذكره اجلاحظ يف احليوانَ كام يف قول شاعر بني قًامعان معُْجي

َّطفت رشقي البالد  َغرهباوُ ْ َ...«)١١(. 
 :اجلهات األربع يف استعامل القدماء: ًاثاني
 :شعراء عرص االحتجاج) ١

ُّيعد شعر عرص االحتجاج املصدر األول واأله َ م من مصادر العربية بعد ُ
 .وال يصح مناقشة حكم لغوي أو مقاربته دون استقراء ما جاء فيه. القرآن الكريم

وردت أسامء اجلهات األربع عند شعراء عرص االحتجاج مضافة منسوبة 
 : عرشة مرة وهيست
 )١٠٢ديوانه : (قال زهري بن أيب سلمى −

ِفــال لكــان إىل وادي الغــامر فــال ُ ُ 
 

ـــي ســـ  َرشق ُّ ْ ـــالَ ـــد ْلمى ف ُفي ْ ـــالَ ُرهـــم  ف َ ِ 
 

 )١٦٧رشح ديوانه (وقال زهري بن أيب سلمى  −
ــالوا إن مــرشبكم ــم اســتمروا وق ِث َ ْ َ ُّ 

 

ُمـــاء بـــرشقي ســـلمى فيـــد أوركـــك  َ َ َ ِّ ٌَ ٌ ْ َ ْ 
 

 )١٠٥: معجم الشعراء املؤتلف واملختلف: (ة بن محيضة وقال فرو−
  حتمل األجول الذيويصُلَكأن ق

 

َبـــرشقي ســـلمى يـــوم   ِّْ ُجنـــب قـــشامَ ْ َ 
 

                                                            

َّ معجم أخطاء الكتاب−صالح الدين الزعبالوي) ١٠( ُ :٣٠٧. 
 .١٣٩ −١٣٨ ص ٢٠٠٩ يف نيسان ٦٠٥عريب العدد مصطفى اجلوزو, جملة ال. د) ١١(
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و من الشعراء من اسمه عمر(: ّهريَّ وقال عمرو بن أسود التميمي الط−
 ١٩ :  )راحالبن اجل

ٌ ســلمى مــن أميمــة منــزلِّبــرشقي ْ َ 
 

ـــوان الـــصحيفة طاســـم   ُقـــديم كعن
 

 )٥٢: ديوانه: (وقال لبيد −
ٌوباجلر من رشقي حـرس حمـارب َُ ٍ ْ ِّ ِّ َْ َ 

 

ـــج  ـــوم حمـــرتش ـــن الق ـــد م ُاع وذو عق َ ْ ُ َِ ْ ٌ 
 

 )٨١: ديوانه: (وقال الشامخ الذبياين −
ـــت ُفأيقن ْ َ ْ ـــاَّ أنَ ُ أن ذا هـــاش منيته َّ ِ ِ ٍ 

 

ُوأن رشقـــــــي إحلـــــــيالء مـــــــشغول  ُ ْ َ َ َِّ ْ 
 

 )٣٩: ديوانه (:وقال طفيل الغنوي −
ٌفلـــام بـــدا حـــزم القنـــان وصـــارة َ َُ ْ َ 

 

ـــلمى بم  ـــي س ـــن رشق َووازن م ُ ّْ َّ ـــبَ ِنك ْ 
 

 )١٦٥/ ١ديوانه : (جريروقال  −
َهبت ش َّ ُامال فذكرى ما ذكرتكمَ ْ َ َْ ِ ً 

 

ـــا  ـــي حوارن ـــي رشق ـــصفاة الت ـــد ال َّعن َّ 
 

 )٢٦: ديوانه: (وقال الفرزدق −
ُقيدت له من قصور الشام ضمرها َّ ُ َ ِ 

 

ْيطلــــبن رشقــــي أرض بعــــد تغريــــب  َ ٍ َّ َ ْ َُ ْ 
 

 )٢٣٧: ديوانه: (وقال األخطل −
ٍوملا علـون األرض رشقـي معلـق ِ ْ ُْ َّ ْ َ َ َ َّ 

 

َرضحــن احلــىص احل  َ َ ْ َ ــانَ ــل مك َّمــيص ك ُ َّ ْ 
 

 )٢٢١: ديوانه: (وقال عمرو بن كلثوم −
ْيكــــون ثفاهلــــا رشقــــي نجــــد َ َّ ِ ُِ 

 

ْوهل  ُوهتــــــــــا قــــــــــَ ُ َضاعة أمجعينــــــــــاَ َ 
 

 )١٤٠: ديوانه: (َّوقال كثري عزة −
ْقوارض حضني َ ْ َُ ِ بطنَ ْ ً ينبع غـدوةَ َْ َ ُ ُُ ْ 

 

ُقواصــــد رشقـــــي العنـــــاقني عريهـــــا  ِ ْ َ ََ َُّ 
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َّوقال الطرماح −  )٥٦: انهديو: (ِّ
ٍفخــرت بيــوم العقــر رشقــي بابــل َّ ِْ ْ ََ َ َ 

 

ـــــه متـــــيم وقلـــــت  ـــــت في ِوقـــــد جبن َّ َ ٌ َ ُ َ 
 

 )١٧٣: ديوانه: (وقال األعشى −
 ُوما جعل الـرمحن بيتـك يف العـال

 

َّبأجيـــــاد غـــــريب الـــــصفا واملحـــــرم  َّ ِ 
 

 )٨٦٠/ ٢: ديوانه : (َّوقال ذو الرمة −
َّفاض القنع غريب واسطتبحيث اس ْ ِ 

 

ــــ  ــــاء وجم َّهن َ ــــاطً ــــب األب  ُحت يف الكثي
 

, ًا عرشة مرة أيضَّستكام وردت أسامء اجلهات األربع جمردة من النسبة 
 :وهي
 )٢٧: ديوانه: (قال احلطيئة −

ْورعت جنوب السد ِّ َْ ًر حوال كامالَ ً 
 

ــــا الكــــور  ــــزل عنه ــــي ي ُواحلــــزن فه ُّ َ ْ َ 
 

 )١٨٢: ديوانه: (وقال حاتم الطائي −
ًسقى اهللا رب الناس سحا  َّ  ًوديمةَُّ

 

ـــر  ـــآب إىل زغ ـــن م ـــرساة م ـــوب ال ْجن ََّ ُ َ 
 

 )٢٣٦: ٢: ديوان اهلذليني: (ي وقال صخر الغ−
ـــــة ـــــو أمي ـــــو أن أصـــــحايب بن  َّل

 

ــــــشامية  ــــــة ال ــــــوب نخل ــــــل جن َّأه ََ ِ ُ 
 

 )٣٧: ديوانه(َّوقال الشامخ الذبياين  −
ٍوخفت خباها من جنـوب عنيـزة َِ َّ َ 

 

َكــام خــف مــن نيــل املراعــي حفريهــا  ْ َ َّ َ 
 

 )٣٢: ديوانه: ( النابغة اجلعديوقال −
ـــــن حلـــــى اهللا رب ُّوقل ََ ـــــادُ  ِ العب

 

ــــــــس  ــــــــوب ال ِّجن ــــــــرتَ َخال إىل ي  َبَ
 

 )٦٤/ ٣٨ (:وقال عامر بن الطفيل −
ِّوسعت شيوخ احلـي بـني  َْ  سـويقةَ

 

ـــشامئل  ـــل ال ـــر مي ـــوب الفه ـــني جن ْوب ِ 
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 )١١٤: ديوانه: (وقال كعب بن زهري −
ٍن جنـــوب إيـــرْفـــِمـــن الالئـــي أل ْ َِ 

 

ِ هلــــــن مــــــن ســــــبت نعــــــاالكــــــأن  َِ ْ َّ 
 

 )٤٨: بياألمثال للمفضل الض: (وقال قيس بن زهري −
َ جنــوب موًالــن هتبطــي أبــد  ْيــسلَُ

 

ـــــــــرت  ـــــــــا قراق َوقف َ ـــــــــاألمراراْنيَ  ْ ف
 

 )٣١٢: ٢ هديوان: (وقال جرير −
ــب ــت تغل َنبئ ْ ــدون صــليبهمُ   يعب

 

ـــــــاخر  ـــــــوب امل ـــــــالرقمتني إىل جن َب ْ ََّ 
 

 )١١٨: ديوانه(وقال نصيب بن رباح  −
 ُّ وحملهاَّ الرشى من صائفَجنوب

 

ـــــ  ُجن ـــــسوائلهَ ـــــل رهـــــوه ف ُوب اجلبي َ َ ُُ ْ َ َْ 
 

 )١٧١: ديوانه: (وقال الطرماح −
ْقوم هلم بعـد رش  ِق األرض مغرهبـاَ

 

َســــــق أهــــــل األرض يف كبــــــدابتإذا   َ ُ ْ َ 
 

َّ عزةِّوقال كثري −  )٣١٣: ديوانه: (َ
ِفام بني رشق األرض والغـرب كلهـا ْ َ 

 

 َ مــــن فــــصيح وأعجــــمٍمنــــاد ينــــادي 
 

 ) ٨٣: ديوانه: (وقال طرفة بن العبد −
ــةوأنــت عــىل األدنــى شــامل   َّعري

 

ــــــزو  ــــــلشــــــآمية ت  ي الوجــــــوه بلي
 

 )١٧٧: ٥: العقد الفريد(يد  وقال هند بن خالد بن صخر بن الرش−
ــرد جــرد ــوب الف ــا مــن جن ْجلبن ُْ ْ ََ  ًاَ

 

َكطـــــــري املـــــــاء غلـــــــس ل  َّ َ ِ ْ  رودُلـــــــوَ
 

 )٢٢٦: نهديوا: (وقال النابغة −
ــــازيل وبــــالد قــــومي  فــــإن من

 

ــضاب  ــك كاهل ــا هنال ــوب قف  َجن
 

 ْيَمتع يرثي عينه كللرجل من بني قريوأورد اجلاحظ يف كتاب احليوان 
 : منسوبة مرة وجمردة مرة يف بيت واحد فقال,)رشق وغرب(
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َلقد طفت رشقي البالد وغرهبـا − ْ ََّ ِ ُ 
 

ــــب  ــــأعيى عــــيل الطــــب واملتطب ِّف ُّ ََ َ ُ َّ ْ)١٢( 
 

ُّالتنَبها جيدر ومم َجنوب وشامل( إليه هو أن َّ وردت عرشات املرات يف الشعر ) َ
 .االحتجاجي ولكن بمعنى الريح اجلنوبية والريح الشاملية وليس بمعنى اجلهة

 :اجلهات األربع يف احلديث النبوي الرشيف) ٢
, منسوبة يف احلديث الرشيف عن نزول عيسى ) ّرشقي(وردت كلمة 

 .)١٣(»َّ بن مريم عند املنارة البيضاء رشقي دمشقىزل عيسين«: يف قوله 
 .احهو فقد تكررت هذه الكلمة مئات املرات يف كتب احلديث ورش لذلكًاوتبع

ٍّومل يرو احلديث يف أي َ , ومل يرد من اجلهات )رشق دمشق( منها بعبارة ُْ
 .ُاألربع يف احلديث الرشيف غريها

 :اجلهات األربع يف كتب الرتاث) ٣
الكتاب لسيبويه, : وقد اخرتنا أربعة منها هي: كتب النحاة واللغويني −١

ورشح الكافية الشافية البن مالك, والبحر املحيط أليب حيان األندليس, 
 .والفروق يف اللغة أليب هالل العسكري

ْوقد عددنا  َ  , وإن كان يف األصل كتاب تفسري,يف كتب النحو) البحر املحيط(َ
ُّ جعلت الكثريين يعدونه من كتب النحودقيقةام نحوية  ما فيه من أحكلكثرة ُ َ. 
 :وردت أسامء اجلهات منسوبة ثالث مرات وهي: كتاب سيبويه •
ّ رشقي الدار وغريب الدار, فجعله ظرف,ِّمثل ذات اليمني وذات الشامل« −  ًاّ

                                                            

 .١٥١: ٧:  كتاب احليوان–اجلاحظ ) ١٢(
 .٢٢٤: ١٥. بشار عواد معروف. ّهتذيب الكامل للمزي, حتقيق د) ١٣(
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 .)١٤(»ّرشقي املسجد: وقال بعضهم... وغري ظرف
 .َّد هذه األسامء ال منسوبة وال جمردةمل تر: رشح الكافية الشافية البن مالك •
وردت اجلهات األربع منسوبة : البحر املحيط أليب حيان األندليس •

 وقال قتادة«, )١٥(»َّوألن الكعبة تقع غريب بيت املقدس«: مرتني هي قوله
 .)١٦(»ّغريب اجلبل: ]ه١١٨ت[

َبلغ رشق البالد وغرهبا«: وردت جمردة من النسبة مخس مرات هي ْ َ«)١٧( ,
 .)١٩(»وذلك يف رشق البالد وغرهبا«, )١٨(»يست من رشق األرضل«

مل ترد أسامء اجلهات : كتاب الفروق يف اللغة أليب هالل العسكري •
 . وال مضافة منسوبة أو غري منسوبةاألربع يف الكتاب ال جمردة من اإلضافة,

 :ويلحظ يف استعامل النحاة واللغويني إياها ما ييل
 .مرات) ٥( وجمردة من النسبة مرات) ٥( استعملت اجلهات منسوبة −
 عندما جردت من النسبة كانت مضافة ملكان عام هو األرض أو البالد, −

 , أو ملا هي جزء منه كاملسجد أو اجلبل,سبت كانت مضافة ملكان خاصُوعندما ن
ٍصال باملضاف إليه, وإن كانت يف عبارة أيب حيان األندليس ّأي كانت تدل عىل ات

                                                            
 .٤٤: ١سيبويه الكتاب ) ١٤(
 .١١: ٢البحر املحيط : أبو حيان) ١٥(
 .٣٠٩: ٨البحر املحيط, : أبو حيان) ١٦(
 .١٠٦: ٧ط, أبو حيان, البحر املحي) ١٧(
 .٤٦: ٨أبو حيان, البحر املحيط, ) ١٨(
 .٤٩٣: ٩أبو حيان, البحر املحيط, ) ١٩(
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 . ّمن داللتها عىل اتصال مكاينال روحي وقيمي أكثر تدل عىل اتص
 إن النحاة مل يذكروا هذه الكلامت يف مبحث ظرف املكان, ومل يتعرضوا −

 .هلذه املسألة يف كتبهم
 : كتب الرتاث العلمي املختص−٢

  والتاريخ, ألهنا ألصق املصنَّفات بذكر اجلهاتونعني هبا كتب اجلغرافية
) ه٤٧٨(معجم ما استعجم للبكري : بعة منها هياألربع, وقد اخرتنا أر

ونزهة املشتاق يف اخرتاق اآلفاق ). ه٦٢٦(ومعجم البلدان لياقوت احلموي 
 ).ه٨٤٥(ل امللوك للمقريزي َوُ, والسلوك ملعرفة ود)ه٥٦٠(لإلدرييس 

 :وكانت حصيلة اإلحصاء فيها كام ييل
ببالد عبادان «: مرة ومنها) ٣٧٨( وردت اجلهات األربع مضافة منسوبة −أ

ّويف رشقي «, )٢١(»ّوسوسة الصني عىل رشقي هنر مهدان«, )٢٠(» دجلةّمن رشقي
ّومن شاميل «, )٢٤(»ّغريب النيل«, )٢٣(»ّرشقي دمشق«, )٢٢(»جزيرة يابسة

 .)٢٦(»ّاسم قرية يف جنويب حلب: أندرين«, )٢٥(»ْمياطُد
                                                            

 .١٩٨: ١البكري, معجم ما استعجم ) ٢٠(
 .٢١٠: ١اإلدرييس, نزهة املشتاق ) ٢١(
 .٥٨٢: ٢املصدر السابق ) ٢٢(
 .١١٦٠: ٣املقريزي, السلوك ملعرفة دول امللوك) ٢٣(
 .٢٢٤: ١املصدر السابق ) ٢٤(
 .١٩٦: ١اقوت احلموي, معجم البلدان ي) ٢٥(
 .٢٦٠: ١املصدر السابق ) ٢٦(
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: امرة, ومنه) ٤٧(وردت اجلهات األربع مضافة جمردة من النسبة  −ب
ارب يلبغا املجنون رشق ح«, )٢٧(»بعض بالد احلبشة جنوب أرض التاجوين«

ْبشرباط«, )٢٩(»ِألنه عن شامل الكعبة« ,)٢٨(»أبويط  .)٣٠(»حصن يف غرب األندلس: ِ
وواضح من هذا أن اجلهات األربع وردت منسوبة يف استعامل املختصني 

 .لنسبةالعلميني القدامى نحو ثامنية أضعاف استعامهلا جمردة من ا
 : كتب الرتاث العام−٣

َّوقد تتبعنا جمموعة كبرية . ونعني هبا كتب األدب والفقه والرتاجم ونحوها
ّمنها حتى القرن اهلجري العارش وملا كان البحث عن أسامء اجلهات األربع يف 

 حتى مع االستعانة باملكتبات اإللكرتونية, فقد اخرتنا ًاكل تلك الكتب صعب
َّرشقي مك(عبارات  ْة ورشّ ّق مكة, وغريب مكة وغرب مكة, وشاميلَ ِ ِ مكة وشامل ّ

ّمكة, وجنويب مكة وجنوب مكة  :فكانت النتيجة كام ييل). َّ
 :, وأمهها)٣١(مرة) ٤١(سامء اجلهات األربع منسوبة مضافة إىل مكة  وردت أ−أ
 .)٣٢(»َّ غريب مكةً مكة وقسامَّ رشقيًألن األرض إذا قسمت قسمني قسام« −
َّلدح واد غريب مكةَب«, )٣٣(»ّهم يف غريب مكةفقبور« − ٍ َ ْ«)٣٤(. 

                                                            

 .٣٢: ١اإلدرييس, نزهة املشتاق ) ٢٧(
 .١٠١٧٢٠: ٣املقريزي, السلوك ملعرفة ودل امللوك ) ٢٨(
 .١٤٠١: ٢البكري, معجم ما استعجم ) ٢٩(
 .٤٢٤: ١ياقوت احلموي, معجم البلدان ) ٣٠(
 .ِّؤلف واحد كام يف البداية والنهاية وفتح الباريّمل نعتد باملكررات إذا كانت عند م) ٣١(
 .٤٥٩: ٣ابن تيمية, رشح عمدة الفقه ) ٣٢(
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  .)٣٥(»َّم فهو ميقات أهل اليمن وهو مكان جنويب مكةَلْمَلَأما ي« −
َّويلحظ أن اجلهات املنسوبة دلت غالب َّ عىل مكان متصل بام أضيفت إليهًاَ ُ. 

 :مرة, وأمهها) ٤٠( وردت أسامء اجلهات جمردة من النسبة مضافة إىل مكة −ب
َوهو ما قابل رشق مكة من البالد« ,)٣٦(»قرن املنازل رشق مكة« − ْ َ«)٣٧(. 
ْسط الشام كدمشق وما واالها شامل مكة من غري ميلَوو« − َ ََ ِ«)٣٨(. 
َّيلملم هو جبل من جبال هتامة عىل مرحلتني من مكة, وقال ابن حزم« − ٌ َ َْ َ :

 .)٣٩(»هو جنوب مكة
َّ دلت عىل مكان هو خارج مكة ُويلحظ أن اجلهات األربع يف هذه العبارات َّ

 .ًوليس متصال هبا
 :داللة االسم املنسوب يف العربية: ًارابع

فإذا كان االسم صفة ففي النسبة معنى املبالغة يف ... يف النسبة معنى الصفة«
. )٤٠ (»)ّأمحري(فإذا أرادوا املبالغة يف وصفه باحلمرة قالوا ) أمحر: (الصفة, قالوا

                                                            

 . ٤٠١: ٢القرطبي, اجلامع ألحكام القرون )  ٣٣(
 . ٦٢: ١ابن حجر العسقالين, فتح الباري )  ٣٤(
 .٣٤١: ٢ابن نجيم احلنفي, البحر الرائق رشح كنز الدقائق ) ٣٥(
 .٢١٩: ٢. ة القاري يف رشح صحيح البخاريبدر الدين العيني, عمد) ٣٦(
 .١٥٢: ١ابن حجر العسقالين, فتح الباري ) ٣٧(
 .٥٢: ٤املقريزي, املواعظ واالعتبار ) ٣٨(
 .١٤٠: ٩بدر الدين العيني, عمدة القاري يف رشح صحيح البخاري ) ٣٩(
 .٢:٧١الغالييني, جامع الدروس العربية ) ٤٠(
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ُف ال تطلق عىل النعت بل عىل املشتقات كاسم الفاعل والصفة يف علم الرص
شتمل عىل ويعترب االسم امل«... واسم املفعول والصفة املشبهة واالسم املنسوب

ًال باملشتق أي يف حكمه لتضمنه معنى املشتق, إذ معناه املنسوب َّؤوياء النسب م
ة جرى جمرى أردت الصفٌّوكذلك أقريش أبواك? إذا «: قال سيبويه. )٤١(»إىل كذا

َحسن وكريم أي جمرى الصفة املشبهة يف عملها, فريفع ما بعده عىل . )٤٢(»َ
 .)٤٣(الفاعلية كالصفة املشبهة أو نائب الفاعل كاسم املفعول

 ;أهم ما يلحظ يف االسم املنسوب داللته عىل االتصال باملنسوب إليهولكن 
َ, ال بد أن يفهم أ)ّحممدي( لفظ فمن يسمع« ّالدال عىل ) حممد( مها ًامرين معَّ

َّمسمى, ويشء آخر منسوب إىل حممد, أي متصل به بطريقة من طرق  َّ َ ٍُ
َّأي هو يدل عىل يشء ومتعل .)٤٤(»االتصال َُّ َ ُ ٍ قه, كسائر املشتقات من اسم فاعل َ
ْ مها الزهد مطلقًافكلمة زاهد تدل عىل أمرين مع«ونحوه,  ْ والذات التي فعلته ًاُّ َ َ َ

 ًا مها العدل مطلقًاتدل عىل أمرين مع) عادل( وكذا كلمة أو ينسب إليها,
ْوالذات التي فعلته أو ينسب إليها َ َ  لكونه − , وكذا االسم املنسوب فهو)٤٥(»َ

 .ٍ يدل عىل اسم وعىل يشء متصل به يف وقت واحد−صفة 
ال يصح إال إذا ) ّيإنه دمشق (:ويبنى عىل ما سبق أن قولنا عن موضع ما

                                                            

 .٧١٤ −٧١٣: ٤عباس حسن, النحو الوايف ) ٤١(
 .٢٤٣: ١سيبويه, الكتاب ) ٤٢(
 .٧٢: ٢ينظر الغالييني, جامع الدروس العربية ) ٤٣(
 .٧١٣: ٤ النحو الوايف −عباس حسن) ٤٤(
 .٢٣٩: ٣عباس حسن, النحو الوايف ) ٤٥(
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ال يصح إال إذا كان ) ّإنه مرصي(مشق, وكذا قولنا عن موضع حياء دكان ضمن أ
ْ ضمن حدود مرصًاا املوضع واقعهذ َّواإلضافة سمى ر للتشاكل بني النسبة وبالنظ .ِ

 وعندما .)٤٦(»هذا باب اإلضافة وهو باب النسبة«:  فقالً إضافةَسيبويه النسبة
َّحدت اإلضافة قيل  .)٤٧(»اجلرهي نسبة بني اسمني عىل تقدير حرف «: ُ

 :الداللة اإلحصائية للجهات األربع املضافة منسوبة وجمردة: ًاخامس
, الشعر القديم واحلديث الرشيف(ية  إىل الشواهد االحتجاجبالعودة

مرة ) ٢١( أن أسامء اجلهات األربع وردت  يلحظ)واألثر وكالم العرب
بة  للمنسو%٥٦.٨مرة أي بنسبة ) ١٦(منسوبة, ووردت جمردة من النسبة 

 .للمجردة من النسبة% ٤٣.٢و
أما يف كالم ما بعد عرص االحتجاج إىل حدود القرن العارش اهلجري فقد 

مرة, أي ) ٤٦(مرة وجمردة من النسبة ) ٣٧٤(وردت اجلهات األربع منسوبة 
 .)٤٨(للمجردة من النسبة% ١١للمنسوبة و% ٨٩بنسبة 

 عمدنا إىل جملتني ثني يف استعامل اجلهات األربعَدْحُوملعرفة اجتاه امل
 منها, وذلك من خالل ًا, وأحصينا ما جاء يف مئة ومخسني عدد)٤٩(معارصتني

 :فكانت النتيجة ما ييل. بحث يف مكتبة إلكرتونية
َّرشقي كذا  (مثل استعملت اجلهات األربع منسوبة مضافة يف عبارات من −

                                                            

 .٢٤٩: ١سيبويه, الكتاب ) ٤٦(
 .٢٠٥: ٣الغالييني, جامع الدروس العربية ) ٤٧(
 .دا كتب الرتاث العلمي املختصأي كتب ما بعد عرص االحتجاج, ما ع) ٤٨(
 ).١٠٠ −١(وجملة البيان األعداد ) ٥٠ −١(مها جملة الراصد األعداد ) ٤٩(
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رشق كذا وغرب  (من مثلواستعملت جمردة من النسبة .  مرة)١٥٩(نحو ) َّوغريب كذا
ونسبة استعامهلا % ١٤.٥, وهبذا تكون نسبة استعامهلا منسوبة َّمرة) ٩٣٩ ( نحو )كذا

زيد عىل مخسة أضعاف  ت جمردة من النسبةأي إن نسبة استعامهلا% ٨٥.٥جمردة من النسبة 
 .ذلك إىل ميل املعارصين إىل االختصار والتبسيط ما أمكنيعود استعامهلا منسوبة, و

 ثمة داللة أخرى هامة يف كالم عرص  جانب هذه الداللة العددية إىلولكن
االحتجاج, وهي أن أسامء اجلهات األربع عندما وردت منسوبة كانت تدل عىل 

 األحد ففي املواضع; ليه واملنسوب إليه وهو املضاف إاتصال مكاين بني املنسوب
 ًاّتصل مكاني كانت اإلضافة ملا هو جزء ممنسوبةالتي وردت فيها والعرشين 

ّرشقي دمشق, رشقي( نحو ًا موضعة عرشثامنيباملنسوب إليه يف   ّ سلمى, غريبّ
َّرشقي «:  مضافة ملكان عام مهاثالث مرات ووردت »ّالصفا, غريب واسط

 . لبعض بني قريع» البالد وغرهباَّوقد طفت رشقي« يف قول الفرزدق, و»ٍأرض
 كانت ,هات جمردة من النسبة التي جاءت أسامء اجلة عرشستويف املواضع ال

َجنوب ( – مواضع هي ثامنيةليه يف فيها ملكان خمصوص متصل باملنسوب إاإلضافة 
َنخلة,  ْ ْ السدر, جنوب عنيزة, جنوب إيِجنوب املاخر, جنوبَ ِ ْ َرية, جنوب  شامل عٍرِّ َّ

َّوردت مضافة إىل مكان عام غري خمصص مثل األرض والبالد و ,)َالفرد جنوب قنا
ت رشقي البالد ْفُلقد ط( ونحو ,)بعد رشق األرض مغرهبا(امنية مواضع نحو يف ث

َوغرهبا ْ  : كقول قيس بن زهريَّدد ولكنه غري حم خاص, أو مضافة ملكان)َ
ٍ جنـوب مويـسلًالن هتبطي أبـد« َ 

 

ـــــــــرتني  ـــــــــا قراق ْوقن ـــــــــاألمرارَ  » ف
 

 : وقول عامر بن الطفيل
ٍت شيوخ احلـي بـني سـويقةَعَوس ْ 

 

ـــوب   ـــني جن ـــشامئلوب ـــل ال ـــر مي  ِالفه
 



  ممدوح خسارة.  د-  ا يف العربيةشرق وشرقي اجلهات األربع واستعماال
  

٦٦١

يغلب استعامل أسامء اجلهات املنسوبة مضافة ملا هي متصلة به, ه َّنأي إ
 .دة من النسبة ملا هي غري متصلة بهَّواملجر
 :الرأي: ًاسادس

َّبعد ما قدمنا من استعامالت القدماء واملعارصين واجتهادات املحدثني 
 :يمكن أن نركن إىل ما ييل

غوية البحتة استعامل أسامء اجلهات األربع  يصح من الوجهة الل−١
ّرشقي دمشق : (ها املضافة املنسوبة واملضافة املجردة من النسبة كأن يقالْيَبصيغت

َورشق دمشق ْ  .ٍك بنسب متقاربة يف لغة االحتجاج, لورود ذل)َ
ِّ إن اللغة العلمية املعارصة تتطلب الدقة العلمية, أي أن نخصص كل صيغة −٢ َّ

ْبعض اليشء ًاُّ يبدو حتكمي قدوإذا كان هذا التخصيص. لةمنهام لدال , إال أنه يسري َّ
املتشاهبات يف وفق أصول العربية التي كانت تلجأ إىل التخصيص للتفريق بني 

ْملا لونه احلمرة وقالت ) األمحر(قالت دالالت الصفة عندما  بالغ ملا هو م) ّاألمحري(ُ
: هرَّ فقالوا يف النسبة إىل الد باحلركاتمة املنسوبة كام فرقوا بني دالالت الكليف محرته,

ّدهري( َللقديم املسن,) َْ ِ ْدهري( وُ  .)٥٠(َّ الذي يعتقد بالدهرللملحد) ُ
ُأما املحدثون من املختصني العلميني فقد خصصوا  َّ ًحتكمياِّ َّ  للرضورة العلمية −ُّ

ّيض ملا يراد نسبته إىل بي«َّ كل صيغة من صيغ النسبة املمكنة, لداللة حمددة, فقالوا −
َوبيضوي أو ب(ضة, ْيَمادة الب ْ ) ّضاينْيَب(ضة, وْيَراد نسبته إىل شكل البُملا ي) ضاويْيََ

                                                            

َدهر: ابن منظور, لسان العرب) ٥٠( َ. 
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ِّصصوا فقط, أن هؤالء العلميني مل خي ويلحظ .)٥١(»ضة وال يطابقهْيَلشكل يشبه الب
ال  ف بغرض الدقة العلمية يف التعبري, قواعد الرصف العريب عنًابل خرجوا أحيان

ٍحرج وال خروج عىل اللغة يف ختصيص كلمة َ  .ها بداللة مقاربةِ ونسبت, بداللةَ
 أن  استعامالت عرص االحتجاج يفً قياسا عىل الغالبولذا فإننا نرى −٣

ٌختصص أسامء اجلهات األربع املضافة املنسوبة ملا هو جزء من املضاف إليه ومتصل َّ ُ ٌ َّ 
 من املضاف ًا املجردة من النسبة ملا ليس جزءَّبه, وأن ختصص أسامء اجلهات املضافة

ًإليه وال متصال به, فنقول مثال  ألن حلب جزء من سورية, ) ّحلب شاميل سورية(ً
َتركية شامل سورية(ونقول  :  سوريةّعا جنويبْرَد(ونقول .  منهاًاألهنا ليست جزء) َّ

هنا ليست أل ,)َاألردن واحلجاز واليمن جنوب سورية: (ونقول) ألهنا جزء منها
 .كذلك

َّأن خيصص ب« جممع القاهرة  عىلوهذا ما كان اقرتحه األستاذ شوقي أمني ُ
 وكذا ما .)٥٢(» عنهٌ يف املضاف إليه, واملجرد ملا هو خارجٌاملنسوب ملا هو داخل

 .ستاذ صالح الدين الزعبالويذهب األ
ام تخصيص أسامء اجلهات املنسوبة بب«عل هذا ما استحسنه جممع القاهرة ول

َّلعل(, أقول )٥٣(»يدخل يف حتديدها, وغري املنسوبة بام خيرج عنها ألن العبارة ) ََ

                                                            
حممد هيثم اخلياط, املصطلحات والرضورة العلمية, املوسم الثقايف السابع للمجمع . د) ٥١(

 .٣٥: األردين
 .١٦٩: ١, كتاب األلفاظ واألساليب جممع اللغة العربية بالقاهرة) ٥٢(
عدنان اخلطيب, تقرير عن مؤمتر جممع القاهرة احلادي واألربعني, جملة جممع دمشق . د) ٥٣(

٤٥٧: ١: ٥٠. 
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التي وردت يف كالم الدكتور عدنان اخلطيب عن استحسان جممع القاهرة 
 . يف حني كانت عبارة األستاذ شوقي أمني واضحة ال لبس فيها,ٌغامضة

ْاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بام علمتنا َ ْ . 
 ادر واملراجعاملص

 تح حممد هبجة البيطار مطبوعات جممع اللغة – أبو الربكات األنباري – أرسار العربية −١
 .١٩٤٥ –العربية بدمشق 

 .م١٩٠٩ – مرص – مطبعة التقدم –ّ املفضل الضبي – أمثال العرب −٢
 −٣ ط– بريوت – دار املعرفة – ابن نجيم احلنفي – البحر الرائق رشح كنز الدقائق −٣

 .م١٩٩٣
يل, بريوت  طبعة صدقي حممد مج– دار الفكر – أبو حيان األندليس –البحر املحيط  −٤

 ).ت. د (١٩٩٢
 دار ابن كثري – ١ ط–عيل أبو زيد .  تح حميي الدين مستو ود– ابن كثري – البداية والنهاية −٥

 .م٢٠٠٧دمشق وبريوت 
 مؤسسة الرسالة بريوت –اد بشار يوسف عو.  تح د–احلافظ املريب  –هتذيب الكامل  −٦

 .م١٩٨٠
 –عبد اهللا بن عبد املحسن الرتكي باملشاركة : القرطبي تح −اجلامع ألحكام القرآن −٧

 .م٢٠٠٦ −١ بريوت ط–مؤسسة الرسالة 
 − صيدا−١٣ املطبعة العرصية احلديثة, ط− مصطفى الغالييني– جامع الدروس العربية −٨

 .م١٩٧٣ −لبنان
 .١٨٩١ بريوت – املطبعة الكاثوليكية –اية أنطون احلايك اليسوعي  بعن−ديوان األخطل −٩

 .م١٩٨٣ −٧ ط− مؤسسة الرسالة− رشح وتعليق حممد حممد حسني−ديوان األعشى −١٠
 .م١٩٩٤ بريوت −١ ط– دار صادر – برشح أيب سعيد السكري ديوان احلطيئة −١١
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 .م١٩٧٢ – دمشق –ربني  مطبعة ط– تح عبد القدوس أبو صالح – ُّديوان ذي الرمة −١٢
درية اخلطيب ولطفي الصقال :  تح– رشح األعلم الشمنرتي – ديوان طرفة بن العبد −١٣

 .م١٩٧٧مطبوعات جممع دمشق 
َّديوان الطرماح −١٤  – دمشق – وزارة الثقافة واإلرشاد القومي –عزة حسن . د:  تح– ِّ

 .م١٩٦٨
 −١ ط–ن فالح أوغيل دار صادر حسا:  تح– ديوان الطفيل الغنوي برشح األصمعي −١٥

 .م١٩٩٧بريوت 
َّ ديوان الشامخ الغ−١٦  .ه١٣١٢ − مرص– مطبعة دار السعادة –طفاين برشح الشنقيطي َّ
 .م١٩٧٩ – دار صادر – ديوان عامر بن الطفيل −١٧
 جدة −١ النادي األديب بجدة ط– تح أيمن ميدان −عمرو بن كلثوم التغلبي  ديوان−١٨

 .م١٩٩٢
 لبنان – دار الكتب العلمية احلديثة –ضبط ورشح عيل فاعور  −ن الفرزدقديوا  −١٩

 .م١٩٧٨
 .م١٩٩٤ بريوت −١ ط– دار صادر – رشح عدنان الدرويش −َّديوان كثري عزة −٢٠
 .م١٩٦٢ الكويت – وزارة الثقافة واإلرشاد –إحسان عباس : تح −ديوان لبيد  −٢١
 .م١٩٦٤ دمشق ١ ط−ي للطباعة والنرش املكتب اإلسالم−ديوان النابغة اجلعدي −٢٢
 الدار القومية للطباعة والنرش – ثعلب صنعة :رشح ديوان زهري بن أيب سلمى −٢٣

 .م١٩٦٤
 .م١٩٥٠ دار الكتب املرصية –ديوان اهلذليني  −٢٤
 دار الفكر –شكري فيصل . د:  تح–صنعة ابن السكيت  –ديوان النابغة الذبياين  −٢٥

 ).ت.د(
 . موقع شبكة املشكاة اإلسالمية اإللكرتوين–َّ ابن تيمية –لفقه رشح عمدة ا −٢٦
طبعة دار  –سعيد عبد الفتاح عاشور :  تح– املقريزي – السلوك ملعرفة دول امللوك −٢٧
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 .م١٩٧٢ −١٩٧١الكتب 
 ).ت.د (٢ ط– نرش حممد مصطفى زيادة – املقريزي –السلوك ملعرفة دول امللوك  −٢٨
ّالريض األسرتاباذي, وهبامشه حاشية للسيد الرشيف  –حو رشح الكافية يف الن −٢٩

 .ه١٣٤٤ −  منشورات املكتبة املرتضوية −اجلرجاين 
 −٢ ط– مكتبة اخلانجي –عادل سليامن مجال :  تح– م بن عبد اهللا الطائيشعر حات −٣٠

 .م١٩٩٠مرص 
 بريوت – ١ دار الكتب العلمية ط–تح فخر الدين قباوة  –شعر زهري بن أيب سلمى  −٣١

 .م١٩٩٢
 قراقو −٣٨ جملد – الرساالت – املجمع العلمي البولوين – شعر كعب بن زهري −٣٢

 .م١٩٥٠
 – بغداد – مطبعة الرشاد –داوود سلوم .  مجع وتقديم د–شعر نصيب بن رباح  −٣٣

 .م١٩٦٩
ف  مطبعة جلنة التألي– رتبه وضبطه أمحد أمني ورفاقه – ابن عبد ربه − العقد الفريد  −٣٤

 .م١٩٤٦والنرش القاهرة 
دون مكان ( دار الفكر – بدر الدين العيني – عمدة القاري يف رشح صحيح البخاري −٣٥

 .)وال تاريخ
 ).ت.د( − بيت األفكار الدولية  −ابن حجر العسقالين  − فتح الباري −٣٦
 . الفريوزآبادي −القاموس املحيط −٣٧
 . بريوت– عامل الكتب – تح عبد السالم هارون –سيبويه  −الكتاب −٣٨
 القاهرة – اجلزء األول – جممع اللغة العربية بالقاهرة – كتاب األلفاظ واألساليب −٣٩

 .م١٩٧٧
 –عبد السالم هارون :  تح– مكتبة مصطفى البايب احللبي – كتاب احليوان للجاحظ −٤٠

 .م١٩٤٥ –مرص 
 . ابن منظور– لسان العرب −٤١
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 .م١٩٧٥ نيسان  ١/ ٥٠بدمشق جملة جممع اللغة العربية  −٤٢
 .م٢٠٠٩ نيسان – ٦١٥العدد  –جملة العريب  −٤٣
مكي احلسني .  تدقيق وإخراج د–صالح الدين الزعبالوي  –معجم أخطاء الكتاب  −٤٤

 .م٢٠٠٦ دمشق −١ ط−دار الثقافة والرتاث. مروان البواب. وأ
 .م١٩٧٧ بريوت – دار صادر – ياقوت احلموي −  معجم البلدان −٤٥
 تح عبد العزيز بن ناظر املانع, مكتبة − عمرو من الشعراء البن اجلراحمن اسمه  −٤٦

 .م١٩٩١ ١اخلانجي بالقاهرة ط
 ).ت.د( بريوت − عامل الكتب –َّ تح مصطفى السقا – البكري – معجم ما استعجم −٤٧
 . جممع اللغة العربية بالقاهرة– املعجم الوسيط −٤٨
 معهد الدراسات العربية –  حممد عيل النجار– غوية الشائعةحمارضات عن األخطاء الل −٤٩

 .م١٩٥٩العالية 
 ).ه١٣٥٤( القاهرة – مكتبة القديس  −  اآلمدي– معجم الشعراء واملؤتلف واملختلف −٥٠
 ).ت.د( دار املعارف بمرص – عباس حسن –النحو الوايف  −٥١
 .م١٩٨٩ بريوت ١ ط−لكتب عامل ا– اإلدرييس – نزهة املشتاق يف اخرتاق اآلفاق −٥٢
 لندن – مؤسسة الفرقان –أيمن فؤاد السيد .  تح د– املقريزي −املواعظ واالعتبار −٥٣

 .م٢٠٠٢
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ّالتعريب الفكري واللغوي للعلوم األساسية والتطبيقية ّ ّ ّ ُّ ّ 
 ّاملفهوم والرضورات واألدوات

 
 )∗(عيسى العاكوب. د

  

 :ّيف فضاء القضية
ًيعني التعريب يف املعنى الذي نقصد إليه يف هذه الورقة جعل العربية لغة  ّ ْ َ َُ ّ

ّللتفكر والتصور والتخيل ّ ّ ولغة للتدريس والبحث العلمي,ّ  واإلنشاء والتأليف يف ,ً
ّاألفرع الدراسية املختلفة للعلوم األساسية والتطبيقية يف اجلامعات ومؤسسات  ّ ّ ّ

ّالبحث العلمي العربية َفقد ظلت العربية ردحا من الزمن لغة احلياة املائجة . ّ ًُ ّ ّ
ّبالتفكري واإلبداع واإلنتاج املعنوي واملادي والتعامل اليومي ّ ّ سالم وكان لعلامء اإل. ّ

َيف أعرص االزدهار العريب اإلسالمي أن هيضموا علوم األقدمني يف أصقاع األرض  ِّ ّ
ّجمتمعة, وأن ينقلوها إىل لغتهم العربية, لتتداوهلا أجيال من املتعلمني يف لغتها  ٌ ّ ً
ّالعربية, وتدرك دقائقها وعنارصها, وتضيف إليها يف مسرية احلياة العلمية العربية  ّ َّ َ َ

                                                           
 .عضو جممع اللغة العربية بدمشق) ∗(



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

  

٦٦٨

ً منجزات علمية كثريةّاإلسالمية ّ ُ حفظتها لنا الكتب املخطوطة التي وصل إلينا ,ٍ ُ
ّشطر منها ال يستهان به يف ختصصات خمتلفة ُ َوقد تكون لدى العرب عرب التاريخ . ٌ ّ

ّتقليد راسخ يف لغة العلم يورث الفكر والدقائق العلمية بلغة علمية متخصصة ّ ُّ ْ ُّ ٌَ ِ ِِّ ٌ, 
ْخلاصة بكل علم من علوم الزمان الذي كانت فيهّتراعي التعابري االصطالحية ا ِّ ّ .

ّوألنه قيض ألمة العرب أن تغدو وريثة حضارات العامل القديمة, اليونانية واهلندية  ّ َِّ َ ُّ
َوالفارسية واآلرامية, وأن تستوعب لغتهم العربية علوم هذا العامل, عمل ذلك عىل  ِ َ َ ُ ّ ّ ُّ

ّارتقاء احلياة العلمية العربية وازدهار ّها زمنًا غري يسري, وعىل نامء اللغة العربية نفسها ّ ّ َ
ّواتساع نطاق معاجلتها العلمية والفكرية وثراء معجمها اللغوي ّ ّّ ّ. 

ٍلكنّه أتى عىل العرب حني من الدهر انشغلوا فيه بمواجهة محالت متوالية  ّ ٌ
َاستهدفت وجودهم وحمقهم ْ َ ّ وتغييب كل ما من شأنه أن يبقيهم أمة حي,َ ُ ًَ ّ ًة تتفاعل ّ

ِّمع العامل; تأخذ منه ما تنتفع به, وتقدم إليه ما يمكن أن يكون يف حاجة إليه وقد . َ
ِّاستفاق العرب بعد سبات دام طويال ليجدوا أنفسهم أمام عامل متقدم جدا  ٍ َ َ ًُ ٍ ُ

ّعليهم يف مسالك العلوم األساسية والتطبيقية ُوهو عامل فرض عليهم أن . ّ ٌ َ
ّته العلمية وتقاليده الراسخة يف املعارف املختلفة ومآثره َيستفيدوا من منجزا ّ
ُاملدونة بلغاته هو ِّّواملستلزم األول للحاق بركب هذا العامل املتقدم علميا . ّ َ ّ ُ ُ هو َ

ّتعليم أبناء العرب العلوم األساسية والتطبيقية األجنبية بلغتهم العربية; ألن  ّ ّ ّ ُّ َ ُ
ّاألمر كام يقول عامل غريب أسه ٌ ّم يف إدخال علوم الغرب الطبية إىل البيئة العلمية ِ ّ ّ

ّالعربية منذ وقت مبكر ُالتعليم بلغة أجنبية ال حتص«: ّ ّ ُ ُل منه الفائدة املنشودة, كام ُ
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ُال ينتج عنه توطني العلم أو تعميم نفعه ْ ِ ُ« )١(. 
 :ُوستقف هذه الورقة عند النّقاط اآلتية

ِ شمس العربية التي لن تأفل− ١ ّ ُ َ. 
ِّ أهلية العربية ألن تكون لغة العلم والتعليم والبحث العلمي والتقانة− ٢ ّّ ْ ِ َ ُّ ّ. 
 :ّ التعريب املنشود يف هذه الورقة− ٣
ّ التعريب الفكري − ّ. 
ّ التعريب اللغوي − ّ. 
 .ّ رضورات هذا التعريب− ٤
 .ّ أدوات هذا التعريب−٥
ّ خالصة وحمصل هنائي− ٦ َّ. 

 . مناسب من التفصيلٍ النقاط بقدرهذهوسنتناول 
ًأوال  ّ شمس العربية التي لن تأفل−ّ ُ: 

ًيدنو االمتداد الزماين الستعامل هذه اللغة الرشيفة من الستة عرش قرنا,  ّ ّ ّ ّ ُ
ّقيض هلا فيه أن تشهد أعصارا من االزدهار والنّامء وفرتات من الركود واجلمود ًٍ ّ ُ .

ّلكنّها عىل امتداد هذا األفق الزماين املديد اك ّتسبت من املتحدثني هبا من غري ّ
ِوكان لتنوع أجناس الطارئني عليها واختالف . ٌأهلها ما مل تكتسبه لغات كثرية ّ ِ ّ

                                                           
ّ هذا القول للسيد كلوت)١( ّ, الطبيب الفرنيس الذي كلفه حممد عيل باإلرشاف عىل )م١٨٦٨ـ  ١٧٩٣( بك ُ ّّ ّ

ٌالتعريب, جهود وآفاق, دار اهلجرة يف دمشق : قاسم سارة: انظر يف شأنه. ّمدرسة الطب يف مرص ُ
ّأزمة التعريب, مركز األهرام :  وما بعد; وحممود فوزي املناوي٥٣م, ص ١٩٨٩/ ه١٤٠٩وبريوت, 
ّللرتمجة والن  .٤٦م, ص ٢٠٠٣/ ه١٤٢٤رش, القاهرة ّ
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ّ أن أكسبتها من مورثات العبقرية وعنارص ,ّثقافاهتم وتباين لغاهتم األصلية ّ
َالطاقة البيانية واملرونة االستعاملية ما جيعلها أقدر عىل النهوض باحلاجات  ّ ّ ّ

ُوال ينبغي البتة, ومهام كانت الذريعة, التقليل من شأن اعتقاد . ّتعبريية املختلفةال ّ َ ّ
ّالعريب واملسلم أهنا  ّاللسان العريب املبني«ّ ُ ّ« )٢(. 

ّوثمة ملحظ مهم هنا; وهو أن هذه اللغة حاهلا كحال الشمس, ما تكاد تغيب  ُ َ ّ ٌّ ٌّْ َ ّ
ّحتى تطلع, وما يكاد ضياؤها خيبو حتى يسطع ّوآيات هذا الذي ندعي ماثلة لكل . ّ ٌ ّ ُ

ّوإذا كان لزمان العربية وحياهتا املديدة . ّذي بصرية يتدبر تاريخ العرب واملسلمني
ٌأشتية  ِ ْ ًفإن هلا أربعة ) مجع شتاء(َ ِّ ْ ُوقد جيادل بعض املسلمني, يف . ًأيضا) مجع ربيع(َ ُ ِ

ّعرص طغيان التفكري املادي وغلبته, يف حفظ اهللا العربي ّ ًة وكالءهتا بتقييضه هلا حفاظا َّ ّ َُ
ُوخزنة ومحاة, لكن شموس احلقائق ال تغيبها غيوم امليول واألهواء ّ ّ ً ُ وقد كان هذا . ًَ

ّشعورا مستحكام لدى أبناء هذه األمة زمنًا طويال, وليس من النَّصفة وال من احلمية  َ ً ّ ً ً
ّاإليامنية إمهال أمهيته يف هذا الزمان الذي نعيش فيه ُ َل النص اآليت املقتبس من ولع. ّ َّ ّ

ّفقه اللغة ورس العربية«ّمقدمة  ُُّ ِ ّممثل قوي هلذا الشعور الغالب ) م٤٢٩  ت(ّللثعالبي » ّ ِّّ ٌّ ٌ
ُالذي يمكن استثامره اآلن يف بعث الثقة يف النفوس; وسنورده عىل طوله َْ َ : 

ّوملا رشفها اهللاُ عز اسمه وعظمها« ُ ّ َ ّ ّ, ورفع خطرها وكرمها, وأوّ َ حى هبا إىل َ
َخري خلقه, وجعلها لسان أمينه عىل وحيه, وخلفائه يف أرضه, وأراد بقاءها  ْ َ َُ َ ََ َ ْ

                                                           
ّ هذا وصف املوىل, سبحانه, للسان الذي نزل به القرآن, وهو اللسان العريب; إذ قال تعاىل يف )٢( ُ ُّ َ ّ ُ

ُنزل به الروح األمني«: شأن القرآن َُ ّ ِعىل قلبك لتكون من املنذرين. َ ّبلسان عريب مبني. َ ٍ «
ّفصيح البنيهنا ال» ّالعريب«و). ١٩٥ ـ ١٩٣الشعراء, ( ّالراغب األصفهاين: انظر. ُ ُمفردات : ّ

 .»عرب«ّألفاظ القرآن, مادة 
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ِودوامها, حتى تكون يف هذه العاجلة خليار عباده, ويف تلك اآلجلة لساكني جنانه  ِ ّ َ
ُودار ثوابه, قيض هلا حفظة وخزنة من خيار الناس وأعيان الفضل وأنجم  َّ َ ًَ ً ََ ّ

ِ خدمتها الشهوات, وجابوا الفلوات, ونادموا القتنائها األرض, تركوا يف ِ ّ
َالدفاتر, وسامروا القامطر واملحابر, وكدوا يف حرص لغاهتا طباعهم, وأسهروا يف  َِ ِ ْ ّ َّ ِ
َتقييد شواردها أجفاهنم, وأجالوا يف نظم قالئدها أفكارهم, وأنفقوا عىل ختليد  ْ َ َ

ّكتبها أعامرهم; فعظمت الفائدة, وعمت امل َُ ّصلحة, وتوفرت العائدةُ ُ. 
َوكلام بدت معارفها تتنكر, أو كادت معاملها تتسرت, أو عرض هلا ما يشبه  ّّ ُ ُ ْ ّ
ّالفرتة, رد اهللاُ تعاىل هلا الكرة; فأهب رحيها, ونفق سوقها, بفرد من أفراد الدهر  ِ ٍ ْ ُ َّ َّ َ َ ّ َّ َ

ّأديب, ذي صدر رحيب, وقرحية ثاقبة, ودراية صائبة, ونفس سامية, ومه ٍ ِ ٍة عالية; ٍ
َحيب األدب ويتعصب للعربية, فيجمع شملها, ويكرم أهلها, وحيرك اخلواطر  ِّ ُ ُ َّ َ ّ َ ّ ُ
ّالساكنة إلعادة رونقها, ويستثري املحاسن الكامنة يف صدور املتحلني هبا, ويستدعي  َ ََ ِ ّ

َالتأليفات البارعة يف جتديد ما عفا من رسوم طرائفها ولطائفها ِ...« )٣(. 
ُويفيض  تأمل ّ ّ هذا النص إىل الشطر من عقيدة املسلم الذي يذهب إىل أن ُ ِ ْ ّ ّ

ْحفظ لغة الذكر, أو القرآن, مصدره يف األساس حفظ الذكر نفسه; هذا املعنى  ِّْ ُ ْ ّ َ ِْ ِ ُِ ُ
ٍالذي عرب عنه القرآن الكريم يف صيغة غاية يف التأكيد واإلثبات ٍ ُ ّ: g  h  

i  j  k  l   m  n)٤( 
                                                           

ّ إسامعيل الثعالبي النيسابوري )٣( َْ ّفقه اللغة ورس العربية, حتقيق مصطفى السقا وزميليه, مكتبة : َّّ ّْ ّ ُُّ ِ ِّ
ّمصطفى البايب احللبي, القاهرة   .٢٢م, ص ١٩٧٢/ ه١٣٩٢ّ

  .٩ :احلجر سورة ) ٤(



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

  

٦٧٢

ّعىل أن تعهد العربي  ّ ًة باحلفظ اإلهلي ال ينبغي, يف حال, أن يكون مدعاة إىل ّ ْ َ ٍّ ْ ِ
اخي يف ابتغاء الوسائل وتطلب األدوات واستعامل املمكنات فيام يضمن  ُالرتّ ّ

َحفظ هذه اللغة بجعلها لغة احلياة بمجاليها املختلفة ومستوياهتا املتبانية َْ َ ُوأنجع . ّ
ِهذه الوسائل واألدوات واملمكنات, يف هذا  ًالزمان الذي يظلنا, جعلها لغة ِ ُ ُّْ َ ُ

ّللتفكر واإلبداع والتدريس والبحث العلمي يف العلوم األساسية والتطبيقية ّ ّ ّ. 
ِّثانيا ـ أهلية العربية ألن تكون لغة العلم والتعليم والبحث العلمي والتقانة ّ ّ ّ ًْ ِ َ ُ: 

ُيبدو أن روح اهلزيمة حني يتسلل لواذا إىل النفوس يفتك, م ِ ًِ ُّ ّ ن مجلة أشياء َ
ِكثرية, بالقدرة عىل التمييز لدى املجموعة البرشية التي يشيع بني أفرادها, ويفقدها  ُ ّ

ّالفطنة إىل عنارص القوة التي متتلكها َ ْ ّوكثريا ما تقول لنا احلياة إن مطرودين . ِ ُ ً
ِمالحقني نسوا ما حيملون من سالح أو أدوات دفاع كان يف مقدورهم, لوال  ٍ َ ُ

ّاهلزيمة, أن حيموا باستعامهلا أنفسهم, ويدفعوا عنهم أذى عدوهمُاإلحساس ب َ. 
ٌوإن شيئا كثريا من هذا اإلحساس وجد سبيله إىل النَّفس العربية, فراح كثري  ًّ ْ َّ ً
ّمن العرب حيسبون أن اإلسالم والعروبة واللغة العربية أسباب أساسية لتخلف  ّّ ٌ ّ َ َ َّ َ

ْالعرب, يف كل يشء, ويف الفكر والعل ًم والبحث العلمي خاصةِّ ّ ّوالذي هيمنا . ّ
ِّاحلديث عنه هنا, هو تصور بعض العرب أن لغة الفكر املتألق والعلم املتقدم  ْ ِّ ِْ ّ ُُ ّ
ْواالبتكار يف تسخري الطاقات واملوارد هي لغات من يتقدمون اليوم بركب العلم  ُِ َ ّ ُ ّ

ٍويضيفون يف كل ساعة إىل بنيانه ويكتشفون مناطق عمل جديد ُ ٍ ُأما العربية, . ة لهّ ّ ّ
ُعند هؤالء, فاملركب القديم الذي ينبغي أن يبقى عند الشاطئ لعدم قدرته عىل  ُ َ

ّولعلنا نجد تعبريا شعريا ختييليا جيدا عن هذا يف بيت شاعر العربية الكبري . اإلبحار ًّ ً ّ
 :يف العرص احلديث عمر أيب ريشة الذي يقول



 عيسى العاكوب.  د−التعريب الفكري واللغوي للعلوم األساسية والتطبيقية 
  

٦٧٣

ـــل عـــىل فرســـاهنا ـــت اخلي ْهان ُ ُ ِ 
 

ُنطوت تلك السيوف القطـعوا  ّ ُ ُ ّ َ ْ)٥( 
 

ّنعم, قد حيدث يف تواريخ األمم أن هتزم األمة فتنسى كل عنارص القوة  ّ ُ ّ ُ
ُوالبناء والتسامي التي متتلكها, وختال أن سبيل الفالح هي سبيل القاهر الغالب َ َُ ّ .
ًويف املجال الذي نحن إزاءه هنا, يرتاءى لكثريين أن العربية ليست مؤهلة أل ّّ ن ّ

ُتكون لغة العلم والبحث العلمي والتقانة احلديثة, وينبغي تنحيتها عن هذا  ِّ ّ ْ ِ َ
ّاملجال وحتاميها وإفرادها إفراد البعري املعبد يف بيت شاعر املعلقات َّ َ والذي . )٦( ُ

ٌنرانا يف حاجة إىل التذكري به يف هذه املندوحة, أن كل من لديه خربة متواضعة  ٌّ ْ َ ّ ٍ
ٍبلغة أو أكثر  ُغري العربية يعلم علم اليقني أن العربية هي اللغة الصاحلة الحتضان ُ ُ َ ّّ ّْ َّ ِ

ّالعلم والبحث العلمي والتقانة ّ ْ ّوإذا كان من املتفق عليه بني أهل الدراية أن . ِ ّ
ِأبرز خصائص لغة العلم تضمنُها أسامء لكل جزئيات األشياء وتنويعاهتا  ِ ِّ ّ ْ ًُ ّ َ

ُالدقيقة, وقابليتها ألن تو ّجد األسامء لكل املسميات, فإن لدى العربية يف القديم ّّ َّ َّ ِ
ْوألن الذكرى تنفع املؤمنني, سأورد مثالني ملخزون . َاليشء الكثري من هذا َ ُ ُ ّ ّ

ًالعربية الكبري يف األسامء املختلفة لألشياء املختلفة, مهام كان  االختالف ضئيال  ُ ّ
ّفقه اللغة ورس «ِواملثاالن من . ًأو دقيقا ِ  .ّللثعالبي» ّالعربيةّ

َأما املثال األول فقوله حتت عنوان  ُ ُ ُّ  :»يف أوائل األشياء وأواخرها«ّ
ُالصبح أول النّهار« ّ ُ ّالغسق أول الليل. ُّ ُ ّ ُ ُالوسمي أول املطر. َ ّ َُّ ُالبارض أول . ْ ّ ُ ِ
ّاللعاع أول الزرع. النّبت ُ ُّّ َاللباء أول اللبن. ُ َّّ ُ ُالسالف أول العصري. ُِّ ّ ُ ُ الباكورة أول .ُّ ّ ُ

                                                           
 .٢٦م, ص ١٩٩٦ عمر أيب ريشة, دار العودة, بريوت, ديوان )٥(
ّجاء معنى إفراد البعري املعبد, أي املطيل بالقطران ملداواة جربه, يف قول طرفة بن العبد البكري )٦( َ ََّ ََ ّْ: 

ْإىل أن حتـــــــامتني َ َ ْ َ َالعـــــــشرية كلهـــــــا ِ َّ ُْ ُ َ 
 

َوأفـــــــردت إفـــــــراد  ْ ََ ْ ِْ ُ ِ ِالبعـــــــري املعبـــــــد ُ َِّ َ َُ ِ ْ 
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ْالبكر أول الولد. الفاكهة ُُ ّ ُ ْ ُالطليعة أول اجليش. ِ ّ ُ ْالنَّهل أول الرشب. ّ ُّ ُ ُّ ُالنّشوة أول . َ ّ ُ
ْالسكر ّالوخط أول الشيب. ُّ ُ ّ َُ ُالنُّعاس أول النّوم. ْ ّ ُاحلافرة أول . ُ ّ ُالفرط أول . األمرُ ّ ُ ََ
ّالوراد ُأنا فرطكم عىل احلوض, أي: ويف اخلرب. (ُ ُ أولكمََ ُالزلف أول ساعات ). ّ َّ ُ ُّ
 .)٧(ّالليل

ُوأما املثال الثاين فقوله يف أسامء أوجاع األعضاء ُ ّ: 
ُإذا كان الوجع  ُ الرأس فهو صداعيفَ َيف شق الرأس فهو شقيقةفإذا كان . ّ ِ ّ ّ ِ .

ُفإذا كان يف اللسان فهو قالع. فإذا كان يف العني فهو عائر ْفإذا كان يف احللق فهو . ّ َ
ْعذ َرة وذبحةُ َ ْفإذا كان يف العنق فهو لبن وإجل... ُ َ ُفإذا كان يف الكبد فهو كباد. َ ِ َ .

ْفإذا كان يف املفاصل واليدين والرجلني فهو رثية. ُفإذا كان يف البطن فهو قداد َ ْ ِِّ َ ِ ْ َ .
ُفإذا كان يف اجلسد كله فهو رداع ّ. 

ـــواحزين, وعـــاودين رداعـــي ُف َ ََ 
 

ِوكــــان فــــراق لبنــــى كاخلــــدا  ُِ  )٨ (ِع ُِ
 

ّوعند أهل العلم, يظهر املثاالن الذخرية العلمية للغة العربية يف األزمنة  ّ ُّ َْ ّ ِ ُ ِ ِ
ِاألوىل; وهي ذخرية تؤذن بأنه كأن العريب مل يكن له شغل غري تعرف األشياء  ّ ُ ٌ ُ ّ ّ ُّ ٌِ

ّوإعطائها أسامء تدل عليها ًوليس العلم, يف جانب من جوانبه, إال كشفا . ً ْ ّ ٍ ُ ْ ِ
َتشخيصا هلا وإعطاءها األسامء الدالة عليها املبينة هلالألشياء و َّ ًّ ّ َ ُفقابلية أن تكون . َ ّ

ٌالعربية لغة العلم والتعليم والبحث العلمي والتقانة كبرية جدا ّ ّ ْ ِ َ ُ ُوال حيتاج يف . ّ
ّهذا املجال إال إىل أن تزج العربية يف تيار احلياة ا ّ ُّ ُ َلعلمية الدفاق, وتؤكد عقيدةّ َ ّّ ّ ا ّ أهنّ

                                                           
ّه اللغة ورس العربية, ص ْ فق)٧( ُّ ِ ّ٥٤. 
 .١٤٣ّ السابق, ص )٨(
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ّوحدها لغة العلم والبحث العلمي والتقانة يف اجلامعات ومؤسسات البحث  ِّّ َْ ِ ُ ْ
ّالعلمي واإلنتاج املادي والفكري عند العرب ّ ّ ُوحني تتوفر هذه العقيدة, وتفرض . ّ ُ ُ ّ

َّالعربية وحدها لغة يف املجاالت املتحدث عنها هنا ًَ ُُ ْ ٍ سيسفر العمل عن كشوف ,ّ ُ َ ُ
ُلكشوف وأعمقها وأخطرها شأنا إنام يوصل إليها حتت وطأة ّمذهلة; ألن أقوى ا ُ ّ ً َ َ

ّاحلاجات العملية والرضورات التطبيقية ْولعله من حقائق تاريخ العلم الكبرية ما . ّّ ِّ
ُتعرب عنه املقولة الشهرية ُّاحلاجة أم االخرتاع«: ِّ ُوما أمجل ما يقول شاعر اإلسالم . »ُ ُ َ

 :ّيف املعنى الذي نتحدث عنه) م١٩٣٨  ت(ّالكبري حممد إقبال 
ْدع الــــشطآن ال تــــركن إليهــــا َُ ُّ َِ 

 

ــــدها جــــرس احليــــاة  ِضــــعيف عنْ ُ َْ َ ٌ َ 
 

ًعليك البحر صـارع فيـه موجـا ْ َ َ 
 

ُحيـــــاة اخللـــــد يف نـــــصب تـــــوايت  َ ٍُ َ ُْ 
 

ّفكأن أرسار األشياء ال تكتشف إال يف خضم احلياة العملية والتجريب  ّ َِ ّ ُ ّ
ّواكتشاف أهلية الع. واملامرسة ِّربية ألن تكون لغة العلم والبحث العلمي والتقانة ُ ّ ْ ُِ َ َ ّ

ّمرهون بزجها يف املعرتك, ومحل املشتغلني بالتعليم والبحث العلمي والتقانة عىل  ّّ ِ ْ َ َِّ ٌ
ّجعلها لغة عقوهلم وألسنتهم وتأليفهم املدون ْ ََ ُ. 

ُ التعريب املنشود يف هذه الورقة−ًثالثا ّ: 
ُالتعريب لغة مصدر الفعل ً ُ َّعرب«ّ املضعف ّ َعرب منْطقه إذا : , ويقال»َ ِ َ ّ

ّخلصه من اللحن; وعرب االسم األعجمي إذا تفوه به عىل منهاج العرب ّْ َ ْ َّ ّ ّ .
ّوالتعريب هتذيب املنطق من اللحن ُ ُ. 

ّأما يف اصطالح الثقافة العربية املعارصة فيعني  ُالتعريب«ّ َمخسة مقاصد » ّ
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ُحرصها بعضهم َ  :بام يأيت )٩ (َ
ْالترصف يف النّصوص واألعامل األجنبية املرتمجة إىل العربية بجعلها أكثر  − ١ َ ّ َّ ّ

َّمالءمة للفكر والوجدان العربيني ِ ْ ِ ً َويكون ذلك برتمجة اخلالصة العامة لألثر أو فكره . ُ ِ ّ
ِالرئيسة, أو إقحام فكر عربية يف نسيجه, أو إعامل يد التعديل أو احلذف فيه ّ ٍ َ ِ ِ ويف . ّ

ّ تقريب روح األثر األجنبي املعرب من الروح العريب والذائقة العربيةاجلملة, هو ّ ُّ َّ ّ. 
ّ ترمجة األثر األجنبي إىل العربية− ٢ ّ ْويرى بعضهم أن يطلق عىل النَّقل من . َ َْ ُ ُ

ُأية لغة من اللغات إىل العربية اسم  ّ ّّ ٍ; وأن يطلق عىل النَّقل من أية لغة »ّالتعريب«ٍ ّ ُْ َ
ُري العربية اسم ّمن اللغات إىل غ ّفرتمجة أي أثر من غري العربية إليها . »الّرتمجة«ّ ٍّ ُ

 .ٌله ال ترمجة» ٌتعريب«هي 
ّ تعريب األلفاظ االصطالحية املنقولة من اللغات املختلفة إىل العربية; − ٣ ّّ

ّوذلك بقبول االسم األعجمي أو املصطلح األعجمي يف العربية بعد التفوه به  ّ ّ ّ َ
ُويسمى اللفظ الذي خيضع هلذه العملية . ج العرب وطريقتهمُونطقه عىل منها ّ ّ ُ

ّفالتعريب هنا تغيري حيدثه العرب يف األسامء واملصطلحات األعجمية . »َّاملعرب« ُ ُُ ٌ
ّالتي حيتاج إىل إدخاهلا إىل العربية من جهة بنيتها وصورهتا اللفظية, ال من جهة  ّّ ِ ُ

ُوقد استعملته العربية قد. املراد منها ّ ّيام, ويستعمل يف الوقت الراهنْ وللعلامء يف . ًُ
ُقبوله واستعامله مذاهب خمتلفة َ. 

ّ تدريس العلوم املختلفة يف اجلامعات واملؤسسات التعليمية العليا باللغة −٤ ّ ّ
                                                           

ّيف شأن هذه املقاصد ينظر بحث األستاذ الدكتور كامل برش, أمني عام جممع اللغة العربية يف القاهرة,  )٩( ُّ ّ
 .٩٣ ـ ٨٩ص ) سابق(ّأزمة التعريب : يف كتاب الدكتور حممود فوزي املناوي
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ّالعربية, وتأليف الكتب الدراسية التي حيتاج إليها يف دور العلم هذه باللغة  ْ ِ ُ ّ ُّ ّ ُ ُ
ُالعربية, واعتامد العر ْبية لغة لكل ما يتصل بالعلم والبحث العلمي والنّرش يف ّ ّ ْ ِّ ّ ً ّ

ُهذه اجلامعات واملؤسسات; وهو ما يعرف ب ّالتعريب اللغوي للعلوم » ّ ّ ّ«. 
ّ التعريب الفكري, الذي يعني جعل العربية لغة للتفكر والتصور − ٥ ّ ْ َ ّّ ًْ ُ َ ِ ّ

ّوالتخيل, وينشأ عن ذلك بسهولة ويرس اعتامد العربية ُ ُ ّْ ً لغة للتدريس والبحث ٍ
ّالعلمي واإلنشاء والتأليف يف األفرع الدراسية املختلفة ّ ّوممن دعوا إىل هذا . ّ

ّكامل برش, األمني العام ملجمع اللغة العربية يف القاهرة» ّالتعريب«ّالرضب من  ّ ُّ ُ ْ ِ .
ّوقد أراد كامل برش من ذلك تنشيط اإلبداع الفكري والعلمي العريب; أي أن  ّّ َ ْ ِ

ًون العلامء العرب مشاركني يف البحث العلمي احلقيقي اخرتاعا وكشفا يف يك ْ ً ّ ّ ُ
ٍمؤسساهتم العلمية وخمترباهتم البحثية, صائغني نتائج بحوثهم وجتارهبم بلغة  ُِ َ ّ ّ َّ

ِّعربية موصلة ملقاصدهم مبينة ملراداهتم ِّ ّوقد فطن كامل برش إىل أمر مهم يف . ٍّ ٍ ْ ِ ِ َ
ّهو أن التعريب الفكري هو الذي حيرر رقابنا من الشأن الذي نحن إزاءه, و ّ ّ ّ

ّعبودية التبعية الفكرية ملنتج العلم, أيا كان ّ ّْ ِ ِ ّ. 
ُوسنبسط القول يف النوعني األخريين من التعريب; ألهنام مقصودنا من  ّ ّ َ

ّتعريب العلوم األساسية والتطبيقية ّ. 
ّ التعريب الفكري− ّ: 

ّيعني التعريب الفكري للعلوم ا ُ ُألساسية والتطبيقية أن يفكر العلامء ّ ِّ ّ ّ
ّوالباحثون واخلرباء العرب املتخصصون يف هذه العلوم, ويتصوروا ويتخيلوا  ّ ّ ُ
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ْوحياكموا, ويؤدوا كل األعامل العقلية املتصلة باالبتكار والكشف واإلبداع يف  ّ ّ ّّ
ّهذه العلوم, بمنطق اللغة العربية وعقليتها وبنيتها الداللية وا ّ ّّ ِ ويعني هذا . ّلتعبرييةّ

ّعمليا أن يسهموا, بلساهنم العريب, يف حركة اإلبداع العلمي العاملية, وأن تألف  ْ َّ ُ
َذهنياهتم العربية طرائق البحث العلمي واستيعاب األصول النظرية هلذه العلوم,  ّ ّّ َ ُ ُ

ّومتثل أدق النّقاط فيها ُذلك ألن املعارف العلمية, أيا كان مصدرها. َُّ ّ َ ٌ, مادة متاحة, ّ ُ ٌ ّ
ُيف مقدور العلامء والباحثني واخلرباء واألساتذة العرب اختزاهنا يف عقوهلم ومتثل  ُّ ُ

َ والبناء عليها واالشتقاق منها وكشف جماهل فيها مل تطأها ,عنارصها ودقائقها ُ ْ ُ ُ
َأقدام عقول اآلخرين من غري العرب ِ ُّوالتعريب الفكري هنا هو أن حتصل . ُ ُْ ِ

ُعمليات ّاالبتداع واالبتكار واإلضافة والتجديد أو التعديل والتطوير «ّ ّ«)١٠( 
ْبآليات العقل العريب يف التفكر والتصور والتخيل والكشف والربهنة ّ ّ ّ َ ّّ ْ ِ. 

ّالتعريب الفكري«ُويغنى  ُ ٍبتوفري حاضن علمي تقاين عريب مشبع بروح » ّ ّ ّ ِ ّ ٍ ِ
ّ عىل نحو هييئ لتفجري طاقات اإلبداع واالبتكار واالكتشاف يف العلوم املختلفة, ٍ

ِأجيال متتابعة من العلامء والباحثني العرب الذين تألف عقوهلم منهجيات  ّ ُ ٍ
ٍالعمل العقيل اإلبداعي العريب, وتتجمع حصائل خرباهتم ومعارفهم عىل امتداد  ُ ّ ّ َّ ّ
ّزماين طويل مدونة بلغة عربية ذات مستوى مقبول من الدقة والضبط  ّ ًّ ّ ٍَّ ُ ّ

ْويعمل هذا املنجز املرتاكم يف صورة القوة الدافعة أو الزخم . ةّوالسالم َّ ُّ ّ َ ُ
impetus أو momentum ّإىل تقدم مطرد دائمُ, الذي يفيض ٍ ّ. 

                                                           
 .٩٢ أزمة التعريب, ص )١٠(
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ّوحني تكون عمليات التفكر والتخيل والتصور واالستنباط واالكتشاف,  ّ ّّ ُ ُ
ّيف ميادين العلوم األساسية والتطبيقية, بمنطق اللغة العربية ومن ّ ّهجيتها, ينشأ ّّ

ٌالتعبري عن معطياهتا وحمصالهتا باللغة العربية; فالفكر يف مظهر من مظاهره لغة,  ٍ ُ ْ ِ ّ َّّ ُ
ٌواللغة يف جانب من جوانبها فكر ْ ِ ٍ ُ ْومن هذه الوجهة يقول كامل برش. ّ ّإن التعبري «: ِ

ّاللغوي العريب يولده التفكري العريب َّ َُّ ّ ّ«)١١(. 
َضح لنا مفهوم ّوإذا كان ما قدمناه هنا يو ّالتعريب الفكري«ُ ُ, فام السبيل إىل »ّ ّ

َحتويله ثقافة يستشعر العلامء والباحثون واخلرباء رضورة تبنّيها والعمل  ُ ُ َُ ً
ُبمستلزمات مبادئها واإلرصار عىل سلوك طريقها, أيا كانت العقبات التي  ِ َ

ّتقتحم يف هذا الطريق ِّوههنا جمموعة من املوجهات املساعدة. ُ  : يف هذا الشأنٌ
َّ تعزيز اإليامن املطلق بالفرضية التي تقول إنه ال تقدم علميا للعرب من − ١ ّْ ّ َ َ ِ ُ

ّالتعريب الفكري«دون  َ, وإدخال هذا املفهوم ومستلزماته يف دساتري الدول ويف »ّ ّ ِ َ ِ ُ
ّاملؤسسة العلمية والتعليمية العربية, أيا كانت هذه امل» رسالة » ُما يعرف ب ّ ّّ  .ّؤسسةّ

ِ توطني العلم برعاية حواضنه واالهتامم باملربزين يف أفرعه, وإعداد − ٢ ِ ِّ ِ ْ ُ
ّاملجتمع نفسيا لإلنفاق عليه بسخاء, ومن دون تردد َ. 

َ الّرتبية الوطنية لألجيال الشابة, ممن يعدون لكي يكونوا علامء املستقبل, −٣ ّ َ ُ ّ ّّ ُ ُ
ّالتعريب الفكري«عىل عقيدة  ًك سلوكا فكريا وعمليا حمببا لدهيم; لكي يغدو ذل»ّ َّ ً. 

َ إعداد األجيال الشابة من العلامء والباحثني واخلرباء وأساتذة اجلامعات −٤ ُ ّ ُّ
                                                           

 .٩٣ابق, ص ّ الس)١١(
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 :َبنوعني من املعرفة واخلربة
َآ ـ هضم املنجز العلم ّ والتقاينّيَْ خرية التي وصل إليها, األّ الصورة يف ّيَ العاملِّ

 .ّ املحددّ التخصصيف, ّيةصلاألُبلغته 
ٍية السليمة مفردات وعبارات وطرائق تعبري ّالتمكن من العرب − ب َ ٍ ٍ ّ ّ

ّومصطلحات فنية, يف التخصص املختار ّ ّ. 
ْويف هذا املعنى يقول كامل برش ِّومعلوم بالرضورة أن التفكري العريب املولد «: ِ ّ َ ّ ٌ

ّللتعبري بالعربية حيتاج إىل خمزون عقيل من هذه اللغة, وحصيل ّ ْ َ ٍ ُ ُة من نظمها ّ ُ ٍ
ّوأساليبها مناسبة للتخصص أو العلم املعني ْ ِ ٍ ُفإذا كان هذا التخصص, أو ذلك . ِّ ّ

َالعلم, جديدا بالنّسبة إىل الدارس أو غري مستقر األصول عنده, فال مناص له  َ ّ ًّ َُ ْ ِ
ُمن العود إىل لغة األصل والتفكري هبا, حتى يستوعب وهيضم, ثم خيرج  ّ ِ ّ ْ ْ َِ - ُبعد -ُ

ّتوعب وهيضم بعبارات عربيةما يس ٍُ ِ«)١٢(. 
ّ ـ فرض العربية لغة للعلم والبحث العلمي والتقانة, بعد تأمني مؤسسات ٥ ّ ّْ ْ ْ ُِ ِ ً َّ ُ

ّالتنمية البرشية التي تتوىل الرعاية املستمرة للمنشغلني بذلك َّ ّ ّ. 
ّالتعريب اللغوي ّ ّ: 

َيعني التعريب اللغوي, يف السياق الذي نحن فيه, اعتامد ُ ّ ُّ ّ ْ العربية لغة للعلم ّ ِ ً ّ
ّوالبحث العلمي والتقانة والتدريس يف أقسام العلوم األساسية والتطبيقية يف  ّّ ِّ ّ

ّاجلامعات ويف مراكز البحث واملخابر واملجالت العلمية ُوقد حدده عبد الكريم . ّ ّ
                                                           

 .٩٣ نفسه, ص )١٢(
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ّخليفة, رئيس جممع اللغة العربية األردين, يف بحثه الذي قدمه يف املؤمتر الث ّ ُ ّ ُْ ُ امن ّ
ّواخلمسني ملجمع اللغة العربية يف القاهرة عام  ُالتعريب هو «: م, إذ قال١٩٩٢ّ ّ

ِحتويل اجلامعات والكليات اجلامعية واملعاهد العليا التي تضم مئات األقسام  ّ ّ ّ ُ
ّالعلمية, من التد ّريس باللغات األجنبية مثل اإلنّ ّليزية والفرنسية وغريمها إىل كّ ّ

ّية, واعتامد اللغة العربية لغة للتدريس اجلامعي والبحث ّالتدريس باللغة العرب ً ّ ُ ّّ
ّالعلمي والتقنيات احلديثة ّ«)١٣(. 

َوقد خطت بعض الدول العربية خطوات يف هذا املجال, ويسجل لسورية  َّ ُ ِّ ُ ٍ ّ ُ
ٌسبق وتقدم يف هذا املضامر َُّ ٌ ِّويف مقدورنا القول إن التجربة السورية تقدم . ْ ّ ّ ُ

ّنموذجا عمليا للتعريب اللغوي يف مؤسسات التعليم العايل ومراكز البحث  َّ ًّ
ُفالتعليم املعتمد عىل . ّالعلمي ِّ ّاملحارضات النظرية والعملية, والكتب الدارسية ُ ُ ّ ّّ

ّوالدوريات العلمية, كلها باللغة العربية ّّ ُّ ُ ُوخيضع أعضاء هيئة التدريس . َّ ُ
ًواملعيدون والفنّيون الختبارات يف العربية حتدثا وكتابة ً ّ ّ ُويصحح الكتاب . ٍ ُ َّ

ّاجلامعي لغويا, وتعد الرسائل اجلامعية بلغة عربي ٍّ ُ ُ ّ ُ َة أدنى إىل السالمة, وتنرش ّ ّ
ّجمالت البحوث اجلامعية بحوث األساتذة وطلبة الدراسات العليا باللغة  َّ َ ّّ ُ

َوتكون فعاليات املؤمترات العلمية والندوات وحلقات النّقاش . ّالعربية ِ ِّ ُّ ُ
ّوال يعني هذا إمهاال للغات العلم احلديث, كاإلنكليزية والفرنسية . ّبالعربية ّ ُ ً
ّانية واليابانيةواألمل ّفمعظم أعضاء اهليئات التدريسية يف األقسام العلمية . ّ ّ ُ

                                                           
 .٩٢ نفسه, ص )١٣(
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ِاملختلفة متخرجون يف جامعات غربية, ومتمكنون من لغات اجلامعات التي  ُ ّ ّ ِّ
ْكام أن السنوات األخرية شهدت اهتامما كبريا بلغات العلم . ّخترجوا فيها ُِ ً ً ّ ّ

ُ اجلامعات السورية, وأنشئت معاهد ّاحلديث يف األقسام العلمية املختلفة يف ّ ّ
ًعالية لتعليم اللغات املختلفة يف اجلامعات السورية مجيعا ّ ّ ّوحتظى اللغة العربية . ّ ُ ّ

ّبرعاية خاصة من أعىل اهلرم يف الدولة السورية ّّ ّويبذل جممع اللغة العربية يف . ّ ُّ ُ
ّم, جهدا كبريا يف التعريب اللغ١٩١٩َدمشق الذي أنشئ عام  ّ ّوي; بإعداد ًً

ًاملعجامت الثالثية اللغات, أو الثنائية اللغات, التي تقدم مقابالت عربية  ّ ُّّ ّ ّ ٍَ ِ ِّ ّ ّ
ّملصطلحات العلوم املختلفة يف لغات العلم احلديث الرئيسة ْ ٌويف املجمع عدد . ُِ

ّمن اللجان املتخصصة التي تتوىل تعريب املصطلحات العلمية يف العلوم  َ ّّ ّ
ًويعقد املجمع مؤمترا سنويا يتناول فيه قضية أساسية من . ّيقيةّاألساسية والتطب ًّ ّ ُ ًْ َ ُ

ًقضايا العلم واللغة العربية, عىل املستوى العريب كامال ّ ّ ّ ْ ُوأديرت أوراق املؤمتر . ِ
َاألخري للمجمع, يف أواخر العام  ّلغة الكتابة العلمية«َم, حول ٢٠١٠ْ ّ; أما »ُ

َاملؤمتر القادم للمجمع فموض ُ ُوعه التمكني للغة العربية, واللغة العربية وجمتمع ُْ ّ ُّ ّ ّ ُ ُّ
َكام عرفت سورية يف السنوات األخرية جلنة عليا يطلق عليها . املعرفة ْ ًُ َُ ّ جلنة «ُِ

ّالتمكني للغة العربية ّ, وهلا أفرع يف املحافظات السورية املختلفة, وتقوم بأنشطة »ّ ٌّ
 .ّوفعاليات كثرية

َواختيارنا التمثيل ب ّالتجربة السورية يف موضوع التعريب اللغوي للعلوم ُ ّّ ّ ّّ
ُاألساسية والتطبيقية, ال يعني أهنا حققت مرتبة الكامل وضمنت كل ما يصبى إليه  ّ ّّ َ ّ ّ
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ّيف هذا املجال, بل منتهى األمر يف هذا أن مسافات جيدة قطعت يف هذه السبيل,  ُ ًّ ّ ٍ ِ
ّرء الصواب حني يقول إن خريج وال جيانب امل. وال غنى عن املثابرة واملواصلة ُّ َ ّ

ًاألقسام العلمية يف اجلامعات السورية ليس أدنى مستوى من أشباهه يف األقسام  ّ ّّ
ّالعلمية يف اجلامعات العربية التي تدرس بلغات العلم احلديث, إن مل نقل إنه  ْ ُِ ّ ّ

 .ّيتفوق عليهم يف بعض النواحي
َوالبد من التذكري, هنا, بأن التعريب ا ّ ّلفكري إذا ما حتقق عىل النّحو الذي ّّ ّ

ّحددناه قبل, يسهل كثريا التعريب اللغوي لدى العلامء  َ ِّّ ُّ والباحثني واخلرباء ًّ
ِّالعلوم األساسية والتطبيقية; فإن اإلنسان عىل احلقيقة يفكر من خالل باملشتغلني  َ ّ ّ ّ

ُاللغة, ويصعب ختيل تفكري من دون لغة ُ ٍّ ّ. 
 :ّا التعريبُ رضورات هذ−ًرابعا 

ّالتعريب الذي حتدثنا عنه, بنَوعيه, تستلزمه رضورات علمية ولغوية وقومية  ّ ّ ٌُ ْ ّ ّ
َواجتامعية, تستشعرها جيدا األمة العربية احلية التي ترفض الدونية والتخلف  ّ َ ُ ُ ُّ ّ ّ ُّّ ًُ ّ

ّوالضعف والتبعية, وتسعى لبناء ذاهتا وهويتها وشخصيتها القومية املتميزة ّ ّ ّ َ ُّ ّ َ ّلعل و. ّ
ّالتفصيل يف هذا الشأن مما يقوي اإلحساس برضورة هذا التعريب َ ّ ّ َ: 

 :ّ الرضورات العلمية− ١
ّيساعد تعريب العلوم األساسية والتطبيقية, باملفهوم الذي قدمناه, عىل بناء  ُّ ّ ُ

ّشخصيتنا العلمية العربية اخلاصة بنا,  ّ ّ ِالتي هي أقدر عىل حتديد إمكانّ ات واقعنا ُ
ْه من حاجات, والعمل بفعالية عىل ربط العلم والبحث بحاجات وما نواجه َّ ِ
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ّويسهل تنمية الطاقات اإلبداعية ألبنائنا واستثامرها يف احلدود . املجتمع ِّّ َ ُ
َالقصوى; ألن التفكر والتصور والتخيل والتعلم باللغة األم يفتح أبواب  ّ ِّّ ّ ّ ّ ّ ّ

ّالكشف واالبتكار واالخرتاع يف ذهن املتعلم ُ هذا املعنى يقول أحد أساتذة ويف. ْ
ْإن تفهم الطالب للغة املحارضة والرشح كان يعفيه من بذل «: ّالصيدلة العرب َّ ّّ ُ ِ َ

ّجهد مضاعف ينرصف نصفه لفهم اللغة والتعرف عىل املفردات الصعبة يف  ّْ ّ َ ُِ ٍ
ّاللغة األجنبية التي يدرس هبا ُوينرصف النّصف اآلخر من اجلهد الستيعاب . ّ َ ُ ُ

ٍادة العلمية نفسها, فضال عام يعتور ذهن الطالب أحيانا من غموض يف املعنى امل ً َ ّ ُّ ّ ً
ّأو نقص فيه خيتل معه بناء املعلومات, أو تنقل إليه بغري الصورة املقصودة من  ُ ُ ّ

ّبك, مدير مدرسة الطب املرصية يف بداياهتا, » كلوت«وقد كان . )١٤(»املحارضة ّ ّ ُ
ِررات الطبية وترمجتها من الفرنسية إىل العربية, وأثر ًحريصا جدا عىل تعريب املق ُ ّ ّ ّ ّ ّ

ُإن التعليم بلغة أجنبية ال حتصل منه الفائدة املنشودة, كام ال ينتج عنه «: ُعنه قوله ُ ُُ ّ ٍ َ ّ
ُتوطني العلم أو تعميم نفعه ْ ِ ُ«)١٥(. 

ّ ـ الرضورات اللغوية٢ ّ: 
ّإن إبعاد اللغة العربية عن جماالت العلم والت ْ ِّ ّ َ َقانة يعني إبعادها عن دائرة ّ

ُاحلياة, وينشأ عن ذلك شيئا فشيئا تقليل حمصوهلا من املفردات واملصطلحات  ً ً
َالعلمية, وإضعاف طاقاهتا الكامنة, وحتويلها إىل لغة هامشية مهملة ْ ّ ٍّ ُ ُ ويعمل . ُ

ْذلك, بتقدم العهد, عىل نمو تصور خاطئ يقول بعقمها وحتجرها وعجزها ّ ُ ّ ّْ ٍ ّ .
                                                           

ّالتعريب يف القديم واحلديث, دار الفكر العريب, القاهرة : ّ حممد حسن عبد العزيز)١٤( ُ م, ١٩٩٠ّ
 .٢٧٣ص 

 .٤٦ّ أزمة التعريب, ص )١٥(
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ّذلك من وجهة أخرى حرماهنا من أن تكون لغة املبدعني واملتفوقني ويعني  ِ ٍَ ُ َ ِ
ّعقليا من أبناء املجتمع, وصريورهتا لغة للعوام والطغام ًّ ُ ويف هذا املعنى يقول . َ

ْكامل برش ُمنْح العربية فرصة التفاعل يف البيئات العلمية يزيد من ثروهتا, «: ِ ّ ّ َُ ِ َ
ُوينمي حمصوهلا, كام يساعد َ ّ الدارسني عىل التفكري هبا; األمر الذي يؤدي إىل ّ ُ ّ

ُإلفها والتعامل هبا; وبذلك ينزاح عنها توهم ضعفها واهتامها بالعجز عن  ُّ َْ ّ ِ ْ
ّمالحقة العلوم وما جيد فيها من تطور ّ«)١٦(. 

ّويعمل التعريب الذي نقصد إليه هنا عىل شحذ اهلمم واستنفاد الطاقات يف  َ ِ ْ َُ ّ ُ
ِّ ألن تكون لغة العلم والبحث العلمي والتقانةّهتيئة العربية ّ ْ ِ َّوإذا كانت احلاجة أم . َ ُ

ّاالخرتاع, كام يقال, فإن زج العربية يف مضائق العلم والبحث العلمي يدفع  ْ ِ ّ َّ ُّ
ّاملشتغلني يف هذه املجاالت إىل إعامل طاقات العربية الكامنة يف االشتقاق والنّحت  ِ

ِوالقياس, والعود إىل مكا ْ َحركة تعريب «ّذلك أن . نزها وما تنطوي عليه من ذخائرَ
ّالفكر والعلم والتعليم نجاحها مرهون من جهتنا بام نبذله من عمل جاد يف تطويع  ٍُ ٌ ْ ِ ِْ
ِّالعربية بتوسيع أقيستها وضوابطها والكشف عن ذخائرها من األلفاظ والصيغ  ّْ

ّواألساليب; لتواكب احلركة العلمية بغري متهل, وبام  ُنبديه من جراءة يف حتطيم ّ
ّاحلواجز اللغوية التي تعوق تلك احلركة ّ«)١٧(. 

ّ الرضورات القومية− ٣ ّ: 
ُاإلرصار عىل إقصاء العربية عن محى العلم والبحث العلمي والتعليم, وإيثار  ّ ُّ ْ ِ ّ

                                                           
 .٩٥ّ أزمة التعريب, ص )١٦(
 .٧ّ التعريب يف القديم واحلديث, ص )١٧(
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َاللغات األجنبية عليها يف هذا الشأن, يوهن الرباط الذي يشد العرب بعضهم إىل  َ ُ ّّ َ ّ ِ ِ ّ
ُ, ويضعف انتامءهم إىل أوطاهنمبعض ِ ْ ُوعندما يرتسخ ذلك ويستحكم ينشئ . ُ ِْ ُ ّ

ّأجياال من العلامء والباحثني واألساتذة ليس هلم هوية, ويكون انتامؤهم إىل  َ ُ ً
ّاألجنبي الذي يفكرون بلغته, ويتصورون ويتخيلون ويعلمون, أقوى من انتامئهم  ُّ ّ ّ ّ

ّفاملنطقة من الدما. إىل بني قومهم ُ ُغ التي حيصل فيها الكشف العلمي واالستنباط ِ ُّ ُ ْ ُ
ّواالخرتاع هي نفسها التي حتصل فيها التصورات األخالقية والقيمية, ويتأثر  ّ ّ ّ ُِ ُ ُ

ّعملها كثريا باللغة التي تعتمدها ُّويف هذا املعنى يقول املفكر الياباين توشيهيكو . ًُ ّ
ّإيزوتسو, املتمكن متاما من عدد كبري من اللغا ً ُ  :ّت ومنها العربيةّ

َإن كل واحدة من كلامتنا متثل منظورا خاصا نرى فيه العامل« َ ً ِّ ٍ َّ ّوما يسمى . ّ ُ
ٌليس سوى بلورة ملثل هذا املنظور الذايت; أي إنه شكل ثابت يفرتضه » ًمفهوما« ٌ ّ ّ ْ ِ ٍ

ٍواملنظور املقصود هنا اجتامعي; ألنه امللكية املشرتكة جلامعة كا. املنظور ُِ ّ ٌّ ُْ ّ ملة; هذه ُ
ّامللكية املنحدرة من العصور السابقة بفضل التقليد التارخيي ّ ّْ َُ ُ ْ وبرغم ذلك, هو . ِ

َذايت بمعنى أنه يفيض إىل يشء من االهتامم البرشي الفعال الذي جيعل متثيلنا  ُ ّ ّ َ ْ ُ ّ ّ
ّاملفهومي للعامل ليس نسخة دقيقة للواقع املوضوعي ًَّ ً َ«)١٨(. 

ُنعم, عمل العقل يف إدراك ا ّملفهومات والتصورات يتأثر باللغة التي َ ّ ّ
ًيعتمدها تأثرا كبريا ً ِفحالة العقل عند إدراك مفهوم كلمة . ّ ْالكفر«ُ ًالعربية مثال » ُ ّ

ّختتلف عنها عند إدراكه مفهوم  مقابلتها اإلنكليزية  َ َ ُdisbelief .يف هذا يقول و
                                                           

ّاملفهومات األخالقية الدينية يف القرآن, ترمجة عيسى عيل العاكوب, دار :  توشيهيكو إيزوتسو)١٨( ّّ
 ص م,٢٠٠٨امللتقى يف حلب, 
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َاملوقف العقيل الكامل الذي يؤلف األساس «: إيزوتسو ُ ُّ ُ ْكفر » ّللبنية املفهومية لُّ ُ «
 .)١٩(disbeliefّيضيع متى بدأنا بفهمها بمنطق املفهوم اإلنكليزي لكلمة 

 :ّيةّ الرضورات االجتامع−٤
َمن احلقائق املقررة املؤيدة بالربهان أن حجب لغتنا العرب ْ َّّ ًية عن أن تكون لغة ّ ُ ّ

َللعلم والبحث العلمي والتقانة, وفسح املجال متا ْ َّ ِّ ْ ّما للغات األجنبية لكي حتتل ِ ّّ ً
ّمكاهنا, مدعاة إىل نشوء إحساس اجتامعي َ ٌَ ّ بدونية العربية وضآلة إمكانْ ّ اهتا ُ

ُوقدراهتا التعبريية والبيانية; األمر الذي ينشأ عنه, عن قصد أو غري قصد, ازدراء  ُْ ْ ّ َّ ٍَ
ّكل ما هو وطني وقومي وحميل, وإعالء شأن لكل ما هو أجنبي ُ ّ ٌّّ ٍّ ّ ُويعمل ذلك . ّ

ِّأيضا عىل إشاعة روح التقليد والتبعية, وتصنيف النّاس اجتامعيا عىل أساس  ِ ً
َّوربام نستطيع امليض إىل القول . ّاللغات التي يتقنوهنا أو يقدرون عىل التعامل هبا ّ

ّإن األخذ هبذا املبدأ يفيض أحيانا إىل ظهور أفراد يرطنون بلغات أجنبية, لكنّهم  ُ ٍ ً ّ
ّ فكريا وعلميا وقيميا, ناهيك عن أفراد يتباهون بخلط عربيتهم اهلزيلة فارغون ْ َ َ ٍ َِ ْ

ُبألفاظ وعبارات من لغات أخرى; ويف هذا ما فيه من رضوب الفساد ٍ ٍ. 
ّ أدوات هذا التعريب−ًخامسا  ُ: 

ّال يشك أحد يف أن التعريب الفكري واللغوي للعلوم األساسية والتطبيقية,  ّ ّ ّّ ّ ٌّ ّ
ٌامعات ومراكز البحث يف البلدان العربية, من األمور التي دوهنا سدود يف اجل ُ ُّ ُ

ِّودا مضنية وطاقات خالقة توجّكثرية يستدعي ختطيها جه ًّ ّه التوجيه السديد ًٍ َ
ُلكنّه حني يدرك أن ذلك هو الرشط . املفيض إىل حتقيق املراد, بمشيئة اهللا سبحانه ّْ ّ ُ َ ُ

                                                           
 .ّ السابق, ص)١٩(
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ّاألول للحاق بركب التقدم ا ِ ّ ْلعلمي املنطلق برسعة مذهلة, يف عامل ال مكان فيه ملن ضعفت ّ َ ٍ َ ِ ٍ ِ ِ ّ
َمهمهم وخارت قواهم, يكون تبنّيه واألخذ بأسبابه واملسارعة إىل تنفيذ خمططاته من قبيل ما  ّ ُ ُ ْ ُ

ِيعرف بقضايا املصري, أو احلياة واملوت; إذ األمر كام يقول شاعر جماهد ُ ٌ ُ َُ ْ ُ: 
ــــصد ــــرس ال ــــاة ت ّفإمــــا حي َُّ ٌ  ْيقّ

 

ِوإمــــا ممــــات يغــــيظ العــــدا  ُ ُ ٌ ّ 
 

ُويف متناول املتأمل أن يقدم مقرتحا من جمموعة مبادئ, يساعد تبنّيها وتنفيذ  ُ ً ِّ ّ
ّمطالبها مساعدة كبرية يف حتقيق التعريب الذي نريده يف هذه الورقة ً: 

ّ العمل عىل كل ما من شأنه أن جيعل حتقيق هذا التعريب − ١ َ ْ ِ ّ ًعقيدة«ُ يؤمن » َ
ً املجتمع كله رعاة ورعية, صغارا و كبارا, عقيدة شبيهة بعقيدة حترير األوطان من هبا ًً ًً ً َ ُّ ُُّ

َاملحتل اجلاثم عىل الصدر, اجلاعل احلياة كاملوت ِْ ِ ّ ُّومن وسائل ذلك النص عىل رضورة . ّ
ُحتقيقه يف دستور الدولة, وإدخاله يف خطط عمل احلكومات, وإشاعة ثقافته يف وسائل  ََ ِ ُ ّ

َعالم املختلفة عىل أنه قضية مصريية ال حتتمل اإلرجاء, ناهيك عن اإلمهالاإل َ ّ ٌّ ّ. 
ّ جعله قصدا أساسيا موجها يف الرسالة التعليمية لوزارات الرتبية −٢ ً ِّ ْ ْ َّ ً َ ُ

ّووزارات التعليم العايل ومراكز البحث العلمي واجلهات املختلفة التي تتوىل  ّ ّ
ًيستدعي ذلك إعداد املعلمني مجيعا, أيا كانت و. َالتعليم والتدريب والتأهيل َّ

ُاملقررات التي يتولون تعليمها واملراحل التعليمية التي تقع فيها هذه املقررات,  ُّ َ ّّ ّ ُ ّ
ّاإلعداد املطلوب يف اللغة العربية َ َّ. 

ْ يف التعليم العايل خاصة, يعمل بكل الوسائل عىل جعل −٣ َ ُ ّّ َ ً عقيدة «ّ
ّسيا, مساويا يف املقدار ألساس التحصيل العلمي املطلوب, مما ًجزءا أسا» ّالتعريب ّ ً

ِينبغي أن يؤمن به عضو هيئة التدريس الذي تأمتنُه األمة عىل إصالح عقول أبنائها  ُ ّ ُ
ّواالرتقاء هبم إىل املستوى الذي يؤهلهم خلوض غامر احلياة العلمية والعملية  ّ ِّ
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ّباقتدار ومتكن ّال سبيل إىل تعريب التعليم العايل «: ُل أحدهمُواألمر هنا مثلام يقو. ٍ َ
ّواجلامعي ما مل يؤمن بذلك األستاذ, وما مل ترسخ يف ذهنه قناعة قوية بأمهية  ّ ٌْ َ َُّ ُّ ِ ْ َ
ِالتعريب باعتباره قضية قومية ووسيلة فعالة لالرتقاء بمستوى التعليم ودفع  ْ ً ً ً ًَ ّ ّ ِّ ّ

ًحركته خطوات بنّاءة فسيحة إىل األما ً ِر بجانب هذه القناعة وهذا َّف تتوم, وأنٍ
ّاإليامن أحدث املراجع العلمية باللغة العربية ّّ ُ َ ِ«)٢٠(. 

ٍ إخضاع املعلمني واملدرسني وأساتذة اجلامعات لربامج تأهيل متواصل −٤ ٍ ِ ّ ّ ُ
ِّيف اللغة العربية, يربط به الّرتقيات والتعيني يف الوظائف األعىل, ويكافأ املربزون  َْ ُ ُ َ ُ ّ ّ

ّبه ومستلزماته مكافآت مادية ومعنويةيف مطال ّ ٍ َ. 
ّ إحداث هيئة عليا مرتبطة بأعىل سلطة يف البلد تسمى −٥ ُُ َ ْ ٍ ٍُ ْاهليئة العليا «ُ ُ

ْ, تتوىل التخطيط والتنفيذ واإلرشاف واملتابعة وكل ما من شأنه »لتعريب العلوم ِ ّ َ َ َ ّ
ّأن حيول حلم التعريب املنشود إىل حقيقة َ ُ ُ ّ َويشمل ذلك وضع. ُ َ اخلطط والربامج, ْ ِ

َوإعداد اجلامعات املؤهلة لرتمجة أحدث املراجع العلمية إىل العربية, وتأليف  ّ ّ َّ
ّالكتب الدراسية, وتعريب املصطلحات العلمية, وتأهيل املدرسني للتدريس  َ ّ َ ّ

َّوتؤمن هلذه اهليئة امليزانيات الكافية, وجهاز الرقابة واملتابعة املؤه. ّبالعربية ِ ّ َُّ ُ ّ ُل ُ
ُواملؤمتن واحلريص جدا عىل أداء هذه الرسالة ُ َ)٢١(. 

                                                           
 .٢٧٤ّ التعريب يف القديم واحلديث, ص )٢٠(
ّ انظر مقرتحات مشاهبة إلحداث التعريب املنشود يف)٢١( ً ُاللغة العربية : عبد الكريم خليفة: ٍ ُّ ّ

م, ١٩٩٧/ ه١٤١٨ّالعرص احلديث, الطبعة اخلامسة, دار الفرقان للنرش, عامن ّوالتعريب يف 
ّ وما بعد; وندوة التعريب يف التعليم العايل, وزارة التعليم العايل السورية, دمشق ١٩٧ص  ّ ّ ّ

ّالتعريب والتعليم :  وما بعد; وسعيد حارب٣٠٦م, اجلزء الثاين, ص ٢٠٠٣/ ه١٤٢٤ ّ
ّالعايل, مجعية محاية اللغ ّة العربية يف الشارقة ّ  .م٢٠٠٠ ـ  ه١٤٢١ّ
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ّسادسا ـ خالصة وحمصل هنائي ًَّ ٌ: 
ّعاجلت هذه الورقة التعريب الفكري واللغوي للعلوم األساسية  ّ َّ َِ ّ ّ ُ
ّكالرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلوم احلياة والنّبات واحليوان واألرض, 

ّوالعلوم التطبيقية التي هلا تطبي ّ ًقات يف احلياة العملية; فحددت املفهوم حتديدا ِ َّ َّ ٌ
ّواضحا, ووقفت عىل الرضورات املختلفة التي تستلزم هذا التعريب,  ِ ً

ِواألدوات العملية لتنفيذه ِّ ويف تضاعيف حماكمة هذه القضايا ومناقشتها, أثبتت . َ
ّالورقة أن شمس اللغة العربية لن تأفل ألهنا  ِ ّ َّ ّ ّاللسان العريب«ُ ُ , الذي جاء به »ُ املبنيّ

ّالبيان اإلهلي للنّاس, يف خامتة رساالت السامء إىل األرض ِّ َال رسالة بعد «ّوألنه . ُ
ٌ, وألن مضمون هذه الرسالة هو املراد اإلهلي من البرش وهو مراد »ّهذه الرسالة َُ ّ ِّ َ ّ

َدائم ال يتوقف , ستستمر, إن شاء اهللاُ, حياة هذه اللغة استمرار حي ّ ٌّ ُ ُ َاة البرش ّ
ّاملتوسمني آليات اهللا سبحانه يف التدوين والتكوين َوأظهرت الورقة قابلية . ِّ ُّ

ًاللغة العربية ألن تكون لغة العلم تفكرا وتصورا وختيال وتعليام وتأليفا ً ًَ ً ًّ ُّ ُّّ ْ ُ ِّ .
ّوحددت الورقة مخسة مفهومات متداولة يف هذا الزمان للتعريب, وفصلت  ّ ّّ ٍ َ ُ

ّالقول يف الت ْعريب الفكري للعلوم األساسية والتطبيقية الذي يعني, فيها, أن َ ّ ّ ّ
ّيفكر العلامء والباحثون واخلرباء العرب املتخصصون يف هذه العلوم, ويتصوروا  ِّ ُ ُ ُ ّ
ْويتخيلوا وحياكموا, ويؤدوا كل األعامل العقلية املتصلة باالبتكار والكشف  ّ َّ ّ ِّ

ّالعربية وعقليتها وبنيتها الداللية ّواإلبداع يف هذه العلوم, بمنطق اللغة  ّ ّّ ِ
ّثم بسطت القول يف التعريب اللغوي الذي يراد منه اعتامد العربية . ّوالتعبريية ُ ُ ّ ّ َّ ّ



 عيسى العاكوب.  د−التعريب الفكري واللغوي للعلوم األساسية والتطبيقية 
  

٦٩١

ّلغة للعلم والبحث العلمي والتقانة والتدريس يف أقسام العلوم األساسية  ّ َّ ّ ْ ُِ ً
ّوالتطبيقية يف اجلامعات ومراكز البحث واملخابر واملجالت, وق ًرأت شيئا من ّ ْ

ّأدبيات التجربة السورية يف هذين النّوعني من التعريب; وانتهت يف شأن العالقة  َّ ّ ّّ
ّبينهام إىل أن التعبري اللغوي العريب يولده التفكري العريب ّ ُّ َّ ّ ّ. 

ّووقفت الورقة عند رضورات التعريب املعني, التي جاءت علمية تتمثل,  ً ُّ ْْ ِ ّ ّ
ِقبل كل يشء, يف بناء ا ٍ ّلشخصية العلميّ ّ ّة الوطنية, التي حتدد إمكانّ ُ ِات الواقع ّ

ّوتربط العلم والبحث العلمي بحاجات املجتمع, ويف تسهيل تنمية الطاقات  َّ َ ْ ِ
ْاإلبداعية ألبناء الوطن واستثامرها يف احلدود القصوى, ويف توطني العلم  ِ ّ

ْوتعميم نفعه ًوتناولت الورقة رضورات لغوية لتعريب ال. َ ُّ ُ ّعلوم األساسية ٍ
ِوالتطبيقية; إذ تزداد العربية بالتعريب غنًى وتتسع آفاقها وتغدو إحدى لغات  ُ ُ ُّ ّ ّّ ّ

َالعلم والتقانة, مثل كثري من لغات األمم املتقدمة اليوم ّ ُّ ْ ُوعاجلت الورقة . ِ
ِرضورات قومية للتعريب, تظهره عامال قويا يف بلورة اهلوية القومية, وتنمية ِ ٍّ ّ ِّ ُ ً ًِ ُ ّ 

ّحس االنتامء إىل األمة, والنفور من التبعية واالنقياد لألجنبي ّّ ّّ ُوأبرزت الورقة . ِ
ّرضورات اجتامعية للتعريب جتعل منه أداة إلبعاد إحساس اجتامعي بدونية  ُّ ً ّّ ٍ ُ ً ٍ

ّالعربية وعجزها عن مواكبة حركة التقدم العلمي والتقاين العاملية ْ ّّ ّ ويف جمال . ّّ
ّقرتحت الورقة جمموعة من اإلجراءات العملية التي ال يشك ّأدوات التعريب, ا ُ ّ َ ً ُ

ّيف أن تطبيقها التطبيق الصحيح يوصل إىل التعريب املنشود ِ ُ ّ َ ّ. 
ّومن اهللا, سبحانه, التوفيق والتسديد ُ. 
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َمصادر املادة العلمية املستشهد هبا ّ ُّ: 
ّاملفهومات األخالقية الدينية يف الق: توشيهيكو إيزوتسو −١ ّّ , ترمجة عيسى عيل العاكوب, رآنُ

 .م٢٠٠٨دار امللتقى يف حلب, 
ّفقه اللغة ورس العربية): ّعبد امللك بن حممد بن إسامعيل, أبو منصور( الثعالبي  −٢ ُّ ِ ّ , حتقيق ُ

ّمصطفى السقا وزميليه, مطبعة مصطفى البايب احللبي يف القاهرة,  ّّ ّ
 .م١٩٧٢/ ه١٣٩٢

ّ الراغب األصفهاين−٣ َ, حتقيق صفوان عدنان داوودي, دار القلم يف ألفاظ القرآنُمفردات : ّ
 .م٢٠٠٢/ ه١٤٢٣دمشق, 

ُالتعريب والتعليم العايل:  سعيد حارب−٤ ّ, مجعية محاية اللغة العربية يف الشارقة, ّ ّ ّ
 .م٢٠٠٠/ ه١٤٢١

ّاللغة العربية والتعريب يف العرص احلديث:  عبد الكريم خليفة−٥ ّ ُ , دار الفرقان للنرش يف ّ
 .م١٩٩٧/  ه١٤١٨ّعامن, 

 .م١٩٩٦, دار العودة يف بريوت, ديوان عمر أيب ريشة:  عمر أبو ريشة−٦
 .م١٩٨٩/ ه١٤٠٩, جهود وآفاق, دار اهلجرة يف دمشق وبريوت, ّالتعريب:  قاسم سارة−٧
ّ, وزارة التعليم العايل السورية, دمشق ّندوة التعريب يف التعليم العايل:  جمموعة باحثني− ٨

 .م٢٠٠٣/  ه١٤٢٤
ّ, دار الفكر العريب يف القاهرة, ّالتعريب يف القديم واحلديث: ّ حممد حسن عبد العزيز− ٩

 .م١٩٩٠
ّأزمة التعريب:  حممود فوزي املناوي−١٠ , مركز األهرام للرتمجة والنرش يف القاهرة, ُ

 .م٢٠٠٣/ ه١٤٢٤



  ٦٩٣

 
 
 
 س عند سيبويهاجلهـر واهلم

 يف ضوء الدرس احلديث
 

 )∗(أمحد حممد قدور . د
ًقدم سيبويه يف درسه الصويت, يف باب اإلدغام تعريف  للجهر واهلمس, اّ

ها االختالف لدى ُمِسَفأحدث مشكلة يكتنفها الغموض لدى القدامى, وي
لقدامى يف هذا  إال لغاية تارخيية الوقوف عند آراء ااًوليس مفيد. املحدثني

الصدد, إذ اقتنع معظمهم برتديد عبارات سيبويه نفسها, أو بمحاوالت رشحها 
ولذلك بقيت عبارات سيبويه عىل حاهلا من الغموض, إضافة إىل  −من بعيد 

عىل أن بعض القدامى ذهب إىل . )١(ّتداخل مفهومي اجلهر والشدة عند بعضهم

                                                           

 .عضو جممع اللغة العربية بدمشق )∗(

, ١/٦٠ّ, وابن جني, رس الصناعة, ١/٣٣٠كالم املربد يف املقتضب, : انظر) ١(
كي, مفتاح العلوم, , والسكا١٠/١٢٨والزخمرشي, املفصل مع رشح ابن يعيش, 

, وابن ٢٥٩ −٣/٢٥٧, وابن احلاجب, الشافية مع رشحها لألسرتاباذي, ٥ص
, ٩٢مكي القييس, كتاب الرعاية, ص: , وانظر٦٧٢ −٢/٦٧١عصفور, املمتع, 

 .٢٩٢ −٢٨٦واحلمد, رشح املقدمة اجلزرية, ص
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أما . فهْعَ حني أن اهلمس يعادل ض لقوة التصويت, عىلاًرأي جيعل اجلهر مساوي
سائر مفردات سيبويه يف هذا املوضع فبقي عىل حاله من غري رشح مقنع كام 

 .ّتقدمت اإلشارة
 أن َسَفحرف أشبع االعتامد يف موضعه, ومنع النَّ«: واملجهور عند سيبويه

فهذه حال املجهورة يف . وجيري الصوت) عليه(جيري معه حتى ينقيض االعتامد 
لق والفم, إال أن النون وامليم قد يعتمد هلام يف الفم واخلياشيم فتصري فيهام احل
قد والدليل عىل ذلك أنك لو أمسكت بأنفك ثم تكلمت هبام لرأيت ذلك . غنة

فحرف أضعف االعتامد يف موضعه حتى جرى «وأما املهموس عنده . »َّأخل هبام
ولو . ف مع جري النفسّالنفس معه, وأنت تعرف ذلك إذا اعتربت فرددت احلر

 .)٢(»أردت ذلك يف املجهورة مل تقدر عليه
وقد ناقش املسترشقون املهتمون بالدراسات اللغوية مفهوم اجلهر واهلمس 

 عىل املفهوم السائد عندهم, وهو أن اجلهر صفة للصوت اًعند سيبويه اعتامد
فة الذي ترافقه ذبذبة يف الوترين الصوتيني, وأن اهلمس عكسه, أي هو ص

ّورأى هؤالء أن األصوات التي عدها . للصوت الذي اليتذبذب معه الوتران
 عىل ذبذبة اًسيبويه جمهورة صحيحة بحسب املفهوم الغريب للجهر القائم أساس

 طرأ عىل نطقها, هي اهلمزة والقاف اًالوترين ماعدا ثالثة أصوات يبدو أن تطور
, فإنه يمكن ًفوا الوترين أصال مل يعر− ومنهم سيبويه−ومع أن القدامى. والطاء

                                                           

 .٤/٤٣٤الكتاب, : انظر) ٢(
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 اً جداً دقيقا التفطن إىل املقابلة بني املجهورة واملهموسة تفطنً−كام يقول كانتينو−
 كالم اًوعىل هذا املبدأ سار إبراهيم أنيس مفرس. )٣(بدون معرفة سببها احلقيقي

 من .سيبويه يف تعريفه اجلهر يف باب اإلدغام بأنه أثر الهتزاز الوترين الصوتيني
الذي مل يكن يعرفه « , و »ويظالن يتذبذبان حتى ينقيض االعتامد« : ذلك قوله

سيبويه هو أن اإلخفاء معناه إسكات الذبذبات التي حتدث مع كل جمهور يف 
ومتى سكتت أو انقطعت تلك الذبذبات انقلب . ةَرَجنَْالوترين الصوتيني باحل

ويه سوى معنى يف كالم سيبوليس لالعتامد «و. »املجهور إىل نظريه املهموس
أشبع االعتامد يف « : ّألمر ما عرب سيبويه بقوله«و . »عملية إصدار الصوت

موضعه, ومل يقل يف خمرجه, ألنه كان يشعر هبذا اإلشباع يف كل جمرى الصوت 
َّفكلمة املوضع هنا هي ماعربنا . منذ صدوره من الرئتني إىل انطالقه إىل اخلارج

 .)٤(»ّاملجرى, وفرقنا بينه وبني املخرجعنه يف هذا الكتاب ب
 :ّوينبغي الرد عىل ماأتى به إبراهيم أنيس عىل هذا النحو

 لذبذبة الوترين, وهذا غري صحيح, بل ليس اً مساوي»االعتامد«جعل : ًأوال
 .عليه دليل من كالم سيبويه

                                                           

, وقارن بام ورد يف احلاشية ٣٥ −٣٤, صكانتينو, دروس يف علم أصوات العربية: انظر) ٣(
 .من هذا البحث) ١٦(رقم 

 . عىل التوايل١٢٥, ١٣٢, ١٢٦أنيس, األصوات اللغوية, ص: انظر) ٤(
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, وهو رأي اًذكر أن إسكات الذبذبات جيعل الصوت املجهور مهموس: اًثاني
 .اً نسخته الدراسات املعارصة, كام سنذكر الحققديم

 مرة أخرى بأنه عملية إصدار األصوات من الرئتني إىل »االعتامد«ّفرس : اًثالث
وليس عىل ذلك دليل من كالم سيبويه الذي جعل . انطالقه إىل اهلواء اخلارجي

 .االعتامد يف احللق والفم واخلياشيم دون غريها من أعضاء النطق ومواضعه
وهذا تفسري .  الوارد لدى سيبويه باملجرى»املوضع«ّوفرس مصطلح : اًابعر

كام −فاجلهر يظهر . ّبعيد, ألن سيبويه فرق بني املوضع واملخرج عن قصد ووعي
ألن املخرج . اليف خمرجه أو جمراه) منطقته( يف موضع احلرف −يبدو من كالمه

وال عربة بام . ضييقهأصغر من املوضع, وهو مشغول بإغالق جمرى اهلواء أو ت
ّقيل من أن سيبويه عرب باملوضع عن املخرج يف كثري من األمثلة, ألن السياق هو 

ّبعت كل األمثلة التي ذكر فيها وقد تت. ّالذي حيدد املقصود  يف باب »املوضع«ّ
أما . السياق وحدهاإلدغام فوجدت أنه يصعب بيان املقصود دون االحتكام إىل 

 وفق أنيس, أي طريق التنفس من الرئتني إىل اخلارج »رىاملج«ظهور اجلهر يف 
 .فال معنى له
 الواردة يف تعريف املجهور عند سيبويه, »منع النفس«ّفرس عبارة : اًخامس

بأهنا تدل عىل اقرتاب الوترين الصوتيني أحدمها من اآلخر حتى ليكادان يسدان 
لنفس اليكون عىل وهذا تفسري بعيد, ألن منع ا. )٥(طريق التنفس, كام يقول

                                                           

 .١٢٥السابق, ص: انظر) ٥(
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 ولكن عىل مستوى موضع احلرف − كام يبدو لنا−مستوى الوترين يف احلنجرة 
إشباع (ّبسبب استثامر قوة التصويت التي تعادل ) مكانه من جهاز النطق(

 .للهواء وتعويق خروجه) االعتامد باحلرص
دلت جتارب املحدثني عىل أن سيبويه قد عنى «وخيلص أنيس إىل أنه 

ذلك الصوت الذي يتذبذب معه الوتران الصوتيان يف احلنجرة, أي باملجهور 
(Voiced)هموس هو الذي يصمتان معه, أي , وأن امل(Voiceless) )٦(. 

ًأما متام حسان فنفى أن يكون تعريف سيبويه للجهر واهلمس موافق  ملفهوم اّ
مل يكن  − كام يقول−املحدثني القائم عىل وظيفة الوترين الصوتيني, ألن سيبويه 

يعرف هذه الوظيفة, بل مل يكن يعرف تركيب احلنجرة بدليل تسميته إياها أقىص 
ّولذلك راح الدكتور حسان يفرس تعريف سيبويه بمعزل عن تلك . )٧(احللق ّ

وموضعه هو ) الضغط, كام يرى(وخالصة رأيه هي أن منشأ االعتامد . الوظيفة
أي −وهو . هام من هواءاحلجاب احلاجز الضاغط عىل الرئتني إلفراغ مافي

فاجلهر إذن نتيجة إلشباع االعتامد .  واقع عىل خمرج احلرف حيث ينطق−االعتامد
كام −وسيبويه ). إزالة التقوية(, كام أن اهلمس نتيجة إلضعافه )تقوية الضغط(

مل يكن يعرف مصدره, وال ) االعتامد( مع إحساسه هبذا الضغط −ّيرى حسان
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بط بني هذا وبني احلجاب احلاجز تفسرينا نحن م يكون الرَطريقته, ومن ث
ّويبدو أن منطلق الدكتور حسان صحيح, .  )٨(للظاهرة, وليس تفسري سيبويه

وأن فهمه ملعظم عبارات سيبويه سديد, غري أن تفسريه اجلهر بأنه أثر لضغط 
 .ّاحلجاب احلاجز بعيد كام نقدر

 يرد يف  ألنه وإن مل»صوت الصدر«وينبغي أن نتوقف عند مصطلح 
تضاعيف تعريف سيبويه للجهر يف باب اإلدغام استأثر باهتامم بعض الدارسني 

فقد نقل إبراهيم أنيس .  ملا غمض من كالم سيبويهاًالذين رأوا أن فيه إيضاح
 من رشح السريايف لكتاب سيبويه, يذكر فيه رصاحة أن اوهنري فليش نص

وت الصدر الذي يرافق ّسيبويه فرق بني املجهور واملهموس عن طريق ص
ألن املهموسة خترج أصواهتا من . املجهورة, وال يرافق املهموسة من احلروف

خمارجها يف الفم, وصوت الفم وحده هو الذي يربزها, وهي ضعيفة وقابلة 
أما املجهورة فال تكتمل إال إذا . لإلخفاء دون أن يضيع من خصائصها يشء

النص املشار إليه بام يفيد فليش عىل وقد علق أنيس و. )٩(رافقها صوت الصدر
صوتيني  هو صدى الذبذبات التي حتدث يف الوترين ال»صوت الصدر«أن 

صوت «لفرق بني املهموسة واملجهورة هو أن ا«: وموجز القول. باحلنجرة
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 .٢٠١ −١٩٨, ص١٩٨٣الصبور شاهني, دار املرشق, بريوت  وحتقيق عبد



  أمحد قدور.  د-  احلديثاجلهر واهلمس عند سيبويه يف ضوء الدرس
  

٦٩٩

 موجود رضورة يف الثانية بسبب ارتفاع − املهموسة− غائب يف األوىل»الصدر
, وبام كان يملك من شديدن يشري بوضوح وهكذا استطاع سيبويه أ. الصوت

وسائل التحليل, إىل ماكان جيهله من دور احلنجرة, وهو مانطلق عليه 
ويشار يف هذا الصدد إىل أن األسرتاباذي وابن يعيش ذكرا يف أثناء . )١٠(»اجلهر

ًرشحهام للجهر مايدل عىل اطالعهام عىل مفهوم صوت الصدر, وجعله معيار  اّ
 .)١١(ر واملهموسللفصل بني املجهو

صوت « يف موضع متقدم عىل باب اإلدغام وذكر سيبويه يف الكتاب, ولكن
واملرشبة عنده قسامن, قسم .  يف تضاعيف حديثه عن احلروف املرشبة»الصدر

ًب صويتِْرشُأ التستطيع أن تقف «, هو صويت حيدث مع حروف القلقلة, ألنك اُ
ً أشد صوتوبعض العرب. ّإال مع الصويت, لشدة ضغط احلرف لذين , كأهنم ااّ

, وهو الذي يرافق حروف »صوت الصدر«وقسم أرشب . »يرومون احلركة
لكنها حني خترج بصوت الصدر ينسل . النفخ, وهي مل تضغط ضغط األوىل

أما احلروف . , فتسمع نحو النفخةاًآخره وقد فرت من بني الثنايا, ألنه جيد منفذ
ندها مع نفخ, ألهنن خيرجن مع التنفس  تقف ع− كام يقول −ُّاملهموسة فكلها 
أما الالم والنون وامليم والعني والغني واهلمزة فليست من . الصوت الصدر
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 مما ذكر, ألهنا مل تضغط ضغط اًذينك القسمني, إذ التسمع بعدها يف الوقف شيئ
) حروف النفخ(, كام وجد يف احلروف األربعة اً, وال جتد منفذ)وأخواهتا(القاف 

ويرى غانم . )١٢(ّوالصحيح هنا هو أن هذه احلروف ليست مرشبة. مع الراء
قدوري احلمد أنه يرتجح من سياق النص أن املقصود باحلروف املرشبة هي 

غري . ملهموسةحروف اجلهر, ألهنا أرشبت صوت الصدر, يف مقابل احلروف ا
 .)١٣( يف سياق تعريفه املجهور يف باب اإلدغام»املرشبة«أن سيبويه مل يذكر 

وسيبويه مل يذكر إرشاب صوت الصدر إال حلروف النفخ األربعة, وهي الزاي 
أما أصوات القلقلة فلم يرد . والذال والضاد والظاء, ثم أحلق هبا الراء بعد ذلك

, وال يصح إال عىل اًولذلك يبقى استنتاج احلمد ناقص. ًفيها صوت الصدر أصال
 ماورد من كننا إذا عددنال. حروف النفخ دون غريها مما ورد لدى سيبويه

, وما ورد من حروف النفخ »قطب جد«, وهي حروف »القلقلة«حروف ضمن 
أما املهموسة .  تقع ضمن املجهوراتاً مع الراء, فهي مجيعاًاألربعة املذكورة آنف

التي أشار إليها سيبويه يف هذا املوضع فاملراد منها التفريق بني النفخ مع تلك 
ت الصدر من جهة, والنفخ مع هذه احلروف املهموسة احلروف التي خترج بصو

ًإذ إن النفخ مع املهموسة عام, ألهنا خترج مع التنفس أصال. من جهة أخرى ّ. 
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 عىل أنه صدى الذبذبات التي »صوت الصدر«ومهام يكن من أمر فإن فهم 
حتدث يف الوترين يشء خمتلف عن فهم تعريف املجهور واملهموس لدى سيبويه 

دغام, إذ اليمكن جتنب ذلك التعريف الشائك باللجوء إىل بعض يف باب اإل
 فيها عىل النحو الوارد يف باب اًالنصوص التي مل يكن حتديد اجلهر مقصود

عىل أنه اليمنع أن يفهم من صوت الصدر أثر ما, أو صدى حلركة . )١٤(اإلدغام
ف وال ّالوترين نحس به لقوته, وكأنه نربة خترج باجتهاد ترافق بعض احلرو

 .ترافق بعضها اآلخر
ّوبناء عىل ماتقدم كله نرى رضورة الفصل بني تعريف سيبويه الوارد يف  ّ ً
باب اإلدغام من جهة, وكالمه وما نقل عنه يف مواضع أخرى تتحدث عن 

ّولذلك نرى أن ماذهب إليه متام حسان صحيح, . صوت الصدر من جهة أخرى
. فسه, ال توجيهه من خارجهّإذ صوب اهتاممه نحو فهم تعريف سيبويه ن

ّواخلالصة هي أن االستعانة بصوت الصدر لفهم تعريف سيبويه الحتل املشكلة  ّ
ًاملتولدة من غموضه أصال ّ. 

ورأى كانتينو أن حتديد اجلهر واهلمس حتديد غامض يمكن التناقش يف 
 »نزيز« فهم املجهور واملهموس عىل أساس وقد قبل بعض الغربيني. معناه

ّالصوتيني, عىل حني شك بعضهم اآلخر يف صحة هذا الفهم, ألن الوترين 
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. سيبويه وعلامء األصوات العرب جهلوا الدور املضبوط الذي يقوم به الوتران
 »الضعف«, واهلمس بمعنى »القوة«ّ راح آخرون يفرسون اجلهر بمعنى ولذلك

ة , أو يفرسون اجلهر بالضغط, فاملجهور(Bravmann) كربافامن »اخلفة«أو 
 non), واملهموسة حروف غري مضغوطة (présseés)حروف مضغوطة 

présseés)ويمكن قبول الرأي . )١٥(ّ وهو ماذهب إليه كانتينو, ورد عليه فليش
الذي يذهب إىل أن املقصود من اجلهر الوارد يف باب اإلدغام هو الوضوح 

هلمس ّ, أي رنان, وأن املقصود من ا(Éclatante)السمعي أو مايعادل مصطلح 
. , أي خمنوق(Étouffée) معه, أي مايعادل مصطلح اًهو ماال وضوح سمعي

وهذا مبني عىل معيار سمعي, أي يتعلق باألثر األكستيكي الذي تشعر به األذن 
إذن فليس من . )١٦(الصوت املهموسبعند سامع الصوت املجهور مقارنة 
وحدمها, أو بمعزل  عىل حركة الوترين اًالرضورة أن يفهم اجلهر واهلمس اعتامد

عن األثر السمعي الذي يتجىل يف رفع الصوت ووضوحه مع املجهور, وضعف 
 .ذلك مع املهموس

 منذ عقود من الزمان اًإن علامء األصوات املعارصين أصبحوا أكثر إدراك
. للحاجة إىل بيان معايري نطقية للجهر التتوقف عىل حركة الوترين الصوتيني
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استعامل اآلالت واملناظري وأجهزة ب ّيتجىلتامم كبري وحتظى أنواع التصويت باه
ومنذ زمن ليس . )١٧(لهامالتصوير ونحوها, ملراقبة احلنجرة واملجرى الصويت بك

بالقليل كان هناك تنبه إىل وجود ذبذبات غري حنجرية حتدث نتيجة احتكاك اهلواء 
ضاح مفهوم  إىل إياًوسعي. )١٨(باألعضاء الصوتية عند خروجه من الفم أو األنف

مسامهة يف علم األصوات ) م١٩٧١(ّاجلهر قدم عبدالرمحن احلاج صالح 
  : آلية اجلهر, ورأى أنه يقوم عىل أمرين, مها−   بعد التجربة− التجريبي رشح فيها 

 ).الفرجة بني الوترين( حركة املزمار −أ
 . ختفيض االمتصاصات اجلدارية−ب

لقومي والفموي التي وخيلص احلاج صالح إىل أن جدران التجويف احل
إن . ّويعرتهيا شد قابل إلحداث رنني) تنبسط(يكسوها الغشاء املخاطي تستطيل 

ّتوتر الغشاء يقلص إىل حد ما امتصاصات الطاقة الصوتية, ويزيد بالنتيجة رنني 
 إضافة إىل الذبذبات −فالرنني اخلاص باملجهورات). الفراغات(التجاويف 
 .)١٩(ميز الذي ينجم عن زيادة مرونة اجلدران هو هذا اجلرس امل−احلنجرية

                                                           

املوسوعة اللغوية, حترير كولنج, ترمجة حميي الدين محيدي وعبداهللا احلميدان, : انظر) ١٧(
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 (K. S. Harris), وكاثرين هاريس (G. J. Borden)وقدمت جلوريا بوردن 
يقوم عىل ) كذا يف الرتمجة( لدالئل متييز املجهور من الالجمهور ً متكامالًحتليال
 :ماييل
 . ذبذبة الوترين−١
 .ّ التنفس−٢
 F١) هرتز( الرتدد األول −٣
 .مت فرتة الص−٤
 . فرتة الصائت السابق−٥

ّوبإمكان الراغب أن يرجع إىل ماقدمته الباحثتان من رشوح يف كتاهبام 
الذي يضم خالصة لعدد من جتارهبام يف خمتربات ) أساسيات علم الكالم(

وخالصة األمر عندمها هو أن الدالئل . )٢٠(هاسكنز يف الواليات املتحدة
ماد النسبية, وتوقيت احلوادث أكثر السمعية إلجهار الصوامت تعتمد عىل اآل

ّمن اعتامدها عىل الرتدد, أو الفروق يف الشدة ّإن القدرة عىل تبني متييز متعلق . ّ
باجلهر عىل الرغم من غياب ذبذبة الوترين تشري إىل أن التوقيت دليل مهم يف 

وإذا نحي عمل الوترين . إدراك املجهور وغري املجهور يف عدة طرق خمتلفة
, اً سمع الصوت جمهوراً, فإن املالحظ هو أن أمد التصويت إذا كان قصرياًجانب

                                                           

الرشق بوردن وهاريس, أساسيات علم الكالم, ترمجة حميي الدين محيدي, دار : انظر) ٢٠(
 .ت.العريب, حلب, بريوت, د
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ولكن األهم هو أن املجرى الصويت فوق احلنجري مرنان . والعكس صحيح
والفجوات . ّوهو يضم كل املمرات اهلوائية فوق احلنجرة. ّمتغري ومصدر صويت
والفجوة األنفية الفجوة البلعومية, والفجوة الفموية, : املرنانية الكبرية, هي
ّواملجرى الصويت يغري شكله وحجمه, ومن ثم يغري . عندما تكون مفتوحة ّ

الرنني غري (ويطلق عىل هذه الرتددات الرنينية . ّتردداته الرنينية مع كل صوت
 الذي حيدث بفواصل زمنية (periodic)مقابل الرنني الدوري ) الدوري

 .متساوية, ومصدره احلنجرة
عمل الباحثتني بوردن وهاريس أن رنني املجرى الصويت وهكذا يتبني من 

جيتمع مع ذبذبة الوترين, إضافة إىل عوامل صوتية أخرى, إلصدار الصوامت 
وبذلك يكون هناك مصدران هلذه األصوات, أحدمها يف احلنجرة, . املجهورة

ولذلك بات املجهور يوصف .  مرنانًواآلخر يف املجرى الصويت الذي هو دائام
). يف املجرى الصويت(, والالدوري )يف احلنجرة(مزيج من الرنني الدوري بأنه 

أما يف الصوامت غري املجهورة فإن الوترين ينفتحان عىل نحو واسع كي نحصل 
ٍعىل حجم كاف من هواء الرئتني إلجياد الضوضاء أو الضجيج املطلوب يف 

املجرى املجرى الصويت إلحداث هذه األصوات التي هلا مصدر واحد, هو 
 .)٢١(الصويت فوق احلنجري

                                                           

 .٣٣٤ −٣٣٠, ١٧١السابق, ص: انظر) ٢١(
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ّونخلص بناء عىل ماتقدم إىل أن تفسري تعريف سيبويه للمجهور يف باب  ً
ّاإلدغام ينبغي أن ينطلق من هذا التطور يف فهم آلية اجلهر, وال سيام مايتصل برنني 

صوت «أما . )٢٢(املجرى الصويت, وتأكيد إمكان اجلهر من غري ذبذبة الوترين
 فال بأس من أن − كام سبقت اإلشارات−يف مكان آخر من كتابه  الوارد »الصدر

ّيؤول بأنه صوت يدل عىل نرب ناتج عن حركة الوترين التي يرتدد رنينها وصداها يف 
 .ٍ أنه يف الصدر بحسب معارف القوم عرصئذاًاحلنجرة والرغامى ويوحي بدء

. وهكذا نستطيع تفسري تعريف سيبويه للمجهور مقترصين عليه نفسه
ّ فهم بام أويت من دقة وإرهاف أن هناك قوة يف التصويت −ّ كام نقدر−فسيبويه 

ّإن هذه احلالة .  الفم أو األنفترافق املجهور نتيجة حلرص اهلواء يف احللق أو
ّ بوضوح تسببها الذبذبات غري احلنجرية عىل نحو مافهمنا من كالم »املسموعة«

ولذلك نرى أن . اثرين هاريسعبدالرمحن احلاج صالح وجلوريا بوردن وك
ّ أي أثر لنرب صادر من موضع احلنجرة أو − يف تعريفه−سيبويه مل يقصد هنا 

 اّ أن هذه العملية حتدث يف احللق والفم واخلياشيم نصاًبل كان واضح. الصدر
ٍّيل ٍمن غري داع إىل استنتاج و  ألعناق العبارات, كام فعل متام حسان, عىل غري َ

 الرجوع إىل مفردات اًوإذا كان رضوري. )٢٣( دقة يف االستنباطماعرف عنه من
حرف أشبع االعتامد يف «: حها يف ضوء حتليلنا, فإن قولهتعريف سيبويه لرش

                                                           

 .٣٣٣السابق, ص: انظر) ٢٢(
 .٦٢ −٦١من هذا النحو, متام حسان, اللغة العربية معناها ومبناها, ص: انظر) ٢٣(
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. موضعه, ومنع النفس أن جيري معه حتى ينقيض االعتامد عليه وجيري الصوت
ام يف الفم فهذه حال املجهورة يف احللق والفم, إال أن النون وامليم قد يعتمد هل

, »االعتامد يف موضعه«: إن هذا القول. )٢٤(»…واخلياشيم فتصري فيهام غنة
 يدل عىل اتكاء الناطق − وهو من أعقد الدالالت عند الدارسني− »يعتمد هلام«و

.  فهي بمعنى زيد»أشبع«أما . ف الخمرجه باحلرص والتضييقعىل منطقة احلر
يادة القصد واالتكاء واالتكال عىل ّفليس إلشباع االعتامد إال أن يدل عىل ز

عىل حني أن املهموس اليشهد مثل هذه الزيادة, ولكن . موضع احلرف باحلرص
فاالعتامد هو قصد التصويت يف موضع . ّقصد االعتامد موجود, وال بد منه

احلرف اليف خمرجه, وهو ناتج عن احلرص, بدليل رشحه لالعتامد يف الفم 
أما سائر .  وتوليد الغنّة, وهي من صفات القوةواخلياشيم القائم عىل احلرص

ّ مما تقدم بكثري, عىل أن يفهم عبارات التعريف فأمرها أهون  عىل »منع النفس«ّ
وال بد أن يكون هذا احلرص . مستوى املجرى الصويت فوق احلنجري رضورة

ّ عن حالة الشدة التي يكون معها منع للصوت بتاممه من الظهور, إال بعد اًخمتلف
 .انفراج العضوين احلارصين عىل مستوى درجات االنفتاح يف املخرج

ِّ إىل ماتقدم كله أن نخلص إىل أن سيبويه فهم اجلهر بمعزل اًويمكن استناد
عن أي إحياء بصوت اهتزاز الوترين, إذ حرص اجلهر يف احللق والفم واألنف, 

العملية التي أي يف املجرى الصويت فوق احلنجري عن طريق املالحظة النطقية 
                                                           

 .٤/٤٣٤الكتاب, : انظر) ٢٤(
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عىل أن هذا االستنتاج اليمنع ألبتة أن يكون . تفيض إىل تلقي أثر سمعي واضح
ّسيبويه قد أحس بأثر اهتزاز الوترين يف مالحظات نطقية أخرى ضمنها مواضع  ّ

وإذا كانت .  للفصل بني املجهور واملهموساً عملياًمن كتابه, ربام جعلها معيار
ّاألمور تتميز بأضدادها, فإن رب يكاد يوضح  للهمس ورد يف لسان العاً تعريفّ

الكالم : فاهلمس.  ورنني املجرى الصويت»صوت الصدر«: طريف مفهوم اجلهر
: وقال شمر.. كان إذا صىل العرص مهس: اخلفي اليكاد يفهم, ومنه احلديث

 …اهلمس من الصوت والكالم ماال غور له يف الصدر, وهو مامهس يف الفم
ّس الصوت يف الفم مما الإرشاب له من صوت الصدر, ح: واهلمس واهلميس

: وهتامس القوم.. وال جهارة يف املنطق, ولكنه كالم مهموس يف الفم كالرس
إذن فاجلهر له عنرصان مرتابطان هنا, مها صوت الصدر, واجلهارة . )٢٥(ّتساروا

يف املنطق, وال شك يف أن تعريف سيبويه كان يصف لنا اجلهارة يف املنطق من 
انتهينا إليه مجلة, ولقي قبول الدارسني, كان  ّوإذا صح ما. الل آليات النطقخ
 يضاف اً لكشف ماغمض من كالم سيبويه عىل مدى قرون متتالية, وسبقاًسبب

ّإىل درسه الصويت الفذ الذي أحيا به علم اخلليل وحفظه لألجيال هبذه الصورة 
  .العلمية الرصينة

                                                           

 , وقد نبه٢٥١ −٦/٢٥٠) مادة مهس(لسان العرب, دار صادر, بريوت : انظر) ٢٥(
. ٢٩١رشح املقدمة اجلزرية, ص: الدكتور غانم قدوري احلمد إىل هذا املوضع, انظر

ّ, مع أنه نقل نص سيبويه »جهر«ور مل يرش إىل هذا النص يف مادة ويشار إىل أن ابن منظ
  .١٥٣ −٤/١٤٩, )مادة جهر(اللسان : انظر. بشأن احلروف املجهورة
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 املصادر واملراجع
  الكتب−أ
, حتقيق حسن هنداوي, دار القلم, دمشق ّرس صناعة اإلعرابّابن جني,  −١

 .م١٩٨٥
ّ, حتقيق حممد حسان الطيان وحييى مري رسالة أسباب حدوث احلروفابن سينا,  −٢

 .م١٩٨٣علم, جممع اللغة العربية بدمشق 
 , حتقيق فخر الدين قباوة, املكتبة العربية بحلباملمتع يف الترصيفابن عصفور,  −٣

 .م١٩٧٠
 .ت., دار صادر, بريوت, دلسان العربابن منظور,  −٤
 .ت., إدارة الطباعة املنريية, مرص, دّرشح كتاب املفصل للزخمرشيابن يعيش,  −٥
القادر   البن احلاجب مع رشح شواهده لعبدرشح الشافيةاألسرتاباذي,  −٦

ن البغدادي, حتقيق حممد نور احلسن وحممد الزفزاف وحممد حميي الدي
 .هـ١٣٥٦عبداحلميد, مطبعة حجازي بالقاهرة 

, حتقيق عفيف عبدالرمحن, مؤسسة الرسالة, تذكرة النحاةّاألندليس, أبو حيان,  −٧
 .م١٩٨٦بريوت 

, حتقيق نسيب ّالدقائق املحكمة يف رشح املقدمة اجلزريةاألنصاري, زكريا,  −٨
 .١٩٩٥نشاوي, دار املكتبي بدمشق 

رابعة . , مكتبة األنجلو املرصية, القاهرة, طات اللغويةاألصوأنيس, إبراهيم,  −٩
 .م١٩٧١
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 .م١٩٦٣, مكتبة الشباب بالقاهرة أصوات اللغةأيوب, عبدالرمحن,  −١٠
, نرش رمضان عبدالتواب, مكتبة التطور النحوي للغة العربيةبرجشرتارس,  −١١

 .م١٩٨٢اخلانجي بالقاهرة, ودار الرفاعي بالرياض 
سابعة . , دار املعارف بمرص, ط»واتاألص«علم اللغة العام د, رش, كامل حممب −١٢

 .م١٩٨٠
, ترمجة حميي الدين أساسيات علم الكالمبوردن, جلوريا, وهاريس, كاثرين,  −١٣

 .ت. محيدي, دار الرشق العريب, بريوت وحلب, د
, منشورات املجمع بحوث ودراسات يف علوم اللساناحلاج صالح, عبدالرمحن,  −١٤

 .م٢٠٠٧ري للغة العربية اجلزائ
 .م١٩٧٩, دار الثقافة بالدار البيضاء مناهج البحث يف اللغةّحسان, متام,  −١٥
 .م١٩٧٩ثانية . , اهليئة املرصية العامة للكتاب, طاللغة العربية معناها ومبناها −١٦
, وزارة األوقاف الدراسات الصوتية عند علامء التجديدّاحلمد, غانم قدوري,  −١٧

 .م١٩٨٦ن الدينية, بغداد والشؤو
 .م٢٠٠٨ّ, مركز الدراسات واملعلومات القرآنية, جدة رشح املقدمة اجلزرية −١٨
, حتقيق حسن أمحد العثامن, مؤسسة رشح شافية ابن احلاجباخلرض اليزدي,  −١٩

 .م٢٠٠٨الريان, بريوت 
 أمني, دار , حتقيق بكري شيخهناية اإلجياز يف دراية اإلعجازالرازي, فخر الدين,  −٢٠

 .م١٩٨٥العلم للماليني, بريوت 
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, ترمجة أمحد عوض, سلسلة عامل موجز تاريخ علم اللغة يف الغربروبنز,  −٢١
 .م١٩٩٧, ترشين الثاين لعام )٢٢٧(املعرفة, الكويت, رقم 

, حتقيق عيل توفيق احلمد, مؤسسة الرسالة كتاب اجلمل يف النحوالزجاجي,  −٢٢
 .م١٩٨٨رابعة . د, طببريوت, ودار األمل بإرب

 .هـ١٣١٧, املطبعة األدبية بمرص كتاب مفتاح العلومالسكاكي,  −٢٣
 .هـ١٣١٧سيبويه, الكتاب, طبعة بوالق بمرص  −٢٤
 .ت., حتقيق ورشح عبدالسالم حممد هارون, عامل الكتب, بريوت, دالكتاب  −٢٥
د املوىل وعيل , حتقيق حممد أمحد جااملزهر يف علوم اللغة وأنواعهاالسيوطي,  −٢٦

 .ت.حممد البجاوي وحممد أبو الفضل إبراهيم, البايب احللبي بمرص, د
, مطبعة املدين أثر القراءات يف األصوات والنحو العريبالصبور,  شاهني, عبد −٢٧

 .م١٩٨٧
, مكتبة املدخل إىل علم اللغة ومناهج البحث اللغويالتواب, رمضان,  عبد −٢٨

 .م١٩٨٥ ثانية. اخلانجي بالقاهرة, ط
, حتقيق مهدي املخزومي وإبراهيم كتاب العنيالفراهيدي, اخلليل بن أمحد,  −٢٩

 .هـ١٤٠٥السامرائي, دار اهلجرة, قم بإيران 
, تعريب وحتقيق عبدالصبور شاهني, دار العربية الفصحىفليش, هنري,  −٣٠

 .م١٩٨٣املرشق, بريوت 
يل من خالل مقدمة كتاب أصالة علم األصوات عند اخللّقدور, أمحد حممد,  −٣١

 .م٢٠٠٣ثانية, دار الفكر بدمشق . , طالعني
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 .م٢٠٠٨ثالثة, دار الفكر بدمشق . , طمبادئ اللسانيات −٣٢
كانتينو, جان, دروس يف علم أصوات العربية, ترمجة صالح القرمادي, اجلامعة  −٣٣

 .م١٩٦٦التونسية 
ي وعبداهللا احلميدان, جامعة , ترمجة حميي الدين محيداملوسوعة اللغويةكولنج,  −٣٤

 .هـ١٤٢١امللك سعود بالرياض 
, حتقيق حممد عبداخلالق عضيمة, املجلس األعىل للشؤون املقتضبّاملربد,  −٣٥

 .هـ١٣٩٩اإلسالمية بالقاهرة 
, حتقيق , الرعاية لتجويد القراءة وحتقيق لفظ التالوةمكي بن أيب طالب القييس −٣٦

 .م١٩٧٣ بدمشق أمحد حسن فرحات, دار املعارف
, ترمجة بدر تاريخ علم اللغة منذ نشأهتا حتى القرن العرشينمونان, جورج,  −٣٧

 .م١٩٨٢الدين القاسم, جامعة حلب 
  الدوريـات−ب
, جملة جممع اللغة » علامء العرب يف الدراسة الصوتيةجهود«أنيس, إبراهيم,  −١

 .م١٩٦٢, لعام )١٥(العربية بالقاهرة, ج 
, جملة »حلرف عند اللغويني العرب القدماءظاهرة ا«مد لطفي, الزليطني, حم −٢

 .م١٩٨٦لعام ) ٢(املعجمية العربية, تونس, العدد 
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 منهج الرشييش يف رشحه ملقامات احلريري
 

 )∗(منار عبد اهلادي. د
ّيف مطلع القرن السادس اهلجري شهد األدب العريب والدة حتفة فنية جديدة,  ٍُ ُ َ َ
َّأضيفت إىل نفائسه وذخائره, تلك هي مقامات احلريري, التي تعد أهم كتاب ألفة  َّ ُّ ُ َ ُ

ُّاحلريري, وإليها يعزى كل ما جناه صا َ  .حبها من شهرة وفضل يف جمال التأليفُ
 ألمهية املقامات وإقبال الناس عليها فقد تناوهلا العلامء بالرشح اًونظر

والتحليل, واندفعوا يتنافسون يف توضيح غوامضها والغوص يف أساليبها 
َوقد أورد حاجي خليفة يف كتابه . ومعانيها َأسامء العلامء الذين » كشف الظنون«َ

أسامء » تاريخ األدب العريب«ت, كام ذكر بروكلامن يف كتابة رشحوا املقاما
وقد وصل عدد . املخطوطات لتلك الرشوح, وأماكن وجودها يف مكتبات العامل

ًالرشوح التي ذكرها كل من حاجي خليفة وبروكلامن إىل سبعة وأربعني رشحا, 
ّإضافة إىل تعليقات ابن اخلشاب وابن بري ّ َ ً.)١( 

                                                           

 .باحثة يف األدب والرتاث من سورية) ∗(
 .١٥٠ −١٤٧: ٥  وبروكلامن ١٧٩١ −١٧٨٧كشف الظنون ص ) ١(
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َل خمطوطة, ومل يطبع منها سوى وتلك الرشوح ما تزا رشح غريب «ُ
رشح «, و)٢(بتحقيق حممد رجب ديب) هـ٦١٦ت(للعكربي » املقامات احلريرية
 .حممد أيب الفضل إبراهيم: بتحقيق) هـ٦١٩ت (للرشييش » مقامات احلريري

ولعل احلديث عن املنهج الذي سار عليه الرشييش يف رشحه حيتاج إىل 
 ومقاماته, ألن خصوصية املقامات فرضت عىل الشارح  باحلريريًالتعريف أوال

ً متميزاًمنهج  . عن الرشوح األخرى للنصوص األدبيةاِّ
 : احلريري ومقاماته−ًأوال

َنشأ يف . هو الرئيس أبو حممد القاسم بن عيل بن حممد بن عثامن احلريري
َّقرية قريبة من البرصة تسمى  َ ُ ّ حملة , وسكن البرصة يف)هـ٤٤٦(سنة » املشان«َ َ

ُعرف بالذكاء والفطنة وحسن السرية, واتصل بأكابر علامء عرصه,  .َبني حرام ُ
َبني املشان  ًفأخذ عنهم الفقه واحلديث واللغة واألدب, وأمىض حياته متنقال

 )٣().هـ٥١٦(والبرصة وبغداد, وتويف يف البرصة سنة 
ة من َمجع مقامة, وهي اسم للمجلس واجلامع: واملقامات يف أصل اللغة

ُثم أطلق عىل األحدوثة من الكالم, ألهنا تذكر يف جملس واحد, جيتمع . الناس ُ
 ) ٤(.ِفيه اجلامعة من الناس لسامعها

                                                           

ًنرش هذا الكتاب أيضا بعنوان) ٢( ِ رشح األلفاظ اللغوية من املقامات احلريرية, للعكربي, : ُ
 ].املجلة. [, بتحقيق الدكتور نارص حسني عيل٢٠٠٥يف دار سعد الدين بدمشق 

ّ ووفيات األعيان البن خلكان ١٩٥: ٦ُ ينظر معجم األدباء )٣( َ َ َ٦٤: ٤. 
 .١٢٤: ١٤صبح األعشى يف صناعة اإلنشا للقلقشندي ) ٤(
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َّواملقامات أقاصيص قصرية, حتكي مغامرات أديب ظريف يتنقل بني البلدان, 
. ثم ينرصف إىل حيلة أخرىوحيتال بفصاحته األدبية عىل الناس, فيصطاد األموال 

 .ذا البطل راوية يشهد مواقفه, ويرصد أخباره, ويروي ذلك للناسوهل
َّوجيمع العلامء عىل أن أول من تصدى هلذا الفن هو بديع الزمان اهلمذاين  ُ

ً وكان الغرض من تأليفه للمقامات تعليميا, إذ أراد من خالهلا أن )٥().هـ٣٩٨ت(
ّيقدم للناشئة واملتعلمني ألفاظ اللغة, وأساليب استعام ُ ُهلا, وطرق تأليفها, يف قالب ّ

 . الفكاهة والتسلية
. وقد انترشت مقامات البديع يف أصقاع العامل اإلسالمي, يف مدة يسرية

ًولقيت من العلامء قبوال َ ِ فراح بعضهم حياول أن ينسج عىل منواهلا, . ً واستحساناَ
ماته , فأنشأ مقا)هـ٥١٦ت(لكن املحاوالت كانت متواضعة, إىل أن جاء احلريري 

ّاخلمسني املشهورة, فجاءت هناية يف احلسن, وأتت عىل اجلزء الوافر من احلظ,  َ ُ
َّوأقبل عليها اخلاص والعام, حتى أنست مقامات البديع, وصريهتا كاملرفوضة َ ّ ّ)٦(. 

القيمة َّوقد حتدث عن . فاحلريري إذن وصل بمقاماته إىل ذروة هذا الفن
َأنشأت مخسني مقامة, حتتوي عىل جد القول ف«: الفنية واللغوية ملقاماته بقوله ًِّ ََ َ ََ َ َ ُ

َوهزله, ورقيق اللفظ وجزله, وغرر البيان ودرره, وملح األدب ونوادره, إىل ما  َ َ ُ َ ََ َُّ َ َ َُ َ
ّوشحتها به من اآليات, وحماسن الكنايات, ورصعته فيها من األمثال العربية,  َ َ ُ َّ َ ََ َُ َُ َّ

                                                           

 .١٢٥: ١٤صبح األعشى ) ٥(
 .١٢٥: ١٤صبح األعشى ) ٦(
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ّواللطائف األدبية, واألحاجي النَّ َ َحوية, والفتاوى اللغوية, والرسائل املبتكرة, َّ َ ُ َّ ّ َ ّ َْ ُّ َ
َواخلطب املحربة, واملواعظ املبكية, واألضاحيك امللهية, مما أمليت مجيعه عىل  َ َُ َ َ ُُ َ ّ ُ ُ َ َُّ َ

ِّلسان أيب زيد الرسوجي, وأسنَدت روايته إىل احلارث بن مهام البرصي َ ٍُ ّ ّ ََّ َ َ ُ ُ ٍ َ«.)٧( 
ّ تستمد قيمتها ممةّ حتفة فنينفاملقامات إذ باحث جديدة, َنَته من مَّا تضمُّ

ٍطب بليغة, ُرة, ومسائل لغوية هامة, وأمثال راسخة, وخَبتكُ مَوأساليب ٍ َ
ٍّل, إضافة إىل احتوائها عىل كم هائل من َطبة الّيصة عميقة لشخّوحتليالت نفسي َ

َّاأللفاظ, إذ متيز أسلوب احلريري باالبتعاد عن التكرار, وهذا أد ّى إىل اتساع َّّ
ًاملعجم اللفظي, كام أدى إىل اتساع األساليب التعبريية, فاحلريري مثال ِّ  يف كل َّ

َام حانَ فل«:مرة حيتاج إىل أن يقول ري َ عن هذا املعنى بغّعربُ نجده ي»بحُّ الصُقتَ وّ
َام الحَفل«: عبارته األوىل, فتارة يقول َف اجلَ, وأحلَكاءُ ذُ ابنّ ّو الضَ  وتارة )٨(,»ُياءَّ

َّل  التَظ أن أَإىل«: يقول ُّرش الصَ, وجُنويرَّ َ َّتى إذا ألأل َح«: وتارة يقول )٩(,»ُنريُ املُبحَ
ّنب الرسَ ذَفقُاأل ُ ّفلام قىض «:  يقولا وحينً)١٠(,»َجر وحانَ الفُ انبالجَحان, وآنَ

ُالليل نحبه, وغور الصبح شهبه َ ْ ُ ُّ َّ َُ َ َ باح, َّ الصُأنف َسَطَ أن عَإىل«:  وتارة يقول)١١(,»ُ

                                                           

 .٧ −٦مقاماته ص : احلريري) ٧(
 .٣٧احلريري ص ) ٨(
 .٤٧احلريري ص ) ٩(
 .٩٥احلريري ص ) ١٠(
 . ١٣٩ ص احلريري) ١١(
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َام بَفل«: وتارة يقول ,)١٢(»الحَ داعي الفَوالح َّلغ اللّ َه, ورَ غايتُيلََ َفع اُ ُلفجرَ . )١٣(»َُه رايتَ
 )١٤(. كثري يف مقاماته, وهو من القدرة عىل الكالم− ّفديَّكام قال الص− وهذا
َأهم من ذلك أن املقامات قد تدفقت يف تربتها أفضل األساليب الفصيحة و َ َُّ ُ

ُاملتنوعة, التي اصطفاها عامل متقن هو صاحب  ٌ ّدرة الغواص«ّ َُ ّ, ومتيقظ يضع يف »ّ ُ
َحسبانه أن هياجم بسهام النَّقد َ ّولذلك جاءت أساليبه قمة يف البيان والفصاحة . ُ

َفهو تارة جيمع بني اجلد واهل. حرّوالس ة, وحينًا ّنات البديعيِّم باملحسَغرُزل, ومرة يّ
 َغافَالمس شُبع فيَّري عىل الطَشبيه واالستعارات, وتارة جيَّوان الته بألَع كالمّرصُي

ُلوب, ويستمطر من العُالق ّيون الدُ ار ضوح واستحُّداعبة الرُنثني إىل مَ, وتارة يَموعُ
َسامت, وأحيانا يَالب امل َدود اإلعجاز, بجُصل فيه إىل حَ في)١٥(ضمنيَّلجأ إىل التً
 )١٦(.ودة التمهيدَالءمة, وجُاملطف ُسن اإلشارة, ولُقل, وحالنَّ
 : الرشييش ورشحه للمقامات−اًثاني

 الكامل أبو العباس أمحد بن عبد املؤمن بن موسى بن عيسى بن عبد )١٧(:هو
                                                           

 . ١٤٩احلريري ص) ١٢(
 .٤٧٦احلريري ص) ١٣(
 .٤١: ١أعيان العرص وأعوان النرص للصفدي ) ١٤(
َّتنظر يف التضمني) ١٥( وجملة جممع اللغة العربية  (.٤٩ ص ٨٥جملة الرتاث العريب العدد : َُ

  ]).املجلة[اجلزء األول واجلزء الرابع / ٥٥/بدمشق, املجلد 
 . ٧٨٦ ص٨٠ة العربية بدمشق, املجلد جملة جممع اللغ: ُتنظر) ١٦(
 . ١٧: ١ ومقدمة حتقيق الرشح الكبري للرشييش ٣١٧: ٢نفح الطيب) ١٧(
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هـ, وكانت من أمجل بالد ٥٧٧ُولد يف رشيش سنة . املؤمن, القييس الرشييش
يد أكابر َدرس العربية وعلومها عىل . األندلس, وأحفلها باألشجار والزروع

ّعلامء عرصه كابن جبري الرحالة املعروف, وابن زرقون وغريمها ثم مارس . ُ
 . اإلقراء والتدريس يف مدن األندلس
رشح اإليضاح للفاريس, وخمترص اجلمل : َّله عدد من املؤلفات, منها

ّللزجاجي, وجمموع شعري يضم قصائد عربية مشهورة, ورسالة يف العروض, 
 .َ شائق اللفظ رشيق املعنىاً مطبوعاًوكان شاعر

 :ومن بديع نظمه وهو بمرص يتشوق إىل الشام
ُيا جرية الشام هل من نحـوكم خـرب َ َ ُ ِّ َ َِ َ ِ ِ 

 

ـــستعر  ـــشوق ي ـــار ال ـــي بن ـــإن قلب ُف ِ َ َ ِ َّ ِ ِ ِ َ َّ 
 

ُبعــدت عــنكم فــال واهللاِ بعــدكم ُ َ َ ُ َُ َ ُ 
 

ـــهر  ـــوم وال س ـــني ال ن ـــذ للع ـــا ل ُم َ ٌَ ََ ِ ِ َّ َ 
 

ًإذا تذكرت أوقاتـ  َُ َّ َت ومـضتَ نـأاَ َ ْ 
 

ُبقـــربكم كـــادت األحـــشاء تنفطـــر  ُِ َِ َُ َ ُ ِ ِ 
 

كبري وهو أديب, ومتوسط وهو لغوي, : وله ثالثة رشوح ملقامات احلريري
 .هـ٦١٩ُرحل إىل املرشق ثم عاد إىل رشيش, فتويف هبا سنة . وصغري وهو املخترص

َ, وهو أهم الكتب التي رشحت والرشح الكبري هو موضوع البحث َ
ً اإلطالق, إذ مل يرتك صاحبه يف كتاب من رشوحها فائدة إال املقامات عىل ُ

َاستخرجها, وال فريدة إال استدرجها, فصار رشحا يغني عن كل رشح تقدمه,  ََّ ًَ ّ ُ ً َ
َوال حيتاج إىل سواه يف لفظ من ألفاظها َمل أدع كتابا ألف يف «: قال الرشييش. )١٨(ُ ّ ُ ً ْ َ َ

                                                           

 .١٧٩٠كشف الظنون ص ) ١٨(
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َرشح ألفاظها, وإيضاح أغراضها, إال وع َ ّ ُيته نظرا, وحتققته خمتربا, وترددت يف َ َّ َ ً ًُ ُ َ َُّ َ
ُتفهمه وردا وصدرا, وعكفت عىل استيفائه بسيطا كان أو خمترصا, حتى أتيت  َُ ّ ًَ َ ًُ ً َ ً َُّ
ُعىل مجيع ما انتهى إليه وسعى ممن فرسها, واستوعبت عامة فوائده املمكنة  َ َ َُ َ ََ َّ ََّ َ َ

ًومل أترك يف كتاب منها فائدة إال. بأرسها ٍ ُ ً استخرجتها, وال فريدة إال َ ُ ََ َ
ُاستدرجتها, وال نكتة إال علقتها, وال غريبة إال استلحقتها, وال غادرت يف  َ َُ َ ُ ُ ُ َّ ًّ ًَ َّ َ
َموضع منها مستحسنًا يشذ عن مجعي, وال مستجادا ينبو عنه برصي أو سمعي َ ُ َ ُ ََ ُ َ ًَ َ ََ َّ. 

َوأنا يف خالل ذلك ألتمس مزيدا, وال أسأم بحثا وت ً ًَ َ ُُ ُقييدا, إىل أن عثرت عىل َ َ َ ً
َرشح الفنجدهيي َ ُ للمقامات, فرأيت فيه الغاية املطلوبة, والبغية املرغوبة, )١٩(َ َ ََ َُ ُ ُ

ًوالضالة التي كانت عنّي إىل هذا األوان مطوية حمجوبة ً َُ َّ َّ ًفاستأنفت النَّظر ثانيا, . ّ َ ُ َ
ًوشمرت عن ساعد اجلد ال متكاسال َ ُّ ََّ ُ َ وال وانيا, فاستوَ ٍعبته أيضا أبلغ استيعاب, ً َ َ ً َُ

ٍوقيدت من فوائده ما مل أجد قبله يف كتاب ُ ََّ َ َْ َ ُ«)٢٠(. 
ُيتضح مما سبق مدى األمهية التي يتمتع هبا هذا الرشح, الذي ضمنه صاحبه  ُ ُ ََّ َ َّ َّ

ُفوائد الرشوح التي سبقته, ثم أضاف إليه ما جادت به عبقريته وثقافته ُ ََ ُ ََ َ َ ُ فجاء . ُّ
َ حماسن اإلشارات, ودقائق العلوم, وفروع االختصاصات, اً جامعاً وافياًرشح َ

                                                           

أبو سعيد حممد بن عبد الرمحن بن حممد بن مسعود املسعودي الفنجدهيي : هو) ١٩(
حلريري َ, وهو منسوب إىل قرية فنجدهية من عمل خراسان, رشح مقامات ا)هـ٥٨٤ت(

َيف جملدين, وسمى رشحه َمغاين املقامات يف معاين املقامات: ّ  .١٧٩٠كشف الظنون ص. َُ
 .٧ −٦: ١الرشييش ) ٢٠(
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ًونوادر الثقافات, حتى أصبح موسوعة أدبية لغوية تارخيية ً. 
 : منهج الرشييش يف الرشح−اًثالث

وهذا . َّظهر فيام تقدم أن املقامات ذات قيمة لغوية أدبية يف الدرجة األوىل
ّ وجوده يف كل رشح يتناوهلا, ثم يأيت دور ّيعني أن االجتاه اللغوي ال بد أن يفرض

َّثقافة الشارح واختصاصه يف حتديد االجتاهات األخرى; فبعض الرشاح يتوسع يف  ّ
ّالتعليقات النحوية والرصفية, وبعضهم يغني رشحه باملالحظات النقدية  َ ُ
ُوالبالغية, وبعضهم يميل إىل التمحيص يف الرواة ورواياهتم, وبعضهم يكثر من 

ّاهد بحسب حمفوظاته واختصاصه, وبعضهم هيتم باملقارنة بني النص الشو ّ
ُاملرشوح ونصوص أخرى, وبعضهم يفيض يف احلديث عن احلوادث التارخيية 
َوأيام العرب, وبعضهم يعتني بالبلدان واألماكن وعادات الشعوب التي الحظها  َ

َيف أسفاره, وبعضهم يعمد إىل االستطراد ليفرغ يف الرشح معار ِ َّفه وما يتميز به عن ُ
ُغريه, يضاف إىل ذلك ما تفرضه قيمة النص وأمهيته عند الناس عىل الشارح من 

 .رضورة الدقة والتفصيل, أو اإلمجال واإلجياز
ً كام مر سابق- واملقامات  ظري, نقطع النَُّ مً عظيمة, وإقباالً نالت شهرة− اّ

َجد مَا وَ ملَاإلعجاز] احلريري[ى هبا َعَّو ادَى لّحت« َ َد قولُدره, أو يرَع يف صَدفَن يَ ه, ُّ
ُت مع ذلك من الشهرة وبعد َزقُثم ر. َ عن أن يأيت بمثلهاًضالَف ا,ُقارهبُأو يأيت بام ي ُّ

ّالصيت, واالتفاق عىل استحساهنا من  )٢١(.»َرت وأكثَّخالف ما استحقُ واملقوافُامل ّ
                                                           

 .١٩٩: ٦معجم األدباء ) ٢١(
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 بكل لفظة من اًشارحني اهتاممّ ألمهية املقامات وعلو شأهنا فقد فرضت عىل الاًونظر
َ عن العناية الفائقة بعباراهتا وأساليبها وما ضمته من أمثال وحكم ًألفاظها, فضال ِ َّ

ّومن الطبيعي أن يتوسع كل شارح من رشاحها يف عرض ما يتصل . وغري ذلك ُ ٍ ُّ َّ ّ
  .باختصاصه من معارف ونوادر وأخبار, رغبة يف إظهار ثقافته واإلدالء بدلوه

َ أخذنا بعني االعتبار أن الرشييش اطلع عىل كل الرشوح التي سبقته, ومل فإذا َّ
َّيرتك فيها فائدة إال استخرجها وقيدها, وأضاف إىل رشحه ما مل جيده يف الرشوح 
َّالتي سبقته, نستطيع أن ندرك أنه سار يف رشحه وفق منهج تكاميل معزز  ُ

ّموسوعة لغوية وأدبية ُباالستطراد والتفصيل, بحيث أصبح رشحه الكبري  ًّ ً
 .وفيام ييل عرض ملنهج الرشح واجتاهاته. وتارخيية

 :االجتاه اللغوي −١
ًاهتم الرشييش اهتامم أوهلا يتعلق بأمهية :  بالتفسري اللغوي, ألسباباً كبرياّ

ًال يغادر لفظة من ألفاظها إال املقامات وقيمتها عند الناس, وهذا جعله  أخرجها ُ
ِّ مقاصد احلريري منها, وحتدث عن موقعها ومسوغات استعامهلا َّمن أكاممها وبني َّ

 .إذا كانت مما حيتمل املناقشة
 من األلفاظ التي استعملها احلريري يف مقاماته اًأن كثري: والسبب الثاين هو

 من اًيستعيص فهمها عىل القارئ, وحتتاج إىل تفسري معجمي, إضافة إىل أن كثري
 .ِي وحتتاج إىل تفسري ما تنطوي عليه من جماز وعالقات تركيبيةالرتاكيب ابتدعها احلرير
َّأن املقامات تضمنت الكثري من األمثال واآليات القرآنية : والسبب الثالث



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

  

٧٢٢

 .واإلشارات الثقافية, التي حتتاج إىل توضيح وتفسري
وقد متثل منهج الرشييش, يف املستوى اللغوي, بتقسيم املقامة الواحدة إىل 

ِث يبدأ بعرض مقطع من املقامات, ثم يتبعه بالتفسري اللغوي, فإذا مقاطع, حي ُ
َّ أو ذكر قصة أو غري ذلك توقف عن التفسري اللغوي, ثم اًاقتىض األمر استطراد

يعود الستكامله بعد أن ينتهي من االستطراد, ومن أمثلة منهج الرشييش يف 
 وهي مقامة وعظية, حيث ,)الصنعانية(التفسري اللغوي ما جاء يف املقامة األوىل 

 : منها, ثم أتبعه بالرشح والتفسري عىل النحو التايلاًعرض مقطع
ًتؤثر فلس« ُْ َ ِ ً توعيه, عىل ذكر تعيه, وختتار قرصاُ ْ َ ُ َ ِ ِ ِ َِ ٍُ ٍّ تعليه, عىل براْ ِ ِ ْ ُ توليه, وترغب ُ َ ْ َ ُِ ِ

َعن هاد تستهديه, اىل زاد تستهديه, وتغلب حب ثوب تشت ُ َ َ َ َْ ٍ ّ ُ ُ ْ َِّ ِ ٍ ِ ِ ٍْ ْ ِهيه, عىل ثواب تشرتيهْ َِ ْ ٍ . 
ُواقيت الصالت, أعلق بقلبك من مواقيت الصالة, ومغاالة الصدقات, آثر َي ُ ََ َِ ِ ِ ُِ َُّ َّ ْ ْ ُِّ َ ِ ُ َ

ِعندك من مواالة الصدقات, وصحاف األلوان, أشهى إليك من صحائف  ِ ِ ِ َِ ْ ََّ ْ َُ ْْ ِ ُ َ ََ
ُاألديان, ودعابة األقران, آنس لك من تالوة الق ْ ُِ َِ ْ ُ َ ُ َْ َ ِ ِرآنِ ْ«.)٢٢( 

ُتؤثر« ِ ِّتفضل: ُ َ ِتوعيه. ُ ّبر. جتعله يف وعاء: ُ ِتوليه. إحسان: ِ َتعطيه وتلصقه بمن : ُ ُ ِ ُ ُِ
ٍمرشد لطريق اخلري: ٍهاد. ُّتربه ِ تستهديه, أي تسرتشده . ُترغب عنه, أي ترتكه. ُ

: يقول. تطلب أن هيدي لك هدية: وتستهديه الثانية. وتسأله أن هيديك إىل اخلري
ِن هيديك إىل طريق اخلري, فال تسأله اهلداية, وتقصد أعراض الدنيا من َترتك م َ
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 )٢٣(.»ُاألطعمة وغريها, وترغب أن تعطى منها هدية
بعد أن عرض الرشييش املقطع السابق من املقامة األوىل, أردفه كام هو 

ًمالحظ بتفسري األلفاظ, ثم ذكر املعنى العام, علام َ   أنه ال يذكر املعنى العام إالَ
وقبل أن ينتهي من التفسري اللغوي . عندما تقتيض الرضورة, أو يف حاالت خاصة

ّعرض تسعة أبيات يف الزهد البن عمران, لوجود مناسبة بني األبيات وجو املقامة  َ
 :ثم تابع التفسري اللغوي عىل النحو. التي منها املقطع السابق

َهللا به عبده عىل إحسانه من ُاملكافأة عىل الفعل, وأراد به ما جيازي ا: الثواب«
َاألجر, وهو من ثاب يثوب إذا رجع, وأ َت الرجلْبَثَ أعطيته الثواب, وهو املكافأة : ُ

. َألصق: َأعلق. العطايا: ِّالصالت. أي جواهر: »َيواقيت«قوله . عىل فعله
 )٢٤(.»أوقات, وهي مجع ميقات: مواقيت

رجة االقرتاب من تفسري ّويتصف التفسري اللغوي عند الرشييش بالدقة, إىل د
ُ األصل الذي أخذت منه بعض األلفاظ, كام يف حديثه اًوهو يذكر أحيان. املعاجم

, وهذا اً املفرد, إذا كانت الكلمة مجعاًكام يذكر أحيان. عن أصل الثواب أنه الرجوع
 .ًكثري, لكنه ال يلتزم به دائام

ٌوحني تعرض للشارح مناسبة فإنه يدع التفسري اللغوي ُ ِ َ ويستطرد ليستوفيها َ
َّثم يعود, ومن أمثلة ذلك هنا أنه لفتت نظره مسألة اجلناس بني الصالة  َ
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ًوالصالت, فتوقف عندها قائال ِّ: 
ِّومما يستحسن من جتنيس الصالت والصالة حكاية أمحد بن املدبر, وكان إذا « َّ ِّ ُُ ِ َ َ ّ

ُمدحه شاعر ومل يرض شعره قال لغالمه َ َ ٌِ َ ّسجد فال تفارقه حتى ِامض به إىل امل: َ ُْ
ِّيصيل مئة ركعة ثم خله َ ّ َ ّ َفجاء احلسني بن عبد الرمحن البرصي املعروف باجلمل . ُ ُ
َفاستأذنه يف النشيد, فقال َأعرفت الرشط? قال: َ َ  :نعم, وأنشد: َ

ًأردنـــــا يف أيب حـــــسن مـــــدحي ِ َ َ ٍَ َ  اْ
 

ــــــوالة  ــــــدح تنتجــــــع ال ُكــــــام بامل َ ُ ُْ ُ َ ِ َ ِ 
 

ِفقلنــــا أكــــرم الثقلــــني َ َ َّ ُُ  ُ طــــراَ
 

ـــــرات  ـــــة والف ـــــاه دجل ـــــن كف ُوم ُ ُ ِّ ُ َ َ 
 

ْيقبــل املــدحات لكــن: ُفقــالوا َ َِ ِ ُ 
 

ُجـــــــوائزه إىل النّـــــــاس الـــــــصالة  َّ ُ َِ َ ُ ِ 
 

ُفقلــت هلــم ِومــا تغنــي صــاليت: ُ َ ِ ُ 
 

ُعيــــــايل? إنــــــام الــــــشأن الزكــــــاة  َّّ ُ ّ ِ ِ 
 

ــــــى إال صــــــاليت ــــــا إذ أب ِفأم َ َّ ْ ّ 
 

ُوعـــــاقتني اهلمــــــوم الــــــشاغالت  ِ ِّ ُ ُ ُ َ 
 

ـــأمر يل ِفي ُ ـــاَ ـــصاد منه ِ بكـــرس ال ِ ّ ِ َِ 
 

ــــــصالت  ــــــشطني ال ــــــيل أن تنَ ُلع ِّ ِ َ ِّْ ُ ّ 
 

ِفيــصلح يل عــىل هــذي حيــايت َ ُ َِ ِ ُ 
 

ــــامت  ــــذي امل ــــىل ه ــــصلح يل ع ُوي َ ِ ُ َُ 
 

من : َمن أين أخذت هذا? قال: فضحك واستظرفه, وأمر له بامئة دينار, وقال
 : قول أيب متام

ًهــن احلــامم فــإن كــرست عيافــة ِ َ َ ُ ََ َّ ُ 
 

ــــن حــــائهن  َّم ِ ِ ــــإهنن محــــامِ ُ ف َِّ َّ ُ«.)٢٥( 
 

َّ     فهنا نجد أن الرشييش مل يفوت عليه ذكر طرفة يعرفها, فتوقف عن التفسري  ٍُ ِ ِّ ُ
ًاللغوي, واستطرد إليها واستوىف ذكرها, علام ِ ِ أن استطراده مل يأت إال بمقتىض َ
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ّوكأنه يريد من وراء هذا املنهج, املتمثل بالتوقف عن التفسري اللغ. ٍمناسبة وي ُ
َواقتناص الطرف والنوادر ثم العودة إىل اللغة, يريد من وراء ذلك ابتداع منهج  ُ َ ُّ

ُّ ومدها برحيق الطرفة ودماثجديد هيدف إىل التخفيف من جفاف املادة اللغوية, ِّ َ 
 :ًوبعد هذا االستطراد عاد إىل متابعة التفسري قائال. اخلرب

ُمغاالة الصدقات«قوله « َّ ُملهور, وغاليتأي الزيادة يف ا» ُ ِّزدت يف ثمن السلعة : َ ُ ِ
ًورددهتا غالية ُ ُوالصدقات. َ ّصدقة وهي الصداق, قال النبي : واحدهتا: َّ َُ: من ِ

ِيمن املرأة تيسري صداقها وخطبتها َِ َ ِ ُمن أول شؤمها أن : وأنا أقول: ُقال عروة. ُ َّ ِ
ُيكثر صداقها ًأفضل وأكثر أثرة: َآثر. َ َ َمتابعة: ُمواالة. َ ِ صحائف.ُ مجع صحيفة, : َ

ّوهي الورقة يكتب فيها من الرق والقرطاس ِّ َ ُمزاح, ويف فالن دعابة, : ُدعابة. ُ ٍ ُ
ُوتداعب الرجالن َّ َمتازحا: َ  :, ويف حديث جابر »دعابةكانت فيه «: ويف احلديث. َ

ًهال بكر« ِ ّ ُ تداعبها وتداعبكاَ ُِ ُِ ُ« . 
واختلفوا يف . ُقرأته: ُ وتلوتهقراءة,: تالوة. ُاألصحاب واألمثال: األقران

ًسمي قرآن: اشتقاق القرآن فقال أبو عبيدة ُ ِّ ُّ ألنه جيمع السور ويضمها, قال تعاىلاُ َ َُّ َ :
 Ù  Ø  ×  Ö  ]ًأي إذا مجعنا لك شيئ ]١٨: القيامة ْ فضمه واعمل بهاَْ َّ وقال . ُ

ًسمي قرآن: ُقطرب ُ ِّ ِ ألن القارئ يظهره ويبينُه ويلقيه ماُ ُ ِّ َ ُ ُ ما : َن فيه, من قول العربِ
ًقرأت الناقة سال َُ َ قط, أي ما رمت بهِ َ َإن القلوب : وقال النبي صىل اهللا عليه وسلم. ّ ُ ّ

ُلتصدأ كام يصدأ احلديد َ َُ َُ ْ  )٢٦(.»ُقراءة القرآن: ُيا رسول اهللا ما جالؤها? قال: قالوا. َ
                                                           

 .٦٤: ١الرشييش ) ٢٦(



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

  

٧٢٦

َهبذه الفقرة أهنى الرشييش رشح املقطع املقتبس من املقامة ا ُويالحظ . ألوىلُ
ِّعىل الرشح, إضافة إىل ما سبق عرضه, أن الرشييش يقدم الرشح اللغوي   ًتقديامُ

 يف تفسري كلمة ً بحسب احلاجة, وال يستطرد يف عرض املادة اللغوية, فمثالاًخمترص
ُ أن بعض الرشاح يسهب يف ًعلام. األصحاب واألمثال: مل يزد عىل قوله» األقران« ّ

 وبعض االستعامالت املتصلة ًادة اللغوية, فيأيت بالفعل مثالعرض أجزاء من امل
ِّوهذا ال يسهم يف خدمة النص, وخاصة بعد أن دونت املادة اللغوية يف . بامدته ُ ّ ّ ًُ

َوقد أحسن الرشييش يف جتنّبه التفصيل يف عرض . املعاجم وأصبحت معروفة
َاملادة اللغوية, وكأنه أراد أن يدخر التفصيل واالستطراد  لألمور البالغية واألدبية ّ

 .واألخبار وغري ذلك
ًويالحظ عىل الرشح أيض َ ً إيراد بعض الشواهد وخاصة من احلديث اُ ّ ُ

الرشيف, وهذه الشواهد مل يكن الغرض منها خدمة التفسري اللغوي, بل جاءت 
ُعىل سبيل االستطراد املفيد, الذي يسهم يف تلطيف جفاف املادة اللغوية ُ. 

 :لرصيف والنحوي االجتاه ا−٢
تكثر يف الرشح اإلشارات الرصفية, وخاصة تلك التي ختدم التفسري اللغوي, 
كاحلديث عن األصول املصدرية واالشتقاقية لكثري من األسامء الواردة يف 
املقامات, فقد حاول الشارح يف كثري من املواضع ربط أسامء الذات بأصول 

ًجتالُ إىل أن اسم الذات ليس مراًمصدرية, ذاهب  كام يرى كثري من الباحثني يف علم َ
الرصف, بل له أصول مصدرية أو اشتقاقية يعود إليها, ومن أمثلة ذلك قوله يف 

َسميت العصا عصا ألن اليد واألصابع تشتمل عليها, وهو «): العصا(أصل كلمة  ً َ ََ ِّ ُ



  منار عبد اهلادي.  د- منهج الشريشي يف شرحه ملقامات احلريري
  

٧٢٧

َمن قول العرب ٍّعصوت القوم إذا مجعتهم عىل خري أو رش: ِ َ ٍ َ َ ُ«.)٢٧(  
َّيتطرق يف حديثه عن أصل بعض الكلامت إىل قضايا رصفية تتعلق بالوزن وقد 

َالبلد, من أخذها من مدن باملكان : املدينة«: وأحرف الزيادة وغري ذلك, كام يف قوله َ َ َ َ
َيمدن, إذا أقام فيه, فهي فعيلة واجلمع مدائن باهلمز, وامليم أصلية والياء زائدة,  ُ َ

ُومن أخذها من دان يدين,  َ َ ُفامليم زائدة والياء أصلية, وهي مفعولة, يقالَ ُدنت : َ ِ
ُالرجل ُملكته, ودنت له: َّ ِ ُ َأطعت, ويقال لألمة مدينة, ألهنا مملوكة: َ َِ ُ ُ َ«.)٢٨( 

. ُالعذر: َوالعذيرة. أعذاري: ِمعاذيري«: ومن أمثلة اإلشارات الرصفية قوله
ّعذيرك من كذا, بمعنى هلم معذرتك منه: ُويقال ََ ِ ِ ِالعذير بمعنى عاذر, : لوقي. َ ِ َ

ّفعيل بمعنى فاعل, أي هلم ملن يعذرك منه ُ . مصدر بمعنى النَّكري: َالعذير: ثعلب. َ
ِومعنى عذيري منه, أي من يعذرين منه? َ َ َ«.)٢٩( 

وأما اإلشارات النحوية فهي قليلة يف الرشح, ومل يتعرض هلا إال يف حدود ما 
ًلتوسع يف هذا املجال رغبة منه يف جتنُّب ما وكأنه مل يشأ ا. احتوته املقامات من ذلك ُّ

ُهو جاف وما ال يفهمه إال املختصون, فاملقامات ألفها احلريري لتتىل عىل الناس  َّ ّ
يف املجالس, والرشييش أراد فيام أعتقد أال خيرج عن هذا الغرض, فوضع يف 

 يف جمالسهم, ولذلك أفاض يف ُحسبانه أال يثقل رشحه بام ال يستسيغه عامة الناس
 .األدب والنوادر واألخبار, وجنح إىل االختصار يف جمال اللغة والنحو

ومن أمثلة اإلشارات النحوية ما جاء يف رشحه للمقامة الرابعة والعرشين, 
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 عىل األحاجي التي ذكرها احلريري, اًحيث ذكر بعض التوجيهات النحوية تعقيب
 :ُة أبيات كان يغنِّيها أحد املطربني, ومنهافقد ورد يف املقامة املذكور

ـــصلني حـــبيل« َإالم ســـعاد ال ت َُ ِ ِ َ ُ َ 
 

ــــــي  ــــــا أالق ــــــأوين يل مم ِوال ت ُ ّ َ ِ 
 

ًفـــإن وصـــال ـــه فوصـــلَْ ـــذ ب ٌ أل ََ ُّ 
 

ًوإن رصم  ِ فرصم كالطالقاَ َّ ٌ َ«)٣٠( 
 

ًوصال«َفتساءل احلارضون عن علة نصب  األوىل ورفع الثانية, ونصب » َ
 :قال الرشييش. ع الثانية, واختلفوا يف ذلكَاألوىل ورف» اًرصم«

ًفإن وصال: (أما صدر البيت األخري من األغنية الذي هو « فإنه ...) ّ ألذ به َ
ًاملرء جمزي بعمله, إن خري: نظري قوهلم ْ ٌّ ِ َ ٌّ فخري, وإن رشا فرشاُ ٌَ وهذه املسألة أودعها . َ

َّسيبويه كتابه وجوز يف إعراهبا أربعة أوجه َ َ: 
َاألول وترفع الثاين, وتنصب » اًخري«َ أن تنصب -ُ وهو أجودها -أحدها  َّ

ًإن كان عمله خري:  األول وترفع الثاين, ويكون تقديرهارش ٌ فجزاؤه خري, وإن اُ َ ُ
ٌّكان عمله رشا فجزاؤه رش َ َُ َفتنصب األول عىل أنه خرب كان, وترفع الثاين عىل أنه . ُ

ِوقد حذفت يف هذ. خرب مبتدأ حمذوف واسمها لداللة حرف » كان«ا الوجه ُ
ًعىل تقديرمها, وحذف أيض» ْإن«الرشط الذي هو  ِ  املبتدأ لداللة الفاء التي هي اُ

 )٣١( »... ما يقع بعدها اًجواب الرشط عليه, ألنه كثري
 : االجتاه البالغي−٣

َأسهب الرشييش يف احلديث عن البالغة بفروعها الثالثة املعاين والبيان 
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ِّوالسبب يعود إىل اخلصوصية التي تتصف هبا املقامات, إذ إهنا متثل لوحة َوالبديع, 
َّفنية ملونة بكل ألوان البالغة ّ . 

َّوجاء حديثه عن املسائل البالغية ضمن االستطرادات بصورة مفصلة , أما 
َضمن الرشح فلم يكن يتحدث عن الصور البالغية يف الغالب, بل كان يكتفي  ُّ َّ

ومن أمثلة ذلك ما .  للقارئ اكتشاف الصورةاًدم الفكرة, تاركبالتفسري الذي خي
 : يف املقامة الرابعة إذ ورد فيهاًجاء مثال

ًفرافقت صحب« ْ َ ُ ْ ِ قد شقوا عصا الشقاق, وارتضعوا أفاويق الوفاقاَ ِِ َ ِ ُ ََ َ ِّ ُّ َ«.)٣٢( 
ُرافقت«: قال الرشييش يف الرشح َصحبت يف السفر: َ َّ ُ ِ : َّوالصحب. َ

َومعنى شقوا عصاه. ِاخلالف: قاقِّالش. األصحاب ُّ أزالوه وطرحوه, والعرب : َ
ِشق فالن العصا, إذا ترك الطاعة وخرج مباينً: تقول ُ ََ َ ٌَ َ َّ َالعصا : , قال أبو عبيدةاَ

ًترضب مثال َ ً لالجتامع, وانشقاقها يرضب مثالُ َ .  لالفرتاق الذي ال اجتامع بعدهُ
َهو ما بني احللبتنيُمجع أفواق, وأفواق مجع فواق, و: أفاويق َ ْ ْترك : ِوالوفاق. َ َ

ًاخلالف, وقد وافقته موافقة ووفاق ً َِ ُ ُ  )٣٣(.»اِ
ّفهنا يبدو الرشييش وكأنه يتحدث عن استعامل يصب يف احلقيقة ال املجاز, إذ  َّ
َّمل يذكر حدود الصور البالغية, بل ترك ذلك للقارئ, وركز عىل جالء املعنى  َ ُّ ْ

 .ّيمه عىل كل الرشحُوهذا يمكن تعم. وتوضيحه
ًحديثا مفصالَّأما يف االستطرادات فنراه حتدث  َّ  عن مسائل البالغة وفروعها, ً
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ويف رشحه  )٣٤(. استطرد بذكر أشعار يف التشبيهًففي رشحه للمقامة التاسعة مثال
: َّللمقامة الثالثة والعرشين استطرد بذكر كثري من املسائل البالغية, فتحدث عن

َّه واالستعارة واإلشارة واإليامء والتلويح والتعريض والتفخيم التجنيس والتشبي
واملطابقة والتقسيم والتسهيم والتتميم والرتديد والتجريد والتتبيع والتبليغ 

ويف رشحه للمقامة  )٣٥(.والتصدير واالستثناء وااللتفات واالعرتاض واالستطراد
ًلك توقفه كثريُ يضاف إىل ذ)٣٦(.َّالرابعة والثالثني حتدث عن التضمني  عند املحاسن اُّ

ُوما أحسن ما قال ابن «: البالغية لألبيات التي يعرضها يف استطراداته, نحو قوله
ُاللبانة يرثي أخت املرتىض صاحب ميورقة, وماتت بعد أخيها َ َ ّ: 

َأبنت العال جددت منعي عىل منعـي َ ِ َّ َ ُ َ ِ 
 

ًمــىض املرتــىض أصــال  َ ََ ُ َ وأتبعتــه فرعــاَ ِ َ 
 

َجرى امل َوت جري الريح يف منبتـيكامَ َ ََ ِّ ُ 
 

ًفـــأذواك رحيانـــ  َ َ وكـــرسه نبعـــااِ َ َّ َ«.)٣٧( 
 

 : االجتاه النقدي−٤
ُالرشييش أديب ظريف بال منازع, وعامل متقن لفنون األدب, ويشهد بذلك  ٌ ِ
َّرشحه للمقامات, الذي بث فيه آراء نقدية هامة, وزينَه بمختارات شعرية وأدبية  ًُ َّ

ُّتعرب عن تذوق ِّ ٍ عال لألدب, وإدراك عميق ملواطن اجلامل يف النصوصُ ٍ . 
ّففي املقامة الثالثة والعرشين وهي الشعرية, استغل الرشييش مناسبة اهتام أيب 
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زيد الرسوجي ابنَه برسقة شعره, وختاصمهام عند أحد الوالة, ليستطرد يف احلديث 
ى أهنا عرشون عن الرسقات الشعرية وأنواعها, وهي من القضايا النقدية, فرأ

  : ومن أمثلة األوىل قول حسان بن ثابت. عرشة منها حممودة, وعرشة مذمومة: ًقسام

ــا هتــر كالهبــم ــى م ُيغــشون حت ِّ َ ّ َ َ ُ 
 

ــــل  ــــسواد املقب ــــسألون عــــن ال ِال ي ِ ُ ِ َّ َ ُ َ 
 

 :ُالذي أخذه أبو نواس وزاد يف لفظه دون معناه فقال
ُإىل بيــت حــان ال هتــر كالهبــم ُ ُِّ ِِ َ ٍ َ 

 

َّعــيل,   َ ــوائيَ ِوال خيــشون طــول ث َ ُ ََ َ َ)٣٨( 
 

َنقل ما حسن معناه ومبناه إىل ما : الثالث«: ويف الرسقات املذمومة قال الرشييش َُ ُ َ
 :قبح معناه ومبناه, كقول امرئ القيس
ـــ ـــام جئـــت طارق ـــاين كل ًأمل تري ِ ُ ِ َّ َ َ  اَ

 

ـــ  ًوجـــدت هبـــا طيب ـــباَُ ِ, وإن مل تطي َّ َ َ 
 

ِفأتى بام ال يعلم وجوده يف البرش, م ُ ًن وجود طيب ممن مل يمس طيبُ ّ َ ّ ِ َ, وجاء ببيت اٍِ
ِّيف مراده, حسن النِّظام مستوىف التامم, أخذه كثري فقال ُ ََ ُ ّ ََ َ: 

َّفام روضة باحلسن صـيبة الثـرى ُ ٌِّ َ ِ ْ ُ َ 
 

ـــا  ـــا وعراره ـــدى جثجاثه ـــج النَّ ُيم َ ُ َ َّ 
 

ــ ِبأطيــب مــن أردان عــزة موهنً َ َ ّ َ ِ ِ َ  اَ
 

ــدل الرطــب  ــدت باملن ِإذا أوق َّ ِ َ ََ ِ ــاُ  ُ ناره
 

َّفطول وحسن, وقرص غاية التقصري, وأخرب أهنا إذا تطيبت كالروضة يف طيبها,  َّ ََّ َّ َ ََّّ َ َ ََ
ًوذلك مما ال يعدم يف أقل البرش تنظيف َ َ ُّ َ  )٣٩(.»اّ

َّويف رشح املقامة ذاهتا حتدث عن توارد اخلواطر يف الشعر, وهذا من القضايا 
ْو ما يسميه بعضهم وقع احلافر عىل احلافر, أن , ويقصد بتوارد اخلواطر, أاًالنقدية أيض َ ُِّ
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َّيتفق شاعران يف بيتني مع اختالف بسيط يف اللفظ, من دون أن يكون أحدمها قد نقل 
 :ومن توارد اخلواطر قول ربيعة بن مقروم«: َّعن اآلخر أو تأثر به, قال الرشييش

ٍلو أهنا عرضت ألشمط راهـب ِ َ َ ََّ َ 
 

ٍعبـــــــد اإللـــــــه رصورة   َ َ ََ ِمتبتـــــــلَ ِّ َ ُ 
 

ِرصورة متعبد: وقال النابغة ٍِّ َ ُ  فكال الشاعرين أتى بنفس األلفاظ عىل )٤٠(.»َ
ًمتبتل ومتعبد, ومها مرتادفتان أيض: نفس البحر, وال فرق إال يف كلمتي ِّ ُ  .اِّ

ِّويكثر الرشييش من املقارنة بني األشعار املتشاهبة يف املوضوعات, وقد يعلق  ُ ُ
ًعليها مظهر ُها من تفاضل وما تتصف به من حسن, ولكنه يف الغالب يكتفي  ما بيناُِ َّ

ُ للقارئ حرية احلكم, وابتعاده عن التعليق لسببني فيام أعتقداًبإيرادها دون تعليق تارك ّ :
ُأوهلام أنه ال خيتار إال ما يعده من أفضل ما قيل يف بابه, وهبذا تشهد كل خمتاراته  ُّ ُّ

َقد استعمل خربته يف النقد قبل تثبيت االختيار يف الشعرية, ويف هذه احلالة يكون  َ
ّ, وحرصه عىل أال يغض من قيمة أحد, اًوالسبب الثاين احرتامه لألدباء مجيع. الرشح

ِّويدل عىل ذلك ثناؤه عىل مجيع األدباء واستعامله عبارات الرتحم عىل من تويف منهم ُ ُُّ َ ّ. 
موضوعاهتا, ما أورده من ومن أمثلة مقارناته بني األشعار التي تتفق يف 

ّوقال ابن امللح الشبيل« : أشعار قيلت يف أسباب الشيب ِ ِّ: 
ــوا ــي فتعجب ــشيب بلمت ــع امل ُطل َّ ُ ََ ِ ّ ِ ِ َ َ َ 

 

ـــه  ـــن مهلت ـــوا م ـــده, وتعجب ـــن ك ْم ُ َِّ ِ ُِ َ ِّ َ 
 

ْما شبت من كرب ولكن من يبت ُِ َ َْ ٍَ ِ ِ ِ 
 

ـــ  ًدنف ِ ـــشتاقاَ ً وم ـــهاُ ـــن ليلت ـــشب م ْ ي ْ َِ ِ َِ 
 

ّلديوقال أبو عثامن اخلا ِ: 
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ٍفـــديتك مـــا شـــبت مـــن كـــربة ِ ِ َِ ُ ُ َ َ 
 

ــــساب  ــــذا احل ــــنِّي وه ــــذي س ُوه َِ ِ ِ 
 

ُولكــن هجــرت فحــل املــشيب َ َ ِْ ِ َِ َّ َ 
 

ُولو قد وصـلت حلـل الـشباب  َ ََّ َّ ََ ِ«.)٤١( 
 

ًومن أمثلة اإلشارات النقدية يف الرشح قول الرشييش معلق  : عىل بيت امرئ القيساِّ
ًكأن قلوب الطـري رطبـ ََ ِ َّ ُ ً ويابـساَُّ  اِ

 

ُلدى وكرها العنّاب واحلـشف البـايل  َ َ ُ ُ َِ َ َ 
 

َأمجع أهل العلم بالشعر كأيب عمرو بن العالء واألصمعي أن أحسن التشبيه « ّ ِ
ًما يقابل به تشبيهان يف بيت واحد, وأن أحد َ ... ْ مل يقل ذلك كبيت امرئ القيساُ

ِكأن قلوب الطري, أراود نفيس: ُما زلت مذ سمعت قوله: وقال بشار ِّ أن أشبه ُ َ ُ
 :ُشيئني بشيئني وال أستطيع ذلك, إىل أن قلت

ِكــأن مثــار النَّقــع فــوق رؤوســنا ُ ُ ََ ِّ 
 

ــــاوى كواكبــــه  ــــيافنا ليــــل هت ُوأس َِ َ ٌ َ 
 

ًويا بعد ما بني البيتني, عىل أن بيت بشار غريب, وال أحفظ للبيتني ثالث ّ َ  )٤٢(.»اُ
َالتجنيس فاق وباب «:  قول الرشييشاًومن أمثلة اإلشارات النقدية أيض

ِالناس فيه حبيب, والناس له تبع, كام انفرد بحسن القطع يف آخر قصائده, فال  َ ِ َ ٌ ََ
ًيكاد الشاعر املاهر يزيد بيت ُ ُكام انفرد احلسن بحسن .  يف آخر قصائده يف الغالباُ ُ َ َ

َاالبتداء, فله ابتداءات ال جيارى فيها ُ  عىلّكام انفرد ابن املعتز بجودة التشبيه, يكاد . ٌ
ّكام انفرد املتنبي بلطف التخلص من . ٌه واحديبكثرته يف شعره أال يسقط له تش

 )٤٣.(»التغزل إىل املديح
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 :ُ املختارات األدبية−٥
ُأكثر الرشييش من املختارات الشعرية والنثرية يف رشحه, وقد جاءت عىل 

 أورد ًففي املقامة الثامنة والثالثني مثال. صورة استطرادات دعت إليها مناسبات
ً يف زجر الطري والتفاؤل, ثم أورد نصوصاًالرشييش نصوص َّ  يف وجوب قضاء اَّ

ُّخلقان حيبهام اهللاُ ومها«: حوائج الناس منها احلديث الرشيف ُ ُ ُالسخاء والسامحة, : ُ َّ ُ َّ
ُوخلقان يبغضهام اهللا ومها ُ ُالبخل وسوء اخللق: ُ ُُ ُُ ًوإذا أراد اهللا بعبد خري. ُ َ ٍ َ استعملهاَ َ َ 
 ) ٤٤(.»عىل قضاء حوائج الناس

والرشييش ال هيتم بتوثيق النصوص واألخبار, وكأنه أراد بذلك أال يطول 
ُحجم الرشح دون فائدة, فهو يورد احلديث الرشيف من دون سند أو ختريج كام 

ِيف احلديث السابق, ويورد النصوص يف الغالب دون ذكر مصدرها نحو ِ قال «: ُ
ًاحلوائج ثالثِال تسأل : خالد بن صفوان ًكذوب: اَ ُ ً فيقرب بعيداَ َ ً ويبعد قريباُِّ ِّ , وال اَُ

ًأمحق فإنه يريد أن ينفعك فيرضك, وال رجال َُ َ َ َُ ّ ُ َ ِّ له إىل صاحبك حاجة فإنه يصري َ َ ُ ّ َ ِ
ِحاجتك بطانة حلاجته ِ ً ِ َ ً ويورد األشعار دون ذكر مصدرها وأحيان)٤٥(.»َ ِ دون ذكر اُ

 :وقال آخر«: قائليها, نحو
ــةأال ــضاء املحــاجر طفل ٍ رب بي َ ِ َ َّ ُ 

 

ـــال  ـــوم تنب ـــن الق ـــد م ـــساق إىل وغ ِت َ ُِ َ َُ َِ ٍ 
 

ـــة ـــك قراب ـــا إلي ـــون جرهت ٌيقول َ ََ َّ َ َُ 
 

ِفويح العذارى من بني العم واخلـال  ِّ ََ َ َ َِ«)٤٦( 
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ّوتدل املختارات األدبية عىل الذوق األديب الرفيع للشارح وسعة اطالعه,  ّ
َفهو مل يضمن رشحه إال أحسن َ َُ َِّ ُ ما قيل يف بابه من شعر وحكمة وطرفة وغري َ

ُقال بزرمجهر«: ذلك, نحو قوله ُ َإذا أقبلت عليك الدنيا فأنفق منها فإهنا ال تفنى, : ُ ُِّ َ َ
َوإذا أدبرت عنك فأنفق منها فإهنا ال تبقى َّ ِ  :أخذ هذا املعنى الشاعر فقال. َ

ٌال تـــبخلن بـــدنيا وهـــي مقبلـــة ِ ُِ َ ُ ََّ َ َ 
 

ـــصها   ـــيس ينق ُفل ُ ـــذير والـــرسفَِ ُالتب َ َّ ُ َّ 
 

َفإن تولت فـأحرى أن جتـود هبـا ََ َّ َ ْ 
 

ُفاحلمد منها إذا ما أدبـرت خلـف  َ َ َ ََ ُ«.)٤٧( 
 

َ مصادر رشحه, ففي حديثه عن الرسقات الشعرية اًويذكر الرشييش أحيان
َ ذكر أنه أخذها من كتاب ,ًمثال البن » املنصف يف الدالالت عىل رسقات املتنبي«َ
» اخلصائص«ديثه عن التشبيه ذكر أنه استقى مادته من كتاب ويف ح )٤٨(.وكيع

 هذا مع التذكري بأن معظم النصوص أوردها عىل صورة حمفوظات )٤٩(.البن جني
 .ذهنية دون توثيق

ُ من خمتاراته األدبية ال ختلو من فكاهة أو طرفة أو اًوجتدر اإلشارة إىل أن كثري ُ
ِحكمة أو جواب معجب, وكأنه أراد من وراء  ذلك أن جيعل مادة الرشح مما ُ

ًيستساغ يف املجالس, كام تقدم سابق َّ : ِّومن ذلك حديثه عن بعض نوادر املعلمني. اُ
ِكان يف املدينة رجل معلم صبيان, يفرط يف رضهبم: اجلاحظ« ُ ِ ُ ِّ فالموه عىل ذلك, . ٌ
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ُفساءين حاله معهم  ٌّ, فاستفتح صبي وقال]فذهبت إليه ألرى حقيقة األمر[َ ِ َ  يا :َ
ِّمعلم  ُِوإن عليك اللعنة إىل يوم الدين ِّ ِ َ َ ََّّ ََ َما بعده? فقال َ َبل عليك وعىل والديك : َ ََ

َلعائن اهللاِ ترتى ُ ِ ٌاخرج منها فإنك رجيمِّيامعلم : وجاء آخر فقال. َ َ َُّ ْ ?ما بعده َ
ْذاك أبوك الكشخان: قال َ َ ِما لنا يف بناتك مِّيا معلم : وجاء آخر فقال. َ َِ َ ٍّن حقَ َ ما 

َّال وال رأيتهن: بعده? فقال ُ ُعىل هذا أرضهبم, أتعذرونني? قلت: فقال. َ ُ ِ َِ َ ُ ُ  )٥٠(.»نعم: ِ
 :ومن أمثلة األجوبة اللطيفة النادرة قول أيب نواس

ٍكتبــت إىل احلبيــب ببيــت شــعر« ِ ِ َ ِ ِ ُ 
 

ِأعاتبـــــــه فأغـــــــضبه كتـــــــايب  َِ ُ َُ ُ 
 

ُأجبنـــي يـــا ملـــول عـــىل كتـــايب ُ َ ِ ْ ِ 
 

ــنَّفس  ــإن ال َف ــاجلوابَّ ــسكن ب ِ ت َ ُ ُ َ 
 

ِفوقــع يف الكتــاب ِ َ ــزاد هجــر: ََّ ًت َ ُ  اُ
 

ــاد  ــوم احلــساباًوإبع ِ إىل ي ِ ِ َ«)٥١( 
 

 : اإلشارات التارخيية والرتاجم والبلدان−٦
ُيكثر يف الرشح عرض احلوادث التارخيية وأيام العرب وتاريخ البلدان 

َّوتراجم األعالم, إذ يتلقف الشارح كل إشارة تارخيية أو  َّ ِذكر ألحد األعالم ِ
ففي املقامة الثامنة . والبلدان, وردت يف املقامات, ويستطرد يف احلديث عنها

َّ حتدث عن تاريخ الشام وفضلها عىل سائر البلدان, ًمثال) ِّالسنجارية(عرشة 
ًوتعرض ألنساب بني نمري, وقدم وصف َ َ َ ََّّ ُ َ ملدينة سنجار, ثم عرض قصة ثمود, اَ َ َ

                                                           

 .٢١٠: ٥الرشييش ) ٥٠(
 .٢٥٤: ٥الرشييش ) ٥١(



  منار عبد اهلادي.  د- منهج الشريشي يف شرحه ملقامات احلريري
  

٧٣٧

َّليهام السالم, وحتدث عن تاريخ بابل, وترجم للمغنِّي املشهور َوقصة موسى وهود ع
ِمعبد وإلسحاق املوصيل, ولبعض اجلاريات املتأدبات, ولسطيح الكاهن اجلاهيل َ َِّ َ َِ ِ.)٥٢( 

ّويتصف منهجه يف الرتاجم والتعريف بالبلدان بالدقة والتفصيل واالعتامد  ِّ َُّ
ِّفيتصف بقبول كثري من الروايات دون عىل املصادر املوثوق هبا, أما يف التاريخ  َّ

ِّمتحيص يف الغالب, فهو مل يكن هيتم بالتحري عن اخلرب ونقده بمقدار اهتاممه  َّّ
ِبالقصص, ولذلك ضمن رشحه كل ما يصلح مادة للمجالس, ومن أمثلة ذلك ما  ً ّ َ ََّ َ َّ َ

ُّوهي أقدم بناء بني بعد الط«: جاء يف حديثه عن مدينة بابل حيث قال ِ ُ وفان, َ
ِّونسب السحر هلا ألن هبا هاروت وماروت معلمي السحر َ ُ ُ ِِّّ َ ََ َ ِ َ ورسد قصة )٥٣(.»...ُ

ُّهاروت وماروت مع املرأة التي مسخت ألهنا أغوهتام وأصبحت كوكب الز َْ َ َ ََ َ ِ رة, ْهُ
َأما امللكان فام زاال يعذبان ببابل ويعلامن الناس السحر, مع العلم أن هذه القصة  ِّ َ ُ ُِّ َّ

 )٥٤(.ت حقيقية, بل هي من اإلرسائيلياتليس
 : االستطراد−٧

َّيتصف الرشح عامة بكثرة االستطرادات وتنوعها, فحني يذكر احلريري يف 
ًمقاماته بلدة يستطرد الرشييش يف وصفها واحلديث عن تارخيها, وحني يذكر علام ً 

ٍمن األعالم يستطرد يف الرتمجة له, وحني يأيت بمثل يستطرد يف رشحه  َ ِوذكر َ
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َيضاف إىل ذلك أن الشارح يقتنص املعاين واملناسبات ليستطرد بذكر ما . قصته َ ُِ
َيتصل بذلك من أشعار وأخبار وقصص ونوادر ِ. 

ٍويف كثري من املواضع ال يستويف احلديث عام استطرد إليه يف موضع ما, فيعود  َ ِ
الكريم يف الستكامل حديثه يف موضع آخر, وكأنه أراد أن حيتذي أسلوب القرآن 

ًتناول القصص واألخبار, أي أن يذكر جزء  من القصة يف موضع ثم يستكملها يف اِ
 .مواضع أخرى بحسب ما تقتضيه املناسبات

َومن أمثلة ذلك أنه حتدث عن دمشق يف رشحه للمقامة الثانية عرشة, فعرض  َّ
مدينة دمشق هي جنة : وقال شيخنا ابن جبري«َبعض ما قيل يف وصفها نحو 

ُرشق, ومطلع حسنه املونق, وعروس املدن امل َقد أحدقت البساتني هبا إحداق ... ُ َ
ُاهلالة بالقمر, واكتنَفتها اكتناف األكامم للزهر, وامتدت برشقيها غوطتها اخلرضاء  َّ َِّ ِ َ ََّ ِ َ َ َ

َامتداد البرص  َولقد صدق القائلون عنها... َ ِ ُإن كانت اجلنة يف األرض فدمشق ال : َ ُ
َّشك منها, ِ وإن كانت يف السامء فهي بحيث تسامتها وحتاذهياَ ُِ ُ ُ ُ«.)٥٥( 

ً مفصالاًثم ذكر بعد صفحات قليلة وصف َّ َ لباب جريون وللجامع األموي ُ
هذا اجلامع من أشهر «:  عن ابن جبريًالكبري, ومما أورده يف وصف اجلامع نقال

َ وإتقان بناء, وغرابة صنعة, واحتفال تناُجوامع اإلسالم حسنً َ ِومن . ميق وتزينيََ
ُعجيب شأنه أنه ال يلم به نسج العنكبوت, وال تلم به الطري املعروفة  ّ ُّ َُ َُ َ

 )٥٦(.»...باخلطاف
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ثم عاد يف رشحه للمقامة الثامنة عرشة إىل الشام ودمشق, فتحدث عن بعض 
ُالشام صفوة بالد اهللا: وقالوا«: ما قيل يف فضل الشام ومنها دمشق, نحو ُ«.)٥٧( 

ذلك ما ذكره من أخبار دمشق لدى الرتمجة لبعض األعالم الذين ُيضاف إىل 
ُّعاشوا فيها أو مروا هبا َ. 

***** 
َمما سبق يتضح أن الرشييش اعتمد املنهج التكاميل يف رشحه وهذا املنهج . َ

يقوم عىل تناول النَّص املرشوح من زوايا اللغة والنحو والرصف والبالغة والنقد 
 إىل ذلك إغناؤه الرشح باالستطرادات التي جعلت منه ُيضاف. األديب والتاريخ

موسوعة لغوية وأدبية وتارخيية, مع احلرص عىل أن تكون االستطرادات مما 
َولذلك مال إىل االختصار يف جمال علوم اللغة, . ُيستسيغه عامة الناس يف املجالس

 . وأفاض يف األدب والنوادر واألخبار
 املصادر واملراجع

الدكتور رمضان عبد التواب, دار املعارف, القاهرة : ترمجة. تاريخ األدب العريب :بروكلامن −١
١٩٧٥. 

, دار الكتب العلمية, بريوت ١الدكتور مفيد قميحة, ط: حتقيق. يتيمة الدهر: الثعالبي −٢
١٩٨٣. 

 .١٩٩٠دار الفكر, بريوت . كشف الظنون: حاجي خليفة −٣
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 ., دمشق, دون تاريخدار الفكر. مقامات احلريري: احلريري −٤
 .١٩٩٩, مؤسسة املعارف, بريوت ١الدكتور عمر الطباع, ط: حتقيق. معجم األدباء: احلموي, ياقوت

صدقي حممد مجيل, دار الفكر, بريوت :  بعناية.البحر املحيط: أبو حيان األندليس −٥
١٩٩٢. 

بريوت, دون الدكتور إحسان عباس, دار صادر, : حتقيق. َوفيات األعيان: ابن خلكان −٦
 .تاريخ

 القاهرة ,اخلانجيبة مكت ,٣ط  عبد السالم هارون,:حتقيق ورشح.  الكتاب:سيبويه −٧
١٩٨٨. 

حممد أيب الفضل إبراهيم, املكتبة العرصية, : حتقيق. رشح مقامات احلريري: الرشييش −٨
 .١٩٩٨بريوت وصيدا 

دكتور عيل أيب زيد ال: حتقيق. أعيان العرص وأعوان النرص: الصفدي, صالح الدين −٩
 .١٩٩٨, دار الفكر, دمشق ١ورفاقه, ط

حممد حسني شمس : رشح وحتقيق. صبح األعشى يف صناعة اإلنشا: القلقشندي −١٠
 . ١٩٨٧, دار الكتب العلمية, بريوت ١الدين, ط

 .٢٠٠٢, لعام ٨٥, العدد جملة الرتاث العريب −١١
 .٢٠٠٥ام  لع٨٠, املجلد جملة جممع اللغة العربية بدمشق −١٢
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 ُمداخالت األفغاين

ّيف صوغ املصطلح العلمي  ُ ْ َ 
 َيف جممع القاهرة

  
 )∗(يوسف اجلوارنة . د

  

 ّمقدمة
ّيعد املجمعي سعيد األفغاين  ً واحدا من األعالم  رمحه اهللا)١٩٩٧−١٩٠٩(ّ

; فقد ّشهود يف ميدان الدراسات اللغويةّ ممن كان هلم حضور م,املعارصين
ًا منهجا متكامال,ّلم التي كون هباستوىف رمحه اهللا أدوات الع ّ شكلت هنضة علمية ً ّ

ّيف علوم العربية, ومتيزت باألصالة واجلدة واملرجعية ّ ّّ. 
ًلذلك, فقد لفت جد األفغاين ومتيزه, وإسهاماته الكبرية تأليفا وحتقيقا يف  ً ُ ُ ُُّ ّ ِ

ِميادين احلضارة العربية ورحاهبا الواسع ّاملؤسسات العلمية اللغوية − ةّ ّ  أن يكون ِ
 .أحد أعضائها البارزين

                                                           
 .باحث يف األدب والرتاث من األردن) ∗(
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ً عضوا مراسال يف املجمع العلمي العراقي سنة خبُقد انتو ْإذ كان  )١(,م١٩٦١ً
ّيعمل رئيسا لقسم اللغة العربية يف جامعة دمشق منذ سنة  −ّثم انتخب فيه م, ١٩٥٨ً

ً عضوا مؤازرا−)٢(عىل ما ذكر الدكتور شوقي ضيف رمحه اهللا ً. 
ًعضوا القاهرة اختاره جممع ّ يف خدمة العربية,  جلهود األفغاينًنظراو
ً, ثم أعيد انتخابه فيه عضوا عامال يف ١٩٧٠ آذار سنة   يف الثالث من)٣ً(مراسال ً

ّ ليحل حمل الدكتور حسني سبح رئيس ,١٩٩١السادس عرش من شباط سنة  ّ
ّجممع اللغة العربية يف دمشق, الذي وافته املنية يوم احلادي والثالثني من  كانون ّ

ّمع أربعة أعضاء آخرين كان األفغاين املتحدث باسمهم يف  − ١٩٨٦األول سنة 
 .حفل االستقبال

ًوما فتئ األفغاين منذ اختياره عضوا مراسال يف جممع  القاهرة, يشارك يف ً
 واألساليب, األلفاظ مستوى عىل ْإنّ بحوثه اللغوية; يكتبّنوية, ومؤمتراته الس

 .إلخ اللهجي املستوى عىل ْوإن ألصول,ا مستوى عىل ْوإن
ْوال خيفى أن احلركة النشيطة التي يتمتع هبا جممع القاهرة يف سريه احلثيث يف  َ ّ ّ
ّاحلفاظ عىل سالمة اللغة العربية واالرتقاء هبا, إنام يعود إىل ثلة من العلامء املخلصني  ّ ّ

 منذ نشأة )٤(فتِّلُأعربية, فانتظموا يف اللجان التي الذين نذروا أنفسهم خلدمة ال

                                                           
 .١٩٦١, ٤٣٧, ص٨ّجملة املجمع العلمي العراقي, مج:  انظر )١(
ّشوقي ضيف, األستاذ سعيد األفغاين, جملة جممع اللغة العربية, القاهرة, ج  )٢(  .١٥٧, ص١٩٩٣, ٧٢ّ
 .٢٣٢, ص١٩٧٠, ٢٦ع اللغة العربية, القاهرة, جّجملة جمم:  انظر )٣(
ِّألفت يف اجللسة العرشين من االنعقاد األول للمجمع سنة  )٤( شوقي ضيف, :  إحدى عرشة جلنة, انظر١٩٣٤ُ

 .٤٢, ص١٩٨٤, ١, ط)١٩٨٤−١٩٣٤(ًجممع اللغة يف مخسني عاما 
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اتساع آفاق , ثم أخذت تنمو وتتكاثر مع  الربع الثاين من القرن العرشيناملجمع يف
 )٥(.العلوم واآلداب والفنون واحلضارة واللغة يف شتى مناحيها وختصصاهتا

 مداخالت األفغاين
ّتقدمه وما املصطلحات جلان أعامل عىل ّجادة مداخالت لألفغاين كانت ُ 
ْ, استطعت أن أرصد منها والعلوم الفنون خمتلف يف اتمصطلح من للمجمع

ّثامنني مداخلة يف ست دورات جممعية, موزعة عىل احلقول املعرفية اآلتية) ٨٠( ّّ ّ ً: 
 .له مداخلة واحدة:  )٦(ألفاظ احلضارات القديمة والوسطى •
 .مداخلتان: )٧(ألفاظ احلضارة احلديثة •
 .ثالث مداخالت: )٨(ألفاظ ومصطلحات التاريخ •
 .مداخلة واحدة: )٩(ألفاظ ومصطلحات التاريخ احلديث واملعارص •
 .مداخلة واحدة: )١٠(ألفاظ احلضارة •
 .ًثالث عرشة مداخلة: )١١()الفيزيقا(مصطلحات الفيزياء  •
 .مداخلة واحدة: )١٢(مصطلحات اجليولوجيا •

                                                           
 . وما بعدها٤٨السابق, ص:  انظر )٥(
  .٣/٣/١٩٧٤: اجللسة السادسة )٦(
 .١/٣/١٩٨١: اجللسة اخلامسة )٧(
 .٥/٣/١٩٧٩: اجللسة السادسة )٨(
 . ١/٣/١٩٧٥: اجللسة اخلامسة )٩(
 .٢٠/٣/١٩٧٨:  اجللسة السادسة)١٠(
حمارض جلسات املجمع يف الدورة  و,٦٩٥, ص٤٤حمارض جلسات املجمع يف الدورة :  انظر)١١(

 .٦٤٠, ص٤٧حمارض جلسات املجمع يف الدورة و ,٨٠٤, ص٤٥
 . ٧/٣/١٩٨١: اجللسة التاسعة )١٢(
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 .مخس مداخالت: )١٣()املياهيات(مصطلحات اهلدرولوجيا  •
 .ّست مداخالت: )١٤(ّمصطلحات الكيمياء والصيدلة •
 .عرشون مداخلة: )١٥( مصطلحات علم النّفس والّرتبية •
 .مداخلتان: )١٦(مصطلحات القانون •
 . مداخالتثامين: )١٧(مصطلحات علم النبات •
 .مخس مداخالت: )١٨(مصطلحات علم احليوان •
 .مداخلتان: )١٩(ّياضيةمصطلحات الرتبية الر •
 .ثالث مداخالت: )٢٠(مصطلحات طب األسنان •
 .ست مداخالت: )٢١(كاليفمصطلحات الت •
 .مداخلة واحدة: )٢٢(املعجم الفلسفي •

 ملا ذلك ويعود .واهتاممها املجمع جلان نظر ّحمل اهللا رمحه مداخالته كانتو
 يف يشاركه مشوبة, غري ّحية لغة تبقى ْأن منه ٍوحرص ّالعربية عىل َغرية من به ّيتمتع

                                                           
 .٣٢ ملجمع اللغة العربية يف القاهرة, ص٤١مؤمتر الدورة :  انظر)١٣(
 .٧١٢, ص٤٤حمارض جلسات املجمع يف الدورة : انظر )١٤(
 .٧٢٩, ص٤٤حمارض جلسات املجمع يف الدورة : انظر )١٥(
 . ٧٥٠, ص٤٤حمارض جلسات املجمع يف الدورة  )١٦(
 .٨٠٨, ص٤٥يف الدورة حمارض جلسات املجمع  )١٧(
  .٩٠٠, ص٤٥حمارض جلسات املجمع يف الدورة  )١٨(
 .٨٥٨, ص٤٥حمارض جلسات املجمع يف الدورة  )١٩(
 .٨٧١, ص٤٥حمارض جلسات املجمع يف الدورة  )٢٠(
 .١٦٢, ص٥٠حمارضات وبحوث مؤمتر املجمع يف الدورة  )٢١(
 .٢٠٤ة, ص ملجمع اللغة العربية يف القاهر٤٠مؤمتر الدورة : انظر )٢٢(



  يوسف جوارنة–مداخالت األفغاين يف صوغ املصطلح العلمي 
  

٧٤٥

 من )١٩٩٦−١٩٠٢( ّثرياأل هبجة ّحممد األستاذ ّواألرحيية ّالسامحة هذه مثل
 )١٩٩٦−١٩٠٢( مدكور إبراهيم الدكتور املجمع رئيس ّأن ذلك عىل ّيدل العراق,

 ففي ّاملختصة; اللجان إىل األفغاين هبا ّيتقدم التي امللحوظات عىل ًراِطع ًثناء يثني كان
 املنعقدة يف السابع امسة واألربعنيخلا جلسات املجمع يف الدورة اجللسة الثانية من

ال «: لنبات قال, للنظر يف مصطلحات علم ا١٩٧٩والعرشين من شباط سنة 
ّيفوتني هنا أن أسجل شكري  ّالص للزميلني األستاذ حممد هبجة األثري, خلاْ ّ

 .»)٢٣(ّواألستاذ سعيد األفغاين, عىل ما قدما من مالحظات حول هذه املصطلحات
املنعقدة يف األول من ويف اجللسة الرابعة من جلسات املجمع يف الدورة نفسها 

, للنظر يف مصطلحات الرتبية, شكر الدكتور مدكور يف بداية هذه ١٩٧٩آذار سنة 
 .)٢٤(اجللسة األستاذ األفغاين عىل مالحظاته املفيدة التي أرسلها إىل اللجنة

ًوكم كان يرس األفغاين عند النظر يف مصطلحات بذلت فيها اللجان جهدا  َ ٍُ ّ
ُمضنيا, تقارب فيها بني ً املفهوم والصيغة الدالة عليه, منسجمة انسجاما كبريا مع ً ً ّ ّ

ألفاظ لحات ومراعاهتا, قال يف مصطلحات ّالقواعد العامة لوضع املصط
ّأود مع الشكر لألستاذ املقرر أن أسجل أن هذه القائمة أدخلت عىل «: احلضارة ّْ ّّ ّ

لوله, واإلجياز مع التوفيق النّاجح بني املصطلح ومد :ّنفيس الرسور ملزايا ثالث
ّاإليضاح, وسالمة اللغة وداللتها عىل متلكه العربية السليمة ّ ّ«.)٢٥( 

                                                           
 . وما بعدها٨٠٨, ص٤٥حمارض جلسات املجمع يف الدورة :  انظر)٢٣(
 . وما بعدها٨٣٦املصدر السابق, ص: انظر )٢٤(
 .٧٦٨صاملصدر السابق, :  انظر)٢٥(
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ْوبعد أن فرغت من مجع املداخالت وحرصها,  َ ْ َ ُ  وتصنيفها, برتتيبها ُمتقْ
 يف مداخالته األفغاين منها انطلق ّمنهجية ومعايري ّعامة خطوط ينتظمها اأهن ووجدت

 التغيري, واحلذف, وّوالرصيف, النّحوي ّالتصحيح: ولتدور يف جمملها حووحواراته, 
 بقصد وتساؤالت ّمتفرقات, ومداخالت والغموض, واإلبدال, واإلضافة,
 فإذا نفسها, األفغاين مداخلة من مستوحى بفعل مداخلة ّكل أبدأ ْأن ورأيت .اإليضاح
ْأقرت :بـ مداخلته ابتدأ ّأنه يعني فهذا األفغاين, َاقرتح :بـ ابتدأت َرأى :بـ ابتدأت وإذا  ُح,َ َ 

َأرى, :بـ مداخلته ابتدأ ّأنه يعني فهذا األفغاين, َتساءل :بـ ابتدأت وإذا َ َ  فهذا األفغاين, َ
 من مداخلة وستني ًسبعا )٦٧( عرضت وقد .وهكذا بسؤال, مداخلته ابتدأ ّأنه يعني
 عدم  هنادّوأؤك ,حذفها آثرت عابرة ملحوظات فيه هامن أغفلته وما ّالثامنني, أصل

َمتكني من االطالع عىل مداخالته يف مؤمتر الثانية واألربعني املجمعيتني ْي الدورتني ّ
 .م١٩٧٧, والثالثة واألربعني سنة ١٩٧٦سنة 

ٍحسن, ٍبقبول أعاملنا ّيتقبل ْأن القدير ّالعيل اهللا من فأرجو وبعد, َ  تكون ْوأن َ
  .جدير بةوباإلجا قدير ذلك عىل ّإنه الكريم, لوجهه ًخالصة

 بيان املداخالت
 :حتته ويندرج يف,والرص النحوي التصحيح ً:أوال
 :املصطلح تعريف يف نحوي تصحيح −أ

 »بانيني«قاعدة :  املصطلحْاقرتح األفغاين أن يقال يف تعريف −١
 من مصطلحات ,)Babinet Absorption Rule) (بلورات(لالمتصاص 

ّالفيزياء, ويعرف بـ ّقاعدة مؤداها أن( :ُ ه يف حالة انكسار املزدوج للضوء, يكون ّ
أكرب منه للمركبة  ّامتصاص البلورات املوجبة أحادية املحور للمركبة غري املعتادة
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ّاملعتادة, أما يف حالة البلورات السالبة فالعكس صحيح واملصطلح منسوب إىل . ّ
ّ مما جاء يف ً, بدال»ّاألحادية املحور«: ْاقرتح أن يقال −)»ينيبان«العامل الفيزيقي 

 .وووفق له عىل ذلك. »...ّاملوجبة أحادية املحور...  «:ّالتعريف
 = Lutecium(لوتيتيوم = لوتيسيوم :  املصطلح وتساءل األفغاين يف−٢

Lutetium(,من مصطلحات الكيمياء والصيدلة, ويعرف بـ ّ ُ ّأحد فلزات املجموعة (: ّ
ّاألرضية النادرة, رقمه الذري  , وهو ثالثي ورباعي )٩٩,١٧٤(ّذري , ووزنه ال)٧١(ّ

ما املقصود بثالثي : , تساءل))لوتيسيا(التكافؤ, وينسب اسمه إىل مدينة باريس 
ورباعي التكافؤ ? الواردة يف التعريف, فانتبه لذلك الدكتور مدكور رئيس املجمع 

 . فووفق عىل هذا التعديل».إلخ...ّثالثي التكافؤ ورباعيه, «: نقول: فقال
 من ,)(Civic Education ّتربية وطنية: املصطلحه ما ورد يف تعريف  ومثل−٣

ّمنهج أو نشاط تربوي تقوم به املدرسة لرتبية روح  (:مصطلحات الرتبية, وهو
ّاملواطنة واالستعداد لتحمل مسؤولياهتا, ويف تعليم الكبار يدور املنهج والنشاط  ّ

ّبصفة خاصة حول املسائل العامة واملشكالت القائم ة لرتشيد وتبصري الرأي ّ
ْ; إذ فضل األفغاين أن يقال)العام ّواملشكالت االجتامعية القائمة لرتشيد ...«: ّْ

 .» ذلكالرأي العام وتبصريه, فووفق عىل
من , )Stege(سقف : املصطلح واقرتح األفغاين عند عرض −٤

ّالطبقة الداخلية من عيص: (مصطلحات علم احليوان, وهو ّ  »Corti« »كوريت «ّ
ُ, أن حتذف الو)والتي بقوقعة األذن التي ... «: ّاو الواردة يف التعريف, فنقولْ

 . فووفق عىل ذلك.»بقوقعة األذن
 Cultural(ّقافية ّاحلتمية الث: صطلحاملْ واقرتح أن يقال يف تعريف −٥
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Determinism(,من مصطلحات علم النفس والرتبية, ويعني  :) وجهة النّظر
ّافة يف تكوين شخصية الفرد, ويف شيوع سامت ثقافية معينة قّالتي تؤكد دور الث ّ ّ

الكلمة :  الدكتور مدكوروقال ».إلخ...وجهة نظر «): يف اجلامعات املختلفة
ّالدكتور عبد العزيز السيد  , فطلب»ّنظرية«ْهنا يمكن أن نقابلها بكلمة ّاألجنبية 

  .ْأن يوافق عىل ذلك, فكانت موافقة) −١٩٠٧(
 :املصطلح يف يفرص تصحيح −ب

 Bifid(اللسان املفلوج : املصطلحاقرتح األفغاين يف مالحظاته تعديل  −٦

Tongue( ,ّمن مصطلحات طب األسنان, ومعناه:) ليكون )ان مشقوقلس ,
ّ وذلك ألن املفلوج قد يظن أن»,اللسان املفلوج«ًبدال من » اللسان األفلج« ّ ه قد ّ

ّصار هكذا بفعل فاعل, أما  َإنه يولد هك ف»األفلج«ٍ ْفووفق عىل أن يكون . ذاّ
ّ وأن يظل التعريف كام عرض»اللسان األفلج«املصطلح  ْ. 
 يف ْواقرتح األستاذ األثري واألستاذ األفغاين يف مالحظاهتام أن يقال −٧

ّ, من مصطلحات طب األسنان, )Boring Machine(مكنة تقوير : املصطلح
َمقورة«مة , اقرتحا كل) مصمتٍ جسمِة جتويفآل (:وهو ُِّ  ,»مكنة تقوير«ًبدال من » َ

َمكنة مقورة«ْفووفق عىل أن يكون املصطلح . احووافقت اللجنة عىل هذا االقرت ُِّ َ«. 
  :املصطلح تعريف يف رصيف تصحيح −ج

, من )Deviation) (ضوء(انحراف : املصطلح اقرتح األفغاين يف −٨
ساره بسبب االنكسار ّانعطاف شعاع الضوء عن م (:مصطلحات الفيزياء, وهو

عىل ما يرى  − وما رأته اللجنة .»مساره«ًبدال من » مسريه«, كلمة )احليودأو 
ّ من اسمي الزمان واملكان من ّ صحيح, ألن كال−األستاذ عيل النّجدي ناصف 
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ِمفعل(ْجيوز أن يكون عىل ) سار(مثل الفعل  ْ َمفعل(و ) َ ْ ّفيام يقول ابن القوطية ) َ
 .ُفووفق عىل بقاء املصطلح كام عرض .»لاألفعا«يف كتاب 
: املصطلحالواردة يف تعريف ) ديناميكي( وتساءل عن الكاف يف كلمة −٩

 :, من مصطلحات الفيزياء, ويعني)Free Energy (»ّكيمياء فيزيقية«ّطاقة حرة 
ّاجلهد احلراري الديناميكي, ويستدل عليه بدالة ( ّ ًوأحيانا , )Gibbs (»جيبز«ّ

ّهل الكاف فيها أصلية أو أهنا ): ّللطاقة احلرة) Helmholtz (»هولتزهلم«ّبدالة  ّ
َللنّسب? ويرى أهنا إذا كانت للنّسب فلم ال يقال   ?»ّدينامي«: ِّ

 الواردة يف »املخاليط«ًبدال من » األخالط«استعامل كلمة : ّ وفضل−١٠
, من )Low Explosive(ّمتفجر ضعيف = ضعيف االنفجار : املصطلحتعريف 

ّوصف ملجموعة من املواد الكيميائية (:ّصطلحات الكيمياء والصيدلة, وهوم ّ ْ  أو َ
ْقجر انفجارا ضعيفا عند طرقها أو تسخينها مثل املخاليط غري الثابتة التي تن ًَ ً ّ

ّغري أن الدكتور مدكور خيش . ّ; ألن هذا اجلمع موضع خالف)مسحوق البارود
ًأن تكون الكلمة هلا داللة خاصة, خصوصا ّ ّ يف التفكري اليوناين األول, فيام يتعلق ْ ّ

فانربى األستاذ . ْبالعنارص األربعة املعروفة, وطلب أن يستأذن يف ذلك اللغويون
ْمفعول«ال مانع من مجع : اصف وقالعيل النّجدي ن  إذا غلبت »َمفاعيل«عىل » َ

ُعليه االسمية, فووفق عىل بقاء املصطلح وتعريفه كام عرضا ّ. 
ّمعدي فمي : املصطلح يف واقرتح −١١ ََ ِ ِ)Stomatogastric( من مصطلحات ,

ًوصف ملا يتعلق باملعدة والفم معا, مثل جمموعة األعصاب  (:علم احليوان, وهو ْ َّ
ّاحلشوية التي تعصب اجلزء األمامي من القناة اهلضمية يف الفقاريات ّ : ْأن يقال) ّ

ّمعدي فموي بحسب القاعدة ِ ِ ّفمي : ّالم أمني املجمع قالّغري أن الدكتور مهدي ع. َ ّ َ
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ّوفموي كالمها صحيح لغويا َ  .فووفق عىل بقاء املصطلح كام عرض. َ
ْ أخذ جلنة ّ واعرتض الدكتور حممد حممود صياد عىل−١٢  باقرتاح »الفيزياء«َ

ّاألفغاين الذي تاله الدكتور سيد رمضان هدارة  بري باللجنة, واقرتح فيه خلاّ
شفاف حراري : املصطلح الواردة يف تعريف »ّاذيةفالشديدة الن... «تعديل 

ّصفة للامدة الشديدة النّفاذية لألشعة حتت (, وهو )Diathermanous) (حرارة( ّ ّّ ٌ
ملاذا : ً متسائال−ّأي الدكتور صياد– وقال −»ّالشديدة اإلنفاذ... « إىل ,)احلمراء

ًبدال من » نفاذاإل« سعيد األفغاين يف استعامل كلمة أخذت اللجنة برأي األستاذ
ّ ألهنا تنْفذ األشعة»اإلنفاذ«املقصود هنا : بريخلابه الدكتور ? فأجا»ّالنّفاذية« ُ ّفرد . ّ

ّ فنحن نقصد أن هذه ,»ّشديد املسامية«ٌ هذا صخر :حني نقول: ّالدكتور صياد
ًاملسامية خاصية يف اليشء, وكذلك احلال بالنّسبة للنّفاذ والنّفاذية, فهي أيضا  ّّ ّ ّ

ّالواقع أن هذه املادة : ر وقالة, فدخل بينهام الدكتور حممود خمتاّخاصي شديدة «ّ
ُ أوضح ألهنا تنْفذ األ»اإلنفاذ«ّ وأرى أن لفظ ,»اإلنفاذ ْشعة, لذلك نفضل أن ّ ّ ّ
 .ّ كام عدلتها اللجنة»اإلنفاذ«فووفق عىل كلمة . »شديدة اإلنفاذ«نقول 

: )١١(رقم املصطلح  يف ْ واستحسن األفغاين أن يستفاد من النّحت−١٣
 :من مصطلحات علم احليوان, وهو, )”Super Carpal “a(فوق رسغي 

ْوص( ْفورسغي,«: , فنقول)ّف ملا يقع فوق الرسغَ ُ ْ يف » فوق رسغي«ًبدال من » َ
ُفوأذين«هذا املصطلح, وكذلك  ْ ). ٢٨( يف املصطلح »فوق أذين«ًبدال من » َ
َسيغ املركب املزجي, ولكنّه عدل عنه; املجمع كان يست: فأجابه الدكتور مدكور َ ّ

ّلة عن األصل العريب أو األجنبي, وقللنا من ّيتخذ صورة بعيدة الصّألن اللفظ  ّ
 يف كال »فوق أذين«و» ُفوق رسغي«ّبات, وأفضل استعامل ّاستعامل املرك
 .ُفووفق عىل بقاء املصطلحني كام عرضا. املصطلحني
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 :املعنى ّتضحلي ّالرصيف ّالضبط إىل اإلشارة −د
من مصطلحات , )Fatigue) (ميكانيكا(كالل :  املصطلح ورد يف−١٤

ٍحالة إعياء تنتاب الفلز فتجعله مهيئا للكرس عندما يتعرض إلجهاد (: الفيزياء, وهو ّ ً َّّ ٍ
ّمرتدد تقل قيمته عن احلد األقىص إلجهاد الكرس ّ ٍ ًمهيئا(, كلمة )ّ حتتمل اسم الفاعل ) ّ

فغاين إليها ة أحدمها يف التعريف هي املطلوبة, فأشاراألواسم املفعول, ودالل
ًمهيئا«هل املقصود : وتساءل ًمهيئا« أم −بالكرس −» ِّ َّ َ ّالدكتور سيد ّ فرد  ?− بالفتح – »ُ

ًمهيئا«هي : بري بلجنة الفيزياء وقالخلاّرمضان هدارة  َّ َ  .ّوتم ضبطها.  بالفتح»,ُ
 :حتته ويندرج احلذف, :ًثانيا
 :املصطلح صيغة يف ةكلم حذف −أ

 من ألفاظ ,»التطهري بسكب املاء«: املصطلحّ فضل األفغاين يف −١٥
شعرية من شعائر املرصيني القدماء, فقد : (احلضارات القديمة والوسطى, وهو

 فووفق .»التطهري باملاء«: ْ, أن يكون اللفظ)هم وقرابينهمّكانوا يطهرون هبا موتا
شعرية من شعائر املرصيني  (:التطهري باملاء: عىل ذلك, وأصبح تعريف املصطلح

 ).ّالقدماء, فقد كانوا يطهرون هبا موتاهم وقرابينهم
  وأشار الدكتور حممود خمتار إىل اقرتاح األستاذ سعيد األفغاين تعديل−١٦
, )Illumination (Dark field) ضوء (ّلفيةخلاإضاءة املرئي مع إعتام : املصطلح

ّطوط أو اجلسيامت الدقيقة خلاوسيلة إلظهار  (:ومن مصطلحات الفيزياء, وه
ّسكوب, وذلك بإسقاط الضوء عليها بزوايا ال وجدا للمرئي بواسطة ميكر

ّتسمح بالدخول املبارش للضوء خالل الشيئية فتظهر بذلك تفاصيل اجلسم  ّ ّ
إضاءة «ًبدال من » ّلفيةخلاإضاءة بإعتام «, ليكون )ّمضيئة عىل خلفية مظلمة

 . فووفق عىل ذلك.»ّلفيةخلاعتام مع إاملرئي 
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ْشبه خيمي : املصطلح واقرتح األفغاين يف −١٧ َ)Subumbellate(وهو , :
ْوصف لنَورة تشبه ( ْ شبه : املصطلح, ويف )ّيمة مثل بعض نباتات الفصيلة الورديةخلاَِ

ًوصف لألوراق النباتية التي يغطي كل منها جزءا: (وهو, )Succubous(ُمرتاكب  ٌّ ِّ ّ ْ َ 
اقرتح االستغناء عن كلمة  −  وكالمها من مصطلحات النبات,)من الورقة التي تليها

ّ الواردة يف املصطلحني, ومل يوافق عىل ذلك ألن ك»شبه« َ  كام يقول الدكتور »شبه«لمة ُ
 .ّ استعامهلا يف كثري من املصطلحات العلميةجرىّمدكور هلا داللتها العلمية, وقد 

ْ واقرتح أن يكتفى−١٨ ُ ْأذينة دقيقة : املصطلح يف ْ َ ُ)Stipellum = 

Stipella( ,من مصطلحات علم النبات, وهو :) زائدة صغرية عىل عنق وريقات
ْأذينة( بـ −)ّالورقة املركبة َ بري خلا, كام تاله الدكتور عبد العظيم حفني صابر )ُ

نريد ن نح: ّبلجنة علوم األحياء والزراعة, الذي عقب عىل اقرتاح األفغاين بقوله
ّأذينية«تصغري التصغري, فهل نقول  ْ َ  . ? فووفق عىل بقاء املصطلح كام عرض»ُ

ْذو سويقة : املصطلحُ وعندما عرض −١٩ َُ)Stipitate(, من مصطلحات علم 
ْما له سويقة (:النبات, وهو َ واجلمع » ساق«ّاهللا بن حممد بن مخيس أهنا   عبد, رأى)ُ

ْسوق« ّأن التصغري هو املقصود : ّكتور أمحد عامر وال داعي للتصغري, فأجابه الد»ُ
ّسويقي«: ْهنا, فاقرتح األفغاين أن يقال ُْ  فذلك أسلم, فختم الدكتور حامد جوهر »,َ

ْهذا يلتبس بام ينسب إىل السويقة: ًقائال  .ُفووفق عىل بقاء املصطلح كام عرض. ُّ
 :املعنى ليستقيم املصطلح تعريف يف كلمة حذف −ب

:  املصطلح الواردة يف تعريف»ّمسؤولية« حذف كلمة  اقرتح األفغاين−٢٠
جملس : (من مصطلحات الرتبية, وهو, )Board of Trustees(جملس األمناء 
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ّيتوىل مسؤولية اإلرشاف عىل شؤون مؤسسة تعليمية, وتوجيهها ّّ , لعدم )ّ
ما دام يوجد يف التعريف كلمة : لرضورهتا, وأثنى عىل ذلك الدكتور مدكور وقا

 . وووفق عىل ذلك.»ّمسؤولية« فال داعي لكلمة »ّيتوىل«
بري بلجنة خلاد التنّري وّالطبيب اللغوي األديب حممد داو  وأشار−٢١

, )Bisque, Low(ْبز املنخفض َخلا:  املصطلحّاملصطلحات الطبية عند عرض
ْبز العايل َخلا: املصطلح و).ْبز يف درجات احلرارة املنخفضةخلاّعملية : (وهو

)Bisque, High(وهو ,:)  ْاخلبزّعملية , وكالمها ) يف درجات احلرارة املرتفعةَ
ي األستاذ األفغاين يف حذف كلمة إىل رأ −ّمن مصطلحات طب األسنان 

 .ِ من تعريف املصطلحني, وووفق عىل ذلك»ةّعملي«
املرصوفات غري املبارشة : املصطلحْ واقرتح األفغاين أن يقال يف تعريف − ٢٢

)Overhead (Indirect Expenses)( ,من مصطلحات التكاليف, ويعني :
ّالنّفقات أو املرصوفات التي تستلزمها عمليات اإلنتاج وال يمكن حتميلها عىل (

ُالوحدات املنتجة, وإنام ت ّ وفقا ملعدالت حتميل ّ عىل هذه الوحدات كافةعَّوزّ ً
 .»املرصوفاتأو « وحتذف ,»ّت التي تستلزمها عمليات اإلنتاجالنّفقا«): ّمعينة

ّغري أن الدكتور حسني عامر رشف خبري جلنة االقتصاد الذي توىل الرد عىل  ّ ّ
ّ لفظ له معان متعددة, فإذا قلت»Expenses«: املالحظات قال ًدفعت أجرا : ٍ

, واإلهالك ليس نفقة مرصوفة, فالعامل حيصل عىل أجر, »Expenses«فهذا 
 يف حني ,»اجليب«دفوع خيرج من نفقة, فاألجر يشء مواآللة إهالك, وكالمها 

ّأن اإلهالك ال خيرج, بل هو مرصوف ويطلق عليه نفقة اإلنتاج وهي غري نقدية ّ .
ْيع الباحث أن يفهم ْوقد آثرنا أن نضع النّفقة واملرصوف كمرتادفني, حتى يستط

 . لذلك, ووفق عىل بقاء املصطلح وتعريفه دون تعديلمعنى املصطلح
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 :حتته رجويند التغيري, :ًثالثا
 :املصطلح صيغة تغيري −أ

من مصطلحات  ,)Gypsies(الغجر : املصطلحاألفغاين يف  اقرتح −٢٣
ّعشائر متنقلة يقال إن أصلها يرجع إىل اهلند,  (:التاريخ احلديث واملعارص, وهو ّ

ّوقد وفدت إىل الرشق األوسط وأوروبا منذ األلف الثالث قبل امليالد, 
ّاب والفنون الشعبية, ومل تندمج يف أي األواشتهرت بتقديم بعض األلع ّ قطار ّ

ّالزط«ْ, أن يقال )التي عاشت فيها ّكام يقال عنهم يف الكتب القديمة, وخاصة : »ُّ
ّأن هذا االسم ال يزال يطلق عليهم يف الشام ًبيد أن الدكتور مدكورا رأى اإلبقاء . ّ ّ

اعات متنقلة مج«:  ييلْ عىل أن يكون التعريف كامعىل املصطلح كام عرضته اللجنة
 . فووفق عىل ذلك.»إلخ... ّوفدت إىل الرشق

ْ وفضل أن يقال−٢٤  يف »امللعب املسقوف«و» امللعب املكشوف«: ّ
ّامللعب الداخيل املغطى : املصطلحني ّ)Indoor Field(, ,من ألفاظ احلضارة 

ملعب خارجي , و)ّملعب قانوين حييط به جدران ومغطى بسقف (:وهو
)Outdoor Field( ,من ألفاظ احلضارة, وهو) :ّملعب قانوين يف اهلواء الطلق.( 

من ً بدال »ٍملعب مستوف للرشوط«: ْأن يقال: ل الدكتور حامد جوهرّوفض
ْد عز الدين عبد اهللا أن يقال واقرتح الدكتور أمح,»قانوين« ٍملعب مستوف «: ّ

: مها كام ييلْ فووفق عىل أن يكون املصطلحان وتعريفا.»لرشوط قانون اللعبة
ٍملعب مستوف لرشوط قانون اللعبة, حييط به ): Indoor Field (ّاملغطى امللعب

ملعب يف اهلواء ): Outdoor Field (املكشوف امللعبو. ّجدران ومغطى بسقف
ٍالطلق, مستوف لرشوط قانون اللعبة ّ. 
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ّسوء التوافق التعليمي: وكان املصطلح −٢٥ ّMaladjustment,) 

Educational( ,من مصطلحات الرتبية ويعني) : عدم استطاعة التلميذ الوصول
ّإىل املستويات الرتبوية التي حتددها املستويات التعليمية, أو حالة من عدم الرضا ّ ّّ 

عليم الذي ينخرط يذ وقدراته, وبني نوع التلمتنشأ بسبب التفاوت بني ميول الت
ْعمر فروخ أن يقال يف ر ّ جدل بني أعضاء املجمع; فقد فضل الدكتوَ, مدار)فيه ّ

ْاألفغاين أن واقرتح  .ّ ألن عدم التوافق هو التنافر,»ّالتنافر التعليمي«: املصطلح
ّ ألن التعريف ينصب عىل سوء ,»خفاق التعليمياإل«: يقال يف املصطلح التوافق يف ّ

ّم, ورأى الدكتور مهدي عالم أن عليالت .  أقرب إىل املعنى املقصود»عدم التوافق«ّ
 »سوء التوافق«مصطلح : بري بلجنة الرتبية قالخلاّد أن الدكتور أمحد كامل عاشور بي

ّشائع, ويؤخذ به يف الرتبية وعلم النفس, كام أنه مقابل للمصطلح األجنبي 
Maladjustment»,«فووفق عىل أن يبقى املصطلح وتعريفه كام عرضا ْ. 

لنّواس ا(ّلة يف سورية  املستعم»ّالرقاص«استبدال كلمة  وطالب األفغاين −٢٦
) ميكانيكا(البندول القذيف : مصطلح الواردة يف »البندول«بـ ) املستعملة يف العراق

)Ballistic Pendulum( ,من مصطلحات الفيزياء, ويعني) : ّكتلة كبرية معلقة يف
 ّ, غري أن رئيس املجمع الدكتور إبراهيم مدكور)ّقضيب يتحرك حول حمور أفقي

البندول كلمة قديمة ومعروفة, وهي من الكلامت «:  هذه املداخلةّقال يف رده عىل
تبار, ونرتك ْالتي ترجع إىل مخسة قرون مضت أو أكثر, فيجب أن نضع ذلك يف االع

 . لذلك ووفق عىل بقاء املصطلح وتعريفه كام عرضا,»االستعامل اإلقليمي
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ْ وفضل أن يقال يف −٢٧ ّأمانة صوتية : املصطلحّ  (,Fidelity»صوت«ٌ

Sound( ,من مصطلحات الفيزياء, ويعني) : ّدرجة تطابق الصوت املستعاد
ّوالصوت األصيل يف جهاز صويت  ,»ّأمانة صوتية«ن ً بدال م»ّتطابق صويت«): ّ

ٌألهنا تطابق » أمانة«ّدكتور حممود خمتار أن كلمة ّفرد ال.  كام ورد يف التعريفّ
ًاستعملت كثريا مقابال لكلمة  ً)Fidelity(ووفق عىل بقاء املصطلح كام عرض, ف. 

َكربتة : مصطلح وقال يف − ٢٨ ْ َ)Carbonation-Carbonatation( , من
ّعملية كيميائي: (مصطلحات اجليولوجيا, وهو خور أو املعادن ّة تتحد فيها الصّ

ّ أكسيد الكربون من اجلو أو من املاء, فتتحول إىل معادن أخرى, كتحول ئيانبث ّ ّ
ّأرى أن : , قال)ىل كربوناتوم الذي يوجد بمعظم املعادن إّالصوديوم والبوتاسي

َكربنة«كلمة  ْ ّ أفضل ألهنا مأخوذة من الكربون, إال إذا كان هلا معنى آخر يف »َ ّ
ًاجليولوجيا, فرد عليه جميبا الدكتور سليامن حممود سليام لقد أخذنا : ن خبري اللجنةّ

َكربنة«كلمة  ْ َربتةَك«ّ, أما )Carbonization( مقابل »َ  ّثم.  فهي من الكربونات»ْ
ْفضل الدكتور مدكور أن يقال ُتكربن«: ّ ْ َ : ّ الدكتور أمحد عامر وقال فاعرتض»,َ

َكربتة«كلمة  ْ  .ُفووفق عىل بقاء املصطلح كام عرض.  أفضل; فأرجو اإلبقاء عليها»َ
من , )Tuberculation(ّرين ّالتحات الد: املصطلح واقرتح يف −٢٩

ّاخلية خلطوط حالة تنشأ فوق السطوح الد: (جيا, وهودرولومصطلحات اهل
ّاألنابيب بسبب وجود مواد حاتة يف املياه اجلارية يف األنبوب, وتؤدي إىل تكوين  ّّ
ّنتوءات صغرية عىل جدران األنبوب تأخذ شكال نصف كروي تقريبا, ومن ثم  ً ٍّ ً

ّور مدكور بأن الدكت, فأجابه )ّدرنالت: (ْ, أن يقال)اومة باالحتكاكتزداد املق
ّالتحات«املقصود هنا  ًنّى الدكتور أمحد عامر قائال وث»,ّ هو مرض » ّدرنالت«: ّ

 .ُ فووفق عىل بقاء املصطلح كام عرض.»ّحاتالت«ّالسل, واملقصود هنا 
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ّاملواد املصدرية :  املصطلح واقرتح يف−٣٠ , )Materials, Sourse) (ّمصادر املواد(ّ
ّمعية والبرصية, النرشات واملطبوعات, أو األدوات الس: (من مصطلحات الرتبية, وهو ّ

ّربات الرتبوية للمتعلم وإثرائهاخلا لتوسيع ستعملةامل , )مصادر الكتب: (ْ, أن يقال)ّ
ّد املصدريةاملوا«االستغناء عن : ّضل الدكتور مدكوروف مصادر «واالكتفاء بمصطلح » ّ

 . ويبقى التعريف بدون تعديل,»ّوادمصادر امل«ْ فووفق عىل أن يكون املصطلح ,»ّاملواد
  الوراد يف»ّاملدرس األول«بـ » ّمدرس رئيس«ّ وفضل استبدال −٣١
ّاملدرس األول : املصطلح ّ)Master Teacher( , ,من مصطلحات الرتبية
ّاملدرس الذي يرشف عىل جمموعة من املدرسني بمدرسة يف ختصص : (ويعني ّ ّ

ّمعني, ويرشدهم ويوجههم بحكم خربته  ّالتدريسية الطويلة, أو مهارته ّ ّ
ّهالته العلميةومؤ  غري »ّاملدرس«التي يوصف هبا » ّاألول«ّ, ذلك أن كلمة )ّ

ّ كام سامه ابن »ّالشيخ«ّعمر فروخ الذي اقرتح بديال هلا دقيقة كام يقول الدكتور 
ً غري أن الدكتور مدكورا استدرك قائال.»ّاملريب«خلدون, أو  ً لقد شاع هذا : ّ

ّأي املدرس األول–بري ّالتع بري الدكتور أمحد كامل عاشور خلا يف مرص, ونارصه −ّ
ُورأى أن تعبري ابن خلدون غري شائع, وفضل أن يبقي املجمع عىل ما شاع  ْ ّّ

 .فووفق عىل بقاء املصطلح وتعريفه دون تعديل. عندنا
من , )Styliferous(ّأقالمي : املصطلح وثار جدل حول صيغة −٣٢

, ففي حني )اجلزء الذي حيمل األقالم من اجلسم: ( النبات, ويعنيمصطلحات علم
ْكنت قد اقرتحت يف مالحظايت أن نقول: قال األفغاين ْمق «ُ ّأقالمي«ًبدال من » َلمَ ْ َ«, 

بري بلجنة علوم خلاالدكتور عبد العظيم حفني صابر ّباعتبارها اسم مكان, رد 
ّمقرر  املراد هنا حامل األقالم, فداخل الدكتور حامد جوهر :األحياء والزراعة فقال
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َمقلم«: يقال: اللجنة فقال ْ ِمقلم«يف بعض االستعامالت, و» َ ْ   يف استعامالت أخرى,»ُ
ِمقلم«: وهنا نقول ْ : بري فقالخلام, فاعرتض الدكتور  أي اجلزء الذي حيمل األقال»ُ

ِمقلم« ْ ًاملراد هنا أنه حيمل أقالما تفيد كثرة األقالم, وهو ليس كذلك, و»ُ لذلك داخل . ّ
ًود الصياد قائالالدكتور حممد حمم َمقلمة«ال غبار عىل : ّ ََ َمقلم«أو » ْ ْ , فاقرتح الدكتور »َ

هذا : ّ, فثمن اقرتاحه الدكتور مدكور وقال»حامل األقالم«: ْ حافظ أن يقالحممود
 .»ّأقالمي«ًال من بد» حامل األقالم«فووفق عىل املصطلح . ّيف الداللةأوضح 

 :املصطلح تعريف تغيري −ب
, )CueReduction(اختزال اإلملاع :  رأى األفغاين يف تعريف املصطلح−٣٣

ّعملية يصبح فيها جزء من املثري : (من مصطلحات علم النفس والرتبية, ويعني
ّقادرا عىل استصدار استجابة كان املثري كله يستصدرها من قبل : ْأن يقال  رأى,)ً

ّ وثمن الدكتور مدكور رئيس ,»ّثري بام كان يقوم به املثري كلهام جانب من املقي«
ّالرأي ألهنا تؤدي املعنى, فأصبحاملجمع هذا  اختزال :  املصطلح وتعريفه كام ييلّ

 .ّقيام جزء من املثري بام كان يقوم به املثري كله: )Cue Reduction(اإلملاع 
 من مصطلحات ,)Aid, Audio(ّعي معني سم:  ورأى يف تعريف املصطلح−٣٤

ّأداة يمكن بواسطتها تيسري عملية التعلم عن طريق حاسة السمع (:الرتبية, ويعني ّ ّ ّ( ,
ّتيسري التعلم عن طريق السمع«: التعريف يف كلامت قليلة, ليصيحّأنه يمكن إجياز  ّ«, 

ّأداة تيرس التعلم ع«: ّووفق عىل تعديل التعريف ليكونف ّ ُ  .»ّالسمعّن طريق حاسة ٌ
 ,)(Facilitation Retroactiveتسهيل راجع :  واقرتح يف تعريف املصطلح−٣٥

ٍتقوية ترابط سبق: (من مصطلحات علم النفس والرتبية, ويعني ّ اتصل  أنَ
ّتكوينه برتابط تكون بعده َ ٍوية ترابط سابق تق«: حو التايلْ, أن يكون عىل الن)َ ٍ ُ

ٍبرتابط الحق  .ل فووفق عىل هذا التعدي,»ٍ
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 من ,)Basic Research(ّبحث أسايس : املصطلح  واقرتح يف تعريف−٣٦
ّالبحث الذي يتجه إىل الكشف عن : (مصطلحات علم النفس والرتبية, ويعني

ّجربة احلسية الواقعية, وبني البنية املفاهيمي التعالقات االرتباط بني ّ ة بطريقة ّ
ْتؤدي إىل أن تكون الن ّالبحث الذي يتجه إىل «: يكونْ, أن )ومقنعةتائج متكاملة ّ

ّجربة احلسية الواقعية, وبنيلكشف عن عالقات االرتباط بني التا  بنية املفاهيم ّ
 . فووفق عىل هذا التعديل»,...ّبطريقة تؤدي 

 :املصطلح تعريف يف كلامت تغيري −ج
من , )Leads(قائق الر: املصطلحتساءل األفغاين يف تعريف  −٣٧

ّمساطر من السبكية يقل ارتفاعها : ( احلديثة, ويعنيمصطلحات ألفاظ احلضارة ّ ّ
د إىل ثالثة أبناط, توضع بني عن ارتفاع احلروف, يبدأ سمكها من بنط واح

» بنط«ًأال توجد كلمة أخرى بدال من : ً, قائال)طور لتزيد ما بينها من بياضالس
ّ متام حسان فقال الدكتور?»أبناط«و  .»عيار«: نقول: ّ

ّتوىل الرد عىل ابري باللجنة خلاذ إسامعيل شوقي األستاّبيد أن  ملالحظات ّ
 يف االستعامل, وإذا استعملنا غريها فلن »أبناط«و» بنط«ّلقد استقرت كلمة : قال

ّإذن, ال رضر من استعامل كلمة معربة ما : يؤخذ هبا, فأثنى الدكتور مدكور وقال َُ
 .ُام عرض بقاء املصطلح وتعريفه كفووفق عىل. ّدامت قد استقرت

 :مرادفها دون املصطلح يف بكلمة االكتفاء −د
معمل : املصطلح  يف»معمل« بدل »خمترب« اقرتح األفغاين استعامل −٣٨

املكان : (من مصطلحات الكيمياء والصيدلة, ويعني, )Laboratory (»خمترب«
ّاملخصص إلجراء التجارب العلمية هلا معنى خاص آخر, » لمعم«كلمة : ْ, إذ قال)ّ
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 فقد شاعت يف االستعامل باملعنى املوجود يف التعريف, لذلك أرى »خمترب«ا كلمة ّأم
ً, فأجاب الدكتور مهدي عالم قائال»خمترب«االكتفاء بكلمة  إذا كان للكلمتني : ّ

ّنفس االستعامل, فام الداعي للتغيري? خصوصا أننا لو أحصينا من يستعملون كلمة  ًّ
ّ, لوجدنا أهنم أكثر ممن »معمل« , فاعرتض الدكتور عبد »خمترب«يستعملون كلمة ّ

ًالبالد العربية مجيعا تقول : ّالرزاق حميي الدين وقال ّ, فرد عليه الدكتور »خمترب«ّ
ّإن أهل مرص العربية يقولون كلمة : مهدي وقال هنا, اكتفى رئيس . »معمل«ّ

 . ذلكفووفق عىل. ًنضع الكلمتني جنبا إىل جنب: املجمع الدكتور مدكور بالقول
 :حتته ويندرج اإلضافة, :ًرابعا
 :املصطلح تعريف يف كلمة إضافة
ّشبه معنق :  املصطلح واقرتح يف−٣٩ َ ُ)Subpetiolate( , من مصطلحات علم

ُوصف لألزهار أو األوراق ذات العنق القصري ال يكاد يرى: (النبات, ويعني ْ ْ, أن يقال )َ
 وأثنى الدكتور مدكور عىل ذلك »,ُ يرىالقصري الذي ال يكاد... «: ّيف هناية التعريف

ّال مانع من هذا التعديل ألن املقصود به العنق, ومتت املوافقة عىل التعديل املقرتح: وقال ّ. 
قابل : املصطلح إىل هناية تعريف »فيه«ّ وملا طلب األفغاين إضافة كلمة −٤٠

ْوصف مل: (من مصطلحات علم احليوان, وهو, )Spirulescent(ّشوك للت ا َ
ّهل تتكون األشواك : ّ, تساءل الدكتور مهدي عالم)ّيميل إىل تكون األشواك

ّبري بأنه هو الذي يكون خلاّفيه, أو هو الذي يكون األشواك ? فأجابه الدكتور  ّ
ْوصف«: ّ فقال الدكتور عالم يف تعريفهاألشواك,  ملا يميل إىل تكوين األشواك َ

 . فووفق عىل هذا التعريف,»فيه
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 :حتته ويندرج إلبدال,ا :ًخامسا
 :املصطلح يف بأخرى كلمة إبدال −أ

: مصطلحً بدال من »عمود اللوحة« استعامل ل األفغاين عن إمكان تساء−٤١
: من ألفاظ احلضارة احلديثة, ويعني, )Plate Cylinder(طنبور اللوحة 

ًاألسطوانة التي تشد عليها لوحة األوفست متهيدا لدوران امل( ّ , )عّكنة وبدء الطبُ
 شائعة −عىل ما يقول الدكتور إسحاق موسى احلسيني – »أسطوانة«ّذلك أن كلمة 

ّبري باللجنة أكد خلاّومع أن األستاذ إسامعيل شوقي . »Cylinder«يف مقابل 
ّسطوانيتها, استدرك بأنه يطلق عليها أ الدكتور , ووافقه عىل ذلك من مرص »طنبور«ّ

 يف املعجم الوسيط, وهي مستعملة يف  وردت»طنبور«كلمة : حممود خمتار وقال
 .لذلك اكتفى املجمع هبذه املداخالت ووافق عىل بقاء املصطلح كام عرض. مرص

 Full (»ضوء«ّاملشع التام : املصطلحُذكر يف تعريف :  وقال األفغاين−٤٢

Radiator( ,من مصطلحات الفيزياء, وهو) : ّافرتايض يمتص مجيع األشعة جسم ّ ّ
 Black (»اجلسم األسود«ًال يعكس شيئا منها, ويطلق عليه كذلك اقطة عليه, والس

Body(أنه يمتص مجيع األشعة الس ,ّ ّ ْ, فرأى أن ...ًاقطة عليه, وال يعكس شيئا منهاّ
ّ فرد الدكتور سيد .»كامل االمتصاص« أو »ّاملمتص التام«: يقال يف املصطلح ّ

ط عليه ّه يشع, ولكن إذا سقّاألصل أن: بري بلجنة الفيزياء وقالخلاّرمضان هدارة 
ّلذلك, قرر الدكتور مدكور . ّن اإلشعاع يكون داخلياّشعاع فإنه ال يعكسه; أي إ

 .اإلبقاء عىل املصطلح كام هو, فووفق عىل ذلك
من , )Gas Jet (»ميكانيكا«ّنفثة غازية :  املصطلحّ ورأى أن تعريف−٤٣

ْ, يقتيض أن نقول يف )قةّغاز مندفع من فتحة ضي: (مصطلحات الفيزياء, وهو
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: , فأجابه الدكتور حممود خمتار بقوله»نفثة«ً بدال من »دفقة« أو »دفعة«املصطلح 
ّاألصل أهنا مستمرة مثل الطائرة النّفاثة, فعقب الدكتور إبراهيم أدهم الدمرداش  ّ ّ ّ ّ ّ

: , فأجابه الدكتور حممود خمتار»ّنفثة غازية«ً بدال من »نفث غازي«: ًمقرتحا القول
ارج, وأردف األستاذ حممد عبد الغني حسن خلاّ تؤدي معنى نفث الغاز »نفثة«

 .ّ هنا مصدر وليست اسم مرة, فووفق عىل بقاء املصطلح كام عرض»نفثة«: ًقائال
 Possession(احليازة بالواسطة : املصطلحّ ورأى األفغاين أن تعريف −٤٤

Par Intermediaire( ,من مصطلحات القانون, ويعني :) حيازة ينوب فيها عن
ّبيد أن . »بالواسطة« وليس »احليازة بالنيابة«ْ, يقتيض أن يكون )احلائز شخص آخر

ّهذا االقرتاح مل يستحسن إذ عقب الدكتور أمحد عز الدين  ّ ْ : ّعبد اهللا مقرر اللجنة فقالُ
قابل ّد تقيدنا باملائب وسيط باملعنى العام, ولكن يف املعنى القانوين هو نائب, وقالن

 ,»...ينوب فيها ... «: عريف فقلناالفرنيس بالنسبة للمصطلح ووضحنا ذلك يف الت
ّردف األستاذ عباس , وأ)أو بالنيابة(ْويمكن أن نضيف للمصطلح بني قوسني 

 يف موقعها صحيحة وال غبار عليها, واعرتض األستاذ »الواسطة«ّحسن أن كلمة 
ّتي اقرتحها املقرر, ألنه قد ال تكون  ال»يابةبالن«مصطفى مرعي عىل إضافة كلمة  ّ

 .فووفق عىل بقاء املصطلح كام عرض. هناك نيابة وال داعي هلا
, )Stenophotic(وئي ق املدى الضّضي: املصطلحْ واستحسن أن يقال يف −٤٥

وء ّإىل كمية من الضٌوصف للنّبات الذي حيتاج : (من مصطلحات علم النبات, وهو
ّضويئي« ):ّغريفة التثابتة أو طفي ْ َ ّضويئي«ّ; ألن »وئيّضيق املدى الض«ً بدال من »ُ ْ َ ُ« 

بري بلجنة علوم األحياء خلاالدكتور عبد العظيم حفني صابر ّأسهل يف االستعامل ? فرد 
ّالتصغري ال يؤدي املعنى املطلوب, وبقي املقابل كام اقرتحته اللجنة: ًوالزراعة قائال ّ. 
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 :صطلحامل تعريف يف بأخرى كلمة إبدال −ب
املرابطون :  الواردة يف تعريف املصطلح»ّالنساك« كلمة ّاألفغاين أن رأى −٤٦

)Almoravides( ,من مصطلحات التاريخ, ويعني) :ُّّساك اختذوا ٌمجاعة من الن
ْن يقيموا نغال, واستطاعوا أسك يف جزيرة عىل هنر السًألنفسهم رباطا للجهاد والنُّ

يف القرن احلادي عرش امليالدي, وكان أشهر أمرائهم ّفريقية هلم دولة كبرية بشامل إ
ّيوسف بن تاشفني مؤسس مدينة مراكش املغربية, الذي استوىل عىل األندلس  ّ

فاقرتح الدكتور ّ, رأى أهنا جتعل التعبري غري واضح, )وائف هباوك الطوقىض عىل مل
 .فووفق عىل ذلك. »ّمجاعة دينية«: ْمدكور أن يقال
عنارص البلورة : ْ أن يقال يف تعريف املصطلحّ وفضل األفغاين−٤٧

جمموعة : (من مصطلحات الفيزياء, ويعني, )Crystal Elements) (بلورات(
سب بني األطوال املحصورة من حماور البلورة, وهذه العنارص هي الزوايا والن

ّالتي تعني وضع أي وجه يف البلور ّ, فضل أن يقال يف التعريف)ةّ ْ التي تعني ... «: ّ
ٍوضع كل وجه يف البلور ْ  .»....ّأي وجه ... «ًبدال من » ةّ

ُلقد رجعت : وقد اعرتض األستاذ عباس حسن عىل اقرتاح األفغاين وقال
ّىل املراجع اللغوية ووجدت أن إ ُ فووفق . ّ صحيحة وليست هبا أية شائبة»أي«ّ

 .ُعىل بقاء املصطلح وتعريفه كام عرضا
ْ وفضل أن يقال يف تعريف امل−٤٨ ّمادة فروكهربية : صطلحّ ّ  »كهرباء«ّ

)Ferroelectric Material( ,من مصطلحات الفيزياء, ومعناه :) ّمادة مستقطبة
ْكهربيا استقطابا ذاتيا وإن مل تكن يف ْ, فضل أن يقال)ّ جمال كهريبً إذا كانت ... «: ّ

ّوإن مل تكن يف جمال كهريب... «: ً, بدال من»ّيف جمال كهريب الدكتور واقرتح  »,ْ
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ّالرد عليهام ّ وقد توىل ».... دون أن تكون ... «: ْمرداش أن يقالّإبراهيم أدهم الد
ّالدكتور سيد رمضان هدارة  ّهي مادة مستقطبة كهربيا : بري بلجنة الفيزياء, فقالخلاّ

ّ مدكور أن التعريف كام ّ لذلك, قرر الدكتور.ّسواء أكانت يف جمال كهريب أم مل تكن
 .وأوضح, فووفق عىل بقاء املصطلح وتعريفه كام عرضاورد أفضل 
ّ وقرر أن −٤٩ ّتدفق«كلمة ّ ْزحف الرتبة :  الواردة يف تعريف املصطلح»َ َ)Soil 

Creep, or Solifluxion( ,درولوجيا, ومعناهمن مصطلحات اهل) : ّتدفق بطيء َ
ّاذبية األرضيةبة بفعل اجلُصرية نسبيا, يصيب كتلة من الرتملسافات تكون يف العادة ق ّ .

غر يف احلجم واملدى اهرة حني تكون أبطأ وأصُويطلق املصطلح عادة عىل هذه الظ
 .»ّحترك بطيء«: ْعة, لذلك اقرتح أن يقال الرستفيد ,)زالق األريضمن ظاهرة االن

ًفأجابه األستاذ املهندس أمحد عبده الرشبايص مقرر اللجنة, قائال ّالتدفق رسيع, : ّ ّ
 .فووفق عىل بقاء املصطلح كام عرض. يف احلركة عىل األرضُوالبطء هنا 
 من مصطلحات الكيمياء, )Gall(عفص : املصطلحّ وفضل يف −٥٠
ّثؤلول يتكون عىل األغصان الصغرية للبلوط العفيص, غني : (يدلة, ويعنيوالص ّ ّ

ْ, أن يقال )اغة, وصناعة األحباربًالتانني, يستعمل قابضا, ويف الصباغة, والدب
 ., فووفق عىل ذلكالواردة يف هناية التعريف» ألحبارا«ًبدال من » رباحل«

من مصطلحات , )Cultural Lag(ّختلف ثقايف : املصطلح  واقرتح يف−٥١
ّبقاء عنارص يف الثقافة بعد أن تتغري الظ: (علم النفس والرتبية, ويعني روف ْ

قافة نارص يف الثعجز ع: ْأن يقال, )بحيث ال تستطيع هذه العنارص التواؤم معها
ّواعرتض عىل ذلك الدكتور مدكور رئيس املجمع بأن ما اقرتحه األفغاين . إلخ

ع التواؤم ّل هو بقاء عنارص ثقافية ال تستطيًمن عجز عنارص الثقافة ليس عجزا, ب
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 :فووفق عىل ذلك, وأصبح املصطلح وتعريفه كام ييل. روف اجلديدةمع الظ
 .روف اجلديدةة ال تتواءم مع الظّ عنارص ثقافيبقاء: ّختلف ثقايف
 من مصطلحات علم ,)Stereid(ّخلية صلبة :  املصطلح واقرتح يف−٥٢

ْية ملجنَنَة من النسيج الدخل: (النبات, ويعني َّ َّخلية ملجنة «:يقالْأن , )ّعاميُ َّ ًبدال » ُ
ْخلية ملجنَنَة«من  َّ  ورأى الدكتور مدكور. , ووافقه عىل ذلك األستاذ عباس حسن»ُ
ْلجنَنَةُم«ّأن  ْملجنَنَة«: ّ أمحد عامر وقاللدكتور اّ كلمة أعجمية, ووافقه»َ َ , »ِْجلنني«من » ُ
َّملجنَة«ّأما  َ  .وعليه, فقد ووفق عىل بقاء املصطلح كام عرض. »ََجلن«فهي من » ُ

ّاألخصائي« واعرتض األفغاين عىل كلمة −٥٣ ِ : املصطلح  الواردة يف تعريف»َ
ْاملالحظة من بعد  ُ)Observation, Nonparticipant( , ,من مصطلحات الرتبية

ُحيدثنوع من املالحظة : (ويعني ْ ّ بأن يرصد الباحث أو األخصائي اجلامعات التي َ َِ َ ْ
ْحتت املالحظة من بعد, دون أن يشارك يف حياهتا أو ف ْ ّ, ألهنا كلمة ال تعني )ّاعليتهاُ

ًمتخصصا« ّأخصائي «ّ أن كلمةْ, واعرتض عليه الدكتور مدكور إذ رأى»ّ ِ  استعملت »َ
 .وشاعت, لذلك ووفق عىل املصطلح وتعريفه كام عرضا

من مصطلحات , )”Sura “n(محاة : ْ واقرتح أن يقال يف تعريف املصطلح−٥٤
ّلبة الساق«)): سامنتها(ّبطن الساق : (علم احليوان, ومعناه مدكور ّ فرد الدكتور .»ّ

ّاللبة تكون يف الرقب: ًعليه قائال  .ُفووفق عىل بقاء املصطلح كام عرض. ةّ
 :حتته ويندرج الغموض, :ًسادسا
 :املصطلحات تعريف يف ّضبابية إىل اإلشارة
الكثيب : املصطلح ّ اعرتض األفغاين وأشار إىل ضبابية يف تعريف−٥٥
ّالرميل  ّ)Sand Dune( ,درولوجيا, ويعنيمن مصطلحات اهل) : ّموجة رملية

ّذات مقطع عريض مثلث ّتكوهنا ) ّدفقاه التّيف مستوى رأيس ويف اجت(ًريبا  تقّ ُ
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لف, خلاا يف ًياح أو املياه اجلارية, ويكون انحدارها بسيطا يف األمام وحادالر
ّللخلف بتحرك املواد الروتنتقل املوجة  ّسوبية من فوق االنحدار األمامي ّ

ّوترسبها فوق االنحدار  َ ويكون .. .«: ّجاء يف التعريف: ْ, إذ قال)لفيخلاَ
ًأيكون االنحدار واسعا أم : ّ وتساءل عام يعنيه هذا التعبري,»ًانحدارها بسيطا

ا يف األمام وحادا ًويكون انحدارها خفيف«:  فاقرتح الدكتور مدكور أن يقالًخفيفا ?
ْالرشبايص أن يقال يف التعريفّ ثم اقرتح األستاذ املهندس أمحد عبده ,»...لفخلايف  ّ :

 . فووفق عىل ذلك,»...لف خلايف األمام, وحادا يف ًنحدارها قليال ويكون ا... «
ّ وبني األفغاين أن تعريف−٥٦ من , )Death Feining(التاموت : املصطلح ّ

ٌمجود يف احلركة يصيب اإلنسان أو احليوان عندما يواجه : (مصطلحات الرتبية, ويعني
لذلك اقرتح رئيس املجمع . املوتاموت هو إظهار التّ, غري واضح; ألن )ّما هيدد حياته

ّالدكتور مدكور أن يرد املصطلح إىل اللجان الستكامل إيضاحه ُ  .فووفق عىل ذلك. ْ
 ,)Chavior, Dominance(ّسلوك السيطرة : املصطلحّ ورأى أن تعريف −٥٧

سلوك يصدر عن شخص يضع : (من مصطلحات علم النفس والرتبية, ويعني
ْمطول, واقرتح أن يقال) غباتهملخضع لرّنفسه موضع املوجه لآلخرين ا َمن ... «: ّ

هل يمكن : قرتاح فقالدكتور مدكور هذا االال وقد استحسن .»ُخيضع غريه لرغبته
 العزيز الدكتور عبدواستحسنه  »?ًحماوال إخضاع اآلخرين لرغباته. ..«: ْأن يقال

 يضع ...«ة ار ورجا وضع عب,»ًحماوال إخضاعهم لرغباته«: نقول إذن: ّالسيد وقال
يضع نفسه موضع املوجه ... «ًبدال من » ...نفسه موضع توجيه لآلخرين

سلوك «: ريف املصطلح عىل النّحو التايلْ فووفق عىل أن يكون تع.»... لآلخرين
 .»ًلآلخرين حماوال إخضاعهم لرغباتهيصدر عن شخص يضع نفسه موضع توجيه 
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 ,Mark) (طةالعالمة املتوس(ة الدرجة املتوسط:  املصطلحّ ورأى أن تعريف−٥٨

Average( ,من مصطلحات الرتبية, ويعني) :ّص اخلاط أو الوسيط ّدرجة متثل املتوس
ّرجات ملجموعة من التالميذ يف مادة دراسية معينةبتوزيع الد ّ  .حيتاج إىل توضيح) ّ

: فقالبري بلجنة الرتبية لتوضيحه خلادكتور أمحد كامل عاشور وقد انربى ال
رجات ٍىل درجة يف اختبار ما, وهذه الدلبة حصلوا عّأن جمموعة من الطاملقصود 

ّجتمع ثم تقسم عىل عدد هؤالء ال ّ ٌّطالب فيحصل كل منهم عىل الدرجة املتوسُ  .طةّ
ّالدرجة النسبية :  املصطلح وقال يف تعريف−٥٩  ,Mark) (ّالعالمة النسبية(ّ

Relative( ,من مصطلحات الرتبية, ومعناه) :ّثل التقدير الذي حصل درجة مت
ًعليه التلميذ مقارنا بالتقديرات التي حصل عليها زمالؤه يف نفس املجموعة 

دكتور أمحد ّ وقد تصدى ال.لقد قرأت هذا التعريف ومل أفهمه: , قال)املختربة
ّأنه : التعريف معناه باختصار: بري بلجنة الرتبية لتوضيحه فقالخلاكامل عاشور 
ّطالب يمكن ترتيب الكل درجة البعد الفصل يف ًبا تنازليا األول فالثاين  ترتيّ

 .صطلح وتعريفه كام عرض, فووفق عىل بقاء املإلخ...
/ بفاكهة اليوسف املعروفة : يوسفي/ أ:  املصطلح واقرتح يف−٦٠
أحد : (, من مصطلحات الكيمياء والصيدلة, ومعناه)Mandarine(مندرين 

ْقرتح أن ا, )ّصبغ به القطن بلون برتقايلأصباغ األزو ويعرف باسم أورانج, ي
ّتعريفا علميا, كأن تذكر مثال فصيلته النباتية, فأجابه الدكتور ) اليوسفي(ّيعرف  ً ً

 . ّمدكور أن هذا من شأن جلنة األحياء
 :حتته ويندرج ّمتفرقات, مداخالت :ًسابعا

 :التعريف يف خطأ إىل اإلشارة −أ
ّاملدجنون : مصطلح يف تعريف ٍ أشار األفغاين إىل خطأ ورد−٦١ َ ُ)Madezars( ,

املسلمون من رعايا املسيحيني يف إسبانية بعد القرن : (من مصطلحات التاريخ, ويعني
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ًالثالث عرش امليالدي, وقد أمهلوا لساهنم العريب ودينهم, وقوانينهم, وجتمعوا أخريا يف  ّ ّ
ّ, وهو أن املدجنني ليسوا مسلمني كام ورد يف)املوريسكوس لذلك اقرتح .  التعريفّ

 .رئيس املجمع الدكتور مدكور إعادة املصطلح إىل اللجنة, فووفق عىل ذلك
 :التعريف فهم يف األفغاين اجتهاد −ب

من , )Suberin(سوبرين : املصطلح اقرتح األفغاين يف تعريف −٦٢
ّمادة تتكون يف اجلدار الغليظ للخلية النباتي: (مصطلحات علم النبات, ويعني ّ ّ ة ّ

ّالذي تتميز به األنسجة الفلينية  ّلية خلاّمادة «: ْأن يقال) ًفتجعله صامدا للامءّّ
ّالنباتية التي تتكون يف جدارها الغ ّ فرد ,»إلخ... ّليظ الذي تتميز به األنسجة ّ

ّبري بلجنة علوم األحياء والزراعة, أن خلاعليه الدكتور عبد العظيم حفني صابر 
إذن : قال الدكتور مدكور لذلك .ّليةخلاّ تتكون يف جدار ّاملقصود هو املادة التي

 .فووفق عىل ذلك. نبقي عىل التعريف كام عرض
 Standard(ّنظام التكاليف التارخيية : املصطلح ّ ورأى األفغاين أن−٦٣

Costing( ,من مصطلحات التكاليف, ويعني) :كلفة التي نظام يقوم عىل حرص الت
ّ, بناء عىل تعريفه يؤدي نفس ) اإلنتاج أو إنجاز العملًحدثت فعال بعد االنتهاء من

, )Costing (Historical )ّمطيةالن(ّملعيارية نظام التكاليف ا: املصطلحاملعنى املراد يف 
ُكلفة مقدما عىل أسس ِنظام يقوم عىل حتديد الت: (من مصطلحات التكاليف, ويعني ً ّ

ّة بينها وبني التكلفة الفعلية, ثم كلفة, واملوازنّ لكل عنرص من عنارص الت–ّعلمية  ّ ِ
ّلفة الفعلية; فلو سمي املصطلح ك وهو الت−)النحرافات إىل أسباهباِحتليل ا كلفة الت«ّ
 . وأدمج املصطلحان يف مصطلح واحد لكان هذا أفضل, وال داعي للتكرار»ّالفعلية

ّصاد بأن املصطلحني ّورد الدكتور حسني عامر رشف خبري جلنة االقت
... «هناك عبارة ) ّنظام التكاليف التارخيية(ا, ففي تعريف املصطلح ًن متامخمتلفا



  يوسف جوارنة–مداخالت األفغاين يف صوغ املصطلح العلمي 
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ّ وذلك يؤكد أمهية كلمة ,»نتهاء من اإلنتاج أو إنجاز العملبعد اال ّ , »ّالتارخيية«ّ
ّعرب , في)ّمطيةالن(ّنظام التكاليف املعيارية (ّأما املصطلح . ّوإبراز هناية تاريخ معني
ّعن نظام آخر تقدر فيه فووفق . كاليف قبل البدء يف اإلنتاج, أو إنجاز العمل التُ

ُعىل أن يظل املصطلحان كام عرضا ّ ْ. 
 تساؤالت :ًثامنا

: املصطلحالواردة يف تعريف ) رشايب( تساءل األفغاين عن كلمة −٦٤
قلواين من : (ّمن مصطلحات الكيمياء والصيدلة, ويعني, )Lupanin(لوبانني 

, وهو سائل أصفر رشايب )Lupinus Angustfolius(بذور نبات الرتمس 
ر أمحد فأجاب الدكتو). وبان يف املاءالذّالقوام, يتألق بلون أخرض, وهو قليل 

ّ تعني أنه ليس سائال متاما, وإنام به بعض »ايبالرش«كلمة : بريخلامدحت إسالم  ًّ ً
 .ُفووفق عىل إبقاء املصطلح وتعريفه كام عرضا. اللزوجة
ّصيد الت: مصطلحورة التكرار الوارد يف تعريف  وتساءل عن رض−٦٥

)Drawing( ,ّمن مصطلحات الرتبية الرياضية, ويعني) : ًفتح املالكم ثغرة ليسدد لكمة َّ ً ْ
ًملنافسه, ثم يتصيده يف وضعه اجلديد ويلكمه لكمة مناسبة ّ : جاء يف التعريف :, قال)ّ

ّفتح املالكم ثغرة ليسدد لكم« ً ْ  كرار رضوري? فهل هذا الت,»ناسبةًويلكمه لكمة م... ًة َ
ّبدر الدين أبو غازي مقرر اللجنة بقولهفأجاب األستاذ  ّهو هيرب منه ليستعد لرضبه : ّ

ً بدال من »االستدراج«ْر عمر فروخ أن يقال يف املصطلح لذلك اقرتح الدكتو. ّمرة ثانية
ّفأجاب رئيس املجمع الدكتور مدكور بأن املصطلح يتضم. »ّصيدالت« عنى ن مّ

 .فووفق عىل بقاء املصطلح كام عرض. »ّالتصيد«: ّاالستدراج, وأفضل لذلك
ّطريقة املخصص املستثمر :  املصطلح وتساءل األفغاين يف تعريف−٦٦

من مصطلحات التكاليف, , )Sinking Fund Method) (االستهالك(لإلهالك 
ًلغا ثابتا سائر مبخلاطريقة حتميل حساب التشغيل أو حساب األرباح و: (ويعني ً− 
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ّ ملواجهة إهالك األصل مع استثامر هذا املبلغ يف أوراق مالية, − ّبطريقة دورية
ّبحيث تكون مجلة هذه املبالغ املستثمرة مع فوائدها املركبة املتجمعة حتى هناية  ّ ّ

ًوتستهدف هذه الطريقة أساسا . العمر اإلنتاجي لألصل الثابت معادلة للتكلفة
واردة يف هناية عن العبارة ال , تساءل) الستبدال األصلتوفري املال السائل
? فأجابه الدكتور »باالستبدال لألصل« أم »الستبدال األصل«: التعريف, هل هي

 .ّحسني عامر رشف خبري جلنة االقتصاد بأن املقصود هبا إبداله بأصل جديد
ّد عز ّفرد الدكتور أمح. »إبداله بأصل جديد«: إذن نقول: لذلك قال األفغاين

ّأن ; فاملعنى املقصود هو »الستبدال األصل«ّاهللا بأن الالم هنا للتعليل  الدين عبد
ًريقة تستهدف أساسا توفري املال السائل الستبدال األصل, فلسنا هنا هذه الط

ّوذهب األستاذ عبد السالم هارون إىل أنه . ّبصدد ترك يشء وإحالل يشء حمله
 وبعد هذه املناقشة ووفق عىل .»ل إلبدال األصلتوفري املال السائ«: وليمكن الق

ُأن يظل املصطلح وتعريفه كام عرضا ّ ْ. 
 ذكر  , وكانت لألفغاين مالحظات عىل مصطلحات املعجم الفلسفي−٦٧

ّاحلقيقة أن زميلني من السادة الزمالء «: ًجزءا منها الدكتور إبراهيم مدكور, قال ّ ّ
ّتقدما بمالحظات عىل املواد التي وزع ّ ّ, أما الزميل األستاذ سعيد األفغاين ...تّ ّ

ًفهو يريد بالفلسفة أن تكون أدبا ونحن ال نريد هلا ذلك, وله مالحظات عىل 
ّاألخطاء املطبعية, وقد تم تصحيحها ًأما ما يتصل بالتعبري األكثر وضوحا . ّ ّ ّ

ًفنحن نرحب به دائام ّويشء آخر أنه يريد استعامل كلمة . ّ   مقابل»ّالغيبيات«ٌ
 )٢٦(.», التي شاعت وعاشت يف مصطلحاتنا»امليتافيزيقا«
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ُمصطلح  َ ِاملطارحة«ُ َ َ ُ« 

ُأصوله, وتطوره ُّ ُ ُُ َ َ ُ ُ 
 

 )∗(يس أبو اهليجاء. د
َاجتذب نظري خم ِ َ ٌن إياز البغدادي موسوم بـٌطوط البََ َ ِّ َِ ِبقواعد املطارحة«ِ َ َ ُ ِ«)١( ,

اث اللغوي ِّوهو عنوان طريف ال نكاد نقع عىل مثله يف الرتُّ ُ ُُّ ِ ِ ِ َ َ ٌ ِ َ ٌ ُ. 
ِومن أوائل املصنّفات املعجم ِ نقع فيها عىل ذكر للمطارحة ِة التيَّيِ َ ٍ ُجواهر «ُ ِ َ

ِ لقدامة بن جعفر الكاتب»ِاأللفاظ ٍ َ ِ َ ُ ِ; إذ ذكر بابا من أبواب )ـه٣٣٧ت( ِ َ ً َ َ َ
ُاملخاصمة وامل« ِ َ ِشاقةَ ِ فيهَ, جاء)٢(»َّ ْما زال يطارحه الكالم ويرامجه أشد من وخ«:ِ َ ُ ُ َ ُ ُ ُِ َّ َ ُ ِ َ َ ِ ِز َ

ِالسهام ووقع احلسام ُِ ِِّ ْ َ َ« . 
َومن قبل قدامة بن جعفر ن ٍ ِ َ ُ ِجد هذه املادة يف معجم ِ َ ُّ َ ُِ ِالعني«ِ ْ ً, إذ يمر هبا ملاما, »َ ُِّ

ُ ما اشتملت عليه عنده ُّوكل َ َِ ِ ْ ُطرحت اليشء فأنا أطرحه طرحا, والطرح« :َ ً ُ ُ ْْ ْ َ َ َِّ َ ْ ََ ْ َّ ُ :
ِاليشء املطروح, ال حاجة ألحد فيه ٍ َ َ َُ ُ ْ ُوالطروح. َّ ُ ُالبعيد, ن: َّ َحو البَ َلدة وما أشبههاُ َ َ ِ ْ .

                                                           

 .باحث يف علوم اللغة والرتاث من األردن) ∗(
هو احلسني بن بدر بن إياز بن عبد اهللا البغدادي, نحوي من أهل بغداد, اشتغل ) ١(

ّتى ترأس مشيخة النحو فيها, له باملستنرصية ح املحصول يف «, و»واعد املطارحةق«ّ
 . هـ٦٨١ تويف سنة »سائل اخلالفاإلسعاف يف م«, و»رشح الفصول

 .٣٧٦:  جواهر األلفاظ لقدامة بن جعفر)٢(
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َوجاء يف  ِمجهرة اللغة«َ َ ٍ البن دريد »َ ْ َُ ٍباب ما جاء عىل أفعولة«يف ) هـ٣٢١ت(ِ َ ُ ْ ُ َ ِ«)٣( :
ٌأطروحة َْ ُ َمسألة ي: ُ ٌ َ ِطرحها الرجل عىل الرجلَ ُ ُ َُّ ّ َُ  − كام سنرى −َوهذا معنًى. »ْ

ٍمستحدث سجله ابن دريد ْ ُ ُ ُ َّ َُ ٌ َ َ. 
ِهتذيب اللغة« يف) هـ٣٧٠ت( ُّواألزهري ّ ِ يعرض هلا ب»ِ ُ ِ ِيشء من التفصيل; إذ َ ّ ٍ

ُيقول ُالليث« :َ ًطرحت اليشء أطرحه طرحا: َّ ُ ُ ْْ َ ََ ْ َّ ُوالطرح: قال. ُ ْ ُاليشء املطروح : ِّ ْ َ ُ
ِالحاجة ألحد فيه, والطروح من البالد ِ ٍُ َُ َّ ُالبعيد: َ ِ َأبو عبيد. َ ُالطرح: ُ َ ُالبعد, وقال : َّ ْ ُ

ٌعرام َنية طو: ُ ََّ ٌ ٌح وطرحِ ٌَ ٌقوس طروح: وقال غريه. ٌأي بعيدة: َ ٌ ُْ َ ُيبعد ذهاب : َ ُ ْ ََ
ِسهمها ُّوقال األصمعي. َ ُّسري طراحيُ : ِ َ ْ َِ ُ ٌشديد: ٌ ُويقال. َ َّطرح به الدهر كل : ُ ُ ُ َْ َّ َ َ

ِمطرح إذا نأى به عن أهله وعشريته ِ َِ ِ َ ٍ ْ ِّثعلب عن ابن األعرايب. َ ٌَ ِ ُطرح الرجل إذا : َ ّ َ ِ َ
ُساء خلقه ُ ُ َ, وطرحَ ِ ً إذا تنَعم تنعام واسعاَ ُّ ًَّ ََ َ« . 

َوهنا نرى أن ما ذ ّ ُكره قدامة مل يذكره صاحب َ َْ َُ ِالعني«ُ ِاجلمهرة«, وال »َ  وال ,»َ
ِالتهذيب« ٍ, فهو انحراف, ملا يلتفت إليه, وإن كان ابن دريد قد وقف عىل يشء »ّ َ ٌَ ُ ُ َُ َ ٍْ ِ ْ ّ

ِآخر منه, وهو ذكره لألطروحة ُِ َ . 
َوجاء اجلو ُّهريَ ِ َ بام جاء به األزهري, غري أنه ذكر »ِحاحَّالص«يف ) هـ٣٩٣ت( َ ََ َ ّ َ َ ُّ ِ َ ْ ِ

ُعبارة منبتة, مل يقف عليها األزهري, وهي قوله ُ َ ًَ ُ ََ ْ ّ ً ٌومطارحة الكالم معروف«:)٤(ِ َ َ ُِ َ ُ َ« ,
ُوهو يشري  ُ ً ذكره قدامة آنفا إىل ما− ِ عىل األغلب-َ ُ ُ ََ ِّونقل هذه العبارة بنَصها. َ ِ َ َِ ُنشوان  َ َ

                                                           

 .٣/٣٧٩ مجهرة اللغة, البن دريد )٣(
 .»طرح«:  الصحاح)٤(
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ُّاحلمريي ْ ِشمس العلوم«يف ) هـ٥٧٣ت(ِ ُ ِ ًدون أن يقف عليها أيضا »َ َ َ َ ُْ ُّوتبعه الرازي يف . )٥(َ ُ َ ِ ِخمتار «َ
ٍوابن منظور) هـ٦٦٦ت( »ِحاحَّالص َ ِاللسان«يف ) هـ٧١١ت(ُ ِ والفريوز آبادي .»ّ ُ يف ) هـ٨١٧ت(َ
ُّ والزبيدي ,»ِالقاموس«  . )٦(»ِالتاج«يف ) هـ١٢٠٥ت(َّ

َوجع ُل صانعو َ ِ ِاملعجم الوسيط«َ َ ِمطارحة الكالم »َِ َ َ َ ِ عىل معنى املحاورة ُ َ ََ ُ
ِّواملبادلة, ومل يشريوا إىل أي من املعنَيني السالفني, وكذا جاء يف املعجم العريب  َ َ َ ٍّ ُ َِ ُ َُ َْ ِ ِِ ِ ِ ِ َ

ِّاألسايس ٌ, وهذا الذي ذكروه معنًى حمدث)٧(ِ ََ ُأما امل. ُ َعجم الوجيز فقد جاء فيّ َُ ُ ِ  :ِهَ
َطارحه احلديث ونحوه« ُ ََ َحاوره وبادله: »َ َ َ ِوجاء يف دائرة معارف القرن . ََ َ ِ ِ ِِ َ َ َ

َالعرشين َطارح«:)٨(ِ َه الكالمَ َ ُجاوبه وناظره: ُ َ ََ َ«. 
ّواخلليق بالذكر ههنا أن ا ِِّ ُ ُلرازي ييضء هذا املعنى يف ِ ِّ ُ ِخمتار الصحاح«َّ ّ ; إذ »ِ

ِيذكر بوضوح معنى املشاركة يف هذا  ُ ُاملصطلح; فيقولَ ِاملطارحة إلقاء القوم«:َ ْ ََ ُُ َ ُ 
ٍاملسائل بعضهم عىل بعض ْ َ ُ َُ َ ِ ٍوهذه أول إشارة بينة إىل . »َ ٍّ ِ مصطلح استعاملُّ َ ُ

ِاملطارحة« َ َ ِّ عىل هذا الوجه, وهي أبني مما رأينا عند الزخمرشي»ُ ِْ َ ّ َُ ِ ِّ ُّوتنبه إليه الزبيدي . َ َ َّّ ِ
َ; فأورد»ِالتاج«يف  َحوا ألقَطارَوت« :َ َ ٍى بعضهم املسائل عىل بعضُ َ َ ََ ِ َ ُ«. 

ِمرآة املصطلح َُ َ ِ: 
ُإذا استقرأنا نصوص كتب الّرتاث, وقابلنا ما جاء فيها بام سجله أرباب  ُ َّ َ ََ َ َ َِ ِ ِ ُ ُ َ

ْاملعجامت, وجدنا  ِ ّبادئا أن ُ ِ مصطلح استعاملً َ َ ِاملطارحة«ُ َ َعزيز ما خال ما جاء يف  »َ ٌ َ
                                                           

 .٧/٤١٠٢ شمس العلوم لنشوان احلمريي )٥(
 .»طرح« : والتاجخمتار الصحاح واللسان والقاموس املحيط) ٦(
 .»طرح«املعجم العريب األسايس  )٧(
 .٥/٧٠٠ دائرة معارف القرن العرشين )٨(
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ُّائل من نجدهم يعرضون هلذا املصطلح أشجع السلميومن أو. »األغاين«ِكتاب  ُّ َِ َ َُ َ ِ َ ِ ُ ِ 
ُ, إذ يقول)هـ١٩٥ت( َ)٩(: 

ــه ــاء يف حافات ــأن صــوت امل ِوك ِ ِ َ َ ََّ َ َ 
 

ـــارح األصـــواتا  ـــان تط ـــل القي َزج ُ ِ ُ ِ ُ َ 
 

َويليه ما ذ ِ ُكر اجلاحظَ َ َمن معنى ) هـ٢٥٥ت(َ َاملطارحني«ِ ِرسائله« يف »ِ ; إذ »ِ
ِكتاب القيان«َجاء يف  ِ َ يصف القينَة»ِِ َْ َُ ِثم ال تنفك من الدراسة لصناعت« :)١٠(ِ ِ َِ ِّ َُّ ها َ

ُمنكبة عليها, تأخذ من  ًَ َّ َاملطارحني«ُ ٌ الذين طرحهم كله جتميش»ِ ِ ْ َ ُّ ُ ُ ْ ُشادهم وإن )١١(َ ُ
ٌمراودة َ َ َوما نقل . »ُ َ ُّعنه النُّويري َ ْ ِهناية األرب«يف ) هـ٧٣٣ت(َِ َ ُالبلبل : )١٢(»ِ ُ

ِموصوف بحسن ال ُ ٌُ ِصوت واحلنجرةَ َِ ََ ُومن شأنه إذا كان غري حاذق أن يطارحه . َّ َ ُِ ْ ٍَ َ َ ِ ِ َِ
َإنسان بشكل صوته, فيتد َ ََ ٌِ ِ ِِ ْ ُرب ويتعلم وحيسن صوتهِ َ ُ َ ُُ ُ ُ َّ ّ« . 

َإن مصطل ُ ِاملطارحة«َح ّ َ َ َ كام نرى يف هذه النُّصوص هو مصطلح غنائي بني, وهو »ُ َ ٌ ٌّ ِّ ٌّ ُِ َِ ِ َ َ
ِ عىل األغلب− ُ أول انحر− َ ِّاف يدخل دائرة املصطلح من هذا املشتق, وقدّ َ َِ َ ُِ َ ذكره ٍَ َ

ِ كثريا, ومل يعرض ليشء من معناه,»األغاين«يف ) هـ٣٥٦ت( ُّاألصفهاين ٍِ ْ ِ َ ً : )١٣( نحوَ
َحدثني حممد بن عمر اخلراز , قال« ِ ّ َ ُ ُ ُ ٍقال يل ابن مناذر: ّ ُ َُ َوحيك: َ ٍلست أرى نساء ثقيف ! َ َِ َ َ ُ َ

ِينُحن عىل عبد ا َ َ ْ ُملجيد نياحة عىل استواء, قلتَ ُ ًٍ ِ ِ َفام حتب? قال: َِ ُّ ِ ُ َخترج معي حتى : َ ُُ
                                                           

 .٤/٤٥٢وحمارضات األدباء . ١٩٤: أشجع السلمي, حياته وشعره:  ينظر)٩(
 . ٢/١٧٦ رسائل اجلاحظ )١٠(
 .املغازلة:  التجميش)١١(
 .١٥٤−١٠/١٥٣َ هناية األرب )١٢(
 .١٨/١٨٤ األغاين )١٣(
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ِأطارحك, فطارحني القصيدة التي يقول فيها ُ َ َ ََ َ ِ َ ََ َ ِ ُ: 
ــــَوىل ـــوم ت ــــد ي ــــد املجي ّإن عب َ َ ِ َ َ َّ 

 

ـــــدود  ــــان بامله ــــا ك ــــا م ــــد ركنً ِه ُ ََّ ْ ُ َ 
 

ُهد عبد املجيد ركنـي وقـد كنْــ َْ َ ُ ِ ُ ََّ َ 
 

ـــــ  ـــــركن أب َت ب ٍ ْ ُ ِ ــــــدُ ـــــه شدي ِوء منْ ِ َِ ُ ُْ 
 

ِفام زلت حتى حفظتها ووعيتها, ووضعنا فيها : َقال َِ َ ْ َ َ َُ َُ ُ ْ ِ, فلام كان يف الليلة َْحلنًاِ ّ َ َّ
ّالتي يناح هبا عىل عبد املجيد فيها, صلينا ال َ ُ ُِ ِ َعشاء اآلخرة يف املَ َ َ َ ِسجد اجلامع, ثم ِ ِ ِ ِ
ُخرجنا إىل دارهم, وقد صعد النساء عىل ال ََ ِ َ َ ِْ ِ ِسطح َ ْينُحن عليه, فسكتن سكَّ ََ ََ َ ْ َْ َ ِ َّهلنًة َتَ ُ َ ,

َفاندفعنا أنا وهو ننوح عليه, فلام سمعنَنا أقبلن يلطمن ويصحن, حتى كدن  َ َْ َ َِ ِ ِ َِ ْ َ َ َ َ َ َ ْ ُ َ َِ ْ َ ّْ ْ َ
َّينقلبن من السطح إىل أسفل, من شدة ترشفهن علينا,  َ َِ ِ ِ ِ ُِّ َ َ َّ َ َ ََ ِ ّ ِوإعجاهبن بام سمعنَه منّاِ ِ َ َّ ِ ِ«. 

ِّ طول هذا النّصوعىل ِ ِه يظهر مفهوم املطارحةّ فإن,ُ َ َُ َ َ ُُ ًِ مصطلحا غنائياِ َ َ َومل نر . ُ َ
ُأحدا تعرض له ما خال الزخمرشي, الذي التقط هذا املصطلح وسجله, ومل ْخيل  َ ََ ْ ّ َُ َّ َ ََّ َُّ َ ِ َ َ ً َ

ِكالمه م ُ ُ ُن غموض, فقد رأيناه يقولَ َ ُ َ ٍ ُوطارحته « :ُ ُ َالعلم والغناء وتطاَ َ َِ ُرحناهِ ْ , وال »َ
ِيقبل هذا اجلمع بني مطارحة العلم ومطارحة الغناء إال جتوزا, إن سلمنا بدقة  ِ ِ ِ ِ ِّ ْ ِْ ْ َ ُ َ ُ َّْ ًُ َّ َ َ ُ َ ُّ ِ ِ

ِّنقل هذا النص عن الزخمرشي ِِّ َ َّ َ ِ ْ َ. 
ِّوقد أخذ عبد اهللاِ البستاين عبارة الزخمرشي ُ َِ َ ّ ََ َُ ِ ُّ َ َ فزادها التباسا; إذ قال يف َ ً ِ َ

ِالبستان« ُتطارحوا« :»ُ َ ِألقى بعضهم مسائ: َ َ ُ َ ٍل العلم والغناء عىل بعضَ َ ِ َ ِ ِ َوجاء . »َ
ّالمة سعيد الرشتوين يف َالع ُ َُّ َ َُ ِذيل أقرب املوارد«ّ ِ َ ِ َ ْ ََ ِ ٍ فزاد األمر التباسا فوق التباس; »ْ ِ َِ َ ًَ َ َ

َفقال ُطارحه الكالم والشعر والغناء مطارحة ناظره وجاوبه,«:)١٤(َ َ َ َ ُ َ ُ ََ َ ُ َ َ َ ََ ً ِ ِّ ٌّ وألقى كل َ ُْ َ
َمنهم األسئلة عىل اآلخر, وتطارحنا العلم والغناء َ َِ ِ ِ ِْ َ ِ َ َ ِألقى بعضنا مسائ: َ َ ُ ِل العلم َ ِ َ

                                                           

 .»طرح«أقرب املوارد  ذيل )١٤(
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ٍوالغناء عىل بعض َ ِ ٌّوهذا خلط شديد هلذه املصطلحات, واختصار خمل . »ِ َ ِْ ِ ِ ِ ُِ ٌَ ٌ ٌ َ
ِملفاهيمها ُولسنا ندري ما مسائل الغناء التي يتطارح فيها?. ِِ َُ َ َْ ْ َِ ِ ُِ َإال إن كانا قرأا ! َ َ ْ

ُعبارة الزخمرشي فالتبس عليهام املعنى, وهو الظاهر َِ َّ َ َ َ َِّ َِ َ ّ ِ . 
َوال نقع عىل من وقف عىل هذا املصطلح بعد الزخمرشي, إال ما ذكره  َ َّ ِّ َ َ ُّ َ َِ َ َ َ

ِرينهارت دوزي ُِ َ; إذ فرس)م١٨٨٣ت( ْ َّ َطارحه الغناء«: )١٥(َ َِ ِعلمه حلنًا من «: بـ »َ ُ َ َّ
ُ بعض مفهوم هذا املصطلح, فاملطارحة −فيام أرى -, وهذا »ِءِالغنا َ ََ َُ ِ َ ِ ً مصطلح−ُ َ ا ُ
َ يمكن استنتاج د−ِغنائيا ُ ِاللتها من النُّصوص ُِ ِ َ الذكر عىل أهنا تعنيِّاملتقدمةِ ِ ْ ِّ :

داد, وهي معان ظاهرة يف كل النُّصوص التي حشدها  َالتلحني واملحاكاة والرتَّ ٌ َ َّ َُ َِ ِّ َْ َ َ ِْ ٍ ُ َ
ُّاألصفهاين ًوذكر منها أيضا . )١٦(َ َ َ ُّالقايض التنوخيَ ِ ِنشوار «يف ) هـ٣٨٤ت(ِّ ْ ِ
ِاملحارضة َ ِوقد جعل دوزي . )١٧(َ ُ َ َ َاملطارح«ََ ِ َ املغنِّ»ُ ٌمطارح«و:)١٨(َي; إذ قالُ ِ  التي »ُ

ُوردت يف بيت ذكره املقري ال يمكن ُّ َ َ َِ ٍِ َّ ََ َ أن تَرتجم إال بام معناه ََ َ َ ُ ٍّمغن«ْ َيعني ما َ, وهو »ُ
ِّرواه املقري من قول الرصايف َّ َِ َ َِّ ّ ُ)١٩(: 

ٍمطـــارح«و  ِ ُ ممــا جتـــس بنانـــُه»ُ َ ُّ ُ َ 
 

ْحل  ـــَ ــــارهانً ــــاء وقـ ـــه م ـــاض علي ِ أف ِِ َ َ َ َ 
 

ِ َيثني احلمـام فال يروح لوكـــره ِِ ْ َ ُ َ َ ــــــاره  َ ـــــه يف منْقـ ـــــا, ورزق بني ِطرب ِ ِ ِِ َِ َ ًُ َْ َ 
                                                           

 .٧/٣١ تكملة املعاجم العربية )١٥(
 ...٨/٣٦٣: , طارحته٨/٣٦٣: , طارحها١٥/٣٤٨: طارح:  ينظر األغاين)١٦(
 . ٧/١٣١ نشوار املحارضة )١٧(
 .٧/٣١:  تكملة املعاجم العربية)١٨(
 .٤/١٣٨ نفح الطيب )١٩(
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ٍوكالم دوزي دقيق إىل حد بعيد, َ َ َ ُ ٍَّ ٌ ِ ٍّ وهو ينطلق ههنا من نظر تطبيقي إىل هذا ُ ِ َ ٍَ َ ِ ُ َ َ
ِاملصطلح َ ُ . 

َواجلاذب للنَّظر أن مصنِّفي ا ُُ َّ َِ ِلكتب التي عرضت للموسيقِ ِ ْ َ ََ ِ ُ ِ العربية والغناء اُ ّ ََ
َوأرخت هلا ولنَشأهتا, ولفنوهنا ومصطلحاهتا  ُ ََّ َِ ِ فيام اطلعت عليه–َ َ ُ ْ ِ منذ العرص −ّ َ ُ ُ

َاجلاهيل مل يت َ ِّ ِ ِوقفوا عند هذا املصطلح, عىل قدمه وأصالتهِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َِ َ ّ وعىل رأس هؤالء . )٢٠(َ
ِ, وأمل به » والغناء عند العربااملوسيق«يف مصنفه  )٢١(املحقق أمحد تيمور ِ ُمعجم «ّ َُ

َاملوسيق ِ العربيةاُ ّ ِ, ومل يتوقف عليه»َ َ ْ ّ َ َ)٢٢(  . 
َولعل هذا املصطلح الغنائي بني عىل ما ذكر َ ََّ ُ َِ ِ َ َّ ّ احلسن اهلنائيه أبوَُ َِ ُ ) هـ٣١٠ت(ِ

ِاملنَجد يف اللغة«يف  ِّ َّ ٍصاحب ابن عباد, وال)٢٣(»ُ ِّ ُ ِاملحيط يف «يف ) هـ٣٨٥ت(َُ
ِاللغة ُّ, واجلوهري)٢٤(»ّ َ ِالتطريح«َ من معنى )٢٥(»ِحاحَّالص«يف ) هـ٣٩٣ت( َ ْ  يف »َّ

ُخبب الفرس, وهو بعد القدر يف األرض, وما حيمل هذا  ِ َ ِ ِْ َِ ْ َُ َْ ُ َ ِ ِاملفهوم من اإليقاع َ ِ ُ
ِوالتكرار ْ ِّ . 

                                                           

 العربية حتى املوسيقايخ تار«املوسيقا يف اجلزيرة العربية واألندلس, وتاريخ :  ينظر)٢٠(
 .»ز تاريخ املوسيقا والغناء العريبموج«, و»القرن الثالث عرش امليالدي

 .١٦٦, ٦٥:  والغناء عند العرباملوسيقا:  ينظر)٢١(
 .٩٨:  العربيةاملوسيقا معجم )٢٢(
 . ١٥١: د يف اللغةِْجنُ امل)٢٣(
 .»طرح«:  املحيط يف اللغة)٢٤(
 .»طرد«:  الصحاح)٢٥(
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َونرى عند إبرا ِّهيم البيهقي َِ َِ َ ْ ِاملحاسن واملساوئ«يف ) هـ٣٢٠ت(َ ِ ِ ً مفهوما »ِ َ
ًجديدا لـ ِاملطارحة«َ َ َ ٍثم اختذ الرشيد احلسن اللؤلؤي بعد أيب حممد « :)٢٦(َ; إذ يروي»ُ َِ َُ َّ َُ ُّ َ َ ّ َ َ

ُاليزيدي عىل املأمون, فبينا هو يطا َ ْ َ ِّ ََ ُرحه شيئا من الفقه إذ نعس املأمونِ َ َ َُ ِ ِ ً َ َفقال له . ِ َ
ّاللؤلؤي ُ ُّنمت أهيا: ّ َ َ ُ األمريِ ُفقال املأمون! ِ َقي وُسو: ََ ٌّ ِرب الكعبةِ ْ َِّ ِخذوا بيده! َ ِ ِ ُ« .

ّويبدو بينًا أن  َ ّ َ َ َاملطارحة«َ َ َ ِ ههنا إنام هي من باب إلقاء املسائل»ُ ِ ِِ ِ َ. 
ِونجد هذا املفهوم عىل لسا َ ُ ِّن القايض اجلرجاينَ ْ ُ ِ ُ; إذ يقول يف )هـ٣٦٦ت( ِ َ

ٍمعرض كالمه عىل أيب متام ّ َِ ِ َ ِ ُولو كان التعقيد وغموض امل« :)٢٧(ِ ُ َ ُ ِّ ِعنى يسقطان َ ُ
َشاعرا لوجب أ َ َ ً ِ يرى أليب متام بيت واحد; فإنا ال نعلم له قصيدة تسلم من ّالِ ُِ َُ ََ ً َ َ ّ ٌِ َ ٌ َ ٍُ

َبيت أو بيتني قد وفر من ا َ َ َ َِ ِعقيد حظهام; وأفسد بّلتٍ َ ِ ُِ ُ َ لفظهام, ولذلك كثر هَُّ ُ َُ َ ِ ُ َ
ِاالختالف يف معانيه, وصار استخراجها بابا منفردا; ينتسب إليه طائفة من أهل  ٌ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ً ً ُ ََ ُ َ َ ُ

ِاألدب, وصارت تتطارح يف املجالس مطارحة أبيات  َ َ ُ ََ ُ َ َِ ُ ْ ّاملعاين, وألغاز املعمىِ ُ ِ َ« .
ُواملطارحة« َ َ ههنا أ»َ ُيضا هي من باب إلقاء املسائل, وقد رأيناه جيعلها تتسع َ َ ُّ ُ ِ ِِ ِ ً

َلتستوعب األلغاز َ َ ِ. 
َونرى نصا ثالثا ألسامة ب  ًَ ٍن منقذََ ِ ُ ِيف كتابه) هـ٥٨٤ت(ِ ِ يف نقد َالبديع« ِِ َ
ِالشعر ُ; إذ يذكر »ِّ ُ َ ِ االلتقاطَباب«ْ ُ; فيقول»ِ َّاعلم أن « :)٢٨(َ ْ َااللتقاط«َ  هو ما »ِ

                                                           

 .٦٤٢: ن واملساوئ املحاس)٢٦(
 .٤١٧:  الوساطة بني املتنبي وخصومه)٢٧(
 .٢٨٨:  البديع يف نقد الشعر)٢٨(
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َيتطار َ َحه العلامء والشعراء والكتاب بينَهم, وهو أن يطرح بيت ويولد من كل كلمة َ ُ ُِّّ َِّ َ ُّ َ َ ُ َ ُ ُ ُ ٌَ َ ُ ُْ ُ
ِمنه بيت, أو من كلمتني, أو ثالثة أو غري ذلك, مثل ما ذكر يف كتاب الصناعتني  ِِ ِ ٍ ِ َِ ََ ََ ََ َ ِ ٌ َ ُ

َالتلفيق وااللتقاط, وهو أن يكون الب ْ ََ ِ َ َيت ملفقا من أبيات قبّ ً ٍَّ ُ ُلهُ َواملطارحة ههنا . »َ ُ َ َ
ِأيضا حتمل املفهوم نفسه الذي ورد يف النَّصني السابقني ِِ ّ َ َ ُ َ ََ َ ُ َ ِفهي نمط من احلوار, أو . ً ِ ِ ٌ ََ

ُفلنقل من احلوار امللحق بمصطلحات احلجاج, وإن مل تكن يف صلبها; ألهنا تتناول  ْ َ َ ْ َْ َِ ُ ْ َ َُ ْ ُ َِ ِ ِ ِ ِِ ِ
ُالشكل الذي يقوم عليه احلوار  ُِ ِ َ َ ِال مضمونه كاملغالطة ونحوهاَّ َ ُِ َ َ َ. 

ّوإذا عدنا إىل املعجامت رأينا أن أ ْ ََ ِ ُ ْ َول من سجل هذا املفهوم لـُ َ ََ َّ ِملطارحةا« ّ  إنام »َ
َهو ابن سيده يف  ِ ِاملحكم«ُ َ ْ َ, ولئن قال ابن سيده»ُ ِ ُِ َ َّوأراه مول« َ َ ُ, وتنوقل ذلك عنه, »ًداُُ ََ َ َ ِ ُ

ُفنحن نقول َ ُ ُهو م:  َ َد يَّولَ َقينًا, ويبدو أنه ظهرٌ َ ّ ُ َّ بعد القرن الثالث, ولعلَ َ َ َِ ِ َ ِ يف هذه َ َ
َالنُّصوص إشارة إىل ذلك ً َ ًومن املرجح أيضا . ِ ِ ّ ُ َ  كام ذكر–ِ ِ ُ َاملطارحة«ّ أن −َ َ َ« − 

ًِمصطلحا غنائيا َ ُ أسبق من هذا املفهوم الذي ذكره ابن سيده, فنجوم الغناء أسبق − ُ َُ ُ َُ َِ ِ ِ ُِ َ ََ َ ِ
َوغ النّشاط العلمي, وإن كان املصطلح هبذه الداللة وهذا املفهوم قد شهد ُمن بز ِِّ َ ِِ ِ ِ ِ ُِ َ َ َ ْ ِّ

َاضمحالال وانحسارا, ومل نر أحدا من أصحاب املعجامت يلتفت إليه قبل  َ ِ ِ ِ ُِ َ َِ ً ََ ً ً
َالزخمرشي, وال بعده, إال ما وجدنا عند املحدثني َ ِّ َِ ََ َ َ ِّ َفإن املصنّفات يف الغناء وف. ِ ِ ِ ِ ِنونه ّ ِ

ٌّبقيت حمدودة, والسبب جيل ِ َِ ُ َ َ َّ ً ُ َ ُّوقد قال بطرس البستاين يف . ْ ُ ُ ُ ِحميطِ  املحيط«َ ِ ُ«)٢٩( :
ِوأصل املطارحة يف الغناء« ِ ِ َ َ ُ ِ, ومل يعقب, ومل يقف عىل دواعي هذه العبارة»ُ ِ ِ ِِ ْ َ ْ ُِّ . 

                                                           

 .»طرح«:  حميط املحيط)٢٩(



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

  

٧٨٠

َوقد ذكر أبو  َ َحيان التوحيدي معنًى لـَ ُّ ِّ ِ َّ ِملطارحة«َ َ ْ مل تقف عل»َ ُيه املعجامت َ َ ُ ِ
َمة وال احلديثة, إذ قال يف َالقدي ُ ُِ ِاإلمتاع واملؤانسة«َ َ َ َ ِهذا من الفوائد التي « :)٣٠(»ِ ِ َِ

ِكنت أحن إليها, وأستبعد الظفر هبا, وما أنفع املطارحة واملفاحتة وبث الشك  ِ ِّ َُّ َ َ َ ََّ َ َ َ َُّ َ َ ََ َُ َ ُ
ُّواستامحة النَّفس, فإن التغافل عام متس إ ََ ّ َ ّ َّ َِ ُليه احلاجة سِ ُ َ ٍوء اختيار,بل سوء توفيقِ ٍْ ََ ُ ُ ُِ« .

ُاملطارحة«فـ َ ِ ههنا تعني بث ما يف النّفس,»َ َّ َ ُ ومفاحتة األقران بام خياجلَ ُِ ُ ِ َوذكر هذا . هاَ َ َ
َاملعنى من املتأ َ ُّخرين املقريَ َّ ِنفح«يف ) هـ١٠٤١ت( ِّ ْ وإنام « :)٣١(َ; إذ قال»ِيبِّ الطَ

ِقصدت باملعاتبة ما  َ َ ُْ ِا من املطارحة واملداعبةَحتتهَ ِ َِ ََ َ« . 
ْومل يكتب للـ َُ ِمطارحة«ْ َ َ َ من هذه املعاين املذكورة الذيوع والسريورة إال معنى »ُ َّ َُ ُ ّ ِ ِ

ِإلقاء املسائل ِ َومل يقف األمر عند هذا, بل جعل املتأخرون من هذا املشتق فنا, . ِ َِّ َْ َ َِ ِ ِّ َ َ َُ
ِوأقبلوا عليه َ َ َويبدو أن أول. ْ َّ ِ شيوع هذا املصطلح يف التآليف الفقهية, واملنطقية, َ ِ ِّ ِْ ِ َ ِ ُ

ِّوما تفيض إليه من املسائل, وقد رأينا شيئا من ذلك يف نص البيهقي َ ِّ َْ َ ِ ًِ ِ. 
ِأبجد العلوم«َوجاء يف  ُ ُ ْوللشيخ العامل برهان اإلسالم الزر« :»ِ َّ ِ ِ ُ ِْ ِ ِّنوجيِ ) هـ٦١٠ت(ِ
ُكتاب سامه ٌّ َ َ تعليم ا»ِ ِ ِملتعلمَ ِ طريق التعلم َّ ُّ َ َّ َ ِوجعله فصوال, ومما جاء فيه«َ َ ّ ً ُ ُ َ ِوال بد من : ََ َّ ُ

ِاملذاكرة واملناظرة واملطارحة  ِ َِ َ َ َُ ُ َُ َ, قيل...َ ُمطارحة : ِ َ َ َساعة خري من تُ ِ ٌٍ َ ٍكرار شهرَ َ ِ«.)٣٢( 
ْوذكر بدر الدين الزر ُ ََّ ِّ َ ُّكيشَ ِ ِيف مصنَّفه ) هـ٧٩٤ت(َ ِ ِاملنْثور يف القواعد«ُ ِ َنواع  أ»ِ

                                                           

 .٢/١١٤:  اإلمتاع واملؤانسة)٣٠(
 .٤/١٩٤:  نفح الطيب)٣١(
  .١/٢٤٣, وانظر١٣٢−١/١٣٠أبجد العلوم  :  , وينظر٢/١٢٥٧كشف الظنون )٣٢(
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ِالفقه, فأحىص َ منها عرشِ َ َة, جعل رابعها ِ َِ َ ُ, وعرفها بأهنا مسائل »َاملطارحات«ً ِ َ ََّ َ
ِعويصة يقصد هبا تنقيح األذهان ُ َ ُ ََ ُ ٌ ِوجاء يف كشف الظنُون. )٣٣(َ ّ ِ َ َ َذكر « :َ َ َ

ُّاإلسنوي ِمطالع ال«يف  )٣٤()هـ٧٧٢ت(ْ ِدقائقَ ِ ِأن املطارحة باملسائل ذوات : »َّ َِ َ ِّ َ
ِاملآخذ َ املؤتلفة املتفقة, واألجوبة املختلفة املفرتقة مما تثري أفكار العلامء, قال ِ َِ ُ َ َْ َ ُ ُ َ ّ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َِ ِ ِْ ِ وقد : ْ

ِرأيت ألصحابنا يف هذا  ْ ُ ِاملعنى تصانيف, ذكر منهاَ َِ َ َ ِ املطارحاتِكتاب« :َ َ َ أليب عبد »ُ
ِحممد بن أمحد القطان: اهللاِ  ّ َ ِ ِ َومما ذك). هـ٤٠٧ت( ّ َ ُيضا صاحب ُره أّ ِ ِالظنون َكشف«ً ُّ« 
ِكتاب املطارحات« َِ ِاِهللا حسني بن القطان َ أليب عبد»ُ ّ َ ِ ِ ِّ الشافعيُ ِ ُ, وضعه )هـ٤٢٠ت(ّ َ َ

ُلالمتحان, يتطارح به  ََ َ ِ ِالفقهاء عند اجتامعهم, وِ ِ ِ َِ ُ َ ِاملطارحات يف املنْطق واحلكم«ُ ِ ِِ , »ِةُ
ّأليب الفتوح شهاب الدين السهروردي َ ِْ ِْ َ ّ ِ ّ ُِ ِ ُ, وذكر له صاحب )٣٥()هـ٥٨٧ت (ُ ُ َ َ

ِأبجد العلوم« ُ ِالتلوحيات واملطارحات« »ِ َِ ِ ِ يف املنطق»ّ َ ذكر صاحب كشف كام. )٣٦(ِ َ َ
َالظنون كتاب ِجامع املباد« ِ ِئ والغايات يف علم امليقاتِِ ِ ِ ِِ ٍّ أليب عيل »ِ ِ َ

ّاملراك َ أعظم ما صنِّف يف هذا ا−َ عىل ما قال–َ, وهو )هـ٦٧٤ت(ِّيشُ ُ ُ ِلفن, وقد ْ
ُرتبه مصنِّفه عىل أربعة فنون, الرابع منها يف املطارحات; لتحصل هبا الدربة  ُ ُُّ َ ََّ ُ ُ َ ُ َ ُ َِ ِ ِ َِ ّ ْ ُ ٍَ َ

ِوالقوة عىل االستنباط ِ ُ ّ ُ)٣٧( . 
                                                           

 .١٣−١/١٢ املنثور يف القواعد )٣٣(
ّ هو مجال الدين عبد الرحيم بن احلسن اإلسنوي, فقيه أصويل, انتهت إليه رئاسة )٣٤(

 .هـ٧٧٢الشافعية يف عرصه, تويف سنة
 .٤١/٢٨٦: تاريخ اإلسالم للذهبي:  ينظر)٣٥(
 .٢/٥٢٩:  أبجد العلوم)٣٦(
 .١/٥٧٢:  كشف الظنون)٣٧(
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ُونقف ِ َ ههنا عىل مصنَّف ابن إياز َ ِ ِ ِقواعد املطارحة«ُ ِ َِ َ ً املذكور آنفا»َ ّوإنام . ِ
ِنتوقف عىل هذا الكتاب, ملعرفة َِ ِّ ِّ يشء عن املنهج التطبيقي يف ِ ِ ّ ِ َ ٍ  هذا استعاملَ

ِّاملصطلح, فهو منهج فريد يف التصنيف اللغوي ٌ ََ ُّ َِ ّ ٌ َ ََ ِوابن إياز بادئا ال يوطئ لكتابه . ِ ِ ِِ ُ ِّ َ ُ ًُ
َبمقدمة يوضح فيها شيئا عن  ً َِّ ُ ُ ٍ َ ّ ِه هلذا املصطلح, إال ما كان من قوله يف استعاملَ ِ َِ َ َِ َ

َاملقدمة املقتض َ ّْ َِ ِبةَ ْفلم يزل يعتلج يف صدري, ويرتدد يف فكري« :)٣٨(َ ِ ُ ّ َ َ ُ ْ َ َِ ْ َِ ْ َ َأن أضع ... ْ َ َ ْ
َكتابا يف قواعد املطارحة, وأنصح فيه الطالبني حق املناصحة, وأرتب َ َ َ َ َ َ ًّ َ َُ َِ ِ ِ ِ ُِ َُّ َ ِ ُه ترتيبا يقرب َ ُ ً َُّ

ُبه نفعه ْ َ ً هذا املصطلح يف مصنَّفه مرة واحدةعملوقد است. »ِ َ ًِ ِ َِّ َ َُ ِ, جاء فيها عىل صورة َ َ َُ
ِاسم الفاعل املجموع; إذ قال يف تعليق له عىل كالم البن جني ٍ َ ُ ٍ ِ َ َ ِ ِ ٌوهو جتوز, « :)٣٩(ِ ّ َ ََ َ

ُويكثر ُ َ ذلك يف عبارة املطارحنيَ ِ ِ ِِ ُ َ ِ ييش بشيوع هذا النّمط »املطارحني«ومصطلح . »َ ِ َِ ِ ِ َ
ُمن احلوار إبان عهد ابن إياز, وبوجود من ع ََ ِ ِ ِ ُِ َ ِّ ِ َ ِّرف بمزاولة هذا الفنِ ََ ِ َ َ ِ. 

َوهو يبني منهج ََ ِه يف هذا الكتاب عىل مفهوم ِ َ ِ ِ ِاملطارحة«ُ َ ِ يف إلقاء املسائل, »َ ِ
ِكام هو موجود يف كتابه -َوهو يعني هبا  ِ ٌ َ ِ تداول طرح األسئلة يف املوضوعات −َ ُِ َ َِ ْ َ ُ َ

ُالنّحوية أو الرصفية التي خيوض فيها, وهي أسئلة م ٌَّ َ ِ ِ ِ ُِ َ َ ّ ِفَرتضة, ختطر ببال القارئ, ِ ِ ِ ِ ُ ُ ٌَ

                                                           

, للحسني بن »واعد يف النحالقو«ً كتاب خمطوط, وهو أيضا يف نسخة »قواعد املطارحة« )٣٨(
اهللا البغدادي, وهو ثالث صور حمفوظة يف مركز املخطوطات يف  بدر بن إياز بن عبد

معهد إحياء الرتاث التابع جلامعة أم القرى, والتوثيق من النسخة األصل, وهي 
 ).١ظ( :»٢٢«فوظة يف دار الكتب املرصية برقم نسخة حم

 ).٢٩ظ: (قواعد املطارحة )٣٩(
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ِفيبادر إىل طرحها, يف أسلوب ُ ُ ِ ِْ َُ ِّ حواريَُ ِ َ ويتضمن معنى .ِ ُّ َ ََ ِاملطارحة«َ ِ يف مصنَّفه »َ ِ
ِاالمتحان أيضا; إذ السؤال قائم عىل امتحان املسؤول, ومعرفة رده, ومقدار  ِ ِ ِ ِ ِ َِ ّ َ َ ْ ٌَ َِ ِ ُ ًِ ُ

ِعلمه ِ ِوهو يشتجر يف كثري من . ِ ٍ َ ُ ِ َ َ ًوجوهه مع مصطلح يقاربه, وهو متأخر أيضا, َ ٌ ُ ُ َّ َ ُ ُ َ ُِ ٍ َ ِ ِ
ُأال وهو مصطلح  َ ََ ِاملفاتشة«ُ َ َ ِ, الذي يقوم عىل سرب غور اخلصم, ومعرفة )٤٠(»ُ َ ْ َ ُِ َ ْ َِ َِ ُ
ِحدود علمه ومعرفته ِ ِ ِ ِ ُ. 

ُالكتاب و ُ كام يذك−ِ ُر املؤلفََ ِّ َ ِ نسيج وحده; إذ يقول يف املقدمة− ُ ِ َِ ّ َُ َ َ ُويبسط « :ُ ُ َ
َعذري يف تقصري يقع, أنه تأليف خمَرت ُ ٌ ْ ُ َ ّْ ََ ٍْ ِ ٌع, ونمط أنا فيه متبعُ َ ٌّ َُ َوابن إياز يعني هبذا . »ٌَ ُ

ُالنَّمط املبتدع شيئني; األول ّ ِ َ ِ َ َ ّعلم النّحو بوجه خاص, والثاين: ِ ٍّ ٍَ ِِ ِ ِمنهجه يف التأليف : ُ ِ َ ُ ُ َ َ
َيف هذا املوضوع, وإال فقد ر َ ِ َأينا أنه مسبوق يف مسْ َ ّ ِألة ْ ِاملطارحات«َ ِ بتصانيف الفقه, »َ ِ ِ ِ ِ

ِواملنطق ِّبل هو حيتذي تصانيف الفقه, يف هذا النَّمط, وقد رأينا كالم الزركيش . ِ َ َْ َ َ ََّ ِ ِ ِ َ َ َ
ُوهو يصف منهجه يف تأليف مصنَّفه هذا بكلامت معدودات وحسب; إذ . ًآنفا َ َ َ َ َ َ َْ َ ُ ٍَ ٍ ِ ِ ُ ِ
ُوقد وضعته « :)٤١(َيقول َ َُ َعىل مخس مقَ ُ ِ ْ ٍدمات ونتيجةَ ٍَ ُوهذه املقدمات اخلمس, وما . »ِّ َ ُ ّ َ

ِن نتيجة قائمة عىل مفهوم تالها م َ ٌ ِ ٍ َ ِاملطارحة«َ َ َ من إلقاء األسئلة, والرد عليها»َ ِ ِ َِّ َ ِ. 
ِونذكر ههنا نموذجا من منهج ابن إياز يف مصنَّفه, إذا جاء يف كالمه عىل أسامء  َ ِ ِ َِ ُ َِ ِ ً

َفإن قيل: ... )٤٢(ِاألفعال ِ ْ ِفإذا كانت أسامء فكيف دلت عىل الزمان املحصل? : َ َّ َ َُ ِ َّ َ ْ ّْ َ ً َ َ َ
ِحصل ذلك هلا بالنِّيابة, ال باسميتها املطلقة: ُأجبت ِ ِ َِ َ َُ َّ َ َ َِ َفإن قيل. َ ِفام األكثر فيها هل : ِ ُ َ َ

                                                           

, وجممع األمثال للميداين ٩٥: , والفصول والغايات٣/٢٦٠ّالفرج بعد الشدة : ر ينظ)٤٠(
 .٧/٣٦٣: والوايف بالوفيات. ٣/٣٦٩

 ).١ظ: ( قواعد املطارحة)٤١(
 ). ١٣و: ( قواعد املطارحة)٤٢(
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ُاألمر أو اخلرب? أجبت َ َُ ُ ِبأن األمر هو الكثري; وذلك ألهنم يستغنُون فيه عن الف: ْ َِ َ َّ َ ُ ُّ َ َْ ِعل َ
َالرصيح فيسقطونه بغري عوض, كقولك ِ ِ َِ ُ ََ ٍ َ ُ ُِ َ ِ َِ ِ َملن أشال السوط: َّ ْ َّ َ َ ًزيدا: (َِ َ, وملن وضع )َ َ َِ

َيده عىل  ُما تريدهَ ُ َيدك: (ُِ َ ْارضب«: ُ, تريد)َ ِ ْارفع«, و»ْ َ َواخلرب ليس كذلك. »ْ َ َ ََ ُ َفإن قيل. َ ِ ْ :
ُفلم بنيت? أجبت ْْ َُ ِ َ ِ َلوقوعها م: َ ِ ِوقع فعل األُِ ِ ِمر أو املايضَِ َ ِ . 

ِوليس ثمة مصنّف يف علوم اللغة  َ ِّ ُ ٌ ُ ِ فيام وقعت عليه -َ ُ َ ِ نحا منحى ابن إياز −َ َ َ
ِيف منهجه, أو عنوان مصنَّفه ِ ُِ َِ ُ ِ ُّ أن السإال. َ َيوطي بنى كتابه َّ ِ ِاألشباه والنظائر«َِّ ِ  عىل »ِ

َسبعة فنون, جع َ ٍَ ُ ِ ِل اخلامس منها َ َِ ِي واملطارحات ِجِيف األلغاز واألحا«َ َ ّ
ِواملمتحنات َ ً, وأردف قائال»ْ ِ َ ٍمجعتها كلها يف فن; ألهنا متقاربة«: َ َ ٍِّ َ ُُ َ ّ ُ َ ُو يسم َوه. )٤٣(»َ ِ َ َ

َّهذا الباب كله بـ ُ ِالطراز يف األلغاز« َ ِ ُوالذي خيلق ا. »ِّ ُ َلتوقف عليه ما ذكره َ َ ِّ َ ُ َّ
ِيوطي يف املقدمة من سبب تأليف الكتابُّالس ِِ ِ ِ ِ َِ َّ َ َ ُ; إذ يقولُّ َواعلم أن السبب « :)٤٤(َ َ َّ ّْ َ

َاحلامل عىل تأليف ذلك الكتاب األول أين قصدت أن أسلك يف العربية ِ سبيل  َ ََ َِ ِ ِ َِّ َ َّ َْ َُ ّ ِ ِ َ
ِالفقه, ِام صنَعه املتأخرون فيه, وألفوه من كتب األشباه والنّظائرِ فيِ ِ ِ ِ ِِ ُ ُ ُ ُ َ َّ َوأول من ... ّ ُ ّ

ُفتح هذا الباب سلطان العلام َ َُ ِء شيخ اإلسالم عَُ ِ ُ َ ِز الدين بن عبد السالمِ ّ ِ َ ُُّ ِ وهذا ال . »ّ
ِيدع جماال للشك بأن هذا املصطلح, عىل هذه الداللة فقهي األصل ْ َ ُ َُّ ْ َِّ ِ ِ َِ َِّ ِّ َ ً . 

ُومن اجلدير بالذكر أن ثمة مصطلحا متأخرا منحوتا يفيض إىل هذا  ُ ً َ ًَ َ ً ُّ َ َ َّ ِِّ ِ
ْاملصطلح, وإن مل تكتب َ ُ ْ ِ ُ له الشهرة والذيوع, وهو َ ّ ُ َ ُالفنْقلة«ُّ َ ُ وهو يقوم عىل )٤٥(»ََ َ َ

                                                           

 .٤−١/٣ األشباه والنظائر يف النحو )٤٣(
 .٥−٤:  نفسه)٤٤(
واملصطلحات العلمية, . ٢٩٤: مباحث يف علوم القرآن لصبحي الصالح:  ينظر)٤٥(

 .٤٤٣/ ٢١, واملعجزات والغيبيات ٨١لشوقي ضيف, جملة جممع القاهرة, عدد 
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ِبدأ السؤال واإلجابة; فـَم َِ ِ ُّ ُالفنقلة«َ ََ ْ ِ منْحوتة من قوهلم»َ َِ ٌ َ َفإن قلت كذا: َ َ ُ ُقلت ... ْ ُ
 عىل نمط »أرسار العربية«كتابه ) هـ٥٧٧(  الربكات األنباريوقد بنى أبو... . َكذا
 .ّ ال يشري يف مقدمته القصرية إىل يشء من هذه املصطلحات, عىل أنه»الفنقلة«

ِونرى هذا املصطلح يأخذ وجها أدبيا عند املتأخرين, وإن مل يسبقوا إليه, إال  ِِ َ َ ً َ ً َ َْ ُّ َ َ
َأهنم أذاعوه, وأكثروا من  ٍّه, وهو عندهم يتعلق بالشعر بوجه خاص; إذ استعاملُ ْ ٍَ ِ ِِ ِ ِّ ُ َّ َ َُ

ُنراه يكثر يف مصنّفاهت ُ ُ َ ُ َم, يصفون فيه نمطا من املحاورات الشعرية, تظهر مقدرة َ َُ َ ُِ ِ ِ ِ ِِ َّ ْ َ َّ ً َ ِ
ِكل من املتحاورين  َ ِ َ َ ِ ٍّ ً ارجتال أبيات يرد فيها عىل حماوره, كفاحا أو مراسلة, عىلُ َ َ ُ ًُ ُّ َِ ِ ٍِ ِ ُ ِ

ًوأقل من ذلك ما جاء نثرا وترسال ّ ً ََ َ ِ ُّ َ)٤٦( . 
ِعىل أن هذا املفهوم مل يكن غائبا عن ً ْ َُ َ ِد األقدمني, بل هو موغل يف القدم, ّ َ َ َِ ٌِ ُ َ َ

ِولعل من أوائل ما جاء من ذلك ما روي عن امرئ القيس وعبيد بن األبرص,  َ ُْ َ ْ َ َِ ِ ِ َِ ِ َ ِ ِ ِ َ ِ َّ َ
ِالتي بدأها عبيد بقوله ِ ِ ٌ ََ َ)٤٧(: 

ـــة ميتــة أحيــت بميتتهـــا ِمــا حب ِ ِ ْ َ ْ ّ ََ ٌ ٌَ َ 
 

ْدرداء مــا أنبتـــت سنـــا وأضـــراسا  َ ِّ ُْ َ َ َْ 
 

ِ امرؤ القيسَفأجاب َ ُ ُ: 
ِتلك الشعرية تسقى يف سنابلها ِ َ ُ ُ َ ِ َّ َ 

 

ْفأخرجت بعد طول املكث أكداسـا  َ ِ ُ ِ ُ َ ْ َ َ 
 

ِغري أن الكثري من هذا  َ َعندهم موسوم بام يسمونه َّ َُّ ُ َُ َاملساجلة«ِ َ ُ التي تقوم )٤٨(»َ َ
ٍعىل املفاخرة, واملباراة, وكثريا ما تكون بقصيدة كاملة ِ ٍ ِ َِ َ ََ ُِ ً َ َ َا أيضا ما يسمونه ومنه. ُ ّ ُ ً

                                                           
منة ئة الثائ, والدرر الكامنة يف أعيان امل٨/١٢١جممع الزوائد :  ينظر)٤٦(

 .١/١٤٩والضوء الالمع . ١/٢٢٦,١/٣٥١
 .»جمس«ديوان امرئ القيس, واللسان : نظر ي)٤٧(
 .٣/٦تبيني  انظر البيان وال)٤٨(
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ِ, وإن كانت هذه يف األصل من باب التعمية واأللغاز)٤٩(َاملعاياة ِ ِ َِ َّ ِ ِ ْ ًومنها أيضا ما . ْ َ ِ
ِيذكرونه من اإلجازة َ َ ُ َوإن كانت اإلجازة تقوم عىل بيت أو أبيات تبدو ناقصة . )٥٠(َ َْ َ ٍُ ٍ َ ُ َ
ُاملعنى, فيقوم املجيز ُ ّجاء يف األغاين. ِ بإكامهلاَ ّحد«: َ َثنا أبو زيد عن أمحد بن معاويةَ ُ ِ َ ٍ َ :

ٌقال يل رجل: َقال َتصفحت كتبا, فوجدت فيها بيتا جهدت جهدي أن أجد من : ََ َ ً َ ََ َْ َ ً ِّ َِ َ َ َُ ُ ُِ ُ
ٌجييزه, فلم أجد, فقال يل صديق َ َُ َ ْ ِ َ ُ ُعليك بعنان جارية النّاطفي, فجئتها فأنشدهتا: ُ َُ ِ َ َِّ ِ ِ ِ ِ َ َ: 
َوما زال يشكو احلـب حتـى رأ َّ َُ ُيتـهَ ُ 

 

ـــــــام  ـــــــنَفس يف أحـــــــشائه وتكل َّت َ َِ َ َ ّ 
 

ْفام لبثت أن قالت ْ َِ َ: 
ِويبكـــي فـــأبكي رمحـــة لبكائـــه ِ ِ ُِ َ ًَ َ َ 

 

ــا  ــه دم ــت ل ــا بكي ــى دمع ــا بك َإذا م َ َ ً َ َُ َ 
 

ِوينَظمها مجيعا أهنا قائمة يف أصل وضعها عىل  ْ ً ََ ٌ ِ ِاملحاورة, والردُِ َِّ َ ّعىل أن . َ
َاملطارحة األدبية« ََّ َ َ أوسع فض»َ ُ ِاء من ذلك, وأن اجلانب الشعري منها َ َِّ َِّ َّ َ ُ وهو −ً َ

ِالكثرة الكاثرة من املطارحات ِ َِ َُ ُ ِ حيكمه إطار واحد, بل إن جل املطارحات −َ َ ٌ َُّ َّ ٌ ُ ُ
َالشعرية تؤلف يف هناية األمر ما يشبه القصيدة الواحدة َ َ َ ُِ ِ ِِ َ ُ ُ َِّ ِ ْ ِّ ِّ . 

ِوقد جعل املتأخرون من  َ َِّ َ َ َ ِاملطارحة ا«َ َ ِألدبيةَ َّ ُ فنا مستقال, وأكثروا منه»َ ِ َ َ ً َ ّبل إننا . ُ
ُّنجد من صنَّف فيه, فقد مجع الطالوي َ ََ ّ ََ َ ْ ُِ ِ َ َشعره و) هـ١٠١٤ت ( َ ُ َ ٍترسالته يف كتاب ِ ِ ِ ِ ّ َ

ُسامه  ِسانحات دمى القرص يف مطارحات بني العرص«َّ ِْ َ ُ ْ ََ ُِ ِ ُكام مجع ابن املال . )٥١(»َِ َ َ َ َ

                                                           

 .»عوي«, والتاج ٢٣/٩٥:  األغاين)٤٩(
 .٢٣/٩٤األغاين :  انظر)٥٠(
هـ, ١٠١٤ّ وهو درويش بن حممد الطالوي,  أديب دمشقي, له شعر وترسل, تويف سنة )٥١(

 .٢/٣٣٨: , واألعالم٣/٦٢١, وإيضاح املكنون ١/٤١٣: خالصة األثر: ينظر
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ّاحللبي َكتوباته ومطارحاته معَم) هـ١٠٢٠ت( َ ََ َ ُِ ِ َ أبناء عرصه ووسمها بـِ َ َ ِ ِ َ ِ ِحلبة «َ َ َْ
ِاملفاضلة وحلية املناضلة يف املطارحة واملراسلة ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ََ ََ َ ََ َ«)٥٢(. 

ِفاملطارحة األدبية ليست من قبيل املطارحة الفقهية أو املنطقية أو اللغوية,  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِّ َّ ِّ َ ّ َ ََ ُّ َ َِ َ ُ ُْ
َالتي قوامها األسئل ِ ِة وأجوبتها, وهي أوسع من املفهوم الُِ ْ ُِ ُ َْ ََ َذي ذكره املحدثون َ ُ ََ ُ َ َ

ِهلذه  ِاملطارحة«ِ َ َ; إذ نرى عبد اهللاِ »َ ِالبستاين يعرفها بقولهََ ِ ِ ُ ِّ ُ َطارحه الشعر والغناء « :َّ َ َِ ِّ ُ َ
ُوغريه ناظره وماتنَه ُ َُ َ َ َ ُفال املناظرة وال املامتنة )٥٣(»َ ََ ُُ ّ تصف املطارحة الشَ َ َ َ ُ َعرية, تلك َ َ ّ ِ

ُّالتي غفل عنها أصحاب املعجامت, ومل يسجلها إال البستاين ُ ِّ ُ َ ُْ َِ ُ َ َ َ ُفاملناظرة حتمل . َ َ ُ َ َ
ْمعنى اجلدل, والسعي إلثبات احلجة, وهي أعلق بمسائل البحث, ولئن  َ َّ ِْ ِ ِ ِ ِِ ُ َ َ ُ َّ َ َِ ِ َ

ُاندرجت بعض َ َْ َ َ املطارحات األدبية حتت َ ِ ِّ َ َ َاملناظرة«َ ّ فإن جل»َ ُ َها عىل غري ذلكّ ِ َ .
ْواملامتنَة ليست َ َ ُ َ ِ ببعيدة من املناظرة, فـُ ِ ٍَ َ ُ َ ُاملطارحة األدبية«ِ ُّ َ َِ ً أبعد مأخذا وأوسع مدى »َ َُ َُ ًَ َ َ

ِمن املساجلة واملناظرة واملامتنَة, ويربط بني املتطارحني من الوشائج والعالئق ما  ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َِ َ ََ َُ َِ ُ َُ َ
ِال يربط بني املتناظ َ ُ ِ َ واملتامتننيَينرَ ِ َ ُ . 

ِوقد ذهب رينهارت دوزي  ُِ َ ََ ِباملطارحة«َ َ ً األدبية مذهب»َ َّ ََ ِ ًا بعيدا,ِ ِ ُ إذ املطارحة  َ َ َ
َعنده َما يتبادله األدباء ويَرت« :)٥٤(ِ َ َ ُ َ َُ ٍاسلونه من رسائل وأشعارُ ْ َ ِ َِ َُ ٌ, وهذه دائرة »َ َ ِ

َمنداحة, قد تفوق املعنى األديب للمطارح َّ َ ََ ُِ ُ ُ َ ْة يف كثري من وجوهها, وإن كانت ٌَ ْ ِ ُ ِ ٍِ َ

                                                           

 .١/٦٨٧:  انظر كشف الظنون)٥٢(
َماتن فالن فالنا إذا عارضه يف جدل أو خصومة:  ويقال»طرح«:  البستان)٥٣( ٍ َ ََ ًَ ٌ. 
 .»طرح«:  تكملة املعاجم العربية٥٤)(
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ِأقرب التعريفات ملفهومها ِ ِ ّ َ َوأبعد من هذا ما جاء يف املعجم األسايس; إذ هي . َ َِّ ِ ِِ َ َُ ُ
ِطارحه الشعر, جاء من حمفوظه بشعر, يبنيه عىل ما ذكر فالن من « :)٥٥(فيه ِ ِ ِ ِ ٌِ َ َُ َ َ ََ َِّ ْ ُ ٍَ ِ َ

ِالشعر ٌفهو تقييد بـ. »ِّ َْ َيها التباس, وليس هذا مسلك ف, و»ِاملحفوظ«ََ َ َ َ ِاملطارحة «ٌ َ َ
ِاألدبية ِ كام علمنا»ّ َ َ . 

َوقد خصص  َّ َ من املعارصين–ََ ِ ًن حممد نور الدين مصنَّفا يف َ حس−ِ ُ ّ
ِاملطارحات ا« ٍلشعرية يف جبل عاملَ ِِ َِ َ ِهي عىل حد قوله, و»ِّ ِ َ ِّ َ ُّتدل عىل « :)٥٦(َ َ

َاملشاركة; أي األخذ والعطاء وت ِ َ ِْ ِ َ َ ّبادل الكالم والتحاور والتناظر, ومن ثم ُ ِ َ ُ ُِ ُ ّ ِّ ِ َ ِ
ٍالّرتاسل واإللقاء والتلقي, ويمكن أن يكون ذلك بني اثنني أو أكثر يف جملس أو  َ ََ ُِ َ َ ْ َّ ُ ّ ِ ِ

ُغري جملس, رشط أن جيمع بني املتطارحني موضوع م ٌَ ََ َ َِ َ ْ َ َ ٍ ٌعني ونتيجة معينَةِ ٌَّ َ َ َ َُ ِّ َ وهذا . »ٌ
َّحد ركيك مضب ََ ُ ٌَ ِ ٍب للمطارحة الشعرية, يشف عن مفهوم غري واضح هلاٌّ ِ ِ َ ٍ َ َ َُ ُّ ِ ِ َِ َ َوهو . ٌ

ِحمشو باأللفاظ العامة, كتبادل الكالم واإللقاء والتلقي, ورشط املوضوع املعني  ّ ََّ َ ُ ٌِّ َ ُُ ّْ ّ ِ ِ َ ِ ِ ِ َ
َال وجه له; فال تطارح يف غياب هذا الرشط أصال, أما النّتيجة املعينة التي ذ ُ ُّ َ ُ َ َّ ًُ ِ َِّ ِ َكرها َ َ

ِفام ندري ما يعني هبا, وأي نتيجة هذه التي تكون يف املطارحة? ِ ٍَ ُّ ََ ُ ََ َ َّوقد خص! َ َص َ
ُالعروبة«ّحممد عيل احلوماين يف جملة  ِ بابا بعنوان )٥٧(»ُ ِ َ, وهو حيوي »ِاملطارحات«ً

ِمساجالت ومطارحات أدبية ونثرية بني األدباء َ َ ّ َ ّ ََ ً ًِ َ ِ َ ٍ ٍَ ُ. 
                                                           

 .»طرح«:  املعجم األسايس)٥٥(
 .٥٢:  مطارحات شعرية يف جبل عامل)٥٦(
 .٥٢: , ومطارحات شعرية يف جبل عامل٢٩٢:  احلركة األدبية والفكرية يف جبل عامل)٥٧(
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ِومن املصطلحات الت َ َ َي شاعت عىل أَ ِلسنة املحدثني وأقالمهم َ ِ ِ َِ َ ُمطارحة «َ َ َ ُ
ِالغرام ُ, ومرادفه »َ َُ ِ ِّمطارحة احلب«ُ َُ َ َ, وهو معنً»ُُ َ َى شائع ذائع عندهم, جيمع معاين َ ُ ٌ ٌُ َ ِ ِ ِ

َالغزل والنَّجوى وبث الشوق وما إليها, مما يكون من الشأن بني املحبني َ َِّ ِْ ُ ِّّ ِ ّ ِ َوهو . َ
ُمصطلح عرفه ٌَ َ َُ ُ املتأخرون, وإن مل يشتهر اشتهاره عند املحدثني, فقد ذكر ابنَ ُ ََ َ ْ َُ َ َ ْ ََ َ َ َ َِ ِ ِ ِّ َ 
ّحجة احلموي َِّ َ َ َ ِخزانة األدب«يف ) هـ٨٣٧ت(ِ َ ِ َِ«)٥٨(: 

ًقامت تطارحني الغرام جهالــة َ َ َُ ََ ِ ُ ْ 
 

َمـن دون صـحبي بـاحلمى ور  ْ َ َُ ِ  ِفاقــيِِ
 

َوذكر املقري يف معناه َّ َِ َّ ََ)٥٩(: 
ْوفاضت  َ ِدموعي مثل فيض دموعهـاَ ِ ِ ُِ ُِ َ ُ 

 

ــدا  ــصبابة والوج ــك ال ــا تل ْأطارحه َ َ َّ َُ َ ِ ِ ُ 
 

ِوجاء يف سلك الدرر للمرادي ِ ِ ُِ َ َِ ُّ ْ  :)٦٠()هـ١٢٠٦ت(َ
ــد صــبا ــة ق ــاء األحب ــؤاد لتلق َف َّ ٌِ ِ ِِ ُ 

 

َيطارح باألشواق من نحـوهم صـبا  َ َ ْ ُ ُُ َ َ ِ ِ 
 

ُّوقد أثبت املعجم العريب األسايس هذا املعنى, ِ ُّ َ َ َُ ُ َ َ وجاء فيهَ َرحه الغرامطا« :)٦١(َ ََ ُ َ :
َّبادله احلب ُ, كام أثبته »ََ ََ ُاملنجد«َ ِ ِ, وجربان مسعود يف معجمه »ُ ِ َ  .)٦٢(»الرائد«َُ

ُونجد  ًاملطارحة شائعةَ ِ يف مصنَّفات الَ َكتاب املعارصين, ومن ذلكُ َ َ ِ ِ ّ ٌحوار «:ُ ِ
ٌومطارحات َ ُ ِمطارحات يف الفك«, و»َ ٌ َ ِر املادي والفكرُ ِِ ِّ الدينيِِّ ٌمطارحات «َ, و»ّ َ ُ

ٌفكرية ِّ ِ ِ يف املسألة الرشقيةِ ِ َِّ ْ َّ َ َ ِمطارحات يف املعرفة ا«, و»ْ َ ِ ْ ٌ َ ِّإليامنية عند النّوريسُ ِ ِ ِ َِ َ َّ« ,
                                                           

 . ٢٦٦: ّجة احلموي خزانة األدب البن ح)٥٨(
 .٤/١٣٩:  نفح الطيب)٥٩(
 . ٢/٢٩٠:  سلك الدرر يف أعيان القرن الثاين عرش)٦٠(
 .»طرح«:  املعجم العريب األسايس)٦١(
 .»طرح«الرائد املنجد و )٦٢(
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ِمطارحات يف فن القول«و َ َِّ ٌ َ ٌجاذبية احلداثة ومقاومة التقليد, مطارحات يف «, و»َ َ ُ ُِ ِ ِِ ّ َُ َ َُ َ َّ ِ
َالفكر الف ِ ِلسفي املغرِ َ ِّ َ ِيب املعارصْ ِ ُ ا«, و»ِّ ٌالرؤية املزدوجة, مطارحات نقدية يف الرتُّ ُ َُّ َ َ َِ َ ٌ َ ُ ِث ُِّ
ِواحلداثة َ َمطارحات ميكافييل«, و»َ ِ ُ َ ُ«,. ... 

َوقد متيز أمحد صدقي الدج ّ ََّ ِاين من هؤالء يف مصنَّفه َ ِ َِ ُ ٍحوار ومطارحات«ِ َِ ُ َ ُأنه  ب»ٍ ّ
َحاول الوقوف عىل معنى َ ُ ِاملطارحة« َ َ َ ِّفزع إىل املعجامت, ولعله فوجئ بخلوها َ, ف»ُ ُ َ َ َ َُ َّ ََ ِ ُ َِ ُ ِ

َمن هذا املفهوم الذي هو يف صدد التأليف فيه, فجاء بعبارات ملفقة مما ر ُ َّ ٍُ ٍ ِ ِ ِ ِ َِ َّ َِ ّ َ َ َ ِ أينا يف ُ
ِاملعجامت, من قبيل  َ ِ َ ِالطرح«ُ َاإللقاء, وط: َّ َ َرح عليه املسألة ألقاهاِ َ َ ِ َ ُّ مما ال يمت »...َ ّ

ٍرمي بسبب مقنعَإىل ما ي ِ ُ ٍَ َ ِ)٦٣(. 
َولعل أصل هذا املعنى عند املحدثني أهنم ضمنَّ َُ ّ َ َ ِ َ ََّ َطرح«وا َ َ َعرض, : َ معنى»َ ََ

َواملحدثون يست َ ِ هذا التضمني كثريا يف كالمهم وكتاباهتم, من مثلعملونَ ِ ِ ِ ِِ َ ً َ َطرح : ّ َ َ
ْالقضية, وطرح املسألة, واألم ََ َ َ ََ َ َ َ َّ َوقد سجل هذا... . َرِ ّ ُّاملعجم األسايس املعنى ََ َ ُ َ ُ)٦٤( ;

ِإذ جاء فيه ِطرح القضية للبحث و« :ِ َِ َّ ََ َ َاملناقشة عرضهاََ ََ ِ َ َ ِ, كام جاء يف املنجد»ُ ِ ُ َ َطرح «: َ َ َ
َعليه املسألة عرضها ََ َ َ َ َفمعنى . )٦٥(»ِ ِاملطارحة«َ َ َ ًىل هذا يأخذ وجها جديدا  ع»ُ ِ َ ً َ َُ َإنام هو ُ

ُاملشاركة يف  َ ٍعرض قضيةَ َّ َ ِ ُ أو اجتامعية ما, واحلوار فيها, ولعل ما يؤكد هذا ةّ فكريَ ِّ َ ُ َ َّّ ُ ِ ٍ ِ
َ للمطارعملونَيستَّأهنم  ُ َحة مرادفا آخر, أال وهو ِ َ ََ ًُ ِ ُالطروحات«ِ ِ وهي قريبة منها »ُّ ٌ َِ َ َ
ٌا ذائع شائعاستعامهلو ٌِ ِ. 

                                                           
 .١٢:  حوار ومطارحات)٦٣(
 .»طرح«:  املعجم األسايس)٦٤(
ِ املنجد)٦٥(  .»طرح«: ُ
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ٌخالصة وخامتة ٌَ َ ُ: 
ِويمكنُنا أن نخلص م َِ ُ َُ َ َن هذا البحث إىل أن مْ َّ ِ ِاملطارحة«َفهوم َ َ َ ُ تقلب منذ »ُ َُ َ َّ َ

ِظهوره ِ ِفيام وقعت عليه −ُ َِ ُ َ ِ معدوال به− َ ِ ً ِ, ومنْحرفا عن أصله الَ ِ َ َ ً ِ َ ِغوي عىل سبيل ّلَُ َ ِّ ِ
ٍاالصطالح عىل ثامنية أوجه ِ ِ ُِ ْ ََ ِ: 

ُأوهلا َّ ِاملفهوم املبني عىل املصطلح : َ َ َ ُ ُّ ِّالغنائيُْ ِ َ, وهو ِ ِ عىل األغلب−َ َ ُ أقدم−ْ َ  .هاَ
ُ مفهوم :ِثانيها ِاملشاقة واملخاصمةَ َِ َ ُ َُّ. 
َ املعنى الفريد الذي وجدناه عند :ُثالثها َ ُِ ُ َ ِ ِّالتوحيديَ ِ ِاإلمتاع املؤانسة« يف َّ َ َْ َ ِ« ,

ُويقوم عىل  َ ُبث ما يف النفس واإلفصاح عنه, َ َِ ْ ِ َّ ُومل تسجله املعجامتِّ َ ُ ُِّ ْ َ ُ. 
ُرابعها ُ مفهوم :ِ ِمداولة العلومَ ُ َِ َ َ ِ, ومراجعتها, واالمتحان فيها من طريق السؤالُ ُّ ُِ َ ِ ِ ِ ِِ َ َ َ ,

ِولعل علوم الفقه كانت آثر به, وإن شاركت اللغة املنْطق يف بعض هذه املصنّفات ِ ِ ِ ِ ُِ َِ َ َ ََ ُ ْ َْ ّ َّ ََ َ َ َِ ْ َ ُ . 
ُخامسها ُّاملفهوم األديب :ِ َ ُ ِ الذي استأثر به اَ ِ َ َ ُّلشعر بوجه خاص, وأقلَ َ َ َ ٍّ ْ ٍَ ِ ُ ُ منه اِّ  . ُلنَّثرِ
ُسادسها َ املفهوم الذي شاع يف العرص احلارض, وإن است:ِ ْ ِ ِِ َ َ ُ َ املتأخرون, ُعملهَ ِّ َ َ

َوهو  ِّمبادلة العاطفة القائمة عىل احلب والودَ ُ ِّ َُ ِ ِ َِ َُ َ ُ ِ, وهو املوصوف بـَ ُ ْ ِمطارحة الغرام«َ َ ِ َ َ ُ« 
ِّمطارحة احلب«أو  َُ ِ َ ُ« . 

ُسابعها ِ ما سجلته بعض املعجامت:ِ َ َ ُ ُّ َ احلديثة من معنى ُ َِ ِ ِاملحاورة واملبادلة«َِ َِ َ َُ َُ« ,
ِوهي أعم من احلوار القائم عىل السؤال, وهو يمت بسبب إىل املفهوم السابق,  ِِ َِّ َ ُّ ُّ َِ ْ ٍ َ َ َ َُّ ِ ِ ِ ِ ِ َ

 .َوإن كان أوسع منه
ُثامنها ِ وهو يمت أيضا إىل املفهوم ا:ِ ً ُّ ُ َ َ ِلسابق بصلة متينَة, وإنَ ٍ ِ ٍَ َّ ِ ِ ُ كان مصطِ ًلحا َ َ
ًخمصوصا ُوقد رأيناه يف مصنَّفات املحدثني, كام ألفيناه بصيغة اجلمع, وقوامه . َ َ ُ ُ َُ ْ َ ُ َِ ِ ِِ ََ ِ ِ َ َ َ َ ُ

ٍاحلوار وعرض األفكار ومناقشتها يف قضايا فكرية أو اجتامعية معينة ٍ ِ ِ ٍ ِ َِ َُّ ُ ِّ ّ َُ َ ََ ِ َ, وهو ُ  َكام–َ
ْذكرنا ِ قائم عىل تضمني −َ ِ َِ َطرح«ٌ َ ً معنًى جديدا»َ ِ َ َ. 
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ِعىل أن جل هذه املعاين  َّ ُ ِ عند التحقيق–ّ ِ َِّ ِّ إنام هي جماز عىل املفهوم الغنائي −َ َِ ِ َ ٌ ِ
ِللمطارحة َِ َ ِوقد تبدو هذه العالقة ساطعة يف معنى بث ما يف النّفس, أو مطارحة . ُ ِ َِ َ َ ََ ُ َِ ِّ ً ُ َ َ

ِالغرام, أو خافتة تلوح من بعيد كام هي يف مفهوم املشاقة ٍ ِ َِّ ًِ ِ ََ َ ِ َ َ ُ َ َ ِّ واملخاصمة, واملفهوم األديبَ َ َِ ِ َ ُ. 
ًفإذا انقلبنا إىل املعجامت وجدنا أن القديمة منها سجلت من هذه املعاين ثالثة َ َ َ َ َّ َِ ِ ِ ِ ِْ َ َّ َ َ َ َْ ُ :

َّاملعنى الغنائي ِ َ, واملعنى القائم عىل ِ ِطرح األسئلةِ َِ ِ ْ ْ, والثالث مل تبينْه رصاحة, ورأينا َ َ َ ُ ِّ ََ ًَ ُُ ِ
ِاخللط فيه,  ِ َ ْ ُوهو القائم عىل َ ِ َ ِاملخاصمة واملشاقةَ َِّ ُ َُ ْأما معجامت املحدثني فقد سجلت . َ َُ ّ ََ ُ َّ َ َ

ًثالثة معان زيادة َ َِ ٍ َ َ َ َاملعنى القائم عىل : َ ِّاملفهوم األديبِ َ َاملحاورة واملبادلةّ, والثاين ِ َ َ ََ ّ, وأما َ
ُالثالث  ِفيختص بالعاطفةّ َِ ُّ ُومعنيان مل تسجلهام امل. َ ُ ّ ْ َْ ُ ِ ُعجامت القديمة وال احلديثة, ومهاَ َ َ ُْ َ ُ َِ َ ُ :

ُاملفهوم الذي يقوم عىل  ِبث ما يف النفسَُ َّ ِّ ُ, وقد رأيناه عند التوحيدي, واآلخر املفهوم َ ُ َِّ ُِ َِّ َ
ُّالذي يدل عىل  ِعرض قضية من قضايا الفكر أو االجتامعَ ِ ِ ِ ٍِ ْ َ ََّ ِْ َ, واحلوار فيها ومنَ ِ ِاقشتهاِِ َ .
َونجد أن مفهوم َّ ِاملطارحة«ِات ُ َ َ ُ األربعة األوائل ال تكاد »ُ َ عىل ألسنَة املحدثني ُتستعملََ َ ُ ِ ِ ْ

ُوال أقالمهم, وذاعت األربعة الباقية َُ َ َِ َِ ِ. 
ُومن عجب, بعد ذلك كله, أن املعنى األديب للمطارحة, وهو الذي يكاد  َ َ َ َّ َ َ َِ ِ َِ ّ ِّ ُ َ َ ٍ َ

ُيكون علام عىل هذا املصطلح, مل تسجله إ ِّْ َُ ِ ً َ ِال بعض املعجامت احلديثةُ ِ َِ َ َ َُ ُ. 
ِوبعد, فإن هذا البحث الذي جىل مصطلحا مغمورا من مصطلحات  َِ ََ َ َ َُّ ً ُ ُْ ً َ َ َ ََّ ُ
اث, إنام هو أيضا لبنَة منزوية من لبنات املعجم التارخيي املنشود, وأرجو أن  ْالرتُّ ٌ ٌَ َْ َِّ َ ْ ْ َِ ِ ِ ُِ َ ُِ ّ ِ ِ َِ َ ً ُ

ِأكون قد بينْت شيئا من وجوه ُ ُ َّ َِ ً َ ُ َ َ َته عند القدماء واملحدثني, وأن أكون الاستعامِه وَ ْ َُ َ ُ ِ َ َ ِ ِ ِ
ًبلغت يف جتليته مقنَعا ورىض ِ َ ً َ َْ َ ِ ِ ِ ْ َ ُ ْ َ. 
ًواحلمد هللاِ أوال وآخرا ْ َِ ً ْ َ ُ.  
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 .م٢٠٠٣, ١, مكتبة اخلانجي, القاهرة, طمجهرة مقاالت األستاذ حممود شاكر −
 .م١٩٨٢, ٢, حممد كاظم مكي, دار األندلس, طلاحلركة األدبية والفكرية يف جبل عام −
, زكريا كايا, منشورات اجلبهة طارحات فكرية يف املسألة الرشقية محقيقة تاريخ املرشق −

 .م١٩٩٤, ١الرشقية, بريوت, ط
 ., حممد فريد وجدي, دار الفكر, بريوتدائرة معارف القرن العرشين −
 واحلداثة, نسيم حممد الصامدي, اجلمعية , مطارحات نقدية يف الرتاثالرؤية املزدوجة −

 .م١٩٨٧العربية السعودية للثقافة والفنون, الرياض, 
 ., مكتبة اخلانجي, القاهرة, حتقيق عبد السالم هارونرسائل اجلاحظ −
 .م٢٠٠٠, ١, بغداد, دار اهلادي, بريوت, طمركز دراسات فلسفة الدين −
عري, دار الضياء للنرش والتوزيع, أمحد اجلدع, , ومعجمها الشاملطارحات الشعرية قوانينها −

 .م١٩٨٤, ١ط
, ١, حسن حممد نور الدين, دار الفكر اللبناين, بريوت, طمطارحات شعرية يف جبل عامل −

 .م١٩٩٠
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, حممد مهدي شمس الدين, دار التعاون مطارحات يف الفكر املادي والفكر الديني −
 .م١٩٨٦للمطبوعات, بريوت, 

, أديب إبراهيم الدباغ, مركز الكتاب للنرش, ّعرفة اإليامنية عند النوريسمطارحات يف امل −
 .م١٩٩٧, ١مرص, ط

 .م١٩٧٨, حمي الدين صبحي, احتاد الكتب العرب دمشق, مطارحات يف فن القول −
, نيقوال ميكافييل, ترمجة محاد خريي, دار اآلفاق اجلديدة, بريوت, مطارحات ميكافييل −

 .م١٩٧٩
 .م١٩٦٤, حسني حمفوظ, مطبعة دار اجلمهورية, بغداد,  العربيةايقسمعجم املو −
, بغداد, دار الشؤون ١, صبحي أنور رشيد, ط والغناء العريباموجز تاريخ املوسيق −

 .م٢٠٠٠الثقافية, 
, ١ سيمون جارجي, ترمجة مجال اخلياط, دار الشؤون الثقافية بغداد, ط العربيةااملوسيق −

 .م١٩٨٩
 م١٩٦٣, ١, أمحد تيمور, جلنة نرش املؤلفات التيمورية, طغناء عند العرباملوسيقى وال −
ّ, أمحد بن حممد املقري, حتقيق إحسان عباس, دار نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب −

 .م١٩٦٨صادر بريوت, 
, حتقيق حممد مروة ويوسف الطويل, دار الكتب العلمية, َهناية األرب يف فنون األدب −

 .م٢٠٠٤, ١بريوت, ط
 :املخطوطات

اهللا البغدادي, ثالث صور حمفوظة يف مركز  , احلسني بن بدر بن إياز بن عبدقواعد املطارحة −
املخطوطات يف معهد إحياء الرتاث التابع جلامعة أم القرى, والتوثيق من النسخة األصل, 

 .٢٢فوظة يف دار الكتب املرصية برقم وهي نسخة حم
 املجالت

 .عربية, القاهرةجملة جممع اللغة ال
 .٣٥م, جملد ١٨٨٩ إبريل ٩جملة املنار 

 .جملة اجلامع اإلسالمية, املدينة املنورة



  ٧٩٥

 
 
 

ٍظواهر أسلوبية يف شعر ابن دريد ْ َ ُُ ِ ِ ٌ 
 )∗(أمني يوسف عودة . د

 :توطئة
ّ أبو بكر حممد بن احلسن بن دريد األزدي هام تركّلعل الناظر في ْ ُ ٍُ َ ِّ ِ ُ ٍ

َ من تآليف يف اللغة واألدب, ينتهي إىل تقسيمها قسمني رئيسني )١()هـ٣٢١ت(
د من مصطلح الصناعة اللغوية واملقصو. الصناعة اللغوية والصناعة األدبية: مها

 منها ,ُّكل ما يندرج يف التصنيف اللغوي من مباحث معجمية ورصفية وتعليمية
كتاب اجلمهرة يف اللغة, وكتاب االشتقاق, وكتاب اللغة, وكتاب غريب القرآن 
َالذي مل يتمه, وكتاب فعلت وأفعلت, وكتاب أدب الكاتب عىل مثال كتاب  َْ َْ َ َ َّ

, وكتاب املقصور واملمدود, وكتاب تقويم )هـ٢٧٦ت(قتيبة أدب الكاتب البن 
واملراد من صنف الصناعة األدبية, ما نظمه . اللسان, وكتاب األمايل, وغري ذلك

ُمن قصائد وأشعار متفرقة مجعت يف ديوانه املعروف ّ, ويف مقدمة هذه األشعار )٢(ّ
                                                           

  .األردن/ املفرق/ داهبا جامعة آل البيتقسم اللغة العربية وآ/ أستاذ مشارك) ∗(
ُعامن, وأخذ عن ولد بالبرصة ونشأ يف . أبو بكر حممد بن احلسن بن دريد, أزدي النسب) ١(

 ). هـ٣٢١(أصيب يف آخر عمره بالفالج وبرئ منه, ثم تويف سنة . أكابر علامء عرصه
عة جلنة الرتاث والتأليف السيد حممد بدر الدين العلوي, ونرشته مطب: ّمجع شعره وحققه) ٢(

ّثم أعاد نرشه عمر بن سامل بطبعة جديدة فيها زيادات . ١٩٤٦والرتمجة والنرش بالقاهرة, 
وسنعتمد يف رشح غريب . ١٩٧٣ليست يف طبعة العلوي, الدار التونسية, تونس, 

 .وأما االقتباسات الشعرية فستكون من طبعة عمر بن سامل. ّاأللفاظ عىل رشوح املحققني
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وحظيت برشوح ُمقصورته الطويلة التي راجت بني املشتغلني باللغة واألدب, 
َشأها يف مدح عبد اهللا بن ميكالأن. غري قليلة  وابنه أيب العباس إسامعيل, وقيل ِ

ُفيها بأهنا من أجود شعره, وكذلك األحاديث النثرية التي ر ويت عنه يف كتاب ّ
ُوهناك كتب أخرى يمكن أن تدرج يف هذا ). هـ٣٥٦ت(األمايل أليب عيل القايل 

ناعة اللغوية يف بعض مناحيها, منها كتاب صفة الصنف, وإن كانت تتعاطى الص
الرسج واللجام, وكتاب األنواء, وكتاب املالحن, وكتاب السالح, وصفة 

 ., وسوى ذلك)٣(السحاب والغيث, وكتاب املطر
ّمن البني أن عناية ابن دريد كانت متوجهة نحو التصانيف اللغوية, وأن  ً َ ّّ ِ ّ

اء اشتغاله باألدب وال سيام الشعر, َفضاء اشتغاله باللغة وفروعها يغلب فض
ّومع ذلك فقد مدحه جل كان «:قال املسعودي.  كلتا الصناعتنية من العلامء يفِ

 وقام مقام اخلليل , وانتهى يف اللغة,ّابن دريد ممن برعوا يف زماننا هذا يف الشعر
عر ّ وأورد أشياء يف اللغة مل توجد يف كتب املتقدمني, وكان يذهب يف الش,بن أمحد

ّ مذهب, فطورا جيزل وطورا يرقّكل ً ٍّحممد بن رزق بن عيل وقال . )٤(»ً ِ ُ
ِكان يقال إن أبا بكر بن د«:األسدي  وقال أبو )٥(»ُريد أعلم الشعراء وأشعر العلامءّ

ُّالطيب اللغوي َابن دريد هو الذي انتهت إليه لغة البرصيني, كان أحفظ الناس « :ِّ ٍ ُ
َوأوسعهم علام وأقدرهم عىل  ً ُشعر, وما ازدحم العلم والشعر يف صدر أحد َ

ٍازدحامهام يف صدر خلف األمحر وابن دريد, وتصدر ابن دريد يف العلم ستني  ٍُ ّ ِ َ
                                                           

 .٢٦−٢٣مقدمة الديوان للعلوي, ص: انظر يف تآليفة) ٣(
 .٥٢٥, ص٤ ج:لمسعوديلمروج الذهب ) ٤(
 .١٩٢−١٩١نزهة األلباء يف طبقات األدباء ص) ٥(
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ّولعل مما يؤيد كالم هؤالء النفر من العلامء, قول ابن دريد نفسه يفصح . )٦(»سنة ّ ّ
ّعن اقتداره عىل ترويض القوايف واستخراج خمبآت املعاين, وأن الشعر  عنده سهل ّ
ّامللتمس مبذول املنال, غري أنه ال حيفل به وال يلتفت إليه كبري التفات  :)٧(يقول. ُ

َّحـــبا الــشعر تـــعظيام أنـــاس وإنــه ٌ َ َُ ً َ ِّ 
 

ِألحـــقر عنــدي مـــن نفاثــة نافــث  ِ ِ َ َُ ُ ْ َ 
 

َوهل حيفل البحر اللغـام إذا غــمى َ ُُّ ُ ِ ْ َ 
 

ــــاره املتالطــــث  ِفـــــطاح عـــــىل تي ِ ُِ ِ َّ ََ َ!  
 

َفل ُو أنني أجشمت نفسـي انـبعاثهَ ْ َْ ِْ ْ َ َُّ ْ َ َ 
 

ــه غامــضات املباحــث  ِألخرجــت من ِ ِ َِ ُ ْ َ ْ َ 
 

ٍأتى ابن دريد يف شعره عىل ذكر مجلة من املوضوعات السائدة يف حينه,  ُ
ويظهر يف . كالنسيب واملديح واهلجاء والرثاء واحلامسة والوعظ واحلكمة

ِأشعاره تباين يف حسن الصنعة الشعرية وإحكا ِم النظم واإليقاع والتصوير, فهو ٌ
ِتارة يصدر عن حس شعري تلمس فيه شخصية ابن دريد الشاعر املوهوب  ٍ ِ َ َ ْ ٍّ ٍّ

ّر الشعر عىل لسانه منساقا لعاطفة أو موقف شعوري مؤثر, ّاملطبوع, الذي يتحد ًٍّ
ٍال يلتفت يف نظمه إىل واسع بحث يف مفردات اللغة من حيث هو عامل هبا, وال 

َف منطق العلم الصارم الذي يتقن تداوله; وبذلك حيفظ عىل الشعر ُّإىل تكل ِ ِ
َشعريته املطبوعة ً لغة وإيقاعا وتصويرا,ّ ً ُومما قد حيمل عىل هذا اللون قوله. ً ُ ّ)٨(: 

                                                           

 .٢٩٧, ص٥ج: معجم األدباء) ٦(
أعطاه احلباء; أي ما يكرمه به : حبا  و. ١٠٥عمر بن سامل, ص: ديوان ابن دريد, حتقيق) ٧(

. املوج: ّوالتيار. ّالزبد: ُّواللغام. يبايل: حيفل  و.ن اجلوائزمن هدايا ونحوها م
ّكبدهتا املشقة: أجشمت نفيس  و.املتالطم بعضه ببعض: واملتالطث ّ. 

امش عىل : املهل, يقال: ُّوالرود. الفتاة التي هند ثدهيا: الكاعب  و.٣٨−٣٧الديوان, ص) ٨(
ٍرود ْ  .ناحيتنا: حوزتنا  و.عىل مهل: ُ
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َوليـلة سامرت عينــي كـواكبــها ْ َ ٍ 
 

ُنادمــت فيهــا الــصبا والنَّــوم مطــرود  ْ ُِّ ُْ 
 

ُيستنبط الراح ما ختفي النفوس وقد ُ ُ 
 

ـــر  ُّجــادت بــام منعتــه الكاعــب ال ُ ُ ْ  ودْ
 

ٍوالـراح تفرت عن در وعن ذهـب ٍّ ُّ 
 

ـــود  ــــدر معق ـــسبـك وال ــــر من ُفالتب ُّ ٌُ ِّ 
 

ِيـا ليل ال تب  ُ َح اإلصباح حـوزتناُ َ ِ 
 

ُولــيحم جـــانبه أعـــطافك الــسـود  َ َ َّ ُ ِ ْ 
 

ء فهو يف هذه األبيات وأشباهها تستجيب قرحيته الشعرية إىل أساليب الشعرا
املطبوعني, فيسمو بلغة الشعر ويرقى بالتعبري عن حمتواه, عىل نحو تظهر فيه قدرته 
اإلبداعية عىل تشخيص املعاين وتصويرها باالستعارات واملجازات والتشبيهات, 

 ,»يستنبط الراح ما ختفي النفوس« و»ِّنادمت فيها الصبا والنوم مطرود« :ام يف قولهك
 .يض إىل أنسنة الطبيعة وتشخيص الفكرة واملعنىّوهي كلها استعارات مكنية تف

ُبيد أنه يف تارة أخرى تأخذه أرحيية العلم وسورة العامل, فيستغرقه البحث  ْ َّ ِ ّ
ّواالستقصاء, وتشده صنعته اللغوية وإعامل العقل, ويتأنى بأزيد مما ينبغي التأين  ّ َ ّ ُ ّ

ُله, فينساق بشعره نحو شعر العلامء الذي تغلب عليه شعرية  النظم املصنوع ال ِ
ّشعرية الشعر املطبوع, ولعل مما حيمل عىل هذا قوله متغزال ُُ ّّ ّ)٩(: 

                                                           

وهو : مجع دمث: الدمائث. حرست وأزاحت: أماطت و. ١٠١−١٠٠ن, صالديوا)  ٩(
: احلقوف. ّدويبات تكون يف الرمل تشبه هبا أصابع النساء: واألساريع. املكان اللني

َّمجع حقف, وهو املعوج من الرمل ّ ْ  .مجع عثعث وهو السهل من الرمل: العثاعث. ِ
قطعة الرمل : الدعص.  اإلزار:املرط و.نبات له زهرة صفراء طيبة الريح: اجلثجاثو

مجع السحائب : الدثائث. الرشب يوما بعد يوم: ّالغب. املستديرة, وأراد هنا عجيزهتا
 .ذوات املطر اخلفيف
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ِأمـاطت لثامـا عــن أقــاح الـدمائث ِ ِ ً ْ َ 
 

ــل أســاريع احلـــُقوف العثاعــث ِ  ِبمث ِ َِ ُ ِ ِ 
 

ًونصت عن الغصن الرطيب سـوالفا   ِ َّ ِ ْ َّ َ 
 

ــون أحـــوى جثاجــث  ــشب ســناها ل ِي ِ َ ْ ُّ ََ ُ 
 

ِوالثت تثنِّي م ُ ٍـرطها دعص رمــلةْ ِْ َ َْ ْ َ 
 

ِّســـقاها جمـــاج الطـــل   َّ ُ ُ ِب الــــدثائثَغـــَ ِ َّ َّ 
 

ّلقد غطى ابن دريد مجال املرأة التي يتغزل هبا بمروط خشنة من املفردات  ِ ٍ ُ ّ
ّاللغوية التي ال يستعذهبا سياق الغزل يف النساء, وال وصف مجاهلن, فليست  ُ

ّ والدثائث, مما هو مأنوس الدمائث واألساريع واحلقوف والعثاعث واجلثاجث
َيف هذين احلقلني الدالليني, اللهم إال إذا كان الشاعر ممن بدوا فجفوا, وليس  َ ّ َّ
ِابن دريد كذلك, إنام الذي حركه إىل إثقال ما حقه التخفيف, وتغليظ ما سمته  ٍُّ ّ ُ
ُالرقة والتلطيف, منزعه العلمي يف معرفة اللغة, ورغبته يف إجالة فكره يف مض ُّ ُ امر ُ

َغرائبها ونوادرها, واستدخال بعضها يف شعره, مما يراه داال عىل استبطانه دخائل  ّ ِ
ِء غوامضها, واستخراج خمبآهتااللغة, واستجال ِ. 

ّ فابن دريد, إذن, يتنازعه يف الشعر منزعان أسلوبيان عامان, أحدمها يرق  ُ ّ ّ
ن صنعته يف علوم فيه وينساق إيل طبعه الشعري وقرحيته الفنية, عىل حني غفلة م

ِّواآلخر خيشوشن فيه وينظمه بعقلية العامل اللغوي والباحث املعجمي, . اللغة ِ ُ
َّفيهيمن منطق العقل والعلم عىل أغلب فضاء الشعر وأساليبه, وعىل نحو أقل ِ ُ ُ 

ِومع هذا كله, فإن شعر ابن . ُ منطق الشعور والوجدان والطبع الشعريينرسب َ ّ ّ
ُدريد إذا ما ق َعر غريه من علامء اللغة, فسوف حيوز قصب السبق, ورن بشٍ

ّوستكون له يف هذا املقام مزية ظاهرة, وغرة واضحة, وذلك جلودة طبعه  ٌ ّ
ًوقرحيته اللذين مها أصالن من أصول شعرية الشعر, وإن غارتا أحيانا حتت ثقل 

 .العقل ومنطقه, واالستغراق يف درس اللغة وعلومها وغرائبها
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٨٠٠

 :يةالظاهرة األسلوب
 معنى الظاهرة األسلوبية يف سياق هذه الدراسة, عىل مفهومني رئيسني يقوم

من ضمن مفهومات عديدة, ترمي إىل تفسري األسلوب أو الظواهر األسلوبية 
أو االنتقاء ) Choice(االختيار : يف النصوص األدبية وغري األدبية, أوهلام

)Selection ( ّيقوم مؤلف النص باختيار ويعني مفهوم االختيار أو االنتقاء أن
ّسامت لغوية حمددة, من بني فائض كبري من اإلمكانات التعبريية املتاحة, ويعمل 

ّوال شك يف . ّعىل إنشائها وتنسيقها وتنظيمها من أجل التعبري عن مواقف معينة
ّأن جمموعة االختيارات اخلاصة بمؤلف معني هي التي تكون سامت أسلوبه  َ َّّ ُ ّ َّ

ّثم إن دراسة هذه االختيارات . )١٠(ًي جيعله خمتلفا عن اآلخرينالتعبريي الذ ّ
ّوحتليلها يف إطار ثقافة املؤلف وحياته األدبية والنفسية, يمكن أن يفرسا غري  ّ
قليل من دواخل الشخصية اخلفية, ومنازعها النفسية املقنّعة, ومضمراهتا 

الختيار األسلويب عند ّالثقافية واملعرفية, وغري ذلك مما قد تشري إليه مسالك ا
 الذي يذهب )Micheal Riffaterre(ُيلفى لدى ميشيل ريفاتري : وثانيهام. ّاملؤلف

قارئ ًإىل تفسري األسلوب انطالقا من تأثريه الضاغط عىل حساسية ال
ّإن األسلوب هو : واألوضح واألخرص أن يقال« :ّواستجابته, فيعرفه بقوله

 سلسلة األلفاظ عىل انتباه القارئ, بحيث ّاإلبراز الذي يفرض عنارص معينة يف
َّال يستطيع حذفها دون أن يشوه النص, وال يستطيع ترمجة  رموزها دون أن جيدها ّ

ًمهمة ومميزة  ّ ً ّ وإذا كانت اللغة عنده جماال للتعبري, فإن األسلوب جمال لإلبراز )١١(.»ّ
                                                           

 . ١٢٥−١٢٤نحو نظرية أسلوبية لسانية صو. ٢٣دراسة لغوية إحصائية ص:  األسلوب)١٠(
 .١٢٥ ص معايري لتحليل األسلوب)١١(
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٨٠١

ِّومن البني أن وجهة النظر األوىل تعترب املؤل. )١٢(والتأثري ّ َف يف تعريف األسلوب, ّ
ومها وجهتان تكمل الواحدة منهام األخرى, إذ لوال . واألخرى تعترب القارئ

ّاختيارات املؤلف وإحلاحه عىل استدعائها عىل نحو يربزها ويمنحها سامت تأثريية 
ّخاصة, ملا اسرتعت انتباه القارئ وتسلطت عليه ّومثل هذه املؤثرات األسلوبية . ّ

ّالقراءة احلالية الوقوف عىل بعض مظاهرها كام تتجىل يف شعر هي التي ستحاول  َ ّ
 .ابن دريد, واالجتهاد يف مقاربتها وتأويلها

   :  ظواهر أسلوبية من غريب اللغة−١
ُلعلامء اللغة نوادر يف هجاء أندادهم, ال سيام إذا انتقص الواحد من علم  ُ

. رفة والسطو عىل اآلخرينّاآلخر, ورماه يف بضاعته العلمية بالضحالة وقلة املع
ًوقد اهتم ابن دريد خصومه بيشء من ذلك حماسدة ومنافسة, ومن بني هؤالء  ً ُ ٍَ َ ّ
ٍالنحوي نفطويه, والباهيل اللغوي الذي عرض ابن دريد به يف قصيدة طويلة,  ُِ ُّ ُّّ ُّ َ ْ
َحشد فيها مجعا كبريا من غرائب اللغة التي خيترب هبا علم الباهيل, ويسرب قدرت ُ َِّ ً ه ً

ّعىل فك معمياهتا ًويف مثل هذه القصائد اللغوية يغدو الشعر مرجعا لغريب . ّ ِ ِ
ًاللغة ومهجورها, ومعجام لنوادرها ومبهامهتا وهي من طوال القصائد يف . ِ

ًالديوان, إذ يبلغ عدد أبياهتا ستة ومخسني بيتا  :)١٣(ّومما جاء فيها قوله. ً
                                                           

 .٨٥إجراءاته صمبادئه و:  علم األسلوب)١٢(
القالدة التي توضع يف عنق : والساجور. رأس النخلة: اجلامور و. ١٤٦الديوان, ص) ١٣(

. ولد الذئب: النهرس و.الصف: والزردق. الطريق مثل السطر: والسكة. الكلب
 .واخلرنق ولد األرنب. خيتل ويطلب الغفلة: ويأدو. نبات أو شجر: واهليرش

. ايش اإلبل, أي صغارها وهي اخلسيسة منهاحو: والدهداه. الباطل: الدهدنو
 .الواسع الشدق: واهلدلق. الكثري األكل: واهللقامة
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٨٠٢

َّومـــا اجلـــامور والـــسـاجو ُ 
 

َّر يف الــــــسكة  ِ ْ فـــــــالزردقُ َ ْ َّ 
 

َومـــــا النَهـــــرس يف اهليـــــشـ ْ ُْ َ 
 

ـــــق  ـــــة اخلرن ـــــأدو غفل ْر ي ِ ِْ َ 
 

ْومـــا الــــدهدن والــــدهدا َْ ُ ُُّ 
 

ـــــــدلق  ــــــــهلقامة  اهل ْه وال ِ ِْ َ ْ ِ ُ 
 

ّإن أظهر مؤرش أسلويب يف متن هذه املرسلة الشعرية, يتجىل يف معجمها  ِ ّ ٍ ّ َ َّ
ّاالطراد يف املتن كلهِّاللغوي النادر االستعامل عىل هذا النحو من الكثافة و ّوملا . ّ

ُكان موضوع املرسلة اهلجاء والتعريض, وكان املرسل واملرسل إليه كالمها من  َُ ْ َِ ُ
ٍعلامء اللغة, وبينهام مالحاة ومنازعة, كان من األجدى البن دريد أن يسلك  ٌ

َمسلكا لغويا يتحدى به خصمه بام حيسن معرف ّ −َه, ويتقن صنعته; لتكون الغلبةَتً
ًبرهانا حاسام عىل إسكات اخلصم والظهور عليه − كانتإن ً. 

ِوتكشف األسلوبية اإلحصائية لقوايف الشعر يف ديوان ابن دريد, مدى  ُ
ِاستغراق مرسالته الشعرية يف اسرتفاد القوايف ذوات الروي النادر وغري املعهود  ّ ِ ِ ِ ِ

 ٌ وواحدةٍ قافيةُةئمّفثمة . ٌيف الشعر العريب,  سواء يف موضوع اهلجاء أم يف غريه
ِهثاهث وكثاكث ورشائث ونبائ« : من غريب اللغة, منها, أغلبهاّبروي الثاء ِ َِ َ َ ِ ث َ

ِوأواعث ومثائث وحفافث ِ َِ َ ّون بروي الطاء, لعل من ٌ وتسع وأربع)١٤(»...َ ّ
َعطوط والشميط وإعليط واملطيط و« :غريبها ْ َِ ْمعلوطَّ َ ومخس عرشة )١٥(»...َ ْ َْ

ِأرعاظ وأوشاظ وكظاظ« :ّبروي الظاء, منها ْ َ ومخس ٌئة  أي بام جمموعه م)١٦(»...َْ

                                                           

 .  ١٠٣−١٠٢الديوان, ص) ١٤(
 . ٩٩−٩٨الديوان, ) ١٥(
 .٦٣الديوان, ص) ١٦(
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٨٠٣

ِّ قافية من أصل ألف واثنتني وسبعني قافية, هي جمموع قوايف الديوان كله وستون ِ ٍ ً
ِّأما نسبة روي الثاء وحده إىل جمموع الديوان فهو . خال املقصورة وإذا % ٠٩٥,٠ّ

لعريب الكبرية, من مثل ديوان ُقورنت هذه النسبة بنظريهتا يف أحد دواوين الشعر ا
ّابن الرومي املعارص البن دريد, فإهنا ستفوقها  ِّ ٍبقدرِ ْ , ُّ كبري, فقد بلغ روي الثاءَ

 ,ئتني وثامنني روياِّريبها, يف ديوان ابن الرومي, م من مأنوس اللغة ال من غوأغلبه
ِمن أصل ثالثني ألفا ومخسم ًئة ومخس عرشة قافية, أي بنسبة تسً َ َ ْ َْ , %٠,٠ ٠٩١اوي ٍ

ًوهذا يعني أن ما ورد من روي الثاء يف ديوان ابن دريد, يبلغ نحوا من عرشة  ٍّ ِ ّ
ّأضعاف ما ورد يف ديوان ابن الرومي َيمكن أن يشار يف هذا السياق إىل أن املتنبي و .ِ ّ ُّ

َمثال مل يستعمل روي الثاء يف ديوانه, مع أن حجمه يبلغ ستة أضعاف حجم ديوان  َّ َّ
ّ, ويف هذا املؤرش األسلويب عالمة بينة الداللة عىل أن د عىل وجه التقريبابن دري ٌّ ِّ ِ ّ

َّابن دريد كان معنيا باسرتفاد متن لغوي منتقى وخمصوص, ليدل به عىل غزارة  ٍ ً ّ ٍَ
ِمرجعياته اللغوية, وعمق استيعابه هلا, وقدرته السامقة عىل إضفاء الطابع الشعري  ِ ّ

  .ًغرابته وندرة تداوله, مستثمرا متن القصيد يف ذلكِّعىل املتن اللغوي عىل 
ِّفهل يمكن التخمني يف ضوء القراءة الثقافية هلذا امللمح األسلويب, الذي  ُ

َه النسق الغائر يف ال وعي ئّغريب والنادر, بأنه خيفي يف وراُّيلح عىل استدخال ال
َمثل يف مفهوم الفحولة الذي يتقنّع بأتالعقل العريب, وامل ُقنعة شتى, منها أقنعة ِّ ّ

َالقول الشعري ومجالياته, وهو ما دفع النقاد القدماء إىل إطالق صفة الفحولة  ّ ِِّ
ّعىل بعض الشعراء ? وهل يمكن القول يف حالة ابن دريد إن من وظيفة متنه  ٍ ِ ُ
ّالشعري أن يكون منصة إشهارية ملتنه اللغوي النادر االستعامل? وأن هذا املتن  ًِّ ِّ

ً هو املقصود باإلشهار, وأنه يمثل نسقا ثقافيا يضمر وجها من وجوه ّاللغوي ّ ّ
 الفحولة اللغوية املقنّعة بقناع املتن الشعري? 
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٨٠٤

ّ ظواهر أسلوبية من علوم النحو والرصف−٢ ّ: 
ُيندرج يف هذا املؤرش األسلويب لغة النحو ولغة الرصف اللتان يستدرجهام  ُ ِِّ ُ ّ

ًابن دريد, ويوجههام توجيها ً شعريا حممالُ  بمعاين اهلجاء والتعريض, ومن ذلك ّ
ّقوله هيجو بعض النحويني َ ُ)١٧(: 

ــــــا ْعفظــــــري إنـــــــا اختلفنَ َ َْ َ ّ ُ ْ ِ 
 

ِيف الفعـــــل مـــــن فـــــاعلني  ْ َ ِ َِ ِ ْ 
 

ــــــــثنَّى َفــــــــقال قــــــــوم ي ُ ٌ 
 

ِلــــــــــجمعنا اهلــــــــــَمزتني  ْ ْ َْ َ ِ َ 
 

ّوقـــــــال قـــــــوم  يعــــــدى َ ُ ٌْ َ 
 

ِبمـــــــــُلتقى الــــــــسـاكنَني  ْ ِ ْ 
 

ُوأنـــــــت أعـــــــلم  ِ  منّــــــاَ
 

ــــــــــن  ــــــــــذا وذاك  وذي ِب ْ َ 
 

ٌألنـــــــك الــــــدهر فـــــــِعل ْ َ َّ َّ 
 

ـــــــهتني  ـــــــن ج ــــــل م ِيعت ْ َ ََ ْ ُِ ُّ 
 

ُوثمة مقطعات شعرية أ ٌ ّ ِّر, خرجت عن سياق اهلجاء إىل سياق تعليمي يف َخّ ُ
 ُّ, تستوطن فيه مواداً حمضا تعليميً الشعر نظامَغدوباب من أبواب علم الرصف, لي

ّه يف ذلك ثالث مقطعات ذكر يف أوالها ما يذكر من ول. ٌلغوية رصفية بحتة َ ُّ
َّاألعضاء وال يؤنث, ويف ثانيتها ما يؤنث وال يذكر من األعضاء, ويف ثالثتها ما  َّ َّ

َّيذكر من األعضاء ويؤنث  :)١٨(ومن األخرية قوله. َّ

                                                           

ْعظري أو «ولعل الصوب . ة يف كتب اللغةهذه الكلمة غري وارد  و.٧٥الديوان ص) ١٧( َ ِ
ْشنظري َ ْ الديوان بتحقيق العلوي, : انظر. د, وهو السيئ اخللق وكالمها بمعنى واح»ِ

 .١١٠ص) ٢(حاشية رقم 
 .١٤٤−١٤٣الديوان, ص) ١٨(
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٨٠٥

ُ جارحــات عــددهتاوهـــذي ثــامين َْ َ ٍ 
 

ـــــر  ـــــينا تذك ــــا وح ـــــؤنث أحيان ُت َّ ُ ً ًّ 
 

ُى والعنْق واإلبط والقفاُلسان الفت ُ ُ 
 

ـــذكر  ـــتن والـــرضس ي ـــه وامل ُوعاتق َ ْ ُُ ُ ُ ُْ ِّ ْ َ ِ 
 

ُوعنـــد ذراع املــــرء تــــم حـــساهبا َّ ِْ ِ 
 

ُفأنــــث وذكــــر أنــــت يف ذا مـــــخري  َّ ْ ِّ ْ ّ 
 

ٍّكـذا كـل نحـوي حكـى يف  كتابـه ّ 
 

ــؤخر  ُســوى ســيبويه فهــو عــنهم  م َّْ ُ ِ 
 

ِيرى أن تأنيـث الـذراع هـو الـذي ِّ َ َّ 
 

ُتــذكري يف ذاك منْكــرأتــى ويــرى ال  َُ َ 
 

ّوأما مقصورته فهي مشهورة, وهي قصيدة طويلة ينتهي روهيا باأللف   ّ
وهي .  يف العربية املقصورة األسامءًوقد استعمل فيها قريبا من ثلث, املقصورة

ًختتلف اختالفا كبريا, يف بنيتيها الفنية واملوضوعية ّ عن سائر املقطعات ,ً
ت عىل كثري من األمثال السائرة, واألخبار النادرة, ّالتعليمية; إذ إهنا انطو

 يف بنائها الفني منحى الشاعر نحووهو ي. )١٩(واحلكم البالغة, واملواعظ احلسنة
املنهمك بإبداع الصورة الشعرية ال بالنظم فحسب, ويف اآلن ذاته جيعل من 

ًروهيا مدخال  ّ عامً للباحثني عن األسامء املقصورة, ومريدي حفظها, فضالّ
أدرجه يف متنها; وبذلك يكون قد حفظ عىل املقصورة رونقها الشعري وهدفها 

 .التعليمي, دون أن يطغى أحدمها عىل اآلخر
َوله متن شعري آخر يقارب متن املقصورة يف خروجها عن النمط التعليمي  ٌُّ

ِاملحض, بيد أنه ال يضاهيها يف مجالياهتا األسلوبية مبنًى ومعنًى وإن وهذا املتن, . ّ
ّكان ذا منحى تعليمي, ال يفارق شعرية الشعر مفارقة كلية, ويرجع ذلك إىل  ًّ َ

                                                           

 .٨رشح مقصورة ابن دريد ص) ١٩(
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املسلك الذي سلكه ابن دريد يف تشكيل مبناه اللغوي واإليقاعي والداليل 
ٍوالتصويري, من حيث هي مؤرشات أسلوبية حتيل إىل موسوعة ابن دريد  ِ ٌ ّ

ّاللغوية, وإىل قدرته عىل الترصف بموادها التعليم ِية عىل نحو يضفي عليها ّ
 .َمسحة شعرية, فيها لون من العذوبة والرشاقة

ِّيقع هذا املتن الشعري يف سبعة ومخسني بيتا عىل روي اهلمزة, وفيه جيمع  ًُّ َ ٍ
ٍعددا كبريا مما يمد من األسامء ويقرص, مصنّفا إياها يف أبواب هي ّ ُ ُ ًً ْ ّ َ ّ ُباب ما يفتح : ً

ّأوله فيقرص ويمد واملعنى َ ُ ُ ّ خمتلف, وباب ما يكرس أوله فيقرص ويمد واملعنى ُّ ُ ُ ّ ُُ
ُخمتلف, وباب ما يكرس أوله فيقرص ويفتح فيمد واملعنى واحد, وباب ما يفتح  ُ ُ ُ ّ ُُّ ُ
ّأوله فيقرص ويكرس فيمد واملعنى واحد, وأخريا باب ما يفتح أوله فيقرص  ُ ُ ُ ًّ ُّ ُ

ّويكرس فيمد واملعنى خمتلف  :)٢٠(لّومما قاله يف الباب األو. ُ
َّال تــــــركنن إلـــــــى الـــــــهوى َ 

 

ِواذكـــــــــر مفارقـــــــــة الــــــــــهواء  َ َ َ ْ ُ 
 

ــــــرى ــــــصري إىل الث ـــــــا ت ّيوم ًُ 
 

ــــــــــثراء  ـــــــــريك بال ـــــــــوز غ ِويف َّ ُ ُ 
 

ــــا ــــغري يف رج ــــن ص ـــــم م َك ٍْ 
 

ـــــــــــرجاء  ـــــــــــر ملنْقطــــــــــع ال ِبئ ّ ِ ِ َِ ُ ٍ 
 

َّغطــــــــى علــــــــيه بالـــــــصـفا ّ 
 

ـــــــــصفاء  ـــــــــودة وال ِأهــــــــــل امل ِ ّ ُ 
 

                                                           

ُالروح الذي يمأل الفضاء: واهلواء. ميل النفس: اهلوى. ١٣٨الديوان, ص) ٢٠( ْ : الثرى و.َّ
األمل يف املستقبل : لرجاءوا. جانب البئر: الرجا و.املال والثروة: والثراء. الرتاب

: والصفاء. ر العريض األملسجمفردها صفاة, وهي احل: الصفا و.ضد اليأس
 .االنبساط واالنرشاح
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ُّويتأتى احلكم النقدي عىل هذه اهلمزي ْة من حيث إضفاء مسحة شعرية ّ َ ُ ِ
ُعليها, مما يرتاءى فيها من تضافر مستويات أسلوبية ثالثة, يستقرأ أوهلا يف اختيار  ّ ُ ٍ ٍ ّ
ًإيقاع عرويض قصري هو جمزوء الكامل, ولعل يف هذا االختيار ختفيفا عىل  ِ ّ
َالشاعر من مشقة استطالة العبارة التي قد تستتبع تصنّع املعنى يف مثل هذا  ُ ّ
ّالسياق, فال ينزلق إىل مزالق التكلف الزائد والنظم اللغوي املجرد ; وذلك أنه  ّ ِّ ِ ّ
ًألزم نفسه بالزمني اثنني, الالزم األول أن يذكر يف صدر البيت الواحد نوعا من  ّ ِ َ
ٍاألسامء املقصورة, ثم يردفه يف موقع القافية من العجز باسم آخر جمانس له يف  َ ٍّ ُ َ

وهكذا يفعل يف سائر األبيات, .  املعنى, وهو الالزم الثاينٍحروفه, وخمالف له يف
ّحيث يأيت باسمني جديدين يف كل مرة ّوهو نمط من أنامط رد األعجاز عىل . ّ ٌ

ًالصدور يف علم البديع, فضال عن كونه يمثل نمطا من أنامط اجلناس الناقص,  ّ
 .َصنَّفان يف ضمن ظاهرة التكريرُوكالمها ي

ّات األسلوبية يتجىل يف حرص الشاعر عىل اإلفالت من وثاين هذه املستوي ِ ِ
حقل املعاين الرصفية ذات اإلنشاء التعليمي املحض, وإنشاء املعاين الشعرية يف 
األبيات, وأقصد باملعنى الشعري ههنا ما يبدعه الشعراء يف قصائدهم من 

احلكمة واملدح والرثاء والغزل وسوى ذلك, وقد وتصوير ملعاين الوصف 
وبذلك . ُتملت أغلب أبيات اهلمزية عىل معاين النصح واإلرشاد واحلكمةاش

ِّيكون قد انزاح بنظم القصيدة عن املعنى التعليمي املحض إىل مقاربة املعنى 
 .الشعري
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ِأما ثالثها, فيبدو ظاهرا يف نظام اإليقاع وهندسته الصوتية املتكرر يف  ّ ً ّ
ٍاألبيات, نتيجة لتعاقب ألوان متباينة م ٍ ُن التجانس الصويت, الذي تضفيه أزواج ً

ِاألسامء املقصورة املوزعة بانتظام عىل صدر كل بيت وعجزه يف القصيدة ُ َ ّّ ِ    . 
 :ظواهر أسلوبية من بدائع البديع وهندسة اإليقاع −٣

ّثمة ألوان من الفنون البديعية يف شعر ابن دريد, تتصل بموهبته الشعرية  ٍ ِ ّ ّ
ِّ الفنية, وتكشف عن اتساع معرفته باملعجم اللغوي, وخربته اإلبداعية وصنعته

ً مرنا يف اختيار املفردات املنشودة, إلنشاء أبنية شعرية ذات ًالذي يتيح له جماال
ٍأنساق بديعية خيرتعها اخرتاعا, ويبدعها عىل نحو يلزم فيه نفسه بتقييدات, يف  ً

ّغ مبلغ ابن دريد يف تضلعه ن بلَسن ارتيادها ومكابدهتا إال مُاملبنى واملعنى, ال حي
 . من اللغة, وإتقانه لعلوم اللسان, واستبصاره بقرض الشعر ومذاهب الكالم

ًوترتبط هذه األنامط البديعية املخرتعة عند ابن دريد ارتباطا عضويا بمسار 
َّالقيم الصوتية واإليقاعية; إذ إن احتباكها يف متنه الشعري, هو الذي يضفي عىل 

ََ إيقاعيا إضافيا مستمدا من لون البديع نفسه وجرسه املوسيقيًموسيقاه نغام ّومما . ُ
 :يدخل يف ضمن هذه األنامط ما يأيت

 :  حمبوك الطرفني
ٍئة وستة عرش بيتا, أنشأها عىل هيئة مربعات يقع هذا النمط األسلويب يف م ٍّ ً َ َ َ َ

ًعىل حروف املعجم, وجعل لكل مربعة, أو أربعة أبيات, حرف ِ ّ َا يلتزم ذكره يف ِّ
ّمطلع البيت ويف آخره, وبذلك يكون للبيت الواحد رويان اثنان, أحدمها يف 
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َويسمى هذا النوع البديعي حمبوك الطرفني. البداية واآلخر يف النهاية ُّ َ ُْ , ويبدو )٢١(ُ
ُأن ابن دريد هو أول من اخرتعه واستعمله يف الشعر ّ ٍَ ِومن ذلك قوله يف مربعة . ّ َّ ُ

 :)٢٢(ء, وهي من الطويلحرف الثا
ٌثوى بني أثناء احلشا منك لــوعة ْ َ َ َ ِ 

 

ــث  ــو يعب ـــجد بنفــيس شــوقها وه ُي َُ ْ َ ْ َ ُّ ِ 
 

َثللت اهلوى إن كنت أكره قــربه ُْ َُ ُ ُ ْ 
 

ُعلــــى أنـــه الــــداء الـــذي ال يلبـــث  َّ َُ ُ َّ َّ 
 

ــا َبهثنى قل ــت عـــنه طرفه ـــام ثنَ َ ل َْ ّْ 
 

ــه تفــرث  ُعــىل مــضض أحــشاؤه من ُْ ََ ٍ َ 
 

َفون إن دعا ماءها اهلوىي بجِثق َ ْ ٍ 
 

ُبذكــــرك يومـــا أقبلـــت ال تــــمكث  ِّ َ ًُ ْ َ ِ ِ 
 

 :)٢٣(ّويقول يف مربعة حرف الفاء, وهي من الكامل
ُنن عــىل دعـــص تــألق فـــوقهفــ ٌَ َ َّ ٍ ِ 

 

ُبــدر يــيضء بـــه الظــالم  العــاكف  ِ ُ ُ ٌَّ 
 

ـــاق ــرسبلَف ـــل م ــنُه, وك ٍت حماس َ ُْ ُ ُّ ْ 
 

ــف  ـــداه واق ــى م ـــن أدن ُباحلــسن ع ُ َ ُِ 
 

ُ بدت شمس النَّهار ووجهـهإذاف ُ ُ َِ ْ َ 
 

ُرجعــت ولــون النّــور منهــا  كاســف  ِ ِ ُ ْ َ َ 
 

ُفــرد املحاســن ال يقــوم   ِْ ِ ُ ِبوصــفهَ ِ 
 

ـــة واصــــف  ــــلغ النِّهاي ـــدا وإن ب ُأب ِ َ ْ ًَ 
 

َّواملتأمل يف هذه املربعات التي ينظر إليها عىل أن كل واحدة منها قائمة  َّ ُ ّ ّ
ُّ قد حيمله تأمله عىل −ختالف الروي والبحربنفسها منفصلة عن أختها, باعتبار ا

ُاقرتاح ترتيب جديد هلا, بحيث تكون متصلة متتابعة بال فواصل, وكأهنا نظمت  ّّ
ًعىل نسق قصيدة واحدة, عندئذ تستحيل هذه املربعات قصيدة طويلة يف  ٍ

                                                           

 .٣١٠, ص٣ ج: تاريخ آداب العربية, مصطفى صادق الرافعي) ٢١(
 .ّتتفتت: تفرثو .٤٢الديوان, ص) ٢٢(
َ كفل املرأةاَّشبه هبُي. قطعة من الرمل مستديرة: الدعص و.٤٦الديوان, ص )٢٣( َ. 
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ًّموضوع الغزل والعشق وشؤوهنام, مبنية عىل تسعة وعرشين رويا; أي عىل عدد 
ّبيات روي موحد, وتكون, ّملعجم باعتبار الالم ألف, لكل أربعة أحروف ا ٌّ
ُ ذلك, متنوعة البحور; ألن املربعات نظمت عىل أبحر خمتلفة كام ىلفضال ع ّ

ًوإذا ما نظر إليها هبذا االعتبار, علم كم كان ابن دريد سابقا عرصه يف . ّتقدم ُ ُ
ًمضامر اإلبداع الشعري, وعلم أيضا كم كان قادرا ع ًىل االخرتاع, وحاذقا ً

 .لصنعته الشعرية
   : ذوات القوايف

ُوهو نمط أسلويب ثان أنشئ عىل نوع آخر من البديع, يعرف بغري مصطلح َ ُ ٍ, 
ُ الشاعر إىل إنشاء قصيدته َدِوهو أن يعم. م وذوات القوايفَءالترشيع والتو: منها

ُ خارجية وهي القافية ٍعىل اعتبار وزنني من األوزان الشعرية, وعىل قافيتني, قافية ٍ
فإذا وقف القارئ عىل القافية األوىل . املعروفة يف هناية البيت, وأخرى داخلية

ِوقف عىل شعر كامل املعنى مستقيم اللفظ, وإذا وقف عىل الثانية; أي القافية  َ
ًالداخلية, وحذف ما بعدها, صار الشعر عىل وزن آخر, وكان شعرا مستقيم  َ

ّي إن القصيدة تنطوي عىل قصيدتني, وربام انطوت عىل ثالث أ. ًاملعنى أيضا
ُقصائد إذا بنيت عىل قو ّوهذا التوشيح إنام « :ِّويقول صاحب الطراز. ٍاف ثالثَ

َيقع ممن كان يتعاطى التمكن من صناعة النظم, عظيم الرباعة يف ذ َ ُّ ًلك مقتدرا ّ
ابن دريد التي مل ّولعل هذا النوع من خمرتعات . )٢٤(»عىل كثري من األساليب

                                                           

 . ٧١−٧٠, ص٣ ج: كتاب الطراز)٢٤(
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ًيسبقه غريه إليها, وتقع قصيدته يف ثامنية وثالثني بيتا, منها قوله ٍ)٢٥(: 
ْسـدكت يمينُـك باألعــنَّة واألسنــْ َ ِ َ 

 

ــك زور  ــادي عن ـــل فاألع ــة واملناص ُن ُ َ 
 

َ يلقى املـسـاعر منـك فــيَّفكـأنام ُ ِ َ َ 
 

ــسـور  ــه  ي ــردى في ــل وال ـــج القناب ُره ُ َّ ََ َ 
 

ـــعثر ــا ب َليث َّ ًَ ــصــدِ ــروغ وال ي ْ ال ي ُ َ ُ 
 

ُد عــن اجلحافــل حــني ينخــزل اجلــسور  ُ َ ُ ِ ِ ُ 
 

ـــ ــاء ســموا بــك يف ذرى  الـ ُهللاِ آب َ َ ٌ 
 

ُعــز األطـــاول حــني ال يــسمو الفخــور  ُ َ ِ ِّ 
 

َحلـوا ببيتك ِ ْ َ َِ ُ م لعـال فـوق الــغواُّ ْ ِ 
 

ــور  ــك صـ ــالنُّجوم إلي ُرب والكواهــل ف ُُ ِ ِ ِ 
 

ِّبنيت القصيدة عىل الكامل التام, ٍُ وجعل ابن دريد فيها رويا داخليا يف ُ
ِبيات هو روي الالم, فإذا وقفتأعجاز األ ّ القراءة عليه وحذف ما بعده, تولدت ُّ َ ُُ

ٍّقصيدة أخرى مستقيمة املعنى من القصيدة األم عىل وزن جمزوء الكامل وبروي  ِّ ُ ٌ
 :ُجديد, وتكون األبيات اجلديدة عىل النحو اآليت

ْســــدكت يمـــينُك َ ِ ـــَ   باألعــنْ
 

ْنـــــــة واألسنـــــــَّة واملنــاصـــــــل  َ 
 

ــــســا ـــــقى امل ـــــَام يلـ َفكـأنـ َ ّ 
 

ْعــر مـــنك فـــي رهـــج القنابــل  َ َ َُ ِ 
 

                                                           

سدك  و.٩٠−٨٥ ص رشح مقصورة ابن دريد للخطيب التربيزي: القصيدة ملحقة يف) ٢٥(
 .مجع أزور, وهو املنحرف: والزور. مجع منصل, وهو السيف: واملناصل. لزمه: به
: القنابلو. الغبار: والرهج. مجع مسعر, وهو الفارس الذي يوقد احلرب: املساعرو

: واجلحافل. اسم موضع: عثر و.يثب ويعربد: ويسور. مجع قنبلة, وهي مجاعة اخليل
م   و.مجع أطول, وهي وصف للذرى: األطاول  و.مجع جحفل, وهو اجليش الكبري

مجع : والكواهل. مجع غارب, وهو مقدم الظهر: والغوارب. أي من العال: العال
 .ومفردها أصور. ائالت املشتاقاتامل: والصور. كاهل, وهو ما بني الكتفني
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٨١٢

ـــــ ــــــثا بـعث َّلـيـ ًَ ــــــروـِ  َر ال يــ
 

ــــل  ــــصــد عـــــن اجلحاف ْغ وال ي ّ ُ َ ُ 
 

ــــــوا ــــــاء سمــ ــــــه آبـــ َللـ َ ٌ ِ ّ 
 

ْبــك فـــي ذرى الـــعز األطـــاول  ِّ ُ 
 

ــــك ــــوا بـبـيت َحل ِ ْ َ َِ ــــالُّ ُ م لـعـ ْ ِ 
 

ْفــــوق الــــغوارب والكـواهــــل  ِ ِ 
 

 :ظاهرة التكرير
ّوأما الظاهرة الثالثة فتلحظها العني يف سمة التكرير, التي تبدو سمة 
ًأسلوبية ضاغطة عىل كل من الشاعر واملتلقي, فالشاعر ينساق إليها مستجيبا  ّ

ة, وهي, بالنظر إىل لدواعيها املقامية والشعورية والعاطفية واجلاملية واإليقاعي
ًاملتلقي, تعد منبها أسلوبيا ال يني يطرق وعيه ويسرتعي انتباهه ويثري تساؤالته ِّ ّ .

ُوهي سمة مندرجة يف غري قليل من قصائده, خال ما وجد يف القصائد السابقة 
ّ تتجىل فيام يسبغه )٢٦(وللتكرير فوائد ومزايا. ّالتي سميت بتسميات بديعية أخر

 مرهونة لشعري من قيم صوتية مجالية, وفيام يضمره من قيم دالليةعىل اخلطاب ا
ّوقد تنوعت عنارص التكرير الصوتية . مواضعهبسياقات موارده واختالف 

واللغوية عنده, فمنها ما كان يف تكرير احلرف, ومنها ما كان يف تكرير اللفظ 
 .  الرصفيةومشتقاته, ومنها ما كان يف شبه اجلملة واجلملة والرتكيب والبنى

ّومما يسرتعي النظر أن تكرير العنارص اللغوية قد ينتظم يف البيت أو األبيات  ّ
ًانتظاما عىل نحو خمصوص, يدعو املتلقي إىل تلمس أثر التفكري العلمي, ومنزع 
ًالعقل املنطقي سربا وتقسيام لدى ابن دريد, وكيفية تأثريمها تأثريا ال شعوريا يف  ً ً

                                                           

 .٨٧−٧٨ صالتكرير بني املثري والتأثري: ّ انظر يف مزية التكرير وتفصيل أغراضه)٢٦(
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٨١٣

وقد يفي . ير, وسواها من مظاهر الصنعة الفنية يف الشعرصياغة أشكال التكر
 :)٢٧(بغرض التدليل عىل ذلك قوله

ـــــه ـــــل أخـــــره عقل ُكـــــم عاق ُُ َ َّ ٍ 
 

ــــــه  ُوجاهــــــل صــــــدره جهل ُ َُ َ َّ ٍ 
 

َحيث نسق التكرير نسقا بديعيا ذا سمتني, األوىل ِ ً : َّتناظرية, واألخرى: ُ
ًنى رأسا عىل عقب, فالسمتان َّتقابلية, مع اعتبار املفارقة احلاصلة من قلب املع

َّالتناظرية والتقابلية ماثلتان يف املبنى, ولكنّهام معكوستان يف امل عاقل «: فقوله. عنىَّ
ً تناظرا تاما من حيث الرتكيب »َّجاهل صدره جهله« :يناظر قوله »َّأخره عقله

ُّاجلميل ومواقع عنارصه اللغوية, ومن حيث البنية الرصفية, والبنية ال ِ ْ . عروضيةُ
ًومها, أيضا, متقابلتان بديعيا تقابال َّ ضديا تاما, ثم إن كل قول منهام ينطوي عىل ً َّ َّ

َّعىل أن بؤرة املفارقة املركزية التي . ّمفارقة يف املعنى عىل وجهي املقابلة والتضاد
ًأنشأت شعرية البيت متثل يف اجلملتني املتناظرتني واملتقابلتني تقابال ُ َُ  »َّأخره« :ا ضديْ

 .ّ إذ لو وقعت الواحدة مكان األخرى, لسمج القول وانتفت شعريته»َّصدره«و
 :     )٢٨( يف شكل آخر من التكريرقوليو

َجهلت فعاديت العلوم وأهلهـا   َْ َ َْ َ َِ 
 

ْكذاك يعادي العلم من هـو جاهلـه  ُُ ِْ َ ِ. 
 

اهله, جهلت وج: وفيه ينتظم املبنى عىل التكرير االشتقاقي احلاصل بني
ًوجيعل املعنى معلقا تعليقا سببيا بني اجلهالة . وعاديت ويعادي, والعلوم والعلم ً َّ

  ... وعداوة العلم

                                                           

 .٣٤الديوان, ص) ٢٧(
 .٣٤الديوان, ص) ٢٨(
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٨١٤

وقد ورد يف . ومن شواهد التكرير, تكرير لفظ املضاف يف تركيب اإلضافة
ّ مرات, ومرأربعّمقطعة  وليس . ً ورد مفردا بغري إضافة, وهو لفظ العقلتنيّ

 يشري إىل تأثري النزعة العقلية الالشعورية سالفقناه من كالم ّذلك ببعيد عام س
ّمما ال جدال فيه أن تكرير لفظو. يف صنعة ابن دريد الشعرية َّ ست مرات »عقل« ّ

ّيف مخسة أبيات, جيعله دالة مركزية ذات حضور مهيمن يف النص, يتوخى منها  ُ ّ َّ
َّثم إن ابن . العقل وحماسنهالتأثري يف املتلقي, وخلق استجابة عقلية تؤمن بقيمة  َّ

ْدريد يبني مقطعته بناء عقليا إذ يفتتحها بتقرير خري العقل عىل سائر اخلريات, ثم  ْ ًَ ِ َ
وأسلوبه يف هذه . يرشع باالستدالل عىل صحة تقريره يف األبيات الالحقة
ّأن يورد املتكلم «:ّاملقطعة يلتحق بام يسميه البالغيون باملذهب الكالمي, وهو

 :)٣٠(يقول. )٢٩(»ّ ملا يدعيه عىل طريق أهل الكالمةّحج
ِوأفـــضل قــسـم ْ َ ُْ ُ اهللاِ للمــرء عـــقلهَ ُ ْ َ ِ ْ َ 

 

ْفلـــيس مـــن اخلـــريات يشء يقاربـــه  ُ ُ َ َِ ٌ ِْ 
 

ِفزين الفتى يف النّاس صحة عقله ِ ُ ََّ ُ ِْ ِ َ 
 

ـــه مكاســـبه  ْوإن كـــان حمظـــورا علي ُ ِ ً 
 

ٍيعيش الفتى بالعقل فـي كل بلدة َ ْ َِّ ِ ُ 
 

ــل  ــهِعــىل العق ــه وجتارب ْ جيــري علم ُ ُِ َ ُ ْ ِ 
 

ِويزري به فــي النّـاس قلـه عقلـه ِِ ُ َُّ ِ ْ 
 

ْوإن كـــــرمت أعـــــراقه ومناســــبه  ُ ُِ َ َ ُُ ْ َ 
 

ُإذا أكـــمل الــرمحن للـــمرء عقلــه َُ َِ ْ َّ َ ْ 
 

ــــقد كــــملت أخــــالقه ومــــآربه  ْف ُ ُِ ُ ْ َ ُ َ 
 

                                                           

 . ٦٥, ص٥, ج٢ ط: اإليضاح يف علوم البالغة)٢٩(
 .٣٣ الديوان, ص)٣٠(
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٨١٥

ّوقد عني ابن دريد ببديع رد األعجاز عىل الصدور, وقد تقدمت اإلشارة  ُ
 :)٣١(َّ ذلك يف سياق سابق عىل سياق التكرير, ومن أمثلته التي افتن هبا قولهإىل

ِلــــيس املقـــصـر وانيـــا كـاملقـــرص ِ ِْ َُ ًُ ِّ َُ 
 

ِحكم املعذر غــري حــكم املعـذر  َِ َّْ َ ُُ ُِ ُ ُ ْ)٣٢( 
 

ِلـو كنْت أعلـم أن لــحظك مـوبقي ُ ُِ َ َّْ َ ُ 
 

ــذر  ــا مل أح ــك م ـــن عينَي ِحلــذرت م َ َْ ْ ِْ َ ُ ْ َ َ 
 

ِّ يشكله التكرير من نغم إيقاعي فائض عىل النغمة العروضية, اعىل م ًففضال
ُثم وقع داليل, إن جازت هذه التسمية, يرمي إىل إبراز مرتكزات داللية, ربام يراد  ٌُ َّ َ
ّهلا أن تكون أعمق تأثريا من سواها يف املتلقي, وذلك من خالل انتشار أسلوب رد  ً

ًالعجز عىل الصدر انتشارا مكثفا يمأل مس ّ  . احات خمتلفة من األبيات بال استثناءً
ومن التكرير, قوله من مقطعة استوعبت التكرير يف احلرف واجلملة 

 :)٣٣(والرتكيب وسواها
اس سـاملا ًومـا أحد من ألـسن النـَّ ِ ِ ُ ْ ٌ َ 

 

ـــــمطهر  ــــي ال ــــه ذاك النَّب ـــــو أن ُول ُ َُّّ َ ِ َ َّ 
 

ُفإن كـان مقداما يقولون أهوج َ ْ ً ْ َ ِْ 
 

ًوإن كـــان مفـــضاال  ْ ُيقولـــون مبـــذر َِ ُِ ْ 
 

, واستتبعه تكرير بنية اجلملة الرشطية, َّ يف املقطعة»إن« حرف الرشط ّتكرر
 »كان«: ى رصفية, كتكرير الفعل الناقصّوبعض مكوناهتا من أفعال ومجل وبنً

                                                           

 . ٣٨ الديوان, ص)٣١(
ِّاملقرص) ٣٢( َ هتاون : َّوقرص يف األمر. تركه وهو ال يقدر عليه: ن عن األمرَّقرص فال: يقال: ُ

ِواملقرص. فيه ْ َمن أقرص عن اليشء: ُ َ ْ َّواملعذر. َّكف ونزع عنه وهو يقدر عليه: َ َ من : ُ
َعذر َأي تكلف العذر وال عذر له: َّ َْ ُْ ُ َواملعذر. َّ ْ َمن أعذر: ُ َ ٌأي ثبت له عذر: ْ ْ ُ. 

 . ٢١ الديوان, ص)٣٣(
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٨١٦

ًرصفية تكريرا مزدوجا, وتكرير البنى ال»يقولون«: وتكرير اجلملة الفعلية ً :
ًمقداما و مفضاال« ً«. 

ّو أن ابن دريد قد اختار هذا النمط من التكرير ليجانس بني البنية ويبد
اجلاملية للتشكيل اللغوي, وحمتواها الداليل الذي يكشف عن أخالق املجتمع 

ُّوتناقضاته, وعام ال يكف األنايس عن انتقاده وترداده عىل ألسنتهم ُّ ّ. 
فسه, وفيها ق نًوله قصيدة أخرى تقع يف ثامنية وعرشين بيتا, جتري عىل النس

ً وما يستلزمه من مجلة فعل الرشط وجوابه سبعا »إن«بلغ تكرير حرف الرشط 
 :)٣٤(ّوعرشين مرة, منها قوله

ٍوإن كـان ذا ذهن رمـوه بــبدعة َِ ْ ِ ِ ُ ْ َ َ ٍ ْ َ ْ 
 

ــــجادل  ــــيه ي ـــديقا وف ــــموه زن ُوس َ ُ ُ ًْ ْ ِ َّ َ 
 

ًن كـان ذا دين يسـموه نـعجةإو ََ ْ ُ َُ ُّ َ ٍ ِ 
 

ُيـــه طــــائلٌولـــيس لــــه عقـــل وال ف  ِ 
 

ٌوإن كان ذا صمت يقولون صـورة ٍ ْ َ َ 
 

ُممثلـــة بالــــعي بــــل هـــو جـــــاهل  ِ ِّ ِ ٌ َّ َ ُ 
 

ِوإن كـــان ذا شـــر فـــويل ألمـــه ِّ ٌٍّ ْ َ َ ََ 
 

ــل  ــضم املحاف ــه حيكــي مــن ت ــا عن ُمل ِ ُِّ َُ ََ ْ ْ َ 
 

ّوما يلوح أن إرصار ابن دريد عىل جعل أسلوب الرشط بنية مركزية يف 
ّم من تعليل, يرمي إىل الضغط هبذا املؤثر األسلويب ّ تقدعىل ماالقصيدة, فضال 

ّعىل وعي املتلقي الذي مل يتعرف دخائل صنف من األنايس الذين ينتمون إىل  ّ
ُاملجتمع, ومل يبل رداءة أخالقهم كام بالها ابن دريد; كي يستبرصهم فيحذرهم 

ّويتقي رش ألسنتهم ّ. 
                                                           

 ٢٢, ص الديوان)٣٤(



  أمني عودة.  د-شعر ابن دريد ظواهر أسلوبية يف 
  

٨١٧

ًمجلة فعلية طلبية تكريرا متواليا, ّويف قصيدة طائية فخرية محاسية, يكرر ابن دريد  ً
ْقرطا مهري«:هيف مطالع صدور أبيات ثامنية, هي قول ُ ِّ  :)٣٥(منها قوله. »ِّوقرطاه«و» َ
ــيكا ــان وش ــري العن ـــرطا مه ًق َ َ َْ َِ ِ ُ ِّ 

 

ـــــــريط  ـــــــري التق ــــــــحري مله ُف ْ ََّ َ ْ ٌّ َِ ُِِ 
 

ـــرو ْقرطـــاه نعـــم املـــؤازر يف ال ْ َُّ ُ َ ِِّ ُ ِ َ 
 

ــــــر  ـــــــعم ال ــــــه ون َّع ألخالم َ ْ ِ ِ ِ ْ َ  ُبيطِ
 

ّيستقرأ يف هذه التكرير بعض معان, لعل من أوفقها إرادة ابن دريد تضخيم  ُ
ّكام أن تكرير االستعداد . استعداده ملالقاة من يعاديه, ومضاعفة التنبيه عىل ذلك

يف سياق احلامسة والفخر واالعتداد بالنفس, يبطن معاين التهديد والوعيد 
ّثم إن ارتباط مج. ّاملوجهة للخصم ره بعدد ّلة التكرير باملهر الذي تكرر ذكّ

وقد . ُخر فيه افتخار باملهر واعتزاز به وثناء عليهآَّ ينشئ ظل معنًى »ِّقرطا«:تكرير
اختار ابن دريد روي الطاء, الذي هو حرف مطبق وقفي أو انفجاري, وقليل 

 بطائها املمدودة بصائت »ِّقرطاه«امل يف روي الشعر, واختار تكرير االستع
َّويل; ليولد هبذين االختيارين جرسا موسيقيا قوي الوقع والتأثري, ويتناسب ط ً ّ

 .   إحيائيا مع معاين الفخر واحلامسة والوعيد والتهديد
 :     ظاهرة إيقاعية جديدة−٤

ّثمة ظاهرة إيقاعية جديدة أدخلها ابن دريد عىل األرجوزة, ولعلها تكون  ّ
ّخ الشعر العريب الستدخال تنوع إيقاعي جديد يف تاري ِّمن املخرتعات املبكرة

                                                           

: األخالم و.هو وضع العنان خلف األذن عند اإلجلام: التقريطو. ٩٨ الديوان, ص)٣٥(
ْمجع خلم وهو الصديق املخلص ِ. 
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٨١٨

خرق نظام بنية البيت الشعري القائمة بّتنوع القوايف من وجه, وبعىل األرجوزة 
ّعىل نظام الشطرين; ليغدو مكونا من ثالثة أشطر يف كامل القصيدة كلها من  ً ّ

د من ّالتقفية الداخلية املوحدة بني األشطر الثالثة يف البيت الواحبوجه ثان, و
ِّوجه ثالث, وهي سمة فنية, لعلها, تضاهي التسجيع يف النص النثري  ومن. ّ

 :)٣٦( قولهذلك
ُما طاب فـرع ال يطيـب أصــله ُ ٌ َُ 

 

ــــِعله  ـــيم ف ُمحــــى مؤاخـــاة اللئ ُْ ِ َ ُ َ َ 
 

ُوكـل من واخى لئيام مـْثله ُْ ُِّ ً َ 
ِمن أمـن الـدهر أيت ُ َ ََّ َ ْ مــن مأمنـهِْ ِْ َِ َ 

 

ٍال تــستثر ذا لـــَبد   ِ ْ َْ ْمــن مكمنــهَ ِ َ َْ 
 

ْوكـل يشء يبتغى يف معدنه ْ ُِ ِ َ ٍ ُّ 
 :وهكذا يميض يف مثلثته البديعة إىل أن خيتمها بقوله

ُإنـــك مــــربوب مـــدين تـــسـأل ُ ٌَّ ٌَ َ 
 

ُوالدهر عن ذي غفلـة ال يغفـل  ُ ْ َ ٍ ُ َّ 
 

ُحـتى جييء يومـه املؤجـل َّ ُ َ ّ 
ُّوسينتهي الترصف بتوزيع هذه األشطار  عليه أقفال ُ عىل النحو الذي تبنى−َّ

 .ّ إىل انتظامها يف بنية تضاهي بنية املوشحة−ّاملوشحة وأدوارها
ّال مرية يف أن هذه املسالك األسلوبية التي يتقصد ابن دريد إىل افرتاعها,  َّ ّ

 إليقاعها, فارسيةوما تفيض إليه من تنضيد القصائد وتنظيمها وتقسيمها ومن 
ْعىل النحو الذي رأيناه يف املربعات وحب َ ّك أطرافها, ويف رد األعجاز عىل ّ ِ

                                                           

 .٣١١−٣١٠, ص٢ ج:الكوكب الثاقب) ٣٦(



  أمني عودة.  د-شعر ابن دريد ظواهر أسلوبية يف 
  

٨١٩

ّالصدور يف كل بيت من أبيات بعض القصائد, ويف توشيح القصيدة بقواف 
ّم وذوات القوايف, ويف تثليث األبيات وتنويع روهيا, ءّداخلية أو ما سمي بالتو

 –ّوانتشار التكرير عىل أنحائه املختلفة وما يندرج فيه من ألوان بديعية متعددة 
ِّيمثل  َ ّأكثرها بنًى أسلوبية قبلية تفرض عىل القصيدة فرضا, وال تتشكل عىل نحو ُ ً ُ ّ ْ ٌَّ
ً وفق نمو القصيدة نفسها نموا فنيا ينساق لطبيعة −ٍ عدا يسري منها−تلقائي ِِّ

ٍوهي, من بعد, تنطوي عىل مشقة نظم . املوقف والرؤية وسياق احلالة الشعورية ْ َّ
ومع ذلك . وإرادهتا لذاهتا من جهة أخرىمن جهة, وعىل وعي بالصنعة الفنية 

 مع ما اجتواها من − خال القصائد التعليمية املحضة−فلم تغادر قصائد ابن دريد
ّجهد ومشقة, صنعة الشعر الفنية إىل التصنّع والتكلف الظاهرين, أو النظم الذي  َ ّ

 . ّخيلو من شعرية الشعر ومجاليات التصوير والتعبري الفنّي
َؤرشات أسلوبية ختفي وراءها منازع ابن دريد العقلية وهي إىل ذلك, م ِ َ َّ ِّ

َواملنطقية والعلمية واإلبداعية املراد إظهارها عىل نحو مبارش أو غري مبارش ٍَ ُ وإذا . َ
ّما أضفنا إىل هذه املؤرشات األسلوبية سائر املؤرشات التي تقدم القول فيها, فإن  ُ ّ َّ َّ

ِتأويلها املقرتح وفق القراءة الر َ ًاهنة, يرتاءى يف كوهنا تشكل مظهرا من مظاهر َ ّ
ّنسق ثقايف جديد, حياول إنشاء متن لفحولة لغوية مشفوعة بصنعة فنّية ونز ٍ َ عة ٍ

َّ وقد يرتجح الظن أن هذا املسلك اللغوي املفنَّن .ّتعليمية يف قلب املتن الشعري َّ ُّ َّ ُّ
ُقد حقق استقالله وبنيته اجلديدة, فيام بعد,  َ َ ُّ يف جنس أديب جديد, هو فن ّرتكزهبّ

ِّاملقامة التي زاوجت بني فنون البديع اللفظي واملعنوي وغرائب اللغة والنزعة 
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٨٢٠

ِالتعليمية, وهو ما ألفيناه, آنفا, حارضا عىل نحو مكثف ومقصود يف شعر ابن  ٍ ٍ ّ ًً
َوقد عاضت املقامة عروض الشعر بام انطوت عليه من عنرص احلكاية من . دريد َ ُ

ّرص إيقاع الرسد الناشئ من بث أنواع البديع والتسجيعات جهة, وعن ِ
َّوقد يصح القول إن نص املقامة غدا نصا . والتوازنات يف نسيجه من جهة أخرى ُّّ ُ

ّرسديا موازيا يف شعريته, أو إن شئت قلت ّيف فحولته فحولة النص الشعري: ً َ .
ٍوإذا صح هذا التأويل, فقد أسهم ابن دريد يف نشوء ُ ّ فن املقامة, ليس بتوسط َُّ ّ

ّأحاديثه فحسب, ولكن بتوسط متنه الشعري املحبوك بأنظمة أسلوبية من صنعة  ّ
ّبديعية سلسة غري معقدة, ومن نوادر اللغة وغرائبها وشوارد الروي الشعري,  ِ َّ ِ ّ

ّاملنزع التعليمي احلارض يف شعره كاملقصورة وسواها, ولعل عىل وهذا فضال 
ُّلشعري الدريدي يف نشأة فن املقامة, يكون عىل درجة ال تقل تأثري هذا املتن ا ّ ّ

  .ًأمهية عن تأثري أحاديثه

  

 املصادر واملراجع
. د: ترمجة) اختيار وترمجة وإضافة( دراسات أسلوبية : اجتاهات البحث األسلويب −١

 .١٩٨٥, ١ّشكري حممد عياد, دار العلوم للطباعة والنرش, الرياض, ط
 .١٩٨٤, ٢ القاهرة, طسعد مصلوح,. ة لغوية إحصائية, ددراس: األسلوب −٢
نحو حتليل ألسني يف نقد األدب, عبد السالم املسدي, : األسلوب واألسلوبية −٣

 .١٩٧٧ تونس, −الدار العربية للكتاب, ليبيا
 .١٩٥٩, مصطفى صادق الرافعي, املطبعة التجارية, القاهرة, تاريخ آداب العربية −٤
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, ٢عز الدين عيل السيد, عامل الكتب, بريوت, ط. , دثري والتأثريالتكرير بني امل −٥
١٩٨٦. 

حممد ناجي بن . د: َّ, ابن حجة احلموي, تقديم وحتقيقخزانة األدب وغاية األرب −٦
 .٢٠٠٨, ١عمر, دار الكتب العلمية, بريوت, ط

يد الس: , اعتنى بجمعه وهتذيبه وحتقيق ما فيه وتصحيحهديوان أيب بكر بن دريد −٧
حممد بدر الدين العلوي, مطبعة جلنة التأليف والرتمجة والنرش, القاهرة, 

١٩٤٦. 
 .١٩٧٣عمر بن سامل, الدار التونسية, تونس, : , حتقيقديوان أيب بكر بن دريد −٨
 ٢٠٠٣, ١وفاء الباين قمر, دار اجليل, بريوت, ط. د: , رشحديوان أيب العتاهية −٩
عباس أمحد بن عبد املؤمن القييس الرشييش, , أبو الرشح مقامات احلريري −١٠

    .١٩٩٢حممد أبو الفضل إبراهيم, املكتبة العرصية, بريوت, : حتقيق
فخر الدين قباوة, مكتبة : , اخلطيب التربيزي, حتقيقرشح مقصورة ابن دريد −١١

 .١٩٩٤, ١املعارف, بريوت, ط
 .١٩٨٥, ٢, ط, القاهرةضلصالح ف. مبادئه وإجراءاته, د: علم األسلوب −١٢
 .٢٠٠٠, ٣, أبو عيل القايل, دار الكتب املرصية, القاهرة, طكتاب األمايل −١٣
عيل حممد : الكتابة والشعر, أبو هالل العسكري, حتقيق: كتاب الصناعتني −١٤

 .١٩٨٦البجاوي, وحممد أبو الفضل إبراهيم, املكتبة العرصية, بريوت, 
, حييى بن محزة بن  وعلوم حقائق اإلعجازكتاب الطراز املتضمن ألرسار البالغة −١٥

 .١٩٨٠عيل بن إبراهيم العلوي اليمني, دار الكتب العلمية, بريوت, 
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٨٢٢

, عبد القادر بن الكوكب الثاقب يف أخبار الشعراء وغريهم من ذوي املناقب −١٦
عبد اهللا اليايس, منشورات وزارة : عبد الرمحن السلوي, حتقيق وتقديم ورشح

 .٢٠٠٦, ١ اإلسالمية, املغرب, طاألوقاف والشؤون
, حميي الدين بن حمارضة األبرار ومسامرة األخيار يف األدبيات والنوادر واألخبار −١٧

 .ت. عريب, دار صادر, بريوت, د
, مروج الذهب ومعادن اجلوهر, أبو احلسن عيل بن احلسني بن عيل املسعودي −١٨

 .٢٠٠٢, ١لعريب, بريوت, طيوسف البقاعي, دار إحياء الرتاث ا. د: اعتنى هبا
بكري شيخ أمني, دار العلم . , دمطالعات يف الشعر اململوكي والعثامين −١٩

   .١٩٨٦, ٤للماليني, بريوت, ط
مطاع : ّاختارها ورشحها وقدم هلاالشعر اجلاهيل, : موسوعة الشعر العريب −٢١

 .١٩٧٤, بريوت, ليل حاويخ. د: أرشف عليها. صفدي وإيليا حاوي
خالد حممود مجعة, دار . د: , ترمجة نظرية أسلوبية لسانية, فييل سانديرسنحو −٢٢

  .٢٠٠٣, ١الفكر, دمشق, ط
قراءة يف األنساق الثقافية العربية, عبد اهللا الغذامي, املركز الثقايف : النقد الثقايف −٢٣

 .٢٠٠٥, ٣العريب, الدار البيضاء, بريوت, ط



  ٨٢٣

 
 
 
 

 موازين األفعال وأنواعها
 دراسة وحتقيق

 
 )∗(عيل حممد األمني بو. د

 :ّاملقدمة

َّتعد أبنية األفعال وأوزاهنا من أهم مباحث علم الرصف ُّ َّوقد حتدث عنها . ُ
ُمعظم النحاة الذين طرقوا أبواب هذا العلم, ولكن من يبحث يف كتبهم جيد  َ ِ

َا هو أسايس منها وما هو ملحق بغريه يف عددها وأوزاهنا, وماً كبرياًاختالف ُ ُ ٌّ. 
َّواملخطوطة التي بني أيدينا مجع فيها مصنِّفها أبنية األفعال األساسية, املجردة  ّ ََ ُ

ًواملزيدة, فبلغت عنده تسعة عرش بناء ّثالثة منها ثالثية, وأربعة منها رباعية, «: َ ّ ِ ُ
ّوستة منها مخاسية, وستة منها سداسية ِّ ُ ّ ُفعل وفعل وفعل: ّيةُّفالثالث. ُّ َِ ّوالرباعية. َ ُّ :

َأفعل وفعل وفاعل وفعلل َ َ َْ َّ ََ ّواخلامسية. ََ َافتعل وانفعل وافعل وتفعل وتفاعل : ُ َ َ ْ ََّ َ َ ََ ْ َ َّْ َ
َوتفعلل َ ْ ّوالسداسية. َ َّاستفعل وافعول وافعوعل وافعال وافعنْلل وافعلل: ُّ َ َ َّ َ ََ َ ْ َ َّ َ َْ ْ ْ ْ َْ َ«. 

                                                           

 باحث يف اللغة والرتاث من اجلزائر ) ∗(
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٨٢٤

ّقر عليه مجهور النحاة من املتأخرينوهذا التصنيف موافق ملا است ُ, ويمكن )١(ّ
  :ُّتبني أوجه اخلالف من العرض التايل

رشح «يف كتابه ) هـ٦٤٣ت(بلغت أبنية األفعال عند ابن يعيش  −١
ٍّاثنني وثالثني بناء, منها سبعة عرش بناء أساسيا تتوافق مع ما جاء يف » ّاملفصل ً

َّتفع«َاملخطوطة, باستثناء بناءين مها  َ َل وتفاعلَ َّإذ عدمها من األبنية امللحقة » َ ْ
َتدحرج«بـ ْ َ َّوباقي األبنية ذكرها ضمن األبنية امللحقة بالرباعي املجرد واملزيد . »َ

 .)٢(بحرف واملزيد بحرفني
يف المية األفعال التي ) هـ٦٧٢ت (بلغت أبنية األفعال عند ابن مالك  −٢ 

َناء رسدها يف منظومته, دون متييز مخسني ب) هـ٦٨٦ت (رشحها ابنه بدر الدين  َ ً
ًبني األبنية األساسية واألبنية امللحقة, وقد فرضت طبيعة املنظومة تداخال ُ  يف َ

َّعرض األفعال الرباعية واخلامسية والسداسية, واألساسية وامللحقة, وضمت  َّ ُ
َ من األبنية التي تصنَّف أمثلتها يف النادر أو املهجور أو املصنوعاًكثري ُ)٣(. 

يف كتابه ) هـ٦٨٦ت(بلغت أبنية األفعال عند الريض األسرتاباذي  −٣
: اثنني وثالثني بناء, مصنَّفة ضمن جمموعتني مها» ِرشح شافية ابن احلاجب«

                                                           

رشح : , وابن يعيش٣٣٥أبنية األسامء واألفعال واملصادر ص: َّابن القطاع الصقيل) ١(
, ٥٤٩: ٢: , وابن عقيل٦٧: ١رشح الشافية : , والريض١٥٢: ٧املفصل 

 .٤٠: ٢املزهـر : والسيوطي
 .١٥٢: ٧رشح املفصل : ابن يعيش) ٢(
 .٨٦ −٤١رشح المية األفعال ص: ابن الناظم: ُتنظر األبنية التي ذكرها ابن مالك يف) ٣(



 حممد أمني بو عيل.  د−موازين األفعال وأنواعها 
  

٨٢٥

 بام يتوافق مع ما ورد عند ابن يعيش يف )٤(األبنية األساسية, واألبنية امللحقة,
َتفعل وتفاعل« فذكر أن لكن الريض استدرك عىل ابن احلاجب. َّرشح املفصل َ ََّ َ «

َتدحرج«مها من األبنية األساسية, وليسا ملحقني بـ ْ َ وبذلك بلغت األبنية . )٥(»َ
ًاألساسية عنده تسعة عرش بناء وهذا يوافق ما جاء يف املخطوطة التي بني أيدينا . َ

 .اًمتام
َة التي حوهتا املخطوطة صحيحة ّمن هذا العرض يتضح أن املادة العلمي َ

ُ, باستثناء بعض املالحظات املدرجة يف هوامش التحقيق, إذا أخذنا  عامجهوب
َّبعني االعتبار أهنا تضمنت األبنية األساسية لألفعال, دون األبنية امللحقة َ .

ُوالفرق بني املجموعتني هو أن األبنية األساسية بعضها جمرد وبعضها مزيد,  َّ
َة امللحقة فكلها مزيدة, والزيادة بحيث تكون الزيادة ملعنى مقصود, أما األبني

 )٦(.ّفيها ليست ملعنًى مقصود, بل لغرض لفظي فحسب
ّتقع املخطوطة ضمن جمموع فيه عدة رسائل لغوية, وهذا املجموع حمفوظ  ٍ

 .٣١٤٥برقم » أسعد أفندي«يف املكتبة السليامنية بإستانبول, يف قسم 
) ٢١(دأ بالرقم َّتشغل املخطوطة ست صفحات مزدوجة من املجموع, وتب

ٍ, وهي مكتوبة بخط واضح ومجيل, ومضبوط بالشكل يف املواضع )٢٦(وتنتهي بالرقم 
ْالتي حتتاج إىل ضبط  .هـ١٢٠٦واسم كاتبها عثامن, ويعود تاريخ نسخها إىل سنة . َ

                                                           

 .١١٣ و٦٧: ١رشح الشافية : الريض) ٤(
 .٦٨: ١رشح الشافية : الريض) ٥(
رشح : , والريض١٥٥: ٧رشح املفصل : ابن يعيش: ُينظر يف مفهوم اإلحلاق وضوابطه) ٦(

 .١٠٧−١٠٦ترصيف األسامء واألفعال ص : , وقباوة٥٢: ١الشافية 
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٨٢٦

ُمل يذكر اسم املصنِّف يف املخطوطة, ومل تسعفنا املصادر بمعرفته, إذ ليس يف  ُ َ ُ
َّولكن يرجح أن املصنِّف هو. ٌة إشارة إىل املخطوطة أو مصنِّفهاِّاملصادر املتوفر ُ :

بدر الدين حممد بن العالمة النحوي املشهور حممد بن عبد اهللا بن مالك, 
 :والذي يدعو إىل ذلك ما ييل. )٧( )هـ٦٨٦ت (واملعروف بابن الناظم 

رشح المية «ُيبدأ املجموع الذي أرشت إليه بمخطوطة لكتاب  −١ 
وهذا . ًالبن الناظم, ثم تأيت املخطوطة التي بني أيدينا بعده مبارشة» عالاألف

يدعو إىل االعتقاد بأن املخطوطة البن الناظم, ومل جيد الناسخ رضورة إلعادة 
 .تكرار اسم املصنِّف

 : من املجموع املذكور ما ييل» رشح المية األفعال«جاء يف هناية  −٢ 
 :ولبعضهم«

 ة أحرفمجيع أصول الفعل سبع
 

ُفها أنا يف بيـت عـىل الوجـه واصـف  ِ 
 

ٌصحيح ومهموز مثال وأجــوف ٌ ٌ 
 

َلفيـــف ومنقــوص البنـــاء مــضاعف  ُ ُ ٌ 
 

 :أنواع أبواب الترصيف
ٌفؤادي معتــل, وجـسمي ناقــص َِ ِ َِ ُِ ٌّ َ 

 

ُوحبي صحيح واشتياقي مـضاعف  َ ُ ِ ٌ َ ِّ ُ 
 

َوصدغاك مهموز, وعيناك عنـدنا ِ َ ٌ َ َ 
 

ٌلفيفان مقــرون و  ُ َ ِ ِ ُمفـروق أجــوفَ َ ُ ُ َ« 
 

                                                           

ُترجم البن الناظم, بتوسع وبصورة وافية, األستاذ حممد أديب مجران يف مقدمة حتقيقه ) ٧( ُّ
 .فال حاجة إلعادة الرتمجة هنا. »رشح المية األفعال«لكتابه 
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ًوهذا أيضا يدعو . والبيتان األوالن وردا يف أول املخطوطة التي بني أيدينا
ّإىل االعتقاد بأن ابن الناظم بعد أن انتهى من رشح المية األفعال أراد أن يصنع 

ًهلا خمترص َ َ ً ميرساُ َّ َ, فأورد البيتني يف هناية رشحه, ثم بنى عليهام خمترصه الذي هو اَُ َ ُ
 .ملخطوطة التي بني أيديناا

ًمتثل املخطوطة, إذا قارناها برشح المية األفعال, خمترص −٣  ّ ً ميرساِّ َّ ُ, يسهل اُ َ
ُحفظه, وخيلو من التعقيد, ويستثني األبنية التي ال جتيء عليها إال األمثلة  ِ

َوهذا يقود إىل االعتقاد أيضا بأهنا البن الناظم املشهور بمخترصاته. النادرة ً .  

ًنسبة املخطوطة البن الناظم أمر مرجح وليس مقطوعف َّ ُ ويبقى الباب .  بهاٌ
 .  أمام الباحثني لإلدالء بدلوهماًمفتوح

ُوقد اعتمدت يف التحقيق عىل النسخة الوحيدة التي ذكرهتا, مستعينً ُ  باملصادر اُ
ي يف ُّواملراجع الرصفية, كبديل عن تعدد النسخ املخطوطة التي يقتضيها املنهج العلم

ًيف املتن املحقق ما رأيته رضوريا للتوضيح[ ] ووضعت بني معقوفتني . التحقيق َّ .
ًواقترصت يف التعليقات عىل ما خيدم الفهم والتوضيح, متجنِّب  التفصيالت التي اُ

ًجتعل املخترص مطوال َّ َ ُ َ ً, وامليرس معقدَ َّ َ َُ ََّ ّ, وخترج النَّص عام أراده له املصنِّفاُ ّ ِ ُ. 
ّ أضع مادة هذه املخطوطة بني أيدي الدارسني, وخاصة غري املختصني  أنًآمال ً

َّوالطالب, لسهولة حفظها, وألهنا تضم املادة األساسية التي يعول عليها يف معرفة  َ ُ ّ ِ ِ ّ
 .أبنية األفعال وأنواعها وأزمنتها, واملصادر واملشتقات التي ترتبط هبا

ُواهللا من وراء القصد, وهو املوفق واملست ِّ   عانَ
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٨٢٨

 )٨(]موازين األفعال وأنواعها[

َّاحلمد هللا رب العاملني, والصالة والسالم  ،بسم ا الرمحن الرحيم َِّ ُ
 :أما بعد. عىل حممد وآله أمجعني

ًإن موازين األفعال تسعة عرش نوع َ َ َِّ َ ِ ّثالثة منها ثالثية, وأربعة منها رباعية, : اَ ٌّ ُ ٌِ
ُوستة منها مخاسية, وستة منها س ٌ ٌّ ّّ ّداسيةُ ِ. 

ّفالثالثية ُفعل وفعل وفعل: ُّ َِ ّوالرباعية. َ َأفعل وفعل وفاعل وفعلل: ُّ َ َ َْ َّ ََ ََ)٩( .
ّواخلامسية َافتعل وانفعل وافعل وتفعل وتفاعل وتفعلل: ُ َ َّ َْ َّ َ َ ََ َ ْ َ َْ َ َ ْ ّوالسداسية. )١٠(َ ُّ :

َّاستفعل وافعنْلل وافعلل وافعول وافعوعل وافعال َ َّ َ َ َْ ْ ْ َْ َ َّ َ َ َ َ َ)١١(. 
 :وقد مجعها قول الشاعر. ُم األفعال عىل سبعة أوجهث

ٍمجيع أصول الفعـل سـبعة أوجـه ِ ُِ ُ ُُ َ ِ ِ ُ َ 
 

ُهلا أنـا يف بيـت عـىل الوجـه واصـف  ِ ِ ٍَ ََ َ ِ َ 
 

َصحيح ومهموز مثـال وأجـوف ٌ ٌَ ِ ٌِ ُ َ 
 

ُلفيـــف ومنقــوص البنــاء مــضـاعف  ٌَ ُ َِ ِ ُ ُ ِ َ 
 

                                                           

َالعنوان مستوحى من املضمون, ومل يرد يف املخ) ٨( ً َ  .طوطةُ
ِّأما البناء األخري فيمثل . ِّاألبنية الثالثة األوىل متثل األفعال الثالثية املزيدة بحرف) ٩( ُ

َّالرباعي املجرد َّ. 
ِّأما البناء األخري فيمثل . ِّاألبنية اخلمسة األوىل متثل األفعال الثالثية املزيدة بحرفني) ١٠( ُ

 .َّالرباعي املزيد بحرف
َّاستفعل وافعو) ١١( َ ََ ْ َّل وافعوعل وافعالَ َْ َْ أما . ِّمتثل األفعال الثالثية املزيدة بثالثة أحرف: َ

َّافعنلل وافعلل َ ََ َْ ّفكل منهام رباعي مزيد بحرفني: ْ ُِ ٌّ. 
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ُفالصحيح ًما كان خالي: َّ ِ ّ من حروف العلة, نحواَ َب وقتل وجلسَرض: ِ َ)١٢(. 
ُواملهموز ًما كان فاء فعله أو عني فعله أو الم فعله مهزة, نحو: َ ِ ِ ُِ ُِ ُِ  .َأكل وسأل وقرأ: َ
ّما كان فاء فعله حرف علة, نحو: ِواملثال َ ِ ُ َوصل ويرس: َ َ َ َ. 

ّما كان عني فعله حرف علة, نحو: واألجوف َ ِ َقال وباع: ُ َ. 
ّما كان فيه حرفا علة,: َّواللفيف ِ َ وهو عىل رضبنيَ ُمقرون ومفروق: َ َ ُ َ .

ُفاملقرون ّما كان عني فعله والم فعله حريف علة نحو: َ ِ ِ َِ َ ُ َطوى وثوى: َ ََ ُواملفروق. َ َ :
ّما كان فاء فعله والم فعله حريف علة نحو َ َ ِ ُِ َوقى ورعى: ِ َ َ َ. 

ُواملنقوص ًما كان الم فعله حرف: َ َ ِ ِ ّ من حروف العلة نحواُ َرمى ورعى: ِ َ َ َ. 
َواملضاعف ًما كان عينُه والمه حرفني من جنس واحد, مظهر: ُ ُ َُ َ ُِ  كان أو اَ

ًمدغام ُّمد يمد وأصلهام:  نحوَُ َُّ ُمدد يمدد: َ َ َُ َْ.  

 ]َفعل من الصحيح واملهموز[باب 
ّاعلم أن  ْ َّمفتوح العني, من الصحيح واملهموز, إذا كان يف موضع » َفعل«َ َ َ

ٌعني فعله أو الم فعله حرف من ح ِ ًروف احللق يأيت مستقبله مفتوحَ َُ َرحل : , نحواَ
َ, ودمغ يدمغ, ومنَع يمنَع, وذهب يذهب, وسأل )١٣(]سنَح يسنَح[َيرحل, و َ َ َ

َاهلمزة واهلاء والعني والغني واحلاء واخلاء: َوحروف احللق ستة. يسأل َ. 
                                                           

ُهو ما خلت أحرفه األصلية من أحرف العلة: التعريف الدقيق للفعل الصحيح) ١٢( َ ّلذلك يعد . َ ُ
ًقاتل تعاهد وبيطر أفعاال صحيحة,: نحو َ  . ألن أحرف العلة فيها ليست من األصولَ

 .واملثبت موافق ملا جاء يف رشح المية األفعال. سلح يسلح: يف األصل) ١٣(
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ًوإن كان خالي ً من حروف احللق يأيت مضموماْ ُقتل يقتل, :  نحواً أو مكسوراَْ َ
ِوبذل يبذل, ورضب يرضب, وجلس جيلس َ ِ َ ُ َ. 

ّواألغلب يف مصدره يعترب باللزوم والتعدي, فيقال يف الالزم ُ ُّ َّ ًفعوال«: )١٤(َ ُ ُ «
ًخرج خروج: نحو ُ ً وجلس جلوساَُ ُ ًفعال«: ّ, ويف املتعدياَُ ًرضب رضب: نحو» َْ ْ  اََ

ًوقتل قتال َْ َ. 
ُواسم مفعوله عىل . »ِفاعل«ِواسم فاعله عىل وزن  ُمفعول«وزن َ : , نحو»َ

ُضارب ومرض َ َوب, وحابس وحمبوس, وقاتل ومِ ِ ُ َ  .ُقتولِ
ِ, فإن كان ثاين )١٥(ّواألمر والنَّهي يف مجيع األفعال مبنيان عىل الفعل املستقبل ْ

ًاملستقبل متحرك ِّ ُ َ َ حتذف الزائد من أوله وتسكن احلرف األخري, كقولكاَ َ ِ ِّ ُ َِ ِ َِّ ّ من : َ
ُتصل« ِ ْصل, ومن : »َ ُعدَت«ِ ِعد, ومن : »ِ ُتتعلم«ِْ َّ َ َ ْتعلم: »َ َّ َ َ. 

َوإن كان ثاين املستقبل ساكنً َ ُ َ احتيج إىل اهلمزة للتوصل هبا إىل احلرف اْ ُّ ََّ ِ
ُتقتل«من :  نحواًالساكن, وتكون اهلمزة مضمومة إذا كان عني الفعل مضموم ُ َ« :

ْاقتل, ومن  ُ ُتبذل«ُ ُ ِابذل, ومكسورة إذا كان عني فعل ا: »َ ً ْ ُ ًملستقبل مفتوحُ  أو اَ
ُترضب«من :  نحواًمكسور ِ ْارضب, ومن : »َ ِ ْامنَع: »ُمتنَع«ِ ِ. 

َهي فيزاد عىل الفعل املستقبوأما النَّ ْال تقتل وال ترضب وال : نحو» ال«ل ُُ ِ َ ُ َْ
ْمتنَع َ. 

                                                           

َّواملثبت يوافق منهج املؤلف. ُّاللزوم: يف األصل) ١٤( ُ. 
َّ صيغتي األمر والنهي حتددان بحسب صيغة املضارعإنأي ) ١٥( ُ َّ. 
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 من املثال» َفعل«باب 
ْاعلم أن   ِمن املثال, إذا كان يف موضع عني فعله أو الم فعله ح» َفعل«َ ٌرف َ

ًمن حروف احللق يأيت مستقبله مفتوح َُ ُوهب هيب ويعر ييعر: , نحواَ َ ْ َ َ َ ُ َ , وإن كان )١٦(َ
ُوصل يصل, واألصل:  نحواً من حروف احللق يأيت مكسوراًخالي ِ َ َ ُيوصل : َ ِ َ

َفحذفت الواو حلصوهلا بني  ِ  .ِوكرسة الزمة] ياء[ُ
ُ واألغلب يف مصدره يعترب باللزوم والتعدي, فيقال  ُّ َّ ًفعوال«: ّيف الالزمَ ُ ُ «

ًوصل وصوال: نحو ُ ُ ً وورد ورودَ ُ َُ ًفعال«: ّ, ويف املتعدياَ ْوهب وه: نحو» َْ ََ , ويقع اًبَ
ًصلة وعدة: ٌفيه نوع آخر نحو ِ ً ِ. 

ُ, واسم مفعوله عىل وزن »ِفاعل«ِواسم فاعله عىل وزن  ُمفعول«َ : , نحو»َ
ُواصل وموصول, وواهب وموهوب َ َِ ُِ. 

َنهي فقد ذكرت أهنام يبنَيان عىل الفعل املستقبل, فتقول من األمر وال] وأما[ ُ ُ
ِتصل« ْصل : »َ ْوال تصل[ِ ِ ُهتب«, ومن ]َ َ ْهب : »َ ْوال هتب[َ َ ْتيعر«, ومن ]َ َ ْ ْايعر وال تيعر: »َ َْ ْ َ َْ ِ.  

 من األجوف» َفعل«باب 
ًمن األجوف يأيت مستقبله مضموم» َفعل«اعلم أن   ُ َ ْ إن كان من بنات الواو اَ
ً قال يقول ورام يروم, ومكسور:نحو ُ ََ ُ ُكال يكيل :  إن كان من بنات الياء نحواَ َِ

ُوباع يبيع  وصار يصري ِ َ َ ََ ِ. 
                                                           

َيعرت الشاة, إذا صاحت: ُيقال) ١٦( َ َُ ِ َ. 
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ْفعل«َواألغلب من مصدره يأيت عىل وزن  ْقول وبيع: نحو» َ َ ْ َ. 
ِقائل وبائع: نحو» ِفاعل«واسم فاعله يأيت عىل وزن  ْواسم املفعول منه إن . ِ

ً ناقص يأيت)١٧(كان من بنات الياء ُمكيل ومكيول ومبيع ومبيوع:  وتاما نحواِ َُ َ َ َِ ِ. 
ْقل, والنَّهي: واألمر ْال تقل, وبع وال تبع: ُ ِْ َِ َْ ِقول وبيع فحذفت : واألصل. ُ ُ ْ ْ ِْ ْ ُ

  .ِالواو والياء اللتقاء الساكنَني

 ]واملفروق[من اللفيف املقرون » َفعل«باب 
ًقبله مكسورُمن اللفيف املقرون يأيت مست» َفعل«اعلم أن  َطوى :  نحواَ َ

ِيطوي وثوى يثوي, واألصل َِ َ ًطوي وثوي, فقلبت الياء ألف: ََ ُ َ َِ ُ َ َ َ َ ُّ لتحركها وانفتاح اَ
ِما قبلها, ويطوي أصله َ َ ِيطوي فأسكنَت الياء النكسار ما قبلها: َ ُ ُ َِ ْ. 

ْفعل«ومصدره يأيت عىل وزن  َطوى يطوي طيا, واألصل: نحو» َ ََ ْ ًطوي: َِ ْ  اَ
ِفقل َبت الواو ياء وأدغمت يف الياء الثانيةُ ًِ ُ َ. 

ِطاوي فأسكنَت : ٍطاو, واألصل: نحو» ِفاعل«واسم فاعله يأيت عىل وزن  ُ ٌ ِ
َالياء ثم حذفت لسكوهنا وسكون التنوين بعدها ِ ُ واسم مفعوله يأيت عىل . )١٨(ُ

ُمفعول«وزن  ْ ّمطوي, واألصل: نحو» َ ِ ْ َمطووي, فقلبت الواو الثانية يا: َ ٌ ُِ ُ ْ ًء َ
َوأدغمت يف الياء الثانية ِ ُ. 

                                                           

 .الياء: والصواب. الواو: يف األصل) ١٧(
ًيعد التنوين ساكنا, ألنه يصبح نونا ساكنة يف اللفظ) ١٨( ً ُُّ ًُ. 
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٨٣٣

ْافعل«واألمر  َ ْ ْال تفعل«ُوالنَّهي » ِ َ ْ ِاطو وال تطو, واألصل فيه:  نحو)١٩(»َ ِْ َْ ِ :
ًاطوي فحذفت الياء عالمة للسكون َ ِْ ُ ِ. 
ُواملفروق منه يأيت مستقبله نحو َ ُ ًوعى يعي وعي: َ َ َ َْ ّواع وذاك موعي: , فهواَِ َِ َ ٍ. 

ُعه, والنَّهي: واألمر ْ ْ َال تعه, فإن وصلته حذفت اهلاء نحو: ِ َ ُْ َْ َع حفظ ما رأيت لك: َِ ُ َ ْ ِ ِ.  

 من الناقص] َفعل[باب 
ّاعلم أن  ْ ٌ إذا كان يف موضع عني فعله حرف من )٢٠(]الناقص[ من» َفعل«َ ْ ِ ِ َ ِ

ًحروف احللق يأيت مستقبله مفتوح َُ ْ ْسعى يسعى ورعى يرعى, وإن كان :  نحواَ َ ََ َ َ ََ َ
ًتقبله مضمومِ منها يأيت مساًخالي ُ َتال يتلو وعال :  إذا كان من بنات الواو نحواَ ُ َ َ

ًيعلو, ومكسور ُ َ ُ ِ إن كان من بنات الياء نحواَ ِرمى يرمي وقىض يقيض: ْ َِ ََ َ َ َ. 
ِواألغلب من مصدره يعترب باللزوم والتعدي, فيقال يف الالزم ّ ُ ُّ َّ ًفعوال«: َ ُ ُ «

ّعال علوا, ويف املتعدي: نحو ُ ُ ًفعال«: َ ًرمى رمي: نحو» َْ ْ َ َ  .اَ
ُمفعول«َواسم مفعوله يأيت عىل وزن » ِفاعل«ِواسم فاعله يأيت عىل وزن  : نحو» َ

ًرمى يرمي رمي َْ َ َ ّرام وذاك مرمي, واألصل: , فهواَِ ْ َِ ِرامي ومرموي ففعل هبام ما : ٍ ُِ ٌ ُ َ ٌ
 .)٢١(َّتقدم

                                                           
ِاطو وال تطو«وزن ) ١٩( ِْ َْ ِافع وال تفع, ألن الشائع عند النحاة أن حيذف من امليزان ما مقابل : »ِ َ ْ ُْ ِ َِ ِ

ِما حذف من الكلمة َأما املصنف فقد أورد وزن صيغت. ُ َ َ َ ُ ِّ . ي األمر والنهي باعتبار األصلُ
 .٣٢ −٣١: ١رشح الشافية : ُينظر. ًوهذا جائز عىل رأي بعض النحاة لكنه ليس شائعا

 .املنقوص: يف األصل) ٢٠(
َأسكنت الياء يف اسم الفاعل : أي) ٢١( ِ ٌرامي«ُ ُثم حذفت لسكوهنا وسكون التنوين بعدها, » ِ َ ِ ُ

ًوقلبت الواو ياء يف اسم. ٍرام: فأصبح َ ِ ٌمرموي« املفعول ُ ُ ْ َثم أدغمت يف الياء, فأصبح» َ َ ِ ّمرمي: ُ َِ. 



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

  

٨٣٤

ُواألمر والنَّهي يبنَيان عىل القياس املذكور, فتقول من  ُتتلو«ُ ُ اتل, ومن :»َ ْ ُ
ِترمي« ِارم, ومن : »َ ْ َتسعى«ِ َاسع: »َ ْ َال تتل وال ترم وال تسع فحذفت : والنَّهي. ِ ِ ُ َ ْ َْ َ ْ َِ ُ

ّالواو والياء واأللف عالمة للسكون ً)٢٢(.  

َمن املضاعف» َفعل«باب  ُ 
ًمن املضاعف يأيت مستقبله مضموم» َفعل«اعلم أن  َ ُ َ َ ً إن كان متعدياُ ِّ ُ :  نحواْ

ُّمد يمد َُّ ً وشد يشد, ومكسورََ َ ُّ َُّ ً إن كان الزماََ ِ ُّفر يفر وشب يشب:  نحواْ َ َّ َِ َِ ُّ َّ َ. 
ِواألغلب من مصدره يعترب باللزوم والتعدي, فيقال يف الالزم ّ ُ ُّ َّ ًفعوال«: َ ُ ُ «

ًكر كرور: نحو ُ َُّ ًفعال«: ّ, ويف املتعدياَ ََّمد مدا: نحو» َْ َ. 
ُمفعول«َمفعوله يأيت عىل وزن واسم » ِفاعل«ِواسم فاعله يأيت عىل وزن  َ «

ُ وممدود)٢٣(ٍّماد: نحو ْ َ. 
ًواألمر منه إن كان متعدي ِّ ُ ً مضموم)٢٤( يأيتاُْ ً ومكسوراَ ً ومفتوحاَ ِّمد ومد :  نحواَ ُُّ ُ

ًومد, وإن كان الزم ُِ ً ومفتوحاً يأيت مكسوراَّ َّفر وفر:  نحواَ ِِّ َّال متد وال تفر: والنهي. ِ ُِ َ َّ َ . 

                                                           

 .ًعالمة لبناء األمر وجزم املضارع: أي) ٢٢(
ُمادد, فأسكنت الدال األوىل, ثم أدغمت يف الثانية: »ّماد«أصل ) ٢٣( َ ِ ُِ. 
وأما جنس حركة آخر الفعل : َجاء يف درة الغواص. احلرف األخري من الفعل: أي) ٢٤(

 :األمر واجلزم كبيت جريرّاملضعف يف 
ـــري ـــن نم ـــك م ـــرف إن ـــض الط ٍفغ َ ُ ِّ َ َ َّ َّ ُ 

 

ـــــــ  ـــــــال كعب ًف ـــــــااَ ـــــــت وال كالب ِ بلغ َ َ 
 

ِّ          فقد جوز كرس الضاد ا خلفة الفتحة, وضمها عىل ّ من غض اللتقاء الساكنني, وفتحهُ
 .٢٢٩َدرة الغواص ص: احلريري. إتباع الضمة قبلها وهو أضعفها
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٨٣٥

 »ِفعل«باب 
ًمن الصحيح, بكرس العني, يأيت مستقبله مفتوح» ِفعل« أن اعلم َ َ ال غري اَُ

َسمع يسمع وبخل يبخل وفرح يفرح وعطش يعطش وعرج يعرج: نحو َ َِ َِ ِ ِ َِ. 
ِواألغلب يف مصدره يعترب باللزوم والتعدي, فيقال يف الالزم ّ ُ ُّ َّ ًفعال«: َ : نحو» ََ

ًعطش عطش َ َ ً وفرح فرحاِ َ َ ًعالَف: [ّ, ويف املتعدياِ ًسمع سمع]:  نحوْ ْ َ  .اِ
ِفعيل«ِنحو سامع, وعىل » ِفاعل«عىل : واسم فاعله يأيت عىل مخسة أوجه َ «

ِنحو بخيل, وعىل  ِفعل«َ ِنحو فرح, » َ ْفعالن«وعىل [َ ْنحو عطشان, وعىل» َ َأفعل«َ ْ «
َنحو أعرج ُ, ومفعوله يأيت عىل وزن ]ْ ُمفعول«َ َ«)٢٥(. 

ْافعل«واألمر منه  َ ْبكرس اهلمزة» ِ ْال تفعل: والنَّهي[, َ َ َ.[ 
َّوهذا القياس يف املستقبل واملصدر والفاعل واملفعول واألمر والنَّهي يطرد  َ

َاملهموز واملثال واألجوف واللفيف واملنقوص واملضاعف: يف ُ. 
َأسن يأسن أسنً: يف هذا الباب املهموز نحو َُ َ ٌآسن, : , فهواِ , ]مأسون: وذاك[ ِ

ْائسن وال تأسن َ َ ْ ِ. 
ًوجل يوجل وجال: ال نحوواملث َ َ َ َ َُ َ ٌواجل, : , فهوِ ْ, اجيل وال توجل]َموجول: وذاك[ِ َْ َ َ ِ. 

ًخاف خياف خوف: واألجوف نحو ْ َ ُ ْخموف, خف ال : ِخائف, وذاك: , فهواََ َ ُ َ
ْختف َ َ. 

                                                           

َّعد صفة مشبهة باسم الفاعل» ِفاعل«الصيغ عىل غري وزن ّكل ما جاء من هذه ) ٢٥( ً ِ َّ ُ. 



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

  

٨٣٦

ًطوي يطوى طوي: َّواللفيف نحو ْ َ َ ََ ِمطوي, اطو ال تطو: ٍطاو, وذاك: , فهواَِ ِ ِْ َْ ِ ّ َ. 
ًيش خيشى خشية, فهوَخ: واملنقوص نحو َ َ َ َ ّخميش: وذاك[, )٢٦(َخشيان: ِ ِ َ[ ,

َاخش ال ختش َْ َ ْ. 
َواملضاعف نحو َعض يعض عضا, فهو: ُ ُّ َّ ََ َّمعضوض, عض ال تعض: ٌّعاض, وذاك: َ َّ َ َُ َْ َ.  

 »ُفعل«باب 
ًمن الصحيح وغريه يأيت مستقبله مضموم» ُفعل«اعلم أن  : َ ال غري, نحواَ

ُجمد يمجد وكرم يكرم وحسن حيسن و ُ ُ َُ ُ ََ ُ ُضخم يضخم[َ ُ وسمر يسمر وشجع )٢٧(]َُ َُ ُ َ
ُيشجع وجبن جيبن ُ َ ُ ََ. 

َفعل وفعالة«واألغلب من مصدره يأيت عىل وزن  ًكرم يكرم كرم: نحو» ََ َ ُ َُ ً وكرامةاَ َ. 
ِفعيل«ِنحو ماجد, وعىل » ِفاعل«عىل : واسم فاعله يأيت عىل سبعة أوجه َ «

َفعل«م, وعىل َنحو كري َنحو حسن, وعىل » َ ْفعل«َ ْنحو ضخم, وعىل » َ َأفعل«َ ْ «
َنحو أسمر, وعىل  وال . )٢٨( ]َجبان[نحو » َفعال«ُنحو شجاع, وعىل » ُفعال«ْ

                                                           

ٍهو خاش وخش: ُويقال) ٢٦(  ).خيش(اللسان . ٍَ
ُصبح يصبح: يف األصل) ٢٧( َ ْ َ  .ُواملثبت يوافق أمثلة الواردة بعده. ُ
. ُوهي عبارة مقحمة, والصواب ما جاء يف املتن. ِوعىل فعال نحو خصال: يف األصل) ٢٨(

ًعد أيض» ِفاعل«هذه الصيغ عىل غري وزن ّكل ما جاء من  َّ صفة مشبهة باسم الفاعلاَُّ ً ِ .
َّومن النحاة من يعد كل الصيغ من هذا الباب صفة مشبهة وإن كانت عىل وزن  َ ًِّ ّ ّ

ِّيف رأهيم خمتص بالداللة عىل الغرائز والصفات الثابتة » ُفعل«, ألن باب »ِفاعل« ّ
 . َّبهةألصحاهبا, وهذا هو مفهوم الصفة املش
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٨٣٧

ًمفعول له ألنه الزم أبد  .)٢٩(اٌ
ْافعل«واألمر منه  ُ ْ ْال تفعل«, والنهي »ُ ُ ْاكرم ال تكرم: , نحو»َ ُ ْ ُْ َ ُ. 
َأدب ي: واملهموز منه ْأدب, فهو آدب, اؤدب ال تأدبُ ُ ْ ُ ُ ُْ ُ ِ. 
ْوسم يوسم وسامة, فهو وسيم, اوسم ال توسم: واملثال منه ُ ْ ُ ٌ ُ ُ َ ُْ ْ َ َ َ ََ ُ ًِ. 

ُرسو يرسو رساوة, فهو رسي, ارس ال ترس: َواملنقوص منه ُ ُ ُْ ْ َ َ ْ ََ ًُ ّ َ َِ. 
َوال يأيت من هذا الباب األجوف واللفيف واملضاعف ُ. 

 ّالرباعية] األفعال[باب 
َأفعل« منها األول ُ بزيادة اهلمزة, فيأيت مستقبله عىل »َ ُيفعل«َ ِ ْ ّبضم الياء » ُ َ

ًأكرم يكرم إكرام: َوكرس العني نحو ُ َ َِ َيؤكرم فحذفت اهلمزة الجتامع : , واألصلاُ ِ ُ ُُ ِ ْ َ
                                                           

ًاسم املفعول يصاغ من الفعل املتعدي ومن الالزم, ألنه يقع وصف) ٢٩( ْ َ  للمفعول به اُ
ًواالسم املجرور واملفعول ألجله والظرف, فإن كان الفعل متعدي ِّ َ صيغ للمفعول به اّ

ًمن دون حرف جر, ومقرتن ُ ُ بحرف جر إذا كان لغري املفعول به, فيقالاّ ُقرأت : ّ
ً حرصاً صباحَالكتاب يف البيت َّ عىل حفظه, فالكتاب مقروء, والبيت والصباح اِ َُ َ ِ ِ

َمقروء فيهام, واحلرص مقروء له ٌ ًوحني يصاغ من الالزم يقع وصف. َِ ْ َ  لغري املفعول به, اُ
ُفيقرتن بحرف جر أو ظرف, فيقال ََ ّ ًذهب زيد إىل املكتبة صباح: َ ٌَ َ ٌ, فاملكتبة مذهوب اَ ُ

ٌإليها, والصباح مذهوب  ُ َكرم زيد بعد الثامنني, فالثامنون مكروم بعدها: ُفيه, ويقالََّ ٌ َ َُّ َّ َ ٌ َ َ .
ّال مفعول له ألنه الزم, ال يصح إال إذا كان قصده ما ذهب إليه : ِّفقول املصنف َِ ٌ

َّما ال يصح أن يشتق منه : الريض األسرتاباذي وابن مالك يف تعريف الفعل الالزم أنه ُ ّ
رشح : ُينظر الريض. ّاالستغناء عن حرف اجلر: اممّواملراد بالت. اسم مفعول تام
 .٦٣٠ −٦٢٩: ٢رشح الكافية الشافية : , وابن مالك٩٦٦, ص٢الكافية, القسم



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

  

٨٣٨

ًاهلمزتني عند حكاية النَّفس, فكذلك حذفت عند الياء والتاء والنون محال ِْ ُِ  )٣٠(. عليهاَ
 .ْإكرام: نحو» ْإفعال« َومصدره يأيت عىل
ِمفعل«واسم فاعله عىل  ْ َنحو مكرم, بضم امليم وكرس العني» ُ َ ّ َواسم مفعوله . ُِ

َمفعل«عىل وزن  ْ َنحو مكرم[َ, بضم امليم وفتح العني »ُ ُ.[ 
ْواألمر منه أفعل,  ِ ْ ْال تفعل] والنَّهي[َ ِ ْ ُ. 

َوكل فعل ماضيه جتاوز عن ثالثة أحرف اسم فاعله يأيت بك ِ ُِ َ َ َرس العني, واسم ٍ ْ
َمفعوله بفتح العني, كام ترى َ َ. 

َّفعل«والثاين منها  ُ بزيادة التشديد, فيأيت مستقبله »َ َ َ ُيفعل«َّ ِّ , ومصدره عىل »َُ
ِتفعيل وتفعلة« ِْ َْ ِ, واسم فاعله عىل »َ ِ ِّمفعل«ُ َ َّمفعل«ُ, واسم مفعوله عىل »ُ َ , واألمر »ُ

ْفعل«منه  ِّ ْال تفعل«, والنَّهي »َ ِّ َ ُ«. 
ًبرص يبرص تبصري: مثاله ُ َِ َ ِّ ََّ ُ ِّ وتبرصة, فهو مبرص, وذاك مبرص, برص, ال تبرصاَ ِّ َّ ُ ِّ َُ َ َ َُ ً َْ ِ. 

ُ بزيادة األلف, فيأيت مستقبله عىل »َفاعل«والثالث منها  ُيفاعل«َ ِ ُ, ومصدره »ُ َ
ِمفاعلة وفعال«عىل  َ ِمفاعل«, واسم فاعله عىل »ُ َمفاعل«, واسم مفعوله »ُ ُ« ,

ْفاعل«ه واألمر من ْال تفاعل«, والنَّهي »ِ ِ ُ«. 
ًخاطب خياطب خماطبة وخطاب: مثاله ُ َِ ًِ َ َُ َ, فهو خماطب, وذاك خماطب, واألمراُ ُ ُِ :

ْخاطب, والنَّهي ْال ختاطب: ِ ِ ُ. 
                                                           

ْعند حكاية النفس, أي) ٣٠( ِّعند إسناد الفعل إىل ضمري املفرد املتكلم يف صيغة املضارع, حيث : َّ
َأؤكرم, فتحذف: جتتمع مهزتان يف أوله عىل النحو ُ ُ ِ ْ َ  مهزة الفعل وتبقى مهزة املضارع عىل ُ

ُأكرم: النحو ِ ْ ًوحتذف مهزة الفعل أيضا من بقية صور املضارع محال عىل هذه احلالة. ُ َْ َ ًَ ُ ّ ُ. 
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٨٣٩

َفعلل«والرابع منها  َ ْ ُ, فيأيت مستقبله )٣١( بزيادة الالم»َ ُيفعلل«َ ِ ْ ُومصدره[, »َُ ََ [
ًفعللة وفعالال« ْ ِْ َ ِمفعلل«فاعله عىل , واسم »َ ْ َ َمفعلل«, واسم مفعوله عىل »ُ ْ َ ُ« ,

ْفعلل«واألمر منه  ِ ْ ْال تفعلل«, والنَّهي »َ ِ ْ َ ُ«. 
ًدحرج يدحرج دحرجة ودحراج: مثاله ْ َ ُ ُ َ َِ ً ِ َ َفهو مدحرج, وذاك مدحرج, [, اَ ُ َُ ََ ِ
ْدحرج, والنهي: واألمر ْال تدحرج: َِ ِ َ ُ.[ 

 اخلامسية] األفعال[باب 
َعلْافت«األول منها  ُ بزيادة األلف والتاء, ويأيت مستقبله عىل »َ ُيفتعل«َ ِ َ َ« ,

ُومصدره عىل  ِافتعال«َ ِمفتعل«, واسم فاعله عىل »ْ َ ْ َمفتعل«, واسم مفعوله عىل »ُ َ ْ ُ« ,
ْافتعل«واألمر منه  ِ ْال تفتعل«, والنَّهي »َِ ِ َ َ«. 
ًاقتطع يقتطع اقتطاع: مثاله ِ ُِ َ ََ َ, فهو مقتطع, وذاك مقتطع, اَ َ َُ ْاقتطع وال تقتطعُِ ِْ ِ َِ َ َْ. 

َانفعل«والثاين منها  َ َ ُ بزيادة األلف والنون, فيأيت مستقبله عىل »ْ َ ُينْفعل«ُ ِ َ َ« ,
ِانفعال«ومصدره عىل  ِمنفعل«, واسم فاعله »ْ َ ً, وال مفعول له ألنه الزم أبد»ُ , اَ

ْانفعل«واألمر منه  ِ َِ ْال تنْفعل«, والنَّهي »ْ ِ َ َ«. 
ِانرصف ينرص: مثاله َ ََ َ ًف انرصافَ ِ ْ ْ, فهو منرصف, انرصف وال تنْرصفاُ ِْ ِ َِ َ َ َُ ْ ِ. 

َّافعل«والثالث منها  َ ُّيفعل« بزيادة األلف والتشديد, فيأيت مستقبله عىل »ْ َ َْ« ,

                                                           

الالم زائدة يف صيغة الوزن, وليست زائدة يف األفعال التي جتيء عليه, ألن تلك ) ٣١(
َّاألفعال تعد رباعية جمردة ًُ ّ ُّ ُ. 
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٨٤٠

ِافعالل«ومصدره عىل ّمفعل«, واسم فاعله عىل »ْ َ ْ ً, وال مفعول له ألنه الزم أبد»ُ , اَ
َّافعل«واألمر منه  َ ْ ْال تف«, والنَّهي »ِ َّعلَ َ«. 
ًامحر حيمر امحرار: مثاله ُّ َ َِّ ْ َ َّ, فهو حممر, امحر وال حتمراَ َ َّ ّ َْ َ ْ ْ َُ ِ. 

َتفعل«والرابع منها  َّ َ ُ بزيادة التاء والتشديد, فيأيت مستقبله عىل »َ ُيتفعل«َ َّ ََ َ« ,
ُّتفعل«ومصدره عىل  َ ِّمتفعل«, واسم فاعله عىل »َ َ َ َّمتفعل«, واسم مفعوله عىل »ُ َ َ ُ« ,

ْتفعل«منه واألمر  َّ َ ْال تتفعل«, والنهي »َ َّ َ َ َ«. 
ًتعلم يتعلم تعلام: مثاله ُ َُّ َّ ََّ َ َ ََ َ ْ, فهو متعلم, وذاك متعلم, تعلم وال تتعلمَ ْ ُ َُّ َّ َّ َِّ َ َ ََ َ َ َ َ. 

َتفاعل«ِواخلامس  َ َيتفاعل«َ بزيادة التاء واأللف, فيأيت مستقبله عىل »َ َ َ« ,
ُتفاعل«ومصدره عىل  ِتفاعلُم«, واسم فاعله عىل »َ , واسم مفعوله عىل »َ

َمتفاعل« َ ْتفاعل«, واألمر منه »ُ َ ْال تتفاعل«, والنهي »َ َ َ َ«. 
ًتكاثر يتكاثر تكاثر: مثاله ُ َُ َ ََ َ ْ, فهو متكاثر, وذاك متكاثر, تكاثر وال تتكاثراََ ْ ُ َُ َ ََ َ َ َ َِ. 

َتفعلل«والسادس منها  َ ْ َ ُفيأيت مستقبله عىل . )٣٢( بزيادة التاء والالم»َ
َيتف« َ ُعللَ َ ُتفعلل«, ومصدره عىل »ْ ْ َ ِمتفعلل«, واسم فاعله عىل »َ ْ َ َ , واألمر منه »ُ
ْتفعلل« َ ْ َ ْال تتفعلل«, والنهي »َ َ ْ َ َ َ«. 

ًتدحرج يتدحرج تدحرج: مثاله ْ ُ ْ َ َُ َ ََ َ َ َ َ ْ, فهو متدحرج, وذاك متدحرج, تدحرج اَ ْ ْ َْ َ ُ َُ َ َ َ َ َِ
ْوال تتدحرج َْ َ َ َ. 

                                                           

يغة الوزن ويف األفعال التي جتيء عليه, أما الالم فزائدة يف صيغة التاء زائدة يف ص) ٣٢(
 .الوزن فقط وأصلية يف األفعال التي جتيء عليه
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٨٤١

 السداسية] األفعال[باب 
َاستفعل«األول منها  َ ُ بزيادة األلف والسني والتاء, فيأيت مستقبله عىل »َ

ُيستفعل« ِ َ ْاستفعال«, ومصدره عىل »َ ِمستفعل«, واسم فاعله عىل »ِ َ , واسم »ُ
َمستفعل«مفعوله  َ ْاستفعل«, واألمر منه »ُ ِ ِْ ْال تستفعل«, والنهي »َ ِ ْ َ َ«. 
ًاستغفر يستغفر استغفار: مثاله ُ َِ ِ ْ َْ ََ ِ, فهو مستغفراَ ْ َ ْ, وذاك مستغفر, استغفر وال تستغفرُ ْ ُِ ِ ِْ ْ َْ َ َ ََ. 

َافعنلل«والثاين منها  ْ َ ُ, فيأيت مستقبله عىل )٣٣( بزيادة األلف والنون والالم»ْ َ
ُيفعنْلل« ِ َ ِافعنْالل«َ, ومصدره عىل »َْ ِمفعنْلل«ِ, واسم فاعله عىل »ْ َ ْ , واسم مفعوله »ُ

ْافعنْلل«ال يأيت, واألمر منه  ِ َ ْ ْال تفعنْلل«, والنَّهي »ِ ِ َ ْ َ«. 
ًاسحنْكك يسحنْكك اسحنكاك: مثاله ِ ِْ ْ ُْ ََ َ ْ, فهو مسحنْكك, اسحنْكك ال تسحنْككاََ ِْ ِ ِ َِ َ َْ ْ ْ َُ. 

َّافعلل«والثالث منها  َ َ ُ, فيأيت مستقبله عىل )٣٤( بزيادة األلف والالم»ْ ُّيفعلل«َ ِ َ َْ« ,
ّافعالل«َومصدره عىل  ِ ّمفعلل«ِ, واسم فاعله عىل »ْ ِ َ ْ َّافعلل« منه , واألمر»ُ ِ َ ْ ِ« ,

َّال تفعلل«والنَّهي  ِ َ ْ َ«. 

                                                           

َافعنلل«بناء ) ٣٣( ْ َ ِّرباعي مزيد باأللف والنون, وقول املصنف بزيادة الالم يعني أهنا زائدة » ْ ّ
َفعل«ّيف الوزن وليس يف األفعال التي جتيء عليه كام مر يف  ْ َاحرنجم: , ومثاله»لَ ََ أما . ْْ

َاسحنكك« َ ْ َالذي أتى به املصنف فهو ملحق باحرنجم, وليس بناء أساسيا» َ ًَ ُ ِّ : ُينظر. ُ
: واحرنجم. ١١٣: ١رشح الشافية :  , والريض٩٠رشح امللوكي ص : ابن يعيش

 .َّرجع وتأخر: واسحنكك. اجتمع
ّافعلل«بناء ) ٣٤( َ َ  .الثالثةّرباعي مزيد باأللف والالم » ْ
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٨٤٢

ًاقشعر يقشعر اقشعرار: مثاله ُّ َّْ َ َِ ِ ِ ِْ َ َّ, فهو مقشعر, اقشعر ال تقشعراَ َّ ّ ُِ ِ ِ َِ َ َْ ْ َْ. 
َافعول«والرابع منها  َّ َ ْ ُ, فيأيت مستقبله عىل )٣٥(َّ بزيادة األلف والتشديد»ِ َ

ُيفعول« ِّ َ ّافعوال«َ, ومصدره عىل »َْ ِ ِّمفعول«ِفاعله عىل , واسم »ِْ َ ْ , واألمر »ُ
ْافعول« ِّ َ ْ ْال تفعول«, والنَّهي »ِ ِّ َ ْ َ«. 

ًاعلوط يعلوط اعلواط: مثاله ُ َّ ِّ ْ َ َِّ ْ ِ َِ ْ, فهو معلوط, اعلوط وال تعلوطاَ ْ ِّْ ْ ِّ ِّ َْ َ ََ ْ ِ ُ. 
َافعوعل«واخلامس منها  َ َ ْ ُ بزيادة األلف والواو والعني, فيأيت مستقبله عىل »ِ َ َ

ُيفعوعل« ِ َ ِافعيعال«َمصدره عىل , و»َْ ِمفعوعل«ِ, واسم فاعله عىل »ِْ َ ْ , واألمر منه »ُ
ْافعوعل« ِ َِ ْال تفعوعل«, والنَّهي »ْ ِ َ ْ َ«. 

ًاحدودب حيدودب احديداب: مثاله ْ ُ َ َ ِْ ِ ِ َ ْ, فهو حمدودب, احدودب ال حتدودباََ ْ ِْ ِ ِ َِ َ َْ ْ َُ. 
َّافعال«والسادس منها  ْ ُيت مستقبله عىل َّ بزيادة اهلمزة واأللف والتشديد, فيأ»ِ َ

ُّيفعال« ْ ِافعيالل«َ, ومصدره عىل »َ ّمفعال«ِ, واسم فاعله عىل »ِْ ْ , واألمر منه »ُ
َّافعال« ْ َّال تفعال«, والنَّهي »ِ ْ َ«. 

ًاصفار يصفار اصفريار: مثاله ُّ َِّ ِ ِْ ْ َ َّ, فهو مصفار, اصفار ال تصفاراْ َّ ّ ُْ ْ َْ ِ. 
ُمتت بعونه تعاىل عز شأنه َّ َ 

                                                           

َّالواو املشددة, ألن هذا البناء ثالثي مزيد بثالثة أحرف هي األلف : التشديد هنا يعني) ٣٥(
  .َّوالواو املشددة
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٨٤٣

 املصادر واملراجع
عبد :  حتقيق. درة الغواص):هـ٥١٦ت(احلريري, أبو حممد القاسم بن عيل  −١

 .١٩٩٦, دار اجليل, بريوت ١احلفيظ القرين, ط
 رشح الريض لكافية ابن ):هـ٦٨٦ت(الريض, ريض الدين األسرتاباذي  −٢

, جامعة اإلمام حممد بن ١الدكتور حييى بشري مرصي, ط:  حتقيق.احلاجب
 .١٩٩٦سعود, الرياض 

حممد حميي الدين عبد احلميد ورفاقه, :  حتقيق.رشح شافية ابن احلاجب
 .١٩٧٥دار الكتب العلمية, بريوت 

عبد :  حتقيق ورشح.الكتاب: )هـ١٨٠ت(سيبويه, عمرو بن عثامن بن قنرب  −٣
 .١٩٨٨, مكتبة اخلانجي, القاهرة ٣السالم حممد هارون, ط

حممد جاد املوىل : حتقيق .املزهـر): هـ٩١١ت(السيوطي, جالل الدين  −٤
 .١٩٨٧ورفاقه,املكتبة العرصية, بريوت 

: حتقيق. املمتع يف الترصيف): هـ٦٦٩ت(ابن عصفور, عيل بن مؤمن  −٥
 .١٩٧٠, املكتبة العربية, حلب ١الدكتور فخر الدين قباوة, ط

 . رشح ابن عقيل عىل ألفية ابن مالك):هـ٧٦٩ت(ابن عقيل, هباء الدين  −٦
 حميي الدين عبد احلميد, املكتبة العرصية, صيدا وبريوت حممد: حتقيق
٢٠٠٥. 

, مكتبة املعارف, ٣ ط. ترصيف األسامء واألفعال:قباوة, الدكتور فخر الدين −٧
 .١٩٩٨بريوت 
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٨٤٤

: حتقيق. أبنية األسامء واألفعال واملصادر): هـ٥١٥ت(َّابن القطاع الصقيل  −٨
 .١٩٩٩املرصية, القاهرة الدكتور أمحد حممد عبد الدايم, دار الكتب 

, دار ١ ط. لسان العرب):هـ٧١١ت(ابن منظور, حممد بن مكرم املرصي  −٩
 .١٩٩٢صادر, بريوت 

 رشح الكافية ):هـ٦٧٢ت (ابن مالك, مجال الدين حممد بن عبد اهللا  −١٠
, جامعة أم القرى, ١الدكتور عبد املنعم أمحد هريدي, ط:  حتقيق.الشافية

 .١٩٨٢مكة املكرمة 
رشح المية ): هـ٦٨٦ت(ابن الناظم, بدر الدين حممد بن عبد اهللا بن مالك  −١١

, دار قتيبة, بريوت ودمشق ١حممد أديب مجران, ط:  حتقيق.األفعال
١٩٩١. 

 مكتبة . رشح املفصل):هـ٦٤٣ت(ابن يعيش, موفق الدين يعيش بن عيل  −١٢
 .املتنبي, القاهرة, دون تاريخ

, دار ٣الدكتور فخر الدين قباوة, ط: حتقيق. رشح امللوكي يف الترصيف −١٣
 .٢٠٠٥امللتقى, حلب 



  ٨٤٥

 
 
 

 خصائص املنهج العلمي لتوصيف الكلم عند سيبويه
 

 )∗( عيسى بن سديرة .د
 :متهيد
 مملوءأنه ومعياري, والعريب نح وما أكثر ما يشاع يف كالم الدارسني أن النح 

ّا عن حمك العلم ًاالفرتاضات التأملية التصورية التي جتعله بعيدوباألحكام املنطقية 
ء بكل دارس منصف أن ينأى بعقله احلصيف عن لكننا هنيب يف البد.. ضوابطهو

ندعوه إىل أن يتفحص معنا واألحكام العامة التي تفتقر إىل التمحيص املوضوعي, 
هذه الصفحات التي اجتهدنا يف جعلها أوثق ما تكون صلة باملوضوعية العلمية 

 .األهواء الذاتية املغرضةل العلمي عن األحكام التعميمية وه التناوِّزـالتي تن
العريب عىل مواصفات معيارية, تضبط وا أن ينطوي النحً  إننا ال ننكر بتات

 أن ًر فعالِّحتكم قوانينه املؤطرة لالستعامل اللغوي, لكننا نقدوقواعده اإللزامية, 
األحكام وراد منه تكييف احلقائق ُالتعليمي, الذي ي وذلك منوط بمنهج النح

ا من بني مجيع طرائق ًيف ذلك ليس بدع وهوالعلمية املبتكرة يف البحث العلمي, 

                                                           

 .حمارض يف جامعة فرحات عباس باجلزائر) ∗(



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

  

٨٤٦

 لتحفظ هلا التقعيد النحوي التي استنبطها العلامء يف مجيع اللغات اإلنسانية,
 .اللغات البرشيةسار الثقافات و زمنية ممكنة يف ممدةالثبات ألطول االستمرار و

 البد من اإلشارة يف هذا الصدد, إىل أن املبادرة بإجراء التصنيف املقدم بنيو
ا من باب ً ليس ذلك بتات,بني الطرائق التعليميةوالعريب, واملنهج العلمي للنح

 ملسار التأسيس املنهجي احلقيقي  ترسيخواالفرتاض للوقائع, بل هوأ التقدير
ا مع ًمن بداية نشأته حتى أواخر القرن الثاين اهلجري, متواكب ولعلم النح

 .املدرستني األصيلتني يف البرصة والكوفة
 ظهور املدرسة البغدادية, يف القرن الثالث اهلجري, رشعت الكفة بعدو

ختطيط ما ومتيل إىل تغليب االحتياجات التعليمية, فأقبل الدارسون عىل إرساء 
أن والعريب, ال سيام وا لبيداغوجيا تعليم النحًا مقدمًيمكن اعتباره إرهاص

 فبعد ما كان .العلمي قد بدأت تتغريوظروف املرحلة التأسيسية ملنهج النح
 يركزون عىل استخالص القوانني واألحكام النحوية املوضوعية ًالعلامء ابتداء

عد املوجة األوىل  بانتقلوا, اً مبارشًاستخالصاملختلف الظواهر اللغوية 
النحو,  و, إىل تركيز أنظارهم عىل نح)الكوفية(املوجة الثانية و) البرصية(

ار يف نطاق املدرسة االختيوجل الرتجيح بالبحث يف االختالفات االجتهادية أل
حتى تستجيب  قدام عىل تكييف األحكام النحويةرشعوا يف اإلالبغدادية, و

ضبطه يف نطاق القواعد يم, وتوجيه االستعامل اللغوي, وملقتضيات التعل
ا ًاملعيارية امللزمة, إلحكام الرقابة املفروضة عىل كل مستعمل للعربية اكتساب

 .ليس سليقةو
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املرور والعريب, ون االنتقال من املرحلة التأسيسية التأصيلية ملنهجية النحإ
التعليمي, قد واكبه دخول املؤثرات األجنبية من رواسب  وإىل مرحلة النح
 بفعل الرتمجة التي أسهمت يف تنشيط ظهور علم الكالم يف ,املنطق اليوناين

 قبل ذلك كعلم أصيل يف العريبو نشأ النحعىل حنيالثقافة العربية اإلسالمية, 
 التي دفعت إىل التفكري يف تنشئة علم ,العوامل البيئية اخلاصةوظل الظروف 

ا يف أن أصالة هذا العلم ًال شك أبدو .ىل إعالء رصح البحث فيهإالتحفيز ووالنح
مصونة يف البيئة املحلية النقية من ونابعة من أصالة العربية التي كانت حمفوظة 

 . اجلزيرة العربيةشوائب الدخيل يف
من اإلقرار بأن البحث يف األسس واخلصائص املنهجية عىل أنه ال مناص لنا 

 ال يزال كذلك يف خمتلف فروع الدراسات العربية اإلسالمية, و,اًقد كان ضعيف
وي عىل تأسيس منهجي أن علوم العربية كانت تنطد ِّمن احلق مع ذلك أن نؤكو

املؤسس يف كل من نطاق التوجه العلمي  خاصة يف ,األمهيةعظيم القدر و
ا يف أعامق الرتاث ًب كثريِّالكوفة, لكن األبحاث العلمية مل تنقمدرستي البرصة و

املقاييس املنهجية املؤطرة والعلمي للمدرستني من أجل استبطان اخلصوصيات 
انحرصت عناية الدارسني يف مستوى استنباط وللبحث العلمي يف املدرستني, 

 .املسائل العلمية املبارشة من مظاهر اخلالف بني املدرستنيواملعطيات 
 حتقيق إنجازات إنه ال يمكن لنا أن نتصور إمكانيف هذا األفق بالذات, ف  و
دراسية يف مستوى ما أضحت حتققه الدراسات الغربية احلديثة, دون وعلمية 
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٨٤٨

 ,لرتاثية العربيةاإلقدام عىل احلفر املعريف املعمق يف الطبقات العميقة للدراسات ا
 هبدف ,من أجل استبطان األسس املنهجية التي قامت عليها تلك الدراسات

مواصلة مسار تطويرها عىل سكة البحث العلمي كام كانت وتأطري البحث فيها 
 .عليه عند انطالقها يف صدر اإلسالم

 الستبطان ,بحق وصدق, أن جتسم هذه املحاولة االجتهادية وإنني ألرج  و
ص املنهجية الكامنة يف طيات التنظري العلمي لتوصيف الكلمة عند اخلصائ
خطوة سديدة يف سبيل القراءة املنهجية املدققة للنصوص و صاحلة ًنةِ لب,سيبويه

 .العلمية الرتاثية
 : البدء بالعنوان املفتاح: ً أوال−

حتديد وه) ١(»هذا باب«:  فإن املغزى من قوله يف أول كلمة من العنوان−١
.  عنها الذات املدركة ومستقالا عنًد إىل املتعني املوضوعي املعلوم, بعيدالقص

أشار إىل ما يف نفسه من «: ّليس األمر يف ذلك كام قال السريايف يف رشحه, أنهو
ُأشار إىل منتظر قد عرف قربهوالعلم احلارض, أ ِ بل إن سيبويه قد تعمد أن . )٢(»...ُ

لريسخ القصد بأن . »هذا«اسم اإلشارة بيفتتح مجيع عناوين أبواب الكتاب 
.  الذات املدركة بمسافة معلومةّاألمر يتعلق بمشخص موضوعي منفصل عن

 .ُأنه يشري بذلك إىل منظور قد علم بعده عن الذاتو
                                                           

 .١٢:ص.١ج.مكتبة اخلانجي القاهرة. لكتاب سيبويه تح ورشح عبد السالم هارونا) (١
 .١٢:ص.هامش الكتاب) ٢(
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ا ًا واضح فإن يف ذلك نص,)٣(»هذا باب علم« :أما داللة قوله يف العنوانو − ٢
 للبحث املدخل الرئييسويف الكلمة همن العامل سيبويه عىل أن البحث يف توص

األصل املؤسس وذلك ألن توصيف الكلمة هومسائلها; يف مجيع أبواب العربية و
 ,ؤيل أيب األسود الد و,ّلعلم العربية كام ورد عن اإلمام عيل كرم اهللا وجهه

 .القلب النابض الذي يضخ دم احلياة يف جسم العربية كلهوهو
 مل ترد يف الكتاب »هذا باب علم« إىل أن عبارة ,مجتدر اإلشارة يف هذا املقاو

 :اآليتوسوى أربع مرات عىل النح
من ١٢ذكرها سيبويه يف سياق توصيف الكلمة من هذا النص يف صفحة / أ

 . اجلزء األول
 :ثم أوردها ثالث مرات يف اجلزء الرابع من الكتاب/ ب
 .  »هذا باب علم كل فعل تعداك إىل غريك« : ٣٨ يف صفحة −

 .ا يشمل املفاعيل كلهاًباب عظيم يف علم العربية أيضوهو 
 .»هذا باب علم حروف الزوائد«: ٢٣٥يف صفحة  و−
ين الكلامت العربية من األسامء ا يف كيفية تكوً كبريًل كذلك قسامِّيشكوهو

 .األفعالو
هذا باب علم مواضع الزوائد من مواضع احلروف «: ٣٢٩يف صفحة  و−

يلخص أحد أعظم أبواب علم الرصف العريب اخلاص  وهو. »غري الزوائد
 .بتمييز الزوائد من األصول يف حروف الكلمة

                                                           

 .صدر نفسه والصفحة نفسهاامل) ٣(
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هذا باب علم «:  ثم ما هي داللة استعامله لالستفهام من العنوان نفسه−٣
   .»ما الكلم من العربية?

 وأننا إذا كنا قد علمنا أن أصل علم العربية ه وأظن أن املغزى يف ذلك هو
السؤال املنبه عليه ليبحث و فلنعلم كذلك أن مفتاح كل علم ه,ةتوصيف الكلم

 .ا فيهًيستخرج من موضعه الذي كان قبل ذلك مستخفيوعنه 
 :ثم نتحول بعد هذا إىل متن النص: اًثاني

بويه يف صيغة املصطلح األصيل الذي وظفه سي وهذا ه: »مِفالكل« −١
الدارسني بعد سيبويه أن  وا بجميع العلامءكان قمينًو ,»كلمة«اجلمع ملفرده 

ليس أقسام الكالم كام وِيلتزموا باستعامل هذا املصطلح ألقسام الكلم يف العربية 
 .وجدناه عند بعض الدارسني

ّ بمنزلة السالم ,ّذلك أن الكالم اسم من كلمو ,ِفاختار الكلم عىل الكالم«
م ّ عىل كلمها املصدران اجلاريانو ,التسليمومها بمعنى التكليم و ,ّمن سلم

َوكلم : قال اهللا سبحانه وتعاىل,ّسلمو َّ َ ً موسى تكلياماهللاَُ ِ ْ َ َ ُ ]قال و,]١٦٤: النساء− 
ًصلوا عليه وسلموا تسليام :−ّعز اسمه ِ ْ ُ ََ ِّ َ َُّ ْ َِ َ]فلام كان الكالم ,]٥٦: األحزاب 

َ عدل عنه إىل ,ال خيتص بالعدد دون غريهو , يصلح ملا يصلح له اجلنسًمصدرا, َ
ِسلمِ بمنزلة سلمة و,مجع كلمةو الذي ه,ِلمَالك ِنبقوقة ِنبو ,)٤(َ ِثفنِثفنة و و,َ َ)٥( ..

                                                           

 .احلجارة: ِاجلمع سالمو ,ِ السلمة )٤(
 .الركبة: الناقةو من البعري ,ِ الثفنة٥)(
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 فجاء ,احلرفهي االسم والفعل وو ,ذلك أنه أراد تفسري ثالثة أشياء خمصوصةو
الكالم; فكان ذلك وه و,ترك ما ال خيص اجلمع و,ِالكلموه و,بام خيص اجلمع

 .)٦(»أوفق ملرادهو ,أليق بمعناه
 إىل توحيد مفهوم , من نافلة القول أن نسجل الدعوة يف هذا الشأن  فلعله

ا  ثم نجعل مفهوم الكالم خاص,الذي أرساه سيبويهوِمصطلح الكلم عىل النح
 .اإلنشاءوبأقسام اخلرب 

 فقد بدأ فيه بإقامة ,)٧(»ال فعلوحرف جاء ملعنى ليس باسم و« :ّأما قولهو −٢
 .مقابلته لهو فالبد من إضافته إىل غريه أ,وم بذاته ألنه ال يتق,حتديدهوّأس األضعف 

تشخيص  وصف ومتثيل و:)٨(»حائطو ,فرس و,رجل: فاالسم« −٣
ال أثر  و, بال تدخل للذات الواصفة فيه,موضوعي حمايد للحقيقة اللغوية لالسم

 عىل عكس ما نجده يف التعريفات التعليمية ,واملوضوعألي تداخل بني الذات 
قيق التصور املندمج بني الذات لكة الذهنية للذات املدركة يف حتالتي تقحم امل

 : عىل غرار ما ورد يف النامذج التعريفية اآلتية,املوضوعو
حرف  و,فعل و,اسم: أقسام الكالم ثالثة« القاسم الزجاجي وقال أب/  أ 

دخل عليه حرف من  و أً,مفعوالو أًفاالسم ما جاز أن يكون فاعال...  جاء ملعنى
 .»ف اخلفضحرو

                                                           

 .٢٥: ص. ١ج. املكتبة العلمية. حتقيق حممد عيل النجار. ابن جني.  اخلصائص) (٦
 .١٢ الكتاب ص )٧(
 .الصفحة نفسهاو املصدر نفسه, )٨(
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 :سفرايينيإلقال ا/  ب 
 ٌهي اسمو ,اًأما املقدمة فهي أن الكلمة هي اللفظ املوضوع للمعنى مفرد   « 

 إن ٌ فعل,)رجل (کمل يقرتن بأحد األزمنة الثالثة وّإن دل عىل معنى يف نفسه 
 )٩(.»)...قد (کّإال فهي حرف و  ,)رضب (کاقرتن به 

 :قال ابن هشام األنصاري/ جـ  
ّما دل عىل معنى يف نفسه غري مقرتن بأحد : فاالسم يف االصطالح«   

 ...األزمنة الثالثة
ّما دل عىل معنى يف نفسه مقرتن بأحد األزمنة : الفعل يف االصطالحو   «
 )١٠(.»...ما دل عىل معنى يف غريه: احلرف يف االصطالحو« ...   الثالثة

 أهنا ,احلرفثة لالسم والفعل ونامذج التعريفية الثالا من هذه ال  يتضح جلي
ّإىل الدمج بني الذات املدركة وجتنح   من استدعائها للملكة ,املوضوع املوصوفّ

 فبمجرد ,احلرفوالفعل  تصوراهتا اخلاصة لداللة االسم والذهنية يف إدخال
 فإنه ينفتح الباب أمام الذات املدركة ,)ّما دل عىل(وأ) ما جاز(قول التعريف 

 ًفعالو أً اخلاص حول معنى املوضوع املوصوف إن كان اسامإلدخال تصورها
                                                           

. الرياض. دار الرفاعي. ق هباء الدين عبد الوهاب اإلسفراييني تاج الدين, حتقي)٩(
 . ١٢٤: ص. م١٩٨٤/ ه١٤٠٥

 الدين عبد احلميد, يحتقيق حممد حمي. البن هشام األنصاري. ب  رشح شذور الذه)١٠(
 .٣٧:ص. م١٩٧٩/ ه١٤١٨.بريوت. املكتبة العرصية
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 الذي يرمي إىل توصيل املوضوع ,التعليميوهذا من طبيعة النحو... اًحرفوأ
العلمي إىل فصل الذات عن و يلجأ النحعىل حني , الذات املدركةيفإدماجه و

 . اًحرف وًفعال وًاملوضوع عند توصيف الكلمة العربية اسام
 أن التوصيف التمثييل عند سيبويه ,ا هبذا الصددًمالحظته أيضمما ينبغي  و

ينطوي عىل خاصية التصنيف النوعي للمسميات دونام تدخل من الواصف 
 لتعرب ,إنام تساق كام هي يف الواقع املوضوعي املشخصو ,البيانوبالرشح 

ذلك أن سيبويه مل يكن به عجز يف ... بنفسها عن داللة التصنيف الكامن فيها
 لكننا سنلحظ بعد هذا أن توصيفه ,ًشاء ذلك فعال ولتعبري عن داللة االسم لا

 .ّللفعل خاصة قد أعجز به مجيع من جاء بعده من العلامء املحققني الفطاحل
 : متن املتن يف النص: اًثالث

ننتقل بعد هذا إىل ما يمكن اعتباره متن املتن يف هذا النص العلمي   و 
ا يرتجم عن أدق خصوصيات اللغة ا توصيفيًترشحي الذي يقدم لنا ,البديع

 .العربية يف صناعة هندسة املبنى املعنى
 )١١(.»...أما الفعل فأمثلةو«:  ففي قوله−١  

هي القوالب واألنامط و ,هي الصيغو ,إذ املعلوم أن األمثلة هي األبنية
 .املوازين املخصصة للفعلو

                                                           

 .١٢:ص. سيبويه. الكتاب) ١١(
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ْأ ُخذت  «−٢   َ ِ  عىل ,ُتضمر فيه اإلشارة إىل ثبات القياس يف أبنية العربية : )١٢(»ُ
 .معلوم يف الرصيد املحفوظ للغة العربية من أنظمة اشتقاقية دقيقةوما ه

 )١٣(:»من لفظ أحداث األسامء « −٣  
 يف ذلك إشارة رصحية إىل أولوية اعتبار العالقة االشتقاقية املتولدة يف لفظ 

ّمهية تعطى عند إحداث الصيغ البنوية اخلاصة  فاأل,الفعل من لفظ مصدره ُ
 .غري ذلكو) فعلا - يفعل - فعل ( ّباألفعال للفظ قبل املعنى عىل شاكلة 

 :»ملا مىض « −٤  
 أن األمر يتجه يف هذا اخلصوص ,من الصيغة املوصولية لغري املتعني ويبد

 حتمل ,وصة من أنه يتميز ببنية خمص,إىل جتسيد الطبيعة اللغوية للفعل املايض
تلك و. ا بال انفصام بينهامًالزمن معوداللة عضوية ممتزجة من احلدث 

األمر وا يف املضارع ًالزمن تتحقق أيضواخلصوصية االزدواجية فيام بني احلدث 
 .عىل السواء

به سيبويه عن النواة امللتحمة يف لفظ الفعل من ثنائية ِّيعرب : َ فاملامىض− أ
 مل ينص ,حديد البالغ يف دقته العلمية للفعل يف العربيةهذا التو... الزمن/ احلدث

ِالعامل الوحيد الذي استطاع أن وال بعده; فهوعليه أحد من العلامء ال قبل سيبويه 
ًيقدم توصيف  .البنوي املميز للفعل يف العربيةوا هلذا الطابع اللغوي ًدقيقو ًا أصيالّ

                                                           

 .الصفحة نفسها. املصدر نفسه) ١٢(
 .الصفحة نفسها. نفسهاملصدر )  ١٣(
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 حيث ,»مل يقعوما يكون «ي  يقابله يف الوجود الطبيع,»َاملامىض« ثم إن − ب
فهام اللذان يقع ... إهنام يشكالن طريف السلسلة املمتدة من املايض إىل املستقبل

  )١٤(.»كائن مل ينقطعوه«بني جتاذهبام الطرف الوسيط ملا 
 ُ تصب, فالبناء يعرب عن وجود صيغ لغوية تأيت يف شكل قوالب ثابتة−جـ

ما دعا العلامء إىل إطالق  وهو ,اًموزونو ًاما منتظالكلامت اللغوية يف أمثلتها صب
لكلامت اللغوية يف  الذي يقوم بضبط معظم أصناف ا»امليزان الرصيف«مصطلح 

 ً.أفعاالو ًالعربية أسامء
 ,االستقرار يف الرصيد اللغويو جيسد داللة الثبات »البناء«إذا كان مصطلح و −د 

 .التناسق يف عنارص النظام اللغويوم  يعرب بدوره عن حتقق االنتظا»املثال«فإن مصطلح 
  :)١٥(»ما بناء ما مىضأف « −٥  

 ,َذهب: ِّ فأمثلته من الوقائع املجسدة لشتى أصناف الكلامت اللغوية هي
ِسمع ِ محد,َ مكث,َ ُ... 
 .ّيتم ذلك بتحريك عني الكلمة خاصة يف األفعال املبارشةو
 : )١٦(»أما بناء ما مل يقعو « −٦  

                                                           

 .١٢:ص. سيبويه. الكتاب) ١٤(
 .الصفحة نفسهاو. املصدر نفسه) ١٥(
 .الصفحة نفسهاو. املصدر نفسه ) ١٦(
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غري ذلك من أصناف الصياغة و ,»يذهب«ا ًخمربو ,»ذهبا«ا ً فإنه قولك آمر
 .                                                                                          االستقبالو للحال الفعلية
 فإن يف ذلك ما يثبت بالقطع افرتاق التوصيف العلمي; الذي جيمع بني −أ

هذا بمراعاة اخلصوصية املشرتكة التي و ,صعيد واحداملضارع يف و رصيغ األم
 .اً وهي انتفاء صفة اإليقاع احلدثي عنهام مع,دجمت بينهام

 اشرتاط رضورة الفصل بني ,يقتيض التوظيف التعليمي هلذه املعطياتو − ب
ا من النمطية الرضورية القابلة ًنوع وألن املسألة عندئذ تغد.. املضارعو األمر

عىل . ز لكل طرف من هذه األطراف املتجاورة ضمن حدود واضحةلإلدراك املتمي
 .وجدناها تأيت يف التوصيف العلمي ضمن حقول وصفية كلية عامةحني 

 فإن املضمون ,ا بقوة الثباتَّ مزودة لغوي»البنية الفعلية« فإذا كانت −جـ
ء يف  سوا,اإلخباري ينطوي يف الواقع اللغوي االستعاميل عىل قوة اإلثبات كذلك

لذلك فإن املحتوى اإلخباري للغة قد يتجاوز مظهرية و ,انتفائهوالتحقق الواقعي أ
يف كل هذا يكمن الدليل القاطع عىل أولوية الطبيعة اإلخبارية و.. »البناء املستقل«

 . باعتبارها جتسد الغاية القصوى التي يرمي إليها االتصال اللغوي,للغة
 :الستنتاجات اآلتية   إن هذا التحليل خيلص بنا إىل ا

 .االستقرارو اللغة بناء يتسم بالثبات −١
 .التناسقو اللغة نظام يتصف باالنسجام −٢
 هي التي حتدد الفاعلية ,اإلخبارية للتواصل اللغويو القوة اإلنجازية −٣

 من ,مقاصده اإلبالغيةوّحتقق أغراض املتكلم و ,السياقية للعنارص اللغوية
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اإلثبات و ,التنكريوالتعريف و ,احلذفوالذكر و ,التأخريوترصفه فيها بالتقديم 
 .غري ذلكو ,النفيو

 كام استقل , لقد استقل االسم بخصوصيته الذاتية يف ارتباطه بمسامه−٤ 
ًالفعل ببنيته املميزة التي جتعله منقطع أما احلرف و.. غري واقعوا أًواقعو ,اًمستمروا أَ

 .اًمعناه معونقصه الطاعن يف مبناه وسبب ضعفه ال متيز له بذاته بوفال استقاللية له 
 :قال املسترشق ليتامن يف حمارضاته/   أ
 ,عند العرب و كذلك نبت علم النح,إنام كام تنبت الشجرة يف أرضهاو«

ِالذي روي يف كتب العرب من زمنوهذا هو برهان هذا أن تقسيم الكلمة و... ُ
ال و ليس باسم , ملعنىحرف جاءوفعل وفالكلم اسم : قال سيبويه. خمتلف
 . هذا تقسيم أصيلو.. فعل

ِهذه الكلامت ترمجت من و.. رباطوكلمة وأما الفلسفة فينقسم إىل اسم  ُ
ّ فسميت هكذا يف كتب الفلسفة,من الرسياين إىل العريبو ,اليوناين إىل الرسياين ُ, 
حرف فإهنا اصطالحات عربية ما وفعل وأما كلامت اسم  ..ال يف كتب النحو

 .»ُال نقلتوِمجت ُتر
ا عىل خصائص التوصيف العلمي للكلمة عند ًتأسيسو ,فمن هذا/ ب
موضوعية وّ فإنه حيق لنا أن ندعي بإنصاف تام , كام عرضنا لذلك آنفا,سيبويه
 فإننا نعترب ,غريهوالعريب وّ أنه إذا كان ثمة يشء من التامثل بني علم النح,كاملة
 إىل الطابع احلديث للبحث ,منهجهوعه موضووّصدق أنه أقرب يف مادته وبحق 

 :ذلك من اخلصائص اآلتيةو ,اللغوي املستجد يف النظريات الغربية احلديثة
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 قد التزم فيه سيبويه بجوهر ما يشرتطه الدارسون , فالوصف−١  
 .املوضوعورضورة الفصل بني الذات وهو ,الوصفيون املحدثون

نائي عىل صعيد الكلمة  كام أننا نلحظ بوضوح ترسخ املفهوم الب−٢  
أن الكلامت هي اللبنات األساسية التي يقوم و ال سيام ,أصالته عند سيبويهو

 .عليها رصح البناء اللغوي
 يف ,ا عند سيبويهً فإنه جاء رصحي,أما املفهوم املتعلق بوظيفية اللغةو −٣  

 ,وععدم الوقوالوقوع أو ,االستمراروداللة االنقطاع أوربطه بني بنية الكلمة 
 .القوة اإلخبارية يف التواصل اللغويوما جيسد أولوية القيمة اإلبالغية وهو

 قد ,»تشومسكي«عند التحويلية و ثم إننا نجد أن النظرية التوليدية −٤
ّ ثم اضطره نقاده , يغلب عليها الطابع التقني امللموس,أقامها عىل أسس رياضية

لكننا .. ته يف االشتقاق التوليديمراعاة أمهيو ,إىل إدخال عامل املعنى بعد ذلك
ال نلحظ إىل اليوم أن تشومسكي يعطي للقوة اإلخبارية يف اللغة أولوية الترصف 

ّ بذلك سيبويه عندما ضم بنية املضارع َّقرأ كام ,يف حتريك مواقع البنى اللغوية
 .عدمهواألمر حتت مظلة الوقوع اإلخباري أو

ا بالتوصيف البنوي الوظيفي ًأساس إن عناية سيبويه نراها قد تعلقت −٥  
ً ثم إهنا تركزت خصوص,للكلمة يف العربية ا عىل التوصيف البنوي للفعل أكثر ّ

ما يثبت أمهية الوظيفة اإلخبارية اإلنجازية التداولية وهو ,احلرفومن االسم 
.. قطب الرحى يف كل عملية إخبارية و باعتبار أن الفعل ه,للغة عند سيبويه

ا ثلة خاصة يف كون علم الرصف قد أتى يف معظمه خمتصشهادة ذلك ماو
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ال ريب يف و ,دقيقةوتغيريات كثرية و بسبب ما يطرأ عليه من حتويالت ,بالفعل
ا يف االشتقاق ى تام غنً,ى اللغة العربيةّهذا قليل من كثري مما يدل عىل غنً«أن 
 )١٧( متعددة يفكذلك ما هلا من طرقو , لغة أخرىّ قل أن جتارهيا فيه,املجازو

 ».ّالنحت مما يطول رشحهواإلبدال والقلب 
ّكل ذلك إنام جيسم النظام اهلنديس البديع للعربيةو   ِ عىل حد تعبري العامل ,ّ

ال سبيل لنا لتجديد العهد مع هذا و.. النحرير أيب الفتح بن جني يف اخلصائص
ًمتثالوا ًالنظام اهلنديس البديع بحث التمييز بني و الفصل إال بحتمية. اًابتكارو ّ

التعليمي الذي أحدث كيفيات والنحو ,العلمي يف جذوره العربية األصيلةوالنح
ا ًذلك ما أوجب عليه أن يفرض هنجو ,تعليمهووّطرائق خاصة بتلقني النحو

ًا سعى به للحفاظ عىل العربية تعلاممعياري  .اًاكتسابو ّ
ِ  إن من أكرب السامت الدالة عىل عظمة العامل ّ ِّ ّنه متكن من أن حيافظ أ , سيبويهّ

استطاع أن يفرض قامته العلمية سامقة أمام القمة و ,ّعىل متيز شخصيته العلمية
 بل إن تاريخ الرتاث العريب يسجل له فضل ختليد اآلثار العلمية ,اخلليلية الشاخمة

 .ّذهبت أدراج الرياحوّ فلواله لتم انتحاهلا ,اخلليلية
ًا منظرا تأصيليِ سيبويه عامل  لقد كان  بل كانت له ,ا فقطًمل يكن جامعو«ا ّ

فإذا علمنا أنه فاريس ..شخصية قوية يف التحليل والرتجيح, مع جودة يف العبارة

                                                           

كتاب ضحى اإلسالم و/ ٢٢: ص. للشيخ الطنطاوي.  عن كتاب نشأة النحوًنقال) ١٧(
 .٢٣٩: ص. ٢ج. ألمحد أمني
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بى, وأنه مات وله بضع وثالثون سنة, أدركنا ْرَ باملٌّاألصل, وأنه عريب برصي
 » .مقدار نبوغه

ا أن تفخر بعبقريتها الشابة, كام ًا بالعربية دومً  وهبذا املعنى فإنه يظل جدير
هلها أن يعملوا عىل جتديد عنفوان العربية يف سائر األجيال والعصور أل ّقِأنه حي
  .ً. واستعامالًعلام

 املراجعواملصادر 
  .القرآن الكرمي - ١

  .١ج. املكتبة العلمية. جارد علي الن حمم:تح. اخلصائص). الفتح عثمانوأب( ابن جين - ٢

 الدين يد حمي حمم:تح. شرح شذور الذهب). ينمجال الد(م األنصاري  ابن هشا- ٣
  .م١٩٧٩/ ه١٤١٨. بريوت. املكتبة العصرية. عبد احلميد

  .٢ ج، ١ج. بريوت. دار الكتاب العريب. ضحى اإلسالم.  أمحد أمني- ٤

اء الدين عبد  :تح. لباب اإلعراب). د بن أمحدتاج الدين حمم.(  اإلسفراييين- ٥
  .م١٩٨٤/ ه١٤٠٥. ١ط.ياضالر. فاعيدار الر. نب عبد الرمحالوها

 :تح. إصالح اخللل الواقع يف اجلمل للزجاجي). ديعبد اهللا بن الس( البطليوسي - ٦
الددار املريخ. شريتكتور محزة عبد اهللا الن .م١٩٧٩/ ه١٣٩٩. ١ط. ياضالر.  

. ٢ط. القاهرة.  اخلاجنيمكتبة. د هارونالم حمم عبد الس:تح. الكتاب.  سيبويه- ٧
  .م١٩٨٢/ ه١٤٠٢

٨ -الش ٣ط. دار املعارف. تاريخ أشهر النحاةوونشأة النح. نطاويد الطّيخ حمم  .  



  ٨٦١

 صفحة لغة
 
 

ّخمتص أم إخصائي? ْ ْ ُ 
 أحىص أم أخىص?

 
 )∗(مكي احلسني. د

ألستاذنا سعيد األفغاين رمحه  ً بحثا)١(القاهرةجممع اللغة العربية بنرشت جملة 
, التي أصدرها )املقتبس(, ذكر فيه أن جملة )ْأخىص وإخصاء(اهللا, دار حول كلمتي 

 سنة  يف رمحه اهللا, نرشتيف القاهرة مؤسس جممعنا األستاذ حممد كرد عيل
ْاملخيص«: بدأه بتعريف املصطلح بقوله) اإلخصاء يف العلوم(ًمقاال عنوانه ١٩٠٨ ُ« 

ًأخىص الرجل إذا تعلم علام واحدا(هو الذي ينفرد بدراسة فن واحد, من  ًَ َّ وهذه ). َ
. للفريوز آبادي) القاموس املحيط(ّالكلامت الست بني القوسني, منقولة بنصها من 

 ):مادة خ ص ي(لفعل جاء يف هذا القاموس وبا
ْاخليص واخلصية« ُ ُِ َوأخىص... ّبضمهام وكرسمها من أعضاء التناسل ِْ ًتعلم علام : ْ ِ َّ
 ... إلخ»ًواحدا
َ املحيط َالقاموس) وهو من علامء القرن الثاين عرش اهلجري(َّرشح الزبيدي  −

                                                           
 .جممع اللغة العربية بدمشقعضو  )∗(
وقد زودين ذا البحث صديقي الفاضل . ١٩٩٣نوفمرب / ين، تشرين الثا٧٤اجلزء ) ١(

  .ورصيفي امعي األستاذ الدكتور مازن املبارك حفظه اهللا تعاىل
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ًتعلم علام واحدا أخىص الرجل(, فقال بعد عبارة القاموس )تاج العروس(يف  ً َّ :(
 ومن املعلوم أن الصغاين من علامء القرن السابع اهلجري !نقله الصغاين, وهو جماز

وظل ). ه٨١٧ −٧٣٠(, والفريوز آبادي من علامء القرن الثامن )ه٦٥٠ −٥٧٧(
وبقيت ...  القائل َ جمهول, ريبةَ موضع– كام يقول األستاذ األفغاين −هذا النقل 

 .عنق الصغاين رمحه اهللالتبعة معلقة ب
ْوتأسيسا عىل هذا قال املحدثون − ُ ٍإذا كان اإلخصاء هو تعلم علم واحد, : ً ِ ُّ َ َ ْ

ّإخصائي«فالذي يفعل هذا  ّثم حرفت هذه الكلمة فصارت أخصائي. »ْ ِّْ , وازداد ُ
ّالتحريف حتى صارت أخص  !ّائيِ

لعبارة املذكورة وقد استغرب أستاذنا سعيد األفغاين رمحه اهللا تعاىل, إيراد ا
, ألن معناها املذكور ال صلة بينه وبني هذه )خ ص ي(يف مادة ) أخىص الرجل(

 وأنه –) أخىص( قد يكون من الناسخ الذي رسم الفعل −ًاملادة, ورأى أن ثمة خطأ 
 ).خ ص ص(لكان حمله الطبيعي مادة ) أخص(لو رسمه 

 ولكن ماذا جاء يف هذه املادة?
 ):خ ص ص (»القاموس املحيط«يف  قال الفريوز آبادي −١
ًخصه باليشء خصا وخصوصا و« َُّ َّفضله, و...: َ  ».اإلزراء: اإلخصاصَ

َّأخص«ومل يذكر الفعل  َ  ! الذي مصدره اإلخصاص»َ
 . ما قاله الفريوز آبادي»اللسان« وكرر −٢
): خ ص ص( الذي يواصل إعداده جممع القاهرة »املعجم الكبري« وجاء يف −٣
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ًن فالنا, وبه فالَّأخص« ٌّصار خاصا به فهو خمص به وخمص به: ٌ ٌَّ ُ ُِ. 
ً فالن فالنا باليشءَّأخصو َّخصه به: ٌ َ.« 

معناه هنا غري , الذي َاإلخصاصَومل يذكر هذا املعجم مصدر هذا الفعل 
 !اإلزراء
ًأخص به إخصاصا: »حميط املحيط« وجاء يف −٤  . ازدرأه:َّ
 ):١٩٧٣الذي صدر سنة ( وجاء يف املعجم العريب احلديث −٥
ًأخص به إخصاصا«  .استهان به: ّ

ًوأخص فالنا بكذا  . عىل غريه بهآثره: َّ
ًوأخص فالن فالنا وبه ٌ  ».ا بهصار خاص: ّ

 :٢٠٠٧ وهو معجم حديث صدر سنة »معجم النفائس الكبري« وجاء يف −٦
 .»ازدرأ به: ًبه إخصاصاَّأخص «

ً الغريب أيضا أين مل أجد يف املعاجم رشحا يقول:أقول ً: 
ُأخص الرجل« ًتعلم علام واحدا: َّ ً  هبذا املعنى, وإنام »اإلخصاص«, كام مل أجد »َّ

 !بمعنى اإلزراء واالزدراء
 عبارة القاموس املحيط مل تذكر معنى ت واألغرب أن مجيع املعاجم التي نقل−
ُخصاه= ُأخصاه : وهو) خ ص ي(دة الذي له عالقة وثيقة بام) أخىص(الفعل  َ مع ! َ

 :أن كتب اللغة أوردت الفعل ومصدره



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

  

٨٦٤

ْالرب« فقد جاء يف −  : للجاحظ»جانْرُصان والعُ
غالمه أخىص وقد عن زنباع اجلذامي أيب روح بن زنباع, أنه قدم عىل النبي 

 .فأعتقه النبي 
 :اركي, ومنهما قاله الشاعر املاجن عمرو اخل) احليوان( ونقل اجلاحظ يف −
ــــــــــــــ  ـــــــــــــا أقل ِوال واهللا م ْ ُ 

 

ْـــــع مــــا عمــــرت أو أخــــىص  ُ ُ ِّ ُ ُ 
 

 : للمسعودي» واإلرشافالتنبيه« وجاء يف −
 . اخليلإخصاء يف غزوة تبوك عن وهنى النبي «
ِ مل يرش إليه األستاذ األفغاين −ٍود إىل خطأ آخر حمتمل من الناسخ  أع−  حني −ُ
 )!أحىص(ًبدال من ) أخىص(رسم 

ُعده أو حفظه أو عقله: أحصاه«: »متن اللغة«معجم جاء يف  َ ِ َ َّ . 
 !»ًأحاط به علام: أحصاهو

ًوهذا املعنى األخري له صلة وثيقة بام نحن فيه, ألن الذي يتعلم علام واحدا  ً
ِفالن حمص لعلم كذا: حينئذ يمكن أن يقال عنهحييط به عىل األرجح, و ْ ِ ٍ ْ ُ ٌ. 

َّذا املعنى, واستعمل السلف فعل ُولكن مل يكتب الشيوع هلذا الفعل هب
, ومل خمتص بعلم كذا كام قالوا فالن متخصص يف علم كذافالن :  فقالوا»ّختصص«

ّيقولوا إخصائي وال أخصائي ِ َ ْ!! 
ِوعيل هذا من املتخصصني بعلم النجوم: (قال القفطي يف ترامجه ِ ِ ٌّ.( 



  ٨٦٥

 
 
 

 )*(االستدراك
ّعىل أيب عيل يف احلجة ُ ّ 

 صنعة
  هـ٥٤٣جامع العلوم أيب احلسن عيل بن احلسني األصبهاين الباقويل تـ 

  وصنع فهارسه , وكتب حواشيه,ُ وناقشه, ورشحه,ّ وخرج ما فيه,حققه
 الدكتور حممد أمحد الدايل

 
 )**(عبد اإلله نبهان .د

  

       ابن جماهد أبو بكر أمحد بن موسىام    يف القرن الثالث اهلجري قام اإلم
 ومجع )١(»كتاب السبعة يف القراءات«بتصنيف كتابه العظيم ]  هـ ٣٢٤ – ٢٤٥[

ٍ واختار من كل مرص من األمصار ,فيه سبع قراءات من القراءات الكثرية ْ ِ
ُ بن عبد الرمحن بن أيب نعيم نافع أخذ قراءة املدينة فمن ,اإلسالمية قراءة أو أكثر

 ومن ,ّويقال له الداري] هـ١٢٠ – ٤٥ [ابن كثريوقراءة عبد اهللا ]  هـ١٦٩تـ [
                                                           

 . م ٢٠٠٧= هـ ١٤٢٨جلنة نرش الرتاث العريب : ملركزية نرشت الكتاب مكتبة البابطني ا)*(
 .جممع اللغة العربية بدمشقعضو  )**(
 .١٩٧٢ ضيف بدار املعارف بمرص سنة نرش الكتاب بتحقيق املرحوم الدكتور شوقي )١(
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 وقراءة محزة بن ,] هـ ١٢٧تـ [  بن هبدلة أيب النَّجود أيب بكر عاصم قراءة الكوفة
 البرصة ومن ,] هـ ١٨٩[  عيل بن محزة الكسائيوقراءة  ] ١٥٦تـ [ حبيب الزيات 

 ومن الشام قراءة ابن عامر عبد اهللا ,] هـ ١٥٤ – ٦٨[ قراءة أيب عمرو بن العالء 
 وذكر يف كتابه اختالف هؤالء القراء يف احلروف .] هـ ١١٨تـ [ بن عامر اليحصبي 

 : ووضع ابن جماهد األصول األساسية لقبول القراءات ,التي اختلفوا يف قراءهتا
 .أن تكون القراءة موافقة خلط املصحف العثامين  −١
 .أن تكون صحيحة السند  −٢
 .أن تكون موافقة للعربية ولو بوجه من الوجوه  −٣

ّويف القرن الرابع جاء اإلمام النحوي احلجة أبو عيل الفاريس احلسن بن عبد 
احلجة للقراء السبعة أئمة األمصار «فوضع كتابه ]  هـ ٣٧٧ – ٢٨٨[ ر الغفا

اءة ّليحتج لكل قر  )٢(»ام الذين ذكرهم أبو بكر بن جماهدباحلجاز والعراق والش
, ومن ّوية أو نحوية أو رصفية أو صوتيةمن هذه القراءات من وجهة نظر لغ

الفاحتة [ ]ملرصاط املستقا[ :دن اختالفهم يف قراءة قوله تعاىلأمثلة ذلك ما ذكره ل
وروي ] يعني الرساط والرصاط [ السني والصاد :وي عن ابن كثري فر: قال]٦ :١

بن , رواه عنه العريان  الزاي والصادواملضارعة بنيعن أيب عمرو السني والصاد 
 غري أن , والباقون بالصاد. بالزاي»الزراط« وروى عنه األصمعي ,أيب سفيان

 .»زة يلفظ هبا بني الصاد والزايمح
                                                           

 نرش كتاب احلجة بتحقيق بدر الدين قهوجي وبشري جوجيايت ومراجعة عبد العزيز رباح وأمحد )٢(
 .١٩٩٩ – ١٩٨٤سنتي ل يوسف دقاق بدار املأمون بدمشق خال



 عبد اإلله نبهان.  د−االستدراك عىل أيب عيل يف احلجة 
  

٨٦٧

 وكلها –ويأخذ أبو عيل الفاريس بتعليل كل قراءة من هذه القراءات 
عليل هذه  فمن يقرأ بالصاد فألهنا أخف عىل اللسان ويسهب يف ت− صحيحة 

 يطنب يف تعليل ذلك يف اً وهنا أيض, فأما القراءة بالزاي فليس بالوجه,اخلفة
ّدر أليب عيل أن يتم كتابه هذاُ وق)٣(صفحات ُ  واخرتمته املنية قبل أن يؤلف ,ّ

بن  وهذا ما هنض به تلميذه أبو الفتح عثامن ,كتابه يف تعليل القراءات الشاذة
 .»حتسبامل« يف كتابه ] هـ ٣٩٢تـ [جني 

 ] هـ٥٤٣تـ [ بن احلسني األصبهاين الباقويل ثم جاء جامع العلوم أبو احلسن عيل
نت له عناية بكتب أيب عيل وكان , وكاي عاش يف القرنني اخلامس والسادسالذ

, التفسري يف املئة السادسة للهجرةّمن جلة أعيان أهل العربية والقراءات و«
, شديد  بمذاهب أهل العربيةاًهم بصريالف دقيق , غزير العلم,واسع االطالع

ّ آلثار أيب عيل اً عاشق يف علومه,ا, متمكنً] هـ ١٨٠تـ [ب عىل كتاب سيبويه اإلكبا
ّوتبحر الباقويل يف قراءة آثار أيب عيل, وكانت له عىل مواضع منها ,  )٤(»وابن جني ّ

َ وملا كان كتاب احلجة عني كتب أيب عيل فإن ,تعليقات أو تصحيحات ْ الباقويل ُّ
 :ّخصه بتعليقاته وتصحيحاته يف مسائل بناها عىل أشياء مما ورد فيه قال

ّاحلجة«هذه مسائل من كتاب ( ِّ فلم يسو أحد من , وقع فيها خلل وحتريف»ُ
 . ومل يسألوه عنه حني كانوا يقرؤونه عليه ,ّأصحاب أيب عيل هذا التحريف

ِ وربام تعرض يف,فرأينا إصالح ذلك من الواجبات َ فحوى ذلك مسائل أخر ّ ُ ُ
 إذ كتاب ,ّر يف هذا فوائد مجة ليكون للناظ, فلم نبخل ببياهنا,حتتاج إىل بيان

                                                           
 .٥٧ −, ٤٩ : ١ احلجة )٣(
  .١٣: مقدمة التحقيق :  االستدراك )٤(
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ّاحلجة« ّ املفرس وال النحوي وال غريهم كتاب ال يستغني عنه املقرئ وال»ُ ّ)٥( (. 
 وثالثني ومئة اًبلغ جمموع املسائل التي اشتمل عليها كتاب االستدراك ثالث

 : هذا النحو مسألة جاءت عىل
 . مسألة ٨٧ :ّفائت أيب عيل يف احلجة  -
 . مسائل ١٠ :ّفائت أيب عيل يف اإلغفال  -
 . مسألة ٢٥ :رجوع إىل احلجة  -
 . مسائل ٩ :من سهاء ابن جني يف اخلصائص واملحتسب  -
 . مسألتان :رجوع إىل أيب عيل  -

ألصل إذن مل يقترص الباقويل يف استدراكاته عىل كتاب احلجة وإن كان يف ا
 )٦(»اإلغفال« عىل مواضع من كتاب اًك استدراك بل أضاف إىل ذل,هو املقصود

َهو املسائل املصلحة من كتاب و ْ ّ أليب إسحاق الزجاج )٧()معاين القرآن وإعرابه(ُ
 )٨(» اخلصائص« عىل مواضع يف كتايب اًف استدراك كام أضا.] هـ ٣١١تـ [ 
 . البن جني )٩(»بَسَاملحت«و

                                                           
  .٣:   االستدراك )٥(
 . م ٢٠٠٣ −  هـ١٤٢٤أبو ظبي .  احلاج إبراهيم يف املجمع الثقايف  اإلغفال بتحقيق عبد اهللانرش )٦(
 بريوت -  عبد اجلليل عبده شلبي يف عامل الكتب. نرش معاين القران وإعرابه للزجاج بتحقيق د  )٧(

 ] .١ ٩٨٨ − هـ ١٤٠٨
 . م ١٩٥٢ − هـ ١٣٧١ نرش اخلصائص بتحقيق حممد عيل النجار بدار الكتب املرصية بالقاهرة )٨(
 نرش بتحقيق عيل النجدي ناصف .املحتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها  )٩(

 األعىل للشؤون اإلسالمية عبد الفتاح إسامعيل شلبي يف املجلس. ود عبد احلليم النجار. ود
 .م ١٩٦٦ − هـ ١٣٨٦بالقاهرة 
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ّل التي استدرك فيها اجلامع الباقويل متنوعة بني شتى املباحث  واملسائ,هذا ُ
ّ وقد أحسن املحقق الفاضل أيام إحسان عندما فصل القول يف مقدمة ,النحوية ّ

 ويمكن أن نورد هذا التصنيف بيشء من ,التحقيق يف تصنيف تلك املسائل
 :الترصف واإلجياز مع التمثيل لكل نوع 

ًبو عيل وجوه هناك مواضع أجاز فيها أ−١ َ من اإلعراب والباقويل يراها غري اّ ّ
وجوه اختارها أبو  و,ّ وجوه مل جيزها أبو عيل وهي عند الباقويل جائزةهناكو ,جائزة

 فمن ذلك املسألة الثامنون التي كان , غريها أيب احلسنعيل واملختار عند اجلامع
̈    : سورة الزخرفاخلالف فيها يف موضع من  §    ¦   ¥  ¤  ©    

  ̧   ¶  µ   ́  ³  ²   ±  °   ̄  ®  ¬  «  ª
Ç  Æ   Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½    ¼      »  º  ¹È  

  Ð  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É Ó  Ò  Ñ   ] ٨٨ – ٨٥ :٤٣الزخرف[ .  

   Ì :ّ وجه اجلر يف قوله تعاىل:قال أبو عيل  Ì فاخلالف يف قوله
̄  عىل قوله تعاىل  ®  ¬ َدق هبا ويعلم قيلهم الساعة ويصأي يعل ِ ُ ّ. 

َيعلم قيله«ومعنى    O  ٌ أي يعلم أن الدعاء مندوب إليه يف نحو قوله تعاىل:»ِ
Q  P] ٦٠ : ٤٠غافر[ و{   z  y  x ] ٥٥ : ٧األعراف[    

 يف قول أيب : أقول : اًوبعد أن نقل الباقويل ما ذكره عن أيب عيل قال مستدرك
ٌعيل هذا نظر, ألن ا ه ّ, ألنيعود إىل اهللا ¯  ®  ¬ لضمري يف قوله تعاىلّ

ِ وعنده علم وقت الساعة:لتقدير, وإنام اسبحانه هو العامل بوقت حلوهلا ّ, فال يتوجه ُ
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̄  عىل  Ì عىل هذا عطف  ®  ¬ ألن اهلاء يف ¬ هللا. 
ّأي قيل احلق    Ì ]٨٦ :٤٣الزخرف [ ¾ ½ ¼  » فاألشبه أن يكون ِ ِ.  

ٌالنصب حممول عىلوكذلك  ُ À  يعلمون احلق وقيل احلق وقيلأي ّ ََّ: 
ويكون   ]٨٦ : ٤٣الزخرف [   º ٌرفع باملصدر الذي هو  ½    ¼ إن

 ألن الفصل بني الصلة ًوال يكون موصوال] أي نكرة موصوفة  [ اًموصوف
هي  و, مضاف إىل اهلاء»ٌقيل« فإن املصدر الذي هو :ُ وبعد . واملوصول ال جيوز

َ أي وعنده علم أن يقال له ,مفعولة يف املعنى ال فاعلة ُ:   Ñ    Ð  Ï   Î  Í 
 Ò ] هو   وإنام,فاملصدر ههنا مضاف إىل املفعول ال إىل الفاعل  ]٨٨ : ٤٣الزخرف

بسؤاله إياك   أي ]٢٤ : ٣٨ص [     |  {  z  y   x} :من باب قوله 
ّ أنه ال جيوز أن تقدره عىل أنه  أال ترى.َّ البد من هذا التقدير ,نعجتك ُ وعنده علم :ّ

ُألن هذا إنام يقال هللا تعاىل دون أن   Ò  Ñ     Ð  Ï   Î  Í  َأن يقول اهللا ّ
  .  Ò    ّ فتم الكالم عىل,كذا   Ï   Î  Í   :يكون هو سبحانه يقول 

َقيله ُوجيوز أن يكون نصب ِ  بالعطف عىل مفعول  يعلمون  إذ التقدير: 
َوهم يعلمون احلق وقيله, أي قول احلق أو قول حمم َ ِ ُ واملراد .ٍد عليه السالم َّ

  . شكواه إىل ربه :بقيله
ّ إال من شهد باحلق وبقيله: بالعطف عىل موضع الباء, أي»َقيله«ُ نصب اًوجيوز أيض ْ َ. 

ّ إال من شهد باحلق وقال قي:ّوأما نصبه عىل تقدير ْ َ ًفهو بني أيض= َله ّ ٌ , اّ
ْمن«تكون و  ألن الفصل بني الصلة واملوصول , وال تكون موصولة,ً موصوفة»َ

ّ إال شخص شاهد باحلق وقائل قيله يا رب : والتقدير .ال جيوز  ٌَ ٌ ّ ٌ. 
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ّ أما ما قدمه ,ّهذا ما قدمه الباقويل يف استدراكه يف هذه املسألة عىل أيب عيل
رن آراء الباقويل التي د قا لق,األستاذ املحقق فقد كان أضعاف ما ذكره الباقويل

 ويف كتابه )١٠(»كشف املشكالت«ستدراك بأقواله يف كتابه اآلخر اال«وردت يف 
 إضافة إىل اإلحاالت عىل )١٢(»رشح اللمع« ويف كتابه اآلخر )١١(»اجلواهر«اآلخر 

 ومل يكن .ّ وعىل كتب املفرسين مع املقارنة والنقد,كتب معاين القرآن املتقدمة
 فقد تتبعه وأشار إىل ما أخذه من , مع صاحب الكتاب الباقويلًاملحقق متساهال

 ففي املسالة التي أتينا عىل ذكرها وهي املسألة الثامنون رأى املحقق أن املؤلف ,غريه
حقق ّ, فعلق امله إىل صاحبه ومل يرصح بالنقل عنهٍأغار عىل كالم البن جني ومل ينسب

ّا الشيخ اجلليل العامل املحقق مل مل تنص عىل ولست أدري أهي« : الباقويلاًبقوله خماطب ْ َ
 ,أخذك من اإلمام أيب الفتح كام نصصت عىل نقلك عنه وعن غريه يف أكثر كتبك

 .» غفر اهللا لك. ادعاء ما ليس لكًوأنت بام آتاك اهللا يف غنى عن
 مع أن الباب واسع اللتامس العذر, اً, ومل يلتمس له عذر     هكذا قال
 وربام تداخل ما ,اً, وكان اعتامده عىل ذاكرته كبريفوف البرصفالرجل كان مك
 .يراه بام رآه غريه 

 , وهناك مواضع اضطرب فيها كالم أيب عيل يف احلجة وغريها من كتبه−٢
ن  فم, أو منع فيها ما كان أجازه يف غريها,فأجاز فيها ما كان قد منعه يف غريها

                                                           
 م ١٩٩٥ −هـ ١٤١٥كشف املشكالت وإيضاح املعضالت نرشه جممع اللغة العربية بدمشق  )١٠(

 .بتحقيق الدكتور حممد أمحد الدايل 
ُاجلواهر ومل ينرش هبذا العنوان بعد, ولكنه كان قد نرش باسم إعراب القرآن املنسوب للزجاج  )١١(

 . م ١٩٦٣ −هـ ١٣٨٢تحقيق إبراهيم األبياري يف اهليئة العامة لشؤون املطابع األمريية ب
نرشته جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بتحقيق الدكتور إبراهيم بن حممد : رشح اللمع  )١٢(

 .م١٩٩٠ −هـ ١٤١٠أبو عباة 
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       ...  V لصيام يف قوله تعاىل با»اًأيام«ذلك أن أبا عيل منع أن ينتصب 
`  _   ^  ]  \  [       Z    Y  X  W  a    b

c...  ] منع أبو عيل ذلك يف احلجة وقال بغري  ]١٨٤ – ١٨٣ :٢البقرة 
ُمثله ] ابن جني [ فهو كالم مرتدد, ووقع لغالمه «  قال الباقويل,ذلك يف اإلغفال

  : أحدمها قوله يف بيتني )١٣( » التنبيه«بعينه يف كتاب 

ْأهلفى بقرى سحبل حني أحلبت ٍ ْ ُّ 
 

ــدو املباســل  ــا والع ــا الوالي ِعلين ُ ُّ)١٤( 
 

 :والبيت الثاين قوله 
ِولو شهدت أم القديـد ط ُ  عاننــاُّ

 

ِبمــرعش خيــل األرمنــي أرنــت  ّ ّ ْ ََ)١٥( 
 

 كام يف املسألة السابعة عرشة ,ّ وهناك مواضع مل يتم فيها أبو عيل كالمه−٣
فإذا « :قال أبو عيل   ]١٤ : ٢البقرة  [  ¼لكالم يف قوله عندما عرض ل

ِمن عند « و» يستهزؤون«مضمومة وقبلها كرسة فخففتها مثل ] اهلمزة [ كانت 
فال خيلو إذا خففتها من أن تنحو هبا نحو احلرف ] بتخفيف اهلمزة  [ »ُأختك

ُ أقرهبا منه فأقول:َن قلت  فإ.ُالذي منه حركتها  َ بني بني »يستهزوون« :ِّ مل = َ
 . انقىض كالم أيب عيل »يستقم

ْن يذكر ههنا بقية القسمة  وكان ينبغي له أ: كالم أيب عيل ًقال الباقويل متمام ِ
ًأو تتبعها احلركة التي قبلها فتقلبها ياء« :فيقول ْ أو تت,ُ بعها حركة نفسها فتقلبها ُ
ُ أقرهبا من احلرف الذي منه: فإن قلت: ثم يقول » اًواو  . إلخ... حركتها ّ

                                                           
 .ًطوطا, وربام كان قد نرش  يف تفسري أبيات محاسة أيب متام, وهو موجود خمكتاب البن جني )١٣(
 .ّاجلامعات املوالية مفردها الولية : الواليا . اجتمعت : أحلبت . البيت جلعفر بن علبة احلارثي  )١٤(
 .صاحت باكية : ّأرنت . ّالبيت لسيار بن قصري الطائي  )١٥(
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 وهذا ,ّ وهناك موضع قرص أبو عيل يف ذكر الوجوه النحوية اجلائزة فيه−٤
َاملوضع هو الكالم يف املسألة اخلامسة عرشة عىل قوله تعاىل  َ:   Ë         Ê    É  È

Î  Í  Ì     ] أحدمها أن يكون :قيل فيه قوالن « :قال أبو عيل   ]٣٦ ,٣٥ : ٧٤ّاملدثر ُ
 من ً أن يكون حاال: واآلخر .املذكور يف أول السورة   ]٢ : ٧٤املدثر [  �  ن مًحاال
  .   Ê    É  È     :قوله 

َ وقد سمعت فيه سبعة أوجه أخر:قال الباقويل  َ ُ ٍ َ  .ً فتكون مع هذين تسعة ,ُ
 .املحتملة  َّوعدد األوجه األخرى

ٍأما األستاذ املحقق فقد تتبع كل وجه من هذه   إياه إىل ا راد,الوجوهّ
ُ الوجه من حيث صحته أو عدمهااً, مناقشمصادره  فقد اعرتض عىل الوجه ,ُ

 :قال املحقق �   منًحاال   Ìاألول الذي ذكره أبو عيل وهو أن يكون 
ّ قال الفراء يف رده ,مدفوعوهو قول  ّوليس ذلك بيشء واهللا أعلم ألن الكالم « :ّ

 .» هذا املعنىّيف قراءة أيب ينفيُرفعه  و,ٌقد حدث بينهام يشء منه كثري
 ما ذهب إليه املفرسون اًوهكذا علق املحقق عىل كل وجه من الوجوه ذاكر

 .والنحاة يف كالم مستفيض 
 وال , وهناك مواضع استشهد فيها أبو عيل ببعض اآلي عىل يشء ذكره−٥

ُ والشاهد غري ما ذكر من اآلي ,يقوم هبا االستشهاد ما ورد يف  ً من ذلك مثال.ُ
  r  q   p  o  n  m  فقد ذكرت اآلية,املسألة السادسة بعد اخلمسني

u  t  s   ] عىل ًلو كان حمموال ف:فإن قيل « :قال أبو عيل  ]٢٥ : ١١هود 
 فالراجع إليه ينبغي أن يكون عىل لفظ ,اسم الغيبة   o ألن»أنه«األول لكان 
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 هذا ال يمنع من :قيل  ] لفظ املتكلم دون:رجح املحقق [الغيبة دون لفظ اخلطاب 
 أال ,وذلك أن اخلطاب بعد الغيبة يف نحو هذا سائغ  ]٢٥ :هود [   n محله عىل 

 ,]١٤٥ : ٧األعراف [  V  U  T  S  R  Q  P :ترى قوله تعاىل 
 .ُ فكذلك اآلية التي اختلف يف قراءهتا ,]١٤٥ : ٧األعراف \  [  ] :ثم قال 

  وليس هذا كقوله.َ هذا ليس جواب هذا السؤال :قلت « :قال الباقويل 

  [  Z    Y  X  W  V  U  T  S  R  Q   P

\   ] فهو حممول , خذها: وقلنا له , وكتبنا له:ألن التقدير  , ]١٤٥ : ٧ :األعراف 
إذ ال  ,ّوهذا التقدير ههنا ال يصح  P عىل إضامر القول املعطوف عىل

ّ ألن ,فقال أين لكم :عىل تقدير  m  q   p  o  ns  r  جيوز
ٍ عىل تقدير  r   ولكن لو محلت فتح,إضامر القول يوجب الكرس ال الفتح

ً إىل قومه معلاماً ولقد أرسلنا نوح: كأنه ,آخر مل يذكره أبو عيل ُِ ٌ أين لكم نذير ْ
  منًبدال  ]٢٦ : ١١هود [   {  z  y  x  w  ويكون قوله.ٌ فهو وجه ,مبني

  s  r  إىل توحيد اهللا وترك عبادة غريه اًأي داعي ِ ْ ومن كرس .ْ   كان قوله»ّإن«َ

 y  x  w  عىل فعل دل عليه النذير دون لفظًحمموال ّ ٍ  t  اًألن نذير 
 .» فال يعمل u ُقد وصف بقوله

ّ فعل دل عليه النذير بقولهوقد علق املحقق عىل هذا الوجه وهو احلمل عىل ٍ: 
ّوهو قول متكلف] غري الباقويل [  هذا القول ألحد غريه ال أعرف مل ُ وال حي,ٌ
 .ه عىل الظاهرُ محلَّر ما صحَعىل املضم
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 وهناك موضعان استشهد فيهام أبو عيل بأبيات من الشعر وال حجة له −٦
     q  p : ففي املسألة السادسة بعد الثامنني ورد قوله تعاىل ,فيها عىل ما أراد

r  ]فأنشد أبو عيل قول حاتم  ]٦ : ٧٧ت املرسال :  

ُأماوي قد طال التجنّب واهلجـر ْ ُ َّ 
 

ُوقـــد عـــذرتني يف طالبكـــم العـــذر  ْ َُ ِ ْ َ 
 

ًفأنث عذر ْ ُ  ... ألنه يمكن أنه محله عىل املعذرة, وال حجة له فيه: قال الباقويل.اّ
 .ابعة ّ وهناك موضع حيتاج إىل رشح ولكن أبا عيل مل يرشحه كام يف املسألة الر−٧
 وهنا موضع حكى فيه أبو عيل مقالة بعض األئمة ومل ينقلها عىل وجهها −٨

ّ ويقوي كرس : قال أبو عيل . كام يف املسألة الثانية والعرشين بعد املئة ,وال رشحها
ْاهلاء يف قراءة من قرأ َ ^     ] قالاُّ ما حكي عن أيب زيد أن عربي] ٧ : ١الفاحتة : 

ِمل أرضهبام    : فهذا يكون عىل قوهلم :ل  قا.ِ
َسبسبا ]  ّترتك ما أبقى الدبا [   َْ َ)١٦( 

 .ُأجرى الوصل جمرى الوقف 
من كالم أيب زيد  وهذه لفظة اختزهلا :الباقويل عىل كالم أيب عيل بقولهّوعلق 

أخذت « :ٌقال رجل من بكر بن وائل« :قال أبو زيد, »نوادره«يف ]  هـ ٢١٥[ 
ْهذا منه ِ ِومنْهام ومنْهمي , يف الوقف»ِ  . االسم املضمر يف اإلدراج والوقف فكرس,ِِ

ْ ومل أعرفه ومل أرضبه: وقال:قال  ِْ ِ ْ ِْ  . فضم الكاف,ُ عليكم: وقال, فكرس كل هذا,ِ
ِ أرضهبام فكرس اهلاء مع الباء مل:وقال ِ ِ. 

                                                           
. القفر : والسبسب. اجلراد قبل أن يطري : ّوترتك أي الرياح, والدبا . رجز لربيعة بن صبح  )١٦(

 .ّوشدد الراجز الباء للرضورة
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 :وقد وجد الباقويل كالم أيب عيل غري مستوعب املسألة املرادة فقال 
ْ مل أرضبه:ّم أهنم قالوا معنى هذا الكال« ِ ِ ِ مل أرضبه: واألصل ,ْ ْ ِ  فلام وقف ,ْ

ْ مل أرضبه:نقل كرسة اهلاء إىل الباء فقال  ِ ِ  ,َ فلام صار إىل التثنية وصل كام وقف,ْ
ّفلم يسكن الباء ِ مل أرضهبام : وقال ,ُ ِ ُ أجرى الوصل جمرى :نى قوله فهذا مع.ْ

 وكرس اهلاء عىل , بألف التثنيةً يعني ترك الباء مكسورة حني وصلها,الوقف
 . اً هذا من ذاك أيض,األصل

ّوقد شكا الباقويل من صعوبة فهم كالم أيب عيل ملا فيه من عرس ومشقة  ٍ
وكالمي مع هذا الرجل « قال بعد املسألة السابق ذكرها .وتطويل وإرهاق 

 وذكر ,»حزبتني حوازب من كالمه ) ١٢٢(  وحني أمللت هذه املسألة ,طويل
وقد كان شيخنا « : ٢٣٦ : ١حقق هبذه املناسبة كالم ابن جني يف املحتسب امل

ً فأغمضه وأطاله حتى منع كثري,ّأبو عيل عمل كتاب احلجة يف قراءة السبعة ّ ممن اّ
ً فضال,ّيدعي العربية  .»م عنهة منه وأجفاه عىل القراءْ

 أو ,ه وهناك مواضع نسب فيها بعض املذاهب إىل سيبويه وليس ذلك مذهب−٩
¸       ¹  ورد فيها قوله, ليس فيه كام يف املسألة الستنياًنسب إىل كتاب سيبويه شيئ

º    ] من حذف : قال سيبويه : قال أبو عيل  ]٤ : ١٢يوسف ْ  :التنوين من نحوَ
ِختريها أخو عانات شهرا  ّ)١٧( 

َ حللت عانات فيفتح:مل يقل   . إنام يكرس التاء ,ُ
ٌ الفصل الذي ادعاه عىل سيبويه إغفال من وجهني  يف هذا:قال الباقويل  ّ: 

 :أحدمها أن قوله 
ـــات شـــهر ـــا أخـــو عان ًختريه  اِّ

 

ـــ  ًورجـــى خريهـــا عام ـــااّ   فعام
 

                                                           
 .ّالضمري يف ختريها يعود عىل اخلمر  )١٧(
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 ,)١٨( »الكتاب«يف آخر الباب من ]  هـ ٢٤٨تـ [  وأنشده املازين ,هو لألعشى
 :ُ وإنام فيه بيت امرئ القيس, هذا البيت»الكتاب«وليس يف 

ُأذرعــات وأهلهــاَّتنورهتــا مــن  ٍ 
 

ِبيثــرب أدنــى دارهــا نظــر عــال  ٌ َ 
 

ُ هو أن مذهب سيبويه فتح التاء مع ترك التنوين دون :واإلغفال الثاين  ّ
ٍومن العرب من ال ينون أذرعات ويقول « :»الكتاب«  والذي يف,الكرس  هذه :ّ

 .» يعني التاء يف طلحة ومحزة , شبهوها هباء التأنيث. يا فتى ,ُقريشيات
 عىل غري وجهها بتغيري يف رواية اًوهناك مواضع أنشد أبو عيل فيها أبيات −١٠

ّ أو بتغيري قافيتها وروهيا أو برتكيب بيت من بيتني ,بعض ألفاظها مما أفسدها
 فقد أنشد أبو , فمن ذلك ما ورد يف املسألة اخلامسة.لشاعر أو من بيتني لشاعرين

ّعيل للمرار الفقعيس قوله  ّ: 
ــستحمدون ــيئوال ي ــاس ش  اً الن

 

َولكــن رضب جمتمــع الــشؤون   ْ)١٩( 
 

 : والصحيح , هذا إنشاد فاسد:قال الباقويل 
ّ ولكن رضب جمتمع الشئان ....................... َ ْ 

ً كلمة منها هذا البيت بتة»الشؤون«قافية ّوليس للمرار عىل   : ومن هذه القطعة قوله,ٌّ
ّ إذا هنلــــت بــــسفرهتا وعلــــت ْ ُ َْ ِ 

 

ًذنوبــــ  ُ ِ مثــــل لــــون الزعفــــراناَ َّ َ)٢٠( 
 

 :ويف املسألة التاسعة والعرشين ذكر ما أنشده أبو عيل 
                                                           

 .ازين يف آخر هذا الباب من الكتابًال أعرف أحدا ذكر أن هذا البيت مما زاده امل:علق املحقق هنا بقوله  )١٨(
. »ئانالش«فرواية مطبوعة احلجة عن أصلها . هذا موضع غريب مشكل : علق املحقق بقوله  )١٩(

مواصل : والشؤون . مكان اجتامعها: وجمتمع الشؤون. والشئان والشؤون بمعنى واحد
 .قبائل الرأس وملتقاها ومنها جتري الدموع 

 .الدلو : ّوالذنوب . ُجلدة مستديرة يوعى فيها طعام املسافر : السفرة  )٢٠(



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

  

٨٧٨

ــــا إزار ــــةاًطرحن ــــا أيزني ً فوقه َّ َْ 
 

ِعـــىل منهـــل مـــن قدقـــداء ومـــورد  ْ َ َ َ ْ َ ٍ 
 

 : والصحيح :قال الباقويل 
ًونحـــن طرحنـــا فوقهـــا أبينيـــة َّ َ ْ ُ 

 

 ...... .................ِعىل مصدر 
 

ّأيزنية«ألن  ّاألبينية« وأما , الرماح:»َْ ُ فالثياب تنسب إىل عدن أبني وإبني والفتح »ْ ْ َْ َ ِ
ٍّ وكان استشهاد أيب عيل هبذا ,] هـ ٤٣٠تـ بعد [ أجود فيام ذكر األسود الغندجاين 

ّ وهو يذكر ويؤنث ,البيت عىل جواز تأنيث اإلزار ّ. 
 :نشاده قول الفرزدق عن أيب عيل إويف املسألة السابعة بعد األربعني نقل الباقويل

َتقعــدهم أعــراق حــذمل بعدمـــا ْ َُ ّ 
 

ُرجـــا اهلـــتم إدراك العـــال  ُ ْ  ِ واملكـــارمُ
 

ــا ــوك وىف هب ــني للمل ــالث مئ ٍث ُ 
 

ِردائي وجلـت عـن وجـوه األهـاتم  ْ َّ 
 

 .ُا تكسري األهتم عىل اهلتم واألهاتم والشاهد هن
ّول للعني املنْقري  وإنام األ,هذان البيتان ليسا للفرزدق كالمها« :قال الباقويل ِّ ّ

  : وصدره فاسد عىل ما أنشد والصحيح ,والثاين للفرزدق
ٍفدى لسيوف من متيم وىف هبا  ٍ ً.......... 

 :٢املقتضب  [»ٍثالث مئني للملوك«يف باب العدد ]  هـ ٢٨٥تـ [ د ّوأنشده املرب
 .»ّ واقتدى به أبو عيل رمحه اهللا ]١٧٠

ادية واخلمسني عىل تصحيح إنشاد بيت وقد اقترص الباقويل يف املسألة احل
 :ّ فقد أنشد أبو عيل لألعشى ,لألعشى

ّغزاتـــك باخليـــل أرض العـــدو َ ََ َ 
 

ــــيظ العجــــم  ْوجــــذعاهنا كلف َُ َ ُ 
 

 : والصحيح,ٌ وهذا اإلنشاد فاسد:قال الباقويل 
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 ّوإن غزاتــك مــن حــرضموت
 

ـــــم  ـــــصفا والعظ ـــــي ودوين ال ْأتتن ُ ُ ّ 
 

ــادك للخيــل نحــو العــــدو ّمق ََ 
 

ـــــمو  ــــيظ العج ــــذعاهنا كلف ْج ُ ْ ُ)٢١( 
 

 .ٍوقد علق املحقق الفاضل يف نحو من ثالث صفحات عىل هذا الشاهد 
 .وقد تكرر مثل هذا التصحيح يف عرش مسائل 

ً ومما له تعلق بالفقرة السابقة أن أبا عيل أنشد يف احلجة أبيات−١١ ْ ِ  ونسبها لغري اّ
ك يف ثامنية مواضع حسب إحصاء املحقق  ومل ينسبها وذلاً كام أنه أنشد أبيات,أصحاهبا

 :سني حيث أنشد أبو عيل قول الشاعر فمن ذلك ما ورد يف املسألة التاسعة بعد اخلم.
ًيف ليلــــة ال نــــرى هبــــا أحــــد  اٍ

 

 ُحيكـــــي علينـــــا إال كواكبهـــــا 
 

ٍ والصحيح أنه لرجل من . هكذا »الكتاب« وهو يف ,ّ نسبه إىل عدي:قال الباقويل 
ً مطوالاًق األستاذ املحقق تعليقّ وقد عل.األنصار  ذكر فيه أن األنصاري صاحب ,ّ

ّالشعر هو أحيحة بن اجلالح األويس األنصاري من أبيات أثبتها له األصبهاين يف  ُ ُ
 . ٣٠ ,٢٧ : ١٥األغاين 

ومن هذا ما ورد يف املسألة الثالثة عرشة عندما ذكر الباقويل أن أبا عيل ذكر يف بعض 
َكالمه أن املبدل م ُنه ال يقدر إسقاطه من الكالمّ ُ  : والدليل عليه قول جرير: ثم قال ,َّ

ـــه ـــرساة كأن ـــق ال ـــه هل ّوكأن ِ َّ ُ َ َ 
 

ِمــا حاجبيـــه معــني بـــسواد  َِ ْ ََ َّ ٌُ ِ 
 

ٌمعني« :فقوله  ّ  .»حاجبيه« خرب عن اهلاء املنصوبة دون »ُ
   ووقع يف,ّ وإنام هو أليب حية النُّمريي,هذا البيت ليس جلرير«قال الباقويل 

 : والصحيح, وهو غري مستقيم. ونقلوا عنه هكذا, إىل جريراً هكذا منسوب»الكتاب«
                                                           

ّاجلذعان مفردها جذع وهو من اخليل الذي استتم سنتني ودخل يف )٢١( َُ : ولفيظ العجم .  الثالثة َْ
 .شبه اخليل بالنوى لصالبتها واكتنازها . النوى امللفوظ 
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ّوكأهنــــا ذو جــــدتني كأنـــــه ّ ُ 
 

ٌمــــا حاجبيــــه معيـــــن بــــسواد  َّ ُ 
 

ـــزة ـــه يف قه ـــرساة كأن ـــق ال ٍهل ّ ُ َ َ 
 

ـــناد  ـــن األس ـــق م ـــة يق ٍخمطوط َ َ ٍ 
 

ّذو جدتني َ هلق . محار أو ثور :ُ َ والرساة. أبيض:َ ْزة اإلبريس يف قه.ُ أعاله :َّ  ثياب :مٍ
 »كأنه« من اهلاء يف ً بدال»حاجبيه«والشاهد يف البيت جميء  .»ّبيض من السند

 . زائدة : وما »ّكأن حاجبيه« :فكأنه قال 
ّ وهناك مواضع وقع فيها سهو باللفظ املورد عىل أنه من احلجة كأنه −١٢ ُ َ
ُسبق قلم ّ أو فيام ذكره من العلل نظر ال تصح معه,ْ ذلك حسب إحصاء  وكان ,ٌ

, فمن ذلك ما ورد يف املسألة السابعة عندما أورد قول اًاملحقق يف سبعة عرش موضع
ُعليهم الذلة: ّفأما قول أيب عمرو« :أيب عيل  َّ َِ ِ ْ َ] ٦١ : ٢البقرة[ وL ] ١٤ : ٣٦يس[ 

  E  Dو    ]٢ :٧٣املزمل [  E   D  :ّفتحريكه بالكرس ليس عىل حد قوله 

F ]ّولكن كأن األصل عنده يف الوصل ] ٢, ١–١١٢ :صاإلخال ْ عليهمي   فحذف
ٌ كام حذف عاصم وابن عامر ونافع يف إحدى الروايتني لذلك ,اًالياء استخفاف ٍ ّ فلام .ٌ

 .ّحرك اللتقاء الساكنني أتى بحركة األصل التي هي الكرس كام أتى أولئك بالضم 
 وقد ,إىل الوجه اآلخر  E   D   ليس له حجة عىل العدول من« :قال الباقويل 

ْومل يرو عن أيب عمرو    E   D  أنه مثل ] ابن جماهد [ ُذكر أمحد بن موسى     .»عليهمي«ُ

ّومن أمثلة السهو الذي ورد عن قلم أيب عيل ونبه عليه الباقويل ما ورد يف املسألة 
 قال أبو ]٨٩ :٢٧النمل [   K  J  I  H  G  : قال تعاىل :الثالثة بعد السبعني 

 : ثالثة أرضب»يوم«يف انتصاب  I  H ّجيوز فيمن نون قوله سبحانه« :عيل
  .ٍ وهم من أن يفزعوا يومئذ : كأنه , باملصدراً أن يكون منتصب:أحدها 
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ء األحداث توصف بأسامء  ألن أسام»يوم«ً أن يكون صفة لـ :واآلخر 
 . وهو سهو »يوم« دون ,»فزع« صفة لـ :الصواب « :قال الباقويل  .»الزمان
 وهناك مواضع جزم الباقويل بوقوع ألفاظ وردت يف كالم أيب عيل −١٣

 الذي »ال«اء املحقق فمن ذلك سقوط األداة  وهي ستة مواضع بإحصاًغلط
      M  L : ففيها ورد قوله,أفسد الكالم يف املسألة احلادية والعرشين

N  ] ّيعني املشددة  −ٍ واحدة منهام ُّوإذا كان كل« : قال  ]١٠٢ : ٢البقرة
 .»َنوا كلهم قد أحسن فيام أخذ به تنايف األخرى يف املساغ واجلواز كا–واملخففة 

 :قال املحقق . من الكتاب»ال « فسقطت ,ُ ال تنايف:الصحيح « :قال الباقويل 
 . املعتمدتنيوهي ثابتة غري ساقطة يف املطبوعة عن املخطوطتني

   m  l  k  j ملسألة األربعني يف مبحث اآليةومن ذلك ما ورد يف ا
ٍ قال أبو عيل يف فصل]٤٢ : ٤النساء [ ً ال والذي شقهن مخس:ومن أيامهنم« :ْ ّ  من اّ

ريد األصابع من الساعد ي« : قال:»ّاحلجة«  وقال يف موضع آخر من ,»ٍواحدة
 : وأنشد »من الراحة« بل :قال الباقويل  .»والذراع

ِلقـدامى وريـشهّوليس الذنابى كا[ ُ[ 
 

ُوما تستوي يف الكـف منـك األصـابع  ّ 
 

 . عىل ما ورد اًوكان لألستاذ املحقق كالم طويل تعليق
 , وذكر املحقق أن هناك موضعني يف تفسري الشعر أخطأ فيهام أبو عيل−١٤

 :ففي املسألة الثالثة بعد الثالثني أنشد لألعشى 
ــت إذا هجــرت ــا البي ــي هب ْأرم ّ 

 

ِقـــرو والعـــارصَوأنـــت بـــني ال  ْ 
 

ّ فنزل نفسه منزلة سواه يف خماطبته هلا خماطبة , وهو يريد نفسه»أنت« (:قال أبو عيل 
 :له الذي ذكره يف قو»ّحيان« يريد به »أنت« إنام . ليس كام قال : قال الباقويل .) ّاألجنبي
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ــا ــىل كوره ــومي ع ــا ي ــتان م ُش ّ 
 

ـــــــر  ــــــان أخــــــي جاب ــــــوم حي ِوي ّ 
 

ــد إذا أع ــا البي ــي هب  ْرضــتَأرم
 

 ْوأنـــــت بـــــني القـــــرو والعـــــارص 
 

ـــــــه ـــــــد بنْيانـ ــــــدل شي ُيف جم ُ ّ ُ ٍ ْ ِ 
 

ُيــــــزل عنــــــه ظفــــــر الطــــــائر  ُ ُ ُّ)٢٢( 
 

 وكان ,اً وكان سيد, لألعشىً وكان نديام,ٌ رجل من بني حنيفة»ّحيان«و
ّ فلام أضافه األعشى إىل جابر غضب حيان. أخيه »جابر«فضل من أ ٍ  :قال و,ّ

 فاعتذر إليه . اًال واهللاِ ال نادمتك أبد! رشف ?ُتضيفني إليه وأنا أعرف منه وأ
 . هذا »ّحيان« لـ »أنت« فـ .َ فلم يرض عنه , إنام اضطرتني القافية:األعشى وقال 

ًوقد الحظ األستاذ املحقق أن زلة أيب عيل نفسها قد وردت أيض ّ  يف كتابه اّ
  .»ّزلة غريبة من مثله« فقال عنها )٢٣(»كتاب الشعر«

 واحد فيام ذكر املحقق كان فيه خطأ يف التالوة يف  وهناك موضع−١٥
 وإنام الحظت خطأ يف , وقد راجعتها فلم أر خطأ تالوة,املسألة املتممة مئة

 : فقد أنشد أبو عيل قول طفيل الغنوي ,التعليل
َوقد منّـت اخلـذواء منـ  ُ علـيهماُ

 

ــدعوهم ويثــوب  ُوشــيطان إذ ي ّ ُ ُ 
 

ع  أي إنه من,ه مثل سعدان ومحدانَفعلل أبو عيل عدم رصف شيطان بأن
 اسم »شيطان« ثم ذكر احتامل أن يكون .الرصف لزيادة ألف ونون يف آخره

 .زائدة  ال ألن النون , فال يلزم رصفها لذلكاً واحتامل أن يكون مؤنث,قبيلة
                                                           

الذي : والعارص. أسفل النخلة ينقر فينبذ فيه : ْوالقرو . زائدة  : » ما«ْرحل الناقة, و: الكور  )٢٢(
ّشيد . قرص مرشف : ِواملجدل . يعرص العنب   .ِّطول بناؤه : ُ

حممود حممد .  بتحقيق د ١٩٨٨ – ١٤٠٨تبة اخلانجي بالقاهرة نرش كتاب الشعر يف مك )٢٣(
حسن هنداوي, .  بتحقيق د ١٩٨٧ − هـ ١٤٠٧ي وكان نرش يف دار القلم بدمشق حالطنا

 .رشح األبيات املشكلة اإلعراب املسمى إيضاح الشعر : ونرشه بعنوان 
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 ,اً مؤنثً ليس اسم قبيلة وليس اسام»شيطان«وهنا استدرك عليه الباقويل بأن 
ّ فهو شيطان بن احلكم بن جامهة بن حراق , من الفرسانوإنام هو اسم فارس ُ

 – وهذا .وإنام مل يرصفه ألنه ترك الرصف للرضورة , ُ واخلذواء فرسه,ّالغنوي
ّ فقد جوزه − أعني ترك رصف ما ينرصف −اًوإن كان عند البرصيني ضعيف

 ,ّ وجيوز أن يكون شبه لفظ شيطان بلفظ غضبان. اًالكوفيون وأنشدوا فيه أبيات
ّ ولدن هذا اجلواز األخري تدخل املحقق ليقول إن هذا الرأي .فعامله معاملته إياه 
ُ وقد يلزمه إجازة ترك رصف ما ينرصف يف السعة ألنه يشبه ,فيه إفساد للباب

 والوجه أن حيمل عىل أن الشاعر ترك رصفه يف .. وهذا فاسد . ال ينرصف اًلفظ
 . اً قبيحاًالرضورة وإن كان ذلك وجه

 وهنا أشار املحقق إىل موضع واحد أغرب فيه أبو عيل يف املسألة −١٦
تباع حركة ليست لإلعراب  فهناك إ,ّ عندما فصل القول يف اإلتباع الصويتالثامنة

ُحركة ليست لإلعراب كام يف نحو مغرية ومنْتن ويعفر وظلامت ُ ُ ًْ ُ ِ ِ ِ  وهناك إتباع ,ِ
ٌ امرؤ وابنُم وفوك :ٍحركة ليست لإلعراب حركة إعراب وذلك يف مثل  ُ

ُوأجوؤ ُك وأنبؤك ُ ُ ْ   بعكس هذه القسمة من النادر »الكتاب« واحلرف املذكور يف .ُ
 : يريد احلرف الذي حكاه سيبويه ,الذي ال حكم له

 ِّارضب الساقني إمك هابل
 فكرسها , وذلك أن امليم مرفوعة,أتبع فيه حركة اإلعراب حركة البناء

 ألن هذه اهلمزة إنام ,ُ أتبعت كرسة النون يف الساقني لكرسة اهلمزة التياًإتباع
 ...تكرس إذا كان قبلها ياء أو كرسة
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ّومثل هذا من أيب عيل يف كتبه « :ّلباقويل عىل كالم أيب عيل بقولهوعلق ا
ٌإغراب وتنفري للناس من كالمه ِ بل هو من خنْزوانة , وليس هو من الفصاحة,ٌ ُ

ّالرجل وادعائه عىل الناس والتكرب ُشبه  فكأنه ي, وليس من العلم يف يشء, عليهمّ
 .»ألغاز الصبيان يف املكاتب

َّ لقد أيد الباقويل يف أن أبا ,ّأما املحقق فإنه مل يدع تعليق الباقويل يمر بسالم ّ
َ ولكنّه رد عىل الباقويل نقده بأنه انتقد أبا عيل بام هو جدير أن ,ّعيل قد أغرب ْ ّ

فأنت أدخل يف ! لو غريك قال هذا أهيا الشيخ املحقق و« :ينتقد به نفسه فقال له 
ٍ عقيب بيت أنشدته فيه ٢٠٧باب اإلغراب من أيب عيل ّ وقولك يف اجلواهر 

 !!مثل قول أيب عيل سواء = وبيت آخر يف ديوان ابن األعرايب 
ٌوهناك مواضع سقط فيها من لفظ أيب عيل يشء فاستدركه الباقويل عليه  −١٧ ّ

  j : املسألة السبعني يف قوله تعاىل منها ما ورد يف,مواضعوذلك يف ثالثة 
l  k    ] قرأ عاصم وابن عامر  ]٥٠ : ٢٣املؤمنون  l  k   وقرأ ,بفتح الراء 
 .ّبضم الراء    ُربوٍة  kالباقون

ً الربوة والرباوة بمعنى :َّ قال التوزي :قال أبو عيل  َّ ُّ ُ َ  فالن :ُ وقال أبو عبيدة .ْ
ْيف رب ْ الربوة : وقال احلسن .ّوة قومه أي يف عزهم وعددهم ِ  . دمشق :ِّ

ُ الربوة سقط من خطه:قال الباقويل  َ ْ َ مل يذكر الشيخ املضمومة وذكر الكرس ,ُّ
 وعلق املحقق عىل مأخذ .ُ وليس يف السبعة الكرس , وتلك لغة مشهورة,والفتح

 أيب َ يف قويل»ربوة«جة  ذلك عىل ضبط نسخ احلاًكذا قال باني« :لهالباقويل بقو
 فإذا علمت أن الربوة مثلثة سقط ما زعمه اجلامع من سقوط .عبيدة واحلسن 

 .» أيب عيلالربوة بالضم من خط
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ّ وهناك مواضع بيض أبو عيل موضعها ومل يقم بتسويدها وهي أربعة −١٨ ّ
  ففيها ذكر اآلية, فمن ذلك ما ورد يف املسألة التاسعة بعد األربعني,مواضع

§   ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~   }   ] قال أبو  ]٣١ : ٤٣الزخرف 
 وإنام .ّ كام أن اللؤلؤ خيرج من امللح ,فالرجل إنام يكون من قرية واحدة« :عيل 

 , والرجالن, مكة والطائف: والقريتان ,ٍاملعنى عىل رجل من رجيل القريتني
ّ وهنا تدخل الباقويل ليمأل ما بيض فق»ّبيض املوضع«  الوليد بن : الرجالن :ال ُ

 . وعروة بن مسعود الثقفي,املغرية املخزومي
 وهناك موضع تابع فيه أبو عيل ابن جماهد يف السبعة عىل غلطه وذلك −١٩

  l  k     j    وفيها ذكرت اآلية,يف املسألة اخلامسة عرشة بعد املئة
ٌ قرأ عبيد : قال ابن جماهد ]١٨ : ٢٧النمل [  يحطمْنكم      j :رو  عن أيب عم)٢٤(ُ

 وغريه عن أيب )٢٥(وروى اليزيدي] ابن جماهد[ وهو غلط قال ,ساكنة النون
  . k     j    وكذلك قرأ الباقون,ّمشددة النون  k     j  عمرو

ً هذا كالم خمتل فاسد يف األصل والفرع مجيع:قال الباقويل   .اّ
ّوانصب نقد الباقويل يف  .يريد باألصل كتاب السبعة وبالفرع كتاب احلجة 

 .ريد أهنا ليس هلا وجه يف العربيةهذه املسألة عىل أهنا غلط من طريق الرواية وال ي
 ففي املسألة احلادية والثالثني فليس فيه استدراك , أما املوضع األخري−٢٠

 .ُتصويب وإنام استدراك تبيني لبعض كالم أيب عيل 
                                                           

لقراءة عن أيب عمرو, وروى روى ا)  هـ ٢٠٧تـ ( هو عبيد بن عقيل أبو عمرو اهلاليل البرصي  )٢٤(
 .ُالقراءة عنه حممد بن حييى القطعي 

 .ّجود القرآن عىل أيب عمرو )  هـ ٢٠٢تـ ( ّأبو حممد حييى بن املبارك العدوي : اليزيدي  )٢٥(
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 وال خترج ,جامع العلوم عىل أيب عيلتلك هي أنواع املسائل التي استدرك هبا 
 .والزجاج وابن جني عن هذا التصنيفاملسائل األخرى املستدركة عىل أيب إسحاق 

  :التحقيق
 مها خمطوطة ليدن ,ُاعتمد املحقق خمطوطتني للكتاب ال يعرف غريمها

 ونسخة جامعة طهران والباقي منها ثالث ,هبوالندة وهي نسخة تامة جيدة
 وإذا مل نتحدث عام أتقنه املحقق من ضبط .سبع صفحاتورقات ونصف أي 

 فإنه البد أن نذكر له تلك ,للنص ومراجعة له عىل أصوله وختريج ما فيه من آراء
 التي عنيت بتوضيح ما غمض ورشح ,التعليقات املستفيضة واإلحاالت الكثرية

ة وهي  ويكفي أن نقول إن النسخة التام, واالستدراك عىل املستدرك,ما استغلق
 وأن نص الكتاب املحقق جاء مع ,نسخة ليدن وقعت يف ست وعرشين صفحة

 مل ختل صفحة من ,مئة صفحةٍدون مقدمته يف نحو من ستني وسبعفهارسه و
 عىل املنهج الصعب ,صفحات التحقيق من فائدة أو تعليق أو رأي أو توضيح

ه سفر السعادة املرتقى الذي ارتضاه لنفسه وهنج عليه يف أعامله كام يف حتقيق
 واإلبانة عن , وكشف املشكالت وحل املعضالت للباقويل,)٢٦(َّللسخاوي

 يف إنتاجه اً وأمتنى له السري قدم. للمربد )٢٨( والكامل,اً له أيض)٢٧(ماءات القرآن
 .املتقن وخدمته لرتاث أمته 

                                                           
 . م ١٩٨٣ − هـ ١٤٠٣نرشه جممع اللغة العربية بدمشق  )٢٦(
 . م ٢٠٠٩ − هـ ١٤٣٠  نرشته وزارة األوقاف بالكويت )٢٧(
 . م ١٩٨٦ − هـ ١٤٠٦نرش يف مؤسسة الرسالة ببريوت  )٢٨(



  ٨٨٧

 
 
 
 

 الدكتور مجيل صليبا
 ّاملريب والفيلسوف, ورحلة عمر يف خدمة الوطن واألجيال

»١٩٧٦ − ١٩٠٢« 
 )∗(جوزيف كالس. د

  
 البارزين, ني من املفكرين العرب السورياًواحد» مجيل صليبا« الدكتور ُّديع

ُشكل ينبوع  للباحثني اً علمية راقية, غدت مرجعً ثقافته وغزارة عطائه موسوعةّ
 . خاصٍوجهب يف علمي الفلسفة والرتبية بوالطال
 من أعامل −» القرعون«م يف بلدة ١٩٠٢ ولد مجيل حبيب صليبا عام −

م, وأمىض ١٩٠٨ ثم انتقل مع أرسته إىل دمشق عام - البقاع الغريب يف لبنان 
ثم م, ١٩١٢ية األرثوذوكسية حتى عام مرحلة التعليم االبتدائي بمدارس اآلس

 باللغة الرتكية حتى عام  فقرأ فيه العلوم,لسلطاين العثاميننتقل إىل املكتب اا

                                                           

م, كتب عن أندلسيات ٢٠١١/ ٩/ ١٤ يف ًطبيب وباحث من سورية, تويف حديثا) ∗(
الزمن العريب املزدهر, وله كتب تبحث يف حضارة العرب يف األندلس ويف تقدمهم 

 .العلمي واحلضاري قبل نكبتهم
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 -  مكتب عنرب -تابع تعليمه يف جتهيز دمشق الرسمية الوحيدة آنذاك وم, ١٩١٨
 .م١٩٢١حتى حصوله عىل شهادهتا عام 

إىل فرنسا » حممد كرد عيل« أوفدته وزارة املعارف التي كان يرأسها −
إىل كلية اآلداب بجامعة » مجيل صليبا«نتسب ا. لدراسة العلوم والفنون واآلداب

فدرس فيها ليحصل منها عىل دبلوم الرتبية من معهد علم » السوربون«باريس 
 عام - فرع الفلسفة -م, وشهادة اإلجازة يف اآلداب ١٩٢٣النفس عام 

 فرع - م, وعىل الدكتوراه يف اآلداب ١٩٢٦م, واإلجازة يف احلقوق عام ١٩٢٤
دراسة ميتافيزيقية «: م, وكان موضوع أطروحته الرئيسية١٩٢٧ عام -الفلسفة 
نظرية املعرفة يف املذهب االجتامعي «: وموضوع أطروحته املكملة» ابن سينا
 .»الفرنيس

إثر عودته » مجيل صليبا« الدكتور ارشب:  عمر من  الدأب يف خدمة الفكر*
ّرج يف للوطن عمله يف تدريس الفلسفة بمدارس دمشق الثانوية, وأخذ يتد

 للتعليم الثانوي واإلكاميل يف وزارة املعارف عام اًرئيس: املناصب الرتبوية
 للجنة الرتبية والتعليم بالوزارة عام اًرئيسو لدار املعلمني, اً مدير, ثمم١٩٣٥
م, ويف العام نفسه نقل إىل اجلامعة ١٩٤٩ للوزارة عام اً عامام, ثم أمين١٩٤٥ً

 هلا من عام اً بكلية الرتبية, ثم عميداًستاذأ» جامعة دمشق اليوم«السورية 
 .م١٩٥٨شغل منصب رئيس اجلامعة بالوكالة عام وم, ١٩٦٤م إىل عام ١٩٥٠
ًم, وندب حمارض١٩٦٤ التقاعد عام عىل أحيل الدكتور صليبا −  يف املركز اُ

 .اإلقليمي لليونسكو يف بريوت لتدريب كبار موظفي الرتبية يف الوطن العريب
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م, ١٩٤٢لعضوية املجمع العلمي العريب عام » لدكتور صليباا«خب ُ انت−
, واختري )مكتب املجمع اآلن ( يف جلنته اإلداريةاًعضوم ١٩٤٣عام واختري 

عام ) اليونسكو( يف اللجنة الدولية لرتمجة الروائع اإلنسانية اًكذلك عضو
 .م١٩٥٨ يف اللجنة الدولية لعلوم الرتبية عام اًم, وعضو١٩٥٥
 ,العلمية والرتبوية ,الدولية يف العديد من املؤمترات ةريّ مثل سو−

 لدراسة احلاجات الرتبوية يف ,ومؤمترات املجامع العلمية العربية واليونسكو
 .العامل العريب

 شارك يف الندوات الدولية واحللقات الرتبوية, وألقى عرشات −
للمعلمني  واألقطار العربية, وأسهم يف إصدار جمالت ةسورياملحارضات يف 
وأرشف عليها حتى عام » العامل العريب«م, وأسس جملة ١٩٤١واملعلامت عام 

 .بجامعة دمشق وترأس حتريرها» كلية الرتبية«م, واشرتك يف إصدار جملة ١٩٤٩
 اجته اهتامم الدكتور مجيل صليبا نحو الرتبية :جهوده يف الفلسفة والرتبية* 

جهها املجتمع العريب, وكان من بني  خاص, واملشكالت الرتبوية التي يواٍوجهب
وجتىل اهتاممه . ّأوائل املربني الذين مهدوا السبيل للبحث الفلسفي املعارص

بانكبابه عىل تراث العرب الفلسفي, ودراسته بعمق ووعي إلزاحة الستار عن 
لذي يمكنه القيام به يف  والدور ا,خصائصه, والدور الذي أداه لدى نشأته

 أجل هذا اهلدف عىل تبسيط الرتاث الفلسفي ألغراض  وحرص من,املستقبل
موعة من املعنيني به, واهتم تدريسية وتربوية, بحيث يكون يف متناول أكرب جم

 خاص بالكشف عام ينطوي عليه الرتاث من قيم تتجاوز عرصها, وقارن ٍوجهب
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 َصلةُبينها وبني ما يقابلها من اآلراء يف النظريات الفلسفية يف الغرب, وقد مجع حم
 . ويف دراساته املنشورة يف املجالت العربية,بحوثه ودراساته القيمة يف مؤلفاته

وقد دلت هذه املؤلفات عىل إسهامه الكبري يف حركة التنوير العربية, وعىل سعة 
 . الوقائع, والدقة يف البحثءوماته وإحاطته الشاملة يف استقراثقافته ووفرة معل

» علم النفس«م كتابه ١٩٣٦يف عام » ليباص«أصدر الدكتور : مؤلفاته* 
الذي مجع فيه النظريات الرتبوية يف علم النفس والتي كانت سائدة خالل 

ّات من القرن املايض, وقدمها بأسلوب عميل وفني مجيل, وقد خترجت يالثالثين
ّعىل يديه مواكب من الشباب, حصلوا ثقافة علمية وفلسفية رفيعة, تركت 

 .آثارها واضحة يف النهضة العلمية احلديثة
 يف الفلسفة والرتبية وعلم النفس واألدب اً الثالثني مؤلف عىلفت كتبهَّيقد نو

 :لفاتومن أهم هذه املؤ
: , ابن سينا١٩٣٦, علم النفس ١٩٣٤درس وحتليل عام :  ابن خلدون−

 .١٩٣٧درس وحتليل 
ارضات يف الفلسفة حم(, من أفالطون إىل ابن سينا ١٩٤٤ علم املنطق −

 ).١٩٥١العربية 
, االجتاهات الفكرية يف بالد الشام وأثرها يف ١٩٥٦ - ترمجة  - إعداد املريب −

كامل . باالشرتاك مع د) الغزايل(, املنقذ من الضالل ١٩٥٨األدب احلديث عام 
 .١٩٦٠عياد 
نتاج إل, ا١٩٦٢عياد .  حي بن يقظان البن طفيل باالشرتاك مع د−

, اجتاهات ١٩٦٧الفلسفي خالل املئة سنة األخرية يف الثقافة العربية املعارصة 
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 املعجم الفلسفي ,١٩٧٠, تاريخ الفلسفة ١٩٦٩ ةالنقد احلديث يف سوري
 .١٩٧٣) جملدان(

خالل مسريته الرتبوية, مئات البحوث واملقاالت يف » صليبا«ونرش الدكتور 
 .الرتبية وعلم النفس والفلسفة يف كربيات الدوريات الثقافية العربية

درس الدكتور صليبا نشأة الفلسفة العربية األصيلة دراسة متعمقة, * 
, ًفيها من نقل واقتباس أوالوأسهم يف الكشف عنها, وهي جتربة أصيلة ملا كان 

جتربة تفرض عىل العرب املعارصين .. اً, وإبداع وابتكار ثالثاًومزج وتوفيق ثاني
 املنفتحة ,املعارصةالعربية  بناء حضارهتم اًد ليعيدوا جمدً مماثالاًأن يتخذوا موقف

 .اًحضارة تتسم باألصالة واملعارصة يف آن مع. اًعىل العامل واملتجددة دوم
 :ام ييلّ جتلت مواقف الدكتور مجيل صليبا يف هذا املضامر فيولقد
 . إن مايض األمة العربية هو من أهم مقومات هويتنا القومية−١
قامة جرس من التواصل إل ُبغية ال بد من العودة إىل تراثنا الثقايف ودراسته −٢

ره يف وقد أمىض الدكتور صليبا عم.. الواعي احلر املتفاعل بني حارضنا وماضينا
 .ّدراسة الرتاث العريب والكشف عام فيه من قيم إنسانية كام عرف بأعالمه

 متيز موقفه من التجربة اإلنسانية يف جمال العلم والفكر بالوعي −٣
واإلجيابية, فدعا إىل ترمجة روائع الفكر اإلنساين, وأسهم هو بنفسه يف هذا اجلهد 

ُالذي اتسم بالتجديد والدعوة إىل حسن االخت يار من الثقافة الغربية, وجعلها ّ
ها  في, إىل فكر عريب قومي, وفلسفة عربية متجددة عن طريق ابتكار نامذجاًمنطلق

 .ثقافتهاتعبري عن ذاتية األمة وتأصيل 
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دها بني ُّ درس الدكتور صليبا حال الرتبية العربية املعارصة, وانتقد ترد−٤
ّع واالبتكار, وقدم تصوره  عن اإلبدااًاألصالة واالقتباس, وعجزها أحيان ّ

ومقرتحاته ملواجهة واقع الرتبية, ودعا إىل توفري الظروف املوضوعية لالنتقال 
ًأصيلة ومتجددة, وحدد تفصيال خلق وإبداع نظرية تربوية عربية إىل مرحلة ّ 

 .اخلطوات العلمية هلذا االنتقال
ً فعاالاًومل تكن جهود الدكتور صليبا نظرية فقط, بل كان عملي  فهو أول ,ّ

, وأول من أدخل مادة الفلسفة العربية ةأدخل علم النفس املعارص إىل سوريمن 
اإلسالمية يف مناهج التدريس يف الثالثينيات من القرن املايض, وكان أول من 

 .إىل كلية الرتبية بجامعة دمشق» الرتبية يف العامل العريب«أدخل مادة 
كرية والرتبوية طوال نصف قرن من ّ لقد أكدت مسرية الدكتور صليبا الف−

العمل اجلاد, قيمته اإلنسانية والوطنية, وهلذا كان رحيله يف كانون األول من 
م, خسارة كبرية للعمل الرتبوي والفكري يف الوطن العريب, وكان ١٩٧٦عام 

 أدى رسالته بإخالص فكان ٍّبَرُ بفضله, كمفكر وماًتكريمه فيام بعد, عرفان
 .الوطن واألجيال باعتزاز اًجدير

 :املصادر
 .عبد الكريم زهور:  مقال– ٥٥ املجلد -  جملة جممع اللغة العربية −
 .٢٠٠٠ دمشق – دار البشائر –عبد الغني العطري : عبقريات −
 – ٢١ العدد – جملة بناة األجيال –لياس نرص اهللا إ – األصالة واملعارصة عند مجيل صليبا −

 .١٩٩٧كانون الثاين 
 . عيسى فتوح-  الضبابشموع يف −



  ٨٩٣

 
 
 

 معجم االستشهادات للدكتور عيل القاسمي
 بني طبعتني

 )∗( نرسين عبد العليم. د
 

ِعرف الباحث الدكتور عيل القاسمي بإسهاماته العلمية واألدبية الغزيرة,  ُ
ّوما يزال يغني املكتبة العربية باإلبداعات القصصية, والرتمجات املتميزة,  ُ

َكليزية, واألعامل العلمية املتقنة, وخاصة ِّوالبحوث القيمة باللغتني العربية واإلن ُ
 .يف جمال الصناعة املعجمية

 : بحسب سنة النرش ما ييلإنجازات الدكتور القاسمي يف جمال املعجميةوأهم 
 .٢٠٠٨بريوت, مكتبة لبنان نارشون, . َّ معجم االستشهادات املوسع−
بة لبنان  بريوت, مكت.أسسه النظرية وتطبيقاته العملية:  علم املصطلح−

 .٢٠٠٨نارشون, 
. ٢٠٠٤, بريوت, مكتبة لبنان نارشون, ٣ ط. علم اللغة وصناعة املعجم−

 .١٩٩١, ١٩٧٥جامعة الرياض, ): الطبعتان األوىل والثانية(
                                                           

 . باحثة يف فقه اللغة واللسانيات من مرص)∗(



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

  

٨٩٤

مكتبة لبنان نارشون, :  بريوت. املعجمية العربية بني النظرية والتطبيق−
٢٠٠٣.  
 .٢٠٠١ارشون, بريوت, مكتبة لبنان ن.  معجم االستشهادات−
باريس, ): الطبعة األوىل. (١٩٩١ّ, املنسق, ٢ ط. املعجم العريب األسايس−

 .١٩٨٩الروس, / األلكسو
الطبعة . (١٩٨٨, القاهرة, مكتبة النهضة, ٢ ط. مقدمة يف علم املصطلح−
 .١٩٨٥بغداد, ): األوىل
 بريوت, مكتبة لبنان .)مع آخرين ( معجم مصطلحات علم اللغة احلديث−
 .١٩٨١ون, نارش

ّوهذه اإلنجازات تدل عىل جهد عظيم بذله الباحث, يف جمال املعجمية, 
 .خالل رحلة علمية حافلة بالعطاء

الذي » معجم االستشهادات«َّوهذه الصفحات خمصصة للتعريف بكتابه 
ًيعد إسهاما فريدا يف احلياة الفكرية واألدبية ًّ ُ.  

 : مضمون املعجمً−أوال
 حتت عنوان ٢٠٠١ببريوت عام ) صفحة٦٨٤( صدرت الطبعة األوىل يف

ببريوت ) صفحة١٠٨٠(, وصدرت الطبعة الثانية يف »معجم االستشهادات«
والدار املسئولة . »َّمعجم االستشهادات املوسع« حتت عنوان ٢٠٠٨ًأيضا عام 
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٨٩٥

ّمكتبة لبنان نارشون, التي عرفت بتخصصها يف نرش املعجامت : هي ُ
 . واملوسوعات

ّم بطبعتيه ذخرية من الشواهد التي اعتاد الكتاب واخلطباء يضم هذا املعج ً َ
ّواملتكلمون عىل االستشهاد هبا, لالحتجاج آلرائهم, أو دعم مواقفهم, أو 

وهذه الشواهد . َّتوضيح أفكارهم, أو إضفاء اجلامل والرونق عىل أساليبهم
ّمقتبسة من القرآن الكريم واحلديث النبوي الرشيف, أو مستمدة من ا لشعر َ

َواخلطب واألمثال واحلكم واألقوال املأثورة, من خمتلف عصور الثقافة العربية ِ َ ُ. 
 )١(:َوقد مجع الباحث مادة معجمه من مصادر كثرية أمهها

َ االستشهادات التي تستخدم يف الصحف اليومية واملجالت −١ ُ
ِّوالدوريات املختلفة, والكتب ذات املوضوعات العامة واملتخصصة ّّ ُ ُ. 

 معاجم التمثيل واالقتباس واالستشهاد, أو الكتب القريبة منها مثل −٢
للاموردي » أدب الدنيا والدين«, وكتاب )ه٤٢٩ت(للثعالبي » االقتباس«كتاب 

ملحمد بن سيف الدين أيدمر » الدر الفريد وبيت القصيد«, وكتاب )ه٤٥٠ت(
 ). ّاملتوىف يف بداية القرن الثامن اهلجري(

ُ كتب الرتاث −٣ ّالعريب وخاصة منها تلك التي حتفل باالقتطافات من ُ ّ
ّمشاهري الكتاب, وأعالم اخلطباء, وجهابذة الشعراء كاألغاين, واألمايل, والعقد  ُ

 .الفريد, وخزانة األدب, وصبح األعشى, وغريها

                                                           

 .٧٨٠َّسع ص, ومعجم االستشهادات املو٥٢معجم االستشهادات ص) ١(



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

  

٨٩٦

ُ الكتب املدرسية وخاصة كتب املحفوظات واملطالعة والنصوص −٤ ُُ ّ ّ ُ
ُاألدبية وغريها, وهي الكت ّب التي تشكل خمزون املثقف العريب من ُ َّ ِّ

 .االستشهادات
ّ الربامج اإلذاعية التي تناولت الشواهد مثل الربنامج اإلذاعي −٥ قول «ّ

 .لألستاذ حسن الكرمي» عىل قول
 :ويتألف املعجم بطبعتيه من املداخل التالية

 فهرس −٤.  متن املعجم−٣.  املقدمة−٢.  إرشادات استعامل املعجم−١
 . فهرس األلفاظ واملعاين−٦.  فهرس أصحاب االستشهادات−٥. وضوعاتامل

  : إرشادات استعامل املعجمً−أوال
َوهي جمموعة من التعليامت التي تضع بني يدي القارئ مفاتيح اإلفادة من  ِ
ّاملعجم وفهارسه, إضافة إىل رشح طريقة ترتيب مواده, والرموز املستعملة فيه, 

وهذه . ؤلف يف مجع املادة, والزمن الذي استغرقهواملنهج الذي أتبعه امل
 .َّاإلرشادات خمترصة ومبسطة وال تشغل سوى صفحتني من املعجم

 :  املقدمة−ًثانيا
ولكن خيتلف موضعها, ففي الطبعة ) صفحة٣٩(وتشغل يف الطبعتني 

َّاألوىل جاءت يف بداية املعجم بعد اإلرشادات, أما يف الطبعة الثانية فقد حتولت 
 . ىل خامتة فجاءت يف هناية املعجم قبل الفهارسإ
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٨٩٧

َواملقدمة التي وضعها الباحث هي دراسة تفصيلية تناول فيها مسألة  ِّ
 .االستشهاد ومكانتها يف الرتاث العريب

بدأ الباحث مقدمته باحلديث عن رحلته مع هذا املعجم, والوقت الذي 
 وأنا أطوف يف حقول الفكر ًعرشين عاما منذ قرابة«: أنفقه يف مجع مادته, فقال

ّالعريب, وأجتول يف بساتني آدابه, وأتنزه يف حدائق أشعاره, وأمعن النظر يف منثور  ّ
ًأزهاره, ثم أقطف أروعها منظرا وأزكاها أرجيا, فأمجع الورود التي فاح عبريها  ً

وبعد ... والسهول املتامخة  حتى تناقلتها النسيامت العليلة إىل الوديان املجاورة
ِّهذا وذاك أنظم تلك األزاهري, وأرتب تلك اجلواهر, يف معجم فريد من نوعه,  ُ ُِّ
رائد يف ميدانه, يقوم عىل االستشهاد والتمثيل واالقتباس, ألضعه بكل عناية 
َوأناة, وبكل فخر واعتزاز, عىل رفوف مكتبتنا العربية الزاهرة, هدية حمبة, ورمز  ّ َّ

 )٢(.»والء للغتنا املجيدة
ّ بعد ذلك مسائل هلا اتصال بامدة املعجم, كالتمثيل واالقتباس ثم عرض
اإلتيان أو االستشهاد بقول سائر, من مثل أو شعر «: فالتمثيل هو. واالستشهاد

أن «:  واالقتباس وهو)٣(.»ِّأو نثر, عىل كالم املتكلم أو خاطرة خطرت بذهنه
ًيضمن املتكلم منثوره أو منظومه شيئا من القرآن  َ ُ ِِّّ َ الكريم أو احلديث النبوي ُ

ُالرشيف, عىل وجه ال يشعر أنه منهام  ِ  :كقول ابن نباتة... ُ
                                                           

 .٧٤٣َّ, ومعجم االستشهادات املوسع ص١٥معجم االستشهادات ص) ٢(
 .٧٤٥َّ, ومعجم االستشهادات املوسع ص١٧معجم االستشهادات ص) ٣(



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

  

٨٩٨

ِأناشده الرمحان فـي مجــع شـملنا َ ْ َ َ ُ ِ ُ 
 

ِفيقــسـم هـــذا ال يكـــون إلـــى احلــشـر  َ ُُ َ ُِ 
 

ُإذا ما غـدا مثـل احلــديد فـؤاده ِ َِ َ 
 

ِوالعرص(فـ  َإن العاشقني ) َ ِ ْلفي خـرس(َّ ُ(«)٤( 
 

, الذي هو أحـد »االقتباس من القرآن الكريم للثعالبي«باحث إىل كتاب وأشار ال
 .مصادر املعجم

َّثم حتدث عن مفهوم االستشهاد وأغراضه, وطبيعة الشواهد بحسب أنواع 
َّالعلوم, فتحدث عن الشواهد املعجمية, والشواهد النحوية, والشواهد 

 .غراضِّالبالغية, والشواهد الفقهية, والشواهد املتعددة األ
ثم انتقل إىل احلديث عن تاريخ االستشهاد وعرصه الذهبي, وحماسنه 
ومساوئه, واملعايري املطلوب مراعاهتا عند اختيار الشاهد وتوظيفه, كام عرض 

 .آراء بعض العلامء يف تفضيل الشاهد الشعري عىل النثري
َثم ذكر طرائق االستشهاد وهي التنصيص والتضمني والتلميح والعقد  َّ

ّحللوا ّ وتوقف عند نسبة الشاهد إىل قائله, وما يتصل هبذه املسألة من أسباب )٥(.َ َّ
 .إغفال النسبة أو اخلطأ والتداخل فيها

                                                           

» مثل«وكلمة . ٧٤٦َّ, ومعجم االستشهادات املوسع ص١٨معجم االستشهادات ص) ٤(
 .»َغدا«ناقص جاءت يف املعجم بالرفع, والصواب النصب, ألهنا خرب للفعل ال

, ومعجم ٣٣ −٣٠معجم االستشهادات ص: ُللوقوف عىل هذا الطرائق ينظر) ٥(
 .٧٦١ −٧٥٨َّاالستشهادات املوسع ص
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٨٩٩

َّثم توقف عند معجم االستشهادات, فتحدث عام يتميز به عن غريه من  َّ َّ
املعاجم اللغوية أو املوسوعية, وعن كتب املختارات األدبية, من حيث الغرض 

ً, موضحا أن غرض املعجم هو عرض نصوص )٦(ة واجلمهور املستهدفواملاد ِّ
َأدبية مقتبسة مع نسبتها إىل قائليها ومصادرها, وأن مجهور املعجم يتألف من 

مفيد عىل «فهو كام يقول املؤلف . َمجيع الذين يامرسون صنعة الكالم أو الكتابة
, ومرافعات اخلصوص يف إعداد خطب أئمة اجلوامع, وحمارضات األساتذة

ّاملحامني, واخلطب السياسية والربملانية, ومواد معدي الربامج اإلذاعية  ِ ُ ّ
. َّوالتلفزية, ومقاالت الصحفيني, وإنشاء الطالب, ومؤلفات الكتاب اآلخرين

ويوفر معجم االستشهادات قراءة ممتعة ومطالعة شيقة جلميع املثقفني الذين 
 )٧(.»ات األفكارهيمهم االطالع عىل خالصات العقول وبن

ثم ذكر الباحث أن هذا املعجم هو إسهام فريد يف الثقافة العربية, وأنه مع 
ًذلك ال يغطي إال حيزا ضيقا من مادة االستشهادات الواسعة جدا, ورأى أن  ِِّّ ِّ ًُ ّ
ُّهذا املعجم قابل للتوسيع, كام أنه قابل للتخصص يف جماالت احلياة الفكرية  َّ

َّوتطرق إىل التجارب العربية القديمة كتجربة . غري ذلككاألدب والسياسة و
الثعالبي وأيدمر, وإىل ما وصلت إليه اللغات األخرى كاإلنكليزية والفرنسية يف 

 .هذا املجال

                                                           

َّ, ومعجم االستشهادات املوسع ٤٢ −٤١معجم االستشهادات ص: ُللتفصيل ينظر)  ٦(
 .٧٧٠ −٧٦٩ص

 .٧٧٥ −٧٧٤َّ, ومعجم االستشهادات املوسع ص٤٧معجم االستشهادات ص) ٧(



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

  

٩٠٠

ِّوأخريا ختم املقدمة باحلديث عن أمهية املعجم وفوائده ومصادره, واملنهج  ً
ِّاملتبع يف ترتيب موضوعاته ومواده ًوضوعات رتبت ترتيبا ألفبائيا فذكر أن امل. َّ َ ِّ ُ

َبحسب اجلذور, وأن املادة املدرجة حتت املوضوعات, إضافة إىل فهارس  ُ
ًاملعجم, رتبت كلها ترتيبا ألفبائيا بحسب كتابتها, تيسريا للقارئ العام ً َُّ ِّ ُ . 

 : متن املعجم−ًثالثا
َيضم املعجم, كام توضح سابقا, ذخرية من الشواهد التي  ً ً ّيستعملها الكتاب َّ ُ

َواملتكلمون يف كتاباهتم وخطبهم وأحاديثهم ُ وهذه الشواهد مصنَّفة ضمن . ِّ
َّالرشاب والرشب االنرشاح والرش والرشيعة والرشف «: موضوعات عامة مثل ّ َّ ُّ َّّ

ِّوالرشيف والرشك والرشه والرشاء  َّ َِّ...«.)٨( 
ًوحتت هذه املوضوعات مجعت الشواهد مرتبة تر َّ ُ َّ ِ ًتيبا ألفبائيا بحسب ُ

َكتابتها, عىل حني أن املوضوعات رتبت يف متن املعجم بحسب اجلذور ِّ ُ. 
ِوللتعريف بمواد املعجم ومنهج الباحث أسوق مثال ما عرض حتت  ُ ً

ُمضبوطا بالشكل كام ضبط يف املعجم, حيث جاء» الرمحة«موضوع  ً: )٩( 
َارحم ترحم[  «−٦ َُ ِ, ارمحوا من يف األرض ]ِ َ َْ َيرمحكم من يف السامءِ  النبي . »َ

 .رواه الرتمذي
                                                           

 .٦٣٥معجم االستشهادات ص) ٨(
 .٢٣٤معجم االستشهادات املوسع ص) ٩(
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٩٠١

َارحم من دونك, يرمحك من فوقك  [−٧ َ َ َ ْ َْ ْ َ َ َ  .]قول سائر]   [ِ
٨−   َاحلمد هللاِِّ رب العاملني ِ َ ِّ َ ََُّالرمحن الرحيم َِّ ٣−٢: الفاحتة[ −القرآن.[ 
َ  الرمحة يف اهللا حياة−٩  .جعفر الصادق.   َّ
َإن رمحتي غلب  «−١٠ َ َ َ َت غضبيَّ َ  .حديث قديس»  .ْ
ٌ لو تراحم الناس ما كان بينهم جائع وال عار, وال مغبون وال مهضوم −١١ َ َ ٍَ ٌ ُ َ َ

ُوألقفرت اجلفون من املدامع, والطمأنت اجلنوب يف املضاجع, وملحت الرمحة  ْ َُ ََُ َ َُ َّ
ُّالشقاء من املجتمع, كام يمحو لسان الصبح مداد الظالم َِ ِ . 

 )النظرات: يف كتابه (يمصطفى لطفي املنفلوط
َليس منّا من مل يرحم صغرينا ويعرف رشف كبرينا  «−١٢ َ َ َ َ َ َ رواه ( النبي » .ِ

 .)الرتمذي وأبو داود وأمحد بن حنبل
١٣−   َما يفتح اهللاُ للنّاس من رمحة فال ممسك هلا وما يمسك فال مرسل له ِ ِ ِ ٍ ِ ُِ َْ َُ َُ ِ ِ َ

ُمن بعده وهو العزيز احلكيم َ ُ َ َ ِْ ِ ِ ٢: فاطر[ -  آنالقر.[ 
ُمن ال يرحم ال يرحم, ومن ال يغفر ال يغفر له  «−١٤ َ ُ َ متفق ( النبي »  .َ

 .)عليه
َوإنام يرحم اهللاُ من عباده الرمحاء« −  ١٥ َ ُّ ُِ ِ ِ َِ َ َ  .)متفق عليه(  النبي » .ّ
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٩٠٢

١٦ − ِوقل رب اغفر وارحم وأنت خري الرامحني ِّ ْ ْ َُ َ َ َ ِّْ ْ ُ املؤمنون[ –  القرآن :
١١٨.[ 

 .الرتاحم, التسامح, الرأفة, الغفران: أنظر كذلك
*** 

وقد بدأ ترقيم الشواهد . »الرمحة«ُهذا ما عرض من الشواهد حتت موضوع 
الرتاحم «, ألن الباحث عرض مخسة شواهد قبله ملوضوعي )٦(بالرقم 
ِوالرحم  ).ر ح م(ُ, وكل هذه املوضوعات عرضت حتت اجلذر »َّ

, نستطيع أن »الرمحة«ُومن عرض الشواهد السابقة املدرجة حتت موضوع 
ّنكون فكرة واضحة عن املادة التي حيوهيا املعجم, واملنهج الذي اتبعه الباحث يف  ُِّ

ّويتضح مدى اجلهد الذي بذله يف إنجاز هذا املعجم . ّالرتتيب والعرض والضبط
 الطبعة األوىل كام يظهر من ّالفريد, وخاصة إذا علمنا أن عدد املوضوعات يف

, أي بزيادة )١٦٣٠(, وأن عددها يف الطبعة الثانية بلغ )١٤٥٦(الفهرس بلغ 
ًموضوعا عن الطبعة األوىل, هذا يف عدد املوضوعات فضال عن الزيادة ) ١٧٤( ً

 .يف عدد الشواهد حتت كل موضوع
 :ُولكن يؤخذ عىل الباحث الكريم ما ييل

َّمل يتبع منهجا موح −١ ً ًدا يف الضبط اللغوي, كام يظهر يف املوضوع السابق َّ
ًالذي عرضته مضبوطا بالشكل كام ضبط يف املعجم, فمثال يف الشاهد العارش  ُ ً
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٩٠٣

ْغلبت«ُضبط الفعل  َ َ ًمثال يف » وألقفرت«ًضبطا تاما, عىل حني أن الفعل » َ
ّالشاهد احلادي عرش مل يضبط فيه أي حرف ُ. 

ِمل يراع الباحث الضب −٢ ّط اإلعرايب مع احلاجة املاسة إليه يف كثري من ُ
: املواضع لفهم املعنى وسالمة النطق, كام يف الشاهد احلادي عرش, الذي جاء فيه

ُّكام يمحو لسان الصبح مداد الظالم« ُ, ففي هذه اجلملة يمكن أن يفهم بعض »َِ
ه عىل أنه مفعول به, وهذا ما قصد» مداد«عىل أنه فاعل و» لسان«ّالقراء 

ُاملنفلوطي صاحب القول, ويمكن العكس, واملعنى يسمح بذلك, ألن الظالم 
َّيمحو الصبح أيضا كام أن الصبح يمحو الظالم َ ّومن املواضع التي يعد فيها . ًّ ُ

ًالضبط اإلعرايب رضوريا لسالمة النطق هنا ما جاء مثال يف الشاهد اخلامس 
َوإنام يرح«عرش, وهو احلديث النبوي الرشيف  َ َم اهللاُ من عباده الرمحاءّ َ ُّ ُِ ِ ِ , فكلمة »َِ

ّال يستطيع أن يقرأها بالنصب إال املختصون, مع أن الباحث الفاضل » ُّالرمحاء«
ِّالطالب وغري املختصني: ذكر أن من مجهور املعجم ّ. 

ُّألزم الباحث نفسه برتتيب الشواهد ترتيبا ألفبائيا, وهذا أدى إىل تفرق  −٣ َّ ًِ
 املصدر الواحد, كاآليات القرآنية الكريمة, واألحاديث النبوية الشواهد ذات

َّالرشيفة, ففي املوضوع السابق مثال نجد اآليات الكريمة موزعة عىل األرقام  ً)٨ 
ًوحرشت بينها أحاديث وأقوال, ونجد مثال الشاهد احلادي عرش ) ١٦ و١٣و ِ ُ

ِيفة التي أويت ُوهو قول للمنفلوطي قد حرش بني شاهدين من األحاديث الرش ُ
َصاحبها مفاتيح اإلعجاز وجوامع الكلم, وهذا أرض بقيمة القول, ألن اجلميل  ّ َ َ َ ُ
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٩٠٤

ِيصبح قبيحا إذا وضع مع األمجل ُ ويف هذا املوضوع وغريه نجد الشواهد . ًُ
ّالشعرية والنثرية تتداخل من أزمنة خمتلفة, مع أن لكل عرص معايري فنية  ّ

ّث الفاضل رتب الشواهد حتت كل موضوع فليت الباح. وأسلوبية خاصة به َّ
ًبحسب املصدر الواحد, كأن يعرض اآليات الكريمة أوال, ثم األحاديث 

لو فعل هذا لكان أكثر . الرشيفة, ثم األشعار واألقوال بحسب الرتتيب الزمني
جدوى وأنفع, وخاصة أن الرتتيب األلفبائي للشواهد ال حاجة إليه ألن عدد 

 .ضوع ال يتجاوز العرشين يف الغالبالشواهد حتت كل مو
ًمل يشتمل إال نادرا عىل «أشار الباحث الفاضل إىل أن معجمه  −٤

 لكن الواقع )١٠(.»ّاستشهادات من الكتاب والشعراء الذين هم عىل قيد احلياة
ًيظهر أن املعجم يضم كثريا من آثار املؤلفني األحياء كأدونيس, وممن كانوا أحياء  ُ

َّاملعجم كنجيب حمفوظ, وهناك أسامء جديدة من األحياء ضمها يف مرحلة إعداد 
 .َّاملعجم املوسع, ومل تكن موجودة يف الطبعة األوىل كنبيل عيل

ومن أمثلة . َّهناك شواهد مل يتحقق الباحث من صحة نسبتها إىل قائليها −٥
 :وهو» اهليام«ذلك البيت الذي ورد حتت موضوع 

ُأهيم بليىل ما حييت فـإن أمـ َ ُ  ْتَ
 

ــا  ــوتى رضحيــي رضحيه َجيــاور يف امل َ َُ ِ 
 

                                                           

 .٧٨٠َّ, ومعجم االستشهادات املوسع ص٥٢معجم االستشهادات ص) ١٠(
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٩٠٥

يزيد بن حممد بن حممد بن عبد اهللا : ُفقد نسب هذا البيت يف الطبعتني إىل
العلوي احلسيني, دون ذكر املصدر الذي اعتمد عليه الباحث الفاضل يف إثبات 
َّهذه النسبة, وال أدري ملاذا أرص الباحث عىل أن يثبت بيتا لشخص اضطره إىل ً ُ َّ 
ًذكر اجلد الثاين ولقبني مميزين, خالفا ملنهجه املعهود, مع أن شواهد اهليام يف  ِّ ّ
ٌأشعار املشهورين كثرية جدا, وال يتصور أن يستشهد هبذا البيت كاتب حيتاج إىل  َّ َ ُ
ًسطر من أجل كتابة اسم قائله, وحيتاج إىل حاشية للتعريف به, هذا فضال عن 

بثينة وروايته كام يف الديوان واملحاسن واملساوئ أن املشهور أن البيت جلميل 
) ه٢٩٧ت(والزهرة البن داوود األصفهاين ) ه٣٢٠ت(إلبراهيم البيهقي 

 :وغريها
ُأال ليتنـا نحيـا مجيعـا وإن نمـت َ َ َِ َ ً َ َ َ 

 

ــا  ــوتى رضحيــي رضحيه ُجيــاور يف امل َ َ َُ ُ ِ 
 

 :وجلميل بيت آخر مشهور يف نفس املعنى هو قوله
ُهيواك ما عشت ِ ِ ُ الفؤاد فإن أمـتَ َ ِ َ ُُ 

 

ِيتبـــع صـــداي صـــداك بـــني األقـــرب  ُ َ َ َ َ َ َ ْ َ َِ 
 

وللشاعر األموي نصيب بن رباح بيت مشهور يتداخل مع الشاهد هو 
 :قوله

ْأهيم بدعد ما حييت فإن أمـت ُ ُِ َ ِ َ ِ َ 
 

َفــوا حــزين منــذا هيــيم هبــا بعــدي  َِ ُ َ َ َ 
 

.  مشهوروقصة هذا البيت وما دار حوله يف جملس عبد امللك بن مروان
ّولعل الشاهد الذي أثبته الباحث الفاضل هو من االقرتاحات التي أدىل هبا 
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٩٠٦

ًبعض األدباء الذين انتقدوا الشاعر نصيبا ألجله ُوقد وقفت عىل هذا الشاهد . َ
ِّصدفة, لذلك ال أستطيع أن أشكك يف نسبة غريه من الشواهد ُ. 

ِّفكرين غري ًأورد الباحث الفاضل كثريا من الشواهد ألدباء وم −٦
ِّمشهورين, وأسامؤهم غري مميزة, ومل يعرف هبم يف متن املعجم وال يف الفهارس,  َ ُ َّ

ومن أمثلة . ًومثل هذه احلاالت تتساوى مع عدم ذكر صاحب الشاهد أصال
أبو عبيد اهللا, وأمحد بن عيسى, وأمحد : ُاألسامء والكنى املغمورة وغري املميزة

فمثل هذه األسامء ليست ... رك, وعيل يوسف توفيق, وأمحد عساف, وعيل مبا
 .َّمميزة, وال فائدة من ذكرها دون تعريف

مل يلتزم الباحث الفاضل بإيراد األسامء عىل صورة واحدة يف املتن وال  −٧
يف الفهارس, وقد جاءت بعض األسامء يف فهرس أصحاب االستشهادات يف 

هس الضبي, ثابت بن بيهس  وبي: أكثر من موضع ووفق أكثر من صورة, مثل
قطنة  وثابت قطنة, الصالح الصفدي  وصالح الدين الصفدي, املتلمس  
ّواملتلمس الضبعي, ابن القيم  وابن قيم اجلوزية, وهذا جيعل القارئ يظن بأن 
ًابن القيم مثال هو غري ابن القيم اجلوزية, وخاصة أن الفهرس ضم االسمني, 

ّولكل منهام سطر مستقل ٍّ . 
:  املؤمنون–القرآن «:  الباحث اآليات الكريمة عىل هذا النحوَّوثق −٨
: َّ, مع أن املنهج املتبع هو االكتفاء بذكر اسم السورة ورقم اآلية عىل النحو»١١٨
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. ُ, وخاصة أن اآليات الكريمة كتبت يف املعجم بالرسم العثامين»١١٨: املؤمنون«
َإنام يرحم اُهللا من عباده الرمحاءو«: كام نسب األحاديث النبوية الرشيفة عىل النحو َ ُّ ُِ ِ ِ َِ َ َ ّ.« 

 .النبي : , بدل»حديث رشيف«: ُ, والشائع أن يقال)متفق عليه( النبي 
ًمل يلتزم الباحث منهجا واضحا يف ذكر مصادر الشواهد, فأحيانا  −٩ ً ً

وقد وعد يف الطبعة األوىل بذكر قائمة . ُيذكرها يف املتن, ويف الغالب هيملها
ولذلك تراجع عن وعده . , لكنه مل يفعل)١١(در واملراجع يف آخر املعجمللمصا

 .َّهذا يف الطبعة الثانية, وحذف العبارة التي تتضمن ذلك
ّهناك تفاوت كبري يف حصة األدباء واملفكرين من الشواهد, إذ يأيت يف  −١٠

ن املتنبي وأبو العالء املعري وأبو متام واب: مقدمة أصحاب الشواهد الشعرية
:  ويأيت يف مقدمة أصحاب الشواهد النثرية. الرومي وأبو نواس وأمحد شوقي

وهناك كثري من . اإلمام عيل بن أيب طالب وابن املقفع والشافعي واجلاحظ
ويشغل . األدباء واملفكرين اقترص نصيبهم عىل شاهد واحد إىل بضعة شواهد

, )صفحة٧٤٢(ثانية , ويف الطبعة ال)صفحة٥٧٠(متن املعجم يف الطبعة األوىل 
َّوكان ينتظر من هذه الزيادة أن توظف يف تقليل نسبة ). صفحة١٧٢(أي بزيادة  ُ ُ

ِّالتفاوت يف احلصص, لكن ذلك مل حيصل, ألهنا وظفت يف إضافة موضوعات  ُ
 .وشواهد جديدة, مع استمرار التفاوت

                                                           

 .٥٢معجم االستشهادات ص: ُينظر) ١١(
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٩٠٨

 : فهرس املوضوعات−ًرابعا
ُزود الباحث الفاضل معجمه بفهرس باملوضوعا . ت التي يتضمنها املعجمَّ

ِّوهو فهرس نافع ومفصل, ويسهل اإلفادة من املعجم, والوصول إىل الشاهد  ُ َّ
ًوهذا الفهرس رتب ترتيبا ألفبائيا بحسب اجلذور. ُاملطلوب بيرس وسهولة َ ِّ وقد . ُ

َوضع يف الطبعة األوىل بعد متن املعجم, أما يف الطبعة الثانية فقد وضع قبله,  ِ ُِ ُ
َّد أهم فهارس املعجم, واملفتاح األسايس لهُوهو يع ّ. 
 : فهرس أصحاب االستشهادات وفهرس األلفاظ واملعاين−ًخامسا

َّزود الباحث الفاضل معجمه, إضافة إىل فهرس املوضوعات, بفهرسني 
آخرين أحدمها يضم أسامء أصحاب االستشهادات, واآلخر يضم األلفاظ 

. ًهادات, ومل يكن موجودا يف الطبعة األوىلواملعاين اهلامة التي تتضمنها االستش
ّوهذان الفهرسان أقل أمهية من فهرس املوضوعات, ألن الوصول إىل الشاهد ال  ّ
ّيتم عن طريق معرفة اسم قائله أو بعض األلفاظ القريبة من مضمونه, وإنام يتم  ّ

 .من خالل معرفة املوضوع الذي يندرج حتته
*** 

ًكان ذلك عرضا موجزا لكتاب  للدكتور عيل » معجم االستشهادات«ً
ًالقاسمي, تضمن تعريفا بمضمونه وأغراضه وفوائده وقد ظهر أنه معجم . َّ

ًيعد إسهاما فريدا يف احلياة الفكرية واألدبيةِّمتميز يف موضوعه, و ًّ ُ. 



  ٩٠٩

 
 
 

  (*)استدراك عىل ديوان العباس بن مرداس السلمي
 

  )**(مسعود عامر. د
  

يف مستهل هنضتها برتاث األجداد ملا حيويه من  ُاألمةعنى ُكان من الطبيعي أن ت
ذخائر قيمة, وكنوز نفيسة عىل غرار ما قامت به األمم املتحدة, فتضافرت جهود 

 حركة طبع الكتب وحتقيق العلامء املخلصني للنهوض هبذا العبء, فنشطت
ُاملخطوطات ومجع أشعار الشعراء الذين فقدت دواوينهم وأشعارهم التي صنعها 

 .علامء القرن الثاين اهلجري ومن تالهم من السلف الصالح
وضمن هذا املسعى قام األستاذ الدكتور حييى اجلبوري بجمع شعر العباس 

 املؤسسة العامة بن مرداس السلمي وحتقيقه, وصدرت طبعته األوىل يف
م وأعيد طبعه بمؤسسة ١٩٦٨ −هـ١٣٨٨للصحافة والطباعة ببغداد سنة 

 ًا عظيامً م , وبذل املحقق الفاضل جهد١٩٩١ − هـ١٤١٢ريوت سنة بالرسالة ب
وذكر ...ّيف إخراجه وإغنائه بفهارس قيمة كفهرس األحاديث والشعر واألعالم

                                                           

هـ ١٤٢٨جلنة نرش الرتاث العريب : نرشت الكتاب مكتبة البابطني املركزية للشعر العريب ) *(
 . م٢٠٠٧= 

 .باحث يف األدب والرتاث من اجلزائر )**(
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ت خالل هذه املدة الطويلة أمور َّوقد جد« الطبعة الثانية املحقق أنه أعاد النظر يف
ًوقفت عىل أشعار جديدة فأعدت النظر يف الديوان ترتيبإذ  ا ًا وإضافة وضبطُ

 )١(» فجاء هبذه الصورة التي بني يديكاًا وحتقيقًا وخترجيًوتصويب
 تبني أن ديوان العباس قد )٢(وبالعودة إىل ما مجعت من شعر قبيلة سليم 

نسب إىل العباس وكانت بعض هذه املصادر التي ُلتي تّأخل ببعض األشعار ا
 .حقق الفاضل, فالكامل هللا وحدهعىل شعر العباس من مصادر املمنها استدركنا 

 ما يستدرك عىل شعر العباس بن مرداس
− ١ -  

 ) الكامل) : (٢/٩٠(يف مجهرة النسب  •
ِفليـــأ ت ْ َ ُكمنََّيـــَ َ ابـــن قُ َيلـــةُ  ٌ مالـــكَ

 

ِباخليــل  ْ تــريش والرجــاْ ِل غــَ ُضابُ َ)٣( 
 

 )الوافر: ()٤() ١٨/٢٩(يف األغاين و •

                                                           

 .٥ديوان العباس )١(
أخبارهم وأشعارهم يف اجلاهلية واإلسالم وهو موضوع : يمَلُشعراء قبيلة بني س )٢(

 .رسالتي يف الدكتوراه
 .أي اخليل التي متد أعناقها من النشاط:  تريش )٣(

:  من سليم, وقيلةهو مالك بن برش بن قيس بن مالك بن كعب بن عمري بن خفاف: مالك
 .وهي قيلة بنت احلارث بن عجرة بن عبد اهللا بن يقظة بن عصية) أم برش(جدة مالك 

وردت يف ًعلام أن بعض األبيات آثرنا إثبات القصيدة كاملة كام وردت يف األغاين,  )٤(
 .٥٧ديوان العباس ص
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 :)٥(وبلغه أن خفاف بن ندبه عابه فقال 
ًخفـــاف أمـــا تـــزال جتـــر ذيـــال ّ َُ َ ُ 

 

ِإىل األمــــــر املقــــــرب للفــــــساد  َ َّ ْ)٦( 
 

ــــو ســــليم ْإذا مــــا عاتبتــــك بنُ ََ ُ ْ 
 

ــــــآد  ــــــة ن ــــــم بداهي ــــــت هل ِثنَي ٍَ َ ُ َ ْ)٧( 
 

ْوقــد علــم املعــارش مــن ســليم َ ُ ُ 
 

ـــــيهم  ـــــأين ف ُب ـــــاديّ ـــــسن األي ِ ح ُ ََ 
 

ـــف ـــي عطي ـــوم مجـــع بن ٍوأين ي ِ َ ِْ َ ّ 
 

ِمحلـــت بحالـــك وهـــج املـــرادي  ٍُ ِ ِ ُ)٨( 
 

ُوأين ال أعـــــــــري ّّ َ ِ يف ســـــــــليمُ ْ َ ُ 
 

ِبــــرد اخليــــل ســــاملة اهلــــوادي  َ َ ْ ّ َ ِ)٩( 
 

ــــــوم ــــــل ي ــــــة ك ٍوأين يف ملم ّ ّ ُِ ّ 
 

ـــادي  ـــييل تع ـــي صـــحبي ويف خ ِأق َِ ْ ْ ََ َ 
 

ًومل أســـلب بحمـــد اهللا كبـــشا ْ ْْ ُ ْ 
 

ِ خمتلـــفًســـالحا بـــني  ِ الـــصعادَ ِّ)١٠( 
 

ُومل أحلـــــل مل ْ ُ ِنة نَحـــــصْ  ًطاقـــــاٍ
 

ـــــــــــرادي  ـــــــــــا إال م ِومل أر عتقه َ ُ َّ َ َ ْ ْ 
 

ــتم ــد مني ــاف فق ــا خف ــأورد ي ْف ُُ ِ ُ ُ ْ ِ 
 

ِبنـــي عـــوف بحيـــة  ٍّ ِ بطـــنْ ِ واديْ َ)١١( 
 

                                                           
صال التي ادعى ا عن اخلًومرجع هذا الشعر أن فتى من رهط العباس بن مرداس سأل خفاف )٥(

اتقاؤه بخيله عند املوت ومكالبته الصعاليك عىل «: أهنا قعدن به عن ذلك فقال خفاف 
األسالب وقتله األرسى واستهانته بسبايا العرب, وأيم اهللا لقد طالت حياته حتى متنينا 

 .  ١٨/٢٩األبيات األغاين ... خفاف أما تزال :  فتغنى العباس بقوله »...موته 
 . يف املصدر عينه٢٤وورد يف الصفحة ) األمر املفارق للرشاد... خفاف ما تزال  (١٨/٢٤اين األغ )٦(
 داهية شديدة: نآد ) إذا ما عنيتك(مل يرد هذا البيت يف القصيدة  )٧(
مجع مردي, وهو حجر يرمى به, ومنه قيل للرجل الشجاع, إنه ملرادي حروب, :  املرادي)٨(

 .رادي عىل القوائموهم مرادي احلروب, وتطلق امل
 .وهو العنق: مجع هادي: اهلوادي )٩(
 .مجع صعدة, وهي القناة املستوية: من معانيه, سيد القوم, والصعاد : الكبش )١٠(
 .) فقد بليتم (١٩/٢٤يف األغاين  )١١(
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٩١٢

 )١٢ (٤/٨٠) : هيب(ويف املحيط يف اللغة مادة  •
ـــه ـــستهاب بقتل ْوإن الغـــالم امل َ َ َ ُ ّ 

 

ْقتلنـــا بـــه مـــا بـــني مث  ْ ـــْ  ْ  وموحـــدىنَ
 

−٤− 
 ) الطويل ()١٣() ١٤/٢٨٣(ويف األغاين  •

َألسامء رسم أصبح ٌ ْ  ً دارسـاَ اليومَ
 

َوقفت به يومـا إىل الليـل حابـسا  ًْ ُ)١٤( 
 

ٍفجئنَا هبيت ٍ ال نرى غـري منــْزلْ ِ 
 

َ بـــه اآلثـــار إال الروامـــساٍقليـــل  َّ ُِ ّ)١٥( 
 

                                                           
فالن يبكون عليه, يال«املدعو بقتله يقولون : واملستهابأي دعاه, :  يقال أهاب به)١٢(

يا لثارات  فالن فندبتموه, من : خرون بقتله أي إذا لقيتم آثاره قلتمهو الذي يف: وقيل
 . وإن الغالم: قول العباس بن مرداس

: انظر املنصفات, مجع وحتقيق. , وهي من املنصفات)٤٠( البيتان من قصيدة العباس )١٣(
, وقد لفقها يزيد بن معاوية فغريها, وقد أشار ٩١:, والديوان٤٩:عبد املعني امللوحي

 . ١٤/٢٨٣بو الفرج إىل ذلك, األغاين أ
البيت األول من الشعر للعباس بن مرداس : صفهاينيت يف الديوان ,وقال األ صدر الب)١٤(

 .»تومهت منه رحرحان فراكسا«: مي, وبيت العباس مرصاعه الثاينالسل
 .واد: جبل قريب من عكاظ خلف عرفات وراكس: رحرحان

 .»ان فراكساوأقفر منها رحرح« ٩١: ويف الديوان 
:رواية البيت يف الديوان )١٥(

ــي عــسيب ال أرى غــري م ــلفجنب  اث
 

 »... خــــــــــــالء مــــــــــــن اآلثــــــــــــار  
 

 »إال  الروماسا«غري منزل  قليل به اآلثار ) ... عسيب: (ستعجم اويف معجم ما 
الرياح التي تثري الرتاب : بلدة عىل الفرات, الروامس:  وهيت ,وعزامها إىل العباس

  ..وتدفن اآلثار
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−٥− 
 ) : ١٨/٣٣: (ويف األغاين •

 ) البسيط ()١٦(وقال العباس جميبا خفافا 
ُإنـــي رأيــت خفافــا لــيس هينئــه ً َ ُ ُ ّ 

 

ِيشء سوى شتم عباس بن مـرداس  ِِ ّ ِ ْ ٌ 
 

َّمهال خفـاف فـإن احلق َ َّ َ ُ ً ٌغـضبة مْ َ َ ْ 
 

ِواحلمق ليس له يف الناس من آيس  ِْ ْ ُ)١٧( 
 

ْسائل سليام إذا ما غـارة حلقـت َ ٌ ً ْ 
 

ــوارس حــشد غــري أنكــاس  ــا ف ِمنه ْ ِ ٍ ْ ُ 
 

ٍمن خـثعم ْ ْ ٍ وزبيـدِ ٍي قطـن أو بنـْ َ 
 

َأو رهـــــط فـــــروة  ْ ِ ً دهـــــرْ ا أو شـــــحا ْ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس  )١٨(ِالنّ

 

َينْبو  من الفارس احلامي حقيقت  ُهِ
 

ـــــوك بحـــــام غـــــري عبـــــاس  ِإذا أت َّ ِْ ٍ َ 
 

ًال حيسب الناس قول احلق معرتفا ِّ َ ُ َ 
 

ِفانظر خفاف فام يف احلـق مـن بـاس  َ ِ ِّ ُ َ ُ ْ 
 

ًمن زار خيل بني سعد مـسومة ّ ْ ٍْ َ َ 
 

ْهيــــدى ألوهلــــا أل  َ َ ِ ــــن شــــامسَيَّ ِ ب ّ 
 

ٍيوم اعرتضـت أبـا بـدر ُ ْ ْ ٍ بجائفـةَ َ 
 

ِتعوي بعرق مـن األحـشاء قـالس  َّ َ ِ ٍ ْ ِ ْ)١٩( 
 

                                                           
 التقى العباس وخفاف عند أسامء بن عروة بن الصلت بن حزام وكان مؤمنا يف بني )١٦(

يا خفاف, ولعمري ال أشتم أباك وال أمك, : سليم, فقال العباس بلغني قولك
ِّولكني رام سوادك بام فيك, واهللا ما كنت إىل ذمك باهليامن, وال إىل حلمك بالقرم,  َ

بني زبيد, وأطفأت مجرة خثعم, وكرست قرين بني  لتعلم أين أبحت محى ًوإن سليام
احلارث بن كعب, وقلدت بني كنانة قالئد العار, وإين يا خفاف ألخف منك عىل 

 : ًبني سليم مؤونة, وأثقل منك عىل عدوهم وطأة وقال جميبا له
 .  , وهي رد عىل تقبيضة خفاف١٨/٣٣ألبيات األغاين ... إين رأيت خفاف 

 .الطيب: مشقوقة األذن, وهو بمعنى قطع, اآليس: قال ناقلة عضباءي: معضبة من عضب )١٧(
 .ولعله أريد به لكل الناس: الواسع من كل يشء :  الشحا )١٨(
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٩١٤

ْأدعى الرئيس إذا ما حربكم كشفت ُ ْ 
 

ِعــن ســاقها لكــم واألمــر للــراس  ّ ُ ْ ُ ُ ِ 
 

ُحتى إذا انكشفت عـنكم عاميتهـا ْ ّْ َ 
 

ِأنشأت ترضب أمخاسا بأسداس  ْ ً ُ َ ْ)٢٠( 
 

−٦− 
 :)٢١() ١٨/٣١: (ويف األغاين  •

َتعرف الطلـل القـديمْهل  َ ُكأنـه ّ ّ 
 

ـــام مرجـــع  ُوشـــم بأســـفل ذي اخلي ّ ََ ُ ٌِ ِ ْ 
 

ّبقيــت معارفــه عــىل مــر الــصبا ّ َ ُ ْ 
 

ـــه قـــد يمـــرع  ُبعـــد اجلميـــع كأن ُِ ْ ّ)٢٢( 
 

َار التي صادت فـؤادك بعـدماَد ْ ُ 
 

ُشـــمل املفـــارق منـــك شـــيب أروع  ٌ َ َ ِ 
 

ِّوزعمت أنك ال تراح إىل الـصبا ُ َ ْ 
 

ُ ترجـــــعٌيبة الوعلتـــــك منـــــه شـــــ  ِ 
 

ــرى ــسفيه أال ت ــرء ال ــا امل ــا أهي ُي ُ ُّ 
 

ـــــــــع  ـــــــــت وأنف ُأين أرض إذا هوي َ ْ ُ ُّ ُ 
 

َوأعيش ما قدر اإلله عىل القـىل ِ ُ َ ُ 
 

ُوأعف نفيس عن مطـامع تطمـع  ََ ْ ْ ُّ)٢٣( 
 

َكرما عىل اخلطر اليسري وال ترى َ ً 
 

ُنفــــيس إىل األمــــر الــــدين تطلــــع  َّ َ َ َِّّ ِ ِ ْ 
 

ِّوأرد ذا الـــض ْغن اللئـــيم برأُّ َ  ِيـــهْ
 

ُحتى يمـوت ولـيس فينـا مطمـع  ََ ّْ َ)٢٤( 
 

                                                                                                                                        
  .الذي يمج الدم: الطعنة التي تبلغ اجلوف, العرق القالس:  اجلائفة)١٩(
أي يسعى يف  »فالن يرضب أمخاسا ألسدايس«:قوهلم :  قال اجلوهري»ا ألسداسًترضب أمخاس« )٢٠(

 .  للذي يراوغ صاحبه ويريه أنه يطيعهًاملكر واخلديعة, وأصله من أظامء اإلبل, ثم رضب مثال
 ً عن خفاف فقال العباس قوال»أهيا الرجل أكفف«: إن رهط العباس الموه وقالو له  و)٢١(

 .  ١٨/٣٠ األغاين »األبيات... َّهل تعرف الطلل « :, وقال عند ذلك ًمجيال
  .أي أخصب: مرع املكان :  يقال )٢٢(
 .البغض:  القىل  )٢٣(
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ــــــــــا ــــــــــن مماتن ّهللا درك ال مت ُّ 
 

ـــاملوت وحيـــك قـــرصنا واملرجـــع  ُف ِ ْ ُْ َ ُ 
 

ــه ــى موت ــن متن ــان هيلــك م ُلوك َ َّ َُ ِ َ 
 

ـــع  ـــة ال ترف ـــك دهي ـــت علي ُحل َّ ٌُ ْ َّ)٢٥( 
 

ًومكثــت يف دار اهلــوان موطــأ ّ ِْ َ 
 

ـــع  ـــداركم مـــن يمنَ ـــيس ل ـــذل ل ُبال َ ْ ِ ّ ُّ 
 

−٧− 
 ) الطويل): (١/٤٠٩ ()٢٦(ة أيب متام لألعلم  ويف رشح محاس •

ْأال أبلغ أبا سلمى عىل نـأي داره ْ ْ ْ َ 
 

ـــ  ـــة منِّ َمغلغل ْ ـــعيُ ـــص وجتم ُ خت ُّ)٢٧( 
 

ْتعلم بأن ّ.....................  
 

 ...............................)٢٨( 
 

−٨− 
 )الكامل( )٢٩() :٢/٩٤(ويف رشح أبيات سيبويه  •

ُولقد علمت إذا الرجال ّ ُْ ُ تنَاهزواْ َ 
 

ـــــع  ـــــي وأيكـــــم أعـــــز ُوأمنَ ُأي ّ ِّْ ُّ َ ُ َ)٣٠( 
 

ـــه وأرسيت ـــع اإلل ـــرؤ منَ ِأين ام َ ّْ ُ ُْ َُ ََ ٌ 
 

ُضـــيمي, وحيملنـــي فـــؤاد أروع  َ ٌ ْْ َ َ َ َِ ِ ُِ ْ)٣١( 
 

                                                                                                                                        

 .احلقد:  والصواب ما أثبتناه والضغن»الضعن«يف األغاين  )٢٤(
 .ما يصيب الناس من عظيم نوبه: ّتصغري الداهية, وهي األمر العظيم يقال دواهي الدهر: ّالدهية )٢٥(
 . قال عباس بن مرداس )٢٦(
 .٤١٢−١/٤١١اسة أيب متام لألعلم  ورد البيت مع ثالثة أبيات يف رشح مح )٢٧(
الرسالة تغلغل من حي إىل حي حتى تبلغ صاحبها املقصود هبا, واشتقاقها : املغلغلة )٢٨(

ّوأراد ختص . من تغلغل اليشء أي دخل بعضه يف بعض, وأفىض بعضه إىل بعض
 .١/٤٠٣رشح األعلم . وتعم فقال جتمع للقافية ألن العموم واجلمع واحد يف املعنى

 ذكر سيبويه أوهلام وعزاه إىل خداش بن زهري, وللعباس قصيدة حيتمل أن يكونا منها )٢٩(
 .٩٨ ص٤٣قاهلا يوم حنني وهي برقم 

 .تنازهوا بدر بعضهم إىل بعض للقتال  )٣٠(



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

  

٩١٦

−٩− 
 :)٣٢() ١/١٢٨( ويف األنوار وحماسن األشعار  •

ٍقتلنَــاكم مــا بــني مثنــى وموحــد ِ ْ َ ْ ُْ ُ ْ َ 
 

ــــا يف املعــــارك  ِتكــــبكم أرماحن َ ُ َُّ ُ ُ ُ)٣٣( 
 

ُطورا نالَف ً ْ ْقيكم وطـورا نعلكـمَ ً ُْ ُُّ ُ َْ َ 
 

َبخ  ِطيــــة فيهــــا ســــامم النَّيــــازكِ ِ ٍِ َ َُّ َ ِّ)٣٤( 
 

ـــة ًموكل َ َّ َ ـــسري نحـــو َعـــدونا ُ َبال ُِّ ْ ْ َّ 
 

ـــا   ـــالركض منَّ ِوب ْ ُامللحـــقَّ َ ْ ـــداركُ ِ املت َ َ َ ُ 
 

−١٠− 
 ) الوافر) : (٢/٩٣(ويف رشح أبيات سيبويه البن السريايف  •
 ....................ّفأيي مـا ( 

 

 .................................( )٣٥(  
 

ــصان ــدا ح ــم أب ــدت هل ٌوال ول َ َ ًَ َْ ْ َ 
 

َوخـــالف مـــا يريـــد إذا ابتغاهـــا  َ َ ُ ُ َ َ ِ َ)٣٦( 
 

  

                                                                                                                                        
 .الذكي احلاد: ّالقهر والذل, األروع: ّرهطه األدنون, والضيم: وأرسته  )٣١(
وم لبني سليم عىل بني كنانة فقال العباس يرد عىل  وردت األبيات يف يوم الفيفاء وهو ي٣٢)(

 أال أبلغنا عني ابن جذل »ّجتنبت هندا رغبة عن قتاله«: هّعبد اهللا بن جذل الطعان قول
سقط من ديوان العباس الشعر ) ١/١٢٨ق(األبيات يف األنوار وحماسن األشعار ... 

 .  ٩.٦.٣لبيت  عىل الرتتيب بعد ا٥٩ وحمله يف القصيدة رقم ً آنفااملذكور
 . أي رصعه: كبه اهللا لوجهه  )٣٣(
عله أي سقاه السقية الثانية, واملراد : علل بعد هنل: الرشب الثاين يقال: نعلكم, العلل )٣٤(

 .سوقهم املوت
وهو موضع بالياممة وهو خط هجر تنسب إليه : الرماح, وتنسب إىل اخلط: ّاخلطية

 ).خطط(الصحاح . تقوم بهالرماح اخلطية ألهنا حتمل من بالد اهلند ف
 .١٦٣البيت يف ديوان العباس  )٣٥(
 ).حصن(الصحاح . َّيقال أحصنت املرأة عفت, وأحصنها زوجها: حصان  )٣٦(
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