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 النظام التعليمي يف سورية
ًواقعا وحتديات رئيسة وارتقاء ٍ ً 

 )∗(حممود السيد. د
ّنحاول يف هذا البحث املوجز أن نسلط األضواء عىل مكانة النظام التعليمي يف 
عملية التنمية الشاملة, ثم نقف عىل واقع النظام التعليمي يف اجلمهورية العربية 

ته, وتبيان التحديات الرئيسة التي يواجهها, السورية من حيث إجيابياته وسلبيا
 .وتقديم عدد من املقرتحات لتجاوز تلك التحديات

  متهيدً−أوال
ًهيدف التعليم إىل هندسة اإلنسان وبنائه بناء متوازنا ومتكامال ومتطورا من  ًً

ًجسميا وعقليا وعاطفيا واجتامعيا وقوميا وإنسانيا  ,مجيع الوجوه  ً ً ً ً حتى يغدو ,ً
ًيا وفعاال يف مسرية جمتمعه ويف مسرية احلياة اإلنسانيةإجياب ّ ً. 

وثمة عالقة قوية بني تقدم أي جمتمع وارتقائه يف عاملنا املعارص ونظامه 
التعليمي, إذ ما كان لبعض املجتمعات أن حترز تقدمها لوال ما أولته من عناية 

يف مناجم هذه لنظام التعليم فيها ورعاية لعقول أبنائها, فأحسنت االستثامر 
العقول, ووظفت هذا االستثامر يف حل مشكالت حياهتا, وحتقيق التنمية 

 .الشاملة لنهوضها وارتقائها
                                                           

 .عضو جممع اللغة العربية بدمشق) ∗(
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٩٢٦

ولقد تبوأ التعليم مقعد القيادة يف قاطرة التنمية, وغدا أداة لصناعة التقدم 
ًبات تقدما معرفيا, وألن النهضة غدت  والنهضة, ألن التقدم يف عاملنا املعارص ً

يف املقام األول, وحتول االقتصاد العاملي من اقتصاد » تكنولوجية«تقانية هنضة 
 إىل اقتصاد يعتمد عىل املعرفة  ,يقوم عىل االستخدام الكثيف لرأس املال والعاملة

 ثورة التقانة واملعلوماتية ُ مفجر , املكنون يف عقل اإلنسانُبعد أن أصبح الكنـز
ة التنمية, وأصبحت املعرفة قوة, وصارت  مكون يف معادل َّ أهم ,واالتصاالت

 .األمة القوية هي األمة العارفة
كان البد من ,وملا كانت املعرفة هي الورقة الرابحة يف التنافس الدويل 

ًالتطوير اجلذري للتعليم ليغدو تعليام منتجا للمعرفة والتقانة ومواكبا لروح  ً ً
 . التعليم فيهاالعرص, ذلك ألن مصري أي أمة إنام هو مرهون بمصري

ًوملا كان التعليم قطاعا حيويا من قطاعات التنمية, ال بل هو اجلهاز العصبي  ً
 زاد حرص الدول كافة يف عاملنا عىل توفري الفرص التعليمية  ,لعملية التنمية

من موارد مالية وبرشية بغية إجياد نظام ،ألبنائها وعىل توفري مستلزمات هذا النظام 
ص الدول املتقدمة عىل استمراريته وتطويره حتى تبقى حمافظة تعليمي متميز, حتر

ًعىل تفوقها وتقدمها, وترنو إليه أنظار الدول النامية انطالقا من إدراكها أن التعليم 
هو قنطرة العبور من التخلف إىل التقدم, ومن الفاقة إىل الرفاهية, ومن املرض إىل 

 الثقايف, وكل حماوالت طمس الصحة, وهو سالحها ملواجهة كل تيارات الغزو
 .اهلوية والذاتية الثقافية, وهو صامم األمان يف أمنها الوطني والقومي

ويشري تقرير التنمية البرشية يف العامل الصادر عن برنامج األمم املتحدة 
 إىل أن الفجوة العاملية بني من يملكون املعرفة ومن ال يملكوهنا آخذة  ,اإلنامئي

 من قود إىل مزيدتلفجوة, إذ إن استمراريتها ًا من استمرارية هذه ا حمذر ,يف االتساع
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 . )١(تباعد اهلوة بني الدول املتقدمة والدول النامية
 اجتهت األنظار إىل  ,وملا كان اإلنسان أداة التنمية وغايتها يف الوقت نفسه

ع عن تنمية املوارد البرشية عىل أن التعليم هو مفتاح هنضة األمة وسالحها للدفا
أمنها القومي, ووسيلتها للمحافظة عىل تراثها احلضاري وصناعة التقدم فيها, 
ذلك ألن التعليم ذو عالقة وثيقة بالثقافة والتنمية والبناء القيمي للمجتمع 

وبالقوة السياسية واالقتصادية واألمن القومي  ,واملواطنة والديمقراطية
 .وبمستقبل األمة وحركة املجتمع كله

طبيعة العرص الذي نحيا حتت ظالله تعد من العوامل الضاغطة عىل بيد أن 
وهو » التكنولوجيا«حركة التعليم, وتتمثل هذه الطبيعة يف أنه عرص العلم والتقانة 

عرص التفجر املعريف ورسعة التغري العلمي والتقاين, وهذا ما حيتم عىل املنظومة 
ًن يكون التعليم مستمرا مدى الرتبوية أن تكون مرنة ومستقبلية وابتكارية, وأ

ُّوابتكاريا ومنتجا يعد,احلياة  ً  . الفرد حلياة املواطنة والديمقراطية وينمي اإلبداعً
عىل بعضه ا ميضء يتمثل يف انفتاح العامل وإذا كان للعوملة جانبان أحدمه

 يفيد بعضها من بعضها اآلخر, فإن  حتى غدا قرية كونية, وانفتاح الثقافات بعض 
ًة جانبا مظلام يتمثل يف هيمنة األقوياء عىل الضعفاء هيمنة اقتصادية للعومل ً

حيتم عىل النظام التعليمي أن تكون اخلربات التعليمية األمروهذا وسياسية وثقافية,
فيه مشتملة عىل القيم الكونية, ومعززة القيم اإلنسانية, بغية فهم الذات واآلخر 

يسود فيها احرتام كرامة اإلنسان, ويقدر فيها  يف أجواء  ,والتحاور مع ثقافة الغري
 .التنوع الثقايف والتعدد اللغوي إغناء ملسرية احلضارة اإلنسانية

                                                           

 .٢٠٠٣ تقرير التنمية البرشية يف العامل لعام –برنامج األمم املتحدة اإلنامئي ١) (
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  الواقع الراهن−ًثانيا
من يلق نظرة عىل واقع نظام التعليم العريب جيد أنه عىل الرغم من غلبة الكم 

 املدرسة, إذ فيه عىل النوع عاجز عن أن يستوعب مجيع األطفال ممن هم يف سن
% يف عدد من ٩٥ما تزال نسبة التسجيل اإلمجايل اخلام يف هذه املرحلة أقل من 

. الدول العربية, وما يزال ثامنية ماليني طفل عريب غري مسجلني يف املدرسة
ويرجع السبب إىل تزايد السكان من جهة وتزايد الطلب االجتامعي عىل التعليم 

ادات الرتبوية يف الدول العربية تفقد القدرة من جهة أخرى مما جيعل معظم القي
عىل توجيه الشأن الرتبوي أمام الواقع الذي يفرض نفسه, فتغدو أمام األفواج 

 .)٢(املتدافعة من األطفال يف موقف املنفعل الراضخ ال يف موقف الفاعل املوجه
 إن من حيث عدم إحلاق  ,وتسهم األمية يف الوطن العريب يف الفقد الرتبوي

 وإن من حيث الترسب من املدرسة وعدم إدراك  ,سبة من األطفال باملدرسةن
 .النتائج السلبية هلذا الترسب عىل التنمية

ومن املالحظ أن خمرجات نظام التعليم العريب ليست عىل املستوى املطلوب 
ًوالنوعية املرغوب فيها, وأن ثمة بونا بني األهداف املرسومة والنتائج املتوصل 

 املجتمع مل يلمس آثاره  فإنوعىل الرغم من اإلنفاق الكبري عىل التعليم إليها, 
 .التي كان يتوقعها يف اإلنتاج والتنمية الشاملة

ولعل خري شاهد عىل عجز كثري من النظم التعليمية العربية ما نشهده يف معظم 
ًالدول العربية من بطالة لدى املتخرجني تزداد اتساعا يوما بعد يوم, ومن ه جرة ً

 األمر يدل عىل أن النظام التعليمي وهذاللمثقفني بلغت مستويات خطرة ومريرة,
ًوبدال . العريب مل يفعل إال القليل ملكافحة ظاهريت البطالة واهلجرة لدى املتخرجني

                                                           

 بحث مقارن عن االجتاهات السائدة يف الواقع الرتبوي يف البالد −الدكتور عبد اهللا عبد الدايم٢) (
 .١٠ ص١٩٩٣ تونس −وم املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعل−العربية
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من أن يعيد النظر يف مناهجه وأقسامه واختصاصاته لتالئم حاجات السوق 
عن توليد بنى الجتامعي, وعجز املتجددة خضع يف معظم األحيان للضغط ا

من املرونة والتشعيب وتنويع االختصاصات وجتديدها  تعليمية جديدة فيها
ما جيعلها أقدر عىل  ومشاركة مؤسسات العمل وسوى ذلك والتدريب املستمر

ًتكوين متعلمني يملكون املهارات التي تؤهلهم جلذهبم إىل سوق العمل, فضال عن 
 جيعل  وهذا ماني اخلطط الرتبوية وخطط القوى العاملة, ًفقدان االرتباط غالبا ب

الصلة شبه مفقودة بني احلاجات احلالية واحلاجات املقبلة للتنمية االقتصادية 
 . )٣(واالجتامعية وبني التوسع القريب والبعيد للنظام التعليمي

يف وإذا انتقلنا إىل اجلانب النوعي يف الرتبية العربية فإننا نالحظ االضطراب 
الفلسفة الرتبوية العربية, ومل يتحقق اهلدف األسايس من التخطيط الرتبوي الذي 
ًجيعل الرتبية توظيفا مثمرا لألموال التي تنفق عليها بدال من غلبة طابع اخلدمة  ً ً

ًومن املالحظ أيضا البطء الشديد يف مواكبة روح العرص, . االستهالكية عليها
ة, واالستجابة ملتطلباته من جهة وملقتضيات سوق عرص العلم والتقانة واملعلوماتي

يضاف إىل ذلك مجود اإلدارات الرتبوية . العمل وحاجات التنمية من جهة أخرى
ال إىل التطوير يف األعم األغلب, وتقصريها عن ,والتفاهتا إىل تسيري األمور 

يف وثمة قصور . مواجهة حاجات املستقبل الرتبوي واالستجابة للرتبية املستمرة
وافتقار , مناهج إعداد املعلمني وتدريبهم وغلبة النمطية والتكرار عليها

 .مؤسسات اإلعداد والتدريب للبحث والتجريب الرتبوي
 أخذنا دراسة حالة عن واقع النظام التعليمي العريب, ولتكن تلك احلالة ولو

 الواقع الرتبوي يف سورية, فإننا نالحظ أن سورية قطعت خطوات إجيابية يف
                                                           

 منتدى الفكر − تعليم األمة العربية يف القرن احلادي والعرشين−الدكتور سعد الدين إبراهيم٣) (
 .٨ عامن ص–العريب 
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 :ومن هذه األمور اإلجيابيةمسريهتا الرتبوية, 
تطبيق التعلـيم األسـايس بحيـث تـم دمـج املـرحلتني االبتدائيـة واإلعداديـة يف  −١

 وهي مرحلة إلزاميـة وجمانيـة متتـد مـن مرحلة واحدة هي مرحلة التعليم األسايس,
 ّالصف األول حتى الصف التاسع, وتعلم فيها أساسيات املعرفـة ومفاتيحهـا بغيـة
إكساب املتعلمني اخلـربات واالجتاهـات واملواقـف املالئمـة للحيـاة والتفاعـل مـع 

وتطبيق هذا التعلـيم بـصورة إلزاميـة وجمانيـة حيـول . املجتمع بصورة إجيابية وفعالة
 منــابع األميــة, إذ إن نــسبة التــرسب بــني املــرحلتني االبتدائيــة ُّدون التــرسب ويــسد

% يف بعـض املحافظـات الـشاملية والـرشقية ٢٢ُواإلعدادية كانت تصل من قبل إىل 
      .وخاصة بني اإلناث

ارتفاع نسبة االلتحاق يف الصف األول من مرحلة التعلـيم األسـايس وزيـادة  −٢
 تـشري إحـصاءات وزارة الرتبيـة إىل أن :عدد املدارس والتالميذ واهليئـة التعليميـة

يم األسـايس بلغـت نسبة القبول أو االلتحاق يف الـصف األول مـن مرحلـة التعلـ
 ٢٠٠٩% من إمجايل األطفال يف هذا الصف وذلـك يف العـامني الدراسـيني ٩٩,٥

  .٢٠٠٨ و٢٠٠٧ و٢٠٠٦% يف األعــــوام ٩٩, وكانــــت هــــذه النــــسبة ٢٠١٠و
 مدرسـة يف العـام الـدرايس ١٥٦٩٣وأن عدد املدارس يف التعليم األسـايس كـان 

عـــام الـــدرايس  مدرســـة يف ال١٧١٢٠ وارتفـــع هـــذا العـــدد إىل ٢٠٠٥/٢٠٠٦
ـــان ٢٠٠٩/٢٠١٠ ـــذ ك ـــدد التالمي ـــدرايس ٤.٢٩٧.٥٨٠, وأن ع ـــام ال  يف الع
, كام ٢٠٠٩/٢٠١٠ يف العام الدرايس ٤.٦٦١.٨٧٢ فارتفع إىل ٢٠٠٥/٢٠٠٦

 إىل ٢٠٠٥/٢٠٠٦ عــام ٢٢٥٩٠٤أن عــدد أعــضاء اهليئــة التعليميــة ارتفــع مــن 
 .٢٠٠٩/٢٠١٠ً معلام ومعلمة يف العام الدرايس ٢٧١.٧٨٢

% وأن عـدد ٢حظ أن عدد التالميذ يتزايـد بمعـدل نمـو سـنوي مقـداره ومن املال
%, وأن عــدد أعــداد اهليئــة التعليميــة يتزايــد ٢,٤املــدارس يتزايــد بمعــدل نمــو مقــداره 

 إىل ٢٠٠٦% عـام ٩٢وارتفعت نسبة التسجيل الصايف مـن . %٥,٤بمعدل نمو مقداره 
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.  تـأمني التعلـيم للجميـعً, وهذا يدل عىل أن سورية قطعت شوطا يف٢٠١٠% عام ٩٧
% عــام ٩٥ إىل ٢٠٠٦% عــام ٩١كــام ارتفــع معــدل الوصــول إىل الــصف اخلــامس مــن 

٢٠١٠. 
 بعـد أن ازداد :االهتامم بالطفولة املبكرة والتوسع يف افتتـاح ريـاض األطفـال −٣

الوعي بأمهية هذه املرحلة يف التكوين املـستقبيل للناشـئة وحتـصيلهم الـدرايس يف 
% مـن جممـوع ١٢بلغـت نـسبة التـسجيل يف ريـاض األطفـال   املراحل الالحقـة,

وقد توزع أطفال الرياض عـىل الريـاض الرسـمية . األطفال يف هذه الفئة العمرية
التابعة لوزارة الرتبية, والرياض التابعة للقطاع اخلاص, والرياض التابعـة لنقابـة 

ض الريـاض إال وثمة وزارات أخرى فيهـا بعـ. املعلمني والتابعة لالحتاد النسائي
أن القطاع اخلاص ما يزال هو املسيطر, ولكن وزارة الرتبيـة عملـت يف الـسنوات 
ًاألخرية عىل افتتاح عرشات الرياض سعيا منها إىل زيادة عدد األطفـال املنتـسبني 
ُإليها بعد أن كانت هذه املرحلة مهملة من قبل يف نظامنا الرتبوي, وجتدر اإلشارة 

املــسجلني بريــاض األطفــال التابعــة لــوزارة الرتبيــة ونقابــة إىل أن نــسبة األطفــال 
% يف الريــاض التابعــة ١١% إىل ٢% ومــن ١٧% إىل ٩املعلمــني قــد ارتفعــت مــن 

ــاح  ــوزارة عــىل افتت ــة فقــط, وتعمــل ال ــوزارة الرتبي   روضــة كــل عــام يف ضــوء١٠٠ل
 .اإلمكانات املتاحة

عـدد املـدارس يف املرحلـة  تزايـد :ارتفاع النمو يف املرحلة الثانوية واجلامعيـة −٤
 مدرسـة ١٨٢٠ إىل ٢٠٠٥/٢٠٠٦ مدرسة يف العام الدرايس ١٤٩٧الثانوية من 

% وتزايد عدد الطالب من ٦ بمعدل نمو قدره ٢٠٠٩/٢٠١٠يف العام الدرايس 
ً طالبـــا يف العـــام ٣٩٢٩٦٠ إىل ٢٠٠٥/٢٠٠٦ يف العـــام الـــدرايس ٣٣٢٦٥٩
زداد عــدد أعــضاء اهليئــة %, وا٤,٧ بمعــدل نمــو قــدره ٢٠٠٩/٢٠١٠الــدرايس 

 ٤٨٩٢٦ إىل ٢٠٠٥/٢٠٠٦ً مدرسـا يف العـام الـدرايس ٣٧٧٧٥التدريسية مـن 
ومل يقتـرص . %٥,٢ بمعـدل نمـو قـدره ٢٠٠٩/٢٠١٠ًمدرسا يف العـام الـدرايس 
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ــة, وإنــام امتــد إىل التعلــيم اجلــامعي مــن حيــث عــدد  النمــو عــىل املرحلــة الثانوي
ـــصاصات وعـــدد الطـــالب وأعـــ ـــسية يف اجلامعـــات واالخت ـــة التدري ضاء اهليئ

اجلامعات, وبعد أن كانـت اجلامعـات الرسـمية مقتـرصة عـىل أربـع جامعـات يف 
 جامعـات جديـدة وكليـات جديـدة ُ افتتحـت دمشق وحلب ومحص والالذقية, 

 .واختصاصات جديدة تتبع هلذه اجلامعات يف عدد من املحافظات
مل تكن زيادة عدد : امعاتزيادة عدد اإلناث اللوايت يقبلن عىل التعليم يف اجل −٥

اإلناث املقبالت عىل التعليم مقترصة عىل مرحلة معينة, وإنام كانت تـشمل مجيـع 
 إن يف التعليم العام أو اجلامعي, فقد تزايدت نسبة إقبال الطالبات عـىل  ,املراحل

ـــدة مـــن  ـــة خـــالل امل % ويف معظـــم ٨٨% إىل ٥٨ مـــن ٢٠٠٤ إىل ١٩٩٠اجلامع
ى إن بعض التخصـصات زادت فيهـا نـسبة الطالبـات التخصصات اجلامعية, حت

اآلداب, الرتبيـــة, الفنـــون اجلميلـــة, «عـــىل نـــسبة الطـــالب, وذلـــك يف كليـــات 
 .»الصيدلة

 ٢٠٠٠% عـام ٤٣,٥وبلغت نسبة الطالبات امللتحقات باجلامعات الـسورية 
, وزادت نسبة اإلناث عـىل الـذكور يف كـل مـن ٢٠٠٦% عام ٤٩,٧فارتفعت إىل 
 وجامعة البعـث وجامعـة تـرشين, حيـث بلغـت يف جامعـة دمـشق جامعة دمشق

 .%٥٧,١% ويف ترشين ٥٥,١% ويف البعث ٥٠,٤
كانــت نــسبة مــن املبــاين املدرســية يف املحافظــات : االهــتامم بالبنــاء املــدريس −٦

ً فـضال عـن أدنـى  ,الشاملية الرشقية طينية ال تتوفر فيها مواصفات البناء الصحي
املالئم, فاجته االهتامم إىل الربط بني البناء والوظيفـة, أي متطلبات املبنى املدريس 

ومـن أهـم التغـريات يف البنـاء .  داخلـهريلبناء واألنشطة التـي يتوقـع أن جتـبني ا
املــدريس اللجــوء إىل اســتخدام التقنيــات احلديثــة مــن معلوماتيــة وتربويــة كــام يف 

 .التعليم عن بعد, والتعليم املتعدد الوسائل
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ًشهد التعليم اخلاص تطـورا يف التعلـيم العـام ويف : لتعليم اخلاصاالهتامم با −٧
ــيم  ــيم اخلــاص يف التعل ــدارس التعل ــسبة م ــيم اجلــامعي, حيــث ارتفعــت ن التعل

, كـام ارتفعـت نـسبة عـدد ٢٠٠٩ و٢٠٠٦% بني عـامي ٢,٤% إىل ٢األسايس من 
ة  الثانويـَاجلامعات اخلاصة التي تـستوعب نـسبة مـن الطـالب احلـائزين الـشهادة

وقد صـدرت املراسـيم اخلاصـة بقـانون . فتخفف العبء عن اجلامعات الرسمية
ترمي إىل مشاركة القطاع اخلـاص يف هي  و ,املدارس اخلاصة واجلامعات اخلاصة

 .حتمل أعباء الرتبية إىل جانب القطاع الرسمي
 ًزيـزا لالتـصال بامليـدان الرتبـوي,تعإقامة املجمعات الرتبوية يف املنـاطق  −٨
 . ألمور العاملني يف هذا املجالًوتيسريا

. وتلك هي إشارات إىل بعض األمور اإلجيابية التي متـت يف املجـال الكمـي
ّأما ما تم يف املجال النوعي فقـد متثـل يف حتـديث املنـاهج الرتبويـة وختليـصها مـن 

 تأهيــل  مــستوىاحلــشو والتكــرار واعــتامد مبــدأ التجريــب قبــل التعمــيم ورفــع 
بعد أن لوحظ أن تأهيل املعلمـني يف دور املعلمـني واملعاهـد ,  املعلمني وتدريبهم

ًاملتوسطة مل يعد كافيا, فتوجه االهتامم يف ضوء املرشوع الوطني للتطوير الرتبـوي 
إىل أن يكون تأهيل املعلمني كافة عىل املستوى اجلـامعي, فأوفـدت وزارة الرتبيـة 

ليـات الرتبيـة للحـصول عـىل كوكبة مـن حـاميل الـشهادة الثانويـة املتفـوقني إىل ك
إجازة تربوية تعليمية, ووفرت من خالل التعلـيم املفتـوح حلـاميل أهليـة التعلـيم 
االبتــدائي واملعاهــد املتوســطة االنتــساب إىل اجلامعــات للحــصول عــىل اإلجــازة 
اجلامعية, ونسقت مع وزارة التعليم العايل عملية حصول املدرسني القائمني عىل 

 ً إضـافةبطريق التعليم عن بعد, وهذا كلـهوم التأهيل الرتبوي رأس عملهم عىل دبل
 .إىل دورات التدريب املستمر التي تقيمها الوزارة وتستقطب هلا اخلرباء



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

  

٩٣٤

ــة ــة النوعي ــة مــن املــرشوعات الرتبوي ــة إىل وثمــة حزم  ســعت وزارة الرتبي
 :تنفيذها يف خطتها احلالية, ومن هذه املرشوعات

 .مناهج املدرسيةمرشوع املعايري الوطنية لل −١
 .مرشوع تطوير التعليم املهني والتقني −٢
 .مرشوع تعميق التأهيل الرتبوي للمعلمني −٣
بالتعـاون مـع  , مرشوع التأهيـل الرتبـوي للمدرسـني عـرب التعلـيم الـشبكي −٤

 . االفرتاضيةاجلامعة
 .مرشوع تنظيم املؤسسات التعليمية اخلاصة −٥
 .مرشوع رياض األطفال −٦
 .لسوريةمرشوع القناة الرتبوية ا −٧
 .مرشوع املؤسسة العامة للطباعة −٨
 .مرشوع مدارس البادية −٩
 .مرشوع املركز الوطني للطالب املتميزين −١٠
 .مرشوع استثامر تقانة املعلوماتية يف التعليم واإلدارة الرتبوية −١١
 .مرشوع متهني التعليم −١٢
 .مرشوع تطوير االمتحانات −١٣
 ). تنمية الطفولة املبكرةمركز(مرشوع التأهيل والتدريب يف جمال الطفولة املبكرة  −١٤

ــة اإلرشــاد  ــد أدخلــت وظيف ــة كانــت ق وجتــدر اإلشــارة إىل أن وزارة الرتبي
  للهــوة بــني املدرســة واألرسة وحــالًجتــسريا ,النفــيس واالجتامعــي إىل املــدارس

 ومـشكالت  ,للمشكالت التي يعانيهـا الطـالب والطالبـات يف مرحلـة املراهقـة
 لألهل عـىل ًمساعدة, ن مرحلة التعليم األسايس سوء التكيف يف احللقة األوىل م
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 . للصحة النفسيةًقيقاجتاوزها, وحت
ــاريتني يف  ــسية إجب ــة والفرن ــيم اللغتــني اإلنجليزي ــوزارة تعل كــام أدخلــت ال
ًالتعليم العام, اإلنجليزية بـدءا مـن الـصف األول مـن مرحلـة التعلـيم األسـايس 

يعة العرص تستلزم إتقان أكثر من ًوالفرنسية بدءا من الصف السابع, ذلك ألن طب
 .»العربية الفصيحة«لغة أجنبية إىل جانب إتقان اللغة األم 

 : يف النظام الرتبوي يف سورية فيتمثل بعضها يفجوانب القصورأما 
 حتقيق  يفإخفاق السياسات الرتبوية الرامية إىل توفري فرص التعليم للجميع  −٩

 يزال ثمة تفـاوت يف نـسب االسـتيعاب حتى يف جمال التوسع الكمي, فامأهدافها 
يف الصف األول من مرحلة التعليم األسايس بني البنني والبنات, إذ بلغـت نـسبة 

ــني  ــدرايس ٥١,٣اســتيعاب البن ــام ال ــتيعاب ٢٠٠٥/٢٠٠٦% يف الع ــسبة اس  ون
كام أن نسبة التالميذ الـذكور يف مرحلـة التعلـيم األسـايس كلهـا . %٤٨,٧البنات 
%, وما تـزال اهلـوة بـني عـدد البنـني والبنـات يف ٤٧,٩٤اث % ونسبة اإلن٥٢,٠٥

مراحل التعليم العام قبـل اجلـامعي واضـحة جليـة يف حمافظـات الرقـة واحلـسكة 
 . ودير الزور وإدلب

 فام تزال رشحية مـن  ,وإذا كانت نسبة التحاق األطفال باملدرسة قد ارتفعت
 جممــوع أطفــال الفئــة % مــن٦,١األطفــال مل تلتحــق باملدرســة تــصل نــسبتها إىل 

وثمة انخفاض متزايد للقيد الصايف يف التعلـيم . العمرية ملرحلة التعليم األسايس
حيــث تــشري اإلحــصاءات إىل أن تقــديرات أعــداد الــسكان مــن الفئــة , الثــانوي 
التـي تقابـل مرحلــة التعلـيم الثــانوي  )  ســنة١٧ ســنة وهنايـة ١٥بدايـة (العمريـة 

 مـن أفـراد الفئـة العمريـة هلـذه املرحلـة, ونـسبة %٣٢,١٥بلغت نـسبة االلتحـاق 
 .%, وهي نسبة منخفضة٣١,٢٢% ونسبة التحاق اإلناث ٣٣التحاق الذكور 
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وثمــة تفــاوت بــني امللتحقــني بــالتعليم الثــانوي العــام وامللتحقــني بــالتعليم 
 األول, ويعود ذلك إىل عدة عوامل صلحة % مل٣٠ي املهني تصل نسبته إىل الثانو

سبة امللتحقني بالتعليم اجلامعي ممن درسوا التعلـيم املهنـي نـسبة ضـئيلة منها أن ن
% كام أن استيعاب املتخـرجني يف سـوق العمـل ٣ًجدا يف ضوء األنظمة تصل إىل 

ــانوي فــإن  مــع. ضــئيلة هــي األخــرى  أن الدولــة قــد وفــرت جمانيــة التعلــيم الث
 .%٣٢معدالت االلتحاق ما تزال ضعيفة فهي يف حدود 

عليم اجلامعي ما يزال أقل من نـصف النـاجحني يف الـشهادة الثانويـة ويف الت
 .العامة هم الذين يلتحقون بالتعليم العايل

 كل السياسات التي هدفت إىل تـوفري فـرص التعلـيم  معوهكذا نالحظ أنه 
للجميع فـإن هـذه الـسياسات ظلـت قـارصة عـن حتقيـق أهـدافها حتـى يف جمـال 

 .التوسع الكمي
بلـغ جممـوع األطفـال املتـرسبني واملتخلفـني عـن االلتحـاق : الفقد الرتبـوي −١

 بنــون ٧١٤٩٩ً طفــال وطفلــة, مــنهم ١١٨٦٢٢باملــدارس يف التعلــيم األســايس 
وترتفع هذه النسبة يف املحافظـات . %٣٧,٣ بنات بنسبة ٤٧١٢٣% و٦٢,٧بنسبة 

 ٢٠٠٩/٢٠١٠وبلغ عدد التالميذ املترسبني يف العام الـدرايس : الشاملية الرشقية
  % مــنهم ٣,٦ بنــسبة إمجاليــة قــدرها ٧٦٠,١٥٩يف التعلــيم األســايس الرســمي

% مــن إمجــايل ٧١ً تلميــذا وتلميــذة تــرسب قــديم أي مــا يعــادل نــسبة ١١٣,٨٠٤
% يف ٩٢وختتلف نسبة الترسب بني حمافظة وأخرى, فقـد ارتفعـت إىل . املترسبني

التالميـذ % يف حمافظـة محـص, يف حـني أن عـدد ٤٦ريف دمـشق وانخفـضت إىل 
% من إمجايل املتـرسبني, وقـد ٢٩ً تلميذا وتلميذة بنسبة ٤٥,٩٥٦ًاملترسبني حديثا 

ذا % يف حمافظـة ريـف دمـشق, وهـ٨% يف حمافظة محص وانخفضت إىل ٥٤بلغت 
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ويقـصد بالتـرسب .  ثلثـي عـدد املتـرسبنيساوييـدل عـىل أن التـرسب القـديم يـ
أمـا التـرسب .  األعوام الـسابقةالقديم عدم التحاق الطفل امللزم باملدرسة خالل

احلــديث فهــو عــدم التحاقــه باملدرســة خــالل العــام الــذي مجعــت فيــه البيانــات 
 .اإلحصائية

أما املترسبون من الصفوف بعد التحاقهم باملدرسة فهو كبري يف احللقة الثانية 
حيــث بلــغ عــدد , وخاصــة يف الــصف الــسابع, مــن مرحلــة التعلــيم األســايس 

 ٢٠٠٩/٢٠١٠ً تلميـذا وتلميـذة يف العـام الـدرايس ٥٩,٨٦٦ني التالميذ املترسب
 %, ويليــه الــصف التاســع إذ بلــغ عــدد املتــرسبني منــه ١٣,٤ونــسبة التــرسب 

% ومن ثـم الـصف الثـامن إذ بلـغ ٨,٥ً تلميذا وتلميذة ونسبة الترسب ٣٠,٦٧٢
%, وتكـون أقـل يف ٦,٦ً تلميذا وتلميذة ونـسبة التـرسب ٢٢٦٩٣عدد املترسبني 

ني اخلامس والسادس, يف حـني نالحـظ أن نـسبة التـرسب يف احللقـة األوىل الصف
 إذ بلغــت يف الــصف  ,مــن مرحلــة التعلــيم األســايس أقــل منهــا يف احللقــة الثانيــة

ــاين ٣,٧٤٩األول  ــصف الث ــع وصــلت إىل  % ٤,٢٨٧% ويف ال ــصف الراب ويف ال
عنها يف احللقـة ويعود السبب يف ازدياد نسبة الترسب يف احللقة الثانية . %٧,٠٤٢

ووجـود  ,والتحـاقهم بـسوق العمـل , األوىل إىل عزوف بعض التالميـذ عـن التعلـيم 
وإىل هيمنـة بعـض أنـامط التفكـري , أعداد كبرية مـن الراسـبني يف الـصف التاسـع 

ترى أن مكان البنات يف بيوهتن عندما يـبلغن , السلبية لدى فئة من أولياء األمور 
 .عرشة من أعامرهنالثالثة عرشة أو الرابعة 

 مـا ٢٠٠٢/٢٠٠٣وعىل الرغم من تطبيق التعليم األسايس منذ العـام الـدرايس 
 وهـي , تزال نسبة من األطفال مل تلتحق باملدرسة, وما تزال نسبة الترسب غري مرضية



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

  

٩٣٨

 .% يف بعض املحافظات٢٢لدى اإلناث أكثر منها لدى الذكور, وتصل إىل 
عيــة واقتــصادية وثقافيــة, إذ إن التقاليــد ويرجــع هــذا التــرسب إىل أســباب اجتام

 .االجتامعية يف بعض املحافظات وخاصة يف الريف حتول دون متابعة الفتاة لتعليمها
 بالتعــاون مــع  ,وعــىل الــرغم مــن اجلهــود التــي بــذلتها وزارتــا الرتبيــة والثقافــة

املدرسـة إلعـادة الفتيـات املتـرسبات يف املحافظـات الـشاملية الـرشقية إىل , اليونسيف 
لتعليمهن, وعىل الرغم من افتتاح بعض املدارس الداخلية لتعلـيم البـدو يف عـدد مـن 

, ومن افتتاح بعض املدارس »دير الزور, ريف دمشق, محص, الرقة, محاه«املحافظات 
 هـذه  فـإناملتنقلة لتعليم بنات البدو الرحل وأبنائهم واعتامد العـام الـدرايس املنــزلق, 

كن كافية لتحقيـق األهـداف املرسـومة السـتيعاب اجلميـع يف مرحلـة اجلهود كافة مل ت
 .التعليم األسايس واحلؤول دون الترسب حتى هنايتها

 اإللـزام حتـى الـصف  مـدة وجتدر اإلشارة إىل أن تطبيق التعليم األسـايس ومـد 
التاسع خفف من حدة الترسب, إذ إن نسبة الذين يصلون إىل الصف السادس كانـت 

 حمافظة وأخرى كام تشري إىل ذلك إحصاءات وزارة الرتبيـة, فقـد وصـلت متفاوتة بني
, ولكن ثمة حمافظات ما تزال »الالذقية, طرطوس, السويداء«% يف حمافظات ١٠٠إىل 

%, ومـا تـزال ٨٥% واحلـسكة ٨٢% والرقـة ٧٦النسبة فيها متدنية مثـل حمافظـة حلـب 
 .د من املحافظاتهذه النسبة عند اإلناث أقل منها عند الذكور يف عد

وتشري البيانات اإلحصائية إىل أن نسبة امللمني بالقراءة والكتابة لـدى أفـراد 
 متدنيــة يف حمافظــات املنــاطق الــرشقية ٢٠٠٤يف عــام ) ٢٥−١٥(الفئــة العمريــة 
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% ملجمـوع ٧٨,٣وريف حلب, فقد وصلت هذه النسبة يف حمافظة دير الـزور إىل 
إلناث, ويف ريف حلب تـصل هـذه النـسبة % فقط ل٧٠,٤الذكور واإلناث, وإىل 

 .% لإلناث فقط٨٠,١% ملجموع الذكور واإلناث وإىل ٨٥,٥إىل 
ويعود السبب يف تدين هذه النسبة إىل سيطرة العـادات والتقاليـد التـي تـرى 
أن الفتاة يكفيهـا أن تكـون ملمـة بـالقراءة والكتابـة, وإىل انتـشار ظـاهرة الـزواج 

مل الفتاة يف األرايض الزراعية بـسبب الفقـر, السـيام يف املبكر, وإىل احلاجة إىل ع
 .أيام املواسم الزراعية التي يتخللها العام الدرايس خاصة يف املناطق الريفية

ومن الثغرات يف النظام الرتبوي نسبة الفقد املرتفعة يف التعليم املهنـي, إذ إن 
 فقـد كـان عـدد %,٤٥,٩نسبة الفاقـد يف الـصف األول الثـانوي املهنـي تـصل إىل 

ــو  ــي ه ــانوي املهن ــصف األول الث ــسجلني يف ال ــن أصــل ٤٦٨٩٧الطــالب امل  م
ــيم / ٧٩٧٣٧/ ــهادة التعل ــاجحني يف ش ــن الن ــصف م ــذا ال ــوال يف ه ــا مقب ًطالب ً

ًاألســايس, ممــا يعنــي أن هنــاك فاقــدا مبــارشا قــدره  ًطالبــا مل يقومــوا / ٣٢٨٥٨/ً
 الطالب املقبـولني, هـذا % من إمجايل عدد٤١,٢ًبالتسجيل أساسا, وتشكل نسبة 

 إىل نسب الترسب املبكر الذي يتمثل يف الدوام اجلزئي أو بعـدم االلتحـاق ًإضافة
 طـالب مـسجلني مل يلتحقـوا أو ٣٨٠٩والذي يصل إىل , بعد التسجيل الرسمي 

ً عـدم التـسجيل أصـال  بـسببًترسبوا, وباإلمجال يكون عدد غري امللتحقني فعليا 
ــدم االلتحــاق والتــرس ــسجيل أو ع ًطالبــا أي مــا نــسبته ) ٣٦٦٦٧(ب بعــد الت

٤٥,٩%. 
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وجتــدر اإلشــارة إىل أن وزارة الرتبيــة اســتطاعت حتقيــق زيــادة يف االلتحــاق 
% يف الــسنة ٤٥% يف بدايــة اخلطــة اخلمــسية العــارشة إىل ٤١بــالتعليم املهنــي مــن 

 مهنـة هنـاأل, إىل مهنة الغـزل ًا ملحوظًازدياداة منها, وازداد إقبال الطالب األخري
ولكـن كـان ثمـة انخفـاض نـسبة طـالب مهنـة  ,جديدة ومطبقـة يف ثالثـة مواقـع

حيث إن مواقع هذه املهنـة , كبات بسبب قلة عدد املواقع ْرَالكهرباء وإلكرتون امل
, وكــان ثمــة تراجــع يف مهنــة )ة دمــشق, ريــف دمــشق, حلــب, محــا(أربعــة فقــط 
ْ حلم املعادنالنجارة و ال الطـالب عـىل التـسجيل يف مهـن , بسبب إقب  ها وتشكيلَ

ــال  ــة إقب ــر يف قل ــذلك األم ــة, وك ــزات الطبي ــة التجهي ــدة ومهن ــة اجلدي املعلوماتي
الطالب عىل مهنـة اآلالت واملعـدات الزراعيـة بـسبب عـدم قبـول خرجيـي هـذه 

ًوتدل اإلحصاءات أيضا عـىل ازديـاد عـدد . املهنة بالتطوع يف الكليات العسكرية
ــ الســيام تقنيــات احلاســوب والــشبكات احلاســوبية , دة الطــالب يف املهــن اجلدي

وأنظمة وتشغيل الربجمة والتقنيات اإللكرتونيـة وصـيانة األجهـزة الطبيـة وذلـك 
ًبسبب كوهنا مهنا حمدثة حديثا ً. 

وانخفض إقبال الطالبات عىل التعليم الثانوي املهني التجاري, كام انخفض 
النــسوي والتعلــيم الثــانوي املهنــي عــدد الطالبــات امللتحقــات بــالتعليم الثــانوي 

ًالصناعي, وكان عدد الطالبات امللتحقات بتقنيـات احلاسـوب قلـيال بالنـسبة إىل 
 .عدد الطالب يف مجيع املحافظات

ًومل يكن الفقد الرتبوي مقترصا عـىل تلـك الـرشحية التـي مل تلتحـق بـالتعليم 
حلتــي التعلــيم األســايس مــن األطفــال, وال عــىل املتــرسبني مــن املــدارس يف مر

األسايس والثانوي العام واملهنـي, وال عـىل الراسـبني الـذين يعيـدون صـفوفهم, 
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وإنام يمتد الفقد الرتبوي إىل عدم حتقيق األهداف املرسـومة للتعلـيم يف بنـاء أطـر 
ً إسهاما إجيابيا وفعاالة تسهم يف عملية التنمية َّيِفَقادرة وك ً ً. 

٢−اإلخفاق يف تكوين املهارات والكفايات املرغـوب فيهـا لـدى املتخـرجني يف 
سوق العمل: إذ إن خمرجات التعليم , إن يف التعليم مـا قبـل اجلـامعي أو يف التعلـيم 
اجلامعي ليست عىل الصورة املرجوة, وإذا كانت أعمدة احلياة يف القرن احلادي 
 والعرشين تقوم عىل أربع ركائز كام أشار إىل ذلك جاك ديلور يف كتابـه الـصادر

:, وهذه الركائز هي»التعلم ذلك الكنـز املكنون«عن اليونسكو وعنوانه   
 .َّتعلم لتعيش وتتعايش مع اآلخرين − َّتعلم لتعمل − َّتعلم لتكون − َّتعلم لتعرف

ًفإن نظامنا التعليمي ال يتعامل يف األعم األغلب إال تعامال جزئيا مع ركيزة  ً
 .ّواحدة وهي تعلم لتعرف
ــذا اإلخ ــة ويرجــع ه ــان املنظوم ــة يف أرك ــاق إىل التلكــؤ يف توظيــف التقان ف

وإىل القصور يف إكساب ناشئتنا مهارات التعلم الذايت والتعلم املـستمر , الرتبوية 
وهذه املهارات والكفايات التـي تكوهنـا . الخ..والتعلم التأميل والتعلم اإلبداعي

 .ة ويستلزمها العرصهذه األنواع من التعلم هي التي حتتاج إليها عملية التنمي
وثمــة مــن أشــار إىل أن ســورية تــشهد يف مرحلــة التحــول إىل نظــام اقتــصاد 
ًالسوق االجتامعي انفتاحا اقتصاديا كبريا, وأصبح يف الـسوق الـسورية عـرشات  ً ً

 ورشكات ومؤسـسات متـوين, وانطلـق سـوق األوراق املاليـة ,املصارف اخلاصة
ت كـان يف األعـم األغلـب عـىل اخلـربات يف دمشق, إال أن االعتامد يف هذه اجلهـا
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 .واألطر األجنبية ال عىل األطر الوطنية
وأرجع بعضهم السبب إىل قدم املنـاهج التعليميـة الوطنيـة ومجودهـا وعـدم 
قدرهتا عىل مواكبـة التطـور احلاصـل يف نوعيـة األعـامل اجلديـدة, وأن اجلامعـات 

ن أن املشكلة تكمن يف اجلزء  عىل املهارات, ويروالالسورية تركز عىل املعلومات 
ً اخلـرجيني نظريـا فقـط, وال عالقـة هلـم بـسوق ُّاألكرب يف مناهج التعليم التي تعـد

ًنظرا ألن هذه املناهج تعتمد اعتامدا كبريا عـىل الـذاكرة, وال تعتمـد عـىل , العمل  ً ً
 .التدريب العميل واملهني

سـوق العمـل إىل ولقد أدى فقدان التنسيق بني خمرجات التعليم ومتطلبات 
ّبطالة جتلت يف الواقع الراهن بصورة واضـحة إذ إن رشحيـة مـن اخلـرجيني بقيـت 
دون عمل, كام أن القطاع اخلاص يرمي إىل استقطاب خرجيني جاهزين وقـادرين 
عىل العطـاء واإلنتـاج ال إىل خـرجيني يكونـون عالـة عليـه وحيتـاجون إىل التأهيـل 

ٍات القطاع اخلاص إىل االستعانة بأيد عاملـة وإعادة التأهيل, وهذا ما دفع مؤسس
غــري ســورية لــسد احتياجــات ســوق العمــل, إذ إن ثمــة مهــارات يتطلبهــا ســوق 
العمل بسبب انتشار تقنية املعلومـات واالبتكـارات املؤسـسية ذات الـصلة هبـذه 
الطبيعــة, إضــافة إىل عوملــة التجــارة الدوليــة والتحــوالت يف البنيــة املهنيــة ضــمن 

 .لصناعة وزيادة االحتياجات التعليمية يف الكثري من املجاالت املهنيةقطاعات ا
القـائم عـىل املعرفـة , وإن االفتقار إىل املهارات التـي حيتـاج إليهـا االقتـصاد 

ًواملعومل واملوجه توجيها تقانيـا   بـسبب انخفـاض جـودة التعلـيم, , )تكنولوجيـا(ً
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ــوا ــني مهــارات امل ــه أدى إىل عــدم التوافــق ب ــاحثني عــن عمــل ذلــك كل طنني الب
 .ومتطلبات القطاع اخلاص

عـىل : ختلف املناهج عن االسـتجابة ملتطلبـات التنميـة ومواكبـة روح العـرص −٣ 
 مـا تـزال قـارصة يف بعـضفإهنـا الرغم من املحاوالت اجلادة لتطـوير املنـاهج الرتبويـة 

فيــة  عــىل االســتجابة الكا غــري قــادرةجوانبهــا عــن اســتيعاب احلداثــة العلميــة, 
ــة قــدراهتم ــة وحاجــات املتعلمــني وتنمي  املعــارف ِّ بــسبب كــم ,ملتطلبــات التنمي

إن ,عف مساحة اجلوانب التطبيقية واألنـشطة ومـستلزمات تنفيـذها َالنظرية وض
أو يف خارجهــا والســيام يف املــرحلتني , يف داخــل املــدارس واملعاهــد واجلامعــات 
ديـة التلقينيـة يف التعلـيم هـي الـسائدة الثانوية واجلامعية, وما تزال الطرائق التقلي

رغم اجلهود املبذولة العتامد التعلم الذايت والتعلم التعاوين والتعلم االستكشايف ب
 إىل أن أســاليب ًإضــافةليــة للطــالب يف الــشعب والــصفوف, بــسبب الكثافــة العا

التقويم ما تزال قارصة وتركز عىل قياس املستوى األول من مستويات املعرفـة يف 
 . أال وهو مستوى احلفظ والتذكر واالسرتجاع ,ألعم األغلبا

كام أن نصيب الرتبية املستقبلية يف مناهجنا الرتبوية مـا يـزال أقـل بكثـري مـن 
 يف حــني أن الــنظم الرتبويــة الناجعــة هــي التــي تــدرب ,نــصيب الرتبيــة املاضــوية

ــه ــشكالت احلــارض والتوج ــة م ــايض يف معاجل ــن امل ــادة م ــىل اإلف ــا ع   إىلأبناءه
 . يف ضوء ختطيط يرصد االحتامالت املستقبلية ويدرب عىل مواجهة حتدياهتا,املستقبل

إن يف ,إن مشكالت العمليـة التعليميـة التعلميـة : القصور يف البحث العلمي −٤
ال حتل بطريـق االجتهـادات الشخـصية  ,ليم العام أو يف التعليم اجلامعيالتع
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 إىل البحـــوث العلميـــة اجلـــادة واالنطباعـــات الذاتيـــة, وإنـــام حيتـــاج حلهـــا
ومــن املالحــظ غيــاب اخلريطــة البحثيــة التــي تــضع أيــدينا عــىل . واألصــلية

ًاملشكالت مرتبة ترتيبا تنازليا يف ضوء حدهتا وتفاقمها ً . 
هـي جزئيـة وحمـدودة وهـي بقـصد , عـىل نـدرهتا ,والبحوث العلمية التي جتـري 

 الدراسـات العليـا يف جتـاوز الرتقية يف األعم األغلب, وال توظف نتـائج بحـوث
 .املشكالت

  التحديات الرئيسة−ًثالثا
ًإن نظامنا التعليمي يواجه حتديات, بعضها أسايس ورئيس, وبعضها أقل أثرا 

ومن التحديات الرئيـسة واألساسـية التـي تبـدت لنـا يف . يف هذه املواجهة من غريه
 :تعرف الواقع الراهن

لـك ألن التوسـع الكمـي الـذي حـصل يف ذ: القصور يف جودة التعلـيم ونوعيتـه −١
التعليم ما قبل اجلامعي ويف التعليم اجلامعي مل يوازه توسع نوعي يراعي جودة التعليم 

 .واالهتامم بكفايات خمرجاته لتناسب متطلبات التنمية وحاجات سوق العمل
ويتمثــل هــذا الفقــد يف وجــود نــسبة مــن األطفــال مل : حتــدي الفقــد الرتبــوي −٢

يم األسايس, إذ ما يزالـون خـارج املدرسـة, كـام يـتجىل يف التـرسب تلتحق بالتعل
 وإذا أضـفنا إىل التـرسب مـشكلة .احلاصل من التعليم األسايس والتعلـيم املهنـي

الرســوب واإلعــادة وعــدم حتقيــق األهــداف يف خمرجــات املؤســسات التعليميــة 
ًأدركنا احلجم الكبري للفقد الرتبوي الذي يشكل حتديا كبريا يف ا  .ملنظومة الرتبويةً
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غياب التنسيق بني التخطيط للمنظومـة الرتبويـة والتخطـيط لقطـاع االقتـصاد  −٣
ــاغم بــني النظــام : ومتطلبــات ســوق العمــل ــسيق والتن ذلــك ألن غيــاب هــذا التن

الرتبوي وسائر أنظمة املجتمع األخـرى يـؤدي إىل االرتبـاك والفـوىض والتعثـر يف 
ظ غيــاب اخلطــط التفــصيلية للــربط بــني ومــن املالحــ. حتقيــق األهــداف املرســومة

التعليم والتدريب وفرص العمل, وهذا ما أدى إىل الدفع بمخرجـات لـيس عليهـا 
كــام أن ضــعف اســتجابة نظــام التعلــيم والتــدريب املهنــي .  يف ســوق العمــلٌطلــب

ـــصادية  ـــع التحـــديات االقت ـــة م ـــدم املالءم ـــل أدى إىل ع حلاجـــات ســـوق العم
 الدراسـات املتعلقـة هبيكلـة الكفايـات املطلوبـة مـن ًواالجتامعية, فضال عن غياب

  )٤(خمرجات النظام التعليمي وعالقتها باحلاجات االقتصادية واالجتامعية
ملا كان العـرص الـذي نحيـا : ختلف املناهج التعليمية عن مواكبة روح العرص −٤ 

ان عىل ك» التكنولوجيا«حتت ظالله هو عرص التفجر املعريف واملعلوماتية والتقانة 
 أن تواكـب روح  , إن يف التعلـيم العـام أو يف التعلـيم اجلـامعي,املناهج التعليميـة

ويؤخـذ عـىل النظـام . ًهذا العـرص املتطـور واملتفجـر معرفيـا واملتغـري يف تطوراتـه
ممـا جيعـل خمرجـات التعلـيم  ,التعليمي ختلفه يف مواكبة التطورات املعرفية التقنية 

ات اإلنتاج وسوق العمل مـن جهـة, وعـن مالحقـة عاجزة عن التوافق مع حاج
التفجر املعريف العاملي من جهة أخرى, وإن امتالك ناصية العلوم والتقانـة حيتـاج 
إىل بناء منظومة متكاملة ومتناسقة للعلوم والتقانة مرتبطـة باملنظومـات األخـرى 

                                                           

 ربيع ٤٣٦ العدد − جملة املعلم العريب− التعليم وسوق العمل يف سورية−الدكتور سعيد احللبي٤) (
٢٠١٠. 
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 .االجتامعية والثقافية واالقتصادية وغريها
ً مقتــرصا عــىل املــضمون وإنــام هنــاك ختلــف يف ومل يكــن التخلــف يف املنــاهج

ــتعلم  طرائــق التــدريس التــي تعتمــد التلقــني وتنــأى عــن املــشاركة واحلــوار وال
واالستعانة بالتقانـة يف إنجـاز املـرشوعات, ومـا , التعاوين والذايت وفريق العمل 

يزال أسلوب املحارضة هو الـسائد يف التعلـيم اجلـامعي يف األعـم األغلـب, ومـا 
ــزال ــدنيا ت ــة ال ــستويات املعرفي ــدريس تركــز عــىل امل ــق الت وال تركــز عــىل ,  طرائ

املهــارات العقليــة العليــا مــن تعليــل واســتنتاج وموازنــة وحتليــل وتطبيــق ونقــد 
 .وتوظيف يف مواقف احلياة

ــات  ــة أســاليب االمتحان ــنهج عــصيانا عــىل املواكب ــات امل ــر مكون ًومــن أكث
 األعـم األغلـب مـا وضـعت لـه, وتغلـب والقياس والتقويم, إذ إهنا ال تقيس يف

 .عليها التقليدية, وثمة جوانب من شخصية املعلم ال تتوجه إليها
 : القصور يف مناهج إعداد املعلمني وتأهيلهم وتدريبهم املستمر−٥ 

إن األهــداف الرتبويــة ال يمكــن أن تتحقــق إال عــىل أيــدي معلمــني مــؤهلني 
علمني هم حجر األساس يف العمليـة يمتلكون املهارات والكفايات, ذلك ألن امل

ًالتعليمية التعلمية, فإذا كانوا مؤهلني تأهيال كافيا أمكنهم أن يتالفوا القـصور يف  ً
 .املناهج الرتبوية, وأن يسدوا اخللل املوجود فيها

ومن املالحظ أن ثمة شكوى من ضعف إعداد املعلمني وتأهيلهم, وأن ثمة 
 درسـوها وبـني مـا يامرسـونه يف امليـدان, إذ مل هوة بني املعلومات واملعـارف التـي

يــدربوا يف املعاهــد واجلامعــات عــىل اجلوانــب الوظيفيــة التــي حيتــاجون إليهــا يف 
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وإذا أضـفنا إىل ذلـك .  أداء طالهبـميفً سلبا  يتجىل  األمر وهذا مستقبل حياهتم املهنية,
 ً حمتـوى,ألخـرى هـي اٌأن برامج التدريب املستمر الـذي خيـضع لـه املعلمـون متخلفـة

, وال تواكــب املــستجدات املعــارصة مــن جهــة وال متطلبــات َ وأســاليبَوطرائــق
 جيعل إعـداد املعلمـني وتـأهيلهم وتـدريبهم  هذاَّ فإن كلامليدان من جهة أخرى, 

 .املستمر من التحديات األساسية التي يواجهها النظام التعليمي
تطـوير للنظـام التعليمـي وهو حتـد رئـيس, إذ إن أي : ضعف البحث العلمي −٦

وسـبقت اإلشـارة إىل اخللـل يف . ينبغي لـه أن يعتمـد عـىل البحـث العلمـي والتجريـب
ًإجراء البحوث العلمية فقرا وتوظيفا لنتائجها, وعدم استنادها إىل خطـة مـستمدة مـن  ً

 .الواقع ومشكالته
 توصيات ومقرتحات

م الوقـوف عـىل بعد أن تعرفنا أغلـب منـاحي الواقـع التعليمـي الـراهن, وتـ
التحديات الرئيسة التي تكتنف هذا الواقـع, يمكـن تقـديم عـدد مـن التوصـيات 
واملقرتحات بغية اإلسهام يف حل هذه التحديات التي يواجهها النظام التعليمي, 
وختطي الصعوبات احلائلة دون حتقيق األهداف, ويمكن إمجال هـذه التوصـيات 

 :يف اآليت
إذ إن التنميـة حتتـاج إىل : رتبوي ومتطلبات التنميـةالربط الوثيق بني النظام ال −١

أطر مهنية وفنية متوسطة وعالية, وعىل النظام التعليمي أن يوفر هـذه احلاجـات, 
وأال تكون يف منأى عن حاجات سوق العمل, ويستلزم ذلك وضع اسـرتاتيجية 
ع للنظام التعليمي وخطة يف ضوئها, وذلك بالتنسيق مع بقيـة األنظمـة يف املجتمـ

يف ضوء بيانات دقيقة عن واقع التعليم وحاجات سوق العمل, ذلك ألن نقـص 
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البيانــات الدقيقــة حيــول دون التخطــيط االســرتاتيجي الــسليم, وعــىل أن يــشارك 
القطاع اخلاص واملجتمـع األهـيل يف وضـع هـذه اخلطـة, ويـشارك أربـاب سـوق 

 .العمل يف حتديد خمرجات العملية التعليمية التعلمية
بغيـة ختـريج أطـر كفيـة وقـادرة عـىل اإلسـهام يف نوعية التعليم األمهية إيالء  −٢

 .عملية التنمية بكل جدارة
غــري خاضــعة لــسلطة وزارات الرتبيــة إنــشاء هيئــة ملراقبــة اجلــودة التعليميــة  −٣

 .والتعليم العايل والشؤون االجتامعية والعمل
أو اجلـامعي العمل عـىل أن تكـون املؤسـسات التعليميـة إن يف التعلـيم العـام  −٤

وأكثــر قــدرة عــىل االســتجابة للمتغــريات واحلاجــات أكثــر مرونــة يف مناهجهــا, 
املستجدة يف سوق العمل, ويتطلب ذلك تزويـد مؤسـسات التعلـيم العـايل بكـل 

 أفـضل آلليـات سـوق العمـل ٍالبيانات واملعلومات الرضورية لتمكينها من فهـم
لتتمكن من تزويـد سـوق العمـل , وحتليل جماالت العمل الناشئة واالستعداد له 

بمــوارد بــرشية متجــددة متلــك املرونــة والقــدرة عــىل اإلبــداع , املتغــري باســتمرار 
وجتدر اإلشارة إىل أن االحتياجـات الناشـئة يف الـسوق العامليـة زادت . واالبتكار

احلاجة إىل تطوير فرص عمل جديدة يف السوق للخرجيني, وأدى ذلك يف الوقت 
 . )٥(إىل إجياد خرجيني منتجني وجاهزين للعملنفسه إىل الدعوة 

مـن اجلامعـات مسامهة رجال األعامل يف تدعيم بـرامج التـدريب للخـرجيني  −٥
بطريقة التعاون مع اجلامعات يف التدريب والتأهيل يف أثناء الدراسة وبعدها, مع 

                                                           

 .١٧ ص٢٠١٠ أبريل مايو ٥٢٦ العدد − مكة املكرمة−وق العمل خمرجات التعليم وس−جملة الرابطة٥) (
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  رضورة االهتامم بربامج إعادة التـدريب, وإخـضاع مـن هـم عـىل أسـاس العمـل 
 . تدريبية مستمرة بصورة إجبارية ال اختياريةدوراتِل
وتـسهيل إعـادة تـدريب العـاملني الـذين تشجيع التعلـيم يف مواقـع العمـل,  −٦

 .ًيواجهون مشكلة تقادم املهارات, وحتفيز املدربني واملتدربني ماديا
والعمل عـىل حتـسني البيئـة الرتبويـة فيهـا التوسع يف افتتاح رياض األطفال,  −٧

% من شخـصية اإلنـسان ٨٠ًطرا برشية ألن الدراسات أثبتت أن ًمبنى وأنشطة وأ
ًإنام تتكون يف السنوات الست األوىل من حياته, وأن ملرحلة الرياض أثرا كبريا يف  ً
املراحل الدراسية الالحقة من حيث املستويات التحصيلية والبعد عن التـرسب, 

عليمي هـو توجـه يف ًوأن التوجه إىل أن تكون رياض األطفال جزءا من السلم الت
 .املسار الصحيح البد من توفري مستلزماته يف التوجه املستقبيل

وإعـدادهم عـىل املـستوى اجلـامعي التوسع يف التنمية املهنية للمعلمني كافـة  −٨
ًبحيث يؤهل املعلمون تـأهيال علميـا وتربويـا يف مجيـع االختـصاصات, والعمـل  ً ً

فسح يف املجال للمعلمني القائمني عىل تفعيل دورات التدريب املستمر, عىل أن ي
 أن ينتـسبوا إىل اجلامعـات َ اجلامعيـةِعىل رأس عملهم وغـري احلـائزين الـشهادات

ًبغية احلـصول عـىل اإلجـازات اجلامعيـة, وأن يؤهلـوا تربويـا ليكـون أداؤهـم يف 
 .امليدان بالصورة املرغوب فيها

إذ إن وجـود يـة, تفعيل الرعاية الطالبية من صحية ونفـسية وعقليـة واجتامع −٩
أطباء الصحة املدرسية واملرشدين النفسيني واالجتامعيني يف املدارس يـسهم أيـام 
إسهام يف توفري الصحة اجلسمية والنفسية للمتعلمني, ومعاجلـة املـشكالت التـي 
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نفــسية كانــت أو اجتامعيــة أو تربويــة, كــام أن تــوفري العنايــة بــاملتفوقني , يعانوهنــا 
ــوذوي املواهــب وذوي ا ــن املع ــو اآلخــر يف َّوُحلاجــات اخلاصــة م ــسهم ه قني ي

 .االستثامر األمثل يف العقول, وهو أفضل أنواع االستثامر
وتـوفري مـدخالت التوسع يف جمـاالت التعلـيم املهنـي والتـدريب املهنـي  −١٠

صحيحة هلـذا النـوع مـن التعلـيم إلعطـاء خمرجـات صـحيحة, والعنايـة بالرتبيـة 
ليم, وإجياد مراكز للتوجه املهني يف املدارس الثانويـة املهنية يف خمتلف مراحل التع

واجلامعات من مهامها توعية الطالب بالتخصصات العلمية واملهنية التي يمكن 
ًأن توفر هلم عمال مضمونا حال خترجهم, وتعريفهم بفرص العمل التي تناسـب  ً
ة ختصــصاهتم بعــد التخــرج, والتنــسيق مــع اجلهــات املعنيــة إلقامــة دورات عمليــ
 .وبرامج تدريبية تؤهل للتخصصات ذات النسب العالية من الفرص الوظيفية

احلؤول دون الفاقد الرتبوي من مرحلة التعليم األسايس والفاقـد الرتبـوي  −١١
ويستلزم ذلك إزالة التفاوت بني اجلنـسني يف التعلـيم األسـايس من التعليم املهني, 

 لتطبيـق إلزاميـة التعلـيم, ووقـف كـل ويف املراحل التالية, وتوفري املناخات املالئمة
 قـانون أشكال الترسب من مرحلة التعليم األسايس وخاصة عند اإلناث, وتفعيـل

 األبنية املدرسية القريبة من سكن األطفـال, واإلكثـار وفريمنع تشغيل األطفال, وت
ًمن املدارس الداخلية للبدو, وحتسني أساليب التعلـيم جـذبا للمتعلمـني, ولتغـدو 

سة صديقة للمتعلم وبيئة جاذبة له يف مناشـطها وأسـاليبها وطرائقهـا, عـىل أن املدر
توضــع بــرامج خاصــة ملعاجلــة مــشكالت التــرسب والرتكيــز عــىل معاجلــة مــشكلة 

 .ًترسب الفتيات نظرا النتشارها واتساعها وآثارها املضاعفة
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 مجيـع وفريخـالل مـدة حمـدودة وتـوضع خطـة وطنيـة للقـضاء عـىل األميـة  −١٢
عـىل أن  , تلزمات نجاحها, ذلك ألن مسؤولية القضاء عىل األمية مسؤولية مجاعيـةمس

ًكتبا وأدلة,يعاد النظر يف دوراهتا من حيث املناهج   ومـن تدريس, َ للمعلمني وأساليبً
حيث احلـوافز للمعلمـني, وتـوفري األطـر املؤهلـة واملدربـة للتعامـل مـع األميـني 

ت حمــو األميــة وخاصــة لــدى اإلنــاث بغيــة الكبــار, واحلــوافز للملتحقــني بــدورا
 .دجمهم يف عملية التنمية بصورة إجيابية وفعالة

ًأهــدافا االسـتمرار يف حتــديث املنـاهج الرتبويــة يف ضــوء االجتاهـات املعــارصة  −١٣
ــا وطرائــق وتقنيــات وأســاليب ومناشــط وتقــويام, عــىل أن يركــز يف  ًوحمتــوى وكتب ً

ة والديمقراطيـة وحقـوق اإلنـسان والـتعلم نَـَاألهداف عىل التعليم مـن أجـل املواط
ًمدى احليـاة, وعـىل أن يكـون حمتـوى املنـاهج ملبيـا حلاجـات املتعلمـني ومتطلبـات 
ًاملجتمع وسوق العمل يف الوقت نفسه, وعـامال عـىل إكـساب املتعلمـني الكفايـات 

 عـىل ًواملهارات احلياتية والعملية ومهارات التعلم الذايت, وأن يكـون الرتكيـز أيـضا
ّكلية املعرفـة ووحـدهتا وتكاملهـا, وأن تكـون املنـاهج ذات مرجعيـة عامليـة, وتقـوم 
بمعايري دولية ومركزة عىل املـستقبل, وتراعـي الفـروق الفرديـة, وتفـسح يف املجـال 
لتعدد مصادر التعلم, ومتعددة الوسائط والتقنيات والقنوات مـن حيـث اسـتخدام 

تخدم األساليب الفعالة لتنمية اإلبداع, وحترتم احلواسيب والرزم التعليمية, وأن تس
الفروق الفردية, وتشجع عىل التفكـري التـأميل واختـاذ القـرار, عـىل أن يكـون املعلـم 

ــة ًمرشــدا وموجهــا وقــدوة, ويتحــول مــن ناقــل للمعرفــة هدفــه القولب  إىل حملــل  ,ً
 مشكالت تعليمية يكشف يف طالبـه مـواطن التفـوق واإلبـداع, ويـزودهم بقواعـد
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التفكري العلمـي وإثـارة فـضوهلم وطموحـاهتم, ويعلمهـم كيـف يفكـرون, وكيـف 
, ويتخذون القرار, ويتكيفـون مـع التغـري عـىل  َبون املستقبلَّحسَتَيتخيلون, وكيف ي

 تقويم املتعلمني باختبارات معيارية وبمعايري دولية جيريعىل أن . »توفلر«حد تعبري 
 أن يتكيفوا مع التغري إال إذا أدركنا أبعاد هذا للتحصيل الدرايس, وال يمكن لناشئتنا

ــستقبل ــات البحــث يف امل ــاهم عــىل منهجي فــرض    خــاصوجــه وب, التغــري, ودربن
, والتـدرب  األبـدالالفروض وحتليل السيناريوهات والتحـسبات, واملفاضـلة بـني 

 ولقـد ورد يف.  اختاذ القرار, واستشعار األزمة قبل وقوعها واإلعداد الحتوائهـاعىل
احلكمــة اهلنديــة أن العقــالء يــرون األحــداث قبــل وقوعهــا, وأن احلمقــى ال يــرون 

 .األحداث إال ساعة وقوعها, وأن املجانني ال يرون األحداث حتى بعد وقوعها
ورؤية األحـداث   األبدال ومن هنا كان التدريب عىل وضع السيناريوهات و

كبـرية مـن األمهيـة يف حياتنـا ًقبل وقوعها, واالستعداد الحتوائها أمـرا عـىل درجـة 
املعارصة, ذلك ألن اإلنسان هو الـذي يـصنع املـستقبل, فـإذا مل يـدرب عـىل كيفيـة 
قــراءة التــاريخ قــراءة واعيــة يــستخلص منهــا الــدروس والعــرب, وكيــف يفكــر فــيام 
يتعلم, وكيف يتخيل ويتصور الواقع االفرتايض, وكيف يتحاور مع اآلخـر حـوار 

بتكر معرفـة جديـدة تؤهلـه الستـرشاف املـستقبل فإنـه يبقـى الند املشارك, وكيف ي
 .ًعاجزا عن اللحاق بركب العرص والتهيؤ ملواجهة متغرياته ومستجداته

 امليزانيـات الكافيـة لـه, عـىل أن ترصـد  إرصـادواالهتامم بالبحث الرتبـوي  −١٤
 املــشكالت التعليميــة التعلميــة يف مجيــع املراحــل باألســاليب التعليميــة, وترتــب

ًترتيبا تنازليا يف ضوء حدهتا وتفاقمهـا, ويمكـن التنـسيق مـع كليـات الرتبيـة ألن  ً
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ًتكون هذه املشكالت موضوعا لرسائل املاجـستري والـدكتوراه, عـىل أن توظـف 
 .نتائج البحوث املقدمة يف معاجلة املشكالت

ليـضطلع بـدوره إىل جانـب التعلـيم الرسـمي يف تطوير واقع التعليم اخلـاص −١٥
ف مراحلــه, عــىل أن توضــع معــايري تلتــزم هبــا املــدارس اخلاصــة واجلامعــات خمتلــ

  اخلاصــة مــن حيــث مناهجهــا وأقــسامها وشــهاداهتا واعتامدهــا, ليكــون ذلــك كلــه 
إرشاف وزاريت الرتبية والتعليم العايل إزالة للبلبلة احلاصلة, وعىل أن تكون اللغـة ب

يـع مـواد املعرفـة, إضـافة إىل منـاهج العربية الفصيحة األم هي اللغة املعتمـدة يف مج
 .إثرائية يف العلوم والرياضيات تدرس باللغة األجنبية إىل جانب اللغة األم

ــاة −١٦ ــات واملهــارات الــرضورية للحي ــز عــىل إكــساب املتعلمــني الكفاي الرتكي
وأن يعتـزوا بـانتامئهم إىل وطـنهم وأمـتهم, ويتعلمـوا كيـف وللتعلم مدى احلياة, 
 حيـافظون عـىل هـويتهم وذاتيـتهم الثقافيـة وانـتامئهم يف عـرص يتعلمون ? وكيـف

التغريات املتالحقة والتحوالت الـرسيعة والعوملـة املهيمنـة ? ثـم كيـف يفكـرون 
ويمتلكون كفايات املبادرة وروح االبتكار, والكفايات السلوكية متمثلة يف تنمية 

تقبل النقد وممارسة روح املسؤولية واالعتامد عىل النفس والتعاون مع اآلخرين و
النقــد الــذايت يف الوقــت نفــسه, والــتحيل باملرونــة وقبــول التغــري اســتجابة لعــرص 

 حيكمه التغري املطرد والتحول الرسيع ?
احلرص الشديد من املسؤولني عن العمليـة التعليميـة التعلميـة عـىل أن تكـون −١٧

وأن تكـون تها, مؤسساتنا التعليمية بيئات صـديقة للمتعلمـني جاذبـة هلـم يف أنـشط
ًمرتبطــة باحليــاة واملجتمــع مــن حوهلــا ارتباطــا وثيقــا, تتنــوع فيهــا مــصادر املعرفــة  ً
ومصادر التعلم, وتـزود متعلميهـا باملهـارات التقنيـة التـي تتطلبهـا طبيعـة العـرص, 
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٩٥٤

ًنرتنت, وتقدم فرصا للتعلم الـذايت عرص العلم والتقانة واملعلوماتية والشابكة واإل
تعلم املـستمر, وتتعـدد فيهـا املنـاهج املرنـة واملراعيـة حلاجـات الذي هو أسـاس للـ

ًاملتعلمني, وتنـأى هبـم عـن التلقـني واحلفـظ والتعلـيم البنكـي حتـى تغـدو مـصنعا 
لإلبداع واالبتكار والتفكري العلمي الناقد املوضـوعي يف الوقـت الـذي تكـون فيـه 

 .يةًمصنعا لقيم املواطنة واالعتزاز بالعروبة والقيم اإلنسان



  ٩٥٥

 
 
 

 وظيفة التأثيل يف الصناعة املعجمية العربية
 )∗(أمحد عزوز. د
ّ اهتم به مقدار مايسعى البحث إىل تناول التأثيل يف املعجمية العربية, ومعروف 

ّالعرب القدامى يف التأليف املعجمي الشامل واملختص, إال أننا ال نلفي تلك العناية  ّ ّ
 .ارسني املحدثنيا عند الدا علميًة, ومرشوعَّدقيقة وجلي

ّولعله من األمهية بمكان اإلشارة يف هذا املدخل إىل أسباب الرتكيز عىل  ّ
 مستودع أفكار ومعلومات, ةَّفهي بال مري. تمعات ولدى الشعوباملفردات يف املج

 .ّوحافظة عهود وعقود, ومسجلة أحداث ووقائع وأيام
ّوكل ذلك يدل عىل أن اللسان يف احلقيقة هو ذلك اإلن ّ  جوانبه يف ,سانّ

 .الوجودية والروحية والعاطفية واالنفعالية واالجتامعية
َّكام أن املعجم هو وعاء احلضارات واملدني قاس اللغات بام متتلكه من ُوت. اتّ

ه من االستثامر َّ وحمل, املايل أو الذهب يف البنوكَالرصيد املفردايت الذي يشبه التوفري
ا أن يكون االهتامم هبذا ًولذلك ليس عجيب س,والتجارة والتداول بني أيدي النا

 وقد نبع اختيارنا لبحث التأثيل .االختصاص منذ القديم ولدى الشعوب املختلفة
ّمن أمور موضوعية عامة وأخرى علمية خاصة نذكر أمهها ّّ: 

 ّ تعد صناعة املعجم العريب من أقدم الصناعات املعجمية, إذ كانت غزيرة كام−أ

                                                           
 .أستاذ بقسم اللغة العربية وآداهبا بجامعة وهران )∗(
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٩٥٦

مفاهيمها يف ميادين اللسانيات التطبيقية; وتنطلق ّهي ميدان مهم من و. اًوغنية نوع
 .ّأساسها األول من الرصيد املعجمي

ّفكل معرفة لغوية مادهتا األولية هي مفردات اللغة ّ ّومن ثم اجتهد األوائل من . ّ
 الذي − األسمى الغرضوكان .  العصوريف خمتلفّالعرب بوضع معاجم متنوعة 

محاية لغة القرآن الكريم من أن يقتحم حرمها دخيل ال ترىض  هو −طمحوا إليه 
ّ من الضياع, فمر التأليف َهْلَعنه, وكذا احلفاظ عىل الثروة املفرداتية من الفساد;  ب

 . ّاملعجمي بأطوار خمتلفة فتعددت مدارسه ومتايزت مناهجه
فظ وجه ّعترب العمل املعجمي العريب من أهم األعامل اللغوية التي حتُ كام ي−ب

ّاألمة العربية إذ كانت هلا اليد الطوىل, فطوت مفرداهتا بني صفحاهتا لتبقى خالدة 
ّعىل مر الدهور, فتسجل مكونات خطاباهتا املختلفة, وعاداهتا وتقاليدها و ّ كانت ّ

 .وعاءها احلضاري والتارخيي
ّسس واألمهية لوظيفة املعجم يف احلياة اإلنسانية, نجمل ُويف ضوء هذه األ
 :إشكالية البحث يف اآليت

ؤرخ ألصول املفردات يف اللغة ُ هل تستطيع املعجمية العربية املعارصة أن ت−
ّالعربية; ومالحظة تطور دالالهتا, وفهم مراحل حياة املجتمع العريب? وكيف يتم 

فهل باالستعانة باإلشارات التأثيلية التي اعتمدها الدرس املعجمي  هلا ذلك?
ّ ومنهجية وتقنية وما تتطلبه ّنها; أم بإضافة ما يستجد من فلسفةالقديم فقط وتدوي

  ?هورضوراتالعرص ات حاج

ا من الرؤية التقنية ًومن هنا تسعى فرضية البحث إىل حتليل التأثيل; انطالق
واملوضوعية, واإلشارة إىل االجتهادات, وما يمكن أن تضيفه إىل الدرس املعجمي, 

 .نهجيسواء يف جانبه املعريف أو امل
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  أسباب عدم االهتامم الكيل بالتأثيل−١
 ل التي حالت دون العناية الكافية والشافية بمجالومن املفيد ذكر بعض العوام

 :وموضوع التأثيل يف الرتاث العريب, والتي يمكن إبراز منها ييل
 – اعتزاز املعجميني العرب بعبقرية اللسان العريب من حيث الثراء املفردايت –أ 
ّ, وتعدد آليات التوليد واالشتقاق وتنوعها; مما ولد  ّمر طبيعي لدى األمةوهو أ ّ ّ
ًإنا أنزلناه قرآنا عربيا:سنة األمم األخرى, والقرآن يذكرا عن االهتامم بألًعزوف ً ُّ ُِ َ َْ ََ ْ ْ ََّ ِ 

 .]٢: يوسف[
 ٢٥١٥ّ وقلة األلفاظ األعجمية يف اللسان العريب إذ مل يتجاوز عددها –ب 

 ١٢٠املعاجم القديمة حسب إحصاء رفائيل نخلة, ويقابل هذا أكثر من مفردة يف 
ِّفقدرت, »تاج العروس للزبيدي«ألف كلمة عربية األصل عىل حسب متن   نسبة ُ

  . %٢.٠٩  بـًالدخيل يف اللسان العريب قديام
ّ ولقد أرجع املعجميون األلفاظ األعجمية املوسومة بالدخيل أو املعرب −ج 
ّكل ما قيس عىل كالم العرب فهو من «قولة ابن جني  من ممنطلقنييب عر إىل أصل

 .)١(»كالم العرب
 .َّ ندرة املدونات اللغوية اخلاصة باللغات األجنبية–د 

 يف فكر العرب باألعجمي أو األجنبي الذي ّوالواقع يمكن أن نشبه الدخيل
 ولكن بدون ا من أفراده,ًوضع له القوانني ليصبح واحدُيلتحق بمجتمع جديد, فت

ّتساهل; وهو ما يؤكد أنه مل يكن هناك تسامح يف تلك الرشوط أو القوانني, فالفرد  ّ
لبحث واملعارشة والتمحيص والتدقيق واحرتام القوانني والرشائع لاألجنبي خيضع 

 .والعادات والتقاليد ليلتحق باملجتمع
                                                           

  .١/١١٤رش, بريوت, دى للطباعة والن ابن جني, أبو عثامن, اخلصائص, حتقيق حممد عيل النجار, دار اهل)١(
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 حتى غدت −  اليوم−إذا كنا نتساهل مع هذه الكلامت الدخيلة : نقولومن هنا 
 الفصيح فيها , ال نكاد نتفاهم هبا; بل أصبح−  يف كثري من املواقف−لغتنا هجينة 

 .مل تكن تلك الظاهرة هبذا الشكل عند العرب القدامىتطرح أمامه أسئلة, 
ّونحسب أن األمر يف اللغة ال خيتلف عام سبق, فالكلامت حتمل يف طياهتا  ّ

ّدت أن تغري من املجتمع فغري من مفرداته; ألن التاريخ والفلسفة واملبادئ, وإذا أر ّ ّ
 . عقلها وسلوكهايفهناك عالقة بني األلسن والشعوب وهلا تأثري 

 من سعة حجم الدخيل يف − اليوم −ّوإذا كان التأفف يرسي عىل ألسنة الناس 
 يف العصور السابقة, إذ ورد عن ًموجودا −ه ّ عىل قلت−لغة اخلطاب اليومي فقد كان 

 : قوله− وهو يمدح عضد الدولة وولديه أبا الفوارس وأبا دلف −بي املتن
ـــِّمغـــاين الـــش  ا يف املغـــاينًعب طيب

 

 بمنــــــزلة الربيـــــع مـــــن الزمـــــان 
 

 ولكـــــن الفتـــــى العـــــريب فيهـــــا
 

ـــسان  ـــد والل ـــب الوجـــه والي  غري
 

 ّمالعـــب جنـــة لـــو ســـار فيهـــا
 

ــــــــسار برتمجــــــــان   ســــــــليامن ل
 

 ّطبـــت فرســـاننا واخليـــل حتـــى
 

ــ  ــن احلــرانخــشيت وإن ك  )٢(رمن م
 

ّولعل متيز العرب القدامى باحلس التأثييل والتارخيي لأللفاظ ّ ّ هو الذي أدى ,ّ
ّ تارخيية حمددة, مراحل يفّهبم إىل البحث يف مسار تطور األلفاظ والدالالت 

 .بَّفوضعوا مصطلحات مثل الصحاح واملولد واملحدث واملعر
  حتديد مصطلح التأثيل− ١

 − ّتيمولوجيا يف صورته املعربة, فهو يمصطلح التأثيل أو اإلب حتديد ُقد يصع
ّ خيتص بالبحث يف أصول الكلامت, ومرة يف هذه الكلمة بعينها أو تلك − ا ًأحيان ّ

                                                           
  .٣٨٥: , ص٤−٣:, ج١٩٨٦: رشح ديوان املتنبي, دار الكتاب العريب لبنان, سنة )٢(
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ّ مال مؤثل −أصله:ّ كل يشءأثلة:أثل«: لسان العربمن اللغة املعينة; حيث ورد يف
. ّ أي ثبتهً:ا آثالًل اهللا ملكّأث. أدمته: ّأثلت اليشء. أي جمموع ذو أصل :ّوجمد مؤثل

 : قال امرؤ القيس,القديم: ّالتأصيل, املؤثل:ليالتأث
ـــــل ـــــعى ملجـــــد مؤث ـــــنام أس َّولك َ ُ ٍْ ِْ ََ ّ 

 

َوقد يدرك املجد  ُْ ِ ِ املؤثـل أمثـايلُ َ َّْ َ ُ)٣( 
 

ّأنه علم تناسل بالتأثيل  Le Petit Robert ّوعرف معجم .ّ تعني أصل:ّفأثل
 أقدم تكوين أصل الكلمة بالرجوع من حالته اآلنية إىل , وإعادةهاوتوالداملفردات 

 .)٤(س اإليتيمولوجيا عىل القوانني الصوتية والدالليةَّسوتؤ حالة ممكنة كان عليها,
هو علم أصول األلفاظ, وهو مشتق من األثل بمعنى األصل, «فالتأثيل 
 .»ETYMOLOGIE االصطالح مقابل الكلمة الفرنسية وهو عىل هذا

دراسة أصول الكلامت من ّيلية يف الدرس املعجمي يدل عىل تأثومفهوم ال
أي دراسة نشأة الكلامت ّ لغة أم, أو دخوهلا باالقرتاض; حيث انحدارها من

ا ّ الوقوف عىل البنية األصلية هلا, والصيغ التي تفرعت عنها صوتيُبغيةّوتطورها, 
 .)٥(ي للمفردةاللساين واحلضاراالنتامء ا, وعىل ا أو دالليأو رصفي

ّأن التأثيل عملية لسانية تعتمد املقارنة بني الصيغ والدالالت «وهذا يعني 
ّلتمييز األصول والفروع, ومن ناحية أخرى عملية تارخيية حضارية, ألهنا 

ّللبت يف  تستعني بدراسة املجتمعات واملؤسسات وسائر العلوم والفنون,
ّألن اللسان  ,طهاسن ملعرفة أنساهبا وأنامإضافة إىل مقارنة األل ,يةالقضايا اللسان

                                                           
  .)أ,ث,ل( :ّ, مادة٢٠٠٠:سنة ,١:ط. بريوتدار صادر, منظور, لسان العرب,ابن ) ٣(
)٤( Voir ;Le Petit Robert,T :١ ;P :٧١٣ 

  .٣٢٦:ص, ربية املعارصةحالم اجلياليل, تقنيات التعريف باملعاجم الع.د )٥(
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 .)٦(»اًا تكون ألفاظه فروعًالذي يكون فرع
العلم الذي موضوعه دراسة املفردات يسمى «: ّويرى فندريس أن

ّوتنحرص مهمته يف أخذ ألفاظ املعجم كلمة كلمة, , Etymologie االشتقاق
ا من أين جاءت, واحدة بام يشبه أن يكون بطاقة شخصية يذكر فيه ّوتزويد كل

 .)٧(»ّومتى وكيف صيغت, والتقلبات التي مرت هبا
ًواملالحظ أننا ال نلمس فرق ا بني ما يذهب إليه الدارسون العرب يف بحوثهم ّ

ّللتأثيل أو تعريفهم له, وما ورد لدى فندريس; ذلك أن مصطلح االشتقاق 
ًاملوظف يف نصه ليس مقابال ّ تبس عىل الكثري, ولكنّه ّ يف رأينا مما جيعله يل–ا ً دقيقّ

ّقدم لنا العملية اإلجرائية يف التعامل مع الكلامت املراد البحث يف أصوهلا, وهو 
ّال شك املجال الذي يلتقي مع التأثيل الذي عاجله العرب القدامى, وهو جزء 

اللكسيكوغرافيا الذي «من علم دراسة املفردات الذي يقابل يف اللغة األجنبية 
ّن علم دراسة تاريخ الكلامت وعلم الداللة, فيهتم ببيان كيفية ّيستمد وجوده م

النطق بالكلمة, ومكان النرب فيها, وطريقة هجائها, وكيفية استعامهلا, وبذلك 
 .)٨(»فالتأثيل هو فرع من علم دراسة املفردات

ّأنه علم تارخيي حيدد صيغة كل كلمة  ّوتتجىل طبيعة وصفة ووظيفة االشتقاق يف  ّ ّ
ّ عرص تسمح املعلومات التارخيية بالوصول إليه, ويدرس الطريق الذي مرت به يف أقدم

 .)٩(»ّالكلمة مع التغريات التي أصابتها من جهة املعنى أو من جهة االستعامل

                                                           
  .٣٢٦ :حالم اجلياليل, املرجع نفسه, ص.د )٦(
   .٢٢٦: ص ,١٩٥٠:اللغة, مطبعة جلنة البيان العريب, القاهرة,سنة فندريس,) ٧(
  .١٠٤٢:ص ,٨٤املجلد  دمشق,بجممع اللغة العربية جملة   :ينظر )٨(
  .٢٢٦:فندريس, اللغة, ص )٩(
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تيمولوجيا هو علم أصول األلفاظ أي نعود به إىل األصل املمكن يواإل
, ويرتكز )الكلامتيدرس أصول  (وهو جمال تعاقبي تارخيي للسانيات للكلمة,

والتطور الداليل للمفردات ) علم األصوات التارخيي (عىل الصوتيات التارخيية
 L’archéologieفهو إذن يندرج ضمن األركييولوجيا اللسانية املدروسة,

linguistique) (  ّالتي هتتم هبا كل اللغات التي تسجل ّ تطور دالالت مفرداهتا عن ّ
 .االهتامم بعلم التأصيلعن  ًفضال,  التحديث والبحث املستمرطريق

الذي دخل املعاجم العربية ) بسرت( «:ولتوضيح ما سبق نسوق تأثيل الفعل
م, وأصبح ١٠٥٠) Pastor (ا, فاألثل األول هو االسم الالتينيًحديث املعارصة

م, وبمعنى خادم ١٢٣٨ من سنة ًبا ابتداءوريف أ) Pastur (سائق القطيع يعني
حيائي أل للعامل اًأصبح اسام) م١٨٩٥-١٨٢٢( عام م, ويف١٥٤١الكنيسة 
مكتشف طريقة تعقيم السوائل واملواد الغذائية بالغليان ) PASTEUR (الفرنيس

 جم ليدخل املع١٨٧٢سنة  )Pasteuriser( :ّوالتربيد املفاجئ; ومنها اشتق الفعل
ريقة ّعقمه عىل ط : اللبن:بسرت( :ّ رباعي معربالعريب يف القرن العرشين كفعل

 . )١٠()العامل الفرنيس باستور
ة التي نلفيها يف املثال السابق تفتقر إليها يوهذه الصورة التأرخيية والتحليل

ّمعامجنا العربية أشد االفتقار, كام تنقصها دراسة التطور الداليل للكلمة الواحد ة ّ
ّ يستحقان عناية »من وجهة النظر التارخيية«من عرص إىل عرص, ومها جانبان 

 ملا يكمن وراءمها من الفائدة الكبرية التي ,ملجامع اللغوية واهليئات واألفرادا
 .)١١(تاريخ حياة اللغة الفصحى تعود عىل
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ّوإذا كان التأثيل يقرتن بمصطلح االشتقاق; فذلك يعود إىل منهجيته يف تتبع 
 .ا وتوليدها ومن أي أصل انحدرتاملفردة تارخيي

ن العرب القدامى واليوم كام عاجله الدارسو −بية ا االشتقاق يف اللغة العرّأم
ّوليد األلفاظ بعضها من بعض وال يكون ذلك إال من بني األلفاظ التي ت« فهو −

ًيفرتض أن بينها أصال ّا ترجع إليه وتتولد منه, فهو يف األلفاظ أشبه ً واحدّ
 .)١٢(»بالرابطة النسبية بني الناس

ّوقد عرفه القدماء بأنه ّ من أخرى مع اتفاقهام معنى ومادة أخذ صيغة«: ّ
ّأصلية, وهيئة تركيب هلا ليدل بالثانية عىل معنى األصل, بزيادة مفيدة, ألجلها 

ِا أو هيئة كضارب من رضب وحذر من حذرًاختلفا حروف َِ ٌَ َ َ«)١٣(. 
  التأثيل وعلم الداللة املقارن− ٢

ّم يف املقام األول الذي هيت« التأثيل وعلم الداللة املقارن يربط الدارسون بني
ّبتحديد الكلامت التي توارثتها لغة الفصيلة من اللغة األم, وتلك الكلامت تعرف 

ًاملشرتك السامي; وهذا املشرتك يعد جزء: بالنسبة للغات السامية باسم ا من ّ
 .)١٤(»الكيان األسايس للغات السامية
تحديد دور الدراسات اللغوية التي اهتمت ب«ويأيت إضافة إىل ما سبق 

الكلامت األجنبية, حيث يستعني املعجمي هبا يف معرفة الكلامت التي تدرج حتت 
 )١٥( :ّكل قسم من القسمني اآلتيني

 .الكلامت األجنبية الشكل −ب    .الكلامت األجنبية األصل −   أ
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  .٣٤٦: ص السيوطي, املزهر )١٣(
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 هو حتديد −ّ وهو يؤصل للمفردات −وما يقوم به علم الداللة املقارن 
ا ينبع من الواقع اللغوي الذي يتعامل معه هذا ًديدجذور كثري من الكلامت حت

ّالعلم, ويتضح من ذلك أن عملية التأصيل تشمل جانبني مها ّ: 
 . تأصيل الكلمة من ناحية الوطن اللغوي–أ 

 . )١٦( تأصيل الكلمة من ناحية اجلذر اللغوي–ب 
ّا مما تقدم يمكن تعريف املعجم ًوانطالق  تنتمي ّ الكتاب الذي يضم كلامتّبأنهّ

ّإىل لغة واحدة أو أكثر من لغة, فتأيت مرتبة وفق منهج معني, ومع كل كلمة داللتها  ّ ّ
ّاخلاصة هبا, والصيغ املرتبطة هبا, ويضاف إىل ذلك ضبط بنية كل صيغة من الصيغ; 

ًلتوضيح عنارصها الصوتية املكونة هلا توضيح ا يمنع من الوقوع يف اخلطأ عند ّ
جذورها وتأصيلها  مع الرتكيز عىل, )١٧(لقراءة والكتابةالتعامل معها يف جمال ا

 .ّوالدالالت التي محلتها يف صريورهتا التارخيية, أو يف مرحلة معينة من الزمن
 ّ أمهية التأثيل وفائدته−٣

ّ الربهان عىل أمهية هذا  الوقت أن نحاولإضاعةمن «ّنه يرى فندريس أ
يس الصوتيات والرصف املقارنني , فلم يأخذ العلامء يف تأس)االشتقاق(العلم 

ّإال بفضل ما وصل إليه االشتقاق من نتائج, واالشتقاق والصوتيات والرصف 
ا, فام دامت القواعد التي جيري عليها تتابع األصوات والصيغ ًيسند بعضها بعض

ًالنحوية يف صورة االشتقاق, فإن هذا االشتقاق الذي يطبقها تطبيق ا ًا صحيحّّ
 .)١٨(»ة أجدى املساعداتّيقدم لعلم اللغ
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 ملا له من عالقة وصلة , رعايتهمَّلُ جَعلامء العربية الدخيلومن هنا أوىل 
ّوا جيمعون ألفاظه, ويؤصلوهنا, بغية الوصول إىل الطريق التي َعَسَبالتأثيل, ف

ّدخلت منه, والزمن الذي عربت فيه إىل جمتمعهم, وذلك لفهم تأثري العوامل 
ّوالتقاليد والعادات االجتامعية, وأثر طرق العيش يف تغري التارخيية والثقافية 

ّالداللة, وهو األمر الذي يفرتض أن يسجله املعجم ملعرفة هذا التغري ّ. 
, وبرزت يف )ه ٥٥٠ت (  أليب منصور اجلواليقي»ّاملعرب«فكان منها كتاب 

ًتضاعيف بعض املؤلفات حمتلة فصوال ّ   للسيوطي»املزهر« فيها, منها كتاب ّ
ّا, حتدث فيها عن الدخيل, وكيفية االهتداء إليه, ًالذي أفرد أبواب) ه٩١١ت(

 .)١٩(»أدب الكاتب«يف ) ه ٢٠٩ت( وكذلك حال ابن قتيبة
 :فعىل سبيل املثال كلمة ريشة يف اللغتني العربية والفرنسية

ّكانت تدل عىل ريشة الطائر, ثم عىل أداة الكتابة ثم عىل  : يف العربية−أ  ّ ّ
ريشة الطائر وسيلة الكتابة مهنة : يف الفرنسية PLUME وكلمة  يف الرسم,الفرشاة
 .homme de plume :)٢٠(وكاتب حسن الكتابة ،vivre avec sa plume:الكتابة
ّلعل تغري معنى الريشة يف العربية الفصحى كان بسبب أثر الفرنسية, «و ّ

 .)٢١(»ويعود ذلك إىل طرق االتصال الثقافية واحلضارية
ّ خيلع عىل كل كلمة قيمة حمدودة دون أن − حسب فندريس − تعاملواالس«

 لقب أكرب Maréchal حسابه املعنى الذي كان هلا يف املايض, فاملاريشال دخل يفُي
 – scalc يف األملانية القديمة,(مقام يف نظامنا احلريب, جاءت من خادم اإلسطبل 

                                                           
  .٣:ص ء الغليل, حممد كشاش, مقدمة شفا:ينظر )١٩(
)٢٠ ( Le Petit Robert,T :١,p :١٤٦٢  
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marach ومنها mariscalus ولذلك يرى العامل )يف التينية القرون الوسطى ,
 Maréchal واملارشال فران maréchal de France ماريشال فرنسا ّاالشتقاقي أن

Ferrant ٢٢(»اً واحدًبيطار حيمالن اسام(. 
وقد يكون هناك جناس تأثييل يطلق عليه التأثيل الشعبي وهو مصطلح بيري 

 الثقافة اختالط حيصل يف ذهن أناس من ذوي«, ومعناه )Pierre Guiraud(جريو
ً فتتغري قيمتها تبع,اّ ختيليً وتشكيالًفينسبون إىل الكلمة بسبب هذا أصال الضحلة ا ّ

ّهلذا, مما يؤدي  من ذلك كلمة. ّ إىل تغري فعيل للمعنى− يف بعض األحيان − ّ
)souffreteux (من مصدر التينيَ الفرنسيةتالتي جاء ) souffrancta ( بمعنى

 .)٢٣(»ّبمعنى تأمل) souffrir( غ بكلمةّمقطوع لكنّها ربطت من مسو
فهذا التأثيل وهذه الدالالت هي التي يركز عليها املعجم التأثييل التأصييل, 

ًألنه يسجل حياة الكلمة, وهلذا وجدنا مؤلفني يكتبون كتب حياة «ا بعناوين ّ
 .Darmesteter  مثل دارمستتري»الكلامت

 :تأثيلية ما ييلّولعل من الفوائد التي نجنيها من الدراسة ال
 .معرفة نسبة الرصيد األثيل من املفرتض يف اللسان القومي −
 .حفظ الرصيد األثيل من التداخل والوقوف عىل درجة عجمة اللفظ −
 .معرفة اللسان الذي انحدرت منه األلفاظ األعجمية وبنيتها وداللتها قبل اقرتاضها −
 ّ تطور التأثيل يف املعاجم العربية املعارصة− ٤

احلياة : ّلقد تطورت املعاجم العربية املعارصة بفضل عوامل كثرية منها
ّاالجتامعية والسياسية, وبسبب التطور العلمي والتكنولوجي والنمو االقتصادي 
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يف البلدان العربية, وبفضل املجامع واجلامعات, واملؤسسات العلمية, ودور 
ّبع وتوسع املدن وتطور الصحافة, والوسائل العلمية واالتصالية املختلفة الط

 صناعة املعاجم وترتيبها, كام تأثري يفّوالرتمجة وتطور املناهج العلمية التي كان هلا 
 .أصبح االحتكاك العلمي بني شعوب العامل أكثر من ذي قبل

أساسية يف ّولقد أسهمت كل تلك العوامل يف جعل مسألة التأثيل قضية 
ة الثانية من مرسوم احلياة اللغوية, وقد أشار املجمع اللغوي يف القاهرة باملاد

ا دقيقة ًأن يقوم بوضع معجم تارخيي للغة العربية, وأن ينرش أبحاث« :إنشائه إىل
 .»ّريخ بعض الكلامت وتغري دالالهتايف تا
  التمييز بني املعجم التأثييل واملعجم التارخيي− ٥

ث يف اللغة رسعان ما فرت بحسب تراكم النظرة املعيارية التي ّإن البح
ّظهرت مع هناية القرن الرابع اهلجري, وظل يعتمدها بعض الدارسني لقرون 
ّتلت, والواقع مل يبعث الدرس التأثييل والتارخيي بعد ذلك إال مع هناية القرن 

 هرت الدراسةبحيث ظ, )٢٤(باراهلجري, الثامن عرش امليالدي يف أو الثالث عرش
, ١٧٨٦التارخيية املقارنة بعد اكتشاف اللغة السنسكريتية من قبل وليام جونز

−١٨٥٧(خاصة بعدما وضع فردينان دي سوسري وظهور فقه اللغة املقارن, و
 .املنهج اآلين واملنهج التطوري التارخيي :الفرق بني منهجني متباينني مها) ١٩١٣

 َ االشتقاقيةِ املعلومات, بالتأثيلّاهتمّويفرتض أن جيد الدارس يف كل معجم 
كل كلمة, فيلفي التواريخ التي تسبق الكلامت أو الدالالت وتناسب هذه ل

التواريخ أول استعامل الكلمة, وتعطي صورة صادقة عن طبقات التكوين 
 االستعامل واالستعامالت رخييكام يقدم هذا اجلانب التا. ملفردات اللغة
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 . اللغة القديمةوالدالالت املتداولة يف
نوعني من البحث املعجمي مها, ويف ضوء ذلك يمكن وضع فرق بني 

ّسة التأثيلية والدراسة التارخيية مما يؤدي إىل صنفني من املعاجمارالد ّ: 
 − اً أيض−ويصطلح عليه  Dictionnaire étymologique  املعجم التأثييل– ١

هتاممه عىل أصول الكلامت أو ما قبل ّركز اُ وهو الذي ي,املعجم التأصييل االشتقاقي
ًأصوهلا احلديثة, مما جيعله مقترص وعىل تارخيها,  . )٢٥(ا عىل شكل الكلمة دون معناهاّ

وهو املعجم الذي ظهر إثر شيوع الدراسات املقارنة يف حقل األبحاث 
 يف −  وتكون من اهتامماتهقه اللغة املقارن,ّالتارخيية, ويمثل اجلانب التطبيقي لف

 : وتركيزاته عىل−اية األمربد
دراسة أصول الكلامت ومعناها يف اللغات التي تنتمي إىل أرسة لغوية  −أ

 .واحدة وتارخيها, ونسبتها إىل اللغة التي انحدرت منها
 .بيان اللغة أو األرسة املصدر − ب
 .ّ مع بيان ما حلقها من تطور صويت وداليلَ اللغةِ دخول الكلامت−ج 
هتا ملعرفة ما يمكن أن يشتق منها, ومعاين هذه الصيغ إيضاح مشتقا −د 

 .)٢٦(وبيان العالقات االشتقاقية بني اللغات التي تنتمي إىل أرسة واحدة
 بيان بنيتها من حيث النطق والشكل الكتايب واملضمون الداليل الذي − ه

 .ا إىل تارخيها الزمن, مع اإلشارة ضمنيمع مروررافقها 
م لدى الغربيني, حينام قام جون ١٨٠٨ املعجم التأثييل عام وكانت نقطة البدء يف

سكتلندية, فأظهر الكلامت يف إلبنرش معجم للغة ا (John jamiesen) جامييسن
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 .)٢٧(ّا من كتاب قدامى وحمدثنيا تارخييًاستعامالت متتالية مع أمثلة مقتبسة مرتبة ترتيب
بحث يف أصوهلا, وتوقف وقد تتناول املعاجم التأثيلية األلفاظ الدخيلة فت

 وتعالج أصل ,الباحث عىل أصل الكلمة إن كانت عربية األصل أو غري عربية
 .)٢٨(الدخيل حيث يذكر أمامه أصله يف لغته األصلية ومعناه وأمثلة استعامالته

وهو معجم متطور عن , )Dictionnaire historique ( املعجم التارخيي− ٢
 الذي ظهر نتيجة ,التطبيقي لعلم اللغة التارخييّاملعجم التأثييل, ويمثل اجلانب 

ّإيامن اللغويني بأن اللغة ال ختتلف عن الكائنات احلية التي تولد, وتنمو, وتشب,  ّ
ًوهترم, ثم متوت, ورأوا انطالق  رضورة ,ا من هذه الرؤية الطبيعية التطوريةّ

ك يف ّوضع معجم تارخيي يساير كل لفظ من لدن مولده إىل موته, فيبحث بذل
ّتطور الكلمة عىل مر العصور سواء يف جانب لفظها, أو معناها, أو طريقة 
ّكتابتها, ويسجل بداية دخوهلا اللغة وأصوهلا االشتقاقية, ويتتبع تطورها حتى  ّ

ا عىل النصوص التي وردت ً الدراسة أو هناية وجود الكلمة اعتامدمرحلةهناية 
 : ومن غاياته)٢٩(فيها

 .لداليل األويل الذي اكتسبته الكلمة معرفة التاريخ ا–أ 
ً وكذلك ما طرأ عليها من تغري داليل مؤرخ–ب  ّ  بالسنوات مع اإلشارة إىل بنيتها اّ

 ., وهنا نستفيد من رأي فندريس يف وضع بطاقة التعريف للكلمة)٣٠(ونسبتها
ّالتداخل بني النوعني من املعاجم إال أنه يتجىل التباين كاآليتمع و ّ ّ: 
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  .٥٦:صناعة املعجم احلديث,ص أمحد خمتار عمر, .ينظر د )٢٩(
  .٣٢٥:ص حالم اجلياليل, تقنيات التعريف يف املعاجم العربية املعارصة,. ينظر د)٣٠(



  أمحد عزوز.  د- وظيفة التأثيل يف الصناعة املعجمية العربية
  

٩٦٩

ّول يؤكد أصل الكلمة وبنيتها وداللتها بالدرجة األوىلّإن األ − ّ. 

ُّأما الثاين فيلح − ُِ َ  . عىل داللة الكلمة وتارخيهاّ

الكلمة بالنظر إىل اللغات األخرى, يف واملعجم التأثييل االشتقاقي يبحث  −
ّأما  ّ وكيف حتتل مكانتها الداللية والتارخيية ضمنها,,والعالقة التي تربطها هبا

  صلةجم التارخيي فهو يتناول الكلمة وأصلها وبنيتها وغري ذلك مما لهاملع
 .ّباالشتقاق يف لغة معينة

 :فنستنتج من هذا التمييز هاتني املعادلتني −

  تارخيي−+ داللة+ بنية + أصل = تأثييل / م −

 . أصل−+ بنية+  تاريخ+  داللة=  تارخيي/م −

ّكام أن لف وكذلك املضمون, ن التناول خمتفنالحظ العنارص نفسها; ولك
 .)٣١(هاا يف ترتيب العنارص وموقعًهناك اختالف

يكتمل  ومل − تارخيي ّومن املحاوالت اجلادة يف وضع أول معجم عريب
الذي تبنّى عمله جممع اللغة العربية يف  ما قام به املسترشق فيرش, −مرشوعه 

ًالقاهرة, ومل يستطع أن ينرش من معجمه إال مقدمة ونموذج ا, سبق ًا صغريّ
 .)٣٢(ّللمؤلف أن أعدمها

ّفكر يف وضع معجم ) م١٩٤٩−١٨٦٥(ّذلك أن املسترشق األملاين فيرش 
ومنتهى الكامل ملعجم عرصي, أن «: للغة العربية, وضبط منهجه بقولهتارخيي 

ّا, وجيب أن حيوي املعجم التارخيي كل كلمة تداولت يف  تارخييًيكون معجام
                                                           

  .٣٤٤:ص تقنيات التعريف يف املعاجم العربية املعارصة,حالم اجلياليل, . ينظرد) ٣١(
   .٧٩:املرجع السابق,ص صافية زفنكي,.ينظر د )٣٢(



  )٤(اجلزء ) ٨٦( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٩٧٠

لكلامت املتداولة يف لغة ما, هلا حقوق متساوية فيها, ويف أن ّاللغة, فإن مجيع ا
 .)٣٣(»تعرض وتستوضح أطوارها التارخيية يف معجامهتا

 : طرائق التأثيل عند املعجميني العرب− ٦

 : وهذا باتباعهم املنهج اآليت,ا يف تأثيل الكلامتًيعتمد املعجميون العرب طرق

 منه, مع اإلشارة إىل نطقها, ّ ذكر الكلمة ثم اللسان الذي انحدرت–أ 
الباطل  :هبرج(ّلتغريات التي طرأت عليها; نحو ورسمها اإلمالئي ودالالهتا, وا

 ).وهو بالفارسية نبهره
ّاه, وزعم بعضهم أهنا لغة رسيانية, ّالبحر الذي ال يدرك قعره وال شط: ّيم

ّفعربته العرب وأصله يام ّ()٣٤(. 
 .فاريس معرب:مثل شطرنج:منها اللفظ فقط اإلشارة إىل اللغة التي انحدر –ب 
ّ اإلشارة إىل أن عجمة الكلمة غري مؤكدة نحو–ج  ّ: 

 .ًأحسبه دخيال :املشموم:األسى 
الفردوس الوادي : هو عريب, قال ابن سيده: قال الفراء: البستان:فردوس

 .اخلصيب عند العرب كالبستان, وهو بلسان الروم البستان
ّوال شك يف أن املعجم ال ًعريب القديم قد اهتم قليالّ  بموضوع التأثيل, إذ ّ

ّتتبع أصل الكلامت ورشحها وتطور دون , عىل إشارات وتلميحات احتوى ّ
 . دالالهتا وبيان األصول التي انحدرت منها

                                                           
  .٣٤٤:ص حالم اجلياليل, تقنيات التعريف يف املعاجم العربية املعارصة,.ينظر د )٣٣(
   .٣٣١:صحالم اجلياليل, املرجع نفسه, .ر دينظ )٣٤(



  أمحد عزوز.  د- وظيفة التأثيل يف الصناعة املعجمية العربية
  

٩٧١

تنوعت «ّتطور املدارس اللسانية وتعددها منهجية دراسة التأثيل يف ضوء 
تية والتاميز الداليل للمفردات, ا من القوانني الصوًمنهجية دراسته انطالق

والتحليل الداخيل للصيغ يف صلب النظام اللساين, واخلارجي يف إطار الزمان 
 . )٣٥(»احلضارية واملكان والعالقات

ّ يمثل قمة هرم ثالثي, حيث متثل قاعدته تاريخ ّوال ريب يف أن تأثيل الكلمة
 .الكلمة وحياهتا وعالقتها

 
 :ومن هنا يراعي التأثيل اجلوانب األساسية اآلتية

ا من األلسن ً حتديد تاريخ النشأة األوىل للكلمة, حيث دخلت لسان–أ «
 .بشكل من األشكال

ّ تتبع حياهتا للوقوف عىل ميالدها, وما طرأ عليها من تطور, وتغري من –ب  ّ
 .حيث الصوت والبنية والداللة

بط األثل بالسابق والالحق من األشكال  إجياد العالقات التي تر–ج 
 . )٣٦(» وبام يشاكلها يف األلسن األخرىلدالالت يف إطار النظام اللساين,وا

                                                           
  .٣٢٨: ص ,املعاجم العربية املعارصةلتعريف يف حالم اجلياليل , تقنيات ا.د) ٣٥(
   .٣٢٨:تقنيات التعريف يف املعاجم العربية املعارصة, صم اجلياليل, حال.د) ٣٦(

 تأثيل

 اهتاعالق تاريخ
 حياة



  )٤(اجلزء ) ٨٦( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٩٧٢

ّا مما ً انطالق− ما سبق هو الذي أفىض بحالم اجلياليل إىل أن خيلص َّولعل
ّ إىل أن هذه املعطيات توضح أن− سبق املعلومات التي يمكن أن يوفرها  « بدايةّ

ّاللغوي يف املجال التأثييل, تركز عىل األصل الذي انحدرت منه الكلمة املعجم 
ّا ثم الدالالت وطبيعة التطورات ً ونطقًاألثل, والشكل الذي جاءت عليه كتابة

 .)٣٧(»التي رافقتها من خالل عالقتها يف النظام اللساين بغريها عرب الزمان
اللسان القومي, تشكل «ّىل أن أي لسان حيتوي عىل كلامت ويعود ذلك إ

وترجع إىل قرون ضاربة يف القدم, كام توجد كلامت دخيلة أو مقرتضة ترجع إىل 
ّألسن أخرى, وبني هذا وذاك توجد كلامت ال يمكن الوقوف عىل أصلها, إما 
ّألهنا دخلت قبل ظهور الكتابة; وإما ألهنا فقدت مميزاهتا, واكتسبت خصائص  ّ ّ

  .)٣٨(»ا ترجع إىل املشرتك اإلنساينّاللسان الذي انتمت إليه أو ألهن
ّالواقع أن اللسان العريب مقبل عىل مرحلة حيتاج فيها إىل توليد آالف ّوأكد 
 واستعارة مئات املصطلحات العلمية واأللفاظ احلضارية الدخيلة ,املفردات

ّواملعربة ملسايرة التطور العلمي الرسيع واملذهل ّ. 
اظ عىل أصالته العربية وتراثه ّوحتى يتمكن املعجم العريب من احلف

ا وفق منهجيات وتقنيات حديثة  جتديده سنويجيرياملفردايت, حيتاج إىل أن 
ا ا علميً تسمح بتأثيل املداخل وتأريخ الدالالت, وتعريف املواد تعريف,ّومتطورة

ا, وتطعيمه بالرموز واملخترصات ليواكب مستجدات العرص, ويدخل زمن ًدقيق
ا ًصاالت والتكنولوجيات واإلعالميات والقرن اجلديد ممتلكالعوملة واالت

                                                           
   .٣٢٨:املرجع نفسه, ص حالم اجلياليل,.د )٣٧(
  .٣٢٩:ص ,ريف يف املعاجم العربية املعارصةتقنيات التع ,حالم اجلياليل.د) ٣٨(



  أمحد عزوز.  د- وظيفة التأثيل يف الصناعة املعجمية العربية
  

٩٧٣

 .)٣٩(ا عىل الصمود أمام لغات العامل املعارص بل ومنافستهاًأسباب احلياة, وقادر
ّ إن موضوع التأثيل جمال واسع ومهم, فهو :ويف األخري, يمكن القول

يكشف عن العالقات بني الشعوب, واحتكاكها وربط احلضارات واألمم فيام 
 يف جمال األلفاظ والدالالت;  بعضمنبعضها ّبينها; ذلك أن اللغات استفادت 
ّمما أدى إىل رقي العقل البرشي ّ. 

ًوالشك يف أن ذلك يمكن اعتباره مرشوع ّ  تعتمدها ا وحضاريا علميّ
َاملؤسسات واهليئات واملختربات العلمية لتعاجله معاجلة دقيقة, فيفيد األجيال  يف ّ

 .ها وتراثها ومستقبلهالغتها وثقافت
 املصادر واملراجع

 .٨٤مج دمشق, بجممع اللغة العربية ّ أمحد عزوز, صناعة املعاجم العربية وآفاق تطورها,− ١
ملعارص, بريوت, لبنان ودار  أمحد حممد قدور, مبادئ اللسانيات, دار الفكر ا− ٢

 .١٩٩٩:, سنة٢:, دمشق, طالفكر
 .١٩٩٢:,سنة٢:م احلديث,عامل الكتب,ط أمحد خمتار عمر, صناعة املعج− ٣
 تطور وتاريخ يف ضوء نظريات علم الداللة − البدراوي الزهران, املعجم العريب− ٤

 .٢٠٠٩:سنة , القاهرة,١:لدى املحدثني, دار اآلفاق العربية,ط
 ., الدار البيضاء, املغربها ومبناها, مطبعة النجاح متام حسان, اللغة العربية معنا− ٥
 ., بريوتار اهلدىجني, أبو عثامن, اخلصائص, حتقيق حممد عيل النجار, د ابن − ٦
 .القاهرة ,٢٠٠٧: ١ملقارن, مكتبة اآلداب, طحازم عيل كامل الدين, علم الداللة ا − ٧
 حالم اجلياليل, تقنيات التعريف باملعاجم العربية املعارصة, منشورات احتاد − ٨

                                                           
   .١٣:ياليل, األثيل والدخيل يف معاجم العربية, جملة اللسان العريب, صحالم اجل.ينظر د) ٣٩(



  )٤(اجلزء ) ٨٦( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٩٧٤

 .١٩٩٩:الكتاب العرب, دمشق, سنة
حممد أمحد  يوطي, املزهر, مكتب دار الرتاث, حتقيق وتعليق عىل احلوايش, الس− ٩

 .القاهرة ,٣:مكتب دار الرتاث, املجلد األول, ط.جاد املوىل بك وآخران
 لبنان, , رشح ديوان املتنبي, وضعه عبد الرمحن الربقوقي, دار الكتاب العريب− ١٠

 .١٩٨٦:سنة
املعجامت اللغوية العامة العربية احلديثة,  صافية زفنكي, التطورات املعجمية و− ١١

 .٢٠٠٧:منشورات وزارة الثقافة يف املنشورات العربية السورية, دمشق, سنة
مطبعة  حممد القصاص, .عبد احلميد الدواخيل ود . فندريس, اللغة, ترمجة أ− ١٢

 .١٩٥٠:القاهرة, سنة جلنة البيان العريب,
ام يف كالم العرب من الدخيل لشهاب  حممد كشاش, مقدمة شفاء الغليل في− ١٣

ّالدين أمحد بن حممد بن عمر اخلفاجي, قدم له وصححه, ووثق نصوصه  ّ ّ
حممد كشاش, منشورات حممد عيل بيضون, دار الكتب . ورشح غريبه د
 .١٩٩٨ :, سنة١:ط.العلمية, لبنان

 .سورية ,١٩٨١:, سنة٧: حممد املبارك, فقه اللغة, دار الفكر,ط−١٤
 .٢٠٠٠:, سنة١:ط.منظور, لسان العرب, دار صادر, بريوت ابن − ١٥
١٦−  Le Petit Robert, rédaction rédigée par A.REY et J;REY-DEBOVE;Paris;١٩٩٢ 



  ٩٧٥

 
 
 

 ) ه٧٥( ...  ُّالعرباض بن سارية السلمي
  وحولة محص

 
 )∗(عبد الكايف توفيق املرعب. د

  
َالعرباض بن سارية السلمي  وحولة محص    ْ ُ ُْ ِ ُِ ََ َُّ ُّ ُْ 

ِالريب أن سري الصحابة تاريخ رجال جاءهتم دعوة اإلسالم فآمنوا هبا,  ُ ُ َْ ٍ ُ ِ َِ َّ َ
ُوصدقتها قلوهبم, وما كان قوهلم إذ ُ َ ُُ ْ ْا دعوا إىل اهللاِ ورسوله إال أن قالواَّ ِ ِ ُ:  َّربنا إننا َّ

ِّسمعنا مناديا ينادي لإليامن أن آمنُوا بربكم فآمنَّا ِ ْ ًِ ]َووضعوا , ]١٩٣/آل عمران َ
ُأيدهيم ُوهانت عليهم نفوسهم وأمواهلم و, ِيف يد الرسول َ ُ ُ ُ ُعشريهتم, واستطابوا ْ ُ

ِاملكاره يف سبيل الدعوة إىل اهللاِ ِ َ ِ, وكان العرباض أحد هؤالء الصحب والركب الذي ِ ِ ِ َ ُ ِ
ِّآمن بدعوة النبي َ مبكرا وهو مدار بحثنا هذا ُ ً ِّوقبل احلديث عن الصحايب .)١(ِّ ِ َ

ِّاجلليل أيب نجيح العرباض بن سارية السلمي ُّ َْ ِ ِ ِ ْ َ ِ −  َّالذي ترك اجلزيرة العربية ووىل َ َّ َ
ًوجهه شطر بالد الشام غازيا  ِْ َّ َِ َ ُ َ ِّفاحتا جنْديا يف جيوش الفتح اإلسالميْ ِ ِ ً ًّ َّالبد من −ُ

َحولة محص« الكالم عىل ُْ ِ َالتي سكنَها العرباض ورقد فيها واحت »ِ ُ ْ ُضنت رفاتهِ َ ُ ْ. 
                                                           

 .مدرس النحو والرصف يف جامعة البعث ـ قسم اللغة العربية) ∗(
ٍف يسريُّ بترص١/٧  انظر حياة الصحابة )١( ٍ. 



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

  

٩٧٦

َمحص قال القايض عبدالصمد بن سعيد يف تاريخ ْ َكان العرباض بن سارية « )٢(:ِ ُ ُ ْ ِ
َالسلمي يسكن حولة ُ ُ ُّ َ محص)٣( ُّ ْ ِ«. 

ُفاحلولة ِبالضم ثم السكون ُ َّ َّاسم لناحيتني بالشام,: ِّ َمحص ِمن أعامل  إحدامهاٌ ْ ِ ,
َمحص وطرابلس بني )٤(َبارين ِثم من أعامل َ ْ َكورة بني بانياس وصور من   واألخرى,ِ ْ ُ َ ٌ

ٍأعامل دمشق ذات قرى كثرية ً ُ َ ِ.)٥( 
ًواحلولة لغة ُ ْ ُالعجب والداهية واألمر املنكر,: ُ ُ ُ ُ َ ٍذكر ابن منظور َ ) ه٧١١ت( ُ
ُّوالزبيدي) ه٨١٧ت( ُّوالفريوزآبادي ُاحلولة): ه١٢٠٥ت( )٦(َّ َ ُالعجب, : ِّ بالضمُ َ َ

                                                           

 . بترصف٣٢٥−٢/٣٢٣ , و معجم البلدان ٤٧/١٩١نظر تاريخ مدينة دمشق البن عساكرا )٢(
ًتضم أربع قرى اآلن,  وتقع احلولة يف احلوض الغريب لنهر العايص شامل غريب محص, )٣( َُّ

َتلدو,: هي  ,)كم٢٨(تبعد عن محص ووكفرالها, ,)كم٢٥(تبعد عن محص  وَْ
َوتلذهب, َ ْ ًتقريبا, ) كم٣٤(تبعد عن محص وُ, والطيبة,)كم٣٠(ص تبعد عن مح وَ

انظر . ومجيعها تقع يف شامل غريب محص يف وسط الطريق الذي يصل محص بمصياف
 . ٥٢جدول املسافات للقطر العريب السوري ص

ِّتسميها العامة بعرين, وهي مدينة حسنة تقع بني حلب ومحاة من جهة الغرب, وهي :   بارين)٤(
)   كم ٤٠( وعن محص)  كم١٠( ولة و تقع يف الشامل الغريب منها , وتبعد عنهابالقرب من احل

انظر . من جهة الغرب ) كم٤٢(مصياف, وتبعد عن محاة وًتقريبا يف الطريق الواصل بني محص 
ٍ بترصف٥٢ وجدول املسافات للقطر العريب السوري ص ٣٢١− ٣٢٠/ ١معجم البلدان  ُّ . 

 . بترصف٣٢٥−٢/٣٢٣انظر معجم البلدان  )٥(
  .٣٧٦−٢٨/٣٧٣, ) حول (تاج العروس اللسان والقاموس املحيط و )٦(
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ِواألمر املنكر,  وهذا من حولة الدهر ِ َ ْ ُ ُ ًأي من عجائبه, ويقال أيضا: ُ ُ ٌهو حولة من : ِ ُ
ِاحلول َ ُأي داهية من الدواهي, ويوصف به, فيقال: ُ َ ُ ُجاء بأمر حولة, قال الشاعر: ٌ ٍَ َ ْ ُ ٍ: 

َّومن حولة األيـام والـدهر أننـا ِ ِ ِ َِ ْ ُ 
 

ـــصورة ـــنَم مق ـــا غ ٌلن َ ٌْ ـــر)٧(َ ـــا بق ُ ولن َ َ 
 

ِوال غرو وال عجب أن توصف احلولة وغريها من البقاع  هبذه األوصاف يف  ِ ِ ُ ُ ْْ َ َ َ َُ َْ ُ َ َ
ٍماضيات األيام, والسيام أهنا كانت منطقة مستنقعات وغيطالت ٍ ِْ َّْ ُ َّ ُ تسكنُها الفهود )٨(ْ ْ

ُ ومحر الوحش والفيلة والغزالن, وهذا ما تؤكده احلمالت العسكرية ُواألسود ُُ ُ ُ ِّ ِ ِ ُ ُ ُ
َّعىل املدن السوري) م . ق١٤٠٥−١٤٩٠(  امليتانيني ُاملرصية يف زمن ة , التي بلغت ِ
ًست عرشة محلة َ ِالذي استوىل عىل مدن الساحل ) حتومتس الثالث (, و يف عهدَّ ِ

ِالسوري, وانترص عىل عدوه يف ِّ ْقطنا (َّ, ثم استوىل عىل) )٩(قادش( َِّ يف محلته ) )١٠(َ
َّالثامنة عىل سورية, ثم ارحتل من ًة, إذ خاض حربا يف جبل َسوريِإىل شامل ) ْقطنا(َّ َ َ

َوعن« َّ غريب حلب, ومن املؤكد أن»َ َّ َاستوىل عىل حلب, وإال ملا ) حتومتس الثالث (َ

                                                           

ٌة أو منسوبة, اللسان َّسنُأي م:  مقصورة )٧(  ).قرص(َ
 ).غطل(اللسان . لشجر الكثري امللتفواحدها غيطلة, وهي ا:  الغيطالت)٨(
, وإىل الغرب من بلدة ّتقع مدينة قادش وسط سهل محص الداخيل, إىل اجلنوب من بحرية محص )٩(

َّتقريبا, وحيدها من جهة الرشق هنر العايص, وهي التي تسمى اآلن ) كم٩(القصري ـب ُّ تل النبي (ً
  .٥١انظر جدول املسافات للقطر العريب السوري ص. ًتقريبا)  كم٤١(َ, وتبعد عن محص )مندو

ًهي املرشفة حاليا, تبعد : ْ قطنا)١٠( ّ ِ ْ قي من مدينة محص, يف وسط  إىل الشامل الرش)  كم ١٨(ُ
ٍسهل خصب فسيح, بني ختوم بادية الشام ووادي هنر العايص  انظر جدول . ٍ

 . ٤٧٧/ ١٥َّ, واملوسوعة العربية ٤٩املسافات للقطر العريب السوري ص 
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َل هذه املدينة للفرعون أحسن َّإذ بني احتال, »قرقميش« َّاستطاع أن يتقدم نحو ِ ُ
َالطرق لعبور الفرات, ويف طريق العودة قام ِ ِببعض املعارك ) حتومتس الثالث (ِِ

ٍّالصغرية يف كل من َسيجر (ِ ْ ْقطنا(ِّوملــا وصل إىل غريب, ))١٢( وقادش وين)١١(َ بدأ )َ
ًيصطاد يف مستنقعات حوض هنر العايص, ثم صادف قطيعا كبريا من الفيلة ً َُّ ِ ِ ِ)١٣( 

ُغريب النهر املذكور, فعمد إىل صيدها وإرساهلا إىل العاصمة طيبة, ويذكر َ ْ ِ ِ ِ َ 
ِقائد أركان جيش الفرعون) أمنمحاب( ِ َّيف سريته الشخصية أن ) حتومتس الثالث (ُ ِ َّ

َّفيال ضخام استدار نحو الفرعون ليفتك به, لكن  َ َ ً ٍعاجله برضبة من ) أمنمحاب( ً ْ َ ُ َ
َسالحه قطعت خرطومه ََ ْ ِ, واستطاع بذلك أن ينقذ سيده, كام اصطاد يف منطقة ِ َِ ُ ِّ َُ َ

ِحوض العايص بالقرب من قادش الغزالن واملهار ومحر الوحش َ َُ ُ َْ ِ َ ِ ِ)١٤(. 
ُومما تقدم نرى أن األوصاف التي نعتت هبا احلولة   َّْ َ ُ َِّ َ  الواقعة يف حوض –َ

ً من عجب وخوف وغريه كانت موجودة−ِّالعايص الغريب  ْ ِ ٍِ ٍ َ ِ يف جل بقاع األرض َ ِ ِّ
ُّقبل أن تكون مسكونة عامرة بالسكان, وهذا العرباض بن سارية السلمي أبو  ُّ َ ً َ ُْ ُ ِ ً َ

                                                           

. عن محاة)  كم٢٩( وهي قلعة شيزر احلالية الواقعة إىل الشامل الغريب لـ محاة, وتبعد )١١(
 . ٦٤ وجدول املسافات للقطر العريب السوري ص٣/٣٨٣ن انظر معجم البلدا

 من املحتمل أن تكون قلعة املضيق, وهي إىل الشامل الغريب من مدينة محاة, عىل بعد )١٢(
 . ٦٨انظر جدول املسافات للقطر العريب السوري ص. منها) كم ٥٧(

َّة املرصية عرب ّانظرسلسلة العالقات السوري.  يزيد هذا القطيع عىل املئة من الفيلة)١٣(
ٍبترصف.  للدكتور حممود عبداحلميد أمحد١٠٦ −١/٨٦التاريخ  ُّ. 

َّانظرسلسلة العالقات السورية املرصية عرب التاريخ  )١٤(  للدكتور حممود عبداحلميد ١٠٦ −١/٨٦ّ
ِّبترصف, وتاريخ سورية ولبنان وفلسطني للدكتور فليب حتي  َّ١٤٢−١/١٤١. 
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ِنجيح أحد الذين سكنوا احلولة التي أصبحت آمنة به وبأمثاله من أهل الصالح  ٍَّ ً َْ ُ
ِّوالفضل والعلم, وكذلك سائر بقاع الوطن العريب واإلسالمي ُِّ ِ ِ ِ. 

ُالعرباض بن ُ ْ ُّ سارية السلمي  ِ َُّ   )ه٧٥−(... َ
ًالشك أن العرباض كان صحابيا صفيا ِّ ً َ َّّ ُ َّ ِ َ ْ ِ ًمشهورا, طويال جلدا,, َّ ْ َ ً ًشيخا كبريا,  ً ً

ًبكاء, زاهدا ًورعا, سابقا يف، ًَّ ً ًجماهدا فاحتا, ِ إسالمه,ِ ًسلميا ً ّ ِ َ ًهبثيا, ُ ّ ِ ْ ًمحصيا ُ ّ ْ ًمسكنا  ِ
ِ, راويا حلديث رسول اهللاًِووفاة ً .)١٥( 

ّوالبد من الوقوف عىل سريته الذاتية التي تتضمن َ َّ ِ ِ َّ: 
ُ اسمه ونسبه− ١ َ ُ ُ كنيته−٢. َ ُ والدته−٣. َ ُ قبيلته−٤. ََ َ ُ إسالمه−٥. َ ُ مسكنَه−٦. َ ْ .

ُ أوالده−٧ ُ زهده وورعه−٨. َ َُ ُ جهاده يف سبيل اهللا−٩. َُ ِ روايته حلديث رسول −١٠. َ ِ ُ َ
ُ وفاته−١٢.  عنه احلديثَ الذين رووا−  ١١  اِهللا َ. 

ُاسمه ونسبه −١ ُ َُ ًالعرباض بن سارية السلمي, والعرباض لغة: َُ َُ ُْ ُّ ُّ ِْ َِ ُالغليظ : ُ
ِالشديد اجللد القوي العريض الكلكل من الناس وغريهم,  ِ ُ ْ َْ َ ُ ُّ ُ َُ ٌورجل عربض  َّ َ ْ ِ ٌ

ٌوعرباض وعرابض َ ٌِ ْ ٌغليظ شديد ضخم: ِ ْ ٌ ٍوقال أبو عمر غالم ثعلب. ٌ ُ ُ العرباض :َ
ٌالطويل اجللد املخاصم من الناس وغريهم, وهومدح ِ ِ ُ ُ ْ وعىل هذه الصفات كان  )١٦(.ُ

                                                           

 , ودول اإلسالم, ١/٧٥ , والعرب يف خرب من غرب ١٩٤, ٤٧/١٨٢تاريخ مدينة دمشق  )١٥(
, واللسان ٤٧٣/ ٢, واإلصابة يف متييز الصحابة ٣/٤١٩, وسري أعالم النبالء ١/٣٦
ِأهل الصفة و) .صفف( َّ ُهم الفقراء من املهاجرين, ومن مل يكن له منهم منزل يسكنه, : ُّ ُ ُ ٌ َ

ٍفكانوا يأوون إىل موضع مظلل يف مسجد املدينة َّ ُ املنورة يسكنونه, والصفةٍ َّ ُ ُالظلة: َِّ َُّ. 
, و هتذيب ١٦/٣٤٠ق , وخمترص تاريخ دمش٤٧/١٨٨انظر تاريخ مدينة دمشق  )١٦(

 ).عربض(, واللسان والتاج ١٩/٥٥٠الكامل 



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

  

٩٨٠

 .ساريةِالصحايب اجلليل العرباض بن 
ُكنيته −٢ ُ ْ ً أبو نجيح, والنجيح لغة:ُ ُ ُّالوشيك, واملجد , :ٍ ِ ِتدل عىل الرسعة و ُ ُّ

ِواجلد والنّجاح والصواب ّ ِ َ إن العرباض حيما وحق)١٧(.ِّ ِل هذه الصفات َّ ُ
َواملزايا,إذ كان رابع أربعة يف اإلسالم, ومع املجدين الفاحتني األوائل الذين  َ َِّ ِ ٍ َ

ِكانوا جنودا أوفياء يف محل راية اإلسالم ِ ِ ْ َ َ ً. 
َوذكر حييى بن معني َ, وابن عساكر)هـ ٣١٠ت (  والدواليب) هـ ٢٣٣ت( َُ ُ 

ُّ, واملزي)هـ٥٧١ت( , )ه٧٦٤ت( ُّ, والصفدي)هـ٧٤٨ت( ُّوالذهبي ,)هـ٧٤٢ت( ِ
ٍوابن كثري ُّ, وابن حجر العسقالين)ه٧٧٤ت( ُ ٍ , )ه٩٠٢ت( ّوالسخاوي ,)ه٨٥٢ت( ُ
ُّوالزبيدي ِّأن كنْية العرباض بن سارية السلمي ):ه١٢٠٥ت( َ ُّ َْ َ َ ِّ ِ ِ ٍأبو نجيح: ُ َ.)١٨( 
ْا ذكر يتبني أن الروايات التي ترمجت للعرباض بن سارية أمجعت ّمم َْ َّ ُِ ِ ِ ِ ُِ َّ َّعىل أن َ

ٍكنْيته أبو نجيح ُ َ ُ. 
ُوالدته −٣ َمل تذكر املظان التي حتدثت عن العرباض بن سارية السلمي سنة : ُ َ ُِّّ ُِّ َِ ِ ِ ْ َّ ِ

ِوالدته, لكنَّها تكلمت عىل سنة وفاته جممعة عىل أن وفاته كانت يف سنة  ِ ِ ِ ُِ ََ َّ ً ْ ُ ْ يف  ) ه٧٥(َّ
َخالفة عبدامللك بن مروان ُ أخاله لكنَّني ,)١٩(ِ ًمن الذين عاشوا زهاء مئة سنة تقريبا, ُ ٍ

                                                           
 .)نجح( اللسان )١٧(
تاريخ مدينة دمشق و ١/٩٠ُالكنى واألسامء  و )٦٧٨(, رقم ٢/٢٠٣معرفة الرجال  )١٨(

الوايف , و٣/٤٢١سري أعالم النبالء و , ١٩/٥٥٠هتذيب الكامل و, ١٩٣, ٤٧/١٨٩
, ٢/٤٧٣اإلصابة يف متييز الصحابة , و٩/١٣البداية والنهاية ,  ١٩/٣٥٦بالوفيات 

, والعرب يف خرب ١/٣٦ودول اإلسالم , ٢/٢٥٧التحفة اللطيفة يف تاريخ املدينة الرشيفة و
 .١/٣١٣, وشذرات الذهب ٤٧٣/ ٢, واإلصابة يف متييز الصحابة ١/٧٥من غرب 

 .٢/٤٧٣اإلصابة يف متييز الصحابة و  ,٤٧/١٩٨تاريخ مدينة دمشق  )١٩(
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َّوسبب ذلك يعود إىل أن عتبة بن عبد السلمي َُّ ٍ َ ُ َُ  ٌ ونحن سبعةَّأتينا النَّبي «:  قال)٢٠(َّ
ُمن بني سليم, أكربنا العرباض ِ ُ ٍُ ْ ً بن سارية, فبايعناه مجيعاَ َُ ُ«.)٢١( 

ِّونقل الذهبي خربا عن الواقدي, قال فيه ً ُّ َإن عتبة  «)٢٢(:َ َبن عبد السلَّ ُّ ٍ َّمي َ
ًعاش  أربعا وتسعني سنة ًَ َ, إذ تويف عتبة سنة »َ ُ َ ِّ َوهذا يعني أن عتبة عاش ). ه٨٧(ُ َ َّ
ِبعد العرباض اثنتي عرش ٍة سنة, وكان عمره حينئذ َ ُ ُ ُ َ ً ًاثنتني وثامنني سنة«َ  عند وفاة »َ

ٍالعرباض, لكن العرباض كان أكرب الرهط من بني سليم عن ْ َُّ َّ َ ِْ ِ ِْ َ َ د مبايعتهم رسول ِ
ٌ, وهذا الكرب قد يكون بخمس عرشة سنة, أو أكثر, أو أقل, لكنَّه قريب اهللا  ُ ََّ َ ُ ًَ َ َ ِ

 .  ُمن هذا واهللا أعلم
ًوروى ابن عساكر عن العرباض خربا جاء فيه َ َدخلت مسجد دمشق,  «)٢٣(:ُ َ ُ

ُفصليت فيه ركعتني, وقلت ُ ُاللهم كربت سنِّي, ووهن عظمي, وضع: َّ َ ََ َ ْ َ َّفت قويت, َِّ ْ َ
َوإىل جنبي شاب مل أر أمجل منه, فقال يل. َفاقبضني إليك َ َ ُما هذا الذي تقول? : ُّ

َفكيف أقول? قال: ُفقلت ُ َّقل اللهم: َ َ حسن العمل, وبلغ األجلْ ِّ َِ ِ ُّكل «َوكان . »ِّ
َواحد من عمرو بن عبسة, َ َ ِ ِ ُ والعرباض بن سارية يقول)٢٤(ٍ َ ِ ِ ِأنا رابع اإلسالم, : ِ ُ

                                                           
ِّ عتبة بن عبد السلمي أبو الوليد, صاحب النبي )٢٠( ُّ َُّ ,نزل الشام بحمص, وله أحاديث َ َّ

ِّوحدث عنه ولده حييى وغريه, تويف سنة   ).  هـ٨٧(َّ
ٍبترصف يسري ٣/٤٢١ سري أعالم النبالء , و٤٧/١٩٤ انظر تاريخ مدينة دمشق )٢١( ٍ ّ. 
 .١/٣٥٤, وشذرات الذهب ٦/١٥٠, وتاريخ اإلسالم ٣/٤١٦ سري أعالم النبالء )٢٢(
ٍ, بترصف يسري٤٧/١٨٨تاريخ مدينة دمشق  )٢٣( ُّ . 
ُعمرو بن عبسة بن خالد بن حذيفة, اإلمام األمري, أبو نجيح السلمي البجيل, وبجيلة   )٢٤( َ َُ ُ َ ُُّ ُّ ُّ ََ ِ ٍ َ

ِرهط من سليم, وهو ربع اإلسالم, وكان من أمراء اجليش يوم وقعة الريموك, ونزل  ُ ُ ُْ ٍُ ٌ
   .٤٦٠ −٢/٤٥٦انظر سري أعالم النبالء . َّمحص باتفاق, مات بعد سنة ستني للهجرة
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ِيدرى أهيام أسلم قبل صاحبهال َ ُّ َُ ْ ُ«)٢٥(. 
َّا تقدم يتبني أن العرباض كان أكرب الذين بايعوا النبي مم َ َّ ََ ََّ ُ َّ من بني سليم ٍ ْ َ ُ

َسنّا, وكان شيخا كبريا حيب أن يقبض, وك َ ُ ُّ ْْ ْ ً ً ً َان رابع اإلسالم  كام ذكرِ ِ ُ ِ ُوهذا يشري  . َ ُ
َإىل  أن العرباض بلغ املئة من الس ََّ َ ْ َنني, أو كاد أن يقرتب منهاِ َْ َ.  

ُقبيلته −٤ ٍالريب أن العرباض بن سارية السلمي البهثي من قبيلة سليم, : ُ ْ ْ ُ َ ََ ُ َّ َّ ُّ ِْ َِ ََّ
ٍوهبثة بطن  من سليم ْ ٌَ ُ ْ ُُ. 
َقال ابن عساكر ٍكان العرباض بن سارية من بني سليم بن منصور بن  «)٢٦(:ُ ْ َُ ُ َْ ُ ِ

َعكرمة بن خ َ ِ ْ ِصفة بن قيسِ  .»ُيالن بن مرض بن عَ
ُّوذكر ابن حزم األندليس  ٍ ٍوهؤالء بنو سليم بن منصور  «)٢٧():ه٤٥٦ت (ُ ْ َ ُ ِ

َبن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيالن بن مرض, وول َ ُْ ٍ َ ََ ِ ْ ُد سليم بن منصور هبثةِ َ ْ ُ ُِ ِ ْ َ ُ«. 
َوقال القلقشنْدي َ ُوهبثة «) ه٨٢١ت  (:ْ ْ َ بطن من سليم, ومن هبثة−ِّ بضم الباء −ُ ْ ُ ٍُ ْ ٌ 

ٍمجيع أوالده, وبنو سليم  ْ َُ َ قبيلة عظيمة من قيس عيالن, والنسبة −ِّ بضم السني −ُ ٌ ٌِ
ْإليه سلمي, وهم  بنو سليم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس, وكانت  ٍ َ َْ َْ ِ ْ ِ ٍِ ٍ َ َُ ٌّ ُ

ٍمنازهلم يف عالية نجد ِ ِبالقرب من خيرب, ومن منازهلم حرة سليم, وحرة النار, ُ ُ َُّ ُ َّ ََ َ ٍْ َ َ ِ 
ٌ ويف أفريقية منهم حي عظيم, وفيهم األب, ءوتيام , ُووادي القرى ُطال األنجاد, ٌّ ُ

                                                           

 .٤٧٣/ ٢ متييز الصحابة , واإلصابة يف٤٧/١٩٢انظر تاريخ مدينة دمشق  )٢٥(
 .١٩٣, ٤٧/١٨٩ تاريخ مدينة دمشق )٢٦(
ٍ بترصف يسري٢٦١نساب العرب ص  مجهرة أ)٢٧( ٍ , وانظر هناية األرب يف معرفة أنساب ُّ

  .٣٦٢, ٢٧١, ١٧١العرب ص 
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٩٨٣

ُواخليل اجلياد ُ«.)٢٨( 
ِالعرباض من بني سليم الذين سكنوا يف عالية نجد, وحرة سليم, وحرة ف ِ ٍَّ ُ َّ ٍُ َ

َالنار, ووادي القرى, وتيامء ُ     . 
ُإسالمه −٥ َالشك أن العرباض بن سارية ال: ُ َ ِ ٌّسلمي أبا نجيح صحايب َّ ٍ َّ َُّ
ٍ, أسلم قديام, هو وعمرو بن عبسة, وعتبة بن عبد, وغريهم من بني ٌجليل ُ َُ َ َ ُ ََ ً
ٍسليم ْ َ ُّإذ قال عتبة بن عبد السلمي. ُ َُّ ٍَ ُ ٍمن بني سليم  ٌونحن سبعةَّأتينا النَّبي «: )٢٩(ُ ْ َ ُ

ُأكربنا العرباض ِ ً بن سارية, فبايعناه مجيعاُ َُ َّفة, وكان من البكائني َونزل الص. »ُ َ َّ
َالذين أنزل اهللاُ فيهم ِ يف غزوة تبوك سنة تسع للهجرةَ ٍ َ:   َوال عىل الذين إذا ما

ِأتوك لتحملهم قلت ال أجد ما أمحلكم عليه تولوا وأعينُهم تفيض من الدمع  ْ َّ َ َ ُ َ ََ ُ ُ ْ َ ُ ْ ُْ ْ ِْ ِ ِ ِ َِ َّ ُ ْ َُ َ ُ َ
َحزنا أال جيدوا ما ينْفقون ُ ًِ ُ َِ َ ََّ  ]٩٢/التوبة[ .  

ْإن رجاال من املسلمني أتوا « )٣٠(: ِيف غزوة تبوك) ه٢١٣ت(ُقال ابن هشام  َ ً َّ
ٍ, وهم البكاؤون, وهم سبعة نفر من األنصار وغريهم من بني رسول اهللا  ُ َّ

ٍعمرو بن عوف ٍسامل بن عمري, وعلبة بن زيد أخو بني حارثة, وأبو ليىل عبد : ْ َ ْ ُ ُْ َ
َّن النجار, وعمرو بن احلامم بن اجلموح أخو ٍالرمحن بن كعب أخو بني مازن ب

                                                           

ٍ بترصف يسري ٣٦٢, ٢٧١, ١٧١ هناية األرب يف معرفة أنساب العرب ص )٢٨( ٍ ُّ. 
ٍبترصف يسري ٣/٤٢١, وسري أعالم النبالء ٤٧/١٩٤ انظر تاريخ مدينة دمشق )٢٩( ٍ ّ. 
, ٢٢٨/ ٨, وانظر اجلامع ألحكام القرآن ١٢٠−١١٩/ ٤ّة النبوية البن هشام  السري)٣٠(

 .٤٧٣/ ٢,  واإلصابة يف متييز الصحابة ٥/٦والبداية والنهاية 
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٩٨٤

ّاهللا بن املغفل املزين َبني سلمة, وعبد َّ اهللا بن عمرو  بل هو عبد:  وبعضهم يقول− ِ
ْ, وهرمي بن عبد−املزين ّوعرباض بن سارية الفزاري ٍاهللا أخو بني واقف, َ َ ْ ِ«. 

ِإىل خرب يف تفسريه, جاء فيه) ه٣١٠ت (ُّوأشار الطربي  ِ َّدثنا عبد اهللا ح «)٣١(:ٍ
ُبن الزبري, عن ابن عيينة, عن جري َُ ِج, عن جماهد يف قولهِ ٍ ٍ : ُتولوا وأعينُهم تفيض ِْ َ َُ ُ ْ ََ َّ

ًمن الدمع حزنا ﴾, قال َ َ َِ ْ ِّمنهم ابن مقرن, وقال سفيان: َّ ُمنهم عرباض : قال الناس: ُ
َبن سارية َوقال آخرون, بل نزلت يف عرباض بن سارية, وعن عبد. ُ ِ ِ ْ لرمحن بن ا َ

ِّعمرو السلمي ُّ ِّ وحجر بن حجر الكالعي)٣٢(ٍ ٍ ِدخلنا عىل عرباض بن :  قاال)٣٣(ِ ِ
ُسارية, وهو الذي أنزل فيه َ:ُوال عىل الذين إذا ما أتوك لتحملهم ْ ْ ََ ِ َِ ََ«. 

ِّالرب   وذكر قايض القضاة رسي الدين أبو الربكات عبد ) هـ٩٢١ت(َ
ُالبكائني يف غزوة تبوك يف شعر نظمه َ ٍ وال :  بأسامئهم, وهم الذين نزلت فيهمَّ

ُعىل الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت ال أجد ما أمحلكم عليه تولوا وأعينُهم  ُ ْ َ ُ ْ ْ َْ َْ َّ ُ ْ ََ ُ َ َِ ِ ِ ُِ َ ُ َ
َتفيض من الدمع حزنا أال جيدوا ما ينْفقون  ُ ًِ ُِ َ َِ َ َ َُّ ِ ْ َّ َ ]قال ]٩٢/التوبة , : 

ـــصحابة ســـبعة ٌأال إن بكـــاء ال َِّ َ َّ َ 
 

َلكـــ  ِوهنم قـــد فـــارقوا خـــري مرســـلِ َ ْ ُ َُ ِ ِ ْ 
 

ــة ســامل ــيىل وعلب ــو ل ــرو أب ٍفعم ُ َْ ُ ٌ ْ َ 
 

ــلمة  ــذا س ٌك َ ــلَْ ــن مغف ــاض واب ِ عرب َ ْ ُ ُ ِ 
 

                                                           

 .٤٢٢/ ١٤ تفسري الطربي )٣١(
ِّ هو عبدالرمحن بن عمروبن عبسة السلمي, ثقة, مرتجم له يف التهذيب)٣٢( ُّ ََ َ َ انظر تفسري . ٍ

 ) .١( حلاشية رقم , ا٤٢٢/ ١٤الطربي 
 ). ١( , احلاشية رقم ١٤/٤٢٢انظر تفسري الطربي . لكالعي, ثقة حجر بن حجر ا)٣٣(
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٩٨٥

ِّوذيل عليه والد البدر الغزي, فقال َِّّ ِ ُ: 
ٌكثعلبــة عمــرو وصــخر وديعــة ٌَ ٌْ ٍ َ ْ َ 

 

ُ بـن عمـرو وابـن أزرق معقـلُوعبد  ِ ْ َُ َ ٍ 
 

ُوذكر البدر الغزي  ُقال الشيخ الوالد «: ًا جاء فيهخرب) هـ١٠٦١ت (َ ُ ُكنت قبل
ُأن أقف عىل بيتي القايض عبد الرب قد استوفيت أسام ْ َْ ّ ِءهم, ونظمتها يف هذه األبياتَ ُ َ«: 

َويف الصحب بكاؤون بضعة عرش قد َ ََ ْ َ َْ ِّ َّ ِ 
 

ــا إذ فــارقوا خــري مرســل  ِبكــوا حزن َ ْ ُ َْ ْ ً َ َ ْ ََ 
 

ٍفمنهم أبو ليـىل وعمرو بـن عتمـة َ ُْ َ ُ 
 

ــلوصــ  ــع بمعق ــن ســلامن ورب ِخر ب ِ ْ ْ ِّ َُ َ ٍُ ْ 
 

ٍكـــذلك عبـــد اهللاِ وهــو ابــن أزرق ُ ُ 
 

ِكــذاك ابــن عمــرو ثــم نجــل مغفــل  َ ْ ُ َُّ ٍ ُ 
 

ـــامل ٌ ـــد وس ــن زيـ ــو اب ــة وه ٍوثعلب ُ ٌْ َ 
 

ــال هلــم جــيل  ــن عمــري يف مق ــو اب ٍه ٍ ْ ُ 
 

ٌأبــــو عليـــــة أو علبـــــة ووديعـــــة َ َْ ُْ ََ 
 

ِوباألجمد العرباض للعــد أكمـل  ْ ِّ ِ ْ ِ ِ)٣٤( 
 

ُكان عتبة بن عبد يقول« )٣٥(:َوقال ابن عساكر ٍ ُ ٌالعرباض بن سارية خري : ُ َ ُ ُ ِ
 .»ِبسنةِّمنِّي, سبقني إىل النبي 

ُوقد استعمل رسول اهللا  َالعرباض رسوال ً  إىل بني  −  وآخرين معه−َ
َسليم حني أراد اخلروج إىل فتح مكة, إذ قال ابن عساكر َّ َ ٍ َ ُبعث رسول « )٣٦(:ُ َ

َني أراد اخلروج لغزو مكة ح−اهللاِ َّ ِ َ َّ إىل بني سليم احلجاج بن عالط, ثم −َ ٍُ ِ َ َ َّ ٍْ َ
َهزي, وعرباض بن ساريةَالب َ َّ َْ ْ ِ ِ« . 

ُّكل ما تقدم ذكره من أخبار حول إسالم العرباض بن سارية يدل عىل  َ َُّ ِ ِ ِ ٍ ُ ُ َْ َّ
                                                           

 .١٠/١٤٣شذرات الذهب , و٢٢١− ١/٢٢٠بأعيان املئة العارشة  الكواكب السائرة )٣٤(
 .٧٨/ ٩, وانظر البداية والنهاية ١٩٦ −٤٧/١٩٥ تاريخ مدينة دمشق )٣٥(
 .٤٧/١٩٥ تاريخ مدينة دمشق )٣٦(
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٩٨٦

ُإسالمه املبكر, وعىل إيامنه برسالة اإلسالم, التي جاء هبا رسول َ ِ ِ ِ ِِ ,  اهللاِِّ
ِواستعامله رسوال لرسول اهللاِ ً ِإىل بني سليم وغريهم ٍ ْ ُ. 

ُمسكنه −١ ُ ِّلقد أشارت جل الروايات التي حتدثت عن سرية الصحايب :ْ ُِ ِْ َّْ ُّ
ِّاجلليل العرباض بن سارية السلمي َُّ َ ِ ِ ِ ِ  ِإىل انتقاله من احلجاز إىل الشام, ومنها إىل ِ

ِص وحولتها التي رقد فيهاِْمح َ ْ ُ ِشأنه يف ذلك شأن كثري من الصحابة الذين نزلوا  ,َ ٍ ُ ُ ُ
ًمحص إبان الفتح اإلسالمي, وسكنوها وماتوا ودفنوا فيها, وكانوا مجعا كبريا,  ً َِّ ِ َّ َ

 .)٣٧( ومنهم العرباض 
ُوقد تتبعت مسكن العرباض يف املظان التي وقفت عليها, فوجدهتا  ُ ُِ ِ  :كام ييلَ

ُنزوله يف الشام  − أ ٍذكر ابن سعد: ُ ُ ِ يف طبقاته َ َ أن العرباض )٣٨() هـ ٢٣٠ت(ِ ِ َّ
ِبن سارية السلمي, ويكنَّى أبا نجيح تويف يف الشام َ َّ ُِّّ ٍ ُ ََ. 

َونقل ابن عساكر عن أيب زرعة يف طبقاته , قوله فيمن نزل الشام من مرص َ َ َُ ُِ َ ُ َ)٣٩( :
ّالعرباض بن سارية السلمي, َُّ َ ُوعن احلاكم قوله ِ ُأبو نجيح العرباض : )٤٠(َ ِ َية ُبن سارٍ

ْالسلمي, من بني سليم َ َُ ُّ َ بن منصور بن عكرمة ُّ ِ ْ ِ ِ ِله صحبة مع رسول اهللا... ِ ٌ سكن ,َ
ِالشام, ونقل عن احلافظ يف الطبقة األو َ ُىل من األسامء املنفردة قولهَ َعرباض بن سارية «:َ ُ ُ

َنزل الشام ِ, وأشار إىل وفاته قال»َ ُّتويف العرباض بن سارية الس: َ ََ ُ ُ ِ  . )٤١(ُّلمي, يف الشامِّ

                                                           
ٍّ , الذين نزلوا محص من الصحابة زهاء أربعمئة صحايب  ٢/٦٤انظر تاريخ محص  )٣٧(

 .ًتقريبا, وقد يزيدون عىل هذا
 .٧/٤١٢ الطبقات الكربى )٣٨(
   .٤٧/١٩٠ تاريخ مدينة دمشق )٣٩(
 .٣٣٩/ ١٦, وانظر خمترص تاريخ دمشق ١٩٣/ ٤٧ تاريخ مدينة دمشق )٤٠(
ٍترصف يسري  ب١٩٩/ ٤٧ تاريخ مدينة دمشق )٤١( ٍ ُّ. 



 عبد الكايف املرعب.  د− ُّالعرباض بن سارية السلمي وحولة محص
  

٩٨٧

َونقل عن عروة بن رويم, عن العرباض بن سارية قوله ْ َ ََ ََ ِ ِِ ْ ُ ِْ ٍ َ َدخلت مسجد : )٤٢(ُ ُ
ِدمشق, فصليت فيه ركعتني َ ْْ َ ُ َّ َ. 

ِوأشار الذهبي إىل موت العرباض يف الشام, قال ِ ِ ِ َومات العرباض بن سارية « )٤٣(:ُّ ُ ُ ِ َ
ِالسلمي, أحد أصحاب الصفة يف الش َّ ُّ ِ ُ ُّ ِوذكر ابن األثري . »ِامُّ ُ ُ, وابن )٤٤() هـ٦٣٠ت(َ

َّ أن العرباض بن سارية السلمي مات يف)٤٥() هـ١٠٨٩ت(ِالعامد  ُّ َ ََّ َ َ الشام, وأشار ِ
َإىل أن العرباض بن سارية السلمي نزل الشام وسكن محص )٤٦()هـ٦٧٦ت(ُّالنووي  َ ََ َّ َُّ َ َِّ . 

ُ التي تقدم ذكرها جتمع عىل انتإذن الروايات ُ َ َقال العرباض بن سارية من ّ ِ ِ ِ
ٌاحلجاز إىل الشام, وموته فيها, لكن الشام كبرية, وأعامهلا كثرية ٌُ َ َّ ِ ِ ِ ِ. 

ِ نزوله يف محص الشام−ب َ ُ َوأشار ابن عساكر إىل أن العرباض بن سارية : ُ ََّ َُ ِ َ َ
ِالسلمي صاحب رسول اهللا  َ َّ ُّمن أهل الصفة سكن محص َ َ َ, وسمع أبا )٤٧(ُّ

َاحلسن بن ٍ سميع يقولِ ْ ِالعرباض بن سارية السلمي محيص, ونقل عن حممد بن :ُ ِ َِّ ُّ َُّ ٌّ َ ُ ُ
َمنزل العرباض بحمص عند قناة احلبشة: ٍعوف َ ََ ِ ِ ُ)٤٨(.  

ُّوذكر النووي ّ وابن منظور, واملزي, والذهبي, والصفدي,َ ُّ ُُّ ِ ُ, وابن كثري, وابن ٍُ ٍُ
َحجر, والسخاوي أن العرباض بن سارية أبا  ََّ َُّ ِ َنجيح سكن محص, ومنهم من ٍ َ َ ٍ

                                                           
 .٣٣٩/ ١٦ , وانظر خمترص تاريخ دمشق ١٨٨ −٤٧/١٨٧  تاريخ مدينة دمشق )٤٢(
 .١/٣٦ , ودول اإلسالم ١/٧٥ العرب يف خرب من غرب )٤٣(
 .٤/١٥٠ الكامل يف التاريخ )٤٤(
  .١/٣١٣ شذرات الذهب )٤٥(
  .١/٣٠٤ هتذيب األسامء واللغات )٤٦(
  .٢/٦٣ر تاريخ محص  , وانظ١٨٢/ ٤٧ تاريخ مدينة دمشق )٤٧(
ٍ بترصف يسري ١٩٢ −١٩١/ ٤٧ تاريخ مدينة دمشق )٤٨( ٍ ُّ. 
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َسكن محص عند قناة احلبشة: )٤٩(َقال َ َ ََ ِ. 
ًتقدم ذكره نرى أن العرباض نزل الشام, ثم رحل إىل محص ليسكن شطرا  ّامم ََّ َ َُ ََّ َُ ِ ّ

ُمن حياته فيها, ثم انتقل إىل حولتها, لريقد فيها إىل يومنا هذا, شأنه يف ذلك شأن  ُ ُ َ ِ َِ َّ
ِكثري من صحابة رسول   .َ الذين سكنوا محص  ورقدوا فيهااهللاٍ

َ نزوله يف حولة محص−ج ْ ُ ُِ َونقل ابن عساكر : )٥٠(ُ ُ ِن نزل محص من الصحابة َّمعَ َِ َ َْ
ِالعرباض بن سارية السلمي, ويكنَّى أبا نجيح, ومنزله يف احلولة: جاء فيه َِ ُْ ُ ُ ُُ ُّ ٍُّ َ , وذكر )٥١(ُ

ُّياقوت احلموي  ُخربا نقله عن  )٥٢()هـ ٦٢٦ت(ُ َ ٍالصمد بن سعيد يف  القايض عبدً
ُّكان العرباض بن سارية السلمي: تاريخ محص, قال ُّ َ ُ ُ َيسكن حولة ِ ٍيف قرية , َمحص ُ

ُيقال هلا ُ, وولده هبا إىل اليوم)٥٣(مريمني: ُ ُّوأشار املزي. ُ َ إىل من نزل محص من )٥٤(ِ َْ َ
ٍالصحابة العرباض بن سارية السلمي, ويكنَّى أبا نجيح, ومنزل ّ ُّ َ  .ِه يف احلولةِ

                                                           
 .١٩/٣٥٦, والوايف بالوفيات ١٩/٥٥٠ انظر  هتذيب الكامل )٤٩(
ِ احلولة بالضم ثم السكون)٥٠( َّ ِّ َاسم لناحيتني بالشام, إحدامها من أعامل محص, ثم من : ُُ ْ ِ ِ َّ ٌ

َأعامل بارين بني محص وطرابلس, واأل َ َْ ِ َخرى كورة بني بانياس وصور من أعامل دمشق ِ ِ َ ْ ُ َ ٌ
ٍذات قرى كثرية  ً  ٣٢٤−٢/٣٢٣انظر معجم البلدان . ُ

ٍ بترصف يسري ١٩١/ ٤٧ تاريخ مدينة دمشق )٥١( ٍ ُّ. 
 .٣٢٤−٢/٣٢٣ معجم البلدان )٥٢(
ِ مريمني قرية من أعامل محص,ثم من أعامل احلولة,  تقع بالقرب من احلولة غريب قرية )٥٣( َّ

انظر . يف  الشامل الغريب منها) كم٣٥( ها, وهي قريبة منها , وتبعد عن محص كفرال
 .٥٣جدول املسافات للقطر العريب السوري ص

 .١٩/٥٥٠ هتذيب الكامل )٥٤(
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ِالصمد بن سعيد يف تاريخ  عن القايض عبد )٥٥(ُّونقل ياقوت احلموي ٍ ِ
ٍمحص, قال أمحد بن حممد َّ ُ ِسألت أبا معاوية السلمي عن مسجد عرباض بن : َُ ِ ِ ِ َّ ُّ َ ُ

ِّسارية السلمي, فقال ُّ ُمنزله خارج محص يف قرية من قرى محص يقال هلا : َ َ ُُ ُ
ُمريمني, وولده هبا إىل الي  .ومُ

ًوذكر املزي خربا جاء فيه ُّ ُّقال أمحد بن حممد بن عيسى البغدادي «: )٥٦(ِ ُ ٍُ َّ ُ
َصاحب تاريخ احلمصيني ِ َسألت عن منزل العرباض, فقيل يل عند قناة احلبشة, : ُ َ َ َ ِ ِ ُ

ًوذكر أن له منزال بمريمني, وولده هبا إىل اليوم َّ َ. 
ِومريمني من أعامل محص ثم من أعامل احلولة, إذ ِ َّ ّ العرباض يرقد يف رشقي َ ُ ُ

ُمريمني يف بلدة كفرالها وهي من احلولة أيضا, ومسجده ومقامه فيها إىل اليوم ُ ً ِ. 
ِ مسجده ومقامه يف احلولة−د ُ ُ ُُ ُّيرقد العرباض بن سارية السلمي أبو : ُ ُّ َ ُ ُ ُ
َّيف مقامه الذي يتوسٍنجيح ِط سهل بلدة كفرالهاِ َ ِ احلولة ت وهي إحدى بلدا,ُ

ٍرشقي مريمني, واملقام يقع بالقرب من رسمًواقعة  ِ ُ َ ُ دارس عفا عليه الدهر, ّ ٍ
ْيدعى  ُ ويدل هذا الرسم عىل أن املنطقة كانت مأهولة بالسكان منذ )٥٧(»جورجيا«ُ ً َ ِّ ْ ُّ

َزمن بعيد, وبجانب املقام مصىل صغري بني باحلجارة البازلتية الزرقاء, وعىل  ُ ٌ ٍ ٍ
ُإحدى زوايا املصىل شاخصة كت ٌ ِمسجد الصحايب اجلليل العرباض بن ( َب عليها َّ ِ ْ ِ

ُوسكان منطقة احلولة توارثوا اسمه ولقبه كابرا عن كابر, إذ يدعى ). َسارية  ُ َ ٍُ ً َ َُ ِ ِ َّ

                                                           

 .٥/١١٩ معجم البلدان )٥٥(
ٍ بترصف يسري ١٩/٥٥٠ هتذيب الكامل )٥٦( ٍ ُّ. 
ُ مل أقف عليه يف مظان البلدان التي عدت إليها)٥٧( َّ ْ. 
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ُ, وعىل مقربة من املقام, من الناحية اجلنوبية, تقع قناة )الشيخ الفارس( عندهم  ُ ِ ٍ
ِّماء تصب يف سد الرستن, وهي من روافد هنر الع ُّ ِايص, والسيام يف فصل الشتاء, ٍ َّ

ِوأحسب أن هذه القناة قناة احلبشة التي حتدث عنها املؤرخون وأصحاب السري  ُ َ ُِّ ََ ََّّ ُ َِ َ
ِوالرتاجم, وسبقت اإلشارة إليها  .واهللا أعلم ,ِ

ُ وحيد مقام العرباض من اجلنوب بلدة تلدو, ومن الشامل الغريب قرية  َ ُ ُّْ ِ ِ َ
ّكفرالها ومريمني, ومن الرشق قرية طلف, وهي من ُتلذهب, ومن الغرب بلدة  ُ َ

 .َأعامل حمافظة محاة
ُأوالده −٢ َّمل تذكر املظان التي وقفت عليها أوالدا للعرباض إال أم :ُ ُ ِ ً ُُّ ِ
ِ التي كانت راوية من راويات احلديث, روت عن أبيها العرباض )٥٨(َحبيبة ْ ِْ ً

ُّهب بن خالد احلميص,ٍ وروى عنها أبو خالد و,للهجرة) ٧٥(َّاملتوىف سنة  ٍ ُ ُ)٥٩( 
ُّوذكر املزي. ُّوروى هلا الرتمذي ِّأن أم حبيبة بنت العرباض بن سارية السلمي  ِ ََّ َ َِّ ِ َ

ُروت عن أبيها العرباض بن سارية السلمي وروى عنها أبو خالد وهب بن  ُ ٍ ِّ َ ِ ِ ْ
ُّخالد احلميص, ًوروى هلا الرتمذي, وقد وقع لنا حديثها عاليا جدا, أخرب ٍ ً ُ نا به ُّ

َأبو إسحاق بن الدرجي, قال أنبأنا أبو جعفر الصيدالين, قال أخربنا أبو القاسم  ُّ ٍ ُ َ
ٍالطرباين, قال حدثنا أبو مسلم, قال حدثنا أبو عاصم عن وهب أيب خالد, قال  ٍ ٍ ُ َّ َ ُّ

                                                           
, وأعالم ٧/٤٧٧, وميزان االعتدال يف نقد الرجال ٣٥/٣٣٧هتذيب الكامل انظر  )٥٨(

 .١/٢٤٢النساء 
ِ وهب بن خالد احلميص, روى عن أسد بن وداعة وأيب سفيان وأم حبيبة بنت )٥٩( َ َِّ ُّ

ُالعرباض بن سارية, وروى عنه أبو عاصم النبيل, سمعت أيب يقول ذلك ٍ انظر . َ
 .٩/٢٤اجلرح والتعديل للرازي 
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َّحدثتنا أم حبيبة بنت العرباض بن سارية عن أبيها أن النبي َُّ َِ ِ ُ ْ َّ:  َهنى يوم خيرب َْ
ِ ذي ناب من السبع وعن كل ذي خملب من الطري وعن املـُجثمةِّعن كل َِ ََّّ َ ُِ ٍ ٍَ ِّْ , وأن )٦٠(ِ

َأنَطْوُي َ حتى يضعن ما يف بطوهنن)٦١( احلباىلْ ْ َ)٦٢(. 
ِا تقدم نرى أن أم حبيبة روت حديث رسول اهللاّمم َ َ َّْ َّ ُ َّ ,عن أبيها العرباض ِ ْ ِ

َوكانت روايتها للحديث عالية كام ذكر ُ ً ِ ُ َّداد سرية العرباض وضوحا كلام وتز. ْ ً ِ ُ ُ
ِوقفنا عىل يشء جديد يتعلق بمسرية حياته من زهد وورع وغريه ٍ ِ ِ ٍِ ٍ َّ ٍ. 

ُزهده وورعه −٣ ُ َ ُ َْ ُ ٍ الريب أن العرباض بن سارية السلمي أبا نجيح:ُ َّ ُّ َ ََّ ََ  كان 
ٌزاهدا ورعا, ترك الدنيا وزخرفها, وأيقن أن عرضها يسري َ َ َُ َُّ َ ً ًَ ْ َن عساكر, َوأشار اب. َ ُ

ُوابن منظور, والذهبي, وغريهم ُ ُّ ٍ ِإىل يشء من زهده وورعه, ُ َِ َ ُ َ إذ نقلوا عن ٍ
ُالعرباض قوله َ َلوال أن يقال«: ِ ُفعل أبو نجيح ألحلقت مايل بسبله, ثم حلقت : ْ َُّ ُِ ِ ُ ٍ َ
َلبنان, فعبدت اهللاَ حتى أموتًواديا من أودية  ُّ َ«.)٦٣( 

ِّأي أراد أن يوزع ماله ويفر ُ ُ ََ ُقه ِّ ًيف سبيل اهللا, لكنَّه خيش أن يكون ذلك طريقة َ َ َ ُ
ِتلتزم وحتتذى من بعده َ َ ُْ َُ ِوهذا رضب من الزهد يف الدنيا ,ُ ٌ. 

                                                           

ُ املجثمة)٦٠( انظر . ًهي احليوان املصبور, ينصب ليكون هدفا للنبل والسهام حتى املوت: َّ
 . بترصف يسري ) جثم (اللسان 

 .يف رواية أخرى السبايا, أي سبايا احلرب )٦١(
 .٣٣٧/ ٣٥, وهتذيب الكامل ٢/١٤٧انظر املستدرك عىل الصحيحني للحاكم  )٦٢(
سري أعالم النبالء , و١٦/٣٤٢خمترص تاريخ دمشق و ,١٩٨/ ٤٧تاريخ مدينة دمشق  )٦٣(

 .٢/٢٥٧التحفة اللطيفة يف تاريخ املدينة الرشيفة , ٤٢٢−٣/٤٢١
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ًوذكر ابن عساكر, وابن منظور, والذهبي, وغريهم أيضا خربا عن  ً ُ ُ ُّ َ ٍَ ُ ُ
ِالعرباض َ يدل عىل ورعه, إذ قال فيهِ ًأعطى معاوية املقداد محارا من « : ُِّ ِاملغنم, َُ

َالعرباض بن ساريةفقال له  ُ ُما كان لك أن تأخذه, وما كان ملعاوية أن يعطيكه, : ُ َ ْ ُ َُ َ َ ُ َ
ُكأين بك يف النار حتمله عىل ع ُِّ ُ ِ ُنُقك أسفله أعاله, فردهَ َّ ُ ُ ُ َ ُوكان العرباض من . »ِ

َّأعيان الصفة َ ومن البكائني الذين أنزل اهللاُ فيهم)٦٤(ُّ َّ)٦٥( :إذا ما َوال عىل الذين 
ِأتوك لتحملهم قلت ال أجد ما أمحلكم عليه تولوا وأعينُهم تفيض من الدمع  ْ َّ َ َ ُ َ ََ ُ ُ ْ َ ُ ْ ُْ ْ ِْ ِ ِ ِ َِ َّ ُ ْ َُ َ ُ َ

َحزنا أال جيدوا ما ينْفقون  ُ ًِ ُ َِ َ ََّ]وذلك يف غزوة تبوك,  ]٩٢/التوبة    . 
ِمثل هذه اآلثار وغريها التي وردت عن العرباض تدل عىل ورعه وزهد ِ ِْ ُ ُّ ِ ْ ِ ِه, ِ

َدا, وسنُّوا عيل الرتاب سنِْأحلدوا يل حل« :َّوالسيام أنه أوىص, فقال َّ , وال جتعلوه اً
ِ, وهذا شأن الزهاد والورعني الذين رغبوا عن الدنيا وملذاهتا وزخارفها)٦٦(»ًرضحيا ِِ َّ ّ ُّ. 
ُجهاده يف سبيل اهللا −٤ َالشك أن العرباض شارك رسول : ُ َ َ َّ  بغزواته اهللاَّ

ُ شأنه شأن أصحاب رسول اهللا الذين خرجوا معه جماهدين فاحتني ِوفتوحاته, ُِ ِ ُ

                                                           
 ,  ودول ١/٧٥, والعرب يف خرب من غرب ١٩٤, ٤٧/١٨٢ انظر تاريخ مدينة دمشق )٦٤(

 .٤٧٣/ ٢, واإلصابة يف متييز الصحابة ٣/٤١٩, وسري أعالم النبالء ١/٣٦اإلسالم, 
, وسري أعالم ٢٢٨/ ٨, و اجلامع ألحكام القرآن ٤٧/١٨٦ظر  تاريخ مدينة دمشقان )٦٥(

 .٤٧٣/ ٢, واإلصابة يف متييز الصحابة ٩/١٣, و ٥/٦, والبداية والنهاية ٣/٤٢٠النبالء 
ُسننت  و. ١٦/٣٤٢, و خمترص تاريخ دمشق ١٩٨ /٤٧ انظر تاريخ مدينة دمشق )٦٦( ْ ّ

ًبا سهالْأي صببته عىل وجه األرض ص: َالرتاب ً  حديث عمرو بن العاص عند ويف. ّ
ُّالشق وسط القرب, : الرضيح , و)سنن(انظر اللسان . »اَُّّفسنوا عيل الرتاب سن«: موته َّ

 ).رضح(انظر اللسان . ُواللحد يف اجلانب 
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ِرافعني راية اإلسالم, والعرباض يروي لنا حديثا وهو يف تبوك مع جيوش  َ ً َُ
ِكنت ألزم باب رسول اهللا «:)٦٧(ِالفتح, إذ قال َ ُ ُ  يف احلرض والسفر, فرأينا ليلة ً َِ َّ َِ َ

ِونحن بتبوك, وذهبنا حلاجة, فرجعنا إىل ْ وقد تعشى ومن  منزل رسول اهللاَ ََ َّ
ِعنده من أضيافه, ورسول اهللا ِ ِ ُ َ يريد أن يدخل يف قبته, ومعه زوجته أم سلمة َ َ َ َُّ َُ ُ َُّ ُِ

ُبنت أيب أمية, فلام طلعت عليه قال ُْ ََّ َّ ُأين كنت منذ الليلة? فأخربته, فطلع جعال : َ ُ َ ُ َُ ِ ُ َ
ُّبن رساقة, وعبد اهللاِ بن مغفل املـُزين َ َّ َُ ِ, فكنّا ثالثة, كلنا جائع يعيش بباب رسول ُ ُ ٌ ُّ ً

َ البيت, فطلب شيئا نأكله, فلم جيده, فخرج إلينا, َفدخل رسول اِهللا. اهللاِ  ُ ُ َْ ُ ُ ً َ
ِيا بالل, هل من عشاء هلؤالء النَّفر? قال: ًفنادى بالال َ ِّال, والذي بعثك باحلق, : ُ َ

َلقد نفضنا جربنا, ومحتنا ُ ُ َْ ُُ َنظر عسى أن جتد شيئا? فأخذ اجلرب ا: , قال)٦٨(َ ُ ُ ً َ
َّينفضها جرابا جرابا, فتقع التمرة والتمرتان حتى رأيت بني يديه سبع مترات, ثم  ٍْ َ ً ًَ ُُ ِ ُ ِ ِ ُ

ِدعا بصحفة, فوضع فيها التمر, ثم وضع يده عىل التمرات, وقال ٍُ َ َ ْ ََ َّ كلوا بسم «: َ
ُ, فأكلنا, فأحصيت أربعا ومخسني مترة أكلتها»اهللا ً ً ُ َ, أعدها, ونواها يف يدي ْ ُّ

ٍاألخرى, وصاحباي يصنعان ما أصنع, وشبعنا, وأكل كل واحد منّا مخسني  ُّ َ ُ َِ
ُمترة, ورفعنا أيدينا فإذا التمرات السبع كام هي, فقال ُ ُبالل, ارفعها يف  يا«: ً

ُجرابك, فإنه ال ًيأكل منها أحد إال هنل شبعا ّ َ ِ َ ٌُ«. 
ّاض وهو يف تبوك, يتبني لنا أنه كان يف ِ هذا احلديث الذي رواه العربمن َّ ُ

ًجيش الفتح جنْديا غازيا فاحتا مقاتال رافعا راية اإلسالم عاليا, هو وسائر  َ ً ً ً ًً ّ ُ
                                                           

 .١٩٧ −٤٧/١٩٦ انظر تاريخ مدينة دمشق )٦٧(
ُاحلمت )٦٨( ُ ُمجع محيت, وهي النحي والزق الذي يوضع : ُ ّ ّ  ) .محت(اللسان . ُفيه السمنَ
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َ, ومن نزوله الشام, ثم انتقاله إىل محص, ووفاته يف أصحاب رسول اهللا َّ
ُّحولتها, نستدل عىل مشاركته يف جيوش الفتح اإلسالمي ُّوذكر الطربي. ِ ً خربا َّ

ِشهد الريموك ألف من أصحاب رسول اهللاِ «: )٦٩(جاء فيه ِ ٌ َ َ فيهم نحو مئة من , 
ُأهل بدر, وكان أبو سفيان يسري فيقف عىل الكراديس, فيقول ِ ُ ُ ّاهللا اهللا إنكم : ٍ

َّ العرب, وأنصار اإلسالم, وإهن)٧٠(ُذادة ُ ِم ذادة الروم وأنصار الرشكِ ُ ُّ َوأشار . »ُ
ّالذهبي إىل أن  َعمرو بن عبسة, كان من أ«)٧١(ُّ َ َ َْ ََ ِمراء اجليش يوم وقعة الريموكَ َ ِ ِ« .

ُّوالعرباض وعمرو بن عبسة سواء, أسلام معا مع رهط من بني سليم, وكان كل  ٍَ ْ ُُ ٍُ ً َ ُ
ِأنا رابع اإلسالم, اليدرى أهيام أسلم قبل صاحبه: )٧٢(ٍواحد منهاميقول َ ُّ َ ْ وكالمها . ُ

َنزل الشام ثم سكنا محص, وم ّ  .اتا ودفنا فيها ويف أعامهلاَ
ّهذا الذي تقدم يدل عىل أن أصحاب رسول اهللا  ُّ َ َّ ّخرجوا من اجلزيرة العربية

ِّمع جيوش الفتح إىل خمتلف بقاع العامل العريب واإلسالمي غازين فاحتني نارشين  ِّ
ٌاإلسالم, والعرباض واحد من هؤالء األصحاب رضوان اهللا عليهم أمجعني ُ ِ َ. 

ُروايته −٥ ِ حلديث رسول اهللاِ ُ ِ : ُّعد العرباض بن سارية السلمي من َ ُ ُ َُّ
ِالصحابة األوائل الذين رووا احلديث عن الرسول  َ َ ِ إذ جعله الذهبي من ,ُّ ُ َ

                                                           

 .٣/٣٩٧ تاريخ الطربي )٦٩(
 ).  ذود (انظر اللسان . ٍمجع ذائد , وهو احلامي والدافع عن بالده وغريها:  ذادة)٧٠(
 .٢/٤٥٧ سري أعالم النبالء )٧١(
ّمل يصح أن : ُّ, وسري أعالم النبالء,  إذ قال الذهبي٤٧/١٩٢ انظر تاريخ مدينة دمشق )٧٢( َّ

 .٣/٤٢١.أنا رابع اإلسالم: لَالعرباض قا
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ِالطبقة األوىل من املحدثني الذين رووا حديث رسول اهللاِ  َ َ ِّ ِ ,وذكر ابن عساكر ,َ َُ
ُّوابن منظور, واملزي, والذهبي, والصف ُّ ُِ ٍدي, وابن كثري, وابن حجر, ٍ ُ ُ ٍُّ

ِّوالسخاوي, أن العرباض بن سارية السلمي روى عن النبي  َّ َ ََّ َُّ أحاديث, وعن َ
ِأيب عبيدة بن اجلراح َّ ِ َ ْ ُ,  وروى له اإلمام أمحد)٧٣(ُ ِ, وأصحاب السنن األربعة)٧٤(ُ ِ ُّ ُ .

ِّومن األحاديث التي رواها العرباض عن النبي ُ ِ ِأنه ُ َ فوعظ اهللاِ ُ خرج رسول َّ
َالناس, ورغبهم, ورهبهم, وحذرهم, وقال ما َّ َ َ ََّ َشاء اهللاُ أن يقول, ثم قال َّ ََّ َ:)٧٥( 

َاعبدوا اهللاَ, وال ترشكوا به شيئا, وأطيعوا من واله اهللاُ أمركم, وال« َُ َّ ً ِ ْ َتنازعوا األمر  ُ ِ ُ
ِّأهله, ولو كان عبدا حبشيا, وعليكم بام تعرفون من سنّة نبي َّ ُِ ً ً َ ِكم, واخللفاء َ

ِّوعضوا عليها بنواجذكم باحلقِّالراشدين املهدين,  ِ ُّ«. 
ُوحدثنا عبد َّحدثني أيب حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا ثور بن يزيد حدثنا  )٧٦(اهللاَِّ َّ َ َّ ُ َّ َِّ َ ْ ُ َُ ْ َُ ٍ ِ ِ ْ

                                                           

خمترص تاريخ , و٤٧/١٨٢تاريخ مدينة دمشق , و٣٩ِّ املعني يف طبقات املحدثني ص)٧٣(
/ ٣سري أعالم النبالء و,  ٥٥٠/ ١٩هتذيب الكامل و, ٣٤٠−٣٣٩/ ١٦دمشق 
 .١٩/٣٥٦الوايف بالوفيات , و٤١٩

 .١٣/ ٩ أي أمحد بن حنبل, انظر البداية والنهاية )٧٤(
, والرتمذي برقم )٤٦٠٧(, وأبو داوود يف السنن برقم ٤/١٢٦ُأمحد يف املسند  أخرجه )٧٥(

ِّ يف املقدمة, وانظر )٤٢(, وابن ماجة برقم ١/٤٤ارمي يف العلم, والد) ٢٦٧٦(
 . ٣٣٩/ ١٦ , و خمترص تاريخ دمشق ٤٧/١٨٣تاريخ مدينة دمشق 

ِّحدثني والضعفاء , وانظر كتاب املجروحني من امل٤/١٢٦ُ أخرجه أمحد يف املسند )٧٦(
, وخمترص تاريخ ١٨٦ −٤٧/١٨٥, وتاريخ مدينة دمشق ١٠−١/٩واملرتوكني

 .٢١/٢٧٨َ,والتمهيد البن عبد الرب٣/٤١٩, وسري أعالم النبالء ٣٣٩/ ١٦دمشق 
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َخالد بن معدان قال َ ُْ َ ِ ُحدثنا عبد الرمحن ِبن عمرو السلمي وحجر بن : َ ْ ُ َ ُُ ُّ ُّ ٍْ َ ُ َحجر قاالََّ َ ٍ ْ ْأتينَا : ُ َ َ
ْالعر ِ َّباض َبن سارية وهوممن ْ ِ َ َ َ َِ َنزل فيه َ َ َُوالعىل الذين إذاما أتوك لتحملهم قلت الأجد َ َِ َ ََ ََ ْ َ َُّ ْ ُ ْ ْ َ َِ ِ َِ 

ْما أمحلكم عليه ُ ُ ِ ْ َ ]ِفسلمنَا وقلنَا أتينَاك زائرين وعائدين َومقتبسني َفقال  ,]٩٢/التوبة ِ ِ ِِ َ َْ ُ َُ ْ ََ َ َ ْ ََ َِ َ َ ْ َّ
ّرباض صىلِع ٌ َ ً الصبح ذات يوم ثم أقبل علينَا فوعظنَا موعظة بليغة رسول اهللاَِّ  ِ بنَاْ ً َ َ َ ْ ُ ََ ٍِ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُِّ َ ََّ ََ َ َ َ

ٌذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل ُ ْ َ ِْ َ ُ ُ َ َُ َ َ ُ ُْ ِْ ُيا رسول اهللاَِّ كأن هذه موعظة : َ َ َِّ ْ َ ُ ََ
ْمودع فامذا تعهد إلي َ ْ ِّ ََ ِ ُ َ َ ََ ًأوصيكم بتقوى اهللاَِّ, والسمع والطاعة, وإن كان عبدا «: نَا? فقالٍُ َّ ْْ َ َ ََ َِ ِ ْ َّ َ ِ ُ

ِحبشيا, فإنه من يعش منْكم بعدي فسريى اختالفا كثريا, فعليكم بسنَّتي, وسنَّة  ِ ِ ِ ِ ُِ ُ ْ َ َ َْ ْ َ َ ُ َ َُ َُ َ ً ً ََ َ ْ َ ْ َّ
َاخللفاء الراشدين امل َْ ُِ ِ َّ ِ َ ُّهديني, فتمسكوا هبا وعضواَ َ ََ ِّ َّْ ِ عليها بالنَّواجذ, وإياكم وحمدثات ِ َِ َ ْ ُ َ َّ َ َْ ُ ِ ِ ِ

ٌاألمور,ِ فإن َكل حمدثة بدعة, وكل بدعة ضاللة ٌ َ َّ َّ ََّ ُ َُ َ َ ْ ٍُ ٍْ ْ َِ َِ ُ ُ«. 
ِا تقدم نرى أن العرباض روى أحاديث كثرية عن الرسولّمم ً ََّ ََّ َ منثورة يف مظان , ِّ ً

ٍاحلديث, وروى عنه أصحاهبا بسند متصل إىل النّب َّ ٍ ُِ ِ, والبد من الوقوف عىل رواة ِّي ُ ُ َّ
ًالعرباض, حتى تغدو هبم روايته للحديث النّبوي واضحة جلية ًّ َ ِّ ُ َِ ُِ ُ َّْ ِ ْ. 

ِالذين رووا عن العرباض احلديث النبوي الرشيف −٦ ّالشك فيه أن  مما: َ َّ
ِالعرباض بن سارية كان من الطبقة األوىل من املحدثني, روى عن الرسول  ِّ ِ َ َ َ 

َ وروى عنه مجع من رواة احلديث النبوي, إذ أشار ابن عساكر, َأحاديث, َُ ٌ ْ َ
ِوالذهبي, وابن حجر, والسخاوي, إىل الذين رووا عنه حديث رسول اهللاِ  َ َ ُّ ٍُ ُّ إذ ,

ُّأبورهم أحزاب بن أسيد السمعي, وأبو أمامة الباهيل,: روى عنه ُ َ َّ ُْ ْوجبري بن  ِ َ ُ
ْنفري, وحبيب بن عبيد, وحجر ب ُ ْ ٍَ ُ ْ َ ُّن حجر الكالعي, وخالد بن معدان,ُ ٍ ْ وسعيد  ُ

ُبن هانئ اخلوالين, وسويد بن جبلة, ورشيح بن عبيد, وعبادة بن أيب أوىف  ُْ َ َْ ُ
ّالنُّمريي, وعبد ُّوعبد الرمحن بن عمرو السلمي, وعبد الرمحن  األعىل بن هالل, ْ ُّ
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ّبن ميرسة أبو سلمة احلرضمي, وعبد َ األسود اهللا بن أيب بالل, وعمرو بن  ْ
ِواملـُهارص بن حبيب, وحييى بن أيب املـُطاع, وأم حبيبة بنت العرباض ,الكندي ُ َ ُّ ُ ِ .

َوروى عن العرباض غري هؤالء كام ذكر ُ ُ.)٧٧( 
ُوفاته  −٧ ُ: َّأمجعت جل املظان التي ترمجت للعرباض بن سارية عىل أن َ ِِّ ِ ْ ُّْ ُ

ِوفاته وقعت يف سنة  ْ ُ َيف محص الشام, إذ ذكر ا) هـ٧٥(َ ِ ٍبن عساكر, وابن منظورَ ُ َُ ,
ِواملزي, والذهبي, والصفدي, وابن كثري, وابن حجر, والسخاوي, وابن العامد,  ُِ ُّ ُ ُ ُّ ٍُّ ٍ ُّ

ِوغريهم أن العرباض بن سارية السلمي تويف يف محص الشام سنة  َ ََ َّ ُِّّ ُ َ ََّ ُ  )٧٨( ).هـ٧٥(ُ
ِومن تتبع سرية العرباض خلصت إىل أنه صاحب رسول ُ َ َ ُ ْ َُّّ ُ َ َ ِ ِ ُ وغزا معه  اهللاِِ

ِوروى حديثه, وعاش يف عهد اخللفاء الراشدين, وأمىض شطرا من حياته يف  ً ْ َِ َ ُ
ِعهد الدولة األموية, وسكن محص الشام التي هي من املدن القديمة احلديثة  ِ ِ َ َ َّ ُ
ِاحلية يف التاريخ, إذ تواىل عليها أقوام كثريون من اجلبارين وغريهم قبل اإلسالم  َ ِ ّ ََّ ٌ ِ

ٌه, وأمها وزارها وسكنَها احلكامء والعباقرة ونزل فيها مجع كثري من َوبعد ٌ َُ ُ ُ َ َّ
ْالصحابة يف أيام خلت َ َ ٍ ْ, وهذا العربا)٧٩(ِ ُّ بن سارية السلميضِ َُّ َ ُ واحد من هؤالء ِ ٌ

ِالصحابة الذين نزلوا محص, ورقد يف حولتها َِ ُ ََ. 
                                                           

, والتحفة ٢/٤٧٣, واإلصابة يف متييز الصحابة ٤١٩/ ٣ انظر سري أعالم النبالء )٧٧(
 .٤٧/١٩٨تاريخ مدينة دمشق  , و٢/٢٥٧فة اريخ املدينة الرشياللطيفة يف ت

سري أعالم النبالء , و٥٥٠/ ١٩هتذيب الكامل , و٤٧/١٩٨تاريخ مدينة دمشق  )٧٨(
, ودول ٤٦عالم, ص , واإلعالم بوفيات األ١/٧٥, والعرب يف خرب من غرب٣/٤٢٢

 .١٩/٣٥٦الوايف بالوفيات , و ١/٣٦اإلسالم 
ًعامهلا زهاء أربعمئة صحايب تقريبا  ورقدوا ِ وصل عدد الصحابة الذين نزلوا محص وأ)٧٩( ٍّ َ

  .٢/٦٤انظر تاريخ محص . فيها
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 املصادر واملراجع
 .م١٩٧٩, ٢ العراق,ط−, بغدادم هارونالسال بن دريد, تح عبد الاالشتقاق −١
 ,١ط ّبار زكار,اجل احلميد مراد, وعبد  تح رياض عبد,لذهبي لم بوفيات األعالماإلعال −٢

 .م١٩٩١ دار الفكر دمشق
َّ أعالم النساء يف عاملي العرب واإلسالم, تأليف عمر رضا كحالة, مؤسسة الرسالة, −٣

 .م٩,١٩٨٩ط
 .هاين, دار إحياء الرتاث, بريوت  األغاين, أليب الفرج األصف−٤
 .نا تح حمي الدين عبد احلميد, قم إير,أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك, البن هشام −٥
 .أمحد أبوملحم/ بن كثري, دار الكتب العلمية, بريوت لبنان تح دالبداية والنهاية ال −٦
 .الكويت  ,اجّلزبيدي تح عبد الستار أمحد فرتاج العروس من جواهر القاموس ل−٧
 دار ي,عمر عبد السالم تدمر. تح د لذهبي,ل, تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم −٨

 .١م, ط١٩٨٧ −هـ ١٤٠٧ بريوت −بنان, لالكتاب العريب
 .م ١٩٨٤, د, نرشته مطرانية األرثوذكسيةعيسى أسعومنري اخلوري , لـتاريخ محص −٩

ِّر فليب حتي, ترمجة الدكتور كامل اليازجي, دار  للدكتوة ولبنان وفلسطنيَتاريخ سوري−١٠
 .م ١٩٥٨الثقافة بريوت, 

 أليب جعفر حممد بن جرير الطربي, تح حممد )تاريخ الرسل وامللوك (تاريخ الطربي  −١١
 .٣أبو الفضل إبراهيم, دار املعارف, ط

لعربية يف , تح سكينة الشهايب, مطبوعات جممع اللغة اتاريخ مدينة دمشق البن عساكر −١٢ 
 .م١٩٩٦−هـ ١٤١٧دمشق, 

 .م ٢٠٠١ للدكتور جباغ  قابلو, الريموك, تعز اجلمهورية اليمنية, تاريخ مرص القديم −١٣
االمام شمس الدين السخاوي, دار : , تأليفالتحفة اللطيفة يف تاريخ املدينة الرشيفة −١٤

 .١م, ط١٩٩٣ −هـ١٤١٤الكتب العلمية , بريوت  
 أليب جعفر بن جرير الطربي, تح )امع البيان عن تأويل آي القرآنج(تفسري الطربي  −١٥
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٩٩٩

 .حممود حممد شاكر, دار املعارف بمرص
 .ّ الدمشقيبن كثري  التفسري القرآن العظيم −١٦
أمحد بن عيل بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي, دار : , تأليفتقريب التهذيب −١٧

 .مد عوامة, تح حم١, ط١٩٨٦ − ١٤٠٦الرشيد , سورية  
, د اهللا بن عبد الرب النمرييوسف بن عبل, التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد −١٨

 .حممد عبد الكبري البكري هـ, تح مصطفى بن أمحد العلوي ,١٣٨٧املغرب  
 بريوت  −حمي الدين بن رشف النووي,دار الفكر : , تأليفهتذيب األسامء واللغات −١٩

 . البحوث والدراسات, تح  مكتب١ ط١٩٩٦
يوسف بن الزكي عبدالرمحن أبو احلجاج املزي, مؤسسة : هتذيب الكامل, تأليف −٢٠

 .بشار عواد معروف. , تح  د١, ط١٩٨٠ − ١٤٠٠الرسالة , بريوت  
 .م١٩٨٥لبنان, −, دار إحياء الرتاث العريب بريوتاجلامع ألحكام القرآن للقرطبي −٢١
, إدارة املساحة العسكرية بدمشق, وحدة يب السوري العرجدول املسافات للقطر −٢٢

 .١٩٧٩, ١الكارتوغرافيا, ط
عبد الرمحن بن أيب حاتم حممد بن إدريس أبو حممد الرازي : , تأليفاجلرح والتعديل −٢٣

 .م١٩٥٢,  ١التميمي, دار إحياء الرتاث العريب, بريوت, , ط
د بن حزم األندليس, دار الكتب  أليب حممد عيل بن أمحد بن سعيمجهرة أنساب العرب −٢٤

 .م١٩٨٣−هـ ١٤٠٣, ١َّالعلمية, بريوت لبنان, ط
−رمزي منري بعلبكي, دار العلم للماليني, بريوت/ تح د  البن دريد,مجهرة اللغة −٢٥

 .م١٩٨٧ ١لبنان, ط
ْ حلية األولياء وطبقات األصفياء لـ أمحد بن عبداهللا األصبهاين أيب نعيم, دار الكتاب −٢٦ ُ

 .هـ ١٤٠٥ , ٤بريوت ط −يب العر
 للعالمة الشيخ حممد يوسف  الكاندهلوي, تح حممود األرناؤوط, حياة الصحابة −٢٧

 . م١٩٩٨, ١ورياض عبداحلميد مراد, دار صادر بريوت, ط
احلافظ الفقيه صفي الدين : , تأليفخالصة تذهيب هتذيب الكامل يف أسامء الرجال −٢٨
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صاري اليمني, مكتب املطبوعات اإلسالمية,دار أمحد بن عبد اهللا  اخلزرجي األن
 .عبد الفتاح أبو غدة:  , تح٥ هـ, ط١٤١٦ بريوت−البشائر  حلب 

ّ تأليف اإلمام احلافظ املؤرخ شمس الدين أيب عبداهللا حممد بن أمحد بن دول اإلسالم −٢٩
 .ـه١٣٦٤, ٢ّعثامن الذهبي الدمشقي, مطبعة دائرة املعارف العثامنية, حيدر آباد, ط

, ٢ّعزة حسن, منشورات وزارة الثقافة, ط. , تح دديوان برش بن أيب خازم األسدي −٣٠
 .هـ١٣٩٢ −م١٩٧٢دمشق,

َّسلسلة العالقات السورية املرصية عرب التاريخ −٣١ , للدكتور حممود عبداحلميد أمحد, ّ
 .م ١٩٨٥, مطبعة ابن حيان دمشق , ١جزء

 حممد فؤاد عبد الباقي: قيق بريوت , حت−, دار الفكر سنن ابن ماجه −٣٢
 ., دار الفكر , تح  حممد حميي الدين عبد احلميدسنن أيب داود −٣٣
 . بريوت ,تح أمحد حممد شاكر وآخرون−, دار إحياء الرتاث العريب سنن الرتمذي −٣٤
, تح فواز أمحد زمريل , ١, ط١٤٠٧ − بريوت −, دار الكتاب العريب سنن الدارمي −٣٥

 .ميخالد السبع العل
لذهبي, مؤسسة الرسالة, تح حممد نعيم العرقسويس ومأمون ل سري اعالم النبالء −٣٦

 .م١٩٩٠ , ٧صاغرجي, ط
َ, قدم هلا وعلق عليها وضبطها طه عبدالرؤوف سعد, دار َّالسرية النبوية ألبن هشام −٣٧ َّ َّ

 .اجليل بريوت
اؤوط, دار ابن كثري, , تح حممود األرنالذهب يف أخبار من ذهب البن العامد  شذرات−٣٨

 .م١٩٨٦−هـ ١٤٠٦, ١ بريوت,ط− دمشق
ّ, تح أمحد عبد الغفور عطار, دار للجوهري) تاج اللغة وصحاح العربية ( الصحاح  −٣٩

 .العلم للماليني ,بريوت
, تأليف أمحد بن هارون طبقات األسامء املفردة من الصحابة والتابعني وأصحاب احلديث −٤٠

 ., تح عبده عيل كوشك١, ط١٤١٠ املأمون للرتاث  دمشق , الربدحيي أبو بكر, دار
 .محمد بن سعد بن منيع الزهري, دار صادر بريوت لـالطبقات الكربى −٤١
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صالح الدين املنجد, مطبعة حكومة / لذهبي الدمشقي, تح دل العرب يف خرب من غرب −٤٢
 .م١٩٨٤, ٢الكويت,ط

, ١ري للطباعة والنرش والتوزيع, طلفريوزآبادي, مؤسسة النول, القاموس املحيط −٤٣
 .م١٩٨٧هـ١٤٠٨

 .َّجامعة الدول العربية , ترمجة حممد بدران, )ول ديورانت(َّقصة احلضارة  لـ −٤٤
, تأليف أبو احلسن عيل بن أيب الكرم حممد بن عبد الكريم الشيباين, الكامل يف التاريخ −٤٥

 .هـ١٤١٥تح عبداهللا القايض, دار الكتب العلمية, بريوت, 
ّحمد بن حبان بن أمحد أيب , ملِّكتاب املجروحني من املحدثني والضعفاء واملرتوكني −٤٦

 .م١٩٩٢حاتم التميمي البستي, دار املعرفة بريوت لبنان,تح حممود إبراهم زايد, 
ّحمد بن أمحد بن محاد الدواليب, مطبعة جملس دائرة املعارف النظامية مل الكنى واألسامء −٤٧

 .هـ١,١٣٢٢يدر آباد, طيف اهلند, ح
جربائيل /ِّ, للشيخ نجم الدين الغزي, تح دالكواكب السائرة بأعيان املئة العارشة −٤٨

 .م١٩٧٩, ٢سليامن جبور, دار األفاق اجلديدة بريوت, ط
 .م١٩٩٠ −١, بريوت, دار صادر,  طلسان العرب البن منظور املرصي −٤٩
 − ١٤٠٦ة األعلمي للمطبوعات بريوت  بن حجر العسقالين, مؤسسال ,لسان امليزان −٥٠

 ., اهلند , تح دائرة املعارف النظامية٣ ط,١٩٨٦
, تأليف أبو احلسن عيل بن أيب الكرم حممد بن حممد الشيباين اللباب يف هتذيب األنساب −٥١

 م١٩٨٠ −هـ ١٤٠٠اجلزري, دار صادر  بريوت ,
 املعروف بابن منظور, تح ّ, لإلمام حممد بن مكرمخمترص تاريخ دمشق البن عساكر −٥٢

 .مأمون صاغرجي, دارالفكر
هـ ١٤١١لحاكم النيسابوري, دار الكتب العلمية بريوت ل, املستدرك عىل الصحيحني −٥٣

 ., تح مصطفى عبد القادر عطا١م, ط١٩٩٠ −
 . مرص–, مؤسسة قرطبة مسند اإلمام أمحد بن حنبل −٥٤
اهللا احلموي  اهللا ياقوت بن عبد  عبدللشيخ اإلمام شهاب الدين أيب ,معجم البلدان −٥٥
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 .م١٩٧٩ −ه ١٣٩٩لبنان  −الرومي البغدادي, دار إحياء الرتاث العريب, بريوت
, لإلمام أيب زكريا حييى بن معني, مطبوعات جممع اللغة العربية بدمشق, معرفة الرجال −٥٦

 .تح  مطيع احلافظ وغزوة بدير
ِّاملعني يف طبقات املحدثني لـشيخ ا −٥٧ حممد زينهم حممد /, تح دّحلفاظ شمس الدين الذهبيُ

 .م١٩٨٧هـ١,١٤٠٧عزب, دار الصحوة للنرش, ط
, رئاسة اجلمهورية, هيئة املوسوعة املوسوعة العربية يف اجلمهورية العربية السورية −٥٨

 ).١٥( العربية, اجلزء
, ١, ط١٩٩٥ −لذهبي, دار الكتب العلمية  بريوت ل, ميزان االعتدال يف نقد الرجال −٥٩

 .املوجود تح الشيخ عيل حممد معوض والشيخ عادل أمحد عبد
َّلقلقشندي, دار الكتب العلمية, بريوت لبنان, ل, هناية األرب يف معرفة أنساب العرب −٦٠

 .م١٩٨٤−هـ ١٤٠٥, ١ط



  ١٠٠٣

 
 
 

 رر اآلخالعربية من وجهة نظ
  )∗(حممد عبدو فلفل. د

لعل مقاربة واقع العربية بعد الوقوف عىل وجهة نظر اآلخر فيها تكون أقرب 
نضج : إىل املوضوعية, لذا سنعرض لوجهة النظر هذه من خالل األمور التالية

ليرس والعرس, والعربية يف ميزان ا , , وا لعربية بني الثبات والتغريالعربية وكفاءهتا
 .   والعربية  بني هلجاهتا , والعربية يف عالقتها باللغات األخرى يف العرص احلديث

 .نضج العربية وكفاءهتا : أوال 
ال تشكو أي لغة يف بنيتها من قصور عن الوفاء بالتعبري عن حاجات أبنائها, 

ا ًشعبال نعرف (وهذا ما نص عليه غري واحد من اللغويني, يقول إدوارد سابري
 من تطور النظام ,فالقاعدة األساسية للغة... ا ليست له لغة مكتملة التطورًواحد

 واقرتان العنارص الكالمية باملفاهيم, واالحتياط للتعبري ,الصويت الواضح املعامل
 ً ومنتظامًالشكيل املرهف عن مجيع العالقات, كل ذلك يواجهنا باستمرار كامال

 .)١()يف أية لغة نعرفها
                                                           

 .ة عضو اهليئة التدريسية يف كلية اآلداب الثانية بحام)∗(

. ٤٧اللغة واللغويات : وانظر. سعيد الغامدي. تر .٢٧−٢٦اللغة واخلطاب األديب   )١(
عبد احلميد . تر . جوزيف فندريس .٤٢١ ,و اللغة حممد العناين. د . تر . جون ليونز 

 .الدواخيل , وحممد القصاص
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ففي معرض  ,ٍمن نضج واكتامل يف بنية العربية اآلخر عام الحظه  َّوعرب
تبدو لنا فجأة بكل كامهلا ومرونتها ( هذه اللغة يقول أرنست رينان  عنحديثه

وثروهتا التي ال تنتهي , لقد كانت من الكامل منذ بدايتها بدرجة تدفعنا إىل القول 
 مل تتعرض ألي تعديل ذي إهنا منذ ذلك الوقت حتى العرص احلديث: بإجياز 

أما فندريس . )٢()اًبال, اللغة العربية ال طفولة هلا, وليست هلا شيخوخة أيض
ة عىل االنتشار التي القدر(فيقول يف تسويغه لسعة انتشار بعض اللغات العاملية

 ترجع ًنشاهدها يف بعض اللغات اهلندية األوربية أو السامية كاللغة العربية مثال
. )٣()سباب معقدة , ولكن القيمة الذاتية للغة هلا يف ذلك نصيببال شك إىل أ

ا منها ًا عن العربية من الذين ال يعرفون شيئًيقال غالب(: يقول برنارد لويسو
َّإهنا غامضة ومنمقة, وإن النصوص العربية مطنبة وتفتقر إىل الدقة وطنانة, :

 اللغة العربية ...اًوهذا الوصف للغة العربية الكالسيكية غري صحيح أبد

                                                           

 .حسن ظاظا . د. ١٦٤−١٦٣  الساميون ولغاهتم  )٢(
وإىل مثل ما ذهب فندريس ورينان ذهب ياروسالف استاتكوفتش يف  .٣٥١ اللغة )٣(

رير حت. ٣٨وكارل هيكر يف دراسات يف العربية  ..٢٤−٢٣العربية الفصحى احلديثة 
 . ١٥الرتاث اللغوي العريب : وانظر. سعيد حسن بحريي . د. تر. فولف ديرتيش فيرش

و التطور . كامل شاهني. حممد حسن عبد العزيز , ود. د. تر. بوهاس , جيوم , كولوغيل
رمضان عبد . َّأخرجه وصححه وعلق عليه د.برجشرتارس . ١٢٧النحوي للغة العربية 

حممد . تر. كيس فريستيغ . ٩٤; تارخيها ومستوياهتا وتأثريها التواب , و اللغة العربية 
 . الرشقاوي 
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ا لغة تتصف بوضوح ودقة عاليني, ًفهي أيض...الكالسيكية ناقل دقيق للفكر 
 . )٥(وإىل مثل ذلك ذهب ديفيد جستس )٤()وهي أداة تواصل علمية وفلسفية

ويشري حاييم رابني وغريه إىل ما تتحىل به العربية من قوة كامنة متكنها من 
مل تكن هذه اللغة غنية بالصيغ ( فيقولاحلياة دون اإلخالل ببنيتها, والتجدد 

والرتاكيب , لكنها كانت عىل درجة عالية من الطواعية التي مكنتها من الوفاء 
بحاجات ثقافة , كانت عىل درجة عالية من التمدن والرباعة اللغوية من غري أن 

 ُّو هذه امليزة التجددية مع املحافظة عىل أصالة )٦()يؤدي ذلك إىل اختالل بنيتها
  .البنية مما مكن العربية  يف نظراآلخر من االستمرار, وسعة االنتشار

 .العـربية بـني الثبات والتغـري : ا ًثاني
ِّلوحظ أن العربية مل تتعرض لتغريات جوهرية يف أس بنيتها املجردة, وهذا 

وأندرو  )٩(, وتشارلز فرجسون,)٨( وغراتشيا غابوتشيان)٧(ما نبه عليه يوهان فك

                                                           

 .فؤاد عبد املطلب. د . تر. برنارد لويس. ١٠٦  اإلسالم والغرب )٤(
     .تر . ٣٩٩, ٣٥٣, ١٥٣,٣١٥ , ١٢٠ , ١١٦حماسن العربية يف املرآة الغربية  :   انظر )٥(

 . محزة قبالن املزيني .د 
 ١٩٤−١٩٢العربية الفصحى لفليش : , وانظر٥٠−٤٩تأريخ اللغة العربية  دراسات يف )٦(

رمضان . د. تر. يوهان فك . ١٤العربية, دراسات يف اللغة واللهجات واألساليب : انظر )٧(
 .عبد التواب 

 . غراتشيا غابوتشيان.١١٦نظرية أدوات التنكري والتعريف, وقضايا النحو العريب :  انظر)٨(

 ١٤٠−١٣٩سات يف تأريخ اللغة العربية درا:  انظر )٩(
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 , وقد تراءت هلم العوامل املؤثرة يف )١٢( وهانز فري)١١(,وديفيد جستس )١٠(فريامن
 : ثبات العربية فيام ييل

, ويتمثل باملدونة اللغوية للعربية احلافظة لرتاثنا, وقد العامل احلضاري −١
كيوهان   )١٣(نبه عىل أثر هذا العامل يف مسرية هذه اللغة غري واحد من املعنيني

وت الرتاث العريب التالد اخلالد عىل أنه أقوى من ربن جلقد بره( فك يف قوله
كل حماولة, يقصد هبا زحزحة العربية الفصحى عن مقامها املسيطر, وإذا 
صدقت البوادر, ومل ختطئ الدالئل فستحتفظ هبذا املقام العتيد من حيث هي لغة 

 .)١٤()املدنية اإلسالمية ما بقيت هناك مدنية إسالمية
 . عىل أثره يف حياة العربية )١٥( وقد نص غري واحد, العامل الديني−٢
, ه فيرش عىل أثره يف حياة العربيةنب العامل االقتصادي والسيايس الذي −٣
َّيف القرنني التاسع عرش والعرشين امليالديني مرت العربية بنهضة شكلتها ( فقال

 فقد أدرك ,حرى اللغة الفصحى لألمة العربية, أو باأللتصري لغة الكتابة احلديثة
                                                           

 ٥١١, ٤٩١دراسات يف تأريخ اللغة العربية :  انظر )١٠(

 ٢٠−١٧  »حماسن العربية يف املرآة الغربية« انظر كتابه )١١(
 ٨١  دراسات يف تأريخ اللغة العربية)١٢(

 ١٨حماسن العربية يف املرآة الغربية   :  انظر )١٣(
 . ٢٤٢ واللهجات واألساليب  العربية , دراسات يف اللغة)١٤(

دراسات يف , و١٨العربية يف املرآة الغربية , وحماسن ٢١٦العربية لفك  : ً انظر مثال)١٥(
 .١٢−١١العربية ملجموعة من املسترشقني 
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ٍالعرب يف رد فعل عىل التقائهم بشكل احلياة األوربية  رضورة حتويل لغة الثقافة ,ِّ
املوروثة التي كانت حتى القرن الثامن عرش امليالدي مرتبطة بمضامني اإلرث 

ا تعد اللغة الرسمية للدولة, ًا عربيًففي أكثر من عرشين بلد.. الثقايف اخلاص
تزايد األمهية االقتصادية والسياسية هلذه الدول أمهية ا مع ًواكتسبت العربية أيض

املكانة السادسة يف ...باعتبار أهنا  لغة دولية للتعامل والثقافة, وحتتل العربية 
فيرش ما يدل عىل تعامل اآلخر يف اآلونة ويف كالم . )١٦()ترتيب لغات العامل

حية  مع مزامحتها بعاميات  مع العربية عىل أهنا لغة )١٧(ًا ملا كان قبالًاألخرية خالف
جانب الفصحى,  يقول كيس حملية, قد ال يستغني هذا اآلخر عن العناية هبا إىل 

حتى عقود قليلة مضت كان تدريس اللغة العربية يقوم عىل فكرة أهنا ( فريستيغ
 يف اللهجات قليلة, أما اآلن فكل ًلغة ميتة, وكانت األقسام التي تقدم فصوال

ا ًيف أوربا والواليات املتحدة ترمي إىل أن يعرف الطالب قسطا ًاألقسام تقريب
ا من الفصحى املعارصة, وتتوقع منه أن يتعلم هلجة عربية واحدة عىل حسنً

                                                           

 .١٧ دراسات  يف العربية ملجموعة من املسترشقني )١٦(
ا لغة ميتة , وممن  تعامل بعضهم يف مطلع القرن العرشين مع العربية الفصحى عىل أهن)١٧(

تاريخ الدعوة إىل العامية «: زعم ذلك األملاين وهللم  سبيتا, والربيطاين ويلكوكس انظر 
 وما بعدها    لغة الضاد ٤٢−١٢وال سيام ص   للدكتورة نفوسة زكريا سعد,»يف مرص

  ٦١. ع .٩٧ , ٩٥−٩٤جملة الفكر العريب  . صالح زهر الدين . د . يف ملف املسترشقني 
 .١٩٩٠عام  لل
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وسنعاود احلديث فيام بعد بيشء من التفصيل عن عالقة العربية  )١٨()األقل
 . الفصحى بلهجاهتا من وجهة نظر اآلخر 

 مما تتسم به العربية ا العامل بام تراءى لآلخرويتمثل هذ.  العامل الذايت −٤
, وتكامل البنية والقدرة عىل الثبات مع التجدد املستوعب من الكفاءة

ملستجدات احلياة , وقد  وقفنا من قبل عىل نصهم عليه غري مرة, والالفت هو 
ً ومفصالًتوقفهم طويال  عند أثر القياس اللغوي يف قدرة العربية عىل توليد َّ

اظ اجلديدة وعىل هضم ما تقرتضه من األلفاظ , وهو ما توقف عنده األلف
شتيفان فلد أن للقدرات و  فريستيغ وهانز فري,)٢٠(َّ, وبني)١٩(استتكفتش

عىل أن ذلك  ال يعني أهنا .  يف استمرارهاًا مهامًالتجددية الذاتية للغة العربية دور
 :ح فيام ييللنقد, وهذا ما سيتضا, بل ال يعني أهنا بمنأى عن اعند اآلخر ثابتة كلي

 .العربية يف ميزان اليرس والعرس : ثالثا 
 اللغات عامة عىل درجة الفتة من التعقيد والصعوبة, يقول روي يس 

ربام كانت أعظم إنجازات البحث اللغوي يف عرصنا احلديث هو أن (هجامن 
موعة أي لغة جم...يكشف لنا عن مدى تعقد قواعد كل لغة من لغات العامل

                                                           

 ١٧  اللغة العربية  لفريستيغ )١٨(

 ٣٦, ٢٧−٢٦العربية الفصحى احلديثة, :  انظر)١٩(

 دراسات يف تأريخ اللغة العربيةو ,٢٠٤اللغة العربية لفريستيغ : عىل التوايل:   انظر)٢٠(
 ١٥٠− ١٤٩و دراسات يف العربية لفيرش  ,٨٣−٨٢
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 )٢٢(العربية يف اللغات الصعبة يصنف اآلخرو )٢١()كبرية من التقنيات املعقدة
اشتهرت العربية بأهنا لغة صعبة, ومن ذلك أن معهد (يقول ديفد جستس 

رجية اخلدمات اخلارجية, وهو معهد لتعليم اللغات األجنبية يتبع وزارة اخلا
مة التي حتوي إضافة إليها أصعب اللغات, وهي القائاألمريكية يصنفها يف قائمة 

أن اجلانب البنيوي ( عىل أن جستس نبه عىل)٢٣()الصينية واليابانية والكورية فقط
أي نظام العربية املجرد ال يسهم يف  صعوبتها إال بقدر ضئيل, فاللغة  املحض,

واجلدير  )٢٤(.)العربية من حيث البنية لغة مطردة ومصقولة بشكل غري معهود
للغة ال تعني عدم متكن أبنائها عىل األقل من التكيف معها بالذكر أن صعوبة ا

ا, كاليابانية والصينية والكورية التي ًا بنَّاء ومبدعًومن التعبري والتفكري هبا تفكري
 إضافة إىل العربية  التي نبه ديفد جستس ,صنفت يف أكثر لغات العامل صعوبة

 عليها, يقول جستس )٢٥(عىل أن احلديث عن صعوبتها غري بريء من التحامل
                                                           

حلمي  داود. د.تر . هجامن . يس .   روي.١٥٨, ١٤٨ اللغة واحلياة والطبيعة البرشية )٢١(
 .٢٥اللغة : وانظر. أمحد السيد

, ليوهان فك , وحماسن العربية يف املرآة ١٢,٢١و العربية .٦٢ ,٣١العربية الفصحى :انظر )٢٢(
ًتعلم اللغة العربية تعلام١٧٣−١٧ »اإلسالم والغرب« , يقول برنارد لويس يف٢٥الغربية ُّ ُّ 
 .ا كالذي يستلزمه تعلم عدة لغات أوربية ًا وجهدًهنا يستغرق وقت عن إتقاً فضالًامناسب

 .٢٥حماسن العربية يف املرآة الغربية )٢٣(
 .٢٦−٢٥ حماسن العربية يف املرآة الغربية )٢٤(
ِّ ملعامل  من هذا التحامل و رد جستس لغري قليل منه كاهتام العربية باالنتفاخ والعنف, )٢٥(

حماسن العربية : انظر. , واألصوات احللقية العدائيةواحلشو واإلطناب, وعدم النضج
 .٦٨−٦٣ ,٥٤−٥٣يف املرآة الغربية 
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الغرائبية نفسيهام اللذين عانت منهام اللغة اللغة العربية ضحية للتنميط وظلت (
 وال يتنكر )٢٦()الصينية , وربام أسهمت العوامل السياسية يف تعاظم سوء الفهم

جستس ملا يف العربية من إشكاليات ومثالب, ولكنه يرى أن األسايس يف هذا 
نه يقع يف مالبسات أدائية إا, أي ًا جمردًفها نظامالباب يقع خارج اللغة بوص

 كاالزدواجية بني العربية وهلجاهتا, وكثرة )٢٧(تارخيية واجتامعية وحضاريةو
فقد اللغة الدقة يف ُمرتادفات هذه اللغة كثرة مفرطة يصعب التحكم هبا, وي

, وقصور نظامها الكتايب, وعدم وجود طرق معرتف هبا لتعليمها, )٢٨(املصطلح
 .سنعرض فيام ييل لبعض هذه املسائل و

 .العربية بني هلجاهتا : ا ًرابع
 إشكالية العالقة بني اللغة املشرتكة وهلجاهتا إشكالية عاملية, لذا يقول 

ا من األشخاص الذين أتقنوا الفرنسية ًليس من النادر أن كثري(أندريه مارتينيه 
من ...م إىل فرنسااملعيارية املدرسية فحسب يصابون باحلرية لدى وصوهل

ًاألفضل لكم عند ما تـعـلـمون اإلنكليزية  مثال ِّ َ َ أن تـُسـْمعوا بضع أسطوانات ُ ِ
عىل األقل ألشخاص يتكلمون اللهجة اللندنية, حينام وصلت إىل لندن للمرة 

 ذلك فقد كنت معَّا عىل اإلطالق مما قاله يل بواب الفندق, وًاألوىل مل أفقه شيئ
                                                           

 . ١٣ حماسن العربية يف املرآة الغربية )٢٦(

: انظر . ُ الحظت أن هذه هي املعامل األبرز لصعوبة للغة العربية والتي يقر هبا  جستس )٢٧(
 .٢٧٨,٢٨٣, ١٢٨, ٥٩, ٤٥ −٢٨حماسن العربية يف املرآة الغربية 

 والعربية ٢٨٣حماسن العربية يف املرآة الغربية :  انظر ملشكالت الثروة اللفظية يف العربية )٢٨(
   .١٠٤−١٠٣, واإلسالم والغرب ٥٩−٥٨الفصحى احلديثة الستتكفتش 
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 وخطورة )٢٩()ا, مل يكن ثمة مشاكل مع أصدقائي الطالبًة جيدأتكلم اإلنكليزي
إشكالية العالقة بني اللغة املوحدة وهلجاهتا ختتلف من لغة إىل أخرى, فلهجات 

 عقبة كأداء  حتول دون االكتفاء بإتقاهنا للتواصل مع سائر ًالعربية الفصحى مثال
الحظه اآلخر أبنائها الذين ال يتقنون إال هلجة من هلجاهتا, وهو ما 

, بل إن فريستيغ يرى أن  )٣٢(وأوتو ياسرتو )٣١(, وأندور فريامن)٣٠(كـاستتكفتش
 الناس , عىل حني ال يستعملالعامية يف حقيقة األمر هي اللغة األم لكل الناس(

الفرق بني معظم اجلامعات اللغوية الغربية ..الفصحى إال يف مواقف معينة
.  )٣٣()ملوجودة بني العاميات العربية والفصحىوالعامل العريب هو اهلوة الكبرية ا

 كاألملاين وهللم سبيتا, والربيطاين ويلكوكس, من قبل إىل ما هو )٣٤(وذهب آخرون
أخطر من ذلك حني زعام أن العربية الفصيحة لغة ميتة, وأهنا سبب ختلف العرب, 

 .ه املحلية  كل بلد عريب للهجتاعتامدوأنه ال حل هلذه املشكلة إال بالتخيل عنها, و

                                                           

 بريوت ١نادر رساج ط. تر . أندري مارتينيه. ٥٣−٥٢ وظيفة األلسن وديناميتها )٢٩(
 , ١٣١ ة العربية لفريستيغاللغ: وانظر , ١٩٩٦−١٤١٦

 ٢٨٥−٢٨٤العربية الفصحى احلديثة :  انظر )٣٠(

 . ٥٠١−٥٠٠, ٤٩١, ٤٨١دراسات يف تأريخ اللغة العربية :  انظر)٣١(

 .٣٢٩دراسات يف العربية :   انظر)٣٢(

 . منه ١٠٩: وانظر. ٢٢٤, ٢١٦ اللغة العربية لفريتسيغ )٣٣(

ولغة   وما بعدها,٤٢−١٢وال سيام ص  ,»تاريخ الدعوة إىل العامية يف مرص«:  انظر)٣٤(
 .٩٧ , ٩٥−٩٤جملة الفكر العريب  . الضاد يف ملف املسترشقني
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إىل ما لتفعيل  )٣٥( فك يوهانووقد أشار بعضهم كفرستيغ, وأندور فريامن 
عىل  اهلوة بني العربية  وهلجاهتا, ْرسَالثقافة والتعليم يف العامل العريب من أثر يف ج

 دعا آخرون من أجل ذلك إىل إجياد عربية حديثة متطورة عن القديمة حني
العربية احلديثة تبتعد (حلديث, يقول استتكفتش ومتأثرة بروح اللغات األوربية ا

َفعىلاآلن عن اللغتني كلتيهام; الفصحى والعامية,   حتتفظ بالبناء الرصيف للعربية َ
 تقرتب من حيث الرتكيب النحوي واألسلويب من الشكل والروح ,الفصحى

ة  اللغات التي تعرب عن الثقافة الغربية, وهذا مرشوط بأن متيض العربي طائفةمن
املعارصة يف هذا الطريق إىل مداه, وربام ال يميض جيالن أو ثالثة حتى تصبح 

الثقافة الغربية, وحيث تسهم بدور كامل يف هذه طائفة  يف ًا متكامالًعضو
اجلامعة اللغوية املشرتكة, سوف خيضع النحو عندئذ لتغريات بعيدة األثر, 

ة الفعلية واالسمية لن تكون  فأنامط اجلملتها عليه دينامكية الفكر الغريب,فرض
 من ذلك سوف يكون مفهوم النرب الداليل ًاخلواص النحوية األساسية, وبدال

ا يف االجتاه من ًا طبيعيً لرتتيب عنارص اجلملة, وسوف يتطلب هذا تغيريًحاكام
 العربية  واجلملة..اجلانب الشكيل القواعدي  إىل اجلانب األسلويب الديناميكي 

التابعة, وسوف يصبح نظامها وترتيب عنارصها باجلمل سوف تصبح أغنى 
و حماكاة األساليب املعربة سوف يتبعه سلسلة ...ا كالعادات الفكرية احلديثةًمرن

                                                           

لعربية اا, و١٣١,  واللغة العربية لفريستيغ ٥١٣دراسات يف تأريخ اللغة العربية :  انظر)٣٥(
٢٤١, ٢٣٩. 
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من املشتقات األسلوبية الفعالة, والتي ستبدو أصيلة يف إطار الروح اللغوية 
غري بعيد سيكون يف خط مستقيم للتطور ... اجلديدة, و مستقبل اللغة العربية 

 تفرضه عادات التفكري ِّا إىل نحو غري ساميً القديم متوجهِّعن الرصف السامي
وهبذه احللة اجلديدة التي تنبأ . )٣٦()أكثر مما تفرضه عادات احلديث اليومي احلي

عندئذ (هبا استتكفتش للعربية ستحل هذه اللغة إشكاليات عالقتها بعامياهتا ,فـ
 قادرين عىل التغلب عىل , لغة يفكرون هبا بامتالكهم,فحسب سيكون العرب

مشكلة الرصاع بني الفصحى والعامية, فالفصحى التقليدية كانت وسوف 
ِّتعرب عن ألهنا ال ,تكون عاجزة عن مواجهة العاميات  العادات الفكرية للذين ُ

هنا, إن العربية احلديثة التي نحاول حتديدها وتعريفها هنا سوف تصبح عملويست
 اللهجات املنطوقة دون أن تطمسها ّ حملّا, وسوف حتلًاملتطور متاملغة للفكر 

وما يعلق به عىل مزاعم استتكفتش هذه أمور, سنعرض هلا  )٣٧()اًا مصطنعًطمس
 لدى احلديث عن تصور اآلخر للعربية  يف عالقتها ,بتفصيل أكثر بعد قليل

 الوقائع التارخيية باللغات األوربية احلديثة, أما اآلن فسنكتفي باإلشارة إىل أن
الحتكاك العربية بلغات األمم األخرى من فرس ورومان وأتراك, وأوربيني يف 
التاريخ احلديث واملعارص, مل تأت بام توحي به مزاعم استتكفتش, فقد مىض عىل 
مصارعة العربية للغات األوربية يف العرص احلديث عىل األقل منذ محلة نابليون 

                                                           

 .التغيريألغراض أسلوبية أخضعت النص لبعض   .٢٨٥−٢٨٤العربية الفصحى احلديثة  )٣٦(
 ٢٨٥ العربية الفصحى احلديثة )٣٧(
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و عىل القرنني, ومع ذلك مل تؤل إىل ما يتنبأ به هلا  ما يرب١٧٩٨عىل مرص سنة 
 ما تعرضت له هذه اللغة من عىل ,استتكفتش عىل املستوى النحوي خاصة
 من حماوالت إقصائها وإحالل )٣٨(حماوالت الترتيك والفرنسة وغريمها

اللهجات العامية حملها, بل اقترص األمر عىل تبادل التأثري املفردايت, وهو بالتأكيد 
 ا سيقترص عليه أثر االحتكاك باللغات األوربية احلديثة يف اللغة العربية مادامتم

إن حال : , بل يمكن القولل حصانتها التي ذكرناها قبل قليلحمصنة بعوام
 أفضل بكثري مما كانت , عىل شكوانا املحقة من سوئها,العربية يف حقبتنا هذه

د العربية , وذلك بفعل ما شهدته عليه يف حقب احلكم العثامين أو األوريب للبال
ره تطور وسائل َّيمي, وبفعل ما وفـهذه البالد من حتسن نسبي يف املستوى التعل

 قبل تكن لتبلغهاالتواصل املجتمعي من انتشار للعربية الفصحى يف ميادين مل 
من ع التطور التقني َّوس( :تيفان فـلد الذي يقولس كام يرى −القرن العرشين 

 إىل حد بعيد جمال العربية املنطوقة, وليس اللهجة , ةزعة والفيلم والتلف اإلذاطريق
ًنرشافقد نرشت التقنية التعبري اللغوي املطابق ملعيار العربية الفصحى  ْ  اً مكثفَ

, وأفاد من ذلك التعبري اللغوي املطابق للفصحى يف جماالت سيطرت اًومستمر
لفصيحة زحفت إىل مواضع كانت عليها حتى اآلن اللهجة , فالكلمة العربية ا

كان القرن التاسع عرش زمن البعثات الدراسية إىل ... حمجوبة عنها حتى اآلن
                                                           

لغة الضاد يف «و١٩٦٤ »تاريخ الدعوة إىل العامية يف مرص« يمكن الوقوف عىل ذلك يف )٣٨(
 .١٠٣−٨٧. جملة الفكر العريب  »ملف املسترشقني
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 ما هو لغوي َعىل طريقأوربا, واحلوار العقيل لألفكار األوربية , وكان هلذا احلوار 
وعن هذا احلوار نجمت العربية ..وأديب نغمة عليا سياسية, ال يمكن جتاهلها

يثة, وبدأ املثقفون العرب  الذين تعلموا الفرنسية أو اإلنكليزية حتت الفصحى احلد
 هلا إىل ذلك الوقت عملستُ العربية ملضامني وصيغ مل تعاملضغط هذا احلوار يف است

 .)٣٩() متزايد من اللغات األوربية إىل العربيةٍعىل نحوا, وترمجت كتب ًمطلق
وة بني العربية الفصحى  اهلْرسَوالشك أن العوامل األساسية الكفيلة بج

وهلجاهتا هي انتشار التعليم هبذه العربية, وتفعيل دور الفصحى ما أمكن  يف 
 لتشجيع )٤٠(خمتلف أوجه النشاط  اللغوي, والتنبه عىل الغايات غري العلمية

ا ًدراسة العاميات العربية, وعدم التخيل عن العربية الفصحى خيارعىل اآلخر 
لبلدان العربية , وهذا ما تنصح به بعض األصوات يف ا كلغة رسمية يف اًوحيد

ال شك أن لوجود لغة (تصور اآلخر حلالة اللغة العربية, ويف ذلك يقول هانز فري
مكتوبة موحدة يف األساس يف األقطار العربية كلها من العراق إىل املغرب قيمة 

م احلضارية  هي رمز وحدهتا, إذا وعمليعظيمة للذين يتكلمون العربية, مثالي
, ووحدهتم السياسية يف الوقت احلارض, هلذا فإنه يمكن االستنتاج أنه ال القديمة

ُيوجد سبب جيعلنا نتوقع أن يستبدل باللغة املكتوبة هلجة حملية, أو أن تنحى عن 

                                                           

 .١٤٤−١٤٣ دراسات يف العربية لفيرش )٣٩(

 لتشجيع املسترشقني عىل  من املعروف أن األغراض االستعامرية هي العامل األسايس)٤٠(
, و لغة الضاد يف ملف ٧١−٩تاريخ الدعوة إىل العامية : انظر . دراسة اللهجات 

 .١٥٤واللغة العربية لفريستيغ  ,١٠٣−٨٧. جملة الفكر العريب . املسترشقني 
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َّأن اللغة (بل خيلص مؤمتر للمسترشقني فيام بعد  إىل . )٤١()االستعامل العميل
غة التي تصلح للبالد اإلسالمية والعربية للتخاطب العربية الفصحى هي الل

والكتابة والتأليف, وإن من واجب احلكومات يف هذه البالد أن تعنى بنرشها 
بني الطبقات الشعبية لتقيض عىل اللهجات العامية التي ال تصلح لغة أساسية 

 .)٤٢()ألمم جتمعها جامعة الدين والعادات واألخالق

 : باللغات األخرى يف العرص احلديثتهاالعربية يف عالق: اًخامس
ِّ     قـدر للعربية يف العرص احلديث ألسباب ال ختفى عىل املعني أن تدخل يف  َ ِّ ُ
رصاع مع لغات احلضارة العاملية احلديثة, وال سيام الفرنسية واإلنكليزية, وقد 
م امكانت مالبسات هذا الرصاع اللغوي, وآثاره يف العربية عىل األقل موضع اهت

 ويوهان )٤٣(, ومن ذلك ما نقف عليه عند استتكفتشاآلخر املعني بشأن هذه اللغة
, )٤٩( وديفيد جستس)٤٨( وهانزفري)٤٧(فليشو )٤٦( وستيفان فلد)٤٥(فريستغ و)٤٤(فك

                                                           

 .  ٨٣ دراسات يف تأريخ اللغة العربية)٤١(

 .١٩٩ ٠  للعام  ٦١.  ع . ٩٩ لغة الضاد يف ملف املسترشقني جملة الفكر العريب )٤٢(
 .٢٨٤, ٢٧٧, .٧١ −٦٠العربية الفصحى احلديثة :  انظر )٤٣(

 .٢٤٠العربية :  انظر)٤٤(
 .٢٦٣, ٢٠٩−٢٠٨, ٢٠٥−٢٠٤,  ٨٣−٨٢اللغة العربية :  انظر)٤٥(
 .١٥٢−١٤٨دراسات يف العربية لفيرش :  انظر)٤٦(
 . ١٨٩−١٨٨, ١٨٦العربية الفصحى :  انظر)٤٧(
 .٨١−٨٠ يف تأريخ اللغة العربية دراسات:  انظر)٤٨(

 .٤٣٤ , ٤٠٣−٤٠٢حماسن العربية يف املرآة الغربية :  انظر)٤٩(
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وقد سعت هذه اجلهود ملقاربة تأثر العربية الناجم عن احتكاكها  باللغات األوربية 
 . )٥٠(, واملستوى الرتكيبي النحوياحلديثة عىل املستوى املفردايت الرصيف

 : تأثر العربية عىل املستوى املفردايت والرصيف −١
ُّل تأثـر العربية بام احتكت به من اللغات األوربية احلديثة من وجهة نظر َّثَمت

اآلخر عىل املستوى املفردايت والرصيف باقرتاضها الكثري من املفردات, والسيام يف 
والتقنية احلديثة, وقد اقترص هذا االقرتاض عىل جمرد باب املصطلحات العلمية 

ِّا, وبادر إىل رضب من التغيري املكيـف للمفردة املقرتضة مع الذائقة النقل حينً
ًالعربية حينا ثاني ا اجلذر اللغوي للمفردة املقرتضة إىل أصول ًا ثالثا, وأخضع حينًً

واملالحظ أن تأثـُّـر  د منها, ومجعها وفق هذه األصول,َّلالرصف العريب, وو
 إىل حد َقْرَالعربية بام احتكت به من لغات أوربا احلديثة عىل املستوى الرصيف مل ي

ًالتغيري يف أصول العربية عىل هذا املستوى , وإن فعــل طرق ا مل تكن مألوفة َّ
بوضوح يذكر يف إغناء ثروتنا اللفظية , كاالعتامد يف ذلك عىل الرتكيب بني 

 .و إلصاق اللواحق و السوابق بالكلمة لتوليد مصطلح جديد املفردات , أ
                                                           

ا  بام يف النظم ا للكلامت األعجمية تأثرت صوتيً أن العربية يف استعامل بعضهم  حديثًعلام )٥٠(
اإلنكليزي عندما ينطق كاجليم القاهرية,  )G( الصوتية للغات  األخرى كاستعامل صوت

وغني عن التأكيد أن مثل هذه املامرسات الصوتية . اإلنكليزيني )v(و)p(واستعامل صويت 
نيني عىل لزوم نطقها كام هي يف لغاهتا األصلية ال متثل تغريات صوتية يف ْعَمع عدم اتفاق امل

قضايا لغوية : انظر. العربية الفصحى ترقى إىل إحداث أي تغيري يف بنية  نظامها الصويت
 .ممدوح حممد خسارة. د. ١٣٨−٥٩,١٣٦−٥٢معارصة 
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فممن أشاروا إىل اقرتاض العربية لأللفاظ مع إخضاعها, أو عدم إخضاعها 
رأى بعضهم أن عملية ( و فريستيغ يف قوله )٥١(لضوابط الرصف العريب فيرش

تعريب الكلامت املقرتضة هو احلل الوحيد للحفاظ عىل وحدة اللغة بمجرد أن 
َّقدمُت  كلمة مقرتضة جديدة إىل العربية يسعى العلامء إىل االشتقاق منها كام هو َ

 حية اًجذورعملية استخدام الكلامت املقرتضة  متغنط وبسرت, ولكن :احلال يف
َّكذلك فعل الكـتاب إذ مل ...لالشتقاق مل تتوقف عند الكلامت العلمية فقط  ُ
رتضة مقبولة يف اللغة, وهلذه يرتددوا يف تضمني مشتقات كلامت أجنبية مق

الظاهرة أمثلة كثرية يف األفعال, هناك تلفن, وتلفز, ويف األسامء هناك صيغ مجع 
التكسري أفالم, وبنوك, وبالرغم من مقاومة املجامع اللغوية العربية لبعض تلك 

ًإهنا قـُـبـلت واستخدمت استخدامفاالشتقاقات  ْ   )٥٢()اا عامِ
أن آلية اإللصاق والرتكيب أو اجلمع  )٥٣( تيغ وفريسوالحظ هنري فليش

بني أكثر من كلمة  لتكوين مصطلح جديد مقرتض مل يكن له أثر ذو بال يف إغناء 

                                                           
 ١٤٩دراسات يف العربية لفيرش  :  انظر)٥١(
ًعلام أن املجمع . ١٤٩دراسات يف العربية لفيرش  : , وانظر٢٠٤ اللغة العربية لفريستيغ)٥٢(

َّالقاهري أقر تعريب األلفاظ والتوليد منها عىل هذا النحو, ولكنه اشرتط لذلك شيوع 
كتاب يف أصول : انظر. التعبريية, واالستساغة يف الذوق العام االستعامل واحلاجة 

إخراج وضبط وتعليق حممد خلف اهللا أمحد, وحممد  .٢٥٢−٢٥١, ٦٨−٦٢اللغة
 .١٩٦٩−١٣٨٨جممع اللغة العربية القاهرة . ط .شوقي أمني 

ولضوابط املجمع ٢٠٦لفلش,و اللغة العربية لفريستيغ١٨٦العربية الفصحى :  انظر)٥٣(
كتاب يف : ري يف إجازته لتوليد األلفاظ  بفعل النحت, أو الرتكيب املزجي انظرالقاه

 ٦١−٤٩أصول اللغة 
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, وذلك ملا ينجم عن هذا املبدأ من النسج الصوتية العربية لثروهتا اللفظية
ن فرستيغ والالفت أ .ستسيغها الذائقة اللغوية العربيةواملركبات املفرداتية التي ال ت

ا بقدر ما هو عبارة ا مفرادتيا رصفيًجعل من املولدات الرتكيبية ما ال يمثل عنرص
, بل مها قابالن للتحليل والرتكيب ًين دائامأ تركيبة إضافية غري متالزمة اجلزنحوية
مركبات مصطلحية ا ملا رآه فريستيغ من ً خالف,, وذلك بحسب املعنىانحوي

  )٥٤(»وشبه جزيرة رشعي, وغري رسمي,غري «إلصاقية يف نحو 
وبعد فلعله اتضح أن العربية يف عالقتها بلغات أوربا يف العرص احلديث مل 

ا ذا بال, وهذا يفرس نص ًيتأثر نظامها الرصيف يف نظر اآلخر بام يف تلك اللغات تأثر
   . عىل ثبات النظام الرصيف للعربية الفصحى إىل يوم الناس هذا)٥٥(غري واحد منهم

 :تأثر العربية عىل املستوي الرتكيبي النحوي −٢
بتأثر العربية الفصحى احلديثة  باللغات األوربية, عىل  )٥٦(ني اآلخرُع

  املبالغة,,هلذه القضيةاملستوى الرتكيبي النحوي, والالفت يف تناوهلم 
                                                           

 ٢٠٦اللغة العربية لفريستيغ:  انظر)٥٤(
, وهانز ١٥٢−١٥١, ١٤٨ »دراسات يف العربية«ن نصوا عىل ذلك  شتيفان فلد  يف   مم)٥٥(

العربية « سالف استتكفتش يف, ويارو ٨١−٨٠ »دراسات يف تأريخ اللغة العربية« فري يف
 .٢٨٢ »الفصحى احلديثة 

, ٢٨٤−٢٧٧ »العربية الفصحى احلديثة«الء ياروسالف استتكفتش يف   ومن هؤ)٥٦(
. ٢٠٩−٢٠٨, ٢٠٥ »اللغة العربية« , وكيس فرستيغ يف٢٤٠ »العربية« ويوهان فك يف

ه يف وديفيد جستس وغري.١٥٢ −١٥١, ١٤٨ »دراسات يف العربية«وشتيفان فلد يف 
 .٤٠٢,٤٠٤,٤٣٤ »ملرآة الغربيةاحماسن العربية يف «
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ُتوهـم  تأثـُّرات مزعومة, يضاف إىل ذلك أن املسوغات العلمية و ,والتضخيم ُّ
لـتأثرات عند بعضهم ليست موضع اتفاق مقطوع به لدى املعنيني بالدرس هلذه ا

نحوية للعربية بنى رضورة أن حتاكي البنية ال )٥٧(اللغوي, فقد رأى استتكفتش
ا عىل التفكري يف األشياء والتعبري عنها ً يكون املتكلم هبا قادرىلغات أوربا حت

للغات, وبذلك يفرس ما ومناقشتها وفق أدبيات بحث وتفكري املتكلم بتلك ا
 . )٥٨(زعمه من حتوالت نحوية يف بنية العربية 

 أن واقع العربية يف العرص احلديث ليس فيه من التحوالت والراجح
النحوية التي حيلو الستتكفتش أن حتدث فيها, بل ال يمكن أن تكون فيها ألن 

ية يف ذلك التفوق املعريف أو الفكري عىل التسليم بوجوده, أو اخلصوصية القوم
ات ليسا مها العامل الوحيد الذي حيدد مسار تغريات العربية يف عالقتها باللغ

 من اً أن يف حياة العربية عوامل أخرى تضمن هلا رضبًالاألخرى, فقد الحظنا قب
الستتكفتش من حتوالت يف بنيتها النحوية , يضاف الثبات, ال يتفق وما يرتاءى 

ا بني آلية ًا مبارشًربط )٥٩( ملزاعمه هذا يربطإىل ذلك أن استتكفتش يف تسويغه
َعمل اللغة, عىل املستوى النحوي وبني آلية تفكري الناطقني هبا عىل نحو يـمكـِّـن  ُ
من استخالص طرائق تفكري الناطقني بلغة ما من آلية عمل لغتهم, وهذه املسألة 

− حريت اخلصيصة الغريبة الستقالل( موضع خالف حاد , يقول ديفد جستس
 استخالص  أولئك املهووسني بالسعي إىلً مجلة الصلة يف العربية مثال−عدم تبعية
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, لكن التاريخ أثبت أن الفشل كان مصري حماوالت يشء عن العقل من اللغة
املشغوفني بالعرقية التي تسعى إىل اكتشاف بعض الروابط بني اللغة واألعراق, وكان 

, لكن التعقيدات السطحيةول أن يستنتجوا البساطة العقلية من البنية قصدهم األ
َّالرصفية الرتكيبية الشديدة التعقيد للغات األمريكية األصلية أدت إىل إخفاق هذه 

, ونحن نريد هنا أن ننبذ أية حماولة يقصد منها استخالص أي ًا خمجالًالفكرة إخفاق
ا من األدلة ًا حمدودً أننا ال نملك إال قدريشء عن العرب من اللغة العربية, ال سيام

 التي كانت هذه اللغة خالهلا مقصورة عىل احلقبةاللغوية املوثوق هبا التي تعود إىل 
 اجلاهلية حني كان البدو املنعزلون يف جزيرهتم حقبةا, وأعني ًعرق متجانس تقريب

ملادة الضخمة التي بني جمردين من أية رسالة تارخيية كربى, أما العربية التي متثلها ا
أيدينا فهي لسان التنوع العرقي اإلسالمي العظيم الذي كان نتيجة للتوسع 

 . )٦٠()ب واملكان اخلالصني َساإلسالمي, وهي التي متثل أعظم جتاوز للنَّ
أن التأثرات الرتكيبية العربية باللغات األوربية داخلة فيام  واجلدير بالذكر

 باملفهوم السوسريي هلذين املصطلحني, فنحن نوافق يسمى بالكالم, ال يف اللغة
عىل أن حركة الرتمجة املكثفة يف القرن التاسع عرش وانتشار  )٦١(استتكفتش

َالصحف واجه العربية احلديثة بطوفان من املفردات أو العبارات, وأن هذه 
العبارات املركبة اجلديدة كانت حمصلة لرتمجات خالصة, أو لنامذج مستقاة من 

لغات األوربية , ولكننا ال نوافق عىل أن مثل هذه العبارات دليل عىل حتول يف ال
البنية النحوية للعربية الفصحى مادامت مستوعبة يف هذه البنية, مما يعني أهنا 
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ُّنم َإجراء كالمي, ال يرقى إىل تغيري يف البنية النحوية للغة, ذلك أن هذا اإلجراء ي ِ
ستطيع الزعم بأهنا املثال نض عنه مماراسات كالمية ال َّ متخ للغة,ٍّ نسبيٍ فهمعىل

هي ذلك الرصيد الداخيل الذي ( ذلك أن  اللغة مفهوم افرتايض, فـ,ااملطلوب لغوي
َيمتلكه كل فرد من اجلامعة, وليس للفرد عليها أي سلطان, وال يستطيع خلقها أو  ُّ

ا, وال تكتمل د إال جزئيَتعديلها, ألن اللغة بشكلها االجتامعي ال توجد عند الفر
 .)٦٢()اً متجانسكالإال عند اجلامعة, وهذه اخلاصية فوق الفردية هي التي جتعل منها 

وهذا يعني أن ما شاع يف املدونة اللغوية العربية احلديثة من تراكيب متأثرة 
ال  البنية النحوية هلذه للعربية, وا يفًبالنموذج اللغوي األوريب, ال يمثل تغري

 إىل مستوى السالمة اللغوية املنشودة, بقدر ما يمثل , عىل شيوعه,ى بعضهيرق
ا عنه عند غري قليل من أبناء العربية, مما ييش بأنه نمط من اإلجراء ًا مرغوبًانحراف

الكالمي املرحيل الذي ال يقوى بالرضورة عىل الديمومة يف املدونة اللغوية 
ا ًاملزعوم يف البنية النحوية هلذه اللغة , خالفالعربية , كام أنه ال يقوى عىل التغيري 

ا ا تركيبيًد حني جعل هذه التأثرات من مظاهر تأثر العربية تأثرملزاعم شتيفان فـل
ُـره ضغط نامذج أوربية يف املقالة العلمية وقسم أك( , وذلك يف قولهًا وحاسامًعميق َ َ

وجتد النامذج ...ية موازيةاألخبار واملقالة الرئيسية يف الصحيفة عىل تطورات عرب
ديثة إىل األوربية يف لغة الصحافة واإلدارة ما يوازهيا يف أشكال ميل الفصحى احل

 وكذا العدد املتزايد من »ور اجلريدةاحتامل منع صد«توسيع استعامل املصادر 
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ا, وتنقل الظروف الشائعة يف اللغات ًا وحديثًا, وإطالقألبنية الظرفية مثل رسميا
بلطف, بشدة, هبدوء, وعىل العكس من ذلك فإن : ية من خالل الباءاألورب

ا صارت بوضوح عىل طريق ًاالستعامالت القديمة اجلناسية مثل رضبه رضب
بكل : ا مثلًكثر شيوعاالستعامل املهجور, ويتصل بذلك استعامالت كالمية أ

سيكية  أزاحت الكلمة الكالَ يد فالنةٌ, وطلب فالنمعنى الكلمة, سيدايت ساديت
د هنا ليس فيه دليل عىل ما استدل به عليه من أن  فام نقلناه عن فـل)٦٣()خطب

َّ, تـفرس و العربية يظهر تغريات ذات أمهيةنح َ التداخل بني اللغة املنطوقة وتأثري بُ
لغات أوربية, وأن هذه اللغة عىل املستوى الرتكيبي واألسلويب طبعت بالنامذج 

 يف البنية النحوية  فكل ما نقلناه عنه مستوعب)٦٤(ًاما وحاسًا عميقًاألوربية طبع
ل   مثـَّ)٦٦( وربام»اًا وحديثًا, وإطالقرسمي,و)٦٥(هبدوء , بشدة ,بلطف«للعربية كـ 

                                                           
 ١٥٢−١٥١ دراسات يف العربية )٦٣(
 .١٥٢دراسات يف العربية: انظر )٦٤(
ثر أجذبته بشدة , ليس فيه  أدنى ت : ًليس يف هذه األمثلة خروج عن املألوف, فقولنا مثال )٦٥(

جذبته بشكل شديد , بدال : ربية بام يف غريها, ولعل املراد من كالم  فلد  هو  قوهلممن الع
 ففي ذلك  عدول عن األسلوب العريب الفصيح املبني إىل ركاكة »اًا شديدًجذبته جذب«من 

: انظر. أسلوبية يتحاشاها اخلرباء بالوظائف الداللية الدقيقة للرتاكيب النحوية يف العربية 
  .حممد املبارك ٣٣٧وخصائص العربية فقه اللغة 

ُ, فطلبت نفسها, فقالت أو كانت يل ابنة عم:  قال ًأن رجال) حسس(  يف اللسان)٦٦(
َدينار? فطلبتها من حيس و بيسَتعطيني مئة  َ  ١لغويات:  وانظر ., أي من كل جهةُ

 . إبراهيم السامرائي.  د٣٠١من نرش مجاعة األزهر وفقه اللغة املقارن ) ١٢٨(
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توعب يف بنيتها لف من قبل يف مدونة اللغة العربية, ولكنه مسْؤُا مل يًبعضه جماز
 .»اخطبه« من ًبدال »طلب فالن يد فالنة« النحوية كـقوهلم 

عزيزي فالن أو : ما كان بوسعنا نحن العرب أن نقولوهل يعقل أنه 
عادات املرصيني « من ًوعادات وأخالق املرصيني بدالصديقي فالن, 

وجريدة شبه رسمية لوال اطالعنا عىل هذا النمط من الرتاكيب يف  وأخالقهم,
قدورنا أن  وهل يعقل أنه ما كان بم)٦٧(النموذج اللغوي األوريب كام يزعم فـلـد

إىل غري  )٦٨(حتية قلبية لوال وقوفنا عليه يف ذلك النموذج كام يزعم فلش: نقول
ذلك من الرتاكيب التي رأى فريستيغ أن العربية اقرتضتها من النموذج األوريب 

 من ًبدال) تم توقيع االتفاقية(و )زار(بدال من) قام بزيارة(و ).اًلعب دور(كـ
, فهذه االستعامالت ةف يف الفصحى الكالسيكيالفعل املبني للمجهول املتعار

 منها  ,التي استجدت يف العربية نتيجة االحتكاك بالنموذج األوريب بفعل الرتمجة
ْبقطعالسليم, ومنها ما خالف أصول العربية بوجه من املخالفة   النظر عن مدى َ
ْجـدت يف ال( شيوعه, فالواقع كام يقول الدكتور إبراهيم السامرائي أنه عربية َّ

غري أن العربية وهي السمحة السهلة ...أساليب كثرية مل تكن إال وليدة الرتمجة
الطيعة مل تتنكر هلذه األساليب, فقد قبلها االستعامل, وراضها حتى توهم 
القارئ وهو يقرأ صحيفته اليومية أن الذي يقرؤه عريب مل يعتوره الدخيل , ومل 

 أمر العربية و أطوراها, بل خفي ذلك يقترص األمر عىل القارئ الذي ال يعنيه
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طائفة من هذه األساليب مل تستفد منها (  أنً علام)٦٩()عىل القارئ الفطن املختص
رشت يف العربية وكان سبب ذلك كله ُرمجت وحُالعربية غنى وثروة لغوية , فقد ت

جهل من تصدى للرتمجة بأصول العربية , وفنون القول فيها, فلم يتيرس هلم نقل 
فكار الغربية بأسلوب عريب, ولو عرف هؤالء بالغة العرب, وعرفوا األ

 لذا نميل يف ضوء كالم )٧٠()أرسارها ملا اندست يف العربية أساليب غريبة عنها
 يف )٧١(ا يذكرًالسامرائي إىل أن تأثري اللغات األوربية يف العربية ال يمثل تغري

ًبنيتها النحوية, ولعل هذا يفرس ما الحظناه قبال  من نص اآلخر عىل أصالة هذه ِّ
اللغة املكتوية مل تتعرض ألي تغيري صويت كام أن (اللغة وثباهتا كقول هانز فري

الرصف ظل عىل صورته التي كان عليها منذ القديم حتى العرص احلارض, 
ويصح اليشء نفسه يف الرتكيب , فيام خيص سامته األساسية عىل األقل, ويتبني 

 .)٧٢()افظ للعربية برهن عىل أنه ذو أثر فعالمن هذا أن الطابع املح
                                                           

 . ٢٨٣ فقه اللغة املقارن )٦٩(
 .٢٨٤ فقه اللغة املقارن )٧٠(
) اًأعرف ما إذا كنت ناجحال ( يف نحو »ما إذا «عل أقرب ما يكون إىل ذلك عبارة  ل)٧١(

يه كيس فريستيغ  يف ا من العربية بام يف اإلنكليزية, وهو ما نبه علًيبدو أهنا متثل تأثرو
ب نحوية أجنبية قد حيدث اخرتاع معادالت نحوية يف اللغة العربية لرتمجة تراكي: قوله 

اللغة العربية . )WHETHER( للتعبري عن الكلمة اإلنكليزية»ما إذا«كام هي احلال يف 
 رعية إياه وفق األصول املًعلام أن جممع اللغة القاهري أجاز هذا الرتكيب حملال. ٢٠٥

إعداد حممد . ١٢٨−١٢٣كتاب األلفاظ واألساليب : انظر. يف النظرية النحوية العربية
 .١٩٧٧القاهرة . ط  . شوقي أمني, ومصطفى حجازي 

 .٨١ دراسات يف تأريخ اللغة العربية )٧٢(
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  للعام  ٦١. ع.جملة الفكر العريب. الدين  صالح زهر. د. لغة الضاد يف ملف املسترشقني −

١٩٩٠ 
. حممد الرشقاوي . تر. يغ كيس فريست. اللغة العربية; تارخيها ومستوياهتا وتأثريها −

 .٢٠٠٣. القاهرة . املرشوع القومي للرتمجة . ط
  .حممد عبد الرمحن مرحبا. د . اللغة العربية, وما أحلقته هبا الرتمجة من تشوهيات  −

 . ١٩٩٠عام . ٦١.ع  . جملة الفكر العريب 
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مي أمحد السيد داود حل. د. تر . هجامن . يس . روي. اللغة واحلياة والطبيعة البرشية −
 ٢٠٠٠−١٤٢٠عامل الكتب القاهرة ٢ط

املركز . ١ط. سعيد الغانمي . تر . اللغة واخلطاب األديب ; مقاالت لغوية يف األدب  −
 .١٩٩٣ الدار البيضاء−بريوت . الثقايف العريب 

 .٢٠٠٩عامن .دار جرير. ١ط. حممد العناين . د .تر. جون ليونز . للغة واللغويات  ا −
 ط دار الكتاب العريب بمرص.  من نرش مجاعة األزهر ١لغويات −
 ضوء اللغات حماسن العربية يف املرآة الغربية, أو داللة الشكل يف العربية يف −

 هـ١٤٢٥الرياض . ط . محزة قبالن املزيني . د .  تر  .األوربية
  دمشق. ط.غراتشيا غابوتشيان .نظرية أدوات التنكري والتعريف, وقضايا النحو العريب  −

١٩٨٠ 
−١٤١٦ بريوت ١نادر رساج ط.تر. أندري مارتينيه. وظيفة األلسن وديناميتها  −

١٩٩٦. 
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 يشهد لصاحبه بحسن اخلامتة) ضوء السقط (
 

 )∗( السعيد السيد عبادة. د
 

 كام − أماله ي الذ هو خامتة كتب أيب العالء املعري)ضوء السقط (كتاب
 م,٢٠٠٣أول مرة بالقاهرة سنة صدر  العام األخري من حياته, ويف  −)١(ّحقـقـت

تلميذه أبا عبد اهللا ء به أجاب أبوالعالو. اًبعد حتقيق استمر ثالثني عام
, الذى سأله أن يرشح  له ما يستعجم عليه من الكتاب املعروف بـ ّاألصفهاين

ّحدث التى حرضها و, ثم كانت الوفاة, )ّالدرعيات(, فرشح له إىل )سقط الزند(
 مل يتضمن - و هو األصل −من الرشح كانت نسخ, بعضهاو. )٢( ّهبا األصفهاين

  عليها يفُ القول املرشوح,  كتلك التى اعتمدتمن املتن إال املطالع, و إال
) ضوءهسقط الزند و(إىل الرشح, حتت اسم ُحتقـيقه, و بعضها مجع فيه املتن 
                                                           

 . بالقاهرة–للغة العربية جامعة األزهر أستاذ األدب والنقد بكلية ا )∗(
 . من التقديم١١٨  صـ – بتحقيقي –سقط الزند و ضوءه ) ١(
 .٦٤تعريف القدماء بأيب العالء صـ ) ٢(
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ّكنسخة ابن الفوطي ِ َ , كنسخة )ضوء السقط(, املصورة عندي, أو حتت اسم )٣(ُ
 . عنها هـذا احلـديثي, الت)٤(ّابن  الوردي

 :اب ألمرين إليكم عن هذا الكتأحتدثوآثرت أن 
, من ) م٢٠٠٦ّمعرة النعامن ( العالء بـ  مهرجان أيبما الحظت يف: أحدمها

 . كام ينبغي−)اللزوميات( وهو −ا ّاهتام له بأقوال مل حيقق مصدره
خلامتة, كام من أقوال تشهد لصاحبها بحسن ا) ضوء السقط (يفما ورد : اآلخرو

  ¦¥  ¤  £   ¢ : صدق اهللا العظيم إذ يقولو. ّالحظ ابن الوردي
§  ¨  ©  ]إنام األعامل و: (صدق رسوله الكريم إذ يقول, و]١١٤: هود

ِّه البخاري يف كتايب الرقاق و, روا)بخواتـيمها ْ  .)٥()األعامل باخلواتيم: ُباب(القدر, ّ
                                                           

ّابن الفوطي) ٣( َ , املعروف ّعبد الرزاق بن أمحد بن حممد بن أمحد بن أيب املعايل, البغدادي: ُ
ّبابن الفوطي, كذا قال يف آخر نسخته من َ , التى كتبها بمراغة سنة ) سقط الزند و ضوءه (ُ

 ٧٢٣ هـ, و هبا تويف سنة ٦٤٢ هـ, و هو يف الرابعة و العرشين, ألنه ولد ببغداد سنة ٦٦٦
 األصل, ّاملروزي : − »ّالفوطي« بعد –ا ً, و فيه أيض) ٣/٣٤٩األعالم (هـ, كام يف 

ّالشيباين البغدادي, أبو الفضل كامل الدين, مؤرخ يعد م ن الفالسفة, من ولد معن بن ّ
ا, و له نظم ً قيل, يف مخسني جملد»معجم اآلداب يف األسامء واأللقاب«: له. زائدة الشيباين

ّوالفوطي. جيد َ  .َجده ألمه, نسبته إىل بيع الفـُوط: ُ
عمر بن مظفـّر بن عمر بن حممد بن أيب الفوارس, أبو حفص, زين الدين, : ّابن الوردي) ٤(

ّ املعري الكندي, شاعر, أديب, مؤرخ, ولد ّابن الوردي, سنة ) بسورية( معرة النعامن يفّ
 هـ, له كتب, ومقامات, ٧٤٩تويف بحلب سنة  هـ, و ويل القضاء بمنـبج, و ٦٩١

 ).٥/٦٧األعالم . (مناقضات, و ديوان شعر مطبوعو
ري  هـ, و فتح البا١٣٧٨ طبعة دار الشعب بالقاهرة ١٥٥, ٨/١٢٩ّصحيح البخاري ) ٥(

.  هـ١٣٧٩عن طبعة السلفية بمرص سنة ) ت.د( تصوير دار الفكر ٤٩٩, ١١/٣٣٠
جاءت ) باخلواتيم(, و)ِّكتاب الرقاق(املوضع األول  يفهو الرواية ) بخواتيمها:(قوله

 ).العمل باخلواتيم:  باب–كتاب القدر : ( املوضع الثاينيفالرواية 
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ّلصاحبه و نوه هبا  ) الضوء(ّألن ابن الوردي كان أول من وقف عىل شهادة و
 يكون لنا من تلك الشهادة اآلن  مدى حتققه, لعلهأبنيورد قوله عنها وسوف أ

ّري, ما كان البن الوردي منها يف احلكم عىل املعيف  :ّ القديم, قال ابن  الورديّ
استغفر ( له عىل كتاب ُ, ثم وقفتّوأنا كنت أتعصب له, لكونه من املعرة« 

 لزوم ما ال( كتاب يف, فأبغضته, وازددت عنه نفرة, و نظرت له )استغفـريو
ّ, فرأيت التربي منه أحزم, فإن هذين الكتابني يدالن عىل أنه كان ملا نظمهام )يلزم
 لو ظفر ّيودّر فيهام أن احلق قد خفي عليه, و, يقاً نافراً, و مذبذباً حائرًهائام

  : مرثية أبيهيفباليقني, فأخذه بكلتا يديه, كام قال 
 ُ  من  جهــينة  عـنهماُطلبت  يقينً

 

ــي   ــا جهــني  ســوى ظــنومل ختربين  ِّي
 

 ً  ال  أزال  مـسـائاليفإن  تعهدين
 

ِ الـصحيح  فأسـتغنيَعـطُفإين مل أ  َ)٦( 
 

                                                           
) ّالظن(ويف الثاين . ٣٦٢ صـ و ضوءه , و سقط الزند ٩٢٧, ٢/٩٢٥رشوح سقط الزند ) ٦(

ّأما استشهاد ابن  الوردي بالبيتني عىل شك املعري, فليس إال متابعة منه . باأللف والالم ّ
 »جهينة«إنام ذكر «:  رشحه للبيتنييف –)  هـ٥٢١−٤٤٤(ّلسابقيه, بدليل قول البطليويس

دت معرفة ما صار إليه أهل أر: فقال). عند جهينة اخلرب اليقني: ( املثليفهاهنا لقوهلم 
وصوف بأن القبور بعد العدم و الفناء, من سعادة أو شقاء, فسألت عن ذلك جهينة امل

الناس يرون هذا ن, و أكثر مما عندي من رجم الظنوعنده العلم اليقني, فلم أجد عنده
 يعلم إنام يريد أنه ال ليس ذلك عندي عىل ما يتومهون, وا منه يف البعث و القيامة, وشك

إال أن الظن يغلب عىل . ما الذي قدموا بعد املوت عليهٌأحد ما صارت حال املوتى إليه, و
من مات عىل طريقة حسنة أنه قد سعد, و عىل من مات عىل طريقة سيئة أنه قد شقي, من 

 .»طع عىل أحد منهم بسعادة  أو شقاءغري ق
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, الذى أماله عىل الشيخ أيب عبد اهللا )ضوء السقط(ثم وقفت له عىل كتاب  
ّحممد بن حممد بن عبد اهللا األصفهاين, الذي الزم الشيخ إىل أن مات, ثم أقام بحلب 

 لرجوعه إىل احلق اًا لفساده, موضحًن هذا الكتاب عندي مصلحيروي عنه كتبه, فكا
ويتلو ملن وقف عليه .  )٧( ًالوُؤَفإنه كتاب حيكم بصحة إسالمه مو صحة اعتقاده, 
ن هذا الكتاب َّ فلقد ضم.]٤:الضحى[  r  q  p  o n :بعد كتبه املتقدمة

ّما يثلج الصدر, و يلذ السمع َ ّيطلق اليد, و يثبت القدم,  وّيرس القلب,ّ, ويقر العني, وَ ُ
هللا بمدائح األرشاف من ذريته, التقرب إىل اخري بريته, ومن تعظيم رسول اهللا 

 َّالرضا عنهم, واألدب عند ذكر ما يتلقى منهم, و إيراد حماسنتبجيل الصحابة وو
من التفسري, واإلقرار بالبعث واإلشفاق من اليوم العسري, وتضليل من أنكر املعاد, 

 هو وتعظيمها,اخلضوع للرشيعة املحمدية وغيب يف أذكار اهللا واألوراد, ورتالو
 .»)٨(األعامل بخواتيمهاخامتة كتبه و

ّيف هذا القول بني ابن  الوردي موقفه من أيب العالء, حيث كان يف أول أمره  ّ
ْ, ثم أبغضه و تربأ منه, ملا وقف له عىل كتايب )املعرة(يتعصب له, لكونه من بلده 

, ثم ريض اً حائرً, ألنه وجده يف كليهام هائام)لزوم ما ال يلزم(و) تغفر واستغفرياس(
 ألن خامتة أيبو). ضوء السقط(اهد بحسنها, وهو عن خامتته ملا وقف عىل الشعنه و

ّالعالء هي ما يعنينا هنا, كان ما يدل عليها من كالم ابن  الوردي هو ما يعنينا كذلك, 
                                                           

الالم أصالن, ابتداء ة والواو واهلمز: قال ابن فارس). أول(ن اسم مفعول م: ًوالؤَم) ٧(
ْاملعنى عىل الثاين, أي حيكم , و) أول:  مادة١/١٥٨اييس اللغة مق(األمر, و انتهاؤه 

 .بصحة إسالمه حال منتهاه
 .٢١١تعريف القدماء بأيب العالء صـ ) ٨(
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غضه إياه مما يعنينا, ما دمنا بصدد تلك اخلامتة, التي شهد ّفال تعصبه للمعري وال ب
ٌ درس من - ال شك -يف تسجيله ّ, كام سجل ابن  الوردي, و)السقطضوء (بحسنها 

ن املايض للحارض, لعلنا نعترب, فندع ما قبل اخلامتة إليها يف حكمنا عىل الرجل, أل
إليها, و ننظر فيام شهد بحسنها حني ندع ما قبل اخلامتة و. األعامل بخواتيمها كام سبق

ّ سنجده كام وجده ابن الوردي, حيكم بصحة اعتقاد -) ضوء السقط(هو  و-
, ألن )الضوء(صاحبه و صحة إسالمه يف أواخر حياته, لكن ما ذكره ليس كل ما يف 

َ, و فيام ييل بيان ملا ذكر و ملا مل يذكر)السقط( من - كام سيأيت -بعضه  َ َ: 
فهو أول ما : -  أهل العظمة و اجلالل- هللا ) الضوء(أما تعظيم صاحب 

ت كلمته َّ جل- قد علم اهللاُ «: اب, ألن أول مجلة يف مقدمته هيِّجيده املتلقي للكت
ُ أن أحب الكالم إيل ما ذ- ّ و كحرصه . )٩(»َثني به عليهُ و أ- ّ عـَز سلطانه -كر به ّ

 حرصه يف سائر الكتاب عىل - »ّعز سلطانه« و »ّجلت كلمته« هنا عىل النعت هللا بـ
َّجل جالله« بـ - نعوت اجلاللة و التنزيه, هللا ال لغريه  ّجلت عظمته« و )١٠( »َ  و  )١١(»َ

ّعز و جل«بـ  عىل . )١٥(تعاىلسبحانه و« و بـ )١٤(»سبحانه« , وبـ )١٣(»تعاىل« و بـ )١٢(»ّ

                                                           
 .٧سقط الزند و ضوءه صـ ) ٩(
 .٧٨املرجع السابق صـ ) ١٠(
 .٥٣٣, ٣٤٠املرجع السابق صـ ) ١١(
 .١٦١املرجع السابق صـ ) ١٢(
 .٦٨٩, ٤٥٢, ١٢٤املرجع السابق صـ ) ١٣(
 .٥٣٨, ٥٣٣, ٥٣٢, ٤٨٤, ٤٣٨, ٣٤٥, ٣٢٥, ٧٩املرجع السابق صـ ) ١٤(
 .٥٩٣, ٥٥٦, ٥٣٩, ٢٩٢, ١٨٢املرجع السابق صـ ) ١٥(
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جلملة ذا كان قد بدأ اّ أدعوك إىل تأمل ما بني أول املقدمة وآخرها, ألنه إيأنن
قد علم و«: األخرية كذلك, إذ هي كام وجدت فإنه قد بدأ »قد علم اهللا«األوىل بـ 

 .)١٦ (»ري طريح, أشفق من األخطاء و أليح أين حس- و كفى به - اهللا 
ّفواضح من ذكره إياه, إذ ذكره بثالثة من أسامئه التي : أما تعظيمه للقرآنو

, )١٧()القرآن(ثالث مرات, اثنتني بـ وردت فيه, لكنه مل يذكره باألعم األشهر إال 
  −) الكتاب العزيز(هو  و-, عىل حني ذكره باألخص )١٨()كتاب اهللا(وثالثة بـ 

  x : قوله تعاىليف, و إنام كان أخص ألنه مل يرد إال مرة واحدة )١٩( سبع مرات
}  |    {             z  y~    i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _   

k   j  ]مثل قوله تعاىليف, وورد األول عرشات املرات, ]٤٢ −٤١:تفصل  :
m  l  k ]قوله عز من قائليفلثانى مرتني, وورد ا ]٨٢ : النساء  :
Ï  Î  Í   Ì  ËÒ    Ñ  Ð   ]عىل أن من . ]٧٥: األنفال

−  كام يف التفسري - ) الكتاب العزيز(, أن  ُخصوصية الثالث التى إليها قصدت
. )٢١(, أو هو الكتاب الغالب بقوة احلجة)٢٠( ّمي بحامية اهللا تعاىلهو املنيع املح:
  :قول أبى العالء عن الثاين من بيتيه ) الضوء (يفمن مواضع ذكره و

                                                           
 .أشفق: و أليح. املطروح: و الطريح. املعيي: احلسري. ١٤املرجع السابق صـ ) ١٦(
 .٢٢٤, ١٥٤جع السابق صـ املر) ١٧(
 .٥٤٧املرجع السابق صـ ) ١٨(
 .٦٩٢, ٥٦٦, ٥٦٠, ٤٠١, ١٣٠, ١٠٨, ٧١املرجع السابق صـ ) ١٩(
 .٤/١٥٨ –ّ للزخمرشي –الكشاف ) ٢٠(
 .٣/١٢٥صفوة التفاسري ) ٢١(
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ٌأأمخـــل و النبــــاهة  يف  لفـــــظ َُّ ِ ُ 
 

ُوأقـــــرت  والقناعـــــة  يل عــــــتاد  َ ُ ُ ِ ُ )٢٢( 
 

ِوألقــى  املــوت  مل  ختــد  املطايــا ِ َ َ َ ْ َ َ 
 

ِ و مل  جتــــبحاجــــايت  ــــادَ ُف اجلي ِ) ٢٣( 
 

ُالوخد أكثر ما يستعمل يف النعام و اخليلو ْ ركاب  اليفيستعمل : و الوجيف. َ
 .)٢٤(») أوجفتم عليه من خيل وال ركابفام(): الكتاب العزيز(يف واخليل, و

ّ من اعتداد املعري  ما يبدو- مع ذلك - ) الضوء (يفمن تعظيم القرآن و
حتى , و وغريه املوضع السابقيفد كام  االستشهايفبفصاحته, حتى ليكتفي به 

 :ليقدمه يف األكثر إن استشهد بغريه معه, كقوله عن بيته
ًكأن  أذنيه  أعطـت  قلبـه  خـربا ْ َ ُِ ْ ّ 

 

ِعــن الــسامء بــام يلقــى مــن  الغــري  َ ِ َِ َ 
 

َن خيرب عنهام بإخبار اجلمعٌاالثنان عندهم مجع, فلذلك جاز أ« َ الكتاب (يف و. ُ
 :قال الفرزدق, و ]٢٢ :ص[  v  u  tw |  {  z  y  x  ): العزيز

ْفلو بخلت يـداي هبـا و ضـنّت َ 
 

ــــــدان  عـــــلكـــــ  َيل  للقـ َ ـــــارِرّ  ُ اخلي
 

                                                           
ّالعدة: و العتاد. الفقر: و اإلقتار. ضد النبيه: اخلامل) ٢٢( : −ّ كام قال البطليويس –و املعنى . ُ

النباهة, و يدفع عني  القدر, و يل لفظ يفيدين الرشف وكيف أكون خامل الذكر, غري نبيه
.  و ظهريااً, و قد جعلت القناعة يل عتاداًو كيف أكون قليل املال فقري. ّالغي و السفاهة

 ).١/٢٨٧رشوح سقط الزند (
ِمل خت) ٢٣( ًخدت الناقة ختد ت وخدَو: مل ترسع, يقال: دَ ُ َْ ََ ِ ًخداناَا ووَ َ ْمل جتفو. َ ِ ا, ًمل ترسع أيض: َ

ًوجف وجيف: يقال َ َ النباهة : »ّوالنباهة يف لفظ«معنى قوله : ّتني قال اخلوارزميعن البيو. اَ
 كان يقدح يف أيب – بيت سابق يف إليه َ الذي أشري-لعل ذلك املغتاب . لفظ أنا معناه

, فأنكر عليه أبو العالء ري فائزّالعالء بأنه خامل غري نبيه, و فقري غري غني, و حمروم غ
 ).١/٢٨٨رشوح سقط الزند  (»و ألقى« »وأقرت« »أأمخل«: بقوله

 .١٣٠سقط الزند و ضوءه  صـ ) ٢٤(



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

  

١٠٣٦

 يفمبالغة  يف السامء, و هذه ةلفرس أعطته أذناه األخبار املقضيأن هذا ا: املرادو
 .)٢٥( »صفة الفرس بجودة السمع

, )الضوء (يفثم ) سقطال (يففقد ورد : خري بريتهوأما تعظيمه لرسول اهللا 
 :)٢٦( إبراهيم حممدف أيبقوله للرشي) السقط (ألننا نجد يف

ــه −٢ ــسـانه  وبيان ـــن  الــذي  بل ِياب ِ ِ ِ َ 
 

ــــام  ونـــزل  التـنــــزيل  ُهـــدي   األنـ ِّ ُ ُ َ ِ ُ 
 

ْ عن فضله نطق الكتاب  وبرشت−٣ َ َّ َ 
 

ُبــــقدومه  التــــوراة  واإلنجــــيل  ُ)٢٧( 
 

 أنه ال يذكره يف - م أبى العالء خلري الربية  من تعظي- ) الضوء (يفثم نجد 
, كقوله »ّصىل اهللا عليه و سلم«ا بـ ً, و إال متبوع)ّالنبي(بوصف ّأي موضع إال 

 :− و اخلطاب للرشيف السابق- عن الثاين من بيتيه 
ٍ يابن مستعرض الصفوف ببـدر−٢٥ ِ ُ َ 

 

ـــان  ــــوع  مـــن  غطف ـــد  اجلمـــ ِومبي ُ 
 

 األغــ أحد اخلمسة الذين هم  −٢٦
 

ِــــراض  يف   كـــل  منطـــق  واملعـــاين  ٍ ّ 
 

فاطمة, ّ عليه وسلم, وعيل, وّأي النبي صىل اهللا :»أحد اخلمسة« قولهو«
 .حلسن, و احلسنياو

ّأهيام أراد ابن  الوردي : و السؤال  ما تضمنه املتن, -ّ من تعظيم خري الربية -ّ
 ??)الضوء( نسخته من يفأم ما تضمنه الرشح, 

                                                           
 .٥٦٦, ٥٦٠, ١٠٨, و انظر أيضا صـ ٧١سقط الزند و ضوءه صـ ) ٢٥(
العالء صداقة ّ, أديب حلبي, كانت بينه و بني أيب :ّالرشيف أبو إبراهيم حممد بن أمحد العلوي) ٢٦(

 ).٤٣١٥, ٨٩٦بغية الطلب يف تاريخ حلب (ومشاعرة, و كانت وفاته قبل األربعمئة 
 

 .هو القرآن: و الكتاب. ٣٣٨سقط الزند و ضوءه صـ ) ٢٧(
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 يففهو أظهر : − -ّ بمدائح األرشاف من ذريته − إىل اهللا − ّوأما التقرب
إال التفسري لبعض ) الضوء (يف, ألننا ال نكاد نجد )الضوء (يفمنه ) السقط(

 يف, وا اثنني من األرشاف نصيف, و كانت )السقط (يفتلك املدائح, التى وردت 
 . ابعض أوالدمها ضمنً

ّه ست , وما قيل في)٢٨(بن أمحدهو أبو إبراهيم حممد : الرشيف األول 
 :ُ رثي هبايقصائد, جاء يف األخرية الت

ٌدعــا حلبــا أخــت  الغــريني  مــرصع َّ ًِ ْ ِ َ َ 
 

ٍيف  قويـق  للمكـــارم والــحزمِبسـ  ْ َ ُ ِ 
 

ْأب الــسبعة الــشه َّ َب التــي قيــل إهنــاَ ّ 
 

ِ العـرب  والعجـميفُمنفذة  األقـــدارِ    ْ ُ ُِ ْ 
 

ّوإن  كنــت مــا  ســميتهم , فنباهــ ُ  ٌةْ
 

ـــتني    َكـف ــَ ِّ  أعــرّالم  أهب ِفهم  باســـمُ ْ 
 

ُفهذا, و قد كان الرشيف  أبـوهم َ َ 
 

 َأمري  املعاين , فـارس  النثـر  والـنظم 
 

 ِلعلــك  يف  يــوم  القيامــة  ذاكــري
 

ِفتسأل ريب أن خيفف  من  إثمـي  ّ ِّ)٢٩( 
 

حني ّ, الذي رثاه املعري )٣٠(هو أبو أمحد احلسني بن موسى: الرشيف الثاينو
 : كان ببغداد, بفائيته الطويلة التي مطلعها

                                                           
 .٦ , ٥ صـ يفالنصان ) ٢٨(
 .٣٨٨ – ٣٧٥املرجع السابق صـ ) ٢٩(

معجم البلدان (ى طالب ّبناءان كالصومعتني بظاهر الكوفة, قرب قرب عيل بن أب: ّالغريان
 –أصله ساحل البحر, و استعري لقويق هاهنا : و السيف. هنر حلب: و قويق). ٤/١٩٦

 .  ألنه عظم قدره بكون هذا املفقود قريبا منه–و هو من صغار األهنار 
ني, امللقب بالطاهر, ولد سنة ّأبو أمحد احلسني بن موسى العلوي, نقيب الطالبي )٣٠(

 ).٤/٤٢٠وفيات األعيان ( هـ ٤٠٠ة غداد يف مجادى األوىل سنهـ, و تويف بب٣٠٧
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١٠٣٨

ِأودى فلـيت احلادثـات  كـفــاف َِ َ َ ْ َ 
 

ــستاف  ـــنرب امل ــسيف وع ــال امل ِم ِ ُِ ُُ ُ )٣١( 
 

 :وله فيها يقول
َأبقــــيت فـــينا كـــوكبني  سناهــــام ِْ َ 

 

 ِيف  الصبح  والظـلامء  ليس بخـــــاف 
 

ـــقني  ومـتـ ْأن َ  املكــارم  أرتيفِّ ْ ـــاَ  َعـَ
 

ٍمـتـألـــــقني   بــــســــؤدد  ُ ْ ـــــافُّ  ِ  وعـفـ
 

ْقدرين  َ َ اإلرداء, بل مطرين  يفَ  ْ الـيفَ
 

ِإجــداء ,  بل  قــمرين  يف  اإلسـداف  ْ ِ 
 

ٍرزقا  العـالء , فأهــــل  نجــد  كلـام َ ُ 
 

ِ   أهل  ديـافُ مثلَنطـــــقا الفصاحــة  ِ 
 

َساوى  الرضـي  املرتىض  و تقاسـام َ ُّ َ 
 

ِلعـــــال  بتناصف  وتـصــافِخطط  ا  ٍَ ُ 
 

ّحلفا  ندى  سبقا  وصىل  األطهر الــ ً ِ 
 

ِيالثالثــة  أحــــــــالف,  ِـــمريض  ٍ)٣٢( 
 

ّنا يف هذه األبيات ألوالد املرثي, مدح أيب العالء الضمني يف ِّكاملدح ضمو ُّ
 .)٣٣ (نص سبق, للزهراء ولولدهيا احلسن و احلسني ريض اهللا عنهم

 :ِّحابة و الرضا عنهم, و األدب عند ذكر ما يتلقى منهموأما تبجيل الص
 : ّفيتجىل يف أقوال ألبى العالء

و كانت .... الشعر : القريض«: )٣٤( يف بيت له»القريض«قوله عن : منها
                                                           

: و املستاف. الذي ذهب ماله: و املسيف. هلك: أودى. ٥١٦سقط الزند و ضوءه صـ ) ٣١(
ّالذي يشم  كان املسيف ّهو املرثي, أي إنه كان يعطيه, فلام هلك: مال املسيفو.  اليشءّ

 .ّت خريها يقوم برشهاأي لي: ليت احلادثات كفافو. كأنه قد ذهب ماله
 .٦انظر ما سبق صـ ) ٣٢(
ّراجز خمرضم, عده ابن سالم يف الطبقة التاسعة من فحول : ّاألغلب العجيل) ٣٣(

 ).٢/٦١٣, و الشعر و الشعراء ٢/٧٣٧طبقات فحول الشعراء (اإلسالميني 
 .٢٥٧سقط الزند و ضوءه صـ ) ٣٤(



 السعيد السيد عبادة.  د−ضوء السقط يشهد لصاحبه بحسن اخلامتة 
  

١٠٣٩

ّالعرب تفرق بني القريض و الرجز, و يقال إن أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب  ّ- 
 -وجه إىل األغلب العجيل ّ  : ما بقي من شعرك? فقال:يقول له  ّ

ًأرجزا تريد أم قريضا ً َ َ َ...« 
ِبغيبغ«قوله عن : منهاو ْ َ يف رجز»َُ ِبغيبغ: ء القريب املنتزعو يقال للام«. )٣٥(َ ْ َُ .

ِبالبغيبغة , و] تعرف[ قربة − رمحة اهللا عليه −ّكان لعيل بن أيب طالب و ْ جيوز أن َُ
 .»ّن  سميت بذلك ألن ماءها قريبتكو

هذا البيت يروى للحسني بن و«: ه عن وصفهم الليل بالطولقول: امنهو
 :− ريض اهللا عنهام-ّعيل أيب طالب 

ٍكـــأن  الليـــل  موصـــول  بليـــل ٌ َ ّ 
 

ــــــــاب  ــــــــكينة و الرب ُإذا زارت س َّ َُ ْ 
 

َسكينة َّكانت الرباب إذا زارت أهلها أخذت و. أمها: َّوالرباب. ابنته: ُ
َسكينة معها, فيطول الليل عىل احلسني  ُ«) ٣٦(. 

ْملـَطية«قوله عن : ومنها ْملطو«: )٣٧( ٍ بيت لهيف »َ َ فتحها املسلمون يف زمان : يةَ

                                                           
 :  هو– شجر »َاهلدال«هد به أبو العالء عىل أن شذي استالرجز ال) ٣٥(

ّيا رب  م  ِالـك   باألجبـاء  لـُ
ُّأجبال سلمى الش  ِخ الطوالَّمَ

 ِدالــه  ورق  اهلـــٍام ,  عليـط
ُبغـيـبغ    ين ٍ َ  ِالـــِ بالعق زع  ــــُ

 .٣٠٣ – ٣٠٢املرجع السابق صـ ) ٣٦(
 : , و هو)السقط(البيت من ) ٣٧(

ٍو مل جيلبوها من وراء ملطية      ْ َ ُتصدع  أجــبال  هبا  وإكام     َ ٌ َّ ََ 



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

  

١٠٤٠

 .)٣٨(»ئةّ غلب عليها الروم بعد سنة ثالثم ثم- ريض اهللا عنهم - الصحابة 
 العالء هنا, فإنه مما يشهد  مما يشهد أليب)٣٩( و إذا كانت هذه األقوال و أمثاهلا

يها يف احلكم و مل ينظر إىل غريها, مما خال من ّالبن  الوردي كذلك, أنه نظر إل
ُ, و جل من ال يسهو و ال ينسى)٤٠(  أو نسيانااًالدعاء سهو َْ ّ . 

ّ فجله -) تفسري القرآن الكريم( يعني - وأما إيراده حماسن من التفسري
 :لغريه, ألننا ال نجد له فيام يبدو إال قوله عن بيته

َو توخى له النجاة و قـد أيــ ََّ َ 
 

ــــن أن احلـــامم باملرصـــادـ  ِق ِ ّ 
 

_   ): الكتاب العزيز(يف و...  الذي يرصد فيه األمر ليقع :املرصادو«    
a  `]َمل كعلم الراصد لليشء بام , أي يعلم بأمور العا]١٤: الفجر

 : قوله عن بيته-  مما أورد  -عىل حني نجد لغريه  .)٤١(»يرصده
ْهــي غــرباء صــارت ُوإذا األرض  و ُ 

 

ـــن  دم  ـــم ـــدهانَّ  الطع ِن  وردة  كال ّ ً ِ 
 

          È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã: اختلفوا يف قوله تعاىلو«
ِّ, ففرس الدهان عىل ]٣٧ :الرمحن[ ْأنه مجع دهن: وجهني, أحدمهاُ أن : اآلخرو. ُ

 :ثم قوله عن مطلعه .)٤٢( »ّالدهان صبغ أمحر: ألمحر, و يقالّالدهان األديم ا
                                                           

 .٢٢٦سقط الزند و ضوءه صـ ) ٣٨(
 .٣٩٩, ٣٧٥, ١٣٦يف الصفحات ) ٣٩(
 .٥٩٤, ٣٢٧, ٢٢٧, ١٨٠ الصفحات يفكام ) ٤٠(
 .٤٠١سقط الزند و ضوءه صـ ) ٤١(
 .١٨٢سقط الزند و ضوءه صـ ) ٤٢(
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َلقــد آن أن يثنــي اجلمــوح  َ ْ  ُجلــامَ
 

ُأن يملـــك الـــصعب األيب زمـــامو  ّ َ ّ ْ 
 

ُاجلموح« َمن مجح الفر: َ َ ُس, إذا غلب فارسه عىل رأسه, َ َُi    
هو راجع إىل املعنى عون, وُيرس:  فرسوه-) القرآن (يف -  ]٥٧: التوبة[

 : ثم قوله عن بيته  )٤٣(»األول
 ّ غدر األنام فاستودع الـرَخاف

 

ًيح  سـليال  َّ  تغـذوه  در  اَ ِلعهـادَ ِ 
 

    v  u  t: معنى هذا البيت أن بعض املفرسين يفرس قوله تعاىل«

w ]بأن سليامن  ]٣٤: ص , كان يؤثر أن يكون له أوالد, فلم يرزق إال ,
ِ, و ادعوا له أن الريح حضنته تغذوه در العهاد اًواحد َّ َّ  و هي األمطار التي يتلو - ّّ
    u  t ّو غري هؤالء يفرس. اًه ميتّ و أهنا ألقته عىل كرسي-ا ًها بعضُبعض

w  v و قيل ملكاًشيطان: أي ,ً َ  .)٤٤( »اَ
نجد الشاهد ) الضوء( غري موضع من فيف: وأما إقرار أيب العالء بالبعث

 :− من مرثيته ألبيه-عىل ذلك, كقوله عن هذا البيت 
ًويكني شهيد  املـرء  غـريك  هيبـة ُ ِ 

 

ُوبقيا, و إن يسأل شهيدك ال ي  َ ُْ  ِكنـيْ
 

أي إن الشهيد الذي يشهد عىل اإلنسان يف اآلخرة يكني عن بعض أفعاله, «
 )٤٥ (»ّ عن يشء من فعلك, ألنه كله مجيلألهنا قبيحة, وشهيدك ال يكني

                                                           
 .٢٢٤سقط الزند و ضوءه صـ ) ٤٣(
 .٤٠١سقط الزند و ضوءه صـ ) ٤٤(
 .٣٨٨, ٣٥٦, و انظر أيضا صـ ٣٦٥سقط الزند و ضوءه صـ ) ٤٥(



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

  

١٠٤٢

, ألننا )الضوء (يفثم ) السقط (يففمام ورد :  وأما إشفاقه من اليوم العسري
 :−يه  و هو يرث− األول قوله للرشيف أبى إبراهيم يفنجد 

 ُوال تنسني يف احلرش واحلوض  حولـه
 

ِعصائب  شــتى  بني  غر  إىل  هبـم  ْ ُ ٍّ ُ َّ ُ 
 

ِلعلــك  يف  يــوم  القــــــيامة  ذاكــري ّ 
 

ِفتسأل ريب  أن  خيفف من  إثمي  ّ ّ)٤٦( 
 

ُّلرصاح, نسأل هذا من الكذب او«:  الثاين قوله عن بعض معانيهيفثم نجد 
ُواهللا املستغفر من ذلك و غريه«: , ثم قوله عن آخر»اهللا إقالة العثرة َ ْ , إذ ال )٤٧(»َ
يستقيل اهللا و يستغفره إال املشفق من اليوم العسري, يوم القيامة , يعرتف بكذبه و

 .ّكام أنه مل يرج مرثـيه أن ال ينساه يوم القيامة إال إلشفاقه كذلك
ّ, و الضمني يف )السقط(فهو من الرصيح يف : وأما تضليله من أنكر املعاد

 : األوليف, ألننا نجد )الضوء(
ْخلـــق النّـــاس للبقـــاء فـــضلت َّ َ َ ُ ُ 

 

ــــــاد  ــــــة حيــــــسـبوهنم  للنَّف ِأم َ ٌ 
 

ُّأي إن أصحاب الرشوع جممعون عىل أن «  : − عن البيت -ثم نجد يف الثاين    ّ
 ُو قد حكي عن أفالطون. ّإما يف رش تبقى فيها النفوس, إما يف خري وبعد الدنيا آخرة

ّم أن النفس اخلرية تكون مبقاحلكي َّ ُ ّأن النفس السيئة ليس هلا بعد ًـاة يف اآلخرة, وّ
 .)٤٨(»ّدعي بقاء النفس الطيبة واخلبيثةُاملوت بقاء, و روي عن أرسطاليس أنه كان ي

 و قد سبق -فبفعله الذي دل عليه قوله  : وأما ترغيبه يف أذكار اهللا و األوراد

                                                           
 .٣٨٨املرجع السابق صـ ) ٤٦(
 .٣٤١, ١٣٢املرجع السابق صـ ) ٤٧(
 .٣٩٤املرجع السابق صـ ) ٤٨(
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ْ جلت كلمته - قد علم اهللا « ):الضوء( يف أول -بعضه  ّ أن أحب الكالم إيل ما -ّ ّ ّ
ُأثني به عليه, وإذا تكلمت بكلمة لغريه عددهتا  و- ّ عز سلطانه -] اهللا[ذكر به 

ِمن غـَبن و غـَبن, تزيد الغصن الشائك من األبن  ٍَ َ و إذا نطقت بألفاظ ليست ... ُْ
َ يف املثل, مكره أخوك ال بهللا, فإنام أنا كام قيل ٌ  .)٤٩(»َطلُ

 ّفليس أدل عىل ذلك مما سبق,: وأما خضوعه للرشيعة املحمدية و تعظيمها
ًمما يدل أيضّجله شواهد ونتائج, و ّإذ كله أو عىل  عىل خضوعه للرشيعة واّ

 : أمور- عدا ما سبق -ّتعظيمه إياها 
واهللا «:  غري موضعيفام غاب عنه, كقوله تفويضه العلم هللا عز و جل في: منها

 .)٥٠(»أعلم
وهو «: ّبدليل قوله املستمد من القرآنإيامنه بقدرة اهللا عىل كل يشء, : منهاو

 .)٥١(»عىل كل يشء قدير
 :ا قوله عن بيتهًنقده لنفسه, الذي سبق بعضه و منه أيض: منهاو

ُتثنــي عليــك  الــبالد  أنــك ال َ ِ ُ 
 

َتأخـــذ مـــن رفـــدها و ترفـــدها  ُ َِ ِ 
 

ٍو هذه دعوى باطل, ألن . دك يأتيهاِأي إنك ال تسرتفد البالد, و إنام رف«
 .)٥٢(» من األرض- سبحانه - العامل إنام يرزقهم اهللا 

                                                           
 .٩ – ٧بق صـ ااملرجع الس) ٤٩(

الكثري : الغصن الشائكو. ّ يف الرأي– بالتـحريك – يف البيع, و الغبن – بالتسكني –الغبن 
ْمجع أبنة , و هي العقدة: ُو األبن. وكالش ُ. 

 .٧٤٥, ٦٨٦, ٢٠٥, ١١٦املرجع السابق صـ ) ٥٠(
 .٥٣٨املرجع السابق صـ ) ٥١(
 ). رفد: اللسان. (تعطيها: و ترفـدها. العطاء: الرفـد .٣٢٥املرجع السابق صـ ) ٥٢(

 



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

  

١٠٤٤

  من الشهادة لصاحبه بحسن −) ضوء السقط(من هذا البيان, ملا تضمنه 
 : نخلص إىل أمور-اخلامتة 

ـّن مما أرشت إليه : أوهلا  ّمن أن نسخة ابن  الوردي صدر هذا الكالم, يفالتيق
ضوء (و) سقط الزند(ُ أي مجع فيها بني  تضمنت املتن مع الرشح,قد) الضوء(من 

) الضوء ( منّليل عىل ذلك ما عده ابن  الوردي, حتت اسم الثاين, و الد)السقط
, الذي ورد يف سبع قصائد »مدح األرشاف من ذريته «, أعني )السقط(هو من و

ّ أن يعد ابن  العجب, و٣٨,٤٢,٦٠, ٢٥, ١٤, ٨, ٥: رقاممن املتن, هي ذوات األ
مع معرفته به, حيث استشهد ببعض أبياته ) السقط(ٌالوردي هذا املديح من غري 

  عام تضمنه −) ضوء السقط(ـ :  عنوان نسخته-فيام سبق, وكأنام خدعه العنوان 
 ).الضوء(ّ أداه إىل أن يعتد كل ما فيها من اًمن متن و رشح, خداع

) الضوء( كله يف قول ابن  الوردييف ) مدح األرشاف(أن ماعـدا : ثانيهامو
 يف األقل, ألن تبجيل ً يف األكثر, و احتامالً,  استقالالً أو احتامالًاستقالال

رار بالبعث , والرتغيب يف أذكار د حماسن من التفـسري, و اإلقـالصحابة, و إيرا
ّ مما ضمنه − كام رأينا −اهللا, و اخلضوع للرشيعة املحمدية, هذه اخلمسة  ) الضوء(ُ

ن أنكر َاإلشفاق من اليوم العسري, وتضليل م, ووحده, أما تعظيم الرسول 
 .)الضوء(ويف ) السقط( يف - كام أسلفت - فقد وردت ثالثتها  - املعاد 
-  ًاحتامال وً استقالاليف قول ابن  الوردي) الضوء(ضمنه أن ما ت: ثالثهاو

ْن اخلامتة, و هو ال شك أك الشهادة لصاحبه بحسيفٍكاف  , إذا أضفنا ما أبلغَفى وَ
ّ من تعظيم املعري هللا سبحانه, ومن -  وقد أوضحناه -  َفات ابن  الوردي
 .من نقده لنفسهتعظيمه لقرآنه, و
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 غضبه يفٌأن ابن  الوردي عىل ما أوضحناه, قد رضب أروع مثل : رابعهاو
حني  العالء, وّ هو من شك أيبّ تصورهورضاه, ألنه حني غضب مل يغضب إال ملا

العالء قد  أبا ن غضب عليه, إذ وجد إال ملا تبينه من حسن اخلامتة ملَريض مل يرض
إحسانه و تقواه, ما  من إسالمه و إيامنه و−)ضوء السقط( وهو -ّضمن خامتة كتبه 

ّيثلج الصدر, و يلذ السمع, َ َ ّ ّ و يقر العني, و يرس القلب, وُ ّ  .ّيطلق اليد, و يثبت القدمُ
 :   و بعــد
اإلنصاف,  ويف العدل والبرص, يف النظر ون نكون كابن  الورديأفهل لنا 

ًفنَدع ما قبل اخلامتة إليها, و نحسن الظن بأيب العالء حلسن خامتته, امتثاال َ  هلدي َ
 .»وإنام األعامل باخلواتيم«: الرسول الكريم 
رحم اهللا أبا العالء, و جعل يف ميزان :  أن نقـول - مع ذلك - ثم هل لنا 

 . ا و عنه و ريض اهللا عنَّ-) ضوء السقط( أعني -, ما شهد بحسن خامتته حسناته
 

 املراحعاملصادر و
 .م١٩٧٩بريوت , ٤ط. ّخلري الدين الزركيل: األعالم −١
 .م١٩٨٨ بريوت. ّسهيل زكار.  د , تح١ط. البن العديم: بغية الطلب يف تاريخ حلب −٢
 .م١٩٤٤ دار الكتب املرصية. ر أيب العالءإحياء آثاجلنة : تعريف القدماء بأيب العالء −٣
 .خمطوط مصور بمكتبتي من مكتبة بشري أغا بإستانبول. أليب العالء: ضوءهسقط الزند و −٣
 نرش معهد السعيد السيد عبادة . حتقيق د. أليب العالء:  سقط الزند وضوءه−٤

 .م٢٠٠٣املخطوطات العربية بالقاهرة 
حتقيق األستاذ مصطفى ) ٥ −١(ّاخلوارزمي ّلبطليويس وواّللتربيزي : رشوح سقط الزند −٥

 .م١٩٤٩ – ١٩٤٥ −هـ ١٣٦٨ – ١٣٦٤دار الكتب املرصية . آخرينالسقا و
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 .م١٩٦٦ أمحد شاكر  بتحقيق,٢,طاملعارف, طبعة دار البن قتيبة: الشعراء الشعر و−٦
 .هـ١٣٧٨طبعة دار الشعب بالقاهرة : ّصحيح البخاري −٧
 .١٩٨١ بريوت. ٤ط. ّالصابوينّلشيخ حممد عيل ل: صفوة التفاسري −٨
قرأه و رشحه األستاذ حممود حممد . ّالبن سالم اجلمحي : طبقات فحول الشعراء −٩

 .م١٩٧٤ −هـ ١٣٩٤ّ بمطبعة املدين بالقاهرة ,٢ط. شاكر
حققه الشيخ عبد ). ١٤ −١(البن حجر : ّفتح الباري رشح صحيح البخاري −١٠

و . تبه و أبوابه و أحاديثه الشيخ حممد فؤاد عبد الباقيّو رقم ك. العزيز بن باز
ّصححه و أخرجه األستاذ حمب الدين اخلطيب , عن طبعة )ت.د(بريوت . ّ

 .هـ١٣٧٩السلفية بمرص 
 .م١٩٥٣ −هـ ١٣٧٣ بمطبعة االستقامة بالقاهرة ,٢, طّللزخمرشي: ّالكشاف  −١١
 .هـ١٣٠٠طبعة بوالق بالقاهرة . البن منظور: لسان العرب −١٢
 .م١٩٥٧ – ١٩٥٥طبعة بريوت . ّلياقوت احلموي: معجم البلدان −١٣
طبع عيسى . حتقيق األستاذ عبد السالم هارون. البن فارس: مقاييس اللغة −١٤

 .هـ١٣٦٦ّاحللبي 
 .م١٩٧٢ – ١٩٦٨بريوت . إحسان عباس. حتقيق د . ّالبن خلكان: وفيات األعيان −١٥
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 أثر القرآن الكريم يف كتابات ناصيف اليازجي
 ًكتاب جممع البحرين نموذجا

 
 )∗( أمحد العالونة. د
 وقد اخرتت من .يتناول البحث أثر القرآن الكريم يف لغة النصارى العرب

 أثر القرآن ََّنيَبَهؤالء ناصيف اليازجي اللغوي الشاعر اللبناين املعروف الذي ت
 ).جممع البحرين(ثرة اقتباساته من القرآن الكريم يف كتابه الكريم يف لغته من ك

وقد كان الدكتور إبراهيم السامرائي واألستاذ ظافر القاسمي رمحهام اهللا قد 
, )١(عرضا القتباس العالمة ناصيف اليازجي من القرآن الكريم, فأطال األول

مجيع اقتباساته,  َّ, وكالمها اكتفى بام قدم, ومل يكن قصدمها ذكر)٢(َوأوجز اآلخر
ًمقالتي هذه مزيدا من اقتباساته; ليكون املوضوع أوسع وأنفع,  ٌوإين لذاكر يف

 : فأقول
                                                           

 .باحث يف األدب والرتاجم من األردن )∗(
 .)١٩٣−١٥٧هـ ص١٤١٨, ١٦جملة جامعة أم القرى, العدد: انظر()  ١(
   .)٣٢−٢٥فصول يف اللغة واألدب ً: انظر( ) ٢(
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لقرآن مل يملك إال َّملا سمع الوليد بن املغرية النبي صىل اهللا عليه وسلم يرتل ا
ًإن له حلالوة, وإن عليه لطالوة,«:  بقولهأن يصف القرآن وإن أعاله ملثمر, وإن  ً

 .»عىلُ ملغدق, وإنه يعلو وما يأسفله
غة فصول يف الل( وأعجبني قول األستاذ ظافر القاسمي يف كتابه 

ُوما وقع لكاتب عىل مدى العصور أن اقتبس «: عن القرآن الكريم) ٢٥واألدب ٍ
َمنه بعض آياته إال ورأيتها تقفز وحدها من بني السطور تعلن عن َ  نفسها أهنا )٣(َ

َ بعدها, وتبدو كاللؤلؤة الفريدة تبهر األعني, وحتلو يف ال تشبه ما قبلها وال ما
 . »ُّترن يف اآلذان وتدخل إىل القلبَّالسمع و

ُ أن يعمد بعض النصارى العرب إىل القرآن الكريم; يصقلون نوال غرو إذ
ِّببيانه لغتهم, وجيملون ببالغته أسلوهبم, وينهلون من معينه, وينسجون عىل 

 .نوله
 يف أثر القرآن الكريم يف لغة ناصيف اليازجي عىل كتابه ٌ وأنا قارص قويل

َّ, وحارصه فيام فيه من اقتباس, وهو حلية حىل هبا كتابه, فإذا )جممع البحرين(
 .هو فتنة للقارئ

ُوقبل أن أورد ما مجعت من اقتباساته أشري إىل أمور وقفت عليها يف أثناء  ُ
 :مطالعتي لكتابه, وهي

                                                           

َتعلن نفسها(الوجه اجليد أن يقال )  ٣(  ].املجلة) [ُ
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َّ اهتاممه وحفظ معظم سوره, فمكنه ذلك َ الكريمَأن اليازجي أوىل القرآن َ َ
ًمن اإلحاطة بأسلوبه, وأقدره عىل االقتباس من آياته وتراكيبه, وهو أحيانا 
ًيقتبس بعض آية, وأحيانا يقتبس آية تامة, أو خيترص من اآلية ألفاظا يسرية حيل  ً ًَّ

َّحملها ألفاظا من عنده, يقتضيها سياق قوله, وربام قدم وأ ً َّخر يف بعض ألفاظ َّ
َاآلية, وربام زاد عليها أو نقص منها, وذلك حني يكون قصده تأليف كالم جديد 

 .موافق لفكرته
ِّجعلت رقام مسلسال لكل : أما ذكري القتباساته فجعلته عىل النحو التايل ً ً ُ

ورد عبارة اليازجي التي فيها اقتباس, ثم ُصفحة من كتابه فيها اقتباس, ثم أ
 .َليقي عليها مع اإلشارة إىل اآلية املقتبس منهاأعقبها بتع

َ ودونكم اآلن مادة َّ   : املقالةَ

ًاتركوا ما رأيتم نسيا منسياو«: ١٢ص  − ًّ َ قول إىل  إيامء إىل قول, ويف هذا ا»َ
 .]٢٣: مريم[   ¿  À  Á :اهللا تعاىل
ًفل عن يوم جيعل الولدان شيباَوغ«: ١٣ص •  :, وهذا من قوله تعاىل»َُ
µ  ¶  ¸   ¹  º  »   ¼  ½  ]١٧ :املزمل[. 

َثم أقبلوا هيرعون إليه«: ً وجاء فيها أيضا : ٌ, ويف هذا إشارة إىل قول اهللا»ُ
q tsr  ]٧٨ :هود[.  

َوإن لك ألجرا غري ممنون«: ١٧ص • ٌ, ويف هذا اقتباس من قول اهللا »ً
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١٠٥٠

( ¨βÎ: تعاىل uρ y7 s9 #·ô_ V{ uöxî 5βθãΖôϑ tΒ  ] ٣القلم[ . 
َعت فأوعيتلقد مج«: ٢٦ص •   yìuΗsduρ #©tç÷ρr'sù  : اهللاإىل قولٌ, ويف هذا إيامء »َ

 . ]١٨املعارج [
ًفضاق الرجل ذرعا يف اجلواب«: ٢٧ص • َ $−s: ٌ, إملاع إىل قوله سبحانه»ُ |Ê uρ 

öΝÍκÍ5 % Yæ ö‘ sŒ  ] ٣٣العنكبوت [, و]٧٧هود[. . 
ُيخ احلمية محيةفأخذت الش«: ٣٠ص • َُّ َّ  :وهذا من قول اهللا تعاىل, »َّ اجلاهليةَ

øŒÎ) Ÿ≅ yè y_ š⎥⎪ Ï% ©!$# (#ρãxx. ’Îû ãΝÎγ Î/θ è= è% sπ ¨ŠÏϑ pt ø: $# sπ̈ŠÏΗ xq Ïπ ¨ŠÎ= Îγ≈ yf ø9$#  ]٢٦ :الفتح[ . 
ãβöθ: شري إىل قولهُ, ي»َأنه أطغى من فرعون ذي األوتاد«: ٣٢ص • tã öÏùuρ ρ èŒ 

ÏŠ$ s?÷ρ F{$#  ]١٢ ص[ . 
َحني مناص.. «: ٣٥ص • $t⎦⎫Ïm <Éَالتو :تعاىل, وهو من قوله »َ uΖtΒ  

 .]٣ص[
≅ö:  اهللاإىل قول, ويف هذا إيامء »ٌفقال صرب مجيل«: ٣٦ص • t/ ôM s9§θ y™ öΝä3s9 

öΝä3Ý¡àΡr& #\øΒ r& ( ×ö9 |Á sù ×≅Š ÏΗ sd   ] ٨٣ و١٨يوسف[. 
َّفبتناها ليلة كأهنا ليلة القدر, وأحييناها باحلديث حتى مطلع «: ٣٧ص  • َ ُ
≈ Ο :له تعاىل, وهذا يشء من قو»الفجر n= y™ }‘Ïδ 4© ®L ym Æìn= ôÜtΒ Ìôf xø9$#  ]٥: القدر[  
َّوإن كنت ممن عبس وتوىل«: ٤٢ص • t6§ :, إشارة إىل قوله تعاىل»َّ tã  
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#’ ¯< uθ s?uρ  ]َوالشيخ ينظر من طرف خفي«: ًوجاء فيها أيضا. ]١:عبس , وكأن »َ
∀ χρãÝàΖtƒ ⎯ÏΒ >∃ösÛ <c’Å:َّاليازجي نظر إىل قوله تعاىل yz   ]٤٥ :الشورى[ . 

ُ, تلمح فيه قول اهللا سبحانه»ُعلم اهللاُ أن سيكون«: ٤٤ص • َ:  zΝÎ= tæ β r& 

ãβθä3u‹y™ Οä3ΖÏΒ 4© yÌó£∆  ]٢٠ :املزمل[.  
ُوقد قدرنا املنازل حتى عاد كالعرجون القديم«: ٥١ص • ُ َّ , وهو مأخوذ من »ََّ

 . ]٣٩ :يس[  tyϑs)ø9$#uρ çµ≈tΡö‘£‰s% tΑÎ—$oΨtΒ 4©®Lym yŠ$tã Èβθã_óãèø9$%x. ÉΟƒÏ‰s)ø9$#  :قوله تعاىل
ُ اخليط األبيض من اخليط األسودحتى تبني لنا«: ًوورد أيضا ه إىل قولً, إيامء »ُ

 (#θ: تعاىل è= ä.uρ (#θç/uõ° $#uρ 4© ®L ym t⎦ ¨⎫t7oKtƒ ãΝä3s9 äÝø‹sƒ ø: $# âÙ u‹ö/F{$# z⎯ÏΒ ÅÝø‹sƒ ø: $# ÏŠuθ ó™ F{$# z⎯ÏΒ 

Ìôf xø9$#  ]١٨٧ :قرةالب[ .  
©  :, يومئ إىل قوله تعاىل»َّفأوحى إيل ما أوحى«: ٥٢ص • yr÷ρ r'sù 4’ n< Î) 

⎯Íν Ï‰ö6 tã !$ tΒ 4© yr ÷ρ r&  ]١٠: النجم[. 
ُ يئس الكفار من أصحاب القبورُوإال فقد يئست منها كام«: ًوجاء أيضا َُّ« ,

 :وهذا من قوله تعاىل
 ô‰s% (#θÝ¡Í≥tƒ z⎯ÏΒ ÍοtÅzFψ$# $yϑx. }§Í≥tƒ â‘$¤ä3ø9$# ô⎯ÏΒ É=≈ptõ¾r& Í‘θç7à)ø9$#  ] ١٣املمتحنة[. 

َفكم ركب هنا طبقا عن طبق«: وورد فيها ََ ً ⎦¨  :, يومئ إىل قوله تعاىل»َ ã⎤x.÷tIs9 

$ ¸)t7sÛ ⎯tã 9,t7sÛ  ] ١٩االنشقاق[. 
ُحق اهللا احلق ويبطل الباطلُلي«: ٥٣ص • َّ      :, وهذا من اآلية الثامنة من»َّ
 ¨,Ås ãŠÏ9 ¨,ys ø9$# Ÿ≅ÏÜö7ãƒ uρ Ÿ≅ ÏÜ≈ t7ø9$# öθ s9uρ oν Ìx. šχθ ãΒÌôf ßϑ ø9$#   ]٨: األنفال.[ 
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١٠٥٢

هل يستوي األعمى والبصري أم هل تستوي الظلامت «: ٥٤ص •
≅ ö : من سورة الرعد١٦, وهو من اآلية »والنور? è% ö≅ yδ “ Èθ tG ó¡o„ 4‘yϑ ôã F{$# 

çÅÁ t7ø9$#uρ ÷Πr& ö≅ yδ “ Èθ tG ó¡n@ àM≈ uΗ ä>—à9$# â‘θ‘Ζ9$#uρ ö   ]١٦: الرعد[ 
ٌوأنا مل تأخذين سنة وال نوم«: ٥٥ص •   :, إشارة إىل قوله تعاىل»ِ

  Ÿω …çν ä‹è{ù's? ×π uΖÅ™ Ÿω uρ ×Πöθ tΡ   ]٢٥٥ :البقرة[. . 
ُكأنه من آيات ربه الكربى«: ٥٦ص • “ ô‰s)s9 3 : ه تعاىلإىل قولً, إيامء »ِّ r&u‘ 

ô⎯ÏΒ ÏM≈tƒ#u™ Ïµ În/u‘ #“ uö9 ä3ø9$#   ]١٨ :النجم[. . 
ْم يشد أزريوهب«: ٥٨ص •  ÷Šß‰ô©$# ÿ⎯Ïµ :, إشارة إىل قوله تعاىل»َ Î/ “ Í‘ ø—r&  

 .]٣١ :طه[
َفال جرم أنك من صميم العرب«: ٦١ص • ََ ُ, تلمح فيه قوله تعاىل»َ َ : Ÿω 
tΠty_ öΝåκ̈Ξr& ’ Îû Íο tÅz Fψ$# ãΝèδ šχρ çy£÷z F{$#   ]يف ) ال جرم(َّوتكررت . ]٢٢ :هود

 .  كتاب اهللامواضع أخرى من 
 çνθ :ه تعاىلإىل قول, وهذا إيامء »ًوأنوح بكرة وأصيال«: ٦٢ص  • ßs Îm7y™ uρ 

Zο tõ3ç/ ¸ξ‹Ï¹ r&uρ  ]٤٢ :األحزاب[. 
$ % ô‰s :, وهذا يشء من قوله تعاىل»ً قد شغفتك حبا«: ٦٤ص  • yγ xtó x© 

$ ‰7ãm   ]٣٠ :يوسف[. 
  :ه تعاىل, وهذا مأخوذ من قول»إنا هللا وإنا إليه راجعون«: ٦٥ص  •
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 t⎦⎪ Ï% ©!$# !#sŒÎ) Νßγ ÷Fu;≈ |¹ r& ×π t7ŠÅÁ •Β (#þθä9$ s% $ ¯ΡÎ) ¬! !$ ¯ΡÎ)uρ Ïµ ø‹s9Î) tβθãè Å_≡u‘  ]١٥٦ :البقرة[. 
  :, يشري إىل قول اهللا»ذات الشامل وأخرى ذات اليمني«: ٦٨ص •
 öΝßγ ç6Ïk= s)çΡuρ |N# sŒ È⎦⎫Ïϑ u‹ø9$# |N# sŒuρ ÉΑ$ yϑ Ïe±9$#   ]١٨ :الكهف[. 

:  يومئ إلىل قول اهللا» وأخفى يف الورىويعلم الرس«:  شعرهن وجاء فيها م
 …çµ̄ΡÎ* sù ãΝn= ÷ètƒ §Åc£9$# ’ s∀÷z r&uρ   ]٧ :طه[. 

 t⎦⎫Ïϑ: ه تعاىلإىل قولً, إيامء »يكظم الغيظ«: ٧٨ص • Ïà≈ x6ø9$#uρ xáø‹tó ø9$#    
 . .]١٣٤ :آل عمران[

  : تعاىل, وهذا من قوله» ليتني مت قبل هذا البالء العظيمفيا«: ٧٩ص •
  © Í_ tFø‹n=≈ tƒ ‘M ÏΒ Ÿ≅ö6 s% #x‹≈ yδ   ]٢٣ :مريم[. 

  : , إشارة إىل قوله تعاىل»ًلكنني رضبت عنه صفحا«: ٨٠ص •
 Ü>ÌôÒ oΨ sùr& ãΝä3Ζtã tò2 Ïe%! $# $ ·s ø|¹  ]٥ :الزخرف[. 

  : , يومئ إىل قوله تعاىل»وانترشوا مثنى وثالث ورباع«: ٨١ص •
(#θ ßs Å3Ρ $$ sù $ tΒ z>$ sÛ Νä3s9 z⎯ÏiΒ Ï™!$ |¡ÏiΨ9$# 4© o_ ÷WtΒ y]≈ n= èO uρ yì≈ t/â‘ uρ  ]وقوله]٣ :النساء , :  

 È≅Ïã% y` Ïπ s3Í×¯≈ n= yϑ ø9$# ¸ξß™ â‘ þ’Í< 'ρ é& 7π ys ÏΖô_ r& 4‘oΨ ÷V¨Β y]≈ n= èO uρ yì≈ t/â‘ uρ   ]١:فاطر[ . 
* #sŒÎ: وهذا يشء من قوله تعاىل. »وإن مسه الرض«: ٨٢ص • sù ¡§tΒ 

z⎯≈ |¡Σ M}$# @àÑ $ tΡ% tæyŠ  ]وقوله]٤٩ :زمرال , : šUθ •ƒ r&uρ øŒÎ) 3“ yŠ$ tΡ ÿ…çµ −/u‘ ’ ÎoΤr& z© Í_¡¡tΒ 

•‘Ø9$# |MΡr&uρ ãΝym ö‘ r& š⎥⎫ÏΗ ¿q≡§9$#   ]٨٣ :األنبياء[. 



 )٤(اجلزء ) ٨٦( املجلد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
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واستعذ باهللا من الشيطان اخلناس, الذي يوسوس يف صدور «: ٨٣ص •
ت واقتباسات , ومجلة هذا إشارا»إنه من سليامن: فلام استتم كالمه قال. الناس
 : , إيامء إىل قوله تعاىل»ستعذ باهللا من الشيطان الرجيموا« :فقوله.  آيات عدةمن
 #sŒÎ* sù |Nù&ts% tβ#u™öà)ø9$# õ‹Ïè tG ó™ $$ sù «!$$ Î/ z⎯ÏΒ Ç⎯≈ sÜø‹¤±9$# ÉΟŠ Å_ §9$#   ]٩٨ :النحل[. 

, هو آية معروفة من سورة »الذي يوسوس يف صدور الناس«: وقوله
 …çµ:  اقتباس من قوله تعاىل»امنإنه من سلي«: , وقوله٤الناس ¯ΡÎ) ⎯ÏΒ z⎯≈ yϑ ø‹n= ß™    

 .]٣٠ :النمل[
 ... (#âθ :, مأخوذ من قوله تعاىل»ثم ولوا األدبار«: ٨٥ص • ©9uθ s9 t≈ t/÷ŠF{$#  

 . ]٢٢ :الفتح[
ً ال أملك نفعا وال رضا«: ٨٧ص • ≅ :  هو من قوله تعاىل»ً è% Hω à7 Î= øΒ r& 

© Å¤ øuΖÏ9 $Yè øtΡ Ÿω uρ #…ŸÑ   ]١٨٨ :األعراف[. 
¢     : , مأخوذ من قوله تعاىل»تعالوا أتل عليكم ما يبقى ذكره«: ٩١ص •

§  ¦  ¥  ¤  £  ]١٢١ :األنعام[.  
 q  p   r: , يشري إىل قوله تعاىل»فحدث بنعمة ربك«: ٩٤ص •

s   ]١١ :الضحى[. 
فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثرية بإذن اهللا واهللا مع «: ٩٦ص •

    w  v  u  t: ] من سورة البقرة٢٤٩[, وهذا من اآلية »الصابرين

|  {  z  y  x}`  _  ~     
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ًوماء ثجاجا«: ١٠٦ص •   u   t :, ويف هذا اقتباس من قوله تعاىل»ً

x  w  v  ]١٤ :النبأ[. 
ًيشء عددا, ولو جئنا بمثله مدداقد أحصينا كل «: ١٠٧ص • , إن الشق »ً

وأما الشق اآلخر . ]٢٨ :اجلن[   æé  è  ç  : األول مأخوذ من قوله تعاىل
 .]١٠٩ :الكهف[   Ô       Ó  Ò        Ñ  : فإشارة إىل قوله تعاىل

ًجعل مباركا أينام كان, وهذا مأخوذ من قوله تعاىل: ١١٠ص • ُ :© Í_ n=yè y_ uρ 

% º.u‘$ t7ãΒ t⎦ ø⎪ r& $ tΒ àMΖà2  ]٣١ :مريم[. 
, إن الشق األول »هق السمع, وإذا هو قد بسط ذراعيواسرت«: ١١٣ص •

™ ωÎ) Ç⎯tΒ s−utIó :مأخوذ من قوله تعاىل $# yìôϑ ¡¡9$#  ]١٨ :احلجر[ . 
 .]١٨ :الكهف[  Οßγç6ù=x.uρ ÔÝÅ¡≈t/ ÏµøŠtã#u‘ÏŒ :وأما الشق الثاين فمأخوذ من قوله تعاىل

ًوجعلهم اهلر هباء منثورا«: ١١٤ص •                :ه تعاىلإىل قول, وهذا إيامء »ً
 çµ≈oΨ ù= yè yf sù [™!$ t6 yδ #·‘θ èWΨ ¨Β   ]٢٣:الفرقان[:. 

ه إىل قولً, وهذا إيامء أيضا »ُوأصبحوا ال ترى إال مساكنهم«: وجاء فيها
 (#θ: تعاىل ßs t7ô¹ r'sù Ÿω #“ tãƒ Νåκß]Å3≈ |¡tΒ   ]٢٥ : األحقاف[. 
, ويف هذا إشارة إىل قوله »إننا ممن يطعم الطعام عىل حبه«: ١١٥ص •
tβθ: تعاىل ßϑ ÏèôÜãƒ uρ tΠ$ yè ©Ü9$# 4’ n?tã ⎯Ïµ Îm7ãm $ YΖŠ Å3ó¡ÏΒ $ VϑŠ ÏKtƒ uρ #·Å™ r&uρ  ]٨ :اإلنسان[. 
 x8çÅc£uŠçΡuρ: ه تعاىلإىل قول, ويف هذا إيامء »فقد يرستك لليرسى«:١٢٠ص •

3“ uô£ã ù= Ï9  ]٨ :األعىل[. 
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: , يشري إىل قوله تعاىل»إن اهللا هيدي من يشاء ويضل من يشاء«: ١٢٣ص •
 ¨βÎ* sù ©!$# ‘≅ÅÒ ãƒ ⎯tΒ â™!$ t±o„ “ Ï‰öκu‰ uρ ⎯tΒ â™!$ t±o„  ]٨ :فاطر[. 

  ⎯ä.uρ :, وقوله هذا من قوله تعاىل»وكن من الشاكرين«: ١٢٦ص •

š∅ ÏiΒ t⎦⎪ ÌÅ3≈ ¤±9$#   ]٦٦ :الزمر[. 
“  : ه تعاىلإىل قول, وهذا إيامء »وهو يطعمني وال يسقني«: ١٢٨ص Ï% ©!$#uρ 

uθ èδ © Í_ ßϑ ÏèôÜãƒ È⎦⎫É)ó¡o„ uρ   ]٧٩ :الشعراء.[ 
, يف الشق »كأنني شهاب ثاقب, وكأهنا توارت باحلجاب«: ١٣٠ص •

 …çµ :ه تعاىلإىل قولاألول إيامء  yèt7ø?r'sù Ò>$ pκÅ− Ò=Ï%$ rO  ]١٠ :الصافات[. 
’  þ:ه تعاىلإىل قولالشق اآلخر فإيامء وأما  ÎoΤÎ) àMö6 t7ôm r& ¡=ãm Îösƒ ø: $# ⎯tã Ìø.ÏŒ ’ În1u‘ 
4© ®L ym ôNu‘# uθ s? É>$ yf Ït ø:$$ Î/ ]٣٢ :ص[. 

َوهو يقسم تارة باخلنس, وطورا باجل«: وجاء فيها ار الكنس, ويلهج مرة َوً
, ومجلة ما ذكره اليازجي هنا اقتباس من آيات حمكامت, يقرؤها »بمواقع النجوم

, غري بعيد »يقسم تارة باخلنس«: القارئ فيقف عىل مكاهنا من لغة التنزيل, فقوله
 Iξ :من قوله تعاىل sù ãΝÅ¡ø% é& Ä§̈Ζèƒ ø: $$ Î/  ]باجلوار الكنس«وقوله . ]١٥ :التكوير« ,

#‘ Í:مأخوذ من قوله تعاىل uθ pgø: $# Ä§̈Ψ ä3ø9$# ]بمواقع النجوم«وقوله . ]١٦ :التكوير« ,
% Iξsù ÞΟÅ¡ø: مأخوذ من قوله تعاىل é& ÆìÏ%≡uθ yϑ Î/ ÏΘθ àf ‘Ζ9$#  ]٧٥ :الواقعة[. 

 tsàoΨ :, وهذا غري بعيد عن قوله تعاىل»ءفنظر نظرة يف السام«: ١٣٢ص • sù 

Zο tôàtΡ ’ Îû ÏΘθàf –Ψ9$#    ]٨٨ :الصافات[. . 
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, وهذا اقتباس من قوله »ًفلام رأوه عارضا مستقبل أوديتهم«: ١٣٣ص •
 $£ϑn=sù çν :تعاىل ÷ρr& u‘ $ZÊ Í‘% tæ Ÿ≅ Î6ø) tGó¡•Β öΝ ÍκÉJtƒ ÏŠ ÷ρr&  ]٢٤ :األحقاف[. 

ً, وهذا اقتباس أيضا من »إنام خيشى اهللا من عباده العلامء«وقال اليازجي فيها 
$ : قوله تعاىل yϑ ¯ΡÎ) © y´ øƒ s† ©!$# ô⎯ÏΒ Íν ÏŠ$ t6Ïã (#àσ¯≈ yϑ n= ãèø9$#   ]٢٨ :فاطر[. 

, غري بعيد »للقوم أن عنده علم الغيب فهو يرىحتى خيل «:  وقول اليازجي
 …çν: عن قوله تعاىل y‰ΖÏã r& ÞΟù= Ïæ É=ø‹tó ø9$# uθ ßγ sù #“ ttƒ   ]٣٥ :النجم[. 

, »بينهام وما حتت الثرىوأنه يعلم ما يف السامء وما يف األرض وما «وقوله 
 …çµ: ه تعاىلإىل قولإيامء  s9 $ tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# $ tΒ uρ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# $ tΒ uρ $ yϑ åκs]÷ t/ $ tΒ uρ |M øt rB 

3“ u©Y9$#  ]٦ :طه[. 
    v  u: له تعاىل, وهذا يشء من قو»انقلب عىل عقبيه«: ١٣٧ص •

x  w    ]١٤٤ :آل عمران[. 
 …çµ :, وهذا مأخوذ من قوله تعاىل»وأرهقني صعدا«: ١٣٩ص • à)Ïδ ö‘é'y™ 

#·Šθ ãè |¹   ]١٧ :املدثر[ . 
  ä's#ø‹s9: , تلمح فيها قوله تعاىل»ًأحسبها خريا من ألف شهر«وقال اليازجي 

Í‘ ô‰s)ø9$# ×öy{ ô⎯ÏiΒ É#ø9r& 9öκy−  ]٣ :القدر[. 
: , وهذا مأخوذ من قوله تعاىل»فأوثقوا جيده بحبل من مسد«: ١٤٠ص •
 ’ Îû $ yδÏ‰‹Å_ ×≅ ö7ym ⎯ÏiΒ ¤‰|¡¨Β   ] ٥:املسد[. 

$ : , وهو من قول اهللا»فإنه هيديك الرصاط املستقيم«: ١٤٩ص • tΡÏ‰÷δ $# 
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xÞ≡uÅ_Ç9$# tΛ⎧ É)tG ó¡ßϑ ø9$# ]٥: الفاحتة[. 
  : , وهذا من قول اهللا» يرتك سدىوال حتسب أن اإلنسان«: وقال اليازجي

    Ü=|¡øt s† r& ß⎯≈ |¡ΡM}$# β r& x8uøIãƒ “ ´‰ß™  ] ٣٦: القيامة[. . 
’  Ÿω: , إشارة إىل قول اهللا»حتى مل نبق ومل نذر«: ١٥٥ص • Å+ ö7è? Ÿω uρ â‘ x‹s?  

 .]٢٨ :املدثر[
_ }§y: , وهذا من قوله تعاىل»فأوجسنا خيفة يف أنفسنا«: ١٥٦ص • ÷ρ r'sù 

’ Îû ⎯Ïµ Å¡øtΡ Zπ x‹Åz 4© y›θ•Β ] ٦٧ :طه[. 
  :, تلمح فيه قوله تعاىل»وأذاقني ببعاده عذاب احلريق«: ١٥٨ص •

  (#θ è%ρ èŒ šU#x‹tã È,ƒ Íy⇔ø9$#  ]١٨١ :ل عمرانآ[. 
َإن هذا بعيل شيخ علندي«: ١٥٩ص • ≈› #x: , وهو من قوله تعاىل»َ yδ uρ 

’ Í?÷è t/ $ ¸‚ ø‹x©  ] ٧٢:هود[. 
  :, وهذا اقتباس من قوله تعاىل»ُردت إليناهذه بضاعتنا «: ١٦١ص •

  ⎯Íν É‹≈ yδ $ oΨ çG yè≈ ŸÒÎ/ ôN̈Šâ‘ $ oΨ øŠs9Î)  ]٦٥ :يوسف[. 
  : , وهذا اقتباس من قوله تعاىل»كأهنم عىل نصب يوفضون«: ١٦٣ص •
 öΝåκ̈Ξr( x. 4’ n< Î) 5=ÝÁ çΡ tβθàÒ Ïùθ ãƒ ]٤٣ :املعارج[ . 

, يشري إىل قوله »بالذين أوتوا احلكمة وفصل اخلطا« ً:وجاء فيها أيضا
 çµ≈oΨ: تعاىل ÷ s?# u™uρ sπ yϑ õ3Ås ø9$# Ÿ≅ óÁ sùuρ É>$sÜÏƒ ø: $#  ] ٢٠:ص[. 
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, وهذا من اآلية الرابعة من سورة »حتى وهن العظم مني«: ١٦٤ص •
$ tΑ: مريم s% Éb> u‘ ’ ÎoΤÎ) z⎯yδ uρ ãΝôàyè ø9$# © Íh_ ÏΒ . 
$ : , وهذا من قوله تعاىل»قد جئناك ببضاعة مزجاة«: ١٦٧ص • uΖ÷∞Å_ uρ 

7π yè≈ŸÒ Î7Î/ 7π8 y_ ÷“ •Β  ]٨٨ :يوسف[. 
, يومئ إىل قوله » رصت أوهن من بيت العنكبوتإىل أن«: ١٧٠ص •
 ¨β: تعاىل Î)uρ š∅ yδ ÷ρ r& ÏNθ ã‹ç6 ø9$# àMøŠt7s9 ÏNθ ç6 x6Ζyè ø9$#  ]٤١ :العنكبوت[. 
  :, وهذا من قوله تعاىل»أعوذ باهللا من رش حاسد إذا حسد«: ١٧٦ص •

  ⎯ÏΒ uρ Ìhx© >‰Å™% tn #sŒÎ) y‰|¡ym  ]٥ :الفلق[. 
, وهذا إشارة إىل قوله »سبحان من حييي العظام وهي رميم«: ١٨١ص •
$ tΑ :تعاىل s% ⎯tΒ Ä© ÷∏ ãƒ zΝ≈ sàÏè ø9$# }‘Éδ uρ ÒΟŠ ÏΒ u‘  ]٧٨ :يس[. 

_ xÝÉ)ß™ þ :ه تعاىلإىل قول, وهذا إيامء »ُفسقط يف يد الرجل«وجاء فيها  Îû 

öΝÍγƒ Ï‰÷ƒ r&    ]١٤٩ :األعراف[. 
  :, وهذا مأخوذ من قوله تعاىل»أن املال زينة احلياة الدنيا«: ١٨٢ص •

  ãΑ$ yϑ ø9$# tβθãΖt6 ø9$#uρ èπ uΖƒ Î— Íο 4θ uŠys ø9$# $ u‹÷Ρ‘‰9$#   ]٤٦ :الكهف[. 
, كأن »الذين كانت مفاتيح كنوزهم تنوء بالعصبة األقوياء«: ١٨٣ص •

$! : اليازجي نظر إىل قوله تعاىل tΒ ¨β Î) …çµ pt ÏB$ xtΒ é&þθ ãΖtG s9 Ïπ t6 óÁãè ø9$$ Î/ ’Í< 'ρ é& Íο §θ à)ø9$#   
 .]٧٦ :القصص[
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, وهذا من قوله »الالت والعزى ومناة الثالثة األخرى.. «: ١٨٧ص •
 ãΛ: تعاىل ä⎢÷ƒ u™t sùr& |M≈ ¯=9$# 3“ ¨“ ãè ø9$#uρ ∩⊇®∪ nο 4θ uΖtΒ uρ sπ sWÏ9$ ¨W9$# #“ t÷z W{$#   ]٢٠ :النجم[ . 

  :ا مأخوذ من قوله تعاىل, وهذ»وال فرعون ذي األوتاد«وورد فيها 
  tβ öθ tã öÏùuρ “ ÏŒ ÏŠ$ s?÷ρ F{$#  ]١٠ :الفجر[ . 

, وهذا اآلية »إرم ذات العامد التي مل خيلق مثلها يف البالد«  كـ:وجاء فيها
‘ tΠu,  السابعة والثامنة من سورة الفجر Î) ÏN# sŒ ÏŠ$ yϑ Ïè ø9$# ∩∠∪ © ÉL ©9$# öΝs9 ÷,n= øƒ ä† $ yγ è= ÷WÏΒ ’Îû 

Ï‰≈ n= Î6ø9$# . 
ك من الشيطان نزغ فاستعيذوا باهللا إنه هو نََّوإما ينزغ«: وقال اليازجي

ًالسميع العليم, ومن عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأن اهللا 
$ : , إن الشق األول مأخوذ من قوله تعاىل»غفور رحيم ¨ΒÎ)uρ š ¨Ζxî u”∴tƒ z⎯ÏΒ 

Ç⎯≈ sÜø‹¤±9$# Øø÷“ tΡ õ‹Ïè tG ó™ $$ sù «!$$ Î/ 4 …çµ ¯ΡÎ) ìì‹Ïϑ y™ íΟŠ Î= tæ   ]٢٠٠ :األعراف[. 
≅ ô⎯tΒ Ÿ: وأما الشق الثاين فمأخوذ من قوله تعاىل Ïϑ tã öΝä3Ψ ÏΒ #L™þθ ß™ 7's#≈ yγ pg¿2 ¢ΟèO 

z>$ s? .⎯ÏΒ ⎯Íν Ï‰÷è t/ yx n=ô¹ r&uρ …çµ̄Ρr'sù Ö‘θ àxî ÒΟ‹ Ïm §‘  ]٥٤ :األنعام[ . 
, » كذب وتوىلوالسالم عىل من ذكر اسم ربه فصىل, والويل ملن«: ١٨٨ص •

 .]١٥ :األعىل[  tx.sŒuρ zΟó™$# ⎯ÏµÎn/u‘ 4’©?|Ásù : والشق األول منتزع من قوله تعاىل
 .]١٦ :الليل[   “Ï%©!$# z>¤‹x. 4’̄<uθs?uρ : وأما الشق الثاين ففيه يشء من قوله تعاىل

, وهذا من اآلية األخرية »فال تؤاخذونا إن نسينا أو أخطأنا«: ١٩٠ص •



 أمحد عالونة.  د−أثر القرآن الكريم يف كتابات اليازجي 
  

١٠٦١

$ بقرة من سورة ال oΨ −/u‘ Ÿω !$ tΡõ‹Ï{# xσè? βÎ) !$ uΖŠ Å¡®Σ ÷ρ r& $ tΡù'sÜ÷z r& . 
  :, وهذا هو اآلية الثانية من سورة الكوثر»فصل لربك وانحر«رد فيها وو

  Èe≅ |Á sù y7 În/tÏ9 öpt ùΥ$#uρ .  
ًوال أخاف بخسا وال رهقا«: ١٩٦ص  •  Ÿξ: , وهذا من قوله تعاىل»ً sù 

ß∃$ sƒ s† $ T¡øƒ r2 Ÿω uρ $Z)yδ u‘  ]١٣ :اجلن[. 
©4 :, تلمح فيه قول اهللا»اللهم اهدنا سواء السبيل«: ٢٠٠ص • |¤ tã  

ú† În1u‘ βr& © Í_ tƒ Ï‰ôγ tƒ u™!#uθ y™ È≅‹ Î6 ¡¡9$#  ]٢٢ :القصص[. 
  :, وهذا من قوله تعاىل»غشيتنا ظلامت بعضها فوق بعض«: ٢٠٧ص  •

  7M≈ yϑ è=àß $ pκÝÕ÷è t/ s−öθ sù CÙ ÷è t/   ] ٤٠:النور[. 
ًأكلنا هنيئا مريو«: ٢٠٨ص  • = çνθè :, يشري إىل قوله تعاىل»اً ä3sù $ \↔ ÿ‹ÏΖyδ $ \↔ ÿƒ Í£∆ 

 ] ٤:النساء[. 
“ : , وهو مأخوذ من قوله تعاىل»ترى الناس سكارى«: ٢١٢ص • ts?uρ 

}¨$ ¨Ζ9$# 3“ t≈ s3ß™  ]٢ :احلج[. 
 (#ρ: , وهذا يشء من قول اهللا»فأرس إيل النجوى«: ٢١٧ص • •| r&uρ 

3“ uθ ôf ¨Ζ9$#   ]٦٢ : طه[. 
™ s−utIó: , نلمح فيه قوله تعاىل» نسرتق السمع«: ٢١٩ص • $# yìôϑ ¡¡9$#   

 .]١٨ :احلجر[
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 ٢٩, وهذا من اآلية »سيامهم يف وجوههم من أثر السجود«: ٢٢٣ص •
, وهذا »بلوا بوجوه نارضة إىل رهبا ناظرةأق«: وقال اليازجي. من سورة الفتح

 ×νθ:اقتباس من قوله تعاىل ã_ ãρ 7‹Í×tΒ öθ tƒ îο uÅÑ$ ¯Ρ ∩⊄⊄∪ 4’ n< Î) $ pκÍh5u‘ ×ο tÏß$ tΡ    ]٢٢ :القيامة[. 
 tβθ: , وهذا من قوله تعاىل»يسبحون بحمد رهبم«: ً وقال أيضا ßs Îm7|¡ç„ 

Ï‰ôϑ pt ¿2 öΝÍκÍh5u‘  ]٧ :غافر[. 
: , وهذا يشء من قول اهللا»فرون ملا تقدم وما تأخر من ذنبهمويستغ«:  وقال

 tÏøó u‹Ïj9 y7 s9 ª!$# $ tΒ tΠ£‰s)s? ⎯ÏΒ š Î7/ΡsŒ $ tΒ uρ ẗz r's?    ]٢: الفتح[. 
 ., وهذا من اآلية األوىل من سورة الناس»أعوذ برب الناس«: وجاء فيها

ًنا قصيا وال أكلم اليوم إنسياعزمت أن أنتبذ مكا«ًوجاء فيها أيضا  ً , إن »ً
$$ ñVx‹t7oKΡ: الشق األول من قول اليازجي مأخوذ من قول اهللا sù ⎯Ïµ Î/ $ZΡ% s3tΒ 

$ |‹ÅÁ s%   ]٢٢ :مريم[. 
 .]٢٦مريم [   ô⎯n=sù zΝÏk=Ÿ2é& uΘöθu‹ø9$# $|‹Å¡ΣÎ) : والشق اآلخر مأخوذ من قوله تعاىل

 أراد واستقم وال تتبع سبيل الذين ال يعلمون, فإن اهللا إذا«: ٢٢٤ص •
من , وهذا الكالم ذو شقني, أما األول فمأخوذ »ًشيئا أن يقول له كن فيكون

$ : قوله تعاىل yϑŠ É)tG ó™ $$ sù Ÿω uρ Èeβ!$ yè Î7−Fs? Ÿ≅‹Î6 y™ š⎥⎪ Ï%©!$# Ÿω tβθßϑ n= ôè tƒ   ] ٨٩:يونس[. 
$! : وأما الشق اآلخر فمأخوذ من قول اهللا yϑ ¯ΡÎ) ÿ…çν ãøΒ r& !#sŒÎ) yŠ# u‘ r& $º↔ ø‹x© β r& tΑθ à)tƒ 

…çµ s9 ⎯ä. ãβθä3uŠsù  ]٨٢ :يس[. 
, وهذا اقتباس »ً هدى أو يف ضالل مبنيإين وإياكم لعىل«ً وجاء فيها أيضا 
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$! : من قول اهللا ¯ΡÎ)uρ ÷ρ r& öΝà2$ −ƒÎ) 4’n?yè s9 “ ´‰èδ ÷ρ r& ’ Îû 9≅≈ n= |Ê &⎥⎫Î7•Β    ] ٢٤: سبأ[. 
ًوستعلمون غدا من الكذاب الذي يراغ عليه رضبا باليمني«: ٢٢٥ص • ُ ًُ« ,

 tβθçΗ :وكالم اليازجي هذا ذو شقني, األول هو من قول اهللا s>÷è u‹y™ #Y‰xî Ç⎯̈Β 

ÛU#¤‹s3ø9$# çÅ° F{$#   ]والثاين هو من قول اهللا. ]٢٦ :القمر : sø# tsù öΝÍκö n= tã $R/÷ŸÑ 

È⎦⎫Ïϑ u‹ø9$$ Î/   ]٩٣ :الصافات[. 
  :, يشري إىل قول اهللا»علوم للسائل واملحرومفيه حق م«: وكتب فيها

  š⎥⎪É‹©9$#uρ þ’Îû öΝÏλÎ;≡uθøΒr& A,ym ×Πθè=÷è̈Β ∩⊄⊆∪ È≅Í←!$¡¡=Ïj9 ÏΘρãósyϑø9$#uρ    ]٢٥−٢٤ :املعارج[. 
  :, ويف هذا يشء من قول اهللا»وإن كنتم يف ريب من ذلكم«:٢٢٨ص •

  β Î) óΟçFΖä. ’ Îû 5=÷ƒ u‘ z⎯ÏiΒ Ï]÷è t7ø9$#   ]٥ :احلج[. 
  :, ويف هذا يشء من قول اهللا»فلام انسلخ النهار من الليل«: ٢٣٧ص •

  ×π tƒ#u™uρ ãΝßγ ©9 ã≅ ø‹©9$# ã‡n= ó¡nΣ çµ÷ΖÏΒ u‘$ pκ̈]9$#   ]٣٧ :يس[. 
   Iωuρ ©ÅÂôãr& y7s9 #\øΒr&   :, يومئ إىل قول اهللا»ًوال يعيص يل أمرا«:  وجاء فيها

 .]٦٩ :الكهف[
, ً»الفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤوالإن السمع والبرص و«: ٢٣٨ص •

 ¨βÎ) yìôϑ من سورة اإلرساء ٣٦وهذا الذي ذكره اليازجي هو اآلية  ¡¡9$# u|Çt7ø9$# uρ 

yŠ# xσàø9$#uρ ‘≅ ä. y7 Í×¯≈ s9'ρ é& tβ%x. çµ ÷Ψ tã Zωθ ä↔ ó¡tΒ . 
ًأو يسلكني عذابا صعدا«: وورد فيها  çµ : اهللاإىل قول, وهذا إيامء »ً õ3è= ó¡o„ 

$ \/# x‹tã #Y‰yè |¹   ]١٧ :اجلن[. 
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, وهذا اقتباس » رقبة مؤمنة ودية مسلمة إىل أهلهفتحرير«ًا أيضا وورد فيه
 ãƒ: ل اهللامن قو Ìós tG sù 7π t6 s% u‘ 7πoΨ ÏΒ ÷σ•Β ( β Î)uρ šχ%Ÿ2 ⎯ÏΒ ¤Θöθ s% öΝà6oΨ ÷ t/ Οßγ oΨ ÷t/uρ 

×,≈ sV‹ÏiΒ ×π tƒ Ï‰sù îπ yϑ ¯= |¡•Β #’n< Î) ⎯Ï& Î#÷δ r& ãƒ Ìøt rBuρ 7π t6 s% u‘ 7π oΨÏΒ ÷σ•Β   ]٩٢ :النساء[ . 
ً فلام آنست منهم أنسا«: ٢٤١ص • * ÷βÎ: , ويف هذا يشء من قول اهللا»ُ sù 

Λä⎢ ó¡nΣ#u™ öΝåκ÷]ÏiΒ #Y‰ô© â‘  ]٦ :النساء[. 
’ î‘θœΡ 4: , وهذا من قول اهللا»نور عىل نور«وجاء فيها  n?tã 9‘θçΡ  ]٣٥ :النور[. 

, وهذا اقتباس من »ن احلجارة ملا يتفجر منه األهنارفإن م«: ٢٤٣ص •
 ¨β: قول اهللا Î)uρ z⎯ÏΒ Íο u‘$ yf Ït ø:$# $ yϑ s9 ã¤f xtFtƒ çµ ÷ΖÏΒ ã≈ yγ ÷ΡF{$#    ]٧٤ :البقرة[. 
≅ :, وهذا من قول اهللا»ل لن يصيبنا إال ما كتب اهللا لناوق«: ٢٤٨ص • è% 

⎯©9 !$ uΖu;‹ÅÁ ãƒ ω Î) $ tΒ |=tFŸ2 ª!$# $ uΖs9  ] ٥١التوبة[. 
’  :, ويف هذا يشء من قول اهللا»كان ذلك يف الرق املنشور«: ٢٥٠ص • Îû 

5e−u‘ 9‘θ à±Ψ̈Β   ]٣:الطور[ . 
 من سورة ٢٢, وهذا من اآلية » الدنيا إال متاع الغروروما احلياة«وجاء فيها 

 . من سورة احلديد٢٠الرعد, واآلية 
  :ه تعاىلإىل قول, وهذا إيامء » ربك عىل نفسه الرمحةقد كتب«: ٢٥٦ص •

  |=tG x. 4’ n?tã ÏµÅ¡øtΡ sπ yϑ ôm §9$#   ]١٢ : األنعام[ . 
, وكالم »نترشتظر, وإذا الناس كاجلراد املفأنخنا كهشيم املح«: ٢٥٧ص •
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› ÉΟ: , وهذا من قوله تعاىل»كهشيم املحتظر«اليازجي ذو شقني, األول  Ï±yγ x. 

ÌÏàtG ós çRùQ$#   ]٣١ :القمر[ . 
) öΝåκ̈Ξr :, وهو من قوله تعاىل»كاجلراد املنترش«والثاين  x. ×Š# ty_ ×Å³tFΖ•Β    

 .]٧ :القمر[
زجي نظر إىل , كأن اليا»فاخلع إذن ما عليك حتى نعليك«: ٢٥٩ص  •

= ôìn :قوله تعاىل ÷z $$ sù y7 ø‹n= ÷è tΡ    ]١٢ :طه[. 
 ⎯yϑ :, تلمح فيه قول اهللا»ةواهللا ال يضيع مثقال ذر«: ٢٦٠ص • sù ö≅ yϑ ÷è tƒ 

tΑ$ s)÷WÏΒ >ο §‘ sŒ #\ø‹yz   çν ttƒ  ] ٧:الزلزلة[. 
   ¨βÎ) sπy∞Ï©$tΡ È≅ø‹©9$#  :, وهذا يشء من قـول اهللا»يف ناشئة الليل«: ٢٦٢ص •

 .]٦:املزمل[
ّقد أذن يف الناس باحلج فأتوا رج«: وجاء فيها ًاال وعىل كل ضامر من كل فج ً

 β :, وهذا إشارة إىل قوله تعاىل»عميق ÏiŒr&uρ ’ Îû Ä¨$̈Ψ9$# Ædk pt ø: $$ Î/ š‚θ è?ù'tƒ Zω% y Í̀‘ 

4’ n?tã uρ Èe≅à2 9ÏΒ$ |Ê š⎥⎫Ï?ù'tƒ ⎯ÏΒ Èe≅ä. ?dk sù 9,Š Ïϑ tã   ]٢٧ : احلج[. 
  :, وهذا مأخوذ من قول اهللا»ًفلبثنا يوما أو بعض يوم«: ًيضاوجاء فيها أ

  (#θ ä9$ s% $ uΖø[Î7s9 $ ·Β öθ tƒ ÷ρ r& uÙ ÷è t/ 5Θöθ tƒ  ]١١٣ :املؤمنون[ و]١٩:الكهف[. 
ًيضحكون قليال ويبكون كثريا«: ٢٦٤ص •   :, تلمح فيه قوله تعاىل»ً

  (#θ ä3ys ôÒ u‹ù= sù Wξ‹ Î= s% (#θ ä3ö7uŠø9uρ #ZÏVx.  ]٨٢ :التوبة[. 
  : , وهذا يشء من قول اهللا»برمحتك يا أرحم الرامحني«:  وقال اليازجي
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 |MΡr&uρ ãΝym ö‘ r& š⎥⎫ÏΗ ¿q≡§9$#   ]١٥١ :األعراف[ . 
, وهذا يشء من قول »ىل ما تريدون أقرب من حبل الوريدإين إ«: ًوقال أيضا

 ß⎯øt :اهللا wΥuρ Ü> tø% r& Ïµ ø‹s9Î) ô⎯ÏΒ È≅ ö7ym Ï‰ƒÍ‘ uθ ø9$#    ]١٦ :ق[. 
* * * 
وناصيف اليازجي كان يقرأ القرآن . ًمما سبق يظهر أن للثقافة أثرا يف الكتابة

ًالكريم, وحيفظ أجزاء منه, فظهر أثر ذلك واضحا يف اقتباساته وأسلوبه ً. 



  ١٠٦٧

 
 
 

 ّايل ابن الشجريـم أ يفعلم املعاين
 )ــه ٥٤٢ −٤٥٠(

 )∗(منرية حممد فاعور. د
  

ّال تقترص مسائل البالغـة عـىل مـا سـطره أئمـة البالغيـني يف كتـبهم كعبـد القـاهر 
). هــ٧٣٩ت(واخلطيب القزوينـي , )هـ٦٢٦ت(ّوالسكاكي , ) هـ٤٧١ت(اجلرجاين 

ٌبل إن أئمة النحويني كانت هلم نظـرات بال ّغيـة يف كتـبهم النحويـة; فأبحـاث التقـديم َّ ٌ
, )هـ١٨٠ت(وأبحاث احلذف واالختصار وغريها ضافية يف كتاب سيبويه , والتأخري

 ).هـ٣١٦ت(ّواألصول البن الرساج , )هـ٢٨٦ت(ّواملقتضب للمربد 
غيـة تـضافرت مـع ّوتلقانا كتب األمايل النحوية بفـيض مـن الـشذرات البال

ًقضايا البالغية يف كتب األمايل تـستحق دراسـة وصـفية وهذه ال .املسائل النحوية ً
وتوجـه لدراسـة , لـذلك جـاء هـذا البحـث, مقارنة بام أتى به البالغيون أنفـسهم

 .مباحث علم املعاين يف أمايل ابن الشجري
ُ, أمـا كتابــه األمــايل فيــدل اســمه عــىل )١(وابـن الــشجري غنــي عــن التعريــف َّ
ّموضوعه, وقد جعله ابن الشجري يف ّ ً جملـسا, كـان ينتقـل فيهـا بـني فـروع )٨٤( َ

                                                           

 .أستاذ مساعد يف كلية اآلداب بجامعة دمشق) ∗(
 −٣/٣٥٦, وإنباه الرواة  ٤٠٦ −٤٠٤ّ انظر ترمجته يف نزهة األلباء يف طبقات األدباء ص)١ (

 .٢/٣١٣, وبغية الوعاة ٦/٤٧, ووفيات األعيان ٥٩٣ −٥/٥٩٢, ومعجم األدباء ٣٥٧
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ّالعربية انتقـاال عفويـ ًا, وقـد جـاءت معظـم مباحـث البالغـة مبعثـرة منثـورة هنـا ً
ِّوهناك يف أنحاء كتابه, حيتاج الـدارس فيهـا أن يطـوف بـني صـفحاته للـم شـعث  ِ
املتفــرق منهــا, وجتميــع املــادة املتــصلة بموضــوع واحــد يف مكــان واحــد, حتــى 

 .ّ يكون فكرة متكاملة عن جهوده يف الدرس البالغييستطيع أن
ّوالذي يعنينا من هذا كله األلوان البالغية التي تناوهلا يف علم املعـاين, وهـل 
ًفيها من اجلدة والطرافة ما يضيف به إىل البالغة شيئا ساعد عـىل تطورهـا, أو أنـه 

 اكتفى برتديد آراء السابقني, وتوقف حيث انتهوا?
ــا مــنواهــذه األســئلة   اســتعراض جهــوده الستفــسارات ســيأيت اجلــواب عنه

, )الـصاحبي(يف كتابـه ) هــ٣٩٥ت(البالغية, ومقارنته بلغوي بارز هـو ابـن فـارس 
ُليبني مقدار إضافات ابـن الـشجري إىل البحـث البالغـي, ثـم سـيوازن بـام اسـتقرت  ُ

ّعليه البالغة حتى القرن السابع اهلجري عىل يد السكاكي  ُليبـني بدقـة , )هــ٦٢٦ت (ّ
 .ِمدى اقرتاب ابن الشجري مما انتهت إليه البالغة عند هذا العامل

 : بحوثه يف علم املعاين
  : اخلربً−أوال

ُأن خيرب «هو: يقول, ّبن الشجري بتعريفه لهونستهل احلديث عن اخلرب عند ا
ُاملتكلم غريه بام يفيده معرفته, وحده دخول التصديق والتكذيب فيـه ّّ وهـو عـىل , ُ

َموجب وغري موجب: بنيرض ٌ َما عري من أدوات النفـي: فاملوجب, َُ ِ و زيـد نحـ, َ
  Xu vوغري املوجب ما كان غري ذلك نحـو قولـه  ...,ٌويف الدار زيد, منطلق
w  x]وابن الـشجري مل يقـف عنـد احلـدود النحويـة ألسـلوب ,»  ]٨ :ص 
 اخلـرب مـن ّبل امتـد بـه البحـث إىل الكـشف عـام ينطـوي حتـت ظـالل هـذا, اخلرب

 :فذكر من ذلك, لطائف بالغية
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 : واألمر عند ابن الشجري  يتخذ ثالثة أشكال:  األمر−أ
ًما حيتمه اتفاق علامء اإلسالم عىل أنه خرب لفظا ً: األول ٌ ومثاله قولـه , وأمر معنى, ّ
ٍواملطلقات يرتبصن بأنفسهن ثالثة قروءà: تعاىل َ َّ َ ْ َّ َ َُ َُ َ َ َ ُ َ ََ ِ ِ َ ِ َ ُ َّ ُْ  ]  ٢٢٨: البقرة[  

وإخـراج األمــر يف صــورة اخلــرب «): هـــ٥٣٨ت (ويف هـذا يقــول الزخمــرشي 
فكـأهنن امتـثلن , تأكيد لألمر, وإشعار بأنه مما جيب أن يتلقى باملسارعة إىل امتثاله

ًفهو خيرب عنه موجودا, األمر بالرتبص ُ « )٢(. 
بل يـرسد شـواهد ال تنتهـي اعتمـد , وابن الشجري هنا ال يقنع بمثال واحد

ُا عىل ما ذكرّيف توجيهها بالغي ً.)٣(  
والشكل الثاين الذي يتخذه خـروج اخلـرب إىل معنـى األمـر لديـه أن يكـون : الثاين

ًأمرا خالصا يقتضيه السياق ومـن اخلـرب «: يقـول. ويفرضه املعنى العام للجملـة, ً
ُالذي أريد به األمر قوهلم ِأي ارمـه) ُأمكنك الـصيد: (ُ ِ ٌ امـرؤ َّاتقـى اهللاَ (:وقـوهلم, ْ

ًأي ليتق اهللاَ وليصنَع خريا) ًوصنع خريا ْ ِ« )٤(. 
اخلرب الذي خرج ملعنى األمر ليحقق فائدة أخرى تـسترت خلـف : والشكل الثالث

َإنام:ًتأديبا نحو قوله تعاىل«: ونوهذه الفائدة قد تك, هذا األمر َّ َكان قول املـؤمنني  ِ ِْ ِ ُْ َ ْ َ َ َ
ِإذا دعوا إىل اهللاَِّ ورسول ُ َ َ َُ ِ ُِ َه ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعناَ َ َْ َ ْ َ ُ ْ َ ْ ََ َُ َِ ِ َِ ْ َُ ُ ] ٥١: النور[  

: وقد تكـون إباحـة نحـو قولـه تعـاىل. ُوأطعنا حكمك, معناه قولوا سمعنا قولك
 َلــيس عــىل األعمــى حــرج وال عــىل األعــرج حــرج وال عــىل املــريض حــرج وال عــىل َ َ ََ َ ْ َ ْ ََ َ ْ َ ْ ََ ٌ َ َ ٌ َ َ ٌ َ َ َْ َ َ َ َِ ِ َْ ِ َ َ
ُأنف ْسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم  َ َّ ْ ْ ُْ ُ ُ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ُ ْ َ ُ ُ ْ ُ ُُ َ َ َُ ُ ْ َ ]٦١ : النور[  

                                                           

 .١/٤٤٠ الكشاف (٢)
 .١/٣٩٣انظر هذه الشواهد وتعقيباته عليها يف األمايل ) ٣(
 .١/٣٩٣األمايل ) ٤(
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ويـشري  وكلـوا مـن هـذه البيـوت,, وليأكلوا معكم, كلوا مع هؤالء: معناه: يقول
 ]٢٢٨  :البقـرة [  h  i  j k  ml : إىل معنى الندب يف قوله تعـاىل 

ّافعلوا هبن من املعروف مثل ما يلزمهن لكم :  معناه«: يقول ُ َّ ... «)٥(. 
ُ ومن اخلرب الذي أريد به الـدعاء «: يتناول غرض الدعاء بقوله:  الدعاء−ب
ًلـو كـان هـذا خـربا عـىل ) ًويرحم اهللا فالنا, ًورحم اهللا فالنا, غفر اهللا لك:(قوهلم
ّلكنت موجبا لرمحة اهللا ومغفرته للمدعو له, ظاهره وإنـام ,  األمـر كـذلكولـيس, ً

ثـم ينقـل شـواهد أخـرى  »...قصدت الرغبة إىل اهللا يف إجياب املغفرة والرمحة لـه 
 ) ٦(.اعتمد يف توجيهها عىل ما سبق

   : ومن اخلرب الذي أريد به النهي قوله تعاىل«: ويشري إليه بقوله:  النهي−جـ 
Νä3ÝàÏè tƒ   ª!$# β r& (#ρ ßŠθ ãè s? ÿ⎯Ï& Î#÷WÏϑ Ï9 #´‰t/r&   ] أي ال تعودوا. ]١٧ –النور«. 

وعند حديثه عن هذا الغرض ينقل شواهد كثرية حيللهـا حتليـل :  اإلغراء−د
ووجـه , ًنـا موضـوع الـشاهدِّالعامل العارف بدقائق اللغة وخفاياهـا وأرسارهـا مبي

ُقـول عمـر , ُ ومما جـاء فيـه لفـظ اخلـرب بمعنـى اإلغـراء«:يقول. االستشهاد عليها
ُأهيا الناس كتب عليكم احلج والعمرة ( :رضوان اهللا عليه ُ علـيكم بـاحلج : معناه) ُّ

 )٧(. »والزموا احلج والعمرة, والعمرة
ّويعرب عن هذا الغرض بقوله:   الوعيد−هـ اخلـرب ُومما جاء فيه الوعيد بلفـظ : ُ

  Ü=tG: يف التنزيل قوله تعاىل õ3çG y™ öΝåκèEy‰≈ yγ x© tβθ è= t↔ ó¡ç„ uρ  ]٨( ]١٩ :الزخرف(  

                                                           

 .١/٣٩٤انظره نفسه  )٥(

 .١/٣٩٥انظر هذه الشواهد وتعقيباته عليها فيه نفسه ) ٦(
 .٣٩٩−١/٣٩٧وانظر شواهد أخرى فيه نفسه  , ٣٩٧−١/٣٩٦األمايل ) ٧(
 .١/٣٩٩نفسه  )٨(
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وابن الشجري يلتقي مع ابن فارس يف تعريف اخلرب, ويف اإلشارة إىل بعـض   
التعجـب والتمنـي واإلنكـار والنفـي واألمـر : األغراض البالغية التي ذكـر منهـا

ّوتـشعب ابـن . والنهي والتعظيم والدعاء والوعد والوعيـد واإلنكـار والتبكيـت
بمعنــى الــرشط  عاملهســتمثــل ا, فــارس مــن ذلــك لقــضايا أخــرى تتعلــق بــاخلرب

 . )٩(والدعاء والطلب
$ :نحو قوله تعاىل ¯ΡÎ)  (#θ àÏ©% x. É># x‹yè ø9$# ¸ξ‹ Î= s% 4 ö/ä3¯ΡÎ) tβρ ß‰Í← !% tæ   ] ١٥ :الدخان[  

 .  )١٠(»ّواملعنى إنا إن نكشف عنكم العذاب تعودوا,  فظاهره خرب«: يقول
ًوإن كنّا نلمـس نفـسا أعمـق, ورشحـا أوىف, واسـتدعاء آلراء بعـض الع لـامء ً

ّعند ابن الـشجري, ومـن الواضـح ممـا جـاء عنـد ابـن فـارس وابـن الـشجري يف  
ّاستعامل اخلرب أنه يكشف عن املعاين الكثرية التي يؤدهيا هذا األسلوب زائدة عىل 
ّمفهومه اللغوي, وهذا الذي اعتمده البالغيون املتأخرون, فهـا هـو ذا الـسكاكي  ّ

ْأرضب اخلرب الثالثـة, وغـريضيذكر تعريفات السابقني له, ويتحدث عن   اخلـرب َ
ّاألصليني, ثم يفصل يف خروجه عن أصل وضـعه, فيـشري إىل خـروج الكـالم ال 

ًمل خيــض كثــريا يف تلــك اللطــائف , مــع كــل هــذا, لكــن. )١١(عــىل مقتــىض الظــاهر
 .  البالغية كام فعل ابن الشجري وابن فارس

 :  اإلنشاء–ًثانيا 
ي فـيام يتعلـق بالبالغـة العربيـة, هـذا لعل أبرز جمهـود بذلـه ابـن الـشجر  

البـاب الـذي عقـده يف املجلـسني الرابــع والثالثـني واخلـامس والثالثـني ملباحــث 
                                                           

 . ٢٩١−٢٨٩/  هذه األغراض واألمثلة عليها يف الصاحبي انظر) ٩(
 .  ٢٩٠انظره نفسه ص) ١٠(
 . ٢٦٤ −٢٥٤انظر مفتاح العلوم ص) ١١(
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اإلنشاء, فقد أفاد من دراسة أسالفه من علامء اللغة والبالغـة وغـريهم, واعتمـد 
َعىل استنتاجاته واستقراءاته, ومجع الشواهد الشعرية والنثرية بـام حقـق لـه إفـراد  َ َ

 .وأول هذه املباحث أسلوب االستفهام, باب متكامل يف موضوع واحد
 : االستفهام−أ 

ّيعد مبحث االستفهام عند ابن الشجري من املباحث البالغيـة املتكاملـة    ُ
 :يف كتابه, ويعود ذلك إىل أسباب, منها

ٍ أنه عرفه وبني مـسمياته بدقـة يف اسـتخالص املعنـى اللغـوي وربطـه بـاملعنى −١ ّ ّ ّ ّ
: االستفهام واالستخبار واالستعالم واحـد; فاالسـتخبار«: يقول. صطالحياال

     .ِطلب العلم: َطلب الفهم واالستعالم: ُطلب اخلرب, واالستفهام
ُ حديثه عن مهـزة االسـتفهام واالستـشهاد عليهـا, وبيـان مـا اختلـف فيـه مـن −٢

 .)١٢(ُالشواهد عىل حذفها, وما اتفق عليه
): األمـر: (البالغية املستفادة من االستفهام, فقد ذكـر منهـا ثراء قائمة املعاين −٣

ُفهـل أنـتم: , منها قوله تعـاىلوهنا حيشد جمموعة من الشواهد القرآنية والشعرية َ ْ َ َ 
َمنتهون ُ َ ُّ]ومثله, , أي انتهوا]١٩:املائدة : Ÿω r& tβθ ™7Ït éB β r& tÏøó tƒ ª!$# óΟä3s9 3  

 Ÿξ ,أي أحبو هـذا ]٢٢:النـور [ sùr& šχρ ã©.x‹s?  ]أي تـذكروا .] ٣:يـونس : öΝs9 r& Èβ ù'tƒ 

t⎦⎪ Ï% ©#Ï9 (# þθãΖ tΒ# u™ β r& yìt±øƒ rB öΝåκæ5θè= è% Ìò2 Ï% Î! « !$# ] ١٣( ]١٦ :احلديد( .  

ُابن الشجري يطنب يف حتليل االستفهام بمعنى األمر, فينبـه عـىل دقـائق يف و
                                                           

 .٤٠٧ −١/٤٠٦نفسه ) ١٢ (
 .٤٠٣−١/٤٠٢نفسه  )١٣ (
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 صـميم املعـاين املـستقاة التحليل مل يلتفت إليها أصحاب البالغة, وهي داخلـة يف
ُمن ظاهر أسلوب االستفهام, وابن الشجري حني يدلنا عليها ال حيكم إحـساسه 

 .ّفحسب, وإنام يقدم من األسباب ما يقنعنا برأيه
ّفاالستفهام لديه خيرج إىل معنـى األمـر, وهـذا األمـر يتـضمن معنـى التنبـه, 

ًوهذا التنبه هو أيضا أنواع تفهم تبعا للسياق, وه ًنـا يـورد جمموعـة مـن الـشوًُ  اهدُ
َأمل تــر إىل: القرآنيــة, منهــا قولــه تعــاىل ِ َ َ ْ َ َّ ربــك كيــف مــد الظــلَ ِّ َّ َ ََ ْ َِّ َ]فهــي  ]٤٥:لفرقــانا

ْبمعنى تنبه عىل هذا, وارصف فكرك إليه و اعجب منه« َ َّ« )١٤( . 
) الـشكر(ويستدل عىل االستفهام بمعنى األمر للتنبيه عىل قضية أخرى هـي 

ًأمل جيــدك يتــيام: ًتنبيهــا عــىل الــشكر كقولــه تعــاىليكــون و«: يقــول,  ِ َ َ ْ ِ َ ْ َ َفــآوى َ َ 
ومـن االسـتفهام الـذي ورد «: , ويشري إىل  غرض التوبيخ بقولـه)١٥( »]٦:الضحى[

ْأمل تكـن أرض اهللاِّ واسـعة فتهـاجروا: راد به التوبيخ قولـهبمعنى األمر, وامل َ ًُ ِْ َ َ َ ُْ َِ ُ َ َُ ْ َفيهـا َ ِ 
 .)١٦(»اجروا أي ه]٩٧:النساء[

ُوهكذا يتأكد أن االستفهام عند ابن الشجري مل يبحث فيه املتكلم عن إجابة 
 تـصور مـا يتحـدث عنـه غرضـهحمددة; ألن املقصود ليس االستفهام احلقيقي بل 

فأخرجه عن حقيقته إىل غرض آخر, هو األمر, وهذا األمر يسترت وراءه أغراض 
ّاء مجاليأخرى دقيقة, كام رأينا, وهذا ما زاده إحي ًا, وأكسبه حسنا فريداً ً ً. 

ــل  ــدرس والتحلي ــا بال ــة أخــرى, يتناوهلــا مجيع ــشري إىل أغــراض بالغي ــم ي ًث

                                                           

 . ١/٤٠٣نفسه ) ١٤(
 .١/٤٠٣نفسه ) ١٥(
 .١/٤٠٤نفسه ) ١٦(
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واإلكثار من التدليل عليها بالشواهد املناسبة من القرآن الكريم والـشعر, فيـذكر 
َأفنــرضب عــنكم الــذكر: نحــو قولــه تعــاىل) الوعيــد: (راضمــن هــذه األغــ ُْ ِّ َُ َ ُْ ِ َ َ 

ًصفحا َْ]ُأفنـرتككم وال نـذكرك: معنـاه: , يقـول]٥:لزخرفا ّ ) احلـث(ِم بعقابنـا?, وُ
َمن ذا الذي يقرض اهللاَّ قرضا ح: نحو قوله ًُ ُْ ََّ ْ َِ ِ ًسناَّ َ]ّتهدد عـىل جهـة ال(, و]٢٤٥:البقرة

َأمل هنلك األولـني: , كقوله)التنبيه ِ َِّ َ ْ ِ ْ ُ ْ َ َ]التحـذير(خـر القـصة, وآ  إىل]١٦:املرسـالت (
َفك: كقوله ِيف إذا مجعناهم ليوم ال ريب فيهَ ِ َِ ْ ْ َ ْ َْ َّْ ٍ ُ َ َ َ َ ِ َ ]١٧(]٢٥:آل عمران(. 

َقــال :t منهــا قولــه تعــاىل , فينقــل أمثلــة كثــرية) التــوبيخ( ويــشري إىل غــرض َ
َأتعبدون ما تنحتون َُ َ ُ َِ ْ َ ُ ْ َ  ]١٨( ]٩٥ :الصافات(.  

هام وهكذا يسري ابن الشجري يف حتليله للمعـاين املـستقاة مـن ظـاهر االسـتف
 وإن كـان يـرى أن )١٩(والنفـي, والتعجـب, والعـرض,, التـسوية: فيذكر كـذلك 

ًاألوىل بالعرض أن يكون طلبا ال أن يكون استفهاما ً ْ كـل ذلـك  ويستدل عىل, )٢٠(َ
 .بأمثلة كثرية من املنثور واملنظوم

 إفاضته يف الكالم عىل استعامل االستفهام بمعنى اخلرب, ثم تفـصيله يف نـوعي −٧
: ً واضــحا يف تأويلــه لقولــه تعــاىل حــالتي اإلثبــات والنفــي, يظهــر ذلــكاخلــرب يف
َأليس يف جهنم مثوى للكافرين ً َ َ َ ِْ ِ َ ْ ِّ َْ َ َ َّ ِ َ ]فيقول موجها االستفهام يف هذا ]٦٨:العنكبوت ,ً ّ

ُأليس اهللاَُّ بكاف عبـدهو... أي جهنم مثواهم«: املوضع ْ َ َْ َ ٍ َ ِ َ َ ]اهللا: , املعنـى]٣٦:الزمـر 
 .)٢١(» ... يكفي عبده

                                                           
 .١/٤٠٩األمايل ) ١٧(
 .مثلة أخرى عىل هذا الغرض فيه نفسهوانظر أ , ٤٠٤−١/٤٠٣نفسه ) ١٨(
 .١/٤٠٩,٤٠٧,٤٠٦انظر إشاراته إىل هذه األغراض فيه نفسه عىل الرتتيب ) ١٩(
 .٤١٠ – ١/٤٠٩نفسه ) ٢٠ (
 .٤٠٥ −١/٤٠٤نفسه ) ٢١(
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ٌوابن فارس أيضا درس خروج أسلوب االستفهام عن أصل وضعه, ونظرة  ِ ً
تؤكــد أن الــدرس البالغــي ألســلوب ) الــصاحبي(رسيعــة إىل مــا جــاء يف كتابــه 

ّإذ وجـدنا ابـن فـارس يعرفـه ًاالستفهام قد تطور كثريا عىل يـدي ابـن الـشجري, 
ِلـب خـرب مـا لـيس عنـد املـستخربط:  االسـتخبار«:بقوله ْ , )٢٢(»وهـو االسـتفهام,ُ

ّمقصيا بذلك مسألة الصدق والكذب التي حتد هـذا األسـلوب ًوملـسنا أيـضا أن , ً
: ابــن الــشجري قــد فــرق بــني مــصطلحني متــشاهبني ملــصطلح االســتفهام ومهــا

ــتعالم ــتخبار واالس ــني ,)٢٣(االس ــرق ب ــار الف ــارس بإظه ــن ف ــى اب يف حــني اكتف
ــ. )٢٤(االســتفهام واالســتخبار ــاول أدوات االســتفهام يــضاف إىل ذلــك أن ه مل يتن

لكن مع هذا فإن الباحث يف هذه األدوات حيتاج جلمـع ,   )٢٥( ضمن هذا املبحث
ُيسجل هنا أن ابـن فـارس عـرض , ّاملتناثر منها حتى يكون فكرة دقيقة عنها لكن

ــا ــان منه ــا أســلوب االســتفهام  ك ــي حيققه ــة الت ــة مــن األغــراض البالغي : طائف
ــ ثــم حتــدث عــن وضــع , وغريهــا... وبيخ, والتفجــعالتعجــب, والتفخــيم, والت

, )٢٦( , وعرض حلذف ألف االسـتفهاماالستفهام يف الرشط وهو يف احلقيقة للجزاء
 .وهذه أمور مهمة يف الدرس البالغي

لكننا مع كل هذا مل نجد لـدى ابـن فـارس ذاك العمـق يف الـرشح والتحليـل 
م بمعنــى اخلــرب كالــذي  االســتفهاعاملوكثــرة التــدليل, واخلــوض املوســع يف اســت

 .وقعنا عليه عند ابن الشجري
                                                           

  .٢٩٢الصاحبي ص) ٢٢(
 .١/٤٠٠انظر األمايل ) ٢٣(
  . ٢٩٢الصاحبي ص ) ٢٤(
 .١٧٨−١٢٥نفسه ص فيه ) حروف املعاين( انظر هذا الباب ) ٢٥(
 .٢٩٧−٢٩٢نفسه ص ) ٢٦(
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ًونظرة أخرى إىل ما جاء عند السكاكي تفيدنا أن ابن الشجري اقـرتب كثـريا  ّ
ُمن الصيغة النهائية التي استقرت عليهـا دراسـة هـذا املبحـث, وإن كـان يـسجل 

ـــ ــتفهام ب ــني االس ــرق ب ــن الف ــع ع ــه املوس ــسكاكي حديث ــل(ّلل ــتفهام ) ه واالس
وكالمه عىل أدوات االستفهام ومـا خيـتص منهـا بطلـب التـصور ومـا , )ةاهلمز(بـ

ًولكن يسجل أيـضا . )٢٧(...خيتص منها بطلب التصديق, والبحث يف أنواع اخلرب ُ
ًأن السكاكي مل يثبت تعريفا جامعا مانعا ألسلوب االستفهام ً ً وكـل ماجـاء لديـه , ُ

ثـم ختمـه باحلـديث  , فقد بدأ بحثه فيـه بعـرض أدواتـه, ٌهو رشح هلذا األسلوب
  ).٢٨ (عن لزوم كلامت االستفهام صدر الكالم

وهذا يؤكد من ناحية أخرى أن ابن الشجري قـد وعـى الكثـري مـن معـارف 
 .سابقيه وأضاف إليها من عنده, مما كان له تأثريه يف الدراسات البالغية

 : األمر−ب
ّملعنـي بتحديـد ويف دراسته ألسلوب األمر نراه يدرسه دراسـة العـامل املتـأين ا

ًاملاهيات, وعرض األنواع, وإثرائها بالتحليل والتدليل, ولذلك فهو يعـد مبحثـا  ّ ُ ْ
 :ُّشبه متكامل, ومرد ذلك إىل أسباب منها

ً أن بحثه مل يأت نتفا مبعثرة هنا وهناك, بـل أفـرده بمبحـث مـستقل−١ ُ  أحلقـه )٢٩(ِ
 .بمبحث االستفهام

ً أنه عرفه, وبني معانيه تبعـا لل−٢ ّ ّ : ثـم أشـار إىل صـيغتني مـن صـيغه, ومهـا, رتبـةّ
 .افعل للمواجه, وليفعل للغائب

                                                           

 .٤٢٠−٤١٨انظر حديثه عن هذه األمور يف مفتاح العلوم ص  )٢٧(

 .٤٢٧انظر مفتاح العلوم  ص )٢٨(

 .٤١٤ −١/٤١٠انظر هذا املبحث يف األمايل ) ٢٩(
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 . وبذلك أغفل املصدر النائب عن فعله, واسم فعل األمر  
النــدب, :  اهتاممــه بــإبراز املعــاين التــي حيتملهــا لفــظ األمــر, فــذكر مــن ذلــك−٣

لذلك كـان , هإباحة اليشء بعد حظر: ّواإلباحة , واملراد باإلباحة عىل حد تعبريه 
ـــول ـــام ســـبقه يق ـــا ب ـــشاهد مثبت ـــسوق ال ًي ـــه... «: ُ ـــذلك قول ـــتم:وك ْوإذا حلل ُ ْ َ َ ََ ِ 

ْفاصطادوا َ َُ ْ]بعد قوله]٢:املائدة , :ُال تقتل َُ ٌوا الصيد وأنـتم حـرمَْ ُ ُْ َ ْ َُّ ََ ْ ]٣٠( » ]٩٥:املائـدة( .
َاعملــــوا مــــا: ويــــستدل عليــــه بــــشواهد كثــــرية, منهــــا, )٣١(ومنــــه الوعيــــد َُ ْ 

ْشــئتم ُ ْ ِ]كقولــه   ., والتأديــب واإلرشــاد إىل أصــلح األمــور وأحزمهــا]٤٠:فــصلت
ْوأشـهدوا إذا تبـايعتم: تعـاىل ُ َ ُْ َ َ ْ ََ ِْ ِ ْ َ ]واإلرشـاد عـىل غـري إلـزام كقولـه ]٢٨٢:البقـرة , :
َفانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثالث ورباع َ َ َ َ َ ُُ َ َ ِّ ََ ُ ْ َ ْ ََ َ ِّ ُ َ ِ ]األمر «, ويرد )٣٢( ]٣:النـساء

ًاللهم اغفر لنا, ولريحم اهللا زيدا, وقول املذنب : ًضوع, كام كان دعاء يف نحوللخ
ٍلسيده أو لذي سلطان ُ ِ ً تـذلال منـه وإقـرارا ,ُافعل يب ما شئت وابلغ منـي رضـاك: ِ ً

 .»...بذنبه
ِأم يقولـــون افـــرتاه قـــل فـــأتوا بعـــرش ســـور مثلـــه: والتحـــدي كقولـــه تعـــاىل ِ ْ ْ َ ُ ْ َ ُِّ ُ َ ٍْ َ َ ُ َِ ِْ ُ ْ ْ َُ َ 

َمفرت َُ ٍياتْ َ]فلام عجزوا عن ذلك قال]١٣:هود ,: ِفأتوا بسورة مثله ٍِ ْ ْ َِّ َ ُ ِ ُ ْ]ثم ]٣٨:يـونس 
ُيدلك عـىل أن املعنـى تبيـني  عجـزهم عـن  :يدعم حكمه بدليل آخر عندما يقول

 .)٣٣( ]٢٤ :البقرة [É  Ê  Ë  Ì  Í   : ذلك قوله
                                                           

 .٤١٢− ١/٤١١انظر هذه األغراض وأمثلة أخرى عليها فيه نفسه ) ٣٠(
 .١/٤١١نفسه ) ٣١(
 .٤١٢−١/٤١١ نفسه انظره) ٣٢(
 .١/٤١٣نفسه ) ٣٣(
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, )٣٤(, واإلباحـةالتنبيه عـىل القـدرة, والتخيـري: وعىل هذا النمط يسري فيذكر
ّوهو بعد هذا كله ال يغفل عن اإلشارة إىل خـروج األمـر إىل معنـى اخلـرب, فيـشري 

ًإليه, ويدرسه مبينا موضع الشاهد  )٣٥ (.ووجه االستشهاد, ّ
 فقـد  ظهر تفوق ابن الشجري عىل ابن فارس يف دراسة هـذا األسـلوب وقد

ّفعله املأمور به سمي املأمور ما إذا مل ي: األمر عند العرب«: ّعرفه ابن فارس بقوله ُ
 إىل صـيغتني مـن صـيغه, – وكـام فعـل ابـن الـشجري −, ثم أشـار )٣٦(» ًبه عاصيا

ْافعـل(ومها مـا كانـا بلفـظ  , ثـم عـرض طائفـة مـن املعـاين البالغيـة, )ليفعـل(و) ْ
ًمكتفيا باالستشهاد عليها بشاهد واحد يف الغالب األعم, فذكر غـرض التـوبيخ, 

 من غري كبري تدخل فيها, أو إكثـار )٣٧(, والتعجيز, والتعجبوالتلهيف, والندب
 .من الشواهد كام هي احلال عند ابن الشجري

ّومل يطرأ عىل هذا األسلوب تطـور واضـح عـىل يـدي الـسكاكي; فقـد عرفـه  ّّ
ْليفعل, وصيغ خمصوصة : لألمر حرف واحد وهو الالم اجلازم يف قولك«: بقوله

, )٣٨(»ُلرصف, وعدة أسامء ذكرت يف علم النحـوسبق الكالم يف ضبطها يف علم ا
ثــم ذكــر بعــض األغــراض البالغيــة ومقاماهتــا التــي تتولــد مــن قــرائن األحــوال, 

 واكتفــى ,)٣٩(الــدعاء, وااللــتامس, والــسؤال, واإلباحــة, والتهديــد: فكانــت لديــه
ّوشـتان مـا بـني رجـل يـذكر . بذكر أمثلة عليها ال شواهد, بال أي تعقيب أو حتليل

                                                           
 .  ٧١ −٣/٧٠والغرضان األخريان وردا فيه نفسه , ١/٤١٣انظر الغرض األول فيه نفسه) ٣٤(
 .١/٤١٢ نفسه )٣٥(
 .٢٩٨الصاحبي ص ) ٣٦(
 .  ٣٠٢ −٢٩٨نفسه ص) ٣٧(
 .  ٤٢٨انظر مفتاح العلوم ص) ٣٨(
 .٤٢٨انظره نفسه ص )٣٩( 
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ّلة فقط وال يزيد, ورجل كابن الشجري يذكر الشواهد, وينـوه بـام فيهـا مـن األمث ُ
 .ّ بالغية, ويعقب عليها بام يدل عىل سعة اطالعه وتذوقهٍمعان
 : النهي−جـ

مل يتوسع ابن الشجري يف دراسة هذا األسـلوب كـام فعـل يف املبحثـني الـسابقني, 
ًيفـا دقيقـا أنه أثبت له تعر: ُومع ذلك تسجل له عدة أمور; منها ّوحـدد صـيغته, , ً

النهي هو املنع من الفعل بقول خمصوص مع علـو « :ّوبني رتبة الناهي عندما قال 
,وهـذه كلهـا قـضايا جوهريـة ال )٤٠(» التفعـل واليفعـل فـالن : الرتبة, وصيغته 

ثم يستدل عىل كل ذلك بـشواهد مـن القـرآن الكـريم . غنى لدارس البالغة عنها
 . يفةوالسنة النبوية الرش

ـــه تعـــاىل ـــذكر قول ِفمـــن شـــواهد النهـــي للمواجـــه ي ُ :ـــدع ُفـــال ت ْ َ َ ًمـــع اهللاَِّ إهلـــا  َ َ ِ َ َ
َآخــر َ]ومــن شــواهد النهــي للغائــب يــذكر]٢١٣:الــشعراء, :ُوال يغتــب بعــضكم ُ ْ َّ َ ََ ْ َ 
ًبعضا ْ َ  ]٤١( ]١٢:احلجرات(. 

ظ ولفظ الوعيد, ولفظ النفي, ولف, ّثم يبني أن النهي قد يرد يف لفظ التحريم
ُ, وهذه قضايا ال يتوقف عندها عادة يف البالغة; ألن االهتامم يوجه )٤٢(اخلرب نحو ُ

ٍّتلك اللطائف املستقاة من ظاهر معنى النهي, وقد وجدناه هنا غري معني بعرض تلـك  َ
 . )٤٣( قيام الدليلّاألمور إال يف موضع واحد, يذكر فيه معنى التنـزيه, ويشرتط له

 ّفأمـا النهـي«: ل يف سـطرين اثنـني, فقـد اكتفـى بـالقولّأما جهد ابن فـارس فيتمثـ

                                                           
 . ١/٤١٤األمايل ) ٤٠(
 . ١/٤١٤ نفسه) ٤١(
  .١/٤١٥انظر هذه األنواع وأمثلة عليها فيه نفسه ) ٤٢(
 .  ٤١٥ −١/٤١٤انظر معنى التنزيه فيه نفسه ) ٤٣(
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 .   ثم استدل عليه بشاهد شعري بال أي زيادة تذكر,)٤٤ (»)ال تفعل: (فقولك
ّأما السكاكي فقد تناول بعض املعاين البالغية املـستفادة مـن هـذا األسـلوب  ّ

بتهل إىل كقول امل, ُثم إن استعمل النهي عىل سبيل الترضع« : ّوبني مقاماهتا بقوله
ّسمي دعاء, ني إىل نفيسْلِكَالت: اهللا ّوإن استعمل يف حق املساوي الرتبـة ال عـىل , ُ ُ

ًسمي التامسا, سبيل االستعالء ِّ ّوإن استعمل يف حق املستأذن سـمي إباحـة, ُ ّ وإن , ُ
ُّاستعمل يف مقام تسخط الرتك َ ًسمي هتديدا, َُ ومل يستدل عليها بـأي شـاهد  , )٤٥(»ُ

التمنــي : تم بحثــه باحلــديث عــن اشــرتاك األبــواب األربعــةأو مثــال; ثــم خــ
  .مر والنهي يف تقدير الرشط بعدهواالستفهام واأل

  : النداء−د
, وعنـدما ينقـل )٤٦(بدأ ابن الشجري مبحث النداء باستعراض آراء السابقني

ًابن الشجري هذا الكالم ال يدعه حتى يبني وجهة نظـره فيـه ويوفيـه حقـه درسـا  ّ
ُأكثرهـا ال خترجـه عـن , ًوقد وجدت للنداء وجوهـا« : , يقولًاستدالالًوحتليال و ُ
 :وهذه الوجوه يذكر فيها .  )٤٧(»ًكونه نداء

يا أهللا يا رمحـن يـا رحـيم, إىل غـري ذلـك مـن : أن نداءك هللا سبحانه يف قولك «−١
ًيكون خضوعا وترضعا وتعظيام, ُأسامئه احلسنى وصفاته العىل ً ًُّ« .)٤٨(  

ومـرادك , ُإذا كـان قـصدك تعظيمـه, قد يقترص عىل ألفاظ املدح للمدعو« أنه −٢
                                                           

 .  ٣٠٢الصاحبي ص) ٤٤(
 .٤٢٩انظر مفتاح العلوم ص) ٤٥(
 . ١/٤١٧انظر األمايل ) ٤٦(
 . ١/٤١٨نفسه ) ٤٧(
  . ١/٤١٨نفسه ) ٤٨(
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  )٤٩ (.»...يا سيد الناس: كقولك, َمدحه 
ًا للمنادى وتقـصريا بـه, وزريـا عليـه كقولـك ّوبحسب ذلك يكون ذم « −٣ ً يـا : ً

  )٥٠(.»ز اخلربِّ, فالنداء يف هذا الوجه داخل يف حي...ويا أبخل الناس, ُخبث 
ح إىل أن النداء يفيد التوكيد عند خروج صيغه عن أصل معناهـا مـن خماطبـة  أمل−٤

 .املتكلم إىل خماطبة النفس والقلب
ُيقـصد إسـامعه, كغائـب تكتـب إليـه « ويشري إىل أن النـداء قـد يوجـه إىل مـن مل −٥ 

ُيـا زيـد, مجـع اهللا بينـي وبينـك, أو : ّتتشوقه أو متدحه أو تذمه, كقولك يف مكتوبـك
َّيـا زيـد, مـا أجـل مـصيبتنا بفقـدك, ومنـاداة الـديار واألطـالل, : يـت تندبـهتقول مل ُ

 . )٥١(»واألوقات
ّ أما الوجه اآلخر واملهم , فهو حديثـه عـن املعـاين البالغيـة التـي حيققهـا هـذا −٦

ّفهذه وجوه شتى قد احتملها النداء, وإن «: ّاألسلوب, وقد نص عىل ذلك بقوله
التحـذير, : وهـذه األغـراض ذكـر منهـا. )٥٢(»ِّدعوكان يف أصل وضـعه لتنبيـه املـ

ّواالستغاثة, والتوجع والتأسف, والتعجب ّ .)٥٣(  
وهكذا يتبني أن ابن الشجري فهم أن اجلملة البالغية يف أساليب النـداء أداة 

أي اجلملـة , ّوهدف, واملتكلم بذلك ليس جمرد مرسل ألدوات النـداء وإنـام هـي
ره ومــشاعره, وبــذلك أصــبح النــداء يف داللتــه البالغيــة, تعبــري مثــري عــن أفكــا

ّوحضوره البالغي رسالة كالمية وعمال فني ًا يف آن معاً ً. 
                                                           

  .١/٤١٨نفسه ) ٤٩(
  .١/٤١٨نفسه ) ٥٠(
  .١/٤٢٢فسه ن) ٥١(
  .١/٤٢٣نفسه ) ٥٢(
 .٤٢٢−١/٤٢٠انظر هذه األغراض وأمثلته عليها فيه نفسه ) ٥٣(
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فقـد قـال مـا , أمـا الـسكاكي,ًوغاب هذا املبحث متاما عن كتاب الـصاحبي 
ّثـم نبـه عـىل نـوع مـن الكـالم , )٥٤(» إنه سـبق ذكـر حروفـه يف علـم النحـو«:ّنصه

أما أنا فافعل كذا أهيا :  تلك الصورة هي قوهلمصورته صورة النداء وليس بنداء,
الرجل, يراد هبذا النوع من الكالم االختصاص, , ثم حتدث عن خـروج الطلـب 

 .)٥٥(ال عىل مقتىض الظاهر
 : التمني−هـ

ًمل يــسهب ابــن الــشجري يف دراســة أســلوب التمنــي, وكــان مهــه موجهــا إىل  ّ ُ
أن التمنـي ممـا أجابتـه  : ; األولّإثبات عدم خربية التمني, فدلل عىل ذلك بأمرين

ًيـــا ليتنـــي كنـــت معهـــم فـــأفوز فـــوزا: كـــام جـــاء يف التنــــزيل... العـــرب بالفـــاء َْ ُ َ ََ ُ ََ ْ َ ُ ُ ِ َ َ 
ًعظيام ِ َ]والفـاء ال جيـاب هبـا اخلـرب املوجـب إال يف رضورة الـشعر]٧٣:لنـساءا ,ّ ُ ...

يـت يل ل: قلـت« أن التمنـي ال حيتمـل التـصديق والتكـذيب, فلـو : واألمر اآلخر
 ثم عـرض بعـض الـشواهد حيللهـا )٥٦(.»ًماال, ملا عورضت بتصديق وال تكذيب

  )٥٧(. ويبني الفرق بينها وبني التحضيض
: التمنــي قولــك: وابــن الــشجري يتجــاوز ابــن فــارس الــذي اكتفــى بــالقول

إذا قـال ) لـيس(وددتك عندنا; ثم نقل رأي بعضهم بأنه من اإلخبار; ألن معنـاه 
ً لـو كـان خـربا «:لـيس يل مـال, وآخـرون يقولـون: فمعناه) ًاالليت يل م: (القائل

  )٥٨(.»جلاز تصديق قائله أو تكذيبه
                                                           

 .٤٣١مفتاح العلوم ص ) ٥٤(

  .٤٣١انظره نفسه ص) ٥٥(
 . ١/٤٢٧انظر األمايل ) ٥٦(
  .٤٢٨−١/٤٢٦انظر هذه الشواهد وتعليقاته عليها فيه نفسه  ) ٥٧(
 .  ٣٠٤ −٣٠٣انظر الصاحبي ص) ٥٨(
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إن مبحث التمني عند ابن فارس وابن الشجري عبارة عن ومضات خاطفـة   
ّورسيعة, واحلال مل يطرأ عليها كبري تطور عنـد الـسكاكي, فقـد اكتفـى باحلـديث  ّ

 عـــرض حلـــروف التنـــديم املوضـــوعة وحـــدها للتمنـــي, ثـــم) ليـــت(عـــن 
 .ذكرُبال أي زيادة ت,  )٥٩(والتحضيض

 : االلتفات−ًثالثا
ّفهم ابن الشجري أسلوب االلتفات فهام بالغي   ُّا دقيقـا يـدل عـىل أصـالة هـذا ً ً ً

 االلتفـات مـن اخلطـاب إىل −أ: الفن لديـه , فأشـار إىل نـوعني مـن أنواعـه, ومهـا
 : )٦٠(. ل اجلعديويستدل عليه  بأمثلة كثرية منها قو: الغيبة

ِأيــا دار ســلمى بــاحلزون أال اســلمي ْ ُ َ َِ ُ َّنحييــك عــن شــحط وإن مل تكلمــي  ْ َ ٍ ْ ِّ ََ ُ 
ــامر ــليم وع ــن س ــي م ــد ح ــت بع ٍعف ِ ٍ َ ُ ّ ِتفـــانوا ودقـــوا بيـــنهم عطـــر منـــشم  َ ِ ِْ َ ْْ ُُّ ْ َ 

َأيــا دار ســلمى, وبقولــه:  خاطــب الــدار بقولــه«:يقــول اســلمي ومــا بعــده, ثــم : َْ
 .)٦١(»عفت: ِن خطاهبا إىل إضامر الغيبة يف قولهانرصف ع
ُاحلمـد هللاِّ: ويستدل عليـه بقولـه تعـاىل:  اخلروج من الغيبة إىل اخلطاب−        ب ْ َ ْ 

َرب العاملني ِ َ َ ِّْ َوتعقيبه بقوله  :ُإياك نعبد وإياك نستعني ِ َ َ ُ َْ َ ََّ ُ ْ َِّ ِ ]لكنه مـع هـذا ]٥:الفاحتة , 
ِّالفهم الدقيق له مل يسم ً هذا األسلوب التفاتا , ومل يذكر أنواعه األخرى, واكتفـى ُ

, مـن غـري أن )٦٢(»ٌّفن من التـرصف متـسع يف القـرآن ويف الـشعر«ّبالنص عىل أنه 
 .خيوض يف مجالياته

                                                           

    .٤٣١اح العلوم صانظر مفت )٥٩(

   .١٣٨ −١٣٧ديوانه ص )٦٠(

 .١٧٧−١/١٧٦وانظر أمثلة أخرى وتعقيباته عليها فيه نفسه ,  ١/١٧٦األمايل   )٦١(

   .١/١٧٦نفسه  )٦٢(
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١٠٨٤

: ويظهر هنا أن ابن الشجري يقرتب مـن ابـن فـارس الـذي ذكـر مـن أنواعـه  
ًاهد, وذكـر أنواعـا أخـرى االلتفات من الشاهد إىل الغائب, ومن الغائب إىل الش

ُ, ومن هذا وذاك وغريمها استقى الـسكاكي مادتـه ليثبـت )٦٣(من أشكال اخلطاب ّ ّ
ّاحلكاية واخلطاب والغيبة ثالثتها ينقل كـل واحـد منهـا إىل اآلخـر, ويـسمى «ّأن  ُ

قد ) هـ٥٣٨ت(ًهذا النقل التفاتا عند علامء املعاين, ثم يشري إىل ما كان الزخمرشي 
ًن أن الكالم إذا انتقل من أسلوب إىل أسلوب كان ذلك أحسن تطرية أشار إليه م َ

 .)٦٤(»...ًلنشاط السامع, وإيقاظا لإلصغاء إليه من إجرائه عىل أسلوب واحد
 : القلب−ًرابعا

ّفهم ابن الشجري أسلوب القلب فهـام دقيقـا يـنم ً , ّ عـىل حـس بالغـي رفيـعً
 الـشعر, ثــم عـرض شــواهد ُفأشـار إىل اتــساعه يف الكـالم حتــى اسـتعمل يف غــري

ًال ما فيها, ومشريا إىلِّوأمثلة له من املنظوم واملنثور, حمل  موضـع الـشاهد, ووجـه ً
 ] ٣٢: احلاقـة [Õ  Ö  ×  Ø  Ù  Ú    : قوله تعاىل ذلكمناالستشهاد ,

ثم يعرض أمثلة شـعرية , )٦٥(»ًاسلكوا فيها سلسلة : هذا من املقلوب وتقديره« : يقول
  .)٦٦( هباحيللها ويبني وجه االستشهاد,  ونثرية كثرية

ُوابــن فــارس يتحــدث عنــه حــديثا قــصريا مقتــضبا, فيــدخل فيــه القلــب يف  ً ً ً
حروف الكلمة, ثم يتناوله بمفهومه البالغي فيرسد جمموعـة مـن الـشواهد لكـن 

                                                           

    .٣٥٧ −٣٥٦الصاحبي ص )٦٣(

  .١/١٢٠والكشاف , ٢٩٦انظر مفتاح العلوم ص (٦٤)

 .٢/١٣٥انظر األمايل ) ٦٥(
 .١٣٧−٢/١٣٤ انظر هذه األمثلة فيه نفسه) ٦٦(
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, وبذلك يتأكد أن هـذا )٦٧(ّذكر يف التحليل والتعقيب إال فيام ندرُبال أي جهد له ي
طور عىل يدي ابن الشجري, إذ يكفيه أنه حشد هذا القدر الكبري من البحث قد ت

ُالشواهد واألمثلة ورشحها وعقب عليها بام يؤكد وعيه ودقة فهمه له, وبام يثبت  ّ
ُأنه جتاوز ابن فارس, ويثبت أيضا إضافته إىل البالغة بام حيسب له ً. 

ّوإذا ما امتدت املقارنة إىل السكاكي فسنرى أنه سـامه قلبـ ّا, ودرسـه عـىل أنـه ّ ً
شعبة من اإلخراج ال عىل مقتـىض الظـاهر, وأنـه ممـا يـورث الكـالم مالحـة, ثـم 

 .  بام ال يتجاوز يف هذا النطاق ابن الشجري)٦٨(أشار إىل بعض أمثلته 
 :التغليب−ًخامسا

ــة القيمــة, وذلــك  ــات الغني ّتعــد دراســة ابــن الــشجري للتغليــب مــن اللفت َُ
 أجروا املختلفني جمـرى... «: عندما قال , ية التغليب ه ماهُحتديد: ألسباب, منها

 قائمة ُ, ثم ثراءعامله  دواعي استُ, وإظهار)٦٩(»املتفقني بتغليب أحدمها عىل اآلخر
 . الشواهد واألمثلة التي استدل هبا

ــول ــر« : يق ــشمس والقم ــالوا لل ــر ريض اهللا : وق ُالقمــران, وأليب بكــر وعم
 أيب ىلّ عـىل الـشمس خلفـة التـذكري, وغلبـوا عمـر عـّران, غلبوا القمرَمُالع: عنهام

وعــىل هــذا املنــوال يــسري ابــن  , )٧٠(»...بكــر, ألن أيــام عمــر امتــدت فاشــتهرت 
 .الشجري فيثبت األمثلة, ثم يبني موضع التغليب فيها ودواعيه

ُ ولو قورن بابن فارس يف هذا املبحث لثبت تفوق ابن الشجري من ناحيـة  أن َ
ّابن فارس مل يسم , ونقـل عـن ) بـاب االسـمني املـصطحبني(وأنـه ذكـره حتـت , هُ

                                                           
 .٣٣٢−٣٢٩ انظر الصاحبي ص(٦٧)
 .٣١٣−٣١٢انظر مفتاح العلوم ص(٦٨) 

 .١/١٩األمايل ) ٦٩(
 .٤٢٥ −٢/٤٢٤, وأمثلة أخرى فيه نفسه ٢٠ −١/١٩انظر األمايل ) ٧٠(
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١٠٨٦

, ّعن عيل بن عبد العزيز, ّأخربنا عيل بن إبراهيم« :غريه  يف هذا اخلصوص, فقال
َإذا كـان أخـوان أو صـاحبان وكـان أحـدمها : قـال األصـمعي: قال, عن أيب عبيد
ًخر سميا مجيعا باسـم األشـهرأشهر من اآل كقـوهلم وغـري ذلـك مـن األلقـاب ... ُ

ْلعبس وذبيان األجربان َ...«)٧١(. 
ًوالسكاكي مل يـزد كثـريا عـىل مـا جـاء عنـد ابـن الـشجري, فـضال ً ّ  عـن أنـه مل ّ

ُيعرفه, ومل يرش إىل أنه يغلب يف التثنية, وإن كان قد أورد بعض األمثلـة للتغليـب  ُّ
للقمــر والــشمس, : أبــوان لــألب واألم, وقمــران«: يف املثنــى; فمــن أمثلتــه عنــده

للمغرب واملرشق, لكنه مل حيدد دواعي هذا التغليـب عـىل خـالف مـا : افقانوخ
تغليـب األكثـر, : ثم عرض جمموعة مـن الـشواهد جـاء منهـا. فعله ابن الشجري

   .   )٧٢(»وتغليب األنثى عىل الذكور, وتغليب اخلطاب, والعاقل
 : احلذف−ًسادسا

لس التاســع ًأفــرد ابــن الــشجري للحــذف ســبعة عــرش جملــسا ابتــدأها بــاملج
ًوالثالثني وانتهى منها يف املجلس السادس واخلمسني, فضال عام نثره هنا وهنـاك 

 من أنواع للحذف كانـت تـرد يف سـياق حديثـه, وقـد امتـازت )٧٣(ّبني دفتي كتابه
  )٧٤(دراسته بمجملها بالدقة واملنهجية واملوضـوعية, بـدأها بعـرض أنـواع املحـذوفات

ّثم بالرشح املوسع والتحليل ّ. 
                                                           

 .١٢١ −١٢٠انظر الصاحبي ص) ٧١(
 .٣٤٩ −٣٤٨انظر مفتاح العلوم ص) ٧٢( 
, ٣٩, ٢/٣٨, و٤٢٦, ٤٢٠, ١/٤٠٧ −رص عىل سبيل املثال ال احل−انظر األمايل ) ٧٣(
 . وغري ذلك١٧٨, ١١٣, ٣/١٠٩و
. ًثالثة عرش رضبا ) احلذوف الواقعة باألسامء واألفعال واحلروف ( ذكر حتت عنوان ) ٧٤( 

 .٢/٦٠انظر تفصيل ذلك يف األمايل 
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ثم . )٧٦(, واحلذف الواقع باحلروف)٧٥(ثم يتحدث عن احلذف الواقع بالفعل
ًيبدأ بتفصيل هـذه األنـواع نوعـا نوعـا, فيعـرض هلـا, ويستـشهد عليهـا بـشواهد  ً

وقواعـدها, فيـشري ّوأمثلة حيللها حتليل العامل النحوي العارف اخلبري بلغـة العـرب 
 .رتك فيه زيادة ملستزيدّإىل أدق أنواعها, ويدخل يف تفصيالهتا بام ال ي

ًوسنميض رسيعا نحو آرائه البالغية, فيتبني أنه مل يلتفـت إىل املعـاين البالغيـة 
أو أقـىص غايـة ,ّالتي حيققها هذا األسلوب, وكأن احلذف يرد لديه ملجرد احلـذف

, أو )٧٧(منه جتنب طول الكالم كـام يف حديثـه عـن حـذف اخلـرب وحـذف املفعـول
 وأبـرز مـا هيـتم بـه هـو. )٧٨( يف حديثـه عـن حـذف النـداءللعلم به والتخفيف كام

ألن املحذوف كاملنطوق به, مـن , من أفصح كالم العرب«االختصار, وهو لديه 
ّحيث كان الكالم مقتضيا له, وال يكمل معناه إال به ُ ُ ً«)٧٩(. 

ًوهكذا ينتهي ابن الشجري من بابه وقد حـشد كثـريا مـن األنـواع املدعومـة 
 .ذف احلركة واحلرف والكلمة واجلملة واجلملبالشواهد تناولت ح

ًأمـــا ابـــن فـــارس فقـــد رأينـــاه يفـــرد بابـــا  وآخـــر ) للحـــذف واالختـــصار(ُ
ُ تناول يف األول بعض شواهد احلذف وأمثلتـه ولكنـه مل يبـني نـوع )٨٠()لإلضامر(

                                                           
 . وما بعدها٢/٧٩نفسه ) ٧٥(

 . وما بعدها٢/١٢٨ نفسه (٧٦)
 .٦٦ , ٦٢/ ٢ا فيه نفسه انظر حديثه عن هذه القضاي) ٧٧(
 .٢٩٢, ٧٧, ٧٣, ٢/٦٦نفسه ) ٧٨(
 .٢/١٢٣نفسه ) ٧٩(

 .٣٨٦ و٣٣٧ انظر هذين البابني يف الصاحبي  ص(٨٠)
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١٠٨٨

ــه عــن إضــامر األســامء . )٨١(املحــذوف ــارس في ــن ف ــاين حتــدث اب ــاب الث ويف الب
  )٨٢()بــاب مــن اإلضــامر اآلخــر( ًأحلــق بــه مبحثــا ســامه ثــم , واألفعــال واحلــروف

واستدل عىل كل هذه األنواع بام يؤكد فهمه ودقته يف دراسـة هـذا األسـلوب ويف 
إظهار نوعه , لكن مل يكن لـه أي جهـد يـذكر يف اإلشـارة إىل أي غـرض بالغـي, 

ًوبذلك تبقى دراسة ابن الشجري أشمل وأعمق وأوسع استدالال ومتثيال ً. 
ً البالغة الالحقة مل تزد عىل ما جاء عند ابـن الـشجري ال تفـصيال وال وكتب

ًتوجيها, وكل ما يذكر هلم إضافتهم نوعا آخر إىل اإلجياز, وهو إجياز القـرص ً)٨٣( , 
ــة مــن  ــشريإىل مجل ــسكاكي يفــصل يف عــرض أغــراض املحــذوفات, في ّوهــذا ال

ــسند ومت ــه وامل ــسند إلي ــة يف دراســته حــذف امل  الفعــل علقــاتاألغــراض البالغي
  )٨٤(). املفعول به(

 : التكرار−ًسابعا
وهـذه , فهم ابن الشجري أن التكرار البليغ ما يرد لتحقيق لطـائف بالغيـة  

 :)٨٥( التعظيم وذلك عند تعقيبه عىل بيت اخلنساء: اللطائف ذكر منها
                                                           

 .٣٣٧انظره نفسه ص) ٨١(
 .٣٩٢ نفسه ص(٨٢)

, ١١٦−١١٥, ١/١٠٧ثمة إشارات مبكرة رسيعة إىل هذا النوع يف البيان والتبيني ) ٨٣(
 .١٨١ صويف كتاب الصناعتني , ١٥٥, ١٤٩
, ٣٠٧−٣٠٥و, ٢٦٦−٢٦٥ انظر تفصيل ذلك عىل الرتتيب يف مفتاح العلوم ص(٨٤)

 .٣٨٨و, ٣٣٥−٣٣٤و
 . ١/٣٦٨والبيت يف األمايل  , ٤٧ديواهنا ص ) ٨٥(
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١٠٨٩

ـــــزا ـــــسا وح ـــــدهر هن ـــــي ال َّتعرقن َ ًَ ْ َ ُ َّ ْوأوجعنــــي الــــدهر قر  َ َُ َّ َ َ َعــــا وغمــــزاْ ً 
 .)٨٦( »ًومل تضمره تعظيام لألمر) الدهر( كررت لفظ « فريى أهنا 
ُوالـسابقون : وهذا الغرض حتدث عنه عنـد ذكـره لقولـه تعـاىل: التوكيد و ِ َّ َ َ 

َابقونّالس ُ ِ  ]فهـو يـرى أن أحـد وجهـي تكـراره أن يكـون توكيـدا , , ]١٠ :ةالواقعـ ً
ِفـإن مـع العـرس يـرسا, إن مـع العـرس : ىلكتكرير اجلمل للتوكيـد, نحـو قولـه تعـا ِْ َ ْ ْ َُ َ ُ ُ َْ َّْ ً َّ َِ ِ 

ًيرسا ْ ُ ]٨٧(:  وكقول اخلنساء, ]٦−٥:الرشح(  
ِمهمــــت بنفــــيس بعــــض اهلمــــوم   ُ ْ َُ َ ُ  فــــــــــأوىل لنفــــــــــيس أوىل هلــــــــــا  َ
ال يقتــرص يف بحــث التكــرار عــىل اللفــظ وحــده, بــل يتجــاوز ذلــك إىل وهــو  

 عىل كل ذلك بشواهد من اجلملة, وتكرير ثالث مجل, مستدالر اإلشارة إىل تكري
وعىل هذا املنوال يـسري فيـشري إىل غـرض التفخـيم, ويظهـر هـذا .)٨٨(نظم العرب

قـد : ّملن تعنفه بقبـيح تكـرر منـه, وتنبهـه عـىل تكريـر عفـوك عنـه« ًمثال يف قولك 
ٍصــفحت لــك عــن جــرم وجــرم وجــرم ٍْ ُْ ُ التفخــيم  , و جيمــع بــني غــريض )٨٩(»... ُ

ـــه تعـــاىلوالتعظـــيم ـــه عـــىل قول   |  }  y   z :; كـــام يف تعقيب
~}  � ¡  ¢  £     ¥¤  ]ـــة ـــول ] ٩−٨:الواقع :  يق

ُكــرر لفــظ أصــحاب امليمنــة تفخــيام ملــا ينــيلهم مــن جزيــل الثــواب« وكــرر لفــظ , ً
 .)٩٠(»ًتفخيام ملا يناهلم من أليم العذاب) أصحاب املشئمة (

                                                           
 . ١/٣٧٠األمايل ) ٨٦( 
 ).كل اهلموم(وفيه . ٧٣رشح ديواهنا ص) ٨٧(
 .  ٣/٨٨ , وانظر هذه الشواهد ثانية فيه نفسه٣٧٣ −١/٣٧١األمايل ) ٨٨(
 .١٥ −١/١٤نفسه) ٨٩(
 .  ١/٣٧١نفسه ) ٩٠(
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١٠٩٠

 فارس تؤكد حضور ابن الشجري البالغي, فقـد ونظرة إىل ما جاء عند ابن 
من سنن العرب التكرير واإلعادة إرادة اإلبالغ بحسب « اكتفى األول بتأكيد أنه 

ّ, ثم حتدث عن تكرار بعض العبارات يف رؤوس أبيات كثرية, )٩١(»العناية باألمر
 ّوجاء بشاهد واحد لتكرار املفرد, ثم بني الغرض من تكرار األنباء والقـصص يف

ّكتــاب اهللا تعــاىل بأنــه جــاء إظهــارا للتحــدي والعجــز عــن اإلتيــان بمثلــه أمــا . )٩٢(ً
ّالسكاكي فقد سكت سكوتا تام ًّ  .ًا عن هذا األسلوبّ

ّة مع ابن الشجري, صحب فيها بالغيقصريوبعد; فهذه صحبة  ًا يف أماليه, ُ
راسة ُووقف فيها عند بعض االهتاممات البالغية يف علم املعاين التي درسها د
ّمستفيضة, أو أشار إليها إشارات خاطفة وعقب عليها أحيانا بام يدل عىل  ً غزارة ّ

ّوبام يستحق به أن يعد من رجاالت , وسالمة ذوقه األديب, ودقة فهمه, علمه
 .البالغة والباحثني يف جممل مسائلها

ُإن يف كتاب األمايل قضايا بالغية أخرى تندرج يف : والبد من القول هنا  ّ
َّي البيان والبديع, وقد أغفل ذكرها ههنا; ألن ذلك مما ينوء به البحث َعلم ُ

ّوالبحثان; بل حيتاج إىل كتاب للكشف عام بني دفتيه من كنوز بالغية, وقد جيود  ّ
 حثني إليه فينكشف للبالغة منَّبأن نلم به ثانية, أو هيدي اهللا أحد البا الزمان

 .ذلك خري كثري وعلم وفري 
                                                           

 .٣٤١انظر الصاحبي ص(٩١) 
 .٣٤٣نفسه  ص) ٩٢(
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 راجعاملصادر وامل
: هبـة اهللا بـن عـيل بـن حممـد بـن محـزة احلـسني العلـوي, تـح: أمايل ابن الشجري •

 . القاهرة, تاريخ بال−مكتبة اخلانجي: حممود حممد الطناحي, ط.د
حممـد أبـو : مجال الدين عيل بن يوسف القفطـي, تـح: ِإنباه الرواة عىل أنباه النحاة •

 .م١٩٨٦ −هـ١٤٠٦ ,١ القاهرة, ط−الفضل إبراهيم, دار الفكر العريب
عيل حممـد : تح, جالل الدين السيوطي : بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة •

 . القاهرة, تاريخ بال−عمر, ط مكتبة اخلانجي
دار , عبـد الـسالم حممـد هـارون: تـح, عمـرو بـن بحـر اجلـاحظ: البيان والتبيـني •

 .الفكر
 أبـو ذيـاب, دار القلـم خليـل إبـراهيم. ديوان النابغة اجلعـدي, حياتـه وشـعره, د •

 .م١٩٨٧, ١للطباعة والنرش, دمشق, ط
 .م١٩٦٨ −هـ١٣٨٨ بريوت, −رشح ديوان اخلنساء, دار الرتاث •
الـسيد أمحـد صـقر, مطبعـة عيـسى : أمحد بن فارس بن زكريـا, حتقيـق: الصاحبي •

 .البايب احللبي, القاهرة, تاريخ بال
مــد أبــو الفــضل البجــاوي وحم: تــح, أبــو هــالل العــسكري: كتــاب الــصناعيني •

 .تاريخ بال, مطبعة عيسى احللبي. ط, إبراهيم
الشيخ عادل أمحد عبد املوجود وعـيل حممـد معـوض, : الزخمرشي, تح: ّالكشاف •

 .م١٩٩٨, ١مكتبة العبيكان, ط
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مــصطفى بــن عبــد اهللا املعــروف : كــشف الظنــون عــن أســامي الكتــب والفنــون •
 .بحاجي خليفة, مكتبة الفيصلية, مكة املكرمة

ــاءمعجــ • ــة, : م األدب ــد اهللا الرومــي احلمــوي, دار الكتــب العلمي ــن عب ــاقوت ب ي
 .م١٩٩١ −هـ١٤١١, ١ لبنان, ط−بريوت

 .م١٩٦١ −هـ١٣٨٠عمر رضا كحالة, مطبعة الرتقي بدمشق, : معجم املؤلفني •
مـازن املبـارك, وعـيل محـد اهللا, راجعـه سـعيد .د: ابـن هـشام, تـح: مغني اللبيـب •

 .م١٩٧٩ريوت , ب٥األفغاين, دار الفكر, ط
ّالسكاكي, تح: مفتاح العلوم • , دار الكتـب العلميـة, بـريوت, ١نعيم زرزور, ط: ّ

 . م١٩٨٣ −هـ١٤٠٣
حممـد أبـو الفـضل : كامل الدين بن األنباري, تـح: نزهة األلباء يف طبقات األدباء •

 .إبراهيم, دار هنضة مرص, القاهرة, تاريخ بال
عـيل حممـد عمـر, مكتبـة : لكـان, تـحوفيات األعيان وأنباء أبنـاء الزمـان, ابـن خ •

 .اخلانجي, القاهرة, تاريخ بال
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 من إضافات الزخمرشي يف أسلوب العطف
 

 )∗(ّإبراهيم مناد. د
 : واو العطف وداللتها عىل الكامل−١

َأورد الزخمرشي يف كشافه معنًى آخر للواو العاطفة, وهو داللتها عىل الكامل,  ّ
ّومل نجد, فيام وقع بني أيدينا من كتب الرتاث النحوي, من أقر هبذا املعنى ممن  ّ ّ

  .ّ ممن حلقوهاعتمده سبقوه, وال من

  N M L K  J IH GF  E D C B A :قال تعاىل     

 ^ ] \ [ Z  Y  X W V U T S R  Q P O
k j  i hg f e d c  b a ` _  l  ]البقرة :

ً لتكون جامعة بني W V ففي نظر الزخمرشي وردت الواو يف ] ٥ − ١
ّ تفسري مطول ال جمموعة من الصفات فيحصل الكامل يف إيرادها, وله يف ذلك

ُ أهم غريW Vفإن قلت « :بأس من ذكره; يقول ْ ُ ُ األولني أم همَ ّ 
ّاألولون? وإنام وسط العاطف كام يوسط بني الصفات يف قوله ّ ّ هو الشجاع : (ّ

 :, ويف قوله)واجلواد
                                                           

 .باحث يف اللغة والرتاث من اجلزائر) ∗(
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ِإىل امللـــك القـــرم وابـــن اهلـــامم ِِ ِ 
 

ْوليـــث الكتيبـــة يف املـــزدحم  ِ ِ)١( 
 

ّالء مؤمنو أهل الكتاب كعبد اهللا بن سالم, وأرضابه حيتمل أن يراد هبؤ: قلت
ُمن الذين آمنوا, فاشتمل إيامهنم عىل كل وحي أ نزل من عند اهللا, وأيقنوا باآلخرة; ّ

ًا زال معه ما كانوا عليه من أنه ال يدخل اجلنّة إال من كان هودًإيقان ّ ا أو نصارى, ّ
ًوأن النار لن متسهم إال أيام ّّ ّ فيكون املعطوف ...امعهم عىل اإلقرارا معدودات, واجتّ

ّغري املعطوف عليه, وحيتمل أن يراد وصف األولني, ووسط العاطف عىل معنى  ّ
ريد هبؤالء غري أولئك, ُفإن أ: ّأهنم اجلامعون بني تلك الصفات وهذه, فإن قلت

 O N Mإن عطفتهم عىل : ّفهل يدخلون يف مجلة املتقني أم ال? قلت
ًتقوى مشتملة عىل الزمرتني من مؤمني أهل الكتاب دخلوا وكانت صفة ال

ّهدى للمتقني, وهدى : ّمل يدخلوا, وكأنه قيل) ّاملتقني(وغريهم, وإن عطفتهم عىل 
الصفات , فظاهر قوله هو داللة الواو عىل الكامل يف »ّللذين يؤمنون بام أنزل إليك
ا ًدو أن يكون ربط وإن كان ما ورد هاهنا ال يع, هذا.يف أحد الوجوه التي ذكرها

 وقد . التي تقع عىل معطوف عليه واحد,سق ملجموعة من الصفات املتواليةبواو الن
ّرفض أبو حيان أن تكون الواو دالة عىل الكامل يف معرض رده لتفسري آخر  ّّ

 . للزخمرشي كام سنرى بعد قليل
م وفيه ّاملراد مؤمنو أهل الكتاب, كعبد اهللا بن سال: قيل« :وقال القرطبي     

ا يف املؤمنني, وعليه ًاآليتان مجيع: نزلت, ونزلت األوىل يف مؤمني العرب, وقيل
                                                           

يان, , والتبيان يف الب١/٣٢٦, والبحر, ٢/٩, واإلنصاف, ١/١٥٥ّالكشاف, : ينظر )١(
 .١/٤٥١, واخلزانة, ١٠٣ص 
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ً خفض عىل العطف, ويصح أن يكون رفعّالذينفإعراب  ا عىل االستئناف, ّ
وهم الذين, ومن جعلها يف صنفني; فإعراب الذين رفع باالبتداء, وخربه : أي
e d cّمن هذا أن الوجوه يف ونفهم . )٢(»اً, وحيتمل اخلفض عطف

التفسري تالقت بني العاملني, ولكنّها اختلفت وتباينت يف طريقة العرض ويف 
 . داللة الواو عىل العطف بإضافة الزخمرشي ملعنى الكامل

ًوهذا املعنى ال يمكنه إال أن يكون مجعا بني املعطوفني ّأما إن تصورنا ذلك, . ّ ّ
ّم مما جيعل داللة الكامل مطردة يف اللغة فقد يقع عىل الكثري من آي الذكر احلكي ّ

  Æ   Ç :ّالعربية, وهذا ما مل يثبته حتى الزخمرشي نفسه,  مثل قوله تعاىل
È É ËÊ Ì Í Î Ï Ð  ]وكقوله تعاىل] ٣: احلديد ,:  m 
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É ]فهذه كلها صفات معطوفة يف اآلية األوىل, ووردت ]٢٤ − ٢٢: احلرش ,ّ

ّبدون رابط عطفي يف اآلية الثانية, وليس يف نظرنا ما يدل عىل الكامل يف احلرف  ّ
ّالعاطف يف هذه الصفات, ألن داللة الكامل متعلقة باأللفاظ الدالة  ّ عىل الصفات ّ

  .ال عىل احلرف العاطف بينها
                                                           

, والبحر, ١٤٩−١/١٤٨ّ, واملحرر, ١/١٠٥الطربي, : وينظر. ١/١٧٥ اجلامع, )٢(
 .١/٣٦, والتفسري الكبري, ١/٦٧
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 Q P  O N M :وقال تعاىل

R S  ]ّحتدث الزخمرشي عن هذه الواو هاهنا بكالم  ,] ١٧: آل عمران
ّوالواو املتوسطة بني الصفات للداللة عىل « :النظر فقالٍجالب إلمعان ّخاص 

ّكامهلم يف كل واحدة منها, وقد مر الكالم يف ذلك, وخص األسح ّ ّار ألهنم كانوا ّ
ُأما أبو حيان فله رأي آخر وهو . )٣(»ّيقدمون قيام الليل فيحسن طلب احلاجة بعده ٌّ ّ

ّملا ذكر اإليامن بالقول, أخرب بالوصف الدال عىل حسب النفس عىل ما هو «  :قوله ّ
ّشاق عليها من التكاليف, فصربوا عىل أداء الطاعة, وعن اجتناب املحارم, ثم  ّ

ّ عىل مطابقة االعتقاد يف القلب للفظ الناطق به اللسان, فهم ّبالوصف الدال
ّربنا إننا آمنا: (صادقون فيام أخربوا به من قوهلم ِويف مجيع ما ْخيربون, وقال ) ّ ُ

فهذا . )٤(»ّوال نعلم العطف يف الصفة بالواو يدل عىل الكامل:(...).الزخمرشي
  .ردود عىل الزخمرشي ألهل النحو به, فهو مرفوض مَلَبِى جديد ال قمعنً
 :ّثم ومعنى االستبعاد −٢

ّواملقصود باالستبعاد كام هو جيل يف حتليالت الزخمرشي املنافاة بني أمرين; 
ّوحتصل هذه الداللة إذا كان الكالم الوارد بعد ثم . )٥(املعطوف واملعطوف عليه

ل ّمستبعد الوقوع بالنظر إىل ما سبقها, فاملعطوف عليه بام يمثله من أفعا
ًوأحداث يكون مهيأ لعدم حصول احلكم الداخل يف املعطوف ّ. 

ّوحري بنا أن نشري هاهنا إىل أننا مل نعثر عىل هذا املعنى للرابط ثم يف كتب  ّ ّ
                                                           

 .١/٥٣٦ّ الكشاف, )٣(
 .٥٠−٣/٤٩ّاملحرر, : وينظر. ٣/٥٧ البحر, ٤)(
 .٢٣٨البالغة القرآنية يف تفسري الزخمرشي, ص :  ينظر)٥(
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ّويبدو أنه من ابتكار الزخمرشي; ألنه يرتدد يف كشافه بكثرة إىل . ّالنحاة املتقدمني ّ ّ ّ
ًأن الرجل كان مولعا ّدرجة االطراد, وكيف ال يكون ذلك ونحن نعلم  ّ

ّباالحتكام إىل مبادئ املعتزلة وعىل رأسها العقل والعدل, إضافة إىل تزوده  ً
 .ّواطالعه بأرسار اللغة العربية من البيان واملعاين

ّومن املواطن التي وردت فيها ثم دالة عىل االستبعاد يف الكشاف, قوله  ّ
 } n  o p q sr t u v w         x y  z :تعاىل
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ّاستبعاد القسوة من بعدما ذكر مما يوجب لني القلوب ورقتها ونحوه , ومعناه )٦(»ّ

ّيف رفض احلق, ومل تذهب آليات اهللا املعجزة يف إحيائه ّأن القلوب قد صلبت 
ً صارت القلوب أشد قسوة من احلجارة, وهذا األمر يف حقيقته لذاللموتى, و ّ

 يف إبراز »ّثم«لدى الزخمرشي مستبعد بعد ما كانت األفعال واألحداث السابقة لـ
ًقدرة اهللا جل وعال تنبئ بعدم بقاء قلوب هؤالء قاسية وصلبة إثر  رؤيتهم ّ

 .ّللحق, ومع ذلك بقوا عىل عهدهم السابق
ّورد عليه أبو حيان ذلك بقوله ّوهو يذكر عنه أن العطف بثم يقتيض ...«:ّ ّ

                                                           

 .١/٤٣٠, والقرطبي, ١/٤٣٢, والبحر, ١/٣٥٣ّاملحرر, : وينظر. ١/٢٨٦ّالكشاف,  )٦(
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َثم الذين كفروا برهبم يعدلون:االستبعاد, ولذلك قيل عنه يف قوله ْ َ ُُ َِّ ِْ َ َِ ِِّ َ ُ ََّ)وهذا )٧ ,
تفاد من جميء هذه اجلمل ّ, وإنام يس»ّثم«ـ ستفاد من العطف بُاالستبعاد ال ي

ّووقوعها بعدما تقدم مما ال يقتيض وقوعها, وألن صدور هذا اخلارق العظيم  ّ ّ
اخلارج عن مقدار البرش, فيه من االعتبارات والعظات ما يقتيض لني القلوب 
واإلنابة إىل اهللا تعاىل, والتسليم ألقضيته, فصدر منهم غري ذلك من غلظ 

 .)٨(»شاهدت والتعنّت والتكذيبالقلوب وعدم انتفاعها بام 
   Q R S T U V W  X Y:وقال تعاىل
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~ `_  a b c   d e f  ]ّفمعنى ثم وما يليها ,] ٨٥: البقرة: »
خذ امليثاق منهم وإقرارهم استبعاد ملا أسند إليهم من القتل واإلجالء والعدوان بعد أ

ّوشهادهتم, واملعنى ثم أنتم بعد ذلك هؤالء املشاهدون, يعني أنكم قوم آخرون غري  ّ
ًأولئك املقرين تنزيال ُّ, لتغري الصفة ومنزلة الذات, كام تقول رجعت بغري الوجه الذي ّ

. فهذا معنى جديد كان فضل السبق يف إحداثه يعود إىل الزخمرشي. )٩(»خرجت به
                                                           

    H  G  F  E  D  C  B  A  I  J  N       M  L  K : قال تعاىل)٧(

O  P   ]١: األنعام[. 
 .١/٤٢٢ البحر, )(٨

 .٢/٢٠ , والقرطبي١/٤٦٦, والبحر٣٧٩−١/٣٧٨ّاملحرر: وينظر. ٢٩٢−١/٢٩١ّ الكشاف, )٩(
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ّ وحدها دالة عىل االستبعاد, وإنام يكون هذا »ّثم«إن كنّا نقبله فال نقبل أن تكون و ّ
ّاملعنى مستوحى من السياق العام لعنارص العطف وأركانه ً. 

 :  A  B  C D E F G H I J  K           L Mوقال 
N O P Q R S T U  ]ّيرى الزخمرشي أن  ]٢٣ :آل عمران
ّعد علمهم بأن الرجوع إىل كتاب اهللا واجب, ونسب ّاستبعاد لتوليهم ب« ذلك

ّالتويل إىل فريق منهم ال إىل مجيع املبعدين, ألن منهم من أسلم ومل يتول ّ ّ«)١٠(. 
ًويواصل الزخمرشي طريقه يف تثبيت هذا املعنى وجعله قائام, كام يف قوله  
  A B C D E F G H         JI K L :تعاىل

M      N O P Q R    S T U V W YX Z [ 
]\ ̂ _   ` a  ]فإن قلت عالم عطف قوله « :فيقول ؛] ٢ − ١: األنعام
ّثم الذين كفروا برهبم يعدلون ّّإما عىل قوله: , قلت A  B  عىل معنى أن ّ

ّاهللا حقيق باحلمد عىل ما خلق ألنه ما خلقه إال نعمة ثم الذين كفروا به يعدلون,  ً ّ ّ
ّ عىل معنى أنه خلق ما خلق مما  D E ولهّفيكفرون نعمته, وإما عىل ق ّ

فام : فإن قلت. ال يقدر عىل يشء منه ّال يقدر عليه أحد سواه, ثم هم يعدلون به ما
   _ ̂ ّمعنى ثم قلت استبعاد أن يعدلوا به بعد وضوح آيات قدرته, وكذلك 

`ُما ثبت أنه حم يمرتوا فيه بعد استبعاد ألن ِيهم ومميتهم وباعثهمِيّ ُ«)١١( 
                                                           

 .٤٩−٦/٤٨, والقرطبي, ٣/٨١البحر, : وينظر. ١/٥٤١فسه,  املصدر ن)(١٠
 .٤/٢٣٥الربهان, : وينظر. ٢/٣٢١ّ الكشاف, ١١)(
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ّومنهم من يرى فيام رواه الزركيش عن ابن بري, أن ثم وردت هنا للداللة عىل  ّ ّّ
  )١٢(.تفاوت رتبة اخللق واجلعل من رتبة العدل, مع السكوت عن وصف العادلني

  g h i      j k   l m n o p q r :وقال تعاىل     
s t u   v w x  ]يف هذه اآلية أورد الزخمرشي يف ] ١١٣: هود ,

ّحتليله لداللة ثم عىل االستبعاد ما يتصل بالفكر االعتزايل; قال ّ: »ُثم ال تنرصون ّ: 
ّثم ال ينرصكم هو; ألنه وجب يف حكمته تعذيبكم وترك اإلبقاء عليكم فإن . ّ

ّمعناها االستبعاد; ألن النرصة من اهللا مستبعدة مع : ? قلت»ّثم«فام معنى : قلت
ّ, أي إنه سبحانه أبقى عليهم )١٣(»ه لهاستيجاهبم العذاب واقتضاء حكمت

وأوجب عليهم العذاب, وهذا ليس من رأي أهل السنّة واجلامعة يف يشء, 
ّولذلك قال أبو حيان عن  هاته العبارات هنا أهنا من ألفاظ املعتزلة ّ.)١٤( 

~ _ `  c  b a :ّوقال جل ثناؤه
d e  ]فالزخمرشي يرى أن ثم هاهنا لالستبعا] ٨٣: النحل ,ّ ّد; ألن ّ

ّاإلنكار الذي حصل من قبلهم يعد أمرا مستبعدا بعد حصول املعرفة; وذلك أن  ً ًّ ُ
 )١٥(.معرفة النعمة توجب االعرتاف هبا ال اإلنكار

                                                           

 .٤/٢٣٤ الربهان, )١٢(
 .٣/٢٦٧ّ الكشاف, )١٣(
 .٩/٩٥, والقرطبي, ٧/٤١٥ّاملحرر, : وينظر. ٦/٢٢١ البحر, )١٤(
هي من : , وقوهلمبعبادهتم غري املنعم هبا) ّثم ينكروهنا(« :, وفيه٣/٤٦٠ّ الكشاف, )١٥(

 =قوهلم لوال: وقيل. إنكارهم قوهلم ورثناها من آبائنا: ّاهللا, ولكنها بشفاعة آهلتنا, وقيل
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  V U TS R  Q  P O N M L K :وقال سبحانه
Y X   W  ]ّفثم يف قوله  , ]٢٢: السجدة S R  Q  

ّن اإلعراض عن مثل آيات اهللا يف أ« لالستبعاد, ومعنى ذلك يف نظر الزخمرشي
وضوحها وإنارهتا وإرشادها إىل سواء السبيل والفوز بالسعادة العظمى بعد 

وجدت مثل تلك : التذكري هبا مستبعد يف العقل والعدل, كام تقول لصاحبك
ّ استبعادا لرتكه االنتهاز; ومنه ثم يف بيت احلامسة,ّالفرصة ثم مل تنتهزها ً:)١٦(   

َوال ي ُكشفََ ِ َّ الغامء إال اْ ِ َ َّ ٍبن حـرةُ َّ ُ ُ ْ 
 

َيرى غمرات املوت ثم يزورها  ُ َّ َ َ َُ َ ْ َُ ِ َِ َ 
 

ّاستبعد أن يزور غمرات املوت بعد أن رآها واستيقنها واطلع عىل شدهتا ّ«)١٧( ,
ملذهب االعتزايل, إىل اًاهنا حرجا يف التباهي بانتامئه وكام نرى ال جيد الزخمرشي ه

 .وهذا من مقوالت املعتزلة) لعقل والعدلمستبعد يف ا(وذلك حني قال 
  p o nm l     k j  i h g f e   d c :وقال تعاىل

  q ]ّثم : (ّما معنى ثم يف قوله: فإن قلت« :قال صاحب الكشاف ,] ٨: اجلاثية
ًيرص مستكربا  ,)ّيرى غمرات املوت ثم يزورها (:كمعناه يف قول القائل: ? قلت)ّ

                                                                                                                                        

ّوإنام ال جيوز التكلم بنحو هذا إذا مل يعتقد أهنا من . فالن ما أصبت كذا لبعض نعم اهللا= ّ ّ
, والبحر, ٨/٤٨٨, ّاملحرر: وينظر. »ّاهللا, وأنه أجراها عىل يد فالن وجعله سببا يف نيلها

 .١٠/١٤٧, والقرطبي, ٥٧٩−٦/٥٧٨
, ٤٨٢−٥/٣٧, ٢/٤٠٧ّالكشاف, : البيت جلعفر بن عبلة احلارثي, وهو من شواهد) ١٦(

 .١/٢٠٩ّ, ورشح احلامسة أليب متام, ١/٢٦ّ, وديوان احلامسة أليب متام, ٨/٤٤٠والبحر, 
 .٤/٤٤٠البحر, : وينظر. ٣٨−٥/٣٧ّ الكشاف, )١٧(
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قة بأن ينجو راكبها بنفسه ويطلب الفرار عنها, ّوذلك أن غمرات املوت حقي
ّوأما زيارهتا واإلقدام عىل مزاولتها فأمر مستبعد, فمعنى ثم ّاإليذان بأن فعل : ّ

ِاملقدم عليها بعدما رآها وعاينها يشء يستبعد يف العادات والطباع, وكذلك آيات  ْ ُ
َاهللا الواضحة الناطقة باحلق, ومن تليت عليه وسمعها, كا ِْ ُ َ ًن مستبعدا يف العقول ّ

 S :وقال تعاىل. )١٨(»إرصاره عىل الضاللة عندها واستكباره عن اإليامن هبا
T U  V W X Y  ]ّفمعنى ثم هاهنا لالستبعاد وهو ,]١٤: املعارج 

ّيود لو يفتدي, ثم ينجيه : عطف عىل يفتدي, أي« )ينجيه( ّاستبعاد اإلنجاء, ألن ّ
ًى لو كان هؤالء مجيعا حتت يده وبذهلم يف فداء متنّ...االفتداء أو من يف األرض,

 )١٩(.»ّنفسه, ثم ينجيه ذلك, وهيهات أن ينجيه
  Ä Å Æ Ç È É Ê Ë  Ì Í :ّوقال جل وعال 
Î Ï Ð Ñ Ò  Ó Ô Õ Ö   × Ø Ù  ]١٥ – ١١: املدثر[, 

ّاستبعاد واستنكار لطمعه وحرصه, يعني أنه ال مزيد « )ّثم يطمع(فقوله تعاىل 
ًيت سعة وكثرة, وقيلعىل ما أو ُإن كان حممد صادقا فام خ: ّإنه كان يقول: ً لقت ً
  )٢٠(.»ّاجلنّة إال يل

 : الرتبتني ال يف الوقتّداللة ثم عىل الرتاخي والتفاوت بني −٣
َوهذه من الدالالت التي استحدثها الزخمرشي يف كشافه إىل درجة ج ِعلّ ها ْ

ًمطردة يف باب العطف, وهي أيض ً  التي مل يسبقه إىل إثباهتا أحد; قال أبو ا من املعاينّ
                                                           

 .٥/٤٨٢ه,  املصدر نفس)١٨(
 .١٠/٢٧٤البحر, : وينظر. ٦/٢٠٧ّ الكشاف, )١٩(
 .٦/٢٥٥ املصدر نفسه, )٢٠(
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َوسنورد اآلن مواطن . )٢١(»ّا سبقه إىل إثبات هذا املعنى لـ ثمًوال نعلم أحد« :ّحيان
ّمتعددة لثم يف القرآن الكريم تؤدي هذه الداللة بحسب ما ارتآه صاحب الكشاف ّ ّ ً ّ. 

 `      i hg f e  d c b a :قال تعاىل 
m l k j   ]فكيف موقع : فإن قلت«: قال الزخمرشي ,]١٩٩: البقرة

ّأحسن إىل الناس ثم ال حتسن إىل غري كريم : نحو موقعها يف قولك:  قلت»ّثم«
ِ لتفاوت ما بني اإلحسان إىل الكريم واإلحسان إىل غريه, وبعد ما »ّثم«ـتأيت ب ْ ُ

ّبينهام, فكذلك حني أمرهم بالذكر عند اإلفاضة من عرفات قال ثم أفيضوا 
ّثم أفيضوا : ّاوت ما بني اإلفاضتني, وأن أحدمها صواب والثانية خطأ, وقيللتف

  )٢٣(.»)٢٢(من حيث أفاض الناس
ّويرى ابن عطية أن ثم هاهنا ليست للرتتيب, وإنام هي لعطف مجلة كالم  ّ ّ ّ

ّوعليه تكون ثم هاهنا كالواو يف إفادهتا العطف . )٢٤(ّعىل مجلة هي منها متقطعة
 .وأفيضوا من حيث أفاض الناس: يردون ترتيب, يف تقد

ّوأورد أبو حيان أن منهم من حيمل ثم يف هذا املوضع عىل أصلها يف إفادهتا  ّ ّ
  ` a الرتتيب, وحيتاج ذلك إىل تقديم وتأخري يف الكالم; فيكون 

                                                           

 .٢/٣٠٢ البحر, )٢١(
ا للمساواة ًفاملغني عليكم أن تفيضوا مع الناس من مكان واحد حتقيق« :جاء يف تفسري املراغي )٢٢(

 .٢/١٠٣. »ا للتفاخر وعدم االمتياز ألحد عن أحد, وذلك من أهم مقاصد الدينًوترك
 .١/٤١٢ّ الكشاف, )٢٣(
 .٢/١٧٧ّ املحرر, )٢٤(
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ّثم أفيضوا من حيث أفاض الناس, : ; أيّواتقون يا أويل األلبابا عىل ًمعطوف
 )٢٥(.واستغفروا اهللا

:  التفاوت بني الرتبتني, يقول »ّثم«ّكام نجده يرد عىل زعم الزخمرشي يف إفادة 
ّوليست اآلية كاملثال الذي مثله, وحاصل ما :...) فإن قلت: (قال الزخمرشي«

ّأن ثم تسلب الرتتيب, وأهنا هلا معنى غريه سامه بالتفاوت والبعد ملا بعدها مما : ذكر ّ ّ ّ ّ
) ّثم أفيضوا(ّثم يف قوله : ًيضا ذكر اإلفاضة اخلطأ, فيكونقبلها, ومل جيز يف اآلية أ

ًجاءت لبعد ما بني اإلفاضتني وتفاوهتام, وال نعلم أحدا سبقه إىل إثبات هذا املعنى 
ّ ويبدو أن تشبع الزخمرشي بأفكار املعتزلة ساعده عىل التأويل وإعامل )٢٦(.»ّلثم

ًبتة أو لنَقل متداولةالعقل للوصول إىل نظرات جديدة, صارت فيام بعد ثا ُ ًِ. 
ًلكن أبا حيان الذي عهدناه وألفناه متتبع  ّ ّ ّا للزخمرشي يف كشافه, نجده ال ّ

ّيتقبل معظم آراء صاحب الكشاف, إما النتامئه إىل أهل االعتزال, وإما لعدم  ّ ّ ّ
 h :ورود ما قاله يف دراسات السلف,مثلام هو احلال بالنسبة لقوله تعاىل

i j  k l m n o p q r s t vu w  x y 
z {  | } ~ � ¡  ¢  ]يقول أبو  ,]٢٦٢: البقرة
ًوعطف بثم التي تقتيض املهلة, ألن من أنفق يف سبيل اهللا ظاهرا ال حيصل «:ّحيان ّّ ّ

ّمنه غالبا املن واألذى ّفإذا كانت بنية غري وجه اهللا تعاىل, ال يمن وال يؤذي عىل . ً ّ

                                                           

 .٥/١٩٧الرازي, : وينظر. ٢/٣٠١ البحر, )٢٥(
 .٣٠٢−٢/٣٠١ البحر, )٢٦(
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ّغالب, وإن حكم املن واألذى املتعقبني ّالفور, فلذلك دخلت ثم, مراعاة لل ّ
ّومعنى ثم إظهار ( :ّحكم املتأخرين, وقال الزخمرشيلإلنفاق واملقارنني له 

ّالتفاوت بني اإلنفاق وترك املن واألذى, وأن تركهام خري من نفس اإلنفاق, كام  ّ
ّثم «:ًخريا من الدخول فيه بقوله جعل االستقامة عىل اإليامن

ّوقد تكرر للزخمرشي ادعاء هذا املعنى لثم, وال أعلم له يف .)٢٨())٢٧(»استقاموا ّّ
ويزداد إرصار الزخمرشي عىل إثبات هذا املعنى إىل درجة . )٢٩(»اًذلك سلف

ّاإلطالة يف التحليل, وإيراد نصوص طويلة إلبراز حجة ما يدعيه, من ذلك ما  ّ
  o n m  lk  j i h :نجده يف تفسريه لقوله تعاىل

t   s r q  p  ]ًحيث نورد نصا مطوال نراه جديرا  ,]١١١: آل عمران ًُ َّ َ
 r qّهال جزم املعطوف يف قوله : فإن قلت« :بالنقل يف هذا املوضع; يقول

 s :ّخبار ابتداء, كأنه قيلإلعدل به عن حكم اجلزاء إىل حكم ا: قلت :
ّثم أخربكم أهنم ال ينرصون فإن قلت : عنى قلتأي فرق بني رفعه وجزمه يف امل: ّ

ًلو جزم لكان نفي النرص مقيد هم كتولية األدبار, وحني رفع كان نفي تا بمقاتلّ
                                                           

   L  K  J    I  H  G  F  E  D  C  B   A :قال تعاىل )٢٧(
T  S           R  Q    P  O  N  M]وقال تعاىل, ]٣٠:  فصلت :   Ö

 à  ß  Þ   Ý  Ü  Û  Ú   Ù  Ø  ×  â  á       ]١٣: األحقاف[. 
 .١/٤٩٧ّالكشاف, :  ينظر)٢٨(
 .٢٨٠−٥/٢٧٩, والقرطبي, ٢/٤٢٨ّاملحرر, : وينظر. ٢/٦٦٠ البحر, )٢٩(
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ّثم شأهنم وقصتهم التي أخربكم عنها وأبرشكم : ّا, كأنه قالًا مطلقًالنرص وعد ّ ّ
ّهبا بعد التولية أهنم خمذولون منْتف عنهم النرص والقوة ال ينهضون بعدها بجناح  ٍ َ ُ ّ

 وكان كام أخرب من حال بني قريظة والنضري وبني قينقاع وال يستقيم هلم أمر,
مجلة الرشط : فام الذي عطف عليه هذا اخلرب, قلت: وهيود خيرب فإن قلت

ّأخربكم أهنم إن يقاتلوكم ينهزموا ثم أخربكم أهنم ال : ّواجلزاء كأنه قيل ّ ّ
ّن الرتاخي يف الرتبة أل: ّفام معنى الرتاخي يف ثم, قلت: فإن قلت. ينرصون

 )٣٠(.»ّاإلخبار بتسليط اخلذالن عليهم أعظم من اإلخبار بتوليهم األدبار
ّوالظاهر أن أغلب النحاة واملفرسين عىل أن    s r q   يف»ّثم«ّّ

ّ وجاء يف املحرر الوجيز ما نصه)٣١(.ئتنافسلال ّإن ثم يف قوله : قال بعضهم« :ّ ّ
 ومل −يد أعداءهير -ّ, استئناف إخبار بأهنم ال ينرصون s r qتعاىل 

ّيرشك يف اجلزاء فيجزم ألنه ليس مرتتبا عىل الرشط, بل التولية مرتتبة عىل  ّ ًّ
ّالقتال, والنرص منفي عنهم أبدا, وثم هنا ليست للرتاخي يف الزمان, وإنام هي  ًّ

ّوعند أيب حيان ثم هنا . )٣٢(»ًللرتاخي يف اإلخبار بانتفاء النرص عنهم مطلقا ّ
ّفاإلخبار بتوليهم يف القتال « وليست للمهلة يف الزمان;خبار إلللرتاخي يف ا

                                                           

 .٦١٠−١/٦٠٩ّ الكشاف, )٣٠(
مستأنف : ;وفيه٦/١٦٥والقرطبي,  ,١/٤٠٠ّ, وإعراب النحاس, ١/٢٢٩ّمعاين الفراء, : ينظر) ٣١(

 . هو مرفوع عىل االبتداءلذااجلزم وعدم نون دليل عىل فورود ال. »فلذلك يثبت فيه النون
 ).٣اهلامش(٣/٢٦٩ّ املحرر, )٣٢(



 إبراهيم مناد.  د−من إضافات الزخمرشي يف أسلوب العطف 
  

 

١١٠٧

ّوخذالهنم والظفر هبم أهبج وأرس للنفس, ثم أخرب بعد ذلك بانتفاء النرص عنهم  ّ
ّوبذلك يكون رد كل املزاعم التي قيلت هاهنا, يتقدمها زعم . )٣٣(»اًمطلق ّ ّ

 .يّالزخمرشي, يف كون معنى ثم هو االستئناف أو الداللة عىل الرتاخ
ّومن هذا التفاوت والتباين الذي تؤديه ثم, قوله تعاىل ّ:   ¤ £ ¢

 ² ± °¯ ® ¬  « ª © ¨ §   ¦ ¥
¾  ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶  µ  ´³ 

للداللة عىل ما ) ّثم انظر(فقد رأى الزخمرشي أن الرتاخي يف قوله  ,]٧٥: املائدة[
ًني; إذ بني هلم اآليات بيانَبني العجب وإفكهم عنه ا, ولكن إعراضهم ًا عجيبّ
ّ; ربام ألن احلال »العجبني«ّوال ندري ملاذا عرب الزخمرشي هنا بعبارة . )٣٤(أعجب ّ

ِّتقتيض العجب من تبيني اآليات وتوضيحها, بل من إعراض من بينَت له, وقد  ُ
ًيكون صاحب الكشاف مصيب ّا يف ذلك, ألن من أدرك اليشء وتبني له لزمه التقيد بهّ ّ ّ. 

  Y  a` _ ^ ] \ [ Z :ّوقال جل ثناؤه

b  ]ا يف الرتكيب العطفي بني الفاء ً, يورد الزخمرشي هنا فرق]١١: األنعام

                                                           

ّثم للرتاخي, فلذلك مل تصلح يف جواب الرشط, ...«: , وفيه أيضا٣/٣٠٤ البحر, )٣٣(
ّواملعطوف عىل اجلواب كاجلواب, وما ذهب إليه هذا الذاهب خطأ, ألن ما زعم أنه ال  ّ

 ...È  É Ê Ë Ì Í  Î :م, قال تعاىلجيوز قد جاء يف أفصح كال

Ï Ð Ñ  فجزم املعطوف بثم عىل جواب الرشط٣٨:  حممد , ّ«. 
 .٤/٣٣٣, والبحر, ٥٣٢−٤/٥٣١ّاملحرر, : , وينظر٢/٢٧٧ّ الكشاف, )٣٤(
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 ^ ]وبني قوله ) فانظروا(أي فرق بني قوله : فإن قلت« :ّوثم, فيقول
ًجعل النظر مسبب: قلت سريوا ألجل : ّ, فكأنه قيل)فانظروا(ا عن السري يف قوله ّ

  ^ ] \ [ Zّ, وأما قولهالنظر, وال تسريوا سري الغافلني
إباحة السري يف األرض للتجارة وغريها من املنافع, وإجياب النظر يف آثار : فمعناه

, فالفرق )٣٥(»; لتباعد ما بني الواجب واملباح»ّثم«ّاهلالكني, ونبه عىل ذلك بـ
ّواضح يف الداللة بني الفاء وثم, فاحلرف األول مفيد للتسبيب, واحلرف الثاين  ّ

ّخي, إال أن أبا حيان رد زعم الزخمرشي هاهنا يف إفادة الفاء معنى السببية, للرتا ّ ّ ّ
 )٣٦(.فهي عنده تفيد التعقيب ال غري

 , ]١: هود[  f ed n  m  l  k j i h g    :وقال املوىل تعاىل
ّوكالعادة معنى ثم يف هذا .)٣٧(فصلت بالوعد والوعيد والثواب والعقاب: أي

فإن « : الوقت والزمان ولكن يف الذكر, يقول الزخمرشياملوضع ليس الرتاخي يف
ليس معناها الرتاخي يف الوقت ولكن يف احلال, كام : ّما معنى ثم قلت: قلت

ّتقول هي حمكمة أحسن اإلحكام مفصلة أحسن التفصيل, وفالن كريم األصل 
ً, فشتان بني احلالتني يف الذكر, وليس الزمان والوقت أساس)٣٨(»كريم الفعل  يف اّ

 k  j             i  h g f :وذلك كام يف قوله تعاىل. املهلة والرتاخي بينهام
                                                           

 .٢/٣٢٧ّ الكشاف, )٣٥(
 .٥/١٣٥ّاملحرر, : وينظر. ٤/٤٤٦ البحر, )٣٦(
 .٦/١٢٠بحر, , وال٧/٢٣٤ّاملحرر, : وينظر. ٩/٥ القرطبي, )٣٧(
 .٣/١٨١ّ الكشاف, )٣٨(
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  s r q p o n m l ]إذ إن معنى ثم يف ]٨٤: النحل ;ّ ّ
ّهذا الرتكيب العطفي هو أهنم يمنّون بعد شهادة األنبياء بام هو أعظم, وهو 
ّمنعهم الكالم, فال يرخص هلم االعتذار, وال يتمكنون من تقديم احلجة  ّ ّ

وقال . والتباين واضح بني الرتبتني, والتفاوت احلاصل بينهام.)٣٩(واإلدالء هبا
 ² ± ° ¯ ®  ¬ « ª  µ ´ ³ :تعاىل

½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ ]وقوله ,]١١٠: النحل:   B A
 P O N M L K  J I H     G F E     D C

S R Q ]فالتباعد والتفاوت والتباين الوارد يف هذه ,] ١١٩: النحل 
 داللة عىل تباعد حال هؤالء C B A« :اآلية يعرضه الزخمرشي بقوله

ّبك هلم, أنه هلم ال عليهم, إن ر: من حال أولئك, وهم عامر وأصحابه, ومعنى
بمعنى أنه وليهم ونارصهم ال عدوهم وخاذهلم, كام يكون امللك للرجل ال 

 .)٤٠(»ًعليه, فيكون حمميا منفوعا غري مرضور
فقد  ,]٨٢: طه[  m l k j i  h  g f e  :وقال تعاىل

ّجعل الزخمرشي ثم دالة عىل تباين املنزلتني وتفاوهتام, ومثل لذلك  ً ّ ّ
ٌجاءين زيد ثم عمرو:(مبقوهل ّ , لتباين الوقتني, ومنه تكون منزلة االستقامة عىل )ٌ

ّثم (ومعنى قوله .)٤١(ًاخلري مباينة ملنزلة اخلري نفسه كوهنا أفضل وأعىل منها
                                                           

 .١٠/١٤٧, والقرطبي, ٦/٥٧٩, والبحر, ٨/٤٨٨ّاملحرر, : وينظر. ٣/٤٦١املصدر نفسه,  )٣٩(
 .١٠/١٧٤, والقرطبي, ٨/٥٢٣ّاملحرر, : وينظر. ٣/٤٧٧ّ الكشاف,  )٤٠(
 .٤/١٠١ّ الكشاف,  )٤١(
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 ىافاة عىل اإلسالم, أو يكون املعن أي لزم اهلداية وأدامها إىل املو)٤٢()اهتدى
ًبإزالة الشك يف إيامنه, وقيل أيض ّن االهتداء هو االستقامة وهو إّم استقام, أي ثا ّ

  F E D C B  A :ّ, ومثل له بقوله تعاىل)٤٣(ما ذهب إليه الزخمرشي
 Q   P O N M L K J   I H G

SR  ]ومثل الزركيش يف موضع آخر بقوله تعاىل ,] ٣٠: فصلت: 
 b a ` _ ~ } | {  z y x w v

n   m l kj i h g f e d  c ]٩٣: املائدة[, 
 )٤٤(. دام عىل اهلدايةm lّوذلك للكشف عىل أن معنى

ّونجد للزركيش ردا رصحيا عىل ما أورده الزخمرشي فيام خيص هذه اآلية  ً
َوآيات أخر باين والتفاوت يف الرتبة, ّ يف إفادة ثم ملعنى التباعد والت)٤٥(ُ

ّواعلم أنه هبذا التقدير يندفع االعرتاض بأن ثم قد خترج عن ا«:يقول ّ لرتتيب ّ
ّواملهلة, وتصري كالواو; ألنه إنام يتم عىل أهنا تقتيض الرتتيب الزماين لزوما, أما  ً ّ ّ ّ ّ

ُإهنا ترد لقصد التفاوت والرتاخي عن الزمان مل حيتج: إذا قلنا  إىل االنفصال عن ّ

                                                           

 .١١/١٤٦/ , والقرطبي٧/٣٦٥البحر, :  ينظر )٤٢(
 ٤/١٠١ّ الكشاف,  )٤٣(
 .٤/٢٣٤ الربهان,  )٤٤(
     â  á     à  ß  Þ   Ý  Ü  Û  Ú   Ù  Ø  ×  Ö : ينظر اآليات )٤٥(

−١٨املدثر [    H      G        F  E  D       C    B     A L       K  J  I    M  ]١٣ :األحقاف[
٢٠[ ,  º  ¹    ¸   ¶  µ   ´  ³          ²  ±   »  ]١٧: البلد[. 
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ّإن ثم قد تكون بمعنى : ّيشء ومما ذكر من هذه اآليات الرشيفة,ال أن تقول ّ
ّا للرتاخي يف الزمان, وهو املعرب عنه باملهلة, وتكون للتباين ّواحلاصل أهن .الواو َّ َ ُ

ّيف الصفات وغريها من غري قصد مهلة زمانية, بل ليعلم موقع ما يعطف هبا 
ًوحاله, وأنه لو انفرد لكان كافي قصد يف هذا ترتيب زماين, ُا فيام قصد فيه, ومل يّ

 . )٤٦(» النفوس العتبارهّبل تعظيم احلال فيام عطف عليه وتوقعه, وحتريك
  l   k   j i h g f e d c b :وقال تعاىل

ّفثم هاهنا لرتاخي معطوفها يف الوقت يف نظر أيب حيان  ,]٣٣:احلج[  ّ
ّ, لكن الزخمرشي يرى غري ذلك بعدما أثبت هلا نفس املعنى; إذ )٤٧(والقرطبي

ُوثم للّرتاخي يف الوقت, فاست« :يقول ّ واملعنى أن ,عريت للرتاخي يف األحوالّ
ّلكم يف اهلدايا منافع كثرية يف دنياكم ودينكم, وإنام يعتد اهللا باملنافع الدينية, قال  ّ

» ¬   ®  ¯ °  ±   º ¹ ¸¶ µ ´ ³ ² :سبحانه
Â Á À ¿¾ ½ ¼  »  ]وأعظم هذه املنافع  ,]٦٧: األنفال

 )٤٨(.»... وأبعدها شوطا يف النفع 
ّاحد ومجلة واحدة مثل بقية روابط  يف تركيب و»ّثم«ّوقد يتكرر ورود  

                                                           

 .٢٣٦−٤/٢٣٥هان,  الرب )٤٦(
 .١٢/٥٤, والقرطبي, ٧/٥٠٧البحر, :  ينظر )٤٧(
ّفإن ثم للعطف عىل تراخ, وقد عطفت يف اآلية « :ّوقال الزجاج. ٤/٨٤ّالكشاف,   )٤٨( ) النحر(ّ

الذي هو اخلامتة, عىل االنتفاع بام يقام يف املناسك يف الدين, أو ) الطواف(الذي هو بآخرة, أو 
 .١/١٠٥إعراب الزجاج, . »يف الدنيا عىل القولنيبمنافع البدن واهلدايا 
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ًالعطف, وهنا أيضا يذهب الزخمرشي إىل إفادهتا التفاوت يف الرتبة ما بني 
 :ّاحلاالت املختلفة, باختالف األزمنة, وذلك مثل ما ينص عليه يف قوله تعاىل

S T U V W          X    Y  Z   [ \ ] ^ _ ̀ a b   
c d e f    g h i  ]ّثم: فإن قلت« :بقوله ]٤٦ – ٤٥: الفرقان 

: ا لبيان تفاضل األمور الثالثةموقعه: يف هذين املوضعني كيف موقعها? قلت
ّن الثاين أعظم من األول, والثالث أعظم منهام, تشبيها لتباعد ما بينهام يف أك

 .)٤٩(»الفضل بتباعد ما بني احلوادث يف الوقت
  } | {  ~ � ¡  ¢ £ ¤ ¥ ¦ §    :ّوقال جل ثناؤه

©  ¨ ]علق عىل مواقع ورود ثم بقوله]٦٨− ٦٧:الصافات ,ّ ما : فإن قلت« :ّ
 ¦ ¥ ¤ ويف قوله � ~  } | {معنى حرف الرتاخي يف قوله 

ّيف األول وجهان, أحدمها أهنم يملؤون من البطون من شجر الزقوم وهو : قلت ّ
ُحار حيرق بطوهنم ويعطشهم فال ي ًسقون إال بعد ميل تعذيبا بذلّ ّ ّك العطش, ثم ّ

ّيسقون ما هو أحر وهو الرشاب املشوب باحلميم, والثاين أنه ذكر الطعام بتلك  ّ ُ
 للداللة عىل »ّثم«ـ ّالكراهة والبشاعة ثم ذكر الرشاب بام هو أكره وأبشع, فجاء ب

تراخي حال الرشاب عن حال الطعام ومباينة صفته لصفته يف الزيادة عليه, 
ُومعنى الثاين أهنم ي ّهبم عن مقارهم ومنازهلم يف اجلحيم وهي الدركات ذهب ّ

ّقون بعد ذلك ثم سكنوها إىل شجرة الزقوم فيأكلون إىل أن يمتلئوا ويسُالتي أ
, ونحن نرى مدى إرصار )٥٠(»ّم, ومعنى الرتاخي يف ذلك بنيهتيرجعون إىل دركا

                                                           

 .٨/١١٤, والبحر, ١١/٤٥ّاملحرر, : وينظر. ٤/٣٥٤ّ الكشاف, )٤٩(
 .٥/٢١٤ املصدر نفسه, )٥٠(
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ّالزخمرشي عىل إثبات هذا املعنى لثم يف آي الذكر احلكيم, ولعل ذلك كل ّ ه يرجع ّ
 .ّيف األصل إىل التشبع بمبادئ املعتزلة وتعويلهم عىل العقل بالدرجة األوىل

  F E  D C B A :ًا أيضا من تفسريه لقوله تعاىل    ويبدو ذلك جلي
 U T  S  R Q P ON M     L K  J I H G

i h g fe    d     c   b à   _  ̂] \ [Z Y X W V  

وما ) ّثم جعل منها زوجها(ما وجه قوله : لتفإن ق« :حيث يقول ]٦: الزمر[
َّمها آيتان من مجلة اآليات التي عددها داال: يعطيه من معنى الرتاخي قلت  عىل َ

تشعيب هذا اخللق الفائت للحرص من نفس آدم وخلق حواء : وحدانيته وقدرته
ًْمن قصرياه, إال أن إحدامها جعلها اهللا عادة مستمرة واألخرى مل جت ّ ُّ َ ر هبا العادة َ

َومل ختلق أنثى غري حواء من قصريي رجل ْ  فكانت أدخل يف كوهنا آية وأجلب ,ُ
ً عىل اآلية األوىل للداللة عىل مباينتها هلا فضال »ّثم«ـ لعجب السامع, فعطفها ب

ّومزية, وتراخيها عنها فيام يرجع إىل زيادة كوهنا آية, فهو من الرتاخي يف احلال 
ّاخي يف الوجود, وقيل ثم متعلق بمعنى واحدة كأنه قيلواملنزلة ال من الرت ّ ّ :
ّوحدت ثم شفعها اهللا بزوج, وقيل )٥١(خلقكم من نفس ّ ّرية آدم من ذأخرج : ُ

ّظهره كالذر ثم خلق بعد ذلك حواء ّ«)٥٢(. 
ّ أن الظاهر هاهنا أن ثم لرتتيب األخبار ال لرتتيب الزمان بمعنى معف ّ ّ

                                                           

معناها خلقكم من : أي ثم خلقكم منها, قيل« :١/١٠٠ّ جاء يف إعراب الزجاج, )٥١(
معاين : وينظر. »ملعنىنفس وحدها جعل الزوج منها بعد التوحيد, فأفادت واحدة هذا ا

 .٦/١٥٣ّالنحاس, 
 .٢٩٠−٥/٢٨٩ّ الكشاف, )٥٢(
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١١١٤

ّه ذهب إىل أن ثم جاءت هنا للتفاوت بني الرتبتني ّن الزخمرشي كعادتفإ,)٥٣(املهلة ّ
 .واحلالتني املخرب عنهام

ّتأكيد هذا املعنى بتحليالت طويلة, ثم إهنا ّويواصل الزخمرشي مضيه نحو  ّ
 :ا, مثلام يعرضه لنا يف قوله تعاىلي يصعب يف بعض األحيان إدراكها كلادقيقة جد
  § ¦  ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ }   |

 ¬« ª © ¨°  ¯ ®  ]فإن « :بقوله ]١٥: احلجرات
ًقلت ما معنى ثم هاهنا وهي للرتاخي, وعدم االرتياب جيب أن يكون مقارنا  ّ

ُلإليامن ألنه و ّصف فيه, ملا بينت من إفادة اإليامن معنى الثقة والطمأنينة التي ّ
ُأحدمها أن من و: اجلواب عىل طريقتني: ّحقيقتها التيقن وانتقاء الريب, قلت  جدّ

ّمنه اإليامن ربام اعرتضه الشيطان أو بعض املضلني بعد ثلج الصدر فشككه  ّ ّ
ّا غري سديد يسقط به عىل الشك ثم ًوقذف يف قلبه ما يثلم يقينه أو نظرهم نظر ّ

ًيستمر عىل ذلك راكب َا, فوصف املؤمنون حقًا رأسه ال يطلب له خمرجّ ِ ا بالبعد ُ
ّ, والثاين أن اإليقان وزوال الريب )تقامواّثم اس(عن هذه املوبقات, ونظريه قوله 

ًملا كان مالك اإليامن أفرد بالذكر بعد تقدم اإليامن تنبيه َّ ِ ا عىل مكانه, وعطف عىل ُ
ا باستقراره يف األزمنة املرتاخية املتطاولة غضا ًاإليامن بكلمة الرتاخي إشعار

  Ë  Ê É È  Ç Æ Å Ä Ã Â Á :وقال تعاىل. )٥٤(»ًجديدا
Í   Ì  ]ّفثم هنا يف نظره ملعنى تباعد األحوال وتفاوهتا  ,]٩ − ٨: نوح

ّوالداللة عىل التباين دون اعتبار الزمان, ألن اجلهر أغلظ من الرس, واجلمع  ّ
                                                           

 .٦/١٥٢ّ معاين النحاس, )٥٣(
 .٥/٥٨٨ّ الكشاف, )٥٤(



 إبراهيم مناد.  د−من إضافات الزخمرشي يف أسلوب العطف 
  

 

١١١٥

ًبينهام أكرب من كون كل واحد منفرد  )٥٥(.اّ
ّومن املفرسين املتأخرين من تأثر بام أورده الزخمرشي يف كشافه عىل غرار  ّ ّ ّ

      A    B   C      D E F       G :ّ, قال صاحب الكشاف يف قوله تعاىلابن عاشور
H I J K      L   M N O    P Q R S      T U V     W      X   ]١٨: املدثر – 
٢٣[,  M        N  O P Q         R  S  ]ّففي ثم داللة عىل أن , ] ٥ − ٤: النبأ ّ

  Î Í  Ì Ë Ê :وقال تعاىل. )٥٦(ّيد املتقدمّالوعيد الثاين أبلغ وأشد من الوع

Ð Ï  ]ّيرى الزخمرشي أن ثم للرتاخي يف الرتبة والتباين يف  ,]١٣: األعلى ّ
ٍالرتجيح بني احلياة واملوت أفظع من الصيل, فهو مرتاخ عنه يف « ّالشدة; ألن ّ

 .)٥٧(»ً حياة تنفعهاال يموت فيسرتيح وال حيي: ّمراتب الشدة, واملعنى
  ± ²         ³ ´  µ ¶  ¸   ¹ º  »  :عاىلوقال ت

ّفثم هاهنا لرتاخي اإليامن وتباعده يف الرتبة والفضيلة عن العتق  ,]١٧: البلد[
ّوالصدقة, ال يف الزمان والوقت, بل التباين والتفاوت أوىل; ألن اإليامن مقدم  ّ

ّعىل ما سواه من األمور, وال تكون األعامل صاحلة إال به ً.)٥٨( 
 يف هذه اآلية وما ذهب »ّثم«حرف لورفضت عائشة عبد الرمحان هذا التأويل ل     

ّإليه الكثري من مفرسي القرآن الكريم يف جعل اإليامن منفصال عام قبله, وارتأينا أن  ًّ
                                                           

 .٦/٢١٤ّالكشاف, ) ٥٥(
 .٦/٢٩٤ّ الكشاف, )٥٦(
 .٦/٣٥٩ّ الكشاف, )٥٧(
 .٣٠/٣١٨تفسري ابن عاشور, : وينظر. ٦/٣٧٩ املصدر نفسه, )٥٨(
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١١١٦

ًوقف املفرسون طويال عند «:امل الذي أوردته للتوضيح; قالتّنورد النص الك ّ
ّ الذي يفيد الرتتيب مع الرتاخي, فتأولوه بام »ّثم« بحرف ّعطف اإليامن عىل فك رقبة,

ّخيرج به عن رصيح سياقه وظاهر معناه, ليفيد إبعاد اإليامن عام قبله, والرتاخي يف 
ّإن ثم جيء هبا هنا قصدا إىل إبعاد اإليامن عن فك رقبة أو  :الرتبة ال يف الرتتيب, قالوا ً ّ ّ

ّعن كل هذه ا ًوبعيد...واحدةإطعام يتيم أو مسكني, كيال يكون معها يف رتبة 
ّ عىل رصيح معناه يف السياق, فنفهم أن القرآن إذ يرتب »ّثم«التأويالت, نأخذ حرف  ّ

ّمراحل اقتحام العقبة اجلدير باإلنسان املميز أن يكابده, يضع العتق والرتاحم 
ُخطوتني سابقتني عىل اإليامن الزمتني له, مقررا بذلك أن اإليامن ال يرجى في ّ ً ِّ من ُ

ُيتسلط عىل عباد اهللا باالسرتقاق, أو بتحجر قلبه فينطق يف يوم ذي مسغبة, جوع يتيم  ّ ّ
ذي مقربة أو مسكني ذي مرتبة, فال موضع إليامن صادق, من مثل هذا اجلاحد 

 .)٥٩(»ّالقايس, يستعبد اخللق ويغفل عن حق اليتيم القريب أو املسكني, يف يوم جماعة
 ,] ٤D − ٣: التكاثر[  g f e d  c bi h    j  :وقال تعاىل

ّجاءت ثم للداللة عىل أن اإلنذار ال ّثاين أبلغ من األول وأشد, فثمّ ّ ة تفاوت ّ
: ال تفعل, واملعنى: ّأقول لك ثم أقول لك: كام تقول للمنصوح« وتباين وتباعد;

ّسوف تعلمون اخلطأ فيام أنتم عليه إذا عاينتم ما قدامكم من هول لقاء اهللا, وإن  ّ
 .)٦٠(»ذا التنبيه نصيحة لكم ورمحة عليكمه

ّاستجد من زيادات يف باب العطف عند عرض وهبذا نكون قد فرغنا من 
  .واهللا نسأل التوفيق والسداد. ّالزخمرشي يف كشافه

                                                           

 .١٩٠−١٨٩زرق, ص  اإلعجاز البياين ومسائل ابن األ)٥٩(
 . ١٠٥−١/١٠٤ّإعراب الزجاج, : وينظر. ٦/٤٢٤ّ الكشاف, )٦٠(
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١١١٧

  املصادر واملراجع
, دار )بنت الشاطئ(عائشة عبد الرمحن . , داإلعجاز البياين ومسائل ابن األزرق −١

 .م١٩٧١املعارف, بمرص, 
زهري غازي زاهد, عامل . د: , حتقيق)هـ٣٣٨ت (ّإعراب القرآن أليب جعفر النحاس −٢

 ).م١٩٨٥ −هـ١٤٠٥ (٢الكتب, ط
إبراهيم األبياري, دار الكتاب : حتقيق) هـ٣١١ت  (ّإعراب القرآن املنسوب للزجاج −٣

 ).م١٩٨٦ −هـ١٤٠٦ (٣اللبناين, بريوت, ط
إميل بديع . , تقديم حسن محد, بإرشاف دألنبارياإلنصاف يف مسائل اخلالف البن ا −٤

 ).م١٩٩٨−هـ١٤١٨ (١يعقوب, دار الكتب العلمية, بريوت, ط
, حتقيق الشيخ زهري زاهد, دار الفكر للطباعة والنرش ّالبحر املحيط أليب حيان األندليس −٥

 ).م١٩٩٢−هـ١٤١٢((والتوزيع, بريوت, 
, حتقيق مجاعة من العلامء, دار املعرفة, )ـه٧٩٤ت (الربهان يف علوم القرآن للزركيش  −٦

 ).م١٩٩٤−هـ١٤١٥ (٢بريوت, ط
ّحممد حسني أبو . , دالبالغة القرآنية يف تفسري الزخمرشي وأثرها يف الدراسات البالغية −٧

 .موسى, دار الفكر العريب, دت
, توفيق الفيل وعبد اللطيف لطف اهللا. , حتقيق د)ه٧٤٣ت(التبيان يف البيان للطيبي  −٨

 ).م١٩٨٦ −هـ١٤٠٦ (١مطبوعات جامعة الكويت, ط
, دار الفكر للطباعة والنرش تفسري الفخر الرازي, فضيلة الشيخ خليل حميي الدين امليس −٩

 ).م١٩٩٣ −هـ١٤١٤(والتوزيع, بريوت 
 ).م١٩٦٢ −هـ١٣٨٢ (٣, مرص, طمطبعة البايب احللبيتفسري املراغي,  −١٠
, دار )هـ٣١٠ت (ّ أليب جعفر حممد بن جرير الطربي لقرآنجامع البيان عن تأويل آي ا −١١

 ).م١٩٨٨ −هـ١٤٠٨( لبنان, −الفكر, بريوت
ليل حميي الدين , تقديم خ)هـ٦٧١ت ( أليب عبد اهللا القرطبي اجلامع ألحكام القرآن −١٢

ّقي حممد مجيل, تعليق عرفان العشاء, دار الفكر للطباعة والنرش امليس, مراجعة صد
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١١١٨

 ).م١٩٩٥ −هـ١٤١٥(بريوت والتوزيع, 
. فخر الدين قباوة وأ.  للحسن بن القاسم املرادي, حتقيق داجلنى الداين يف حروف املعاين −١٣

 ).م١٩٩٢ −هـ١٤١٣ (١ لبنان, ط−ّحممد نديم فاضل, دار الكتب العلمية, بريوت
حتقيق ) هـ١٠٩٣ت (, لعبد القادر البغدادي خزانة األدب ولب لباب لسان العرب −١٤

دار الرفاعي / ّحممد عبد السالم هارون, مكتبة اخلانجي بالقاهرة. رشح دو
 ).م١٩٨٣ −هـ١٤٠٣ (١بالرياض, ط

ّديوان احلامسة أليب متام خمترص من رشح العالمة التربيزي −١٥ ّ, علق عليه وراجعه حممد عبد ّ ّ
 ).م١٩٥٥ −هـ١٣٧٤(املنعم خفاجي, مرص 

, حتقيق عبد العزيز )هـ١٠٩٣ت (ر بن عمر البغدادي , لعبد القادرشح أبيات مغنى اللبيب −١٦
ّرباح وأمحد يوسف دقاق, دار الثقافة العربية, دمشق, ط  ).م١٩٧٥ −هـ١٣٩٥ ( ١ّ

ّرشح محاسة أيب متام لألعلم الشنتمري −١٧  ١, دار الفكر, بريوت, طعيل محودان. , حتقيق دّ
 ).م١٩٩٢ −هـ١٤١٣(

          حتقيق ) هـ٧٠٩ت(ّحمد بن أيب الفتح البعيل , ملالفاخر يف رشح مجل عبد القاهر −١٨
 ).م٢٠٠٢ −هـ١٤٢٣ (١ّممدوح حممد خسارة, السلسلة الرتاثية, الكويت, ط. د

 حتقيق وتعليق ودراسة الشيخ عادل أمحد عبد املوجود والشيخ عيل ّالكشاف للزخمرشي −١٩
, مكتبة فتحي عبد الرمحن أمحد حجازي. د.ّحممد معوض, شارك يف حتقيقه أ

 ).م١٩٨٨ −هـ١٤١٨ (١العبيكان, الرياض, ط
ّ, أليب حممد عبد احلق عطية األندليس, حتقيق وتعليق ّاملحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز −٢٠ ّ ّ

 ).م١٩٨١ −هـ١٤٠١ (١ قطر, ط−عبد اهللا بن إبراهيم األنصاري وآخرين, الدوحة
 ).م١٩٨٣ −هـ١٤٠٣ (٣ بريوت, ط, عامل الكتب,)هـ٢٠٧ت (معاين القرآن, للفراء  −٢١
ّ, حتقيق الشيخ حممد عيل الصابوين, مركز إحياء الرتاث ّمعاين القرآن الكريم, للنحاس −٢٢

 ).م١٩٨٩ −هـ١٤١٠ (١اإلسالمي, مكة, ط



  ١١٢١

 صفحة لغة
 

 من أساليب العربية الفصحى
 )∗(مكي احلسني. د

 
 .ٌ معلومة للجميعَةِء اإلشارة واستعامالهتا املألوفإن أسام

 :نتحدث هنا عن استعامل خاص لالسمني
 ...ذلك,.../ هذا,

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل «كتاب اإلمام الزخمرشي جاء يف 
 : لقوله تعاىل يف سورة احلج, يف تفسريه»يف وجوه التأويل
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   .عضو جممع اللغة العربية بدمشق) ∗(
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١١٢٢

أي األمر خرب ملبتدأ حمذوف, ) ذلك(« :/٣٠/يف بداية اآلية  −١−١
ًوالشأن ذلك, كام يقدم الكاتب مجلة من كتابه يف بعض املعاين, ثم إذا أراد  ِّ ُ

ُيذكر ) ارةأي اسم اإلش(فهو  »...هذا, وقد كان كذا: ًاخلوض يف معنى آخر قال
 .للفصل بني كالمني أو بني وجهي كالم واحد

: خرب ملبتدأ حمذوف, والتقدير) ذلك(, /٣٢/ يف بداية اآلية اآلية −٢−١
 !ُاألمر ذلك

 :ً قوله تعاىل يف سورة احلج أيضاوعن −٣−١
E  D  C  B  AF  J  I   H  G  

  V  U  T  S  R  Q  P  O  NM  L  K
^  ]  \  [  Z  Y  X   W  c  b  a   `   _  

den  m  l  k  j   i  h  g  f  o  
    t  s     r  q   pv  ~  }  |  {  z      y  x  w  

a  `  _bg  f    e   d   c     
خرب ملبتدأ حمذوف ) ذلك(« /:٦٠/يف بداية اآلية يقول املفرسون عام جاء 

 من وعد  أي ما قصصناه عليك.ُاألمر الذي قصصناه عليك ذلك: تقديره
  فهي كلمة يؤتى هبا».املؤمنني ووعيد الكافرين هو ذلك, ال تغيري فيه وال تبديل

َ ومن عاقب بمثل ما عوقب  ,لالنتقال من كالم إىل آخر عىل عادة الفصحاء َ ْ َِ ُِ ََ َِ ْ َِ
ِبه  .اآلية... ِ



 مكي احلسني.  د−ربية الفصحى من أساليب الع
  

١١٢٣

 : قوله تعاىل يف سورة حممدوعن −

 i  h  g  f  e  d  c  b       a      `  _  ^  

jk  v        u  t   s  r  q  p   o  n   m          l  

    d  c  b  a  `  _  ~  }  |  {  z     y   x   w

ef  gp   o     n  m  l  k  j  i  h  q  r  

  z  y  x  w  v  u  t  s  

 .ُاألمر ذلك: خرب مبتدأ مقدر) ذلك(, /٤/يف بداية الثلث األخري من اآلية 
ِم ما ذكراألمر فيه: أي ُ. 

 :قوله تعاىل يف سورة صوعن  −١−٢
w  v  u  t   sx  |  {  z  y  ~  }_  `   

  n  m  l  k  j     i  h  g  f  e  d  c  b  a
   r  q  p      os  z  y  x  w  v  u  t  
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ٌهذا ذكر /٤٩/يف بداية اآلية قول املفرسون عام جاء  ي −أ ْ ِ مجلة من ,
ٍمبتدأ وخرب, قصد هبا الفصل بني ما قبلها وما بعدها, فهي لالنتقال من غرض  ُ ُ
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ٌإىل آخر, ففيها ختلص  . من قصة)١(ُّ
/ ٤٨/ املذكورين يف اآلية األخيارألولئك [ٌهذا ذكر : واملعنى: أقول(
َسنُ ح− وأولئك منهم –ّ, وإن للمتقني هنايل  بالثناء اجلم]السابقة ٍ مآب ْ  .)يف اآلخرةَ

ٍ, خرب مبتدأ حمذوف, والتقدير هذا /٥٥/ يف بداية اآلية –ب  / األمر«ُ
وكام نرى فإن القصد . أي للمؤمنني مبتدأ خربه حمذوف, »هذا«: , أو»الشأن هذا

 .ىل الكالم عىل الطاغني هو االنتقال من الكالم عىل املتقني إ)هذا(من هذه الكلمة 
الطبعة ( لإلمام عبد القاهر اجلرجاين »دالئل اإلعجاز« جاء يف كتاب −٢−٢
:  عنوانه١١ٌفصل يف ص) ّم, التي قرأها وعلق عليها حممود حممد شاكر١٩٩٢الثالثة 

َيف الكالم عىل من زهد يف رواية الشعر وحفظه, وذم االشتغال بعلمه وت ََ َّ ََ ْ ِ ِْ ِّ ِتبعهَ ُّ َ. 
 :ل اإلمام بعد متهيدقا

َأما من زعم أن ذمه له من أجل ما جيد فيه من ه«... ٍزلَّ ٍ وسخفْ ْ  ٍ وكذبُ
َّوباطل, فينبغي أن يذم الكالم  ُ َه, وأن يفضل اخلرس عىل النَّكلَ َّ والعي عىل ,طقِّ ِ

إىل أن قال يف ... , ...البيان, فمنثور كالم الناس عىل كل حال أكثر من منظومه,
 :١٢الصفحة 

                                                           

َ إن مل يكن هو من وضعه − مصطلح نقدي, لعل أول من استعمله »ّالتخلص«) ١( ََ  أبو –َ
ال الشاعر ُويراد به انتق). ه٢١١ت(َّعبيدة معمر بن املثنى, من علامء مدرسة البرصة 

, ٨٦ً انظر أيضا هذه املجلة, املجلد .ٍ من غرض إىل آخروخروجه – أو الكاتب –
 .٥٢٥اجلزء الثاين, الصفحة 



 مكي احلسني.  د−ربية الفصحى من أساليب الع
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ٍ, وراوي الشعر حاكهذا ْ َ, وليس عىل احلاكي عيب, وال عليه تبعة, إذا هو مل ِّ ٌِ َ
ًيقصد بحكايته أن ينرص باطال, أو يسوء مسلام, وقد حكى اهللا تعاىل كالم الكفار َ ً...!« 

 :, جاء فيه»مواضع التقديم والتأخري«:  فصل عنوانه١٣٦ ويف الصفحة −٣−٢
 :ًنسانا فقلتأفال ترى أنك إذا استبطأت إ... «
:  له من أن تقولاستبطائك, كان ذلك أبلغ يف »أتانا والشمس قد طلعت«

أتى والشمس مل «: ? وعكس هذا أنك إذا قلت»أتانا وقد طلعت الشمس«
ُتطلع َبالعجلة كان أقوى يف وصفك له »ْ َّ واملجيء قبل الوقت الذي ظن أنه جييء َ ُ

 .»ُأتى ومل تطلع الشمس بعد«: فيه, من أن تقول
ً, وهو كالم ال يكاد جييء إال نابيا, وإنام الكالم البليغ هو أن تبدأ هذا

ِقد أغتدي والطري مل تكلم«: باالسم وتبني الفعل عليه كقوله َّ َ ُ.« 
ًفإذا كان الفعل فيام بعد هذه الواو التي يراد هبا احلال, مضارعا, مل يصلح إال 

ْدخلت عليه وهو يميل احلديث«, و»ُرأيته وهو يكتب«: َمبنيا عىل اسم كقولك ُ ُ«. 
وقد استعمل اجلرجاين هذا األسلوب يف مواضع كثرية من كتابه املذكور, منها 

 .٥٩٧, ٥٧٩, ٤٥٤, ٤٠٣, ٣٦٠: ما صادفته لدى تقليب أوراقه يف الصفحات
 الصادر يف دمشق سنة »أخطاؤنا يف الصحف والدواوين« يف كتاب − ١−٣
َذي نوه بمكانته اللغوية الشيخ اللغوي  لصالح الدين الزعبالوي, ال١٩٣٩ َّ َ
 اخلرض حسني, وأمحد حسن الزيات وأمحد أمني وغريهم, حتدث  حممدالشهري

املؤلف عن رضورة تدارك ما فات العربية من مسايرة وجوه التعبري, وأن هذا من 
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ّواجب احلكومات واملجامع العربية والكتاب العرب, ثم قال يف الصفحة  ُ٢٢: 
ّ بغري ذلك والكتاب من لغتهم عىل ما ترى من البعد والغربة, وهي ولو قنعنا«

ِّمنهم عىل ما ترى من النُّبو  لنا عىل أيدهيم لغة مستحدثة ال ْ والنُّشوز, خلرجتُ
ُّمتت إىل أصل وال تتصل بأرومة ُ َ. 

ء هذا القصد يف مواضعة امضت حكومات الرشق العريب يف ابتغوإذا , ذلك
 من هذه اخلدمة يف ٍّ حظأن تقوم بأوىف )٢( معارفهاوائتامر, فعىل وزارات

ففي مناهج تعليم اللغة وأساليب دراسة نصوصها, بل يف طريقة . مدارسها
ُتدريب الطالب عىل استقراء قواعدها وخصائصها والتامس نظ م تأليفها, وفيام ُ

ّينبغي أن يؤخذوا بحفظه واستظهاره من أصوهلا, وما خيتار هلم اطراحه من  ُ
ُّمن مؤلفاهتا ومعامجها وما يؤثر أن يلموا اهتا, وفيام يستحسن أن يتداولوه يفتعر ِ ُ

ْبه من كل فرع من فروعها, بل يف وجوه إشاعتها والتلطف هلا ومحل الطالب  ُّ
ًعىل حماولة النطق هبا كلام اتسعت هلم هذه املحاولة, فضال عن برامج تدريسها يف 

ل ذلك جمال للمعاجلة واملعاناة رحيب, السنوات االبتدائية والثانوية; يف ك
إىل آخر هذا الكالم البديع, الذي قيل  (.»َومتسع للتثقيف واإلصالح رغيب

 .)قبل أكثر من سبعني سنة من اآلن, وكأنه قيل أمس
ُكام نرى, انتقل الكاتب من عرض الفكرة ورضورهتا, إىل سبل حتقيقها ُ ...

 غري موضع, كام يف الصفحات ونصادف هذا األسلوب يف كتاب الزعبالوي يف
 ...).هذا, (٢٧, ١٣, ٧, والصفحات ...)ذلك (٢٢ −١٧

                                                           

 .كانت وزارة الرتبية تسمى وزارة املعارف) ١(



  ١١٢٧

 
 
 

 »ّبحر العوام فيام أصاب فيه العوام«كتاب 
 بني طبعتني

 )∗(مازن املبارك. د

ً جممع اللغة العربية صنعا يف إعادة نرش كتب تراثية كان السلف لقد أحسن
 .ت نسخها منذ أزمانضائه األوائل حققوها ونرشوها ونفدالصالح من أع

ّتب عن دار البينة وصدرت الدفعة األوىل من هذه الطبعة اجلديدة هلذه الك
, وهو »ّبحر العوام فيام أصاب به العوام«م, وكان منها كتاب ٢٠١١بدمشق سنة 

ّكتاب كام يتضح من عنوانه غاص صاحبه يف لغة العامة واستخرج منها ما أصابوا يف 
ًاستعامله منها, وأراد أن يكون كتابه مشتمال عىل ما يعتقد اجلاهل أو النايس أنه من 

 .الناس وليس فيه يشء من الغلطّأغالط عوام 
م وطبعت ١٩٣٧وكانت الطبعة األوىل هلذا الكتاب صدرت عن املجمع سنة 

يف مطبعة ابن زيدون بدمشق, وهي بتحقيق أستاذنا عز الدين التنوخي عضو 
وأما الطبعة اجلديدة فقد أضاف املجمع إليها مراجعة . املجمع العلمي العريب وأمينه

                                                           

 .عضو جممع اللغة العربية بدمشق )∗(
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 .)١(جلزائري عضو املجمع وأمينهالدكتور مكي احلسني ا
ّ من تأليف الشيخ اإلمام حممد إبراهيم املعروف بريض »ّبحر العوام«وكتاب 

, وهو عامل اشتهر بمؤلفاته يف اللغة ه٩٧١الدين ابن احلنبيل احللبي املتوىف سنة 
غاز وعلوم أخرى متعددة, وقد زادت مؤلفاته عىل لوالتاريخ واإلنشاء واأل

ّحمققه فأستاذنا عز الدين التنوخي, عضو املجمع وأمني رسه, وهو وأما . اخلمسني
ّعامل أديب, عاش متنقال بني الشام التي ولد فيها, وفلسطني حيث تعلم يف مدرسة  ً

, وفرنسا حيث درس الزراعة, ثم عاد »األزهر«ّ بيافا, ومرص حيث تعلم يف »الفرير«
ليم يف عهد امللك فيصل, والتحق إىل الشام وخدم يف اجليش العثامين, وعمل يف التع

                                                           

ضائه األوائل, َّأراد املجمع إعادة طبع عدد من الكتب التي ألفها أو حققها بعض أع )١(
, ألن فيها الكثري من بإعادة تنضيدهاولكن ليس بطريقة تصوير هذه الكتب, وإنام 

ُّ ما نضد للتيقن أنه مراجعةَّلذا كان ال بد من . العيوب الطباعية املتنوعة َّ  مطابقُِّ
, ال املراجعةبعبارة أخرى كان املطلوب . لألصل, مع استبعاد األخطاء الواضحة

ُفلم ينظر املراجع يف املصادر األصلية التي ذكرها ! رق كبري جدا بينهام, والفالتحقيق
 : كاتب هذا املقال, مثل

 . مقدمات رشوح املقدمة اجلزرية−
 . األعالم للزركيل−
 .ّ شذرات الذهب−
 .  أدب الكاتب, وغريها−

ِّولو كلفت التحقيق الختلفت طبيعة العمل  ].املراجع. [ُ
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َبخدمة احلكومة العربية بدمشق, ودرس يف العراق, ودرس ّ  نا علوم البالغة يف كليةّ
ًوحقق عددا. اآلداب بجامعة دمشق ً من كتب الرتاث اللغوي, ونظم الشعر وكثريا ّ

 .م١٩٦٦ما كان يرجتله, ومات يف دمشق سنة 
للكتاب مواضع وقفت عندها, وقد لفت نظري حني طالعت الطبعة الثانية 

ّوسجلت يف هامش الكتاب ما الحظته عليها, ثم عارضتها بام جاء يف الطبعة 
 .ًاألوىل, ورأيت أن أنرش بعضها تعميام للفائدة

 حور اخليام يف رواية خري األنام يف اليقظة واملنام : ٨ ص١ط −١
 .           يف رواية  :١٠ ص٢ط  
 .           يف رؤية  :والصواب  
ّالفوائد السمية يف رشح املقدمة اجلزرية: ٩ ص ١ ط−٢ ّ. 

 ....الفوائد السمية: ١٢ص   ٢ط  
كام جاء يف مقدمات . (ّ الفوائد الرسية يف رشح املقدمة اجلزرية:والصواب  

 .)ويف األعالم للزركيل. رشوح املقدمة اجلزرية
 .ّرشح املقلتني يف حكم القلتني: ١٣ س ٨ ص١ ط−٣

 ... رشح املقلتني:١٠ س ١١ ص ٢ط  
, .. رسح بالسني املهملة, أي ترسيح العينني وإطالق نظرمها:والصواب  
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 .٣٦٥/ ٨ًوقد ورد اسم الكتاب صحيحا يف شذرات الذهب 
 .ّال الدهشية: وجاء يف احلاشية. ُّالدهيشة: ١٥ ص ١ ط−٤

 .ال الدهشية: وجاء يف احلاشية. ُّالدهيشة: ١٥ ص ٢ط  
 .ال الدهيشة: احلاشيةويف . ّالدهشة :والصواب  
 .من يقولومن العرب : ٩ س ١٥ ص ١ ط−٥

 .ومن العرب يقول: ٢ س ١٧ ص ٢ط  
 .ما جاء يف الطبعة األوىل: والصواب  
 .لئن كنت ال تفعل هذا فافعل هذا:  يف احلاشية١٦ ص ١ ط−٦

 .فافعل هذا: ...................... يف احلاشية١٨ ص ٢ط  
 .)٢(قسم ال للرشطأن يكون اجلواب لل: والصواب  
 اًِرسمست: ٢٨ س ١ ط−٧

َّمسترس: ٢٧ س ٢ط    اِ
 ).كام يف الطبعة األوىل(ِ مسترسا :والصواب  
 .ّالطيب: ٣٥ ص ١ ط−٨

 .يبالط: ٣٢ ص ٢ط  
 ).كام يف الطبعة األوىل (ِّ الطيب:والصواب  

                                                           

ًأما عند غريهم فاجلواب للرشط يف كل احلاالت, سواء أكان متقدما . قطهذا عند البرصيني ف )٢(
 ).املجلة (٤٨٨ −٤٨٥/ ٤ لعباس حسن, »النحو الوايف«ينظر . ًعىل القسم أم متأخرا
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 .إذ قد سمع: ٤٦ ص ١ ط−٩
 .قد سمع: ٤٢ ص ٢ط  
 ). األوىلكام يف الطبعة( إذ قد سمع :والصواب  
 . قايلها أعراهبارشح أبيات العز: ٣ س ٥٢ ص ١ ط−١٠
 .رشح أبيات قايلها أعراهبا: ١٥ س ٤٦ ص ٢ط  
 .ويف العبارة غموضكذا يف األصل, : وجاء يف حاشية الطبعتني  

 .رشح أبيات ألغز قائلها يف إعراهبا: وصواب القراءة هو
صحيح, ومل تراجع يف وليس يف العبارة غموض ولكنها مل تقرأ عىل وجهها ال

 .م١٩٥٨يف دمشق سنة ُاألصل الذي نقلت منه والذي طبع 
ّوقد ذكر ابن احلنبيل مؤلف كتاب بحر العوام أن القول الذي يرويه حكاه أبو 

ه َّن العرب, قال يف كتابه الذي ضمننرص احلسن بن أسد الفارقي عن أيب احلسن ع
 ...غامض الصنعة صواهباٍرشح أبيات ألغز قائلها يف إعراهبا, ودفن يف 

بن أسد الفارقي هو صاحب كتاب نرشه أستاذنا سعيد األفغاين واحلسن 
توجيه إعراب أبيات «ًأوال باسم ) جامعة دمشق(وطبعته مطبعة اجلامعة السورية 

إصالح خطأ «ّ ونسبه للرماين, ثم نرش بعد أشهر صفحات عنواهنا »ملغزة اإلعراب 
رشح أبيات مشكلة اإلعراب, «:  تلك النرشة وجعل عنوان الكتاب يف»عنوان

توجيه إعراب أبيات ملغزة اإلعراب : , اله٤٨٧للحسن بن أسد الفارقي سنة 
 .»ه٣٨٤للرماين املتوىف سنة 
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ّوإننا نجد يف كتاب الفارقي كل ما ذكره ابن احلنبيل يف كتابه بحر العوام يف هذا  ّ
 ص ١ط: فمن ذلك ما جاء يف. ّاملوضع ويف غريه من املواضع, فقد نقل عنه غري مرة

 من ٥١وصوابه يف ص . َألهلكها واقتني الدجاجا:  وهو قوله٤٧ ص ٢ وط٥٢
َألهلكها وأقتني الد: كتاب الفارقي وهو ُ  .جاجاَ

. نلقى لديكم: هو قوله و٤٨ ص ٢ ويف ط٥٤ ص ١وكذلك ما جاء يف ط

 .ُيلغى لديكم: وصوابه يف كتاب الفارقي
 من ١٨٥ و١٨٤ من الطبعة الثانية نجده يف ص ١٦وما رواه ابن احلنبيل يف ص 

 من أنه يقال للديك دجاجة مذكور يف كتاب ٤٩وما رواه يف ص . كتاب الفارقي
 ..وهكذا ٢٦٠الفارقي يف ص 

 .وأنت تريد بذلك إبعاده: ١٢ س ٥٦ ص ١ ط−١١
 .وأنت تريد بذلك إبعاده: ٩ س ٥٠ ص ٢ط  
حو ما جاء يف  من الطبعة الثانية عىل ن)ذلك( حذف كلمة :والصواب  

 .الطبعة األوىل
 .)بحور(أدخل الباقي يف قوله : ٨١ ص١ط −١٢

 ).بحور(أدخل الباقي يف قوله : ١٤ س٦٩ ص٢ط
 ).بحور( أدخل الباء يف قوله :هووالصواب   
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 .كام هو منسوب إليه: ١٥ س ٩٦ ص ١ط −١٣
 .كام منسوب إليه: ١٦ س ٨٤ ص ٢ط  
 .)يف الطبعة األوىلكام جاء (, كام هووالصواب   
 .ّحكه دعاين إىل ١ س ٩٨ ص ١ ط−١٤
ٍحكة دعاين إىل ١١ س ٨٥ ص ٢ط   ّ. 
ِحكه (:والصواب    .كام جاء يف الطبعة األوىل) ّ
 .ّفابن قتيبة جييز الضم والكرس: ١ احلاشية ٩٧ ص ١ ط−١٥
 .والكرسّفابن قتيبة جييز الضم : ١ احلاشية ٨٥ ص ٢ط  
 .والفتحّلضم  فابن قتيبة جييز ا:والصواب  

ّوما جيوز يف حركة أوهلا, وقد قال ) الطالوة(والكالم يف هذه احلاشية عىل 
ًباب ما جاء مضموما ( صاحب أدب الكاتب ذكرها يف  إن)٣(املؤلف يف متن الكتاب

 »أدب الكاتب«ًوبذلك يكون ابن قتيبة قائال بضم أوهلا, ولو عدنا إىل ) ّوالعامة تفتحه
والثانية  ,)٤(ثالث مرات, األوىل يف الباب املذكور) الطالوة(ر لوجدنا ابن قتيبة يذك

َباب فعالة (, واملرة الثالثة يف )٥ ()َباب ما جاء فيه لغتان استعمل الناس أضعفهام(يف 
 ! للكرس ذكر يف كالم ابن قتيبة يف املواضع كلها وليس)٦()ُوفعالة

                                                           

 .٨٥ ص ٢ط. ّبحر العوام )٣(
 .٣٩٤الدايل . د. ط. أدب الكاتب )٤(
 .٤٢٤ص : أدب الكاتب )٥(
 .٥٥١ص : أدب الكاتب )٦(
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١١٣٤

الفهارس «كلها هو ُ ومما يالحظ عىل الطبعتني أن العنوان يف الفهارس −١٦
انظر ذلك ! ( وليس أبجدياهجائي أو ألفبائي مع أن الرتتيب فيها ترتيب »األبجدية

 ). من الطبعة الثانية١١٣ و١٠٠ و٩٠يف ص 
 وهو فهرس األلفاظ ١٠٢ويلحق هبذه املالحظة أن ترتيب الفهرس يف ص 

ليه أن جاء بحسب ورودها يف فقرات الكتاب, وليس يف ذلك نفع للقارئ; ألن ع
ًيقرأ الفهرس كله بحثا عن لفظة يريدها ًولو رتب ترتيبا هجائيا !! ّ بحسب أوائل ّ

 .نفعاأللفاظ لكان أوىل وأ
ًوكذلك جاء فهرس القوايف مرتبا بحسب ورودها يف فقرات الكتاب, وكان 

 ).١١٣انظر ص (األوىل أن ترتب عىل حروفها ليسهل الرجوع إليها 
حممد القزويني, ( بعد ٩٨ فهرس األعالم ص يف) حممد بن عمر(وجاء اسم 

ًوحقه أن يكون قبلهم مجيعا) وحممد بن مالك, وحممد املعري ّ. 
ة كتب وضعها أصحاهبا إلصالح لغة لوبعد فكتاب ابن احلنبيل حلقة يف سلس

ُالعامة والتنبيه عىل ما يقبل منها, وهي سلسلة عرفت منذ بدأها الكسائي املتوىف سنة 
 تصدر إىل يومنا هذا عىل تفاوت بينها يف احلجم واملنهج  وما زالته١٨٩

واملضمون, وكتاب ابن احلنبيل واحد منها, فرحم اهللا مؤلفه, ورحم حمققه, وبارك 
 .ًيف حياة مراجعه وجزاه خريا



  ١١٣٥

 
 
 

 صفحات لغوية للدكتور مكي احلسني
 )∗(»ويف بعضها نظر«

 )∗(ممدوح خسارة. د
األستاذ الدكتور مكي احلسني شخصية جممعية جتمع إىل علم الفيزياء علم 

ًالعربية وإىل االثنني خلقا وفضال ْ َ ً ُ ُ. 
وقد صدر له يف سلسلة مطبوعات جممع اللغة العربية بدمشق يف العام 

أنباء (ُ سبق أن نرشت يف جملة املجمع يف باب )وية لغصفحات(كتاب ) ٢٠١١(
 . يف نحو تسعني صفحة من القطع املتوسط, يقع)وآراء

 فقد يسبق إىل ذهن بعضهم ,وملا كان املؤلف الفاضل أمينًا ملجمع اللغة العربية
أن ما ورد يف الكتاب من أقوال وأحكام يمثل آراء املجمع, ومع أن للزميل الفاضل 

ًجهدا طيب ًا وإسهاما علميا مشكورا فيام يصدر عن املجمع من قراراتً ولكن . ً
الثابت أن آراء املجمع متثلها قراراته التي تقرها مؤمتراته بعد أن تكون قد بحثت يف 

 .ِّجلانه العلمية املتخصصة ويف جملسه
ًيضم الكتاب اثني عرش بحثا, وقد يشتمل البحث الواحد عىل أكثر من مسألة, 

الذي يعرض فيه ألربع مسائل ) هل نحسن استعامل ألفاظنا(بحثه املعنون كام يف 
 . باختصارْلغوية وإن

ومما حيمد للمؤلف غريته عىل سالمة اللغة العربية, وهو يصف نفسه بأنه ليس 
                                                           

 .ء القادمَّاطلع الدكتور مكي احلسني عىل هذه املقالة وسوف يرد عىل ما ورد فيها يف اجلز )∗(

 .عضو جممع اللغة العربية بدمشق )∗(
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١١٣٦

ًمن أنصار التشدد والغلو حني يصري حجرا عىل العقول واألذواق ْ َ ّ ُ ُ ُّ ولكنه يؤيد التشدد ,ُّ
ذا كان الكاتب  وإ,)١(صني إىل عدم االنفالت من الضوابطِّدعو املرتخاملستنري الذي ي

ُبل أن يصف نفسه باملتشدد املستعتِّالكريم يصف نفسه باملتشدد املستنري فال أحد يق  .مِّ
يف عداد كتب ) نحو كتابة علمية( هذا الكتاب مع كتابه السابق ّيمكن أن يسلك

 .العرصالتصحيح اللغوي التي جتاوزت املئة هلذا 
 :ُوأرى أن أبحاث الكتاب يمكن أن تصنَّف حتت رضبني

َّويشمل كلامت أنكرها الباحث وخطأ: الرضب األول ها وهي أدخل يف َ
 .َّالرصف والداللة

ويشمل التذكري بأحكام نحوية ثابتة مبسوطة يف كتب النحو : الرضب الثاين
ومبحث أحكام َّكمبحث تذكري الفعل وتأنيثه ومبحث كرسة مهزة إن وفتحها, 
 .توكيد الفعل بالنون, ومبحث أحكام نعت مجوع األسامء ونحوها

 .ليه يف الرضب الثاينًفا مع الباحث الفاضل فيام ذهب إال أجد خال
َّأما الرضب األول ففيه كلامت أوافقه فيها من مثل الصواب يف داللة توفر  َ

َوتوافر َ  .عىل مديرين ال مدراء ومجع مدير ,َ
وعية, َّة, التَّداقيِْصامل( الرأي فيام ذهب إليه من ختطئة كلامت ولكنني أخالفه

 ).لَعمَتْ اسَّاآلنف الذكر, لبى,
ْاملصداقية) ١ ِ: 

ِّيضعف الباحث الكريم هذه الكلمة, ويرى أن  , )ةَّداقيِْصامل(ِّال مسوغ الستعامل «ُ
ِّالتصديقية أو الص: ألن الوجه أن يقال ْ و الصالح بمعنى قابلية التصديق أدقية ّ

                                                           
 .٨:  املقدمة–صفحات لغوية  )١(
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١١٣٧

 .)مصداقية(ِومل تورد ) داقْصِم(اللغة أوردت معاجم  وحجته يف ذلك أن .)٢(»للتصديق
مصداق «: ففي اللسان) مصداق(ال خالف يف األصل اللغوي للكلمة فهي 

ْمصداق اليشء« ويف التاج .)٣(»األمر حقيقية ُما يصدقه: ِ َ : , ويف أساس البالغة)٤(»َُّ
ْمصداق ذلك« ِّما يصدقه: ِ َ  .» الدليلُ

وال خالف يف أن املصدر الصناعي قديم يف العربية, وذائع فاش يف املعارصة 
ً, مها أيضا )َّصدقية وتصديقية( الباحث مها اموالكلمتان اللتان يفضله. منها

 .َّصناعيانمصدران 
ال خالف يف أن املصدر الصناعي يؤدي زيادة يف املعنى عىل املصدر األصيل كام 

 عليها الباحث  وأرجو أال يعرتض−ُّفالتقدمية . لالتجريد والشمووهي داللته عىل 
ُّ بل تعني أيضا ما يستلزم التقدم من منهج يف ,ُّ ال تعني التقدم فحسب−الكريم  ً

 .التفكري والعمل وااللتزام
) َّمصداقية( من ُلَهي آص) ديقيةْصَة وتَّدقيِص(وال حجة له يف أن الكلمتني 

 .ة بالقياسَّفالكلامت الثالث مولد
وال حاجة إىل تكلف ) مصداقية(أن ال حاجة إىل كلمة «اخلالف إذن هو يف 

 :واجلواب. )٥(»معنى معقول لتضمينه إياها
َملاذا مل يقل ْتص(ال حاجة لكلمة : ُ , ما دام عندنا املصدر الصناعي ً أيضا)ةَّيقيدَ

 .?)َّصدقية(اآلخر 
 بداللتها هي دعوى خارجة تنني عن غريها إذا كاْغُإن دعوى أن وجود كلمة ي

                                                           
 .١٢: صفحات لغوية )٢(
 .صدق/ اللسان) ٣(
 .صدق/ التاج )٤(
 .١٢: صفحات لغوية )٥(
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١١٣٨

منطق اللغة, ولعل الباحث الكريم غلب عليه هنا منطق العلوم البحتة, أما اللغة عن 
َاألمجة(فلها منطقها اخلاص الذي جعل العرب جيمعون كلمة  َأجم وأجم (عىل ) َ َ ُ ُ

َّمع أن مجعا واحدا أو اثنني يكفيان للداللة, فهال) ِوآجام وإجام ً   اعرتض عليهم أنً
وضعوا مخسة مجوع لكلمة ثانوية يف حني اكتفوا بجمع واحد لكلمة من أكثر كلمهم 

? إن التوسع يف توليد األلفاظ )َّأيام( فلم جيمعوها إال عىل ,)يوم(ًاستعامال وهي كلمة 
 بحاجات التعبري البالغي أو الشعري أو ملجرد اءطابقة يف املعنى أو املرتادفة للوفامل

ِّ أن حيول ً مثالحطيئةلقد أجازوا لل. ب العربيةمن مذاههو التجديد  إىل ) سليامن(ُ
ِمح(عىل ) مَ احلامَّ العجاج, وأن جيمع)َّسالم(  ,)انََم(إىل ) لِنازَم( أن خيترص لبيدلو, )يَ

 .ري ألغراض أخرى هو باألوىل, فالتغي)٦(إقامة الوزنوما ذاك إال ألغراض 
ًد أن جممع القاهرة مل يكن موفقا يف إن الباحث الكريم الذي يعتق: بقي أن تقول

 سوف يضيف إىل ذلك اعتقاده أن جممع اللغة العربية ,)داقيةْصِم(إجازته كلمة 
 وكم كان أقرب إىل .)٧( )املصداقية(ًبدمشق مل يكن موفقا كذلك يف إجازته كلمة 

َّالواقعية أن يسقط الباحث الفاضل من كتابه هذه املسألة ما دام جممعه قد أقره  .اُ
ِّوغني عن البيان أن املجامع اللغوية عندما جتيز كلمة أو عبارة فهي ال تضعف ُ 

 . بل توسع أمام الكاتب دائرة االختياراتما عداها,
                                                           

 :وذلك قول احلطيئة )٦(
ـــابغة ـــل س ـــه ك ـــاح وفي ـــه الرم  في

 

ــالم  ــسج س ــن ن ــة م ــدالء حمكم  َّج
 

 :َّوقول العجاج  
َّأوالفـــــا مكـــــ َ ً ِة مـــــن ورق احلمـــــيَ َ ِ ُ 

 

 : وقول لبيد
ـــــــــان ـــــــــالع وأب ـــــــــا بمت ِدرس املن ٍ ِ َ َ ْ َ 

 
 

وأجازها جممع دمشق يف قرارات . ٨٠/ ٣أجازها جممع القاهرة يف كتاب األلفاظ واألساليب  )٧(
 .٣٠): ١(املجمع يف األلفاظ واألساليب 
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١١٣٩

, إذن هلان األمر, )املصداقية( وقف يف تضعيفه عند كلمة احلسنيليت الدكتور 
 )!!الية نمطيةإمكانية, استمرارية, صوابية, إشك(: ولكنه مجع هلا نظائر من مثل

  :استعمل واستخدم) ٢

ال يكون إال للعاقل وأما ) استخدم( إىل أن الفعل احلسنييذهب الدكتور 
َا يف ذلك من سبقًاستعامله لغري العاقل فغري فصيح, متابع ة يف ختطئة هذه الكلمة, َ

ْفعل «:  يف خالصة بحثه مربكة إذ قالاحلسنيأو تضعيفها ألن عبارة الدكتور  ِ
وهي عبارة تقيض .  فللعاقل فقط)استخدم( للعاقل وغريه, أما )استعمل(

 عبارة وهي, )٨(»َ اللغة العالية جارى الفصحاءَّتوخىفمن «: بالتخطئة وقال بعدها
ُحتكم بالتضعيف ْ ُ. 

 األستاذين صالح الدين  وال سيام)٩(والباحث الكريم يتابع من قال هذه القالة
 .الزعبالوي وصبحي البصام

 .يصلح للعاقل ولغريه) استعمل( يف أن الفعل احلسني الدكتور ال خالف مع
ِ فهو مل يأت بقول واحد ;ال تستعمل مع غري العاقل) استخدم(ولكننا نخالفه يف أن 

وما أتى به هو . عىل العاقل) استخدم(من لغة االحتجاج تقرص استعامل الفعل 
 ويف كالم ,  عيلللعاقل وغريه يف كالم اإلمام) استعمل(ل جميء الفعل ْوَح

 استعامل عر أن ورود استعمل للعاقل وغريه يقرصفكأنه استش. الزخمرشي
 .لعاقل وحدهعىل ا) استخدم(

 : وأدلتنا إىل ذلك ما ييل,يستعمل للعاقل وغريه) استخدم(ولكننا نرى أن الفعل 
ُخدمه خيدمه وخيدمه«: )خدم: ( جاء يف اللسان−١ ُُ ُمهنَه: ِ  وفيه يف مادة »َ

                                                           
 . ٦٧ −٦٥ينظر ص ) ٨(
َّ ممن خطأها األستاذ صالح الدين الزعبالوي مع)٩(  −واألستاذ صبحي البصام: جم األخطاء الشائعةَ

 .١٩٨٤/ ٤ اجلزء ٥٨ جملة جممع دمشق املجلد ٢٠٠٦للعام ) ٧١(جملة املجمع األردين العدد 
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١١٤٠

َه أن يعمل لهإذا سأل: هنة, واستعمل فالن غريهالعمل امل«): عمل( ْ : يف التاجوجاء . »َ
 :  ويفهم من هذا.»املهنة: والعمل. خدمه: مهنَه«

َّفإذا وحدت بينهام ) املهنة(أن اخلدمة والعمل يلتقيان يف داللة واحدة هي كلمة 
بمعنى ) َاستخدم (داللة املصدر, أال يمكن التوحيد بينهام يف االستعامل, فيكون

َطلب العمل( َ  . والعمل يقع من العاقل وغريه,أي استعمل) َ
 إن اخلدمة قد تكون من غري العاقل, ودليل ذلك ما جاء يف حديث عيل −٢

َّر ما أنت تقيك ح]. للمذكر واملؤنث[ًخادما اسأيل أباك «: وفاطمة ريض اهللا عنهام
 بوقاية اإلنسان وإراحته, أليس يعني فإذا كانت اآللة اليوم هي التي تقوم. )١٠(»فيه

 .ًهذا أن اآللة هي خادم مع أن اآللة ليست عاقال
ندت اخلدمة لغري ْسُأي أ،)١١(»َهذا القميص خيدم سنة«:  ورد يف التاج−

 استعامل ع الكتاب واألدباء بعد عرص االحتجاج عىلَّالعاقل, ولعل هذا ما شج
ف املرات يف كتب ما بعد آال) استخدم( إذ تكررت كلمة للعاقل ولغريه,) استخدم(

ً لتدل عىل أن املستخدم ليس عاقال فحسب,عرص االحتجاج َ َ ْ ُ  : وأمههاَّ
َفإن مل يف استخدم املال يف الباقي«): ٥٠٠/ ١١(َّ قول ابن حزم يف املحىل − ِ«. 
 .»ن روايتاففيهَوإذا استخدم املشرتي املبيع «): ٧٤/ ٤( يف الرشح الكبري  قول ابن قدامة−
 .»استخدم القوتني«): ٨٨/ ١( يف امللل والنحل هرستاينَّ قول الش−
 ».استخدم لفظ الذباب يف معنييه«): ٩١١/ ١( قول الصفدي يف الوايف بالوفيات −
 .»استخدم اهللا سبحانه وتعاىل لفظ اجلاللة«: )١٣٩/ ٣( يف الكليات ّيكفو قول ال−
 »اغضالاستخدم كثري من الشعراء لفظة « :)٢٢٤/ ١(: بايس يف معاهد التنصيصعقول ال −

                                                           
 .خدم: تاج العروس )١٠(
 .املصدر السابق نفسه )١١(
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َّاستخدم كل سيف وقنا« :)١٣٢: ١٢ ( قول القلقشندي يف صبح األعشى−  .»ةُ
َاستخدم األسل الطوال«): ٤١٨/ ٦ ( لسان الدين اخلطيب يف نفح الطيب قول− َ«. 

 )٥٢٩/ ٤٥٢موسوعة الشعر العريب  (:وقال البهاء زهري
 لكـمَ الريح يف محل الـسالم ُمِتخدْسأ

 

ــــليامن  ــــرصي س ــــا يف ع ــــأنام أن  ك
 

 )٨٠٥/ ٣٤٨ موسوعة الشعر العريب: ( وقال القايض الفاضل−
ِّقد اسـتخدمت يف األفكـار رسي َ ْ َْ َْ 

 

ـــت  ـــا أطلق  جـــرةُ يل بالوصـــل أَوم
 

ى لغة أعىل من لغة القايض الفاضل ولغة ابن َّفإذا كان الدكتور احلسني يتوخ
 .تابمعظم الك فذلك فضل قد ال يؤتاه ,حزم

للعاقل وغريه, ) استخدم(قد أجاز استعامل ومما جيدر ذكره أن جممع دمشق 
 .)١٢(وإن كانت للعاقل أوىل

 :التوعية) ٣
َِّخيطئ الدكتور احل بمعنى جعل اآلخر واعيا أو ) التوعية(سني استعامل كلمة ُ

قال توعية املواطنني بكذا ألن الوجه عنده أن ي«: فهو ينكر أن يقال. ًيعي أمرا ما
 .)١٣(»تبصري املواطنني رضورة كذا: ًمثال

لن أتوىل الرد عىل ختطئة هذه الكلمة, بل أحيل عىل مقال املجمعي الدكتور 
 من جملة جممع اللغة العربية بدمشق بعنوان ٨٨٥ ص ٣/ ٨٥مازن املبارك يف العدد 

ن كلمة التوعية يف املعجم فلم جيدها, بحث أخ كريم ع«: , يقول فيه)التوعية(
ًفرفض استعامهلا ناعتا إياها بأهنا كلمة غري معجمية, وزاد عىل رفضها قوله إن فيها 

ْ وإن العرب يستعملون بمعناها كلمة التبرصة,معنى التعبئة  وخالصة رأيه أن .َّ
َّ وعاه توعية:العرب مل يقولوا ْ برصه تبرصة فلنَ: وإنام قالوا,َ َ َ ِ ْ ََ  .»قف عندما قالواَّ

                                                           
 .٩): ١(قرارات املجمع يف األلفاظ واألساليب  )١٢(
 .٢١: صفحات لغوية )١٣(
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ُملبارك أخلص ما ورد فيه من حالدكتور اأستاذي ولكي ال أعيد مقال  ِّ َ  :َجج وهيُ
ًإن رفض كلمة بحجة عدم ورودها يف املعاجم, ليس صحيحا, ألن  −١ ْ َ

ة القيايس من االشتقاقات ألهنا معلومنا كل اللغة, وأهنا مل تذكر يلإاملعاجم مل تنقل 
ْم الفاعل أو اسم املفعول من كل فعلبالرضورة, كاستعامل اس ىل ما ولكنها تشري إ .ِ
 .ًليس قياسيا بالرضورة

ْيف اللغة هي احلفظ والفهم,) عيَالو( إن داللة −٢ ًنرض اهللا امرأ «:  ويف احلديثَ َّ َ
َّسمع منا شيئا فبلغه كام سمعه َ َ ً ِ ْ فرب مبلغ أوعى من سامع,َ َ ََّ ِّ ُ ُ«)١٤(. 

َوعى( ما دام ورد فعل −٣  وفهم, والثالثي املزيد حفظالثالثي بمعنى ) َ
َأوعى( ْ َّوعى(, فاستعامل املزيد )َ َّفعل(عىل بناء ) َ  مقيس عىل ما , إذ هوصحيح) َ

َّوىف ووىف: (ورد يف اللغة من قوهلم ََ  فكالمها ثالثي وكالمها لفيف مفروق ,)َ
 .وكالمها متعد

ْ ثمة فرق بني التوعية والتبرصة, −٤ ْ والتبرصة , واحلفظفالتوعية للفهم«َّ َّ
ُّللترصف والتعامل َ َّ  حني ّريْيمَّ وهو ما عناه الص,َّوالتبرصة باليشء هي التعريف به. ُّ

ْتبرصة املبتدي وتذكرة املنتهي(َّسمى كتابه يف النحو  ُْ ِ َ«. 
ْوخيلص الدكتور املبارك إىل صحة استعامل التوعية بمعنى اإلفهام َّ  .وبقوله أقول. ِّ

 :راآلنف الذك) ٤
اآلنف (لست أول من يعرتض عىل قول الدكتور احلسني يف ختطئة عبارة 

 فقد سبقني إىل الرد واالعرتاض الدكتور ًللداللة عىل أمر سبق ذكره قريبا,) الذكر
ًعبد النارص إسامعيل عساف الذي كتب مقاال ضافيا يف الرد عىل الدكتور احلسني  ً

َّ علق عىل بحث للدكتور عساف يف  كانالذي جملة جممع اللغة العربية بدمشق َ
                                                           

 ). كتاب العلم–تح الباري يف رشح صحيح البخاري ف(رواه الرتمذي  )١٤(



  ممدوح خسارة.  د- صفحات لغوية
  

١١٤٣

 ويرى أن الوجه أن ,)يف املوضعني اآلنفني (:ُ, خيطئ فيه عبارة الباحث)٨٢/٤(
ْضعنييف املوضعني املتقدمني أو املو«: يقال ً املتقدمني آنفاَ ْ َّأطلع عىل رد وأنا مل . »َ

 .)١٥(حاشية) ٥١(ل بـِّيُصفحة وذ) ٢٣(الدكتور عساف الذي وقع يف 
 وإن ,ًفامل تستعمل إال ظر) ًآنفا(ن كلمة ي الدكتور احلسني أوخالصة رأ

بمعنى احلايل أو ) اآلنف واآلنفة(كان القدماء بعد عرص االحتجاج يستعملون 
 .اجلاري اآلن

 )اآلنف( معنى ُّلن أناقش الشق الثاين من كالم الدكتور احلسني من تغري
) اآلنف(ش إنكار جميء عند عدد من القدماء بعد عرص االحتجاج, وإنام سأناق

 .ًفا وأن الكلمة ال تستعمل إال ظر)اًالسابق قريب(صفة بمعنى 
ًوفعلت اليشء آنفا أي يف أول وقت يقرب مني«:  يف لسان العربجاء • َُ ْ َ .

َائتنف اليشء واستأنفه َ ْ ًوفعله بآنفة وآنفا... َّأخذ أوله وابتدأه: َّ َ ٍَ ِ«. 
ُمضت آنفة«: وجاء يف الوسيط • ْ املايض القريب : ُواآلنف.  الشبابَ

ٍ واآلنف من كل يشء,مؤنث اآلنفواآلنفة  َ ُ  .»َّأوله: ِ
ً وردت اسام وظرفا, بداللة ما جاء يف »آنف«أن كلمة ح من هذا َّيتض ً
 ولو كان ,)اآلنف إىل آنفة( وبداللة تأنيث ,َّ يشء أولهِّ كلاآلنف من«: الوسيط

ِّفقط ملا أنثًظرفا   .ً الكلمة مل تستعمل إال ظرفاوهبذا تسقط حجته يف أن. ُ
بمعنى ) استأنف وائتنف(ما دام ورد : وبالعودة إىل علم الرصف, نقول

ُابتدأ اليشء, فهذا مؤذن بوجود ثالثي له وإن مل ينْطق  َ ْ به بداللة جميء اسم الفاعل َّ
 ).فةِف ومؤنثه آنِنآ (منه

 ). بدأ ذكرهاألمر املايض القريب الذي(يصبح معناه ) اآلنف الذكر(فقوهلم 
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ًظرف, ولكنه ظرف مترصف أي يستعمل ظرفا ) ًآنفا(فنقول إن : أما يف النحو ٌ
ًال جيوز استعامله إال ظرفا, بل : ًوغري ظرف, وليس مقصورا عىل الظرفية حتى يقال

ْترصفت فيها قد  ,نقول إن الظروف غري املترصفة ًالعرب فاستعملتها ظرفا وغري َ
َوغب( اجلوهري مادة  صحاحكام يف جاء يف احلديث الرشيف ظرف, واملحكم ) َ

ُال تقوم الساعة حتى يظهر التحوت«): احلاء والذال(البن سيده  ُّ َ ون ِّ ويفرس»َْ
َبأهنم الذين كانوا حتت أقدام الناس ال يعلم هبم) وهي مجع حتت(حوت ُّالت ْ ُ .

ُويلحظ كيف نقل الظرف إىل اسم ذات ومجع ُ. 
ً ليس صحيحا أهنا ال تقوم لكنالته العرب, وصحيح أن اللغة تقوم عىل ما ق

 وللغة منطقها اخلاص الذي ,ًعىل مناقشات منطقية, بل نقول إن لكل يشء منطقا
 .وهذا بحث يطول. تقوم عليه
نا كالم العرب عندما َ لوال أن أسعف, يلجئنا إىل املنطقاحلسني الدكتور وكاد

 ال حيتم ,)ًنفا عىل احلاليةألن بعضهم وجه آ (ًالثم إن جميء الكلمة حا«: قال
وال : , وقال سيبويهًالإهنا ال تكاد تستعمل إال حا) َّر ًاُط (ًالخذ مث. جميئها صفة

ُّيقال جاء القوم طر ًا أي مجيعا, ومل نصادف كلمة الط. ًالتستعمل إال حا ًُ ر بمعنى َّ
 .احلسني. انتهى كالم د. )١٦(»اجلميع

ّالطر(لت كلمة ِعمُتْيا صديقي الفاضل, بل اس بمعنى اجلميع; جاء يف لسان ) ُّ
ًمررت هبم طر ًا أي مجيعا: قال سيبويه«): طرر(العرب  َّ . ًال وال تستعمل إال حا,ُ
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ِّواستعملها خصيب املتطبب النرصاين يف غري احلال, وقيل له كيف أنت فقال أمحد 
ْطر خلقهاهللا إىل  َ ِّ : ر األعرابدأنبأين بذلك أبو العالء, ويف نوا: , وقال ابن سيده»ُ

ٍّرأيت بني فالن بطر ُ ُّالطر: قال يونس. ذا رأيتهم بأمجعهمإ ِ  وقوهلم جاءين ,اجلامعة: ُّ
َّالقوم طر ًا منصوب عىل احلال, يقال  ُطررتُ ْ َ ً القوم أي مررت هبم مجيعاَ َ«.  

يف جملة ) ًآنفا واآلنف( نرش مقالته حول احلسنيومما يلفت النظر أن الدكتور 
نحو إتقان الكتابة (, ونرشها يف كتابه ]٢٠٠٨ يف أيلول ٨٣/٣[بية جممع اللغة العر

ثم عاد ونرشه يف .  بحسب مقدمته٢٠٠٨الذي قدم للطبع يف ترشين ثان ) العلمية
 ِّفهل من مسوغ ملثل هذا اإلرصار??). ٢٠١١(كتابه صفحات لغوية عام 

 ة بدمشق جممع اللغة العربي لقد أقرت جلنة اللغة العربية يف:بقي أن أقول
 . للمجمعهذا االستعامل وهو بني يدي املؤمتر العارش

َّلبى) (٥ َ:( 
َلبى وت( استعامل كلمة ينكر الباحث َّ  لب أو أمر,ْطَبمعنى االستجابة إىل م) بيةْلَ

ويورد استعامالت العرب  .ق الطاعة واالمتثالَلَطُألن التلبية هي االستجابة من منْ
وهي كلمة صحيحة ثم يقرتح بدائل . عية بمعنى اإلجابة عن طوا)للتلبية(

َّلبى(لعبارات ترد فيها كلمة  ِّاإلنتاج الصناعي يوفر للمواطنني معظم «: , كأن يقال)َ
َّاإلنتاج الصناعي يلبى معظم احتياجات املواطنني(ً بدال من »احتياجاهتم , وكأن )َُ

ًبدال من ) يةإن رواتب العاملني يف الرشكة ال تكاد تفي بحاجاهتم األساس: (يقال
ِّإن رواتب العاملني يف الرشكة ال تكاد تلبي احتياجاهتم( َ ذن هو يقرتح األفعال إ). ُ
َوفر, وىف( َ َّلبى(ًبدال من الفعل )  وغريمها مما حيتمله السياقّ َ.( 
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 :وأنا أتوجه بمالحظ عىل هذا القول
َّلبى( كلمة حتقيق إن −١ ْمما حيوج) احتياج(خمتلط يف بحثه بكلمة ) َ  إىل ُ

 .ختليصهام
َّح الباحث حجته يف ختطئة الفعل ِّ مل يوض−٢ َّلبى(ُ ْ, ال من الناحية الرصفية )َ َّ

 .ألنه صحيح, وال من الناحية الداللية ألنه بمعنى االستجابة
ُولكنني استشففت أن الباحث الفاضل يرفض كلمة  ْ َّلبى(َ ألن داللتها ) َ

َاألصلية هي اإلجابة من منْطلق الطاعة وا َّقق َحَتتوأن هذه الداللة ال . المتثالُ
ِّإن اإلنتاج الصناعي يلبي ( وأما قوهلم ًا كان الفاعل عاقال يطيع ويمتثل,إال إذ َُ

, وهو ما ال يصح أن )لإلنتاج(د الفعل ِنْسُأفكأنام ) معظم احتياجات املواطنني
ْتسنَد إليه  .اعة واالمتثالَّ الطُ

, فإن لنا يف املجاز أو يف إسناد ترصيح دون فإذا كان هذا ما يرمي إليه الباحث
 .الفعل لغري فاعله احلقيقي مندوحة عن التعليل

َّلبى( تؤدي داللة إنه ما دام يف العربية أفعال: ولأما إذا كان يريد أن يق من ) َ
َّوىف ووفر وسدد(مثل  َّ َ َ َّلبى( يف داللة الفعل ٍ طفيفٍفال داعي لتغيري) ََ : قول فإننا ن,)َ
ْان ذلك كذلك فلنُلإذا ك ْ من فعل إال وله ذلك أنه ما ,ِغ كل املرتادفات يف العربيةَ ِ

 .مرتادفات, والرتادف ال يعني التطابق التام يف الداللة
 .ْاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بام علمتنا ُدوبع



 

  ١١٤٧

 
 
 

 :مراجعة يف كتاب
ّحتف اخلواص يف طرف اخلواص ُ ُ 

 ة واألصباغ واألدهانّيف صنعة األمد
ّحممد بن حممد القللويس األندليس: ّألفه ِ ُ َ َ 
 الدكتور حسام أمحد خمتار العبادي: حققه

 )∗(رضوان الداية. د
 )١( 
ُحتف «:  رسالة ملؤلف أندليس عنواهنااًيف كتب الرتاث املنشورة حديث َ ُ

ّواص يف طرف اخلواصَاخل َ َّ فالرسالة يف موضوع واحد يتحف به املؤلف . »ُ
ٍوهذا املوضوع يتعلق بطرف من . اخلاصة من أهل العلم والفكر واإلدارة ُ

ّواألحبار ومكوناهتا , ) مجع مداد(ّخواص مواد معينة ذات صلة بصناعة األمدة 
 آثارها من الورق وصناعة األصباغ والدهون, والعمل هبا, وكيفية حموها وإزالة

ُوالربدي والكاغد وسائر ما يكتب عليه, أو يصبغ به كاألنسجة واألخشاب  ُ
ٍإىل طرف كثرية متفرعة عن هذه العناوين املذكورة... واملعادن  ُ. 

يقدم للقارئ مادة وافرة وطرائق  )١()الرسالة(وعىل صغر هذا الكتاب 
 .ك األصولكثرية, ووصفات متعددة ملعاجلة قضايا متفرعة عن تل

                                                           
 .باحث يف األدب والرتاث من سورية) ∗(
 .الرسالة كتاب يشتمل عىل قليل من املسائل تكون يف موضوع واحد) رسل: ( يف تعريفات املعجم  الوسيط )١(
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يف البالد العربية واإلسالمية, ويف (ٌوهو كتاب كانت له أمهية يف عرصه 
ّفقد وصف لنا أحوال تلك الصناعات واملهارات, وعرفنا باملواد ) ً أيضا غريها

التي كانت شائعة يف األندلس وخاصة يف مواد الكتابة, وكانت مستعملة من قبل 
ّ أيدهيم يف الدواوين; وقدم املؤلف ّالكتاب املتمكنني, ومن املتدربني حتت

ويف االستفادة من أنواعها وألواهنا وأصباغها, . ّمعلومات وافية يف اختاذ األحبار
ًومن ثم معرفة كيفية حمو ما يراد حموه منها, وإزالتها; إضافة إىل أنواع من األحبار  ّ

ٍاملتخذة للكتابة الرسية, واألحبار التي تستعمل ألغراض معينة ولز ٍ ّمان معني ّ
 .إلخ... كاحلرب اللييل 

وهو كتاب تتجدد أمهيته اليوم, ويستفاد منه يف البحوث والدراسات 
التارخيية والثقافية والعلمية التي تعالج أحوال األندلس وصنائعها, وأدواهتا 
ُالفنية يف الكتابة والرسم والتشكيل والتلوين والزخرفة, ويف معاجلة ما حيتاج إليه 

 ...التنقيةمن املحو و
ُوهو يدخل يف مجلة كتب الرتاث العلمي األندليس الذي يسهم يف رسم 
صورة احلياة العلمية والعملية يف بعض جوانب النشاط يف املجتمع األندليس 

ّ يف ذروة التألق والتمكن العلمي واحلضاريً طويالاالذي بقي زمنً ّ. 
)٢( 

ُ اخلواص يف طرف ُحتف«:  كام ثبت عىل غالفهً كامالالكتاب عنوان −
 ;»ّ صنعة األمدة واألصباغ واألدهانّاخلواص يف

أبو بكر حممد بن حممد بن إدريس : −ًاكام ورد عىل الغالف أيض− ومؤلفه −
 القللويس األندليس ;

 هو الدكتور حسام أمحد خمتار العبادي;: ّوحمققه −
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 مركز اخلطوط يف مكتبة اإلسكندرية بالقطر املرصي;: ونارشه −
 . م ٢٠٠٧ هـ , املوافق ١٤٢٨سنة : نرشه ريخوتا −
 . صفحة من القطع االعتيادي٩٢ والكتاب مع مقدمته يف _

ّوقد نرش املحقق هذا الكتاب عن أصلني اثنني خمطوطني, ووعد يف مقدمته عىل 
 .ٍنص الكتاب باملقابلة بني النسختني, وبإثبات ما بينهام من فروق, ووجوه اختالف

 مقتضبة, رجع فيها إىل بعض املصادر, ومل يستوف; وترجم للمؤلف ترمجة
ّونوه باملؤلف, وبالكتاب , وأشار إىل اطالعه عىل دراستني سبقتا عن الكتاب  ّ
لباحثني فاضلني مها األستاذ حممد املنوين أحد علامء املغرب الكبار, رمحه اهللا 

 .ّتعاىل, واألستاذ حممد إبراهيم شبوح
ّ املصطلحات والرموز العلمية التي بعضرشح أسامء «ّوذيل الكتاب بـ 

 »ًاّ ألفبائياًاملخطوط مرتبة ترتيبوردت يف 
وهذا صحيح ; فإنه مل يستوف الرشح أو التعريف أو التنبيه; فنقص التحقيق 

  .ّمن هذه اجلهة عام يستحق الكتاب, وعام حيتاج إليه القارئ
)٣( 

 :يف مزايا الكتاب
تب املشاهبة التي ظهرت يف املكتبة أما ما يميز الكتاب عن غريه من الك

 كام ذكر –العربية يف جمال صناعة الكتاب, وصناعة احلرب عىل وجه اخلصوص 
أنه ذكر لنا بعض « فهو −) ١٤الصفحة ( عىل الكتاب, املحقق الفاضل يف مقدمته
; إال أن أمهيته ن يستخدمها الرازي وأخرى متوارثةتركيبات من املواد كا

 ُألنواع املواد املستخدمة يف عدوة األندلس, وهو أول مصدراحلقيقية يف ذكره 
 »...لدينا يشري إىل هذا امليدان 
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 الذي أهدى املؤلف إليه )٢(ّونبه املحقق عىل صلة موضوع الكتاب بالوزير
إهداء كتاب ذي معلومات خاصة تفيد «): ١٤الصفحة (ابه, فقد كان غرضه كت

وعىل رأسهم الوزير ابن احلكيم رجال القرص, وخاصة امللوك والسالطني, 
ُفهو مل يقرص كتابه عىل املواد الكتابية وصناعة الكتاب , بل . الذي أهداه كتابه

ُّتناول مواضيع خمتلفة كان من ضمنها تركيب املواد وكيفية إزالة الطبوع من 
ّالكتاب , وكذلك كيف يمكن الكتابة بام يعرف حالي ضافة إىل إ باحلرب الرسي , ًاُ

 »... ُ الفئران إذا كتب بحرب معني محاية الكتاب منكيفية
ًومزية إضافية نبه عليها املحقق, هي أن املؤلف وصف طرق  للكتابة عىل اّ

املعادن املختلفة التي كانت تستخدم األندلس عالوة عىل رشحه لطرق إزالة 
  .بمختلف أنواعها من الكتب, ومن الثياب, وغريها) البقع(الطبوع 

  :ة املؤلفيف مصادر ترمج
اإلحاطة : اعتمد املحقق يف ترمجة صاحب الكتاب عىل أربعة مصادر وهي

يف أخبار غرناظة للسان الدين بن اخلطيب, والدرر الكامنة يف أعيان املئة الثامنة 
ّالبن حجر, وجذوة االقتباس البن القايض, واإلعالم بمن حل مراكش  ّ

 .وأغامت من األعالم للعباس بن إبراهيم
ملحقق الفاضل عن مصادر أخرى, وعن مراجع سبقته إىل الكالم وسكت ا

 .عىل املؤلف وعىل بعض مؤلفاته
                                                           

د بن عبد الرمحن اللخمي الرندي, عرف بابن احلكيم, وزير, كاتب,  هو الوزير أبو عبد اهللا حمم)٢(
ًيف غرناطة, وكان مولعا باقتناء نفائس ) بني نرص(ّتقلد الوزارة ألحد أمراء بني األمحر . شاعر

 وتويف ٦٦٠ُولد بمدينة رندة سنة . ًالكتب, وكان يقرب األدباء والشعراء, بصريا بنقد الشعر
−٤٧٦: ٢والبن احلكيم ترمجة ضافية يف اإلحاطة يف أخبار غرناطة . ٧٠٨ًقتيال بغرناطة سنة 

 . ١١٦−١١٥: ٤   والدرر الكامنة٣٤٧−٣٤٠ : ٢أزهار الرياض : ; وينظر٤٤٤
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−٧٥ :٣( الدين بن اخلطيب يف اإلحاطة فقد ترجم له من األندلس لسان
: حاطة هو الوحيد الذي ذكر كتابّونوه به وأورد من نظمه, وكتاب اإل) ٧٨
 » حتف اخلواص «

ايض املكنايس يف جذوة االقتباس يف ذكر من وترجم له من املغاربة ابن الق
درة احلجال يف أسامء الرجال : ويف كتابه) ٢٨٨: ١(حل من األعالم مدينة فاس 

ّاإلعالم بمن حل مراكش وأغامت من «: والعباس بن إبراهيم يف كتابه) ٢٦: ٢(
 )٣٧: ٤ (»األعالم

ذهب يف الديباج امل: ابن فرحون املالكي يف كتابه: وترجم له من املرشق
 )٢٨٥: ٢(معرفة أعيان املذهب 

 /٤الدرر الكامنة يف أعيان املئة الثامنة : وابن حجر العسقالين يف −
 )٢٢٠: ١(ُبغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنُّحاة :  والسيوطي يف٢٨٧,٢٨٨
وذكره مع بعض مؤلفاته إسامعيل باشا البغدادي يف كتابه; إيضاح  −

أسامء : ّويف كتابه هدية العارفني) ٦٢٠: ١(شف الظنون ّاملكنون يف الذيل عىل ك
 )١٤١: ٢(املؤلفني وآثار املصنفني 

حتت ) ٣٣: ٧(خري الدين الزركيل يف األعالم : وترجم له من املعارصين −
 .)٣()?(فاضل مغريب, واستشكل اسم بلدته اصطبونه : ُلقب القضاعي, وقال فيه

ّ حني دون ترمجة مؤلف كتاب حتف وظاهر أنه مل يطلع عىل خمطوطة اإلحاطة
 .اخلواص, فلم ينتبه إىل أنه أندليس

 ).١٩: ١١(وترجم له كحالة يف معجم املؤلفني  −

                                                           
 . سيأيت وجه ضبطها بعد قليل )٣(
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)٥( 
  :يف شخصية املؤلف

فهو أندليس مثله (تتضح شخصية املؤلف من اجتامع ترمجة لسان الدين 
ؤلف كان وتراجم املغاربة, فإن امل) ٧٧٦ٌقريب من زمانه , تويف لسان الدين سنة 

كم هي, ولكنها ال نعرف (قد نزل يف املغرب يف أكثر من مدينة, وأقام هناك مدة 
ًكانت طويلة نسبيا  ). كام نفهم من تراجم بعض من أخذ عنه وروىّ

 اً يف العربية والعروض والقوايف, موصوفاًويف ترمجة املؤلف أنه كان إمام
 كام قال لسان –يبويه, وكان  إليه, وكان حيفظ الكثري من كتاب ساًبذلك, منسوب

, وقال فيه إنه )مواريث( وفرائض  يف فنون شتى من فقه وقراءاتاً مشارك–الدين 
 .»لقوايف, وله يف ذلك تواليف بديعةمن أعالم احلفاظ للغة, حجة يف العروض وا«

ًأصطبونة مدة, وقعد للتدريس:  اخلطابة ببلده– املؤلف –ويل أبو بكر  ّ َ ُّ َْ  به, َ
 من ًوكان بقطره علام. ّعليه الناس وأخذوا عنه, ونسخ بيده الكثري, وقيدوانثال 

 .أعالم الفضل واإليثار واملشاركة
أنه أخذ عن ) ١٥٠جذوة االقتباس ص(ونقرأ يف ترمجة ابن البنّاء املراكيش 

 علم العروض , وأرجوزته − وقد لقيه بمدينة مراكش −أيب بكر القضاعي 
: ّالعلمية يف مشكل الغوامض الوزنية, وقرأ عليهالعروضية املسامة بالنكت 

 .املسائل الغوامض عن متعلقات مشكل الفرائض
 :وقد بقي من ترمجة املؤلف أمران −

ذكره ابن القايض يف جذوة االقتباس, وكأنه :  أنه كان يلقب بالفارأحدمها
ته لقب شاع يف املغرب لسبب ال ندري ما هو, ومل يذكر ابن اخلطيب هذا يف ترمج

 .فلعل األمر كام ذكرت. يف اإلحاطة
 أن يف نسبته شهرة مل تتفق املصادر عىل رسمها, ومل يفرسها أحد منهم الثاينو
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يف ) القالويش(كام وردت عند لسان الدين بن اخلطيب, و) القللويس(وهي 
ّيف درة احلجال, وهي كذلك يف هدية العارفني ) القالويش(جذوة االقتباس, و
 .وإيضاح املكنون

) ٧(يف الصفحة ) القللويس(وأثبت املحقق الفاضل يف حاشية له عىل 
هناك رأي لألستاذة الدكتورة ماريا خيسوس بيجريا أنه «: ّما نصه) ٢(احلاشية 

ّوعرب االسم إىل  Callos Lenvantianas من املحتمل أن يكون أصله من
 البلدة أو القرية, كذا فيه; ومل يزد عىل ذلك , ومل يبني أين تكون هذه »القللويس

 .صطبونة التي أمجع املؤرخون عىل أهنا مدينتهاوما قرهبا أو بعدها عن 
يف  ) ١٨٤ : ٢( وقد زال اإلشكال بام ذكره الصفدي يف العراقي بالوفيات : قلت 

ّحممد بن إدريس , أبو بكر القللويس : ترمجة مؤلف الكتاب وقال فيه  ِ ُ َ بالقاف : َ
واو ساكنة وبعدها األوىل مفتوحة والثانية مضمومة , واملفتوحة وبعدها المان 

ّونقل عن ابن حيان األندليس قوله «. ُسني مهملة  ل  من أهاًكان املذكور أديب: َ
  »املغرب بسبتة جاز إىل األندلس

وأوهام التحقيق ما ورد يف درة ) للمخطوطات(ومن أخطاء النّساخ 
وهي اليوم مدينة لشبونة  (من أن املؤلف من أهل أشبونة) ٢٦: ٢(احلجال 

وانساق املحقق الدكتور حممد األمحدي أبو النور وراء ما يف ) عاصمة الربتغال
الديباج ( أنه هو حمقق ًملدينة أشبونة, علام )٤(نسخة املخطوطة وترجم يف احلاشية

                                                           
 اصطبونة أو اشتبونة,) ٧٥: ٣( يف حاشية لألستاذ حممد عبد اهللا عنان عند ترمجة املؤلف )٤(

توسط جنويب غريب مالقة, وشاميل ثغر صغري يقع عىل شاطئ البحر امل Estepona سبانيةوباإل
 .ّجبل طارق عىل مقربة من ثغر مربلة

صطبونة خربة عندما ا وكانت ٧٥أمحد خمتار العبادي ص. وانظر مشاهدات لسان الدين حتقيق د−
  .»بعد حادث اجلزيرة«ذكرها لسان الدين يف مشاهدات 
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 ).٢٨٥: ٢( )٥(من أهل أصطبونةالذي ورد يف متنه أن املؤلف ) هباملذ
  .»ّلدرة املكنونة يف حماسن أصطبونةا«لرجل ن من مؤلفات اونذكر أ

  :قيمة الكتاب وأمهيته
ندرج حتت الباب , وايف مقدمة قصرية وبابني) حتفة اخلواص(جاء كتاب 

, وحتت الباب الثاين ستة فصول, استوىف فيها املؤلف األول أربعة فصول
 .أغراضه عىل سبيل اإلجياز واإلملاح واالختصار

ومات وإرشادات ومعاجلات كانت ذات أمهية معل: وما ورد يف الكتاب
ً تزداد مع الزمن كثرة وتنوع− ّكام بني هذا الكتاب - للكاتب, وكانت  , وتتجدد اً

ُمع تطوير الصنعة يف عمل املواد واألصباغ واأللوان, ويف حتضري ما يمحى به 
ة يف الكتابة, ويف استنباط أنواع من األمدة للكتابة الرسية, وملا يظهر من الكتاب

 .الليل دون النهار
ّويظهر يف الكتاب تطور صناعة املواد, مع تطور صناعة الورق األندليس, 

ّ منه خاصة, مع سائر ما خيص الكتابة واأللوان واألصباغ والدهون )٦(والشاطبي
 .ومواد التلوين والتصوير والتشكيل

 ّوالتفت يف الكتاب معارف شتى برع فيها األندلسيون من معرفة خصائص
 .النبات واملواد املفردة واملركبة , وعدد من الصناعات الكياموية ذات الصلة

ّوالكتاب, من جهة أخرى يصور الدرجة العالية التي وصل إليها األندلسيون 
يف صنعة اخلط والورق وأدوات الكتابة واملحو والتلوين والزخرفة, ومتييز ما 

                                                           
ُّأسطبونة هبمزة مفتوحة وسني مهملة ساكنة وباء :  املشاهدات هكذا  وقد ضبطت الكلمة يف)٥( َ ْ

 ....ّمشددة مضمومة ونون 
يعمل هبا كاغد ال نظري  «٣٣٧ص) شاطبة(قال مؤلف الروض املعطار يف خرب األقطار يف ترمجة ) ٦(

 .»ّله بمعمور األرض يعم املرشق واملغرب
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حلرب بألوانه, وخصائصه ومعرفة ُيناسب أنواع الورق وما يكتب عليه, من أنواع ا
مثل كتابة العالمة التي هي (ما يناسب الكتابة اخلاصة كاملراسيم السلطانية 
 )عالمة الدولة, أو طغراؤها كام تطورت فيام بعد

ًوهو يظهر معرفة عالية وتقنية أندلسية بارعة, وتقدم  هلم يف هذه الفنون اُ
 .والصنائع والعلوم

ٍيشري إىل رعاية ) الوزير ابن احلكيم( رفيعة وإهداء الكتاب إىل شخصية
ُألهل الفكر والعلم واألدب والنحو, من رجال ذوي شأن ترفع إليهم املؤلفات 

 .ويشجعون, ويثيبون عىل اإلبداع, والبحث العلمي
ّال حيجم ع فيه أشياء حيتاج إليها الكاتب وقول املؤلف يف مقدمة كتابه إنه مج

ّ أهل الصناعات , فقد دل يف فصول كتابه عىل خربة عمله بالنقل واالستفادة من
انظر (ّومعرفة, وذكر أكثر من مرة معاجلته لبعض األشياء وصحة جتاربه فيها 

: , يف صفة نوع من املواد قال٣ة , وعىل الصفح»ّوقد جربناه فصح«) ً مثال٥٠ص
ّوقد جلبته أنا غري مرة, وكت. ُوهبذه املواد تنسخ املصاحف يف األندلس« ُبت به, ُ

 ).٢٣الصفحة  (»اً براقاومل أعمل فيه غري ما ذكرت, واستعملته فجاء حسنً
صدى وأثر يف كتابة بحوث ودراسات ) حتفة اخلواص(وكان ملواد كتاب 

لعريب , ومن ذات صلة باملواد والتلوين وأمور أخرى ختص صنعة املخطوط ا
 ملؤلفه »العريبىل الكتاب املخطوط باحلرف املدخل إ«ذلك ما ورد يف كتاب 

ّفرانسوا ديروش, الذي ترمجه الدكتور أيمن فؤاد سيد ونرشته دار الفرقان 
, فقد أشار إىل هذا الكتاب وموضوعات ٢٠٠٥للرتاث اإلسالمي بلندن سنة 

 .لألستاذ إبراهيم شبوح) حتفة اخلواص( من بحث عن كتاب اًمعينة منه, مستفيد
 »النساخ واملواد«: يف فقرة من القللويسًونجد إشارة واستفادة ونقال
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وتقرتح رسالة ألفت يف األندلس يف القرن السابع اهلجري «:  وقال١٨٨ص
طريقة أخرى للنظر يف استخدام األمدة ويف تكوينها, ) الثالث عرش امليالدي(

فجمع النص يف الواقع بعض الوصفات التي توافق الكتابة عىل الورق أو الرق 
 » ...اًأو كليهام مع

ونجد فقرة يف أحد « فقال ١٨٩الة األحبار واأللوان صعن إزوحتدث 
تتناول أساليب قلع املواد من الدفاتر ... فصول رسالة القللويس حتف اخلواص 

 »...الكتب وقلع األصباغ من الثيابوقلع احلرب من 
ويف فقرة عن ) ١٩٦ص(تركيب األمدة امللونة : وأخذ عنه يف فقرة
 استفادة من صناعة األمدة امللونة) ٢٠٠ص(ب العريب املخطوطات املزينة يف املغر
دراسات « شبوح قد نرش يف لندن يف جمموعة وكان بحث األستاذ

 .١٩٩٧ صدر سنة »مية بني اعتبارات املادة والبرشاملخطوطات اإلسال
ومل (النص الذي أوردته نسخة باريس ) ٢٦٣−٢٦٢(ونقل عىل الصفحتني 

فصل ) ٤٠−٣٩ص(عنواهنا يف حتفة اخلواص و) يرد يف نسخة احلسنية بالرباط
 .يف عمل املسطرة

ّيود عامل :دم هلا بقولهقو) املصادر النصية(وقد أورده يف فقرة حتت عنوان 
يعني (املخطوطات لو يقابل إشارات عن هذه القضية الدقيقة يف املصادر العربية 

 وفرة  مع أن ويف الوقت احلارض,: قال) طريقة إخراج الصفحة من الكتاب املخطوط
األدب املتعلق باخلط ويف نطاق أقل بالتصوير, يوجد نص واحد يقدم لنا عنارص 

ويس, وهو للنا القل) هكذا(اإلجابة,نعني بذلك وصفة إخراج الصفحة التي نقلها 
) الثالث عرش امليالدي(أديب أندليس عاش يف النصف الثاين للقرن السابع اهلجري 

  .Yvette sauvan ه إيفيت سوفونوأشارت إىل هذا النص وترمجت
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 والنص الذي نرش يف كتاب »حتفة اخلواص«ّوبني نص الكتاب املطبوع 
 من خطأ اًاملدخل إىل علم املخطوط باحلرف العريب وجوه اختالف أظنها مجيع

 .املحقق أو سهوه يف قراءة النص
 إنه حصل عىل صورة ٢٦٢عىل الصفحة ) ١٢٠(وقال املرتجم يف احلاشية 

  . M.G.Guesdom  للنص املشار إليه من السيدةضوئية
 .وظاهر أن املرتجم راجع النص املخطوط وقرأه

ومن املراجع التي كانت تنفع املحقق للمقارنة, واالستفادة يف صفة بعض −
ّالدر املكنون يف الصنائع : املواد املفردة واملركبة يف موضوع احلرب واأللوان , كتاب

رجس طنوس عون اللبناين, الذي صدر يف القسطنطينية والفنون , تأليف املعلم ب
أنه ) ١٢٠:٣(ويف ترمجته يف معجم املؤلفني .  هجرية١٣٠١عن مطبعة اجلوائب 

ويف آخر الكتاب فقرة  .ًاّوكان صيدلي) ١٣٠١وهي تقابل  (١٨٨٤ سنة ًاّكان حي
 . يف مدينة بريوت١٨٩٥تقريظ كتبها املسترشق كرنيليوس فان ديك املتوىف 

)٧( 
  :مالحظات يف حتقيق الكتاب

 يف اختيار الكتاب, وإحضار اً مشكوراًيبدو للقارئ أن املحقق الفاضل بذل جهد
 .خمطوطتيه, ويف قراءة النص, والتعليق عليه, وإضافة بعض التعريفات واملصطلحات

 أنه اجتهد يف تقريب الكتاب إىل القارئ بعرضه والتنويه بام فيه, ًاويظهر أيض
 . ونقله من املخطوط إىل املطبوعيف مقدمته;

عىل أنني سأقدم مالحظات ذات جوانب متعددة يف قراءة النص, ومقابلة 
 ...النسختني, وتوضيح بعض املفردات التخصصية واملصطلحات 

 يف قراءة النص ومقابلته: ًأوال
 خمطوطة أثبت املحقق الفاضل يف صدر الكتاب صورة الصفحة األوىل من
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ّاملكتبة احلسنية بالرباط, واألوىل من نسخة املكتبة الوطنية يف باريس, وسأنبه عىل 
 .أشياء من قراءة النص ومقابلته من الصفحتني االثنتني

 :فقرة التحميد والصالة عىل النبي الكريم
ً أحق من أوىل اإلنسان محد« )١٩ص : ( يف املطبوع  َّ واستحق واسرتق اَ َّ

َمن علمه ما مل يكن يعلم, وفهمه بنور حكمته ما مل يكن يفهم ,  اًدعمِبجالله  ْ ّ َ ْ ِْ ِ َ ّ َ َ
ِفحمد نعمة التعليم, وشكر حكمة التفهيم هللا الذي علم وفهم, وأنقذ من رشك  َ َ َ َّ ّ َ ّ ّ ََ

 .ّعلمِّالرشك و
ّوصىل اهللا عىل خاتم األنبياء, وخرية أهل األرض والسامء, حممد نبيه وعبده  ّ َْ ِ

ّورسول احلق ِ وحزبه والكرام الربرة صحبهِ الذي جاء من عنده, وعىل آلهِ َ ِ ِ ,
 ».ًاوسلم كثري

 .يف املخطوطني) اًعهد(يف املطبوع يقابلها ) اًعمد(كلمة  − :قلت
 مقحمة مدرجة من املحقق, »ما مل يكن يفهم«يف عبارة ) يكن(كلمة  −

 .وليست يف املخطوطني
وعىل «عليه وسلم يف املخطوطة احلسنية  آخر عبارة الصالة عىل النبي صىل اهللا −

 . ومل ينبه املحقق الفاضل عىل الفرق»ًاآله وحزبه الكرام الربرة وصحبه وسلم كثري
  :يف تسمية الكتاب

 لعلمها حيتاج  أشياءًانرشوبعد فهذا الكتاب مجعت فيه « :املطبوع يف
خلواص ّ الطالب, وسميته بتحف اُيشان بحملها اًالكاتب, وحرصت منها أشتات

ّفطابق اسمه مسامه, وأفهم . ّ اخلواصطرفيف  ُوسمه معناهُ ْ«. 
 .نشر أشياء: يف املخطوطني - :قلت
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 .حيتاج لعملها: يف نسخة باريس -
 .يشان حبفلها، وال معىن له: يف نسخة باريس -
 .يشان جبهلها؛ وهو الصواب: يف نسخة احلسنية -
 )بالظاء املعجمة(يف ظرف : يف نسخة باريس -
 .وأفهم رمسه مبحواه: يف نسخة احلسنية -

 :يف إهداء الكتاب
 وأعددته خلزنة خاصة خواص األفاضل , وخاصة خواص :يف املطبوع

) بذاته الرشيفة(ّاملكارم والفضائل , ذي الوزارتني الفارع ذروة الرشف املرشف 
تسنم منه رشفات عىل أعىل الرشف, ) املعابات(من الكرم بصفاته املنيفة , من 

 .لخإ...  خري كرم خالل املوىل األجل بإيراد امللتفع الل اجلاللظ
الفارع ذروة الرشف املرشف من الكرم بصفاته املنيفة ... «: يف نسخة باريس

 بإيراد امللتفعات عىل أعىل رشف تسنم منه رشفات ظالل اجلالل ... من املعـ 
ْخري كرم خالل املوىل األجل   .لخإ... َ

الفارع ذروة الرشف, املرشف بذاته الرشيفة وصفاته  :ويف نسخة احلسنية
 ّاملتلفع بأبراد عىل أعىل رشف, املتفيئ وارف ظالل اجلالل, املعلواتاملنيفة من 

) ١٩ص(ويف آخر مقدمة  املؤلف, يف املطبوع  .كرم اخلالل أيب عبد اهللا) جرم?(
 :يف ذكر اسم الوزير ابن احلكيم والدعاء له

 يتلقاه بالوجه الورى, وقسيامحلكيم, الزال السعد له أيب القاسم بن ا... «
 », وزهى بتلك اخلصيصة عىل كل كاتب اإلعجاب والعجائببفارق, شمخ القصيم

وهذه الفقرة غري موجودة يف الصفحة األوىل املصورة من النسخة احلسنية, 
, قسيمبن احلكيم, الزال السعد له ..  .« : كام يف املخطوطةوصواب القراءة

 .»لخإ...   اإلعجاب بامرن, شمخ القسيم يتلقاه بالوجه دهرالو
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; وكنيته )أبو القاسم: (جاءت كنية الوزير يف نسخة باريس كام ترى −١ :قلت
 .وكان من حق القارئ تبيني املحقق هلذا الفرق. أبو عبد اهللا: اًيف املصادر مجيع

 . لتوافق السجع رضورةُ ساكنة, ومل جير اإلعراب عليها»قسيم«ترك املؤلف كلمة  −٢
 .والدهر: والورى, صواب القراءة: قوله −٣
َسمَق:  القسيم هو احلسن, وفعلهالوجه −٤ ُ. 
ما : َقطع مارن أنفه«: قال يف األساس. واملارن من األنف ما الن منه −٥

 . ويف عبارته كناية. وأراد املؤلف األنف .»الن منه وفضل عن قصبته 
 املحقق الفاضل أو ترسعه يف قراءة املخطوطتني يف  إذا أثبتنا هنا رسعة :قلت

بني ) اجلوهرية عىل األقل(بعض األمور الظاهرة, ووعده الدقة يف إثبات الفروق 
 : ألن نقولًالنسختني, فإن هنا جماال

إن هذا االختالف بني النسختني من جهة, ووجود فصل إضايف ثبت يف نسخة 
ية بالرباط من جهة أخرى يدل عىل أن باريس ومل يرد يف نسخة املكتبة احلسن

مها إبرازتان أو إصداران اثنان, ) حتف اخلواص(النسختني املذكورتني من كتاب 
ّوقد طور املؤلف يف بعض فقرات كتابه, وفصوله بام . أحدمها سابق واآلخر الحق

 .ًيتناسب مع الرغبة يف االستدراك أو يف زيادة املعلومات هنا وهناك مرة بعد أخرى
 شغل صفحة ونصف الصفحة من »فصل يف املسطرة«الفصل املضاف هوو
 . من الكتاب املطبوع٤٠ و٣٩
 التصحيف والتحريف) ٢

إذا قسنا ما يف الكتاب من السهو والتصحيف والتحريف عىل ما رأينا يف 
ويستطيع القارئ أن يتبني  .ّالصفحة األوىل قدرنا كثرة ما يف الكتاب من ذلك

 . املخطوطات بني يديهبعض ذلك ولو مل تكن
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وينزل ويرتك حتى  ... «) ٢١الصفحة ( يف صفة مداد مطبوخ قال املؤلف −أ
ُ املاء, ويطبخ حتى ترىض حاله ِفلهَت, ويؤخذ صفوه ويستعمل ويزاد عىل يصعد ُ

 »َّالتفلوينزل ويرتك حتى يصفو, ويؤخذ ويستعمل ويرمى 
 .ُويرمى الثفل ...  املاءُثفله ويزداد عىل ,يصفوويرتك حتى : والصواب

ّهو ما يتبقى من املادة بعد عرصها ; وال مناسبة : والثفل بالثاء املثلثة النقط
 )بالتاء املثناة(للكالم مع التفل 

ُيضبط الفعل ترىض بضم التاء فهو هنا مبني للمجهول واحلرف يف :  قلت
 .املطبوع مهمل الضبط

 .مداد آخر خلتيشوع: ٢١يف الصفحة  −ب
 :واشتهر هبذا االسم اثنان. لبختيشوع: ارةوصواب العب

) ١٨٤تويف نحو (بختيشوع الكبري, خدم هارون الرشيد ومتيز يف أيامه 
اختص بخدمة املقتدر والرايض من اخللفاء العباسيني, ) احلفيد(وبختيشوع الصغري 

 .وكان أكثر عملهام يف الطب وما يناسبه.  هجرية٣٢٩وكانت وفاته سنة 
 غسل به وإذايقلع باخلل احلاد : قلع طبع قرش اجلوز«: ٤٦عىل الصفحة  −ج

 ًا الرمان يغسل األبيض باألمحر واألمحر باألبيض ويغسل األمحر أيضطبعو
 »بأشنان الشب

 »وإذا غسل به« الواو كام يبدو زائدة يف قوله: قلت
لخ رأس مادة جديدة وحقها أن تبدأ من أول إ »وطبع الزمان«عبارة      : 
 .اًيهالسطر تنب
 العبارة مشكلة فقد ذكر املحقق يف ملحقه »بأشنان الشب«: وقوله      : 

 .األشنان,وذكر الشب منفردين
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ّلعل املراد شب العصفر, وهو القيل عند أيب حنيفة الدينوري, وهو  :قلت 
ّقيل الصباغني كام يف اجلامع ملفردات األدوية واألغذية  ّ٣١ : ٤. 

م إذا كان ثوب الكتان به خيوط سود قال بعضه «٤٩ وعىل الصفحة−هـ
 ).فيخثر( فيه الرحيان يلثيذر عليها رماد الدفىل و

خلطه ولت السويق :ّيقال لت كذا بكذا) بالتاء املثناة(ّويلت :  الصوابقلت
 »..خلإخلطه بسمن 

والرق . وقد أطال الناس يف حمو الكتب من الرقوق« ٤٩ وعىل الصفحة−و
لكثرة الرق اجلديد ورخصه,ولكن ) يعني األندلس( بأرضنا ًااملكتوب ليس كثري

 » منهاً خاليكتبك يكون ليالأذكر ما خف 
 .لخإ منه اً خاليكتابك يكون لئال:الصواب: قلت

يف (تراجع الرق أمام الورق : وباملناسبة أحيل هنا عىل فقرة بعنوان
 .من كتاب األندلس يف عرص بني عباد٣٦٠عىل الصفحة )األندلس
فاعمد إىل خل الليم واخل به : ( يف صفة مزيل٥٠فحة  وعىل الص− ز

 )املوضع فإنه يقلع سواده
 واطل به املوضع: ولعل صواب القراءة −
 »اإلجالةوأعده إىل لونه بيشء من «: ٥٠ وعىل الصفحة − ح
 »األرجلةويعيده للونه بيشء من «ىل الصفحة نفسها يف موضع آخروع

 .وكأهنام واحد, ومل اهتد إىل حقيقته
الطبع إلعادة األلوان  يف قطع أهلوصبغ الثياب «: ٥٠ وعىل الصفحة − ط

 »بعد زواهلا
: ؤلف العبارة يف موضع آخر وقالوأعاد امل ... » ٌ أصل« ...الصواب : قلت
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 »...يف قلع الطبع ٌوصبغ الثياب أصل «
 ًاومتحى أيض...« يف صفحة ما متحى به الطبوع ٥٠ة  وعىل الصفح− ي

 »... املطبوخالساقامء بطفل العصفر وب
 .ّالسامق; وقد ذكره يف ملحقه:الصواب :قلت
وذكرها يف .  مرتني هكذا باجليم»األرجيفن« ذكر مادة ٥١ يف الصفحة − ك

 .األرخيفن; وقال هو البازاورد: ملحقه باخلاء
عدد من املواد فيها ) ٥٦الصفحة (ّ ويف صفة خضاب يسود الشعر − ل

 .  وحتت العبارة نظر »ثمن دراهم من ملح الطعام«
, ثم ذكرها يف امللحق بصورة )الكثرية( مادة ٥٦ أورد عىل الصفحة − م
وأهل الشام اآلن ). ٥٦:٤(الكثرياء : وهي يف كتاب ابن البيطار. الكثريا

 .كثريه; بكرس الراء: ينطقوهنا كنطق أهل األندلس
م دوزي الذي جتاىف املحقق الفاضل عن املعجم العريب , ومل يستفد من معج) ٣

 .حيل له بعض مشكالت املفردات املستغلقة, والتي مل تثبت يف املعاجم املشهورة
 ., ومجعها طبوع)طبع( من ذلك عدم التعليق عىل كلمة −

لطخة, ومجعها : طبع«: قال) ة العربية من الرتمج١٦:٧(وقد ذكرها دوزي 
  اآلثار والطبوعوهو يقلع :  عن اإلدرييسً نقال٥٤٥:٢ويف ابن البيطار . طبوع

 .»السود عن الثياب البيض ويزيلها
وما تزال . اًالتي ترد يف كتاب حتفة اخلواص كثري) األكحل(ورشح دوزي كلمة −

 )٤٢ −٤٠ :٩(انظر دوزي(غرب العريب الكلمة تدل عىل معنى األسود يف بالد امل
 يف الفصل الذي انفردت به نسخة باريس يف عمل »الضابط« وردت كلمة −

وهي يف اصطالح . ومل يقف املحقق الفاضل عندها. سطرة, أكثر من مرةامل
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البيكار يف : ويقال فيه الفرجار, وعند عامة أهل الشام اليوم(األندلسيني الربكار 
َالربجل: عامية مرص  ْ  )٤٩٩:٦(والكلمة يف معجم دوزي  )َ

مزججة يستعمل له بنانيس  ... «) ٥٩الصفحة( ويف صفة الزنجفور −
 » ...ال زجاج قويالدواخ

قال بنّيس وجيمع عىل ) ٤٥٢:١(ذكر الكلمة دوزي يف معجمه : قلت
 .وعاء, إناء: بنانيس
 , وما أدري أهي من خطأ ًازجاج:  وباملناسبة كلمة زجاج حقها النصب−

 .الناسخ أم من سهو املحقق
  :مث أقول
ي يالحظ القارئ كثرة األخطاء اللغوية يف الكتاب, عىل الوجه الذ) ٤

 .وناسخ الباريسية يف تقديري أضعف من ناسخ احلسنية. اًوصل إلينا مطبوع
ّومن حق القارئ أن يتنبه املحقق إىل هذا األمر ويثبته يف مقدمته; فإن املؤلف 
من املتمكنني يف النحو واللغة, وال يمكن أن يقع يف األخطاء الكثرية, الكبرية 

 .التي ظهرت يف املطبوع
.  من كتابه املشهورًا كبريًاتعصبني لسيبويه, وحيفظ قدروكان املؤلف من امل
 من مقدمة قصيدة مدحية, ذكر فيها اً ننقل من شعره شيئاًوكان إىل ذلك شاعر

 :قال .الطبيعة األندلسية عىل طريقة ابن خفاجة, ومدرسته الفنية
ٍواألرض قــد لبــست بــرود أزاهــر َ ُ 

 

ــــا بوشــــاح  ــــن هنره ــــت م  ومتنطق
 

 ِدمع غاممــــةّواجلــــو إذ يبكــــي بــــ
 

ِضـــحك الربيـــع لـــه بثغـــر أقـــاح  ُ 
 

ٍوالــروض مرقــوم بــويش أزاهــر ٌ ُ 
 

ِوالطـــــري يفـــــصح أيـــــام إفـــــصاح  ّ ُ ُِ 
 



ُحتف اخلواص يف طرف اخلواص   رضوان الداية.  د−ُ
  

 

١١٦٥

ٍوالغــصن مــن طــرب يميــل كــأنام ُ 
 

ــراح  ــريح كــأس ال  ّســقيت بكــف ال
 

ِوالـــورد منـــتظم عـــىل أغـــصانه ٌ 
 

 ِيبــــدو فتحــــسبه خــــدود مــــالح 
 

َوكأن عرف الريح مـن زهـر الربـا َ ّ 
 

ــداح ا  ــد ُعــرف امت ــداحي«لقائ  »الرن
 

 )٨( 
 ىعنُويف اخلتام ال بد من التنبيه حيث يلزم يف املؤسسات الرسمية التي ت

عاهد والكليات, ويف املؤسسات األهلية ذات بالرتاث ونرشه, ويف اجلامعات وامل
َالصلة أن تعرض الكتب العلمية وما هو منها بسبب عىل خبري يف موضوع  ْ ُ

 :لكليكون من وراء ذ: املخطوطة 
  أو أقرب ما يكون إىل الصحة;ًاصحة تقديم النص إىل القارئ صحيح −
 ب املوضوع;سس, أو جيبن التعليق عليه بام يناالتعليق عىل ما حي −
الربط بني املصطلحات واملفردات الرتاثية ومثيالهتا أو مشاهباهتا يف  −

 .العرص احلديث
ًصنع معجم مصطلحي مع كتاب علمي يكون مفيد −  ًاارئ توضيح للقاّ
 ., ويكون بني يدي املرتمجني وواضعي املعجامت املعارصةاوتبيينً
 راجعاملصادر وامل

 نرش – حتقيق حممد عبد اهللا عنان − لسان الدين بن اخلطيب–اإلحاطة يف أخبار غرناظة  −١
 .م ١٩٧٤هـ , ١٣٩٤ – القاهرة –اخلانجي 

 .بريوت−ني دار العلم للمالي− خري الدين الزركيل–األعالم  −٢
حتقيق عبد الوهاب   العباس بن إبراهيم,− من األعالمّاإلعالم بمن حل مراكش وأغامت −٣

 .م ١٩٧٦ املطبعة امللكية بالرباط −بن منصور
 .٢٠٠٩ دمشق – دار إشبيلية – الدكتور أمحد الطاهري –األندلس يف عرص بني عباد  −٤
 إسامعيل باشا –مي الكتب والفنون إيضاح املكنون يف الذيل عىل كشف الظنون عن أسا −٥
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 . نسخة مكتبة املثنى بغداد–البغدادي 
 – حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم –السيوطي . بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة −٦

 .م ١٩٦٤ −هـ ١٣٨٤ القاهرة  –مكتبة عيسى البايب احللبي 
حممد سليم .لعربية وعلق عليه د نقله إىل ا– رينهارت دوزي –تكملة املعاجم العربية  −٧

 . وزارة الثقافة والفنون بغداد–النعيمي 
 . نرشة قاسم الرجب− ابن البيطار املالقي األندليس–اجلامع ملفردات األدوية واألغذية  −٨
 – أمحد بن القايض املكنايس −ّجذوة االقتباس يف ذكر من حل من األعالم مدينة فاس −٩

 .١٩٧٣ – الرباط −اقةعة والوربادار املنصور للط
 حققه حممد سيد جاد احلق – ابن حجر العسقالين –الدرر الكامنة يف أعيان املئة الثامنة  −١٠

 .١٩٦٦ – ١٣٨٥ القاهرة – دار الكتب احلديثة –
 نسخة مأخوذة –ّ تأليف املعلم طنوس عون اللبناين −ّالدر املكنون يف الصنائع والفنون  −١١

 .بال تاريخ) بريوت( دار األندلس  هـ ,١٣٠١سطنطينية يف القعن طبعة اجلوائب 
 أليب العباس أمحد بن حممد املكنايس الشهري بابن –درة احلجال يف أسامء الرجال  −١٢

 . م١٩٧٠ هـ , ١٣٩٠ دار الرتاث بالقاهرة − حققه حممد األمحدي أبو النور–القايض 
 حتقيق حممد –ون املالكي  البن فرح−الديباج املذهب يف معرفة أعيان املذهب  −١٣

 . دون تاريخ– القاهرة – مكتبة دار الرتاث –األمحدي أبو النور 
إحسان . حققه د− ملحمد بن عبد املنعم احلمريي–الروض املعطار يف خرب األقطار  −١٤

 .١٩٧٥ بريوت– مكتبة لبنان −عباس
 هـ ١٣٥٦ القاهرة −القديس عني بنرشه حسام الدين – ابن األثري –اللباب يف هتذيب األنساب  −١٥
) جمموعة من رسائله(مشاهدات لسان الدين بن اخلطيب يف بالد املغرب واألندلس  −١٦

 .١٩٥٨ – مطبعة جامعة اإلسكندرية –ّأمحد خمتار العبادي . نرش وحتقيق د
 . بال تاريخ− دار إحياء الرتاث العريب– عمر رضا كحالة –معجم املؤلفني  −١٧
  نرشه مكتبة – إسامعيل باشا البغدادي –ّأسامء املؤلفني وآثار املصنفني : هدية العارفني −١٨

 .١٩٥٥  بريوت –املثنى 



  ١١٦٧

 
 
 

َالورقة(نظرات نقدية يف كتاب  َ َ( 
 )ه ٢٩٦ت  ( َّالبن اجلراخ

 )∗(اخ َّرچعباس هاين الـ. د
ُّيعد كتاب  َّملحمد بن داو) الورقة يف أخبار الشعراء املحدثني(ُ د بن وِ

ّ من األصول املهمة لرتاجم شعراء القرنني الثاين والثالث اهلجريني , )١(َّاجلراح
ُوقد سامه َالورقة (َّ َ َألنه يف أخبار الشعراء , وال يزيد يف « ,)َ َ ُُّ ِخرب الشاعر الواحد ِ ِ ِ
ّرتجم لشعراء العرص العبايس فقطْ, وقد حاول فيه أن ي)٢(»ٍعىل ورقة ْ, ومنهم من َ ََ

ٍعارصهم , وعمد إىل االستشهاد بيشء من ش ْعرهم , ومل يطل يف االستشهادَ ِ ُ ْ ,
ُألنه بنَى كتابه عىل االقتصار واال ُ, وإن كنَّا  كي ال يتجاوز ورقة واحدةبتسار,َ ْ

ِنرى أنه مل يتقيد هبذا متاما يف بعض الرتاجم التي طالت بعض اليشء ْ َّ ْ ً َّ َّ. 
ُوابن اجلراح كان يستطرد عند ورود اسم ما يف أثناء الرتمجة , إذ نراه  يرتجم  َُ ْ ٍ َّ

ّلشخص ما ترمجة عارضة , ثم يعود اىل الرتمجة األصلية  ً ً ٍ. 
ْشفوية أسندها إىل أصحاهبا بلفظادر وهناك مص ِأنشدين«: ّ َ َ ِحدثني« و»َ َ َّ , وكان »َ

                                                           
 .باحث يف األدب والرتاث من العراق) ∗(
ُترمجته يف ) ١( ُ ََ َّ, تأريخ مدينة السالم بغداد ٣٣ −٣١ي , صلة تاريخ الطرب١٤٢الفهرست : َ َِ٣/١٥٦ 

ِّ, الدر الثمني يف أسامء املصنفني ١٥٨ −  , فوات الوفيات٦١/ ٣, الوايف بالوفيات ٢١٣ – ٢١٢ّ
 .٦/١٢٠ , األعالم ٢/٢٢٥ , شذرات الذهب ٣/٣٥٣

ِّالدر الثمني يف أسامء املصنفني )  ٢(  .٣٥/ ٣, فوات الوفيات ٦٢/ ٣الوايف بالوفيات  ,٢١٣ّ
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اجلهم وحممد بن  أبو العيناء ,وإسحاق بن إبراهيم املوصيل ,: أهم من نقل عنهم
 ,وأمحد بن شداد ,وأمحد بن أيب خيثمة ّواملربد , ,وابن الرومي ّصاحب الفراء,

وأمحد بن  وأبو حنيفة , ,مد بن خلفيى ثعلب وحموأمحد بن حي ,وإبراهيم بن سعيد
وعبيد اهللا بن سليامن ,وعبد اهللا بن مسلم بن  ,ّوسوار بن أيب رشاعة اهر طيفور,أيب ط

إسامعيل بن يونس و ,وإسامعيل بن حممد النوفيل ,وعبد اهللا بن حممد اليزيدي تيبة,ق
د بن عبد رون بن حمموها ,أمحد بن سعيدو واملرثدي , ,وحممد بن أيب مسهرالشيعي, 

  ...وحممد بن سعد الكراين , وحممد بن احلجاج  ,احلسن بن خملدو ,امللك الزيات
ُوالكتاب, بعد َهم اعتمد عليه من أتى بعدهٌ, مصدر مُ َْ َ ً نصا أو ترصفٌ, سواءٌِ , اُّ

ِوبذكره وصاحبه , أو من دون ذلك  ِ!  

 :النرشة السابقة 
َالورقة«ُخمطوطة كتاب  َ  الدين التنّوخي يف جملة املجمع ّ وصفها املرحوم عز»َ

 يف جملة  َّعبد الوهاب عزام. , كام وصفها د١٥العلمي العريب بدمشق مج 
َّم , وذكر أهنا نسخة خطية قدمها له الشاعر العراقي ١٩٤٥ّ  القاهرية »الكتاب« ّ َ َّ َ

ّ, عن نسخة فريدة يف خزانة العالمة هـ١٣٤٥, منسوخة سنة ّايف النجفيأمحد الص ٍ ٍ
 .قق صدر األفاضل يف طهران املح

َ  نسخ د َ َعزام الكتاب, وعلق عليه تعليقات قصرية. َ َّ ار َّ, وقدمه إىل دّ
ِ , ولكن تأخر نرشه لصغره»ذخائر العرب«ِ, لينرش ضمن سلسلة املعارف ِ َ َّ. 

َثم التقى باألستاذ عبد الستار أمحد فراج , الذي أخذ النسخة املحققة وزاد  َّ ّ
ًابلة وتعليقاًا تصحيحا ومقعليه َ, وقرن نصوص الكتاب بنظائرها يف كتب ً ِ ِ ِِ ِ َ َُ َ ََ

ّأخرى , وصنع الكشافات اخلاصة به , ولكن ا َملخطوطة مل تكن بني يديَ َْ ُ َ   .ِهْ
ُ, ثم ظهرت الطبعة الثانية سنة م١٩٥٣درت الطبعة األوىل منه سنة وص ُ ِ



١١٦٩ عباس هاين اجلراخ.  د−نظرات نقدية يف كتاب الورقة 
ْ ووقعت يف م ,١٩٨٦ ٍوقد زاد فراج تعليقات,  صحيفة١٧٠َ َ وهناك , وأحلق  هناّ ْ

ْ ضمت ستة نصوص خلت منها النسخة اخلطية,  وصدرت »زيادات«ِبالكتاب  َْ ّ
 .م , هي صورة للثانية١٩٩١بعدها طبعة ثالثة سنة 

َ املطبوع ثامينُ الكتابوىلقد احت ُفيه مقدمة تبني ْ, وليست  ومخسني ترمجة فقطُ ِّ ُ ٌ
َّ له أو خامتة ختتمه , وهذا يعني أن َسبب تأليفه ُ ال يعلم مقدارها −ًنصوصا منه ُ ُ− 
ِ, ومما يعزز هذا أن املرحوم عزام أشار يف مقدمته ُساقطة منه َ ََّ َّّ ُ ّ إىل نصني مل −١٢ ص−َّ َ
ّ, وأثبت املرحوم فرِيردا فيه  ., أربعة منهم مل يذكرهم عزاماج ستة أعالمَ

  النرشة السابقة بطبعاهتا الثالث بأوهام وفوات يف ضبط النصوص,حفلت 
 :َّوزيادات خملة عليها , وإثبات األلفاظ عىل غري حقيقتها , وغري ذلك 

 :اخللل يف الوزن : ًالأو
  :٣ص  −١

ــــة  ُخزيم ــــَ ــــري بن ِخ ــــازمُ  ِي خ
 

ِ خـــــــــري بنـــــــــي دارمُوخـــــــــازم  ُ 
 

  :٩ ص −٢
َوحمتفــل أهــدى لنَــا  َ َْ ٍ ِ ُ ًســكباجةَ َ َ ْ ِ 

 

ِتظــــرف ملــــا زهلــــا مــــن غذائــــه  ِ ِ َِ َْ َ َّ َ ََّ َّ َ 
 

َسكبا: (والصواب  ِ  ., بكرس الكاف ليستقيم الوزن) جةِ
  : ١٧ ص −٣

ــــسان ــــسانك إن الل ــــظ ل َاحف َّ ْ ََ ْ 
 

ـــــه  ـــــرء يف قتل ـــــىل امل ـــــريص ع ِح ِ ْ َ ْ َ ٌ َ 
ِمن أوله,والصواب ) َالَأ(والصدر خمتل , لسقوط   ِ ْحفظا أال: َّ َ ْ.) ٣( 

  :١٢٧ ص −٤
ٍقد قلت حني هجـرت غـري مـسدد َّ َ ُ ْ َْ َ َُ َ َ 

 

ُوحلــت  ْ َ ِ مــن ســبب اهلــالك بَ ِ َِ ِ َ ِمــوردَْ ِ ْ َ 
 

                                                           
َّ البيت من املتقارب, وجميء فعولن األوىل عىل فعلن ذكره العروضيون وسموه األثرم)٣( ْ  .)املجلة. (َ
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َوحللت«: وصواب العجز  ْ َ  .وهكذا جاءت )٤( , ليستقيم الوزن واملعنَى»َ
 :ّ جاء أليب النجم العجيل١٠٧ص   −٥

ــات اجلهــل [  ِيمــر بــني الغاني ُ َُّ[ 
 

ــدخل  ــراد ال ــو عــن ط ــصقر جيف ِكال َّ ُّ ِ َِ ْ ُ ْْ َ ِ َ 
ًهذا ليس بيتا واحدا , : ُقلت  ِن مشطور الرجز بيت مستقل بنفسهألً ِ ٌ ٌ , فهام )٥(َّ

ّ, مع مالحظة أن املشطور األول مل يثبته ابن اجلراح أص) بيتان(مشطوران  ُُ َّْ   . ًالَّ
ِّ , إذ ورد لعباد املخرق ١٠٥  واألمر نفسه يف الصحيفة  ّ ْ: 
ِنعـــم الفتـــى مقتـــب َ َْ َُ َ ْ َ وكهـــالًالِ َْ 

 

ـــــ  ـــــوك أحيان ًيعل َ ْ ْ ْوحـــــني اَُ ـــــىلَ َ يع ُ 
َّن يوضـع الثـاين حتـت األول,حيح أفالص  يف الثـاين خطـأ, صـوابه ) حـني(ّن إ ثـم ْ

 :, فيكون صواب إثبات املشطورين)حينًا(
َنعـــم الفتـــى مقتـــب َْ َُ َ ْ َ وكهـــالًالِ َْ 

 

ًيعلــوك أحيانــ َ ْ ْ ــا يعــىل ,اَُ َوحينً ُ ْ َِ)٦( 
 

 :َمن ذلك التحريف وإيراد الروايات غري الصحيحة : ًثانيا 
ُحرض حممد بن عبد امل«: ورد  ١٤ ص −١ َُ َّ َ ُ ًعيس دارلك الفقََ ّ , ٌ فيها وليمةاِ

ِصبيحُوحرضها ابن أيب  َ نزل بغداد ومات هبابدويا, وكان  األعرايبَ َ َ َ , وكان َ
ً جميدا ,اًشاعر ِ فازدمحا عىل باب الدارُ َّ ِ َ َ َ َ ِ فغلب ابن أيب  ,َ َ ُ ْ َ َ َ ٍ, ودخل قبل حممدصبيحَ َّ َ ,

َفقال ابن أيب    .» ....صبيحَ
                                                           

 .)املجلة(صحيحة يف الطبعة املذكورة ) ُوحللت(جاءت )  ٤(
ّوكذلك احلال يف ترمجة أيب فرعون السايس ) ٥( هنام بيت أ, فقد ورد شطرا الرجز عىل ٥٨ – ٥٦َّ

ًنا وحققنا شعره مل نفعل هذا, بل جعلنا كل مشطور من الرجز بيتا مستقال واحد , وحني مجع ً ّ ّ
عباس هاين اجلراخ , جملة َّشعر أيب فرعون السايس, مجع وحتقيق ودراسة : ُبنفسه , ينظر 

 .م ٢٠٠٥ , ٢٢ −٢١, العدد املزدوج الذخائر
ّجب كتابة كل مشطور يف  كتابة مشطور الرجز عىل شكل الشعر أمر متعارف, وليس هناك ما يو)٦(

 .»املجلة«ّوترقيم األبيات حيل هذا االلتباس . سطر



١١٧١ عباس هاين اجلراخ.  د−نظرات نقدية يف كتاب الورقة 
ٍابن أيب صبح : ةالصواب يف املواضع الثالث: ُقلت ْ ُ ُ ِْ َ)٧( . 
يثبت الصحيح يف املتن كام , لكنّه مل »الفهرست«ّ, رجع املرحوم فراج إىل نعم

َفعل يف كثري من املرات , وأنا أعزو  املتأخر, مع العلم ) الورقة(اخلطأ إىل ناسخ ّ
 . ينقل عن ابن اجلراح »الفهرست«َّأن صاحب 

 :تَّ يف ترمجة زرزر الرفاء , ورد البي٤١ص  −٢
ِوخرنــــــــوب بــــــــال  ٌ ْ َُ ْ ْنــــــــونَ ُ 

 

ــــــــــشاء  ِحمــــــــــشى كــــــــــرش ال َّ ََّ َ ِ َ ُ 
 

 . , ليتم املعنَى ) نوب(هنا تصحيف , والصواب ) نون: (ُقلت 
  :٤٣ص  −٣

ٍّمــــــــا تــــــــأمرين لــــــــصب َ ِ 
 

ُيكفيـــــــــــك منـــــــــــه  ْ ِ ِ ِْ ْ قطـــــــــــريهَْ َ ْ َ ُ 
 

 :)٨(ّالعجز خطأ , وصواب البيت: ُقلت 
ٍّمــــــــا تــــــــأمرين لــــــــصب َ ِ 

 

ْيكفيــــــــــه منْــــــــــك قطــــــــــريه  ْ ََ ْ َ ُ ِ ِ ِ ِ ْ 
 

َّ اخلطاب  يف ترمجة أيب,٦٤ص  −٤  :  ورد املشطور الثالث,البهديل َ
ُيعلفــه  ْ َوالــسفوفا حالكــشيَ ُ ّ 

 

َالكستج: ّخطأ , الصواب ) الكشيح: (       قلت ُ ْ    .احلزمة من الليف :  , وهيُ
 »املخيم الراسبي«   :٩٩ - ٩٨ ص −٥

َخطأ , وورد أيضا هكذا يف كتايب الث) ّاملخيم : (    قلت  / ٢ لباب اآلداب  :ّعالبيً
 . ١١٣ غرر البالغة  ,٧٩

                                                           
ويف مجهرة نسب قريش وأخبارها . ٥٥الفهرست . عبد اهللا بن عمرو بن أيب صبح املزين: هو )٧(

 .أكثر من قصيدة له 
 , ١٣٩ء  ; كنايات األدباء وإشارات البلغا٣٦ , اإلماء الشواعر ١٣١املحاسن واألضداد : ُينظر) ٨(

َ ; املذاكرة يف ألقاب الشعراء ٤١بدائع البدائه  َ ُّ٢٣٨.  
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ُ, خطـأ, وعلقت املحققة »املختم الرايس« ٢١٠األنس والعرس :  ويف ّ مل «: ّ
 !»املجثم«  ٣٢٣/ ١املوازنة : وجاء يف ! »أعثر له عىل ترمجة

ّ  وهذا كله خطأ , والصواب  )٩(.َّاملختم : ّ
 :ورد الثاين هكذا  »بن عنبسةا «أربعة أبيات رائية  : ١٠٠ ص−٦

ُكنــــتمــــا  ٍ إال كلحــــم ميــــتُ ْ َْ ِ َ َ َّ 
 

ُدعـــــــــا إىل أكلـــــــــه اضـــــــــطرار  ِ َ 
 

َابن عنْبسة  ( −أ :أقول َ ْأبو عيينَة ( خطأ , والصواب ) َ َ ُ .( 
 .ً خماطبا حممد بن حييى )١٠( )َما كنت: (  صواب صدر البيت−ب
ْ األبيات ضمن قصيدة يف سبعة عرش بيتا نسبت إىل−ج َُ ِ ُ  بن حممد بن عبد اهللا: ً

ْأيب عيينَة يف  َ ّأشعار آل أيب أمية: ِ شعره يفجمموع: ُ عبد املجيد . , بتحقيق دُ
عبد اهللا بن :  إىل - املشار إليه − ُ , ونسب البيت الثاين٢٠٩ − ٢٠٨اإلسداوي 

التبيان يف رشح الديوان : يف ) ّاملهلبي: (ىل إ , و٢٢٠الوساطة : ّد املهلبي يف حمم
ُ, فوضعه يف جمموع ّيزيد املهلبي: نهّيونس السامرائي أ. رحوم دّ, فظن امل٢/٨٢١ َ ََ َ

َّشعره يف جملة املجمع العلمي العراقي, ج ُ , ثم أعاده ٥٧٠م , ص١٩٨١, ٢−١َ
 .ٌ, وهي نسبة غري صحيحة كام ترى ٢٦٧/ ١شعراء عباسيون : يف كتابه 
َّ املرحوم فراج إىل أن ينتبهّال أ− بعد هذا −ً ليس غريبا −د  هذا البيت ورد َّ

َمعجم الشعراء: ًنثرا يف  َُ ٍ بتحقيقه , ولكن بصورة مشوهة جد−٣٢٠ص   ُّ ٍ  ُا, ألغتهِْ
 .»ا إىل ذا اضطرارًن كنت دعيإف. لدبن حييى بن خا.. قواعد: يريد« :ًمتاما , هكذا 

 :يريد قوله يف حممد بن حييى بن خالد « :ُ     وصواب العبارة 
ْمــــا كنــــت إال كلحــــ َ َ َُّ ٍم ميــــتَ ْ َ ِ 

 

ُدعـــــــــا إىل أكلـــــــــه اضـــــــــطرار  ِ َ 
 

                                                           
 .)املجلة. (ً نقال عن اجلهشياري»َّاملختم«أشار املحققان إىل هذا االسم )  ٩(
 .)املجلة. (وهكذا ورد عىل الصحة)  ١٠(
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 .)١١(َوقد أعدنا البيت إىل حقيقته , عند حتقيقنا الكتاب يف بريوت 

 :نباري ورد ما يأيت أل , يف ترمجة أمحد بن سيف ا١٣٢ ص −٧
ٍقــد بــان منهــا كــل يشء حــسن َ َ ٍ ُّ ُ َ ْ 

 

ــــــــاء   َإال الغن ــــــــضبهَّ ُق ُ ــــــــهَ ْ ورمل َُ َ َ 
 

َفهـــي كـــام أرســـل حـــي مـــث ََ ٌّ َ ْ َ ََ َْ َ  ًالَ
 

ـــن   ـــك م ـــا ل ْم ِ َ ـــجنكَ َش ِ ـــه َ ْإال عمل ُ َ َ َّ 
 

ُنصبه«:  عجز األولُصواب: ُقلت  .َ, وكذلك الرمل نوع من الغناء :النصبو. »ُ
َما لك من شيخك«:  الثاين وصواب عجز  ِ ِ«. 
 :َّاخلطأ يف الضبط: ًثالثا 

  :  ٦٣ص  −١
ٍلـــو يبـــتىل بـــدر الـــسامء بلحيـــة َ ْ ُِ َّ ُ َ 

 

ـــى ال   َّالســـود حت َ ـــيضءْ ُي ِ ـــُ ِساريِ ل َ 
 

َيضء ُي: ( والصواب  َّ, ألنه منصوب بحتى ) ِ ّ. 
  :٩٦ص  −٢

ــا  ــامة في ــن الك ُيم َ ُ ُ َ ــأطفواَ ــوا ف ْثب َ ُ ِ 
 

ــــديونا  ــــوا ال ــــار واطلب ــــال الع ُمق ُ َُّ ِ َّ ِ َ 
 

ِيمن الكامةفيا «: والصواب  َ َُ َ َ«. 
  :١٣٤ص  −٣

ًوخـــــولتني أشـــــقرا أعجفـــــا ََ ًّ ْ َ ِ َ ْ َ 
 

ُفأدميـــــــت أرســـــــاغه   ْ َْ َ ْ ََ ُ ِبالـــــــسالمَ َّ 
 

ُسلب : ِّلسالموا .فتح السني خطأ, والصواب بكرسها, ب»َّالسالم«: ُقلت  ِ َ
ُلقضبان وليس له خشب وإن عظم شبه اًالالعيدان طو ُِ ِ ّ, وله شوك دقاق طوال حاد , ْ ٌُ ُ ٌ
َسلم: ُوجيمع عىل   .ِذكرها , نحسبها من آثار الطباعةُوهناك أمثلة أخرى صددنا عن  .َ

 :الزيادات غري الصحيحة: ًرابعا 
َّ, وقد تبني حارصتنيًزاد املحققان ألفاظا وعبارات عىل أصل النص داخل 

                                                           
 ).بتحقيقنا (٣٩٠/ ١ّمعجم الشعراء )  ١١(
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َلنا أهنا غري صحيحة وخملة باملراد  ُ ّ. 
ِدعبل] له[وأنشد «: يف ترمجة رزين بن زندورد العرويض ٣٥ص  −١ ِ:  

َأ خزاع  ُ ُإن ذكر الفخـار فأمـسكوا! َ ِ ِْ ُ ََ َ ُ َْ 
 

ــــواه  ــــىل األف ــــم ع ِوضــــعوا أكفك َ ُ ُ َّ ُ َ ُ ََ 
 

َفخروا بـسوى اللـواط , فـإنامَال ت َُّ ِ ِِّ َ ِ َ ْ 
 

ــــستاه   ــــد املفــــاخر فخــــركم ب ِعنْ ِ ِ َِ َِ ْ ُُ ْ َ َِ َ« 
 

ِبيتني ثابتان لدعبل اخلزاعي يفَّ, ألن الخطأ] له[وزيادة  َبغية الطلب, قاهلام : ِ َ
: , ويف١٤/١٦الوايف بالوفيات : , ومها مع ثالث يفيف هجاء عيسى األشعري

 .  املنسوب  -  ٣٢٢ِشعره 
 ] :  ومن قوله[«: ة أيب اجلهم أمحد بن سيف ورد  يف ترمج١٣٢ص  −٢

ـــــــيافنا ـــــــصبح أس ـــــــا لنُ ْوإن َّ ِ 
 

ــفوك  ــوم س ــا اصــطبحن بي ْإذا م ِ َ ْ ْ 
 

ّمنَــــــابرهن متــــــون األكــــــف َّ ُ َ 
 

ْوأغامدهــــــن رؤوس امللــــــوك  ُ ْ َّ ُُ 
 

 :عباس اجلراخ . يقول د
َّمن املؤسف أن املحققني تدخال َ ّ  داخل]  ومن قوله [:ا عبارة ِّ يف النَّص فأثبتِ

َّ, ونعلم يقينًا أن الُعضادتني, ومل يشريا إىل هذا ًعبارة ليست صحيحة عىل ُ ْ َ
ب أو بعيد, بل مها لصاحب , فهذان البيتان ليسا أليب اجلهم من قرياإلطالق

ّالزنج; عيل بن حممد الورزنيني ّ ِ, وقد رجع املحققان يف خترجيهام له إىل مصدرين ّ َ َ
 .داب ورشح هنج البالغة ذيل زهر اآل: مها 

ِ جملة املورد−الزنج أشعار صاحب : ُوأضيف إىل ذلك َ َّ , ١٧١, صم١٩٧٤ ,َ
 ).املنسوب(شعر صاحب الزنج , بتحقيقنا : , و٣٨جمموعة املعاين 

ّعيل بن حممد احلامين يف: ُونسب البيتان إىل ِّ َّ , هناية ٢/٥٠ديوان املعاين : ِ
, حتقيق حممد حسني ّلكويفالعلوي اديوان احلامين : , ويف٦/١٩٣األرب 
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ِاألعرجي , جملة املورد  َ َّ َّمجع وحتقيق مزهر السوداين , جملة كلية , )١٢(م١٩٧٤: ٢َ َ

 .م١٩٧٤: ٩ اآلداب , جامعة البرصة , ع
َّلقد أطلت يف هذا ألؤكد أن امل َ ِّ ُ ْني هنجا هنجا خمَقِّحقُ َ ً َْ  يف إيراد َّ, يتمثل فيهاًطوءََ

ُبا أليب اجلهم بيتني ليسا لهس, فنَالنصَما ال عالقة له ب ً ولعل عددا من )١٣(,َ َّ
َّالباحثني يعتمدون عىل نرشهتام هذه فيظنون أن ما أورداه هو الصحيح , وهو ِ

ًليس كذلك بتاتا َ . 
 :التعليقات : ًخامسا 
ُ, الستة األوىل قافيتها  وردت قصيدة يف سبعة أبيات٤١ - ٤٠ص −١

ًت األخري جاء جمرورا َّمرفوعة , يف حني أن البي ُ ََ  : 
ـــــــــــــك حـــــــــــــا الم ٌولكنَّ َ ََ 

 

ِوقــــــــاف بعــــــــدها يــــــــاء  ٌ 
 .»كذا يف األصل مع أن القافية جمرورة ففيه إقواء«: وجاء تعليق يف اهلامش 

ْ, وجيوز أن تكوننعم: قلت   .ُ, فال يوجد إقواءّ القافية ساكنة يف القصيدة كلهاَ
ْ, إذ  خمرومةالسلميُعمرو بن مسلم الرياحي وردت ترمجة , ٧٨ص  −٢

وورد يف اهلامش  .»َأنا القائل ذا , وواهللا لئن احتملت: ُفقلت «: جاء النص فيه 
 .» األصل نفسهويبدو أن النقص يف. هنا تبقى عبارة األصل ناقصة«: تعليق
ُمن اسمه :  يف كتاب ابن اجلراح اآلخرّلقد عثرت عىل تتمة اخلرب: ُقلت  ُ َ

َعمرو من الشعراء َْ ُّ  : هوًالّوالنص كام .٢٠٠ – ١٩٩ِ, وهو فيه ص  )١٤(َ
                                                           

َطبع ثانية يف بريوت , دار صادر , ) ١٢( ِ  .١٢٩ ص − مع ثالث −, والبيتان فيه م ١٩٩٨ُ
ُنبه املحققان يف تعليقهام أن البيتني نسبا لصاحب الزنج)  ١٣(  .)املجلة. (َّ
 القاهرة,  عبد العزيز املانع , مكتبة اخلانجي,.  د−أ  :َّتم حتقيق الكتاب عىل النحو اآليت) ١٤(

 , بغداد , مصطفى عبد اللطيف. حمسن غياض ود.  املرحوم د−ب  .م١٩٩١/هـ١٤١٢
ُوكنا قد عقدنا دراسة موازنة بني النرشتني; ينظر. م ١٩٩٩/  هـ ١٤٢٠ ً ْمن اسمه عمرو من «: ً ُ ََ ُ

َالشعراء البن اجلراح  َ َّجملة » بني نرشتني) هـ٢٩٦ت (ُّ  =,٣٦, س ٤ −٣, وج ٢−١ج) العرب(َ



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

١١٧٦

َأنا القائل ذا: ُفقلت  َُ ِ ُ, وواهللاِ لئن احتملت َ َ ْ َ َِ ِ َرحيل حتى أصري هذه احلرة بيني  [َ َّّ َّ
َوبينك ليأتينك معنَى ما قال زهري  َ  )١٥ (]البسيط[:َ
ِلــئن حللــت بجــو يف بنــي أســد ٍِّ َ ُْ ْ َ َ 

 

ــا فــدك  ُيف ديــن عمــرو وحالــت بينن َ َ ْ َ ٍ 
 

َيأتينَّــــك َل َ َِ ــــيْ ٌ منْطــــق قــــذعِمنِّ ِ َِ ٌ َ 
 

ـــام   ـــاق ك َب َ ٍ ـــسَ َدن ـــودكََّ ـــة ال ُ القبطي َ َ ّ ِْ ِ 
 

َقال  َفقال : َ َدن , ال حياك اهللاُا«: َ ُ ً, فأوسع يل إىل جنْبه , وأوقر يل رواحيل متر»ْ ْ ََ َِ ِ ِِ ِِ َ  .)١٦( اََ
ُرضي علق املحقق يف اهلامش, يف ترمجة ميمون احل٨٠ص  −٣  يف معجم «: َّ
َعراءُّالش أنشد اهلجري مليمون بن عامر القشريي صاحب : ويف حاشية األصل.. .َ

 .».…اًخرية يف نوادره شعر
ِالذي أنشده اهلجري هو يف كتابه : ُأقول  , ٨٧٩/ ٢) التعليقات والنوادر(ُّ

ُ بالذي أورده ابن اجلراح− ًالأص - ّوالشاعر الذي ذكره ال عالقة له  ُ َ. 
َإن كاتب هذه احلاشية عىل َمعجم الشعراء( أصل ّ َُ هو احلافظ مغلطاي بن ) ُّ

ُ, وهو قد استدرك عىل املرزباين شعراء مل يذكرهم) ه٧٦٢ت (قليج  َ َ ُ ّ َ  :, ومنهم)١٧(َ
َميمون بن عامر القشريي الذي نقل من كتاب اهلجري , لذا ما كان ََ َ ِ ّ َِ ْ يصح إيراد َ ّ َِ

 . ) ١٨(رضيهنا مليمون احلأاحلاشية هذه عىل 
                                                                                                                                        

ُم , وأعدهتا يف كتابنا ٢٠٠٠/هـ١٤٢١=  وللدكتور .٥٧−٣٩م, ص ٢٠٠٢يف نقد التحقيق , : َْ
ِعزة حسن نظرات عىل نرشة د َّاملانع , نرشت يف جملة جم. ّ َ ْ َ ِ , ٨٠مع اللغة العربية بدمشق , مج ُ

 .م ٢٠٠٥/ ه١٤٢٦ , ٣ج
 .١٨٣ُديوان زهري بن أيب سلمى ) ١٥(
ُمن اسمه عمرو من الشعراء , ال ندري هل أثبتهام ابن : بعد هذا اخلرب ورد خربان آخران يف ) ١٦(

َورقة ال« اجلراح يف َ  َأم اكتفى باخلرب األول ?» َ
  ., خمطوط)هـ٧٢٦ت (مغلطاي بن قليج ): إكامل هتذيب الكامل يف أسامء الرجال(ُله كتاب )  ١٧ (
ٌميمون بن مالك احلرضي املحاريب, له ترمجة خمرومة يف ) ١٨( ٌ َمعجم الشعراء : ّ َُ , وفيه ١/٣٩٦ُّ

  .١٦٨ – ١٦٧ / ١ا مجهرة نسب قريش وأخباره: , وله شعر يف »اخلرضي«



١١٧٧ عباس هاين اجلراخ.  د−نظرات نقدية يف كتاب الورقة 
ّىل تعليقات توضح بعض ما يف نصوصه إالكتاب حين  نفسه يظل ويف الوقت

ّمن أعالم وإشارات , مل نر املحققني يلتفتان إليها , من ذلك  ّ: 
ِدعبل( ورد يف صفحات كثرية اسم −١ أبو (, ويف صفحات أخرى اسم ) ِ
 . عليهام بيشء −ِّ أو املحققان −ِّ, ومل يعلق املحقق) َّهفان

َّإن ابن اجلر :ُقلت َطبقات الشعراء(كتاب : َّاح ينقل من كتابيهام , فاألول َّ َ ُّ (
ِلدعبل بن عيل اخلزاعي  . مفقود اليوم, وقد نرش املرحوم دوهو , ) هـ٢٤٦ت ( ِ

ّحممد جبار املعيبد ما وصل إليه علمه من مظان خمتلفة , بتحقيق علمي ّ ُ. 
َّوأخل عمله هذا بشعراء آخرين عثرنا عليهم , يف نصوص موثقة ّ .  

َاألربعة يف أخبار الشعراء (كتاب: واآلخر  َ َّ, أليب هفان عبد اهللا بن أمحد )ُّ
ً, وهو مفقود أيضا) هـ٢٥٧ت (املهزمي  ُ, وقد مجع هالل ناجي ما تلقطه من  ٌ ّ

ق أو تعليق, وبعضها ليس من , من دون أي حتقي)١٩(نصوص هذا الكتاب
ٌ, وفاتته نصوص أخرىالكتاب ُ ْ َ . 
 .ً, ومل نجد تعليقا أو ترمجة له » أبو قدامةحدثني« ١٠٨ ص −٢

َجعفر بن قدامة بن زياد الكاتب أبو القاسم هو: ُقلت َ , له , أديب وإخباري)٢٠(ُ
 عن أشعار ًال, فضنا أخباره من املظان املختلفةّكتاب عن الشعراء واجلواري تلقط

ِومرويات بسنده ُققناه يف كتاب خاص صنّفناهّ, وقد مجعنا كل هذا وحَّ , وصدر  عنهّ
ْ عن أعالم آخرين تركوا مهًالفض .ّيف عامن َ   .ًالُ
 ضعف ختريج النصوص : ًسادسا 

ً كثـريا مـن نـه تـركفإّحـوم فـراج يف ختـريج النـصوص  اجلهد الذي بذله املرمع    
ِالنصوص ومل يثبت نـسب  كثـري منهـا اىل أصـحاهبا , وأنـا ال أسـتطيع هنـا يف هـذه َةُ

                                                           
َّجملة )  ١٩(   .٢٥٠−١٩١م , ص١٩٧٩, العدد الثالث , ٨, مج ) املورد(َ
 , الوايف بالوفيات ٧٩٠ − ٢/٧٨٨ , معجم األدباء ٧/٢٠٥تاريخ بغداد  : ترمجته يف ) ٢٠(

  .٢/١٢٦, األعالم ٣/١٤٢ , معجم املؤلفني ٢٩٠−٢/٢٨٩ , فوات الوفيات ١١/١٢٤



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

١١٧٨

ُالعجالة أن أورد ما فات ه , وهو كثري , وأكتفي بمثال واحد فقط, هو مـا ورد عـىل ْ
 :ّثالثة أبيات لرزين العرويض  : ٣٥الصحيفة 

ــا بــأن الــذئب كلمكــم ْهتــتم علينَ َ ْ ُْ َّ ََ َْ ِّْ َّ َ ِ َ ُ ِ 
 

ــذيبا  ــم ال ــوكم كل ــري أب ــم , لعم َنع ْ ْ ُ َ َِّ َ ْ ْ َّْ ََ ُ َ ِ َ 
َفكيف لو كلم الليث اهلصور?, إذ  َْ ُ ْ ْ َْ َ ََّ َّ ََ َ  نَ

 

ُتـــركتم  َُ ـــاس مـــأكوَْ َ النَّ َ ومـــرشوباًالَ ْ ُ ْ َ 
ُهــذا الــسنيدي مــا ســاوى إتاوتــه  َ َ َُّ َ ِ َ َ َ 

 

ـــصويبا  ـــصعيدا وت ـــل ت ـــم الفي َيكل ْ ْ َ ْ ْ ْ ُِ َ ً َِ َِ ُِّ َ 
 . فقط »طبقات ابن املعتز« خترجيها اىل ورجع يف 

, ١٩٤ -  ١٩٣ّ , الوزراء والكتاب ٢١٧ / ٧احليوان : هي له يف : قلت
 ١١٦/ ١٤, الوايف بالوفيات ٣/١٣٠٥باء , معجم األد٢٦٣األنس والعرس 

  .٣٠٩ثامر القلوب : والثاين والثالث يف . ١١٧ - 
ِشعر دعبل اخلزاعي : وهي يف  ) .املنسوب وليس له (٢٣٩ −  ٢٣٨ِ

 .  , وتقع يف سبعة أبيات ٢٤شعر أيب سعد املخزومي : ي يف وه
  .٦١ -  ١/٦٠شعراء عباسيون : وهي ملحمد بن وهيب احلمريي ; يف 

َنت ْإن ك«: وفيات, شعر أيب سعد املخزوميالوايف بال: ّول يفألرواية او
ًحتجبنَا بالذئب مزدهيا ِ  .»حتجبني«: والعرساألنس  ,معجم األدباء: ويف .»ِّ

ٌذا السنيدي ال أصل وال طرفه«: احليوان :  ورواية الثالث يف    َ َ ٌ : ويف. »ّ
ُ ال ختفى دمامتهُّالسنيدي«: سعد املخزومي ,شعراء عباسيون شعر أيب  ُ  :ويف. »َ

ُال ختشى معرته«: األنس والعرس ُ ّ ُّهذا السويدي «: ّالوزراء والكتاب:  ويف.»ُ ما ُّ
َ, ثم قال»يسوى إتاوته َ َويروى«: َُّ َّلسييدي ما ختشى معرتههذا ا: ُ َُّ ُّ ْ الوايف  :, ويف»َِ

 .; تصحيف »ُال تسوى إثاوته«: بالوفيات
  :الفهارس :ًسابعا 

ويالحظ عىل  .َّرس متنوعة للكتاب , كانت مفاتيح مهمة لهاتم صنع فه
ّفهرس القوايف عدم إثبات اسم الشاعر أو عدد األبيات, ثم إن الرتتيب داخل 



١١٧٩ عباس هاين اجلراخ.  د−نظرات نقدية يف كتاب الورقة 
ّكل حرف مضطرب يف إيراد احلركات , ونظرة واحدة إىل حرف الباء توضح  ٌ

م ملضموم ثم الساكن ثاخلطأ يف تقديم املضموم ثم املفتوح ثم املكسور ثم ا
 .لخإ...املنصوب 

َّوالصحيح أن يتم املفتوح فاملضموم ثم املكسور ثم : ُّ التقيد باحلركاتْ
  .ٍالساكن , أو أي ترتيب آخر

قافيته ) إيذين(ّ أن صدر البيت ١٥٥األخري من ص وجاء يف السطر 
 ) .جوايب(, والصواب )جوابا(
 .فهرس املراجع −

 ).فهرس املصادر: (الصواب الدقيق 
) املراجع(, أما  واملؤلفات التي تكون مادة البحثهي الكتب) املصادر(    فـ

, مما يكون قد كتب حول موضوع البحثفهي الكتب والبحوث وغريها 
, يف معنى يغاير ما اصطلح عليه فقط) املراجع ( ّ الكتبيون كلمة عملويست

 .)٢١ (راسات التارخيية واألدبية األخرىالباحثون يف الد
انات الطباعة  من اسم املؤلف , أما بي− يف معظمها −د أسامء الكتب خاليةوقد أور

 .فلم ترد عىل اإلطالق) …, رقم الطبعةاسم الطبعة, املكان, سنة النرش(األخرى 
تيب كان يف املصدر رقم  َواملرة الوحيدة التي خالف فيها هذا الرتَّ ِ َ ُ ُ١٩ :

ُيضعه قبل املصدر األخري ْ, وكان عليه أن ) الوزراء والكتاب(اجلهشياري  َ
 ) .وفيات األعيان(

 ) . أمايل اليزيدي: (َسقط من الفهرس
َتراجم الشعراء : (وورد من مصادره  َ  ).خمطوط −ُّ

                                                           
  .١٣: ملراجع العربية العامة املدخل إىل ا: ينظر ) ٢١(



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

١١٨٠

َثبت : أقول  َ َاملذاكرة يف ألقاب الشعراء( أنه −فيام بعد−َ َ ملجد الدين النشايب ) ُّ
 . ) ٢٢()هـ٦٥٧ت (

  ) . خمطوط−مؤنس الوحيد :  (ثم  
ِهذا جزء من كتاب : أقول َحمارضات األدباء وحماورات الشعراء والبلغاء(ٌ َ ُّ (

َ, فالصحيح أن حيذف ويكتف) هـ٥٠٢ت (ِللراغب األصفهاين  ُْ َ  .باألصلى ُ
 ).املوشى(عىل ) املوشح(, و) ذيل زهر اآلداب(عىل ) ِذيل الآليل(وأخطأ يف تقديمه 

 :النصوص الساقطة: ًثامنا 
َإن النسخة اخلطية  ِمن كتاب َّ ِالورقة(ِ َ َ ًناقصة نقصا واضحا) َ , سواء يف ً

ْ, أو يف وجود نصوص أخرى نصت عليها )٢٣(العبارات واألخبار املبتورة َّ
ْاملصادر ومل ترد يف املطبوع منه  ُ. 

ِوقد وردت يف هناية الطبعة الثانية ِ ِ َ منه زيادات ضمت ستة شعراءْ ْ َّ , أثبتهم َ
َّعبد الستار أمحد فراج عىل أهن َاب , وليس يف املخطوطة م وردوا يف أصل الكتّ

: َّمها عبد الوهاب عزام يف مقدمته, ومها, منهم اثنان كان قد أورداملعتمدة
  .إبراهيم بن العباس الصويل وأبو نواس 

ّومن املناسب أن أشري أىل أن املرحوم الشيخ حممد رضا الشبيبي   ََّ ِ َّ ََ َّ َ ت (ُ
َذكر نص) هـ١٣٨٥ َ حكى «: كتاب املوازنة لآلمدي , وفيه من  ُنقله) ٢٤(ًا جديداَ

 : َّ , وعلق»...أن ابن أيب طاهر :  يف كتابه د بن اجلراحو داوأبو عبد اهللا حممد بن
َّمل يرد يف هذه احلكاية اسم كتاب ابن اجلراح فلعله غري كتاب الورقة ألن كتاب« َ َ َ ّ 

ٍالورقة خال من هذه الرواية َ َ َ«.  
                                                           

 .م ٢٠١٠م , و ٢٠٠٦م , ثم يف دمشق ١٩٨٩حققه شاكر العاشور , بغداد , ) ٢٢(
      …,١٣٤, ٧٨, ١٥تنظر الصفحات ) ٢٣(
 ).اهلامش (٣٠٩مؤرخ العراق ابن الفوطي ص ) ٢٤(



١١٨١ عباس هاين اجلراخ.  د−نظرات نقدية يف كتاب الورقة 
ِوعقب عليه املر ِ بمقال جاء فيه)٢٥(مصطفى جواد. حوم دَّ إن قول «: ٍ

ًيشعر بأنه مل يكن حيسب له كتابا ثانيا ) يف كتابه(اآلمدي  ً واملطبوع من كتاب ...ُ
َالور َّقة يدل عىل أن نسخته ناقصةَ نه وجد أثم ذكر يف هامش الصحيفة التالية , »َّ
ِ تراجم ليست يف النسخة املطبوعة , منها َّست َِ َ  بن العباس بن عبد  اهللاعبد( ْ

َ, وقال )املطلب  .» أجد فرصة فأنرشها من مظاهناِّولعيل«: َ
ُ ذكرها كنت قد رجعت إليها التيَّإن الرتاجم : ُقلت  َّ قبل أن أطلع عىل –ُ ْ

ُ وعلقت عليها بفوائد وخترجيات , باستثناء ترمجة عبد اهللا بن العباس بن −ِمقاله  ّ
الفضل بن صالح بن عيل بن عبد اهللا بن : فيده  حَّعبد املطلب , وأظن أنه يقصد

َالورقة(العباس بن عبد املطلب , وكتاب  َ ني الثاين والثالث خيص شعراء القرن) َ
َّ جده حرب األمة عبد اهللا بن , ال منهم»الفضل«اهلجريني , و  . عباس ّ

ُكام اطلعت  َعىل مقال دَّ ِمن الضائ: إبراهيم السامرائي. َ َّ ع من مجلة من َ
َّ, جملة معهد املصادرامل ِونرش فيه : م ١٩٨٧, ٢ , ج ٣١َّخطوطات العربية , مج َ

َا من كتب مفقودة أو مل تنرش, منها ًنصوص ُ ْ َالورقة«َ َ ٍأربعة نصوص منه ْ, إذ نقل »َ َ
, من دون تعليقات )ه٧٣٤ت (َّ البن النَّجار »ذيل تاريخ بغداد«ْوردت يف كتاب 

َّ, وأخطأ إذ أتم ترمججمأو ترا َّة عيل بن ثابت , ومل ينتبه اىل أن هذه التتمة ال عالقة ْ َّ ّ
 البن  »وفيات األعيان«ورد نصا عن أيب نواس من كتاب ّالبن اجلراح هبا , ثم أ

 .يف سطرين ) هـ٦٨١ت (ِّخلكان 
َ     وحينام كنت أحقق كتاب  َُ ِّ ُ َمعجم الشعراء(ُ َُ ّ عـىل مـصورة −) ه٣٨٤ت (ّللمرزبـاين ) ُّ ُ

ِلغة العربية بدمشقجممع ال ّ رأيت املرزباين ينقل سبع مرات رصاحة من ابن اجلراح −َّ َ ُ َّ ِ َ ُ. 
                                                           

َّجملة املجمع العلمي العراقي , مج ) ٢٥( ِم , وأعيد نرشه بعد وفاته ١٩٥٩ , ٦َ ِ  يف −ه اهللا  رمح–ْ
ُكتاب ٍخاص به اسمه    .٥٤٢ / ١يف الرتاث العريب : ِ
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َّث عثرت عىل شعراء آخرين نصتِوأثناء تنقريي يف كتب الرتا َ ُ ُ بعض ِ
ِورودهم يف الكتاب نفسهاملصادر عىل  ِ ِِ ِ ْ ُِ ْ يف كتابه ) ه٧٦٤ت (ُّ, فهذا الصفدي ُ

ُ, ينقل منه مرات)يف بالوفياتالوا( , بعض هذه النقول واردة يف املطبوعثار, وُ كُ
ّنه أحيانا ال يذكر ابن اجلراحأّخر يف القسم الساقط منه,  إال وبعضها اآل َ , بل كان ً

ْهيمل ذكر املرزباين أيضا وهو ينقل من كتابيهام ِ ًِ ّ َ ْ! 
الوزراء : ( يف )ه٣٣١ت (اجلهشياري :  عن مؤلفني آخرين, هم ًالفض
ِ, ومل يرش)ّوالكتاب ً إليه رصاحة, والصويل ُ َأشعار أوالد اخللف(يف ) هـ٣٣٥ت (ِ َ ) اءُ

ت (, وأبو الفرج األصفهاين »ربيع األبرار«يف ) هـ٥٣٨ت ( , والزخمرشي 
, ّالذي نقل منه أربع مرات ,»الفهرست«, وابن النديم يف )األغاين(يف ) هـ٣٥٦

 :ات, واملرزباين يفَّمنه ثالث مرَ, الذي نقل ) نةاملواز: (يف ) هـ٣٨٠ت(واآلمدي 
َمعجم الشعراء( َُ : , و)ديوان املعاين: (يف) ه٣٩٢ت (أبو هالل العسكري : , و)ُّ

: يف) هـ٤٣٦ت (ملرتىض الرشيف ا: , و)خاص اخلاص: (يف) ه٤٢٩ت (الثعالبي 
ابن سعد اخلري : , و)املثلث(يف كتابه ) هـ٥٢١(ويس ِّابن السيد البطلي: , و)أماليه( 

ت (دي ّعيل بن ظافر األز:, و)القرط عىل الكامل(يف ) هـ٥٧١ت (البلنيس 
: و) ذيل تاريخ بغداد: ( يف) هـ٦٤٣ت (ابن النجار : , و)بدائع البدائه(يف ) هـ٦١٣

يف ) ه ٦٦٠ت (, و ابن العديم )تاريخ مدينة دمشق: (يف ) هـ٥٧١ت(ابن عساكر 
َنساء اخللفاء«يف ) هـ٦٧٤ت (اعي ّ وابن الس,»بغية الطلب« َ ت (خلكان ابن : , و»ُ

يف ) هـ٧٦٢ت (ليج العالمة مغلطاي بن ق: , و)وفيات األعيان: (يف ) هـ٦٨١
َمعجم الشعراء«: هوامشه عىل  َُ ّ للمرزباين, و»ُّ الوايف ( :يف) هـ٧٦٤ت(الصفدي :ِ

 )  . نسمة السحر: ( يف) هـ١١٢١ت ( , والرشيف الصنعاين)بالوفيات
َ أن أمجع و−  بعد ذلك−ُورأيت  َ ْ َ َأحقق النصْ ِّ َ َوص الساقطة من خمطوطة الكتابُ َّ َ ,



١١٨٣ عباس هاين اجلراخ.  د−نظرات نقدية يف كتاب الورقة 
ا َنص) ٨٧( عىل− بعون اهللا −ُ حتى عثرت , يف املظان املختلفةّبالتقيص والتنقريعرب 

ِمن أصل الكتاب َ ِ ْ, وإن التي ذكرها املرحومان عزام وفراجضمنها النصوص الستة , ِ
َّدت كثريا عىل النص األولِز ِّ ًْ  .ِّ النص الثالث , مع زيادة واضحة عىلُ

ُ, وضبطناه م٢٠٠٨يف آب سنة ) الورقة(ق كتاب وقد انتهينَا من حتقي
َّبالشكل التام , وخرجنا نصوصه , وزدنا عليه فوائد مهمة مل ترد يف ا ُ ِّ ِ ِ ملظان التي ّ

ْنرشت النصوص فيها َ ِ , الشعر إىل جانب القطعة أو النتفة, وأثبتنا بحور ُ
َّ الضبط والتصحيفات سواء يف نرشته السابقة أم َّوصححنا ما ورد من أخطاء يف

ُيف الواردة يف املصادر األخرى املعتمدة, وأثبتنا ما تلقطناه من نصوصه ّ  املفقودة ُ
 .»َّتتمة اليتيمة«ٍيف موضع خاص بعنوان 

ّواحلمد هللاِ رب العاملني ُ. 
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 ُاملصادر واملراجع
 .م١٩٧٩, , بريوت٤, ط , مطبعة كوستوتسوماس)هـ١٣٧٦ت  (خري الدين الزركيل:األعالم −
, إعداد وحتقيق إيفلني فريد يارد , )هـ٤٢١ت (منصور بن احلسني اآليب أبو سعد : األنس والعرس −

 .م١٩٩٩, دمشق ,١دار النمري للطباعة والنرش والتوزيع , ط
ّ عيل بن ظافر األزدي : بدائع البدائه− راهيم , القاهرة , حتقيق حممد أبو الفضل إب)هـ٦١٣ت (ّ

 .م١٩٧٠,
 .م١٩٨٨, , حتقيق سهيل زكار, دمشق)هـ ٦٦٠ت ( م ابن العدي: بغية الطلب يف تاريخ حلب −
, حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم , دار ) هـ٣١٠ت (ّحممد بن جرير الطربي : ّريخ الطربيات −

 .م ١٩٧٩املعارف , القاهرة , 
َّتاريخ مدينة السالم بغداد − ّ, حققه وضبط نصه )هـ٤٦٣ت (ن عيل اخلطيب البغدادي أمحد ب: َِ َُ ّوعلق ّ

ّبشار عواد معروف. عليه د  .م٢٠٠١/هـ١٤٢٢ّ الغرب اإلسالمي , , دارّ
, , دار املعرفة) هـ٦١٦ت (العكربي ًاملنسوب ومها أليب البقاء : التبيان يف رشح ديوان املتنبي −

 .هـ١٣٩١بريوت ,
, الرياض , , ترتيب محد اجلارس) هـ٣٠٠ت نحو ( ّ زكريا اهلجري هارون بن: التعليقات والنوادر −

 .م ١٩٩٣/  هـ ١٤١٣
ّار القريش الزبريي ّلزبري بن بك: مجهرة نسب قريش وأخبارها − ُّ ّ, حققه وقدم له وصنع )هـ٢٥٦ت (ّ ُ ّ

َتتمته وأثبت فهارسه الدكتور عباس هاين ُ ّ اجلراخ, دار الكتب العلميةّ  .م ٢٠١٠, , بريوتَّ
ت ( ّأبو حممد عبد اهللا بن حممد العبد لكاين : محاسة الظرفاء من أشعار املحدثني والقدماء −

 .م ١٩٧٣حممد جبار املعيبد , بغداد , . , حتقيق د)هـ٤٣١
ِّالدر الثمني يف أسامء املصنفني − َ, حققه وعلق )هـ ٦٧٤ت ( ّعروف بابن الساعي عيل بن أنجب امل:ُُّ َّ ُ َّ

/ هـ ١٤٣٠, , تونسّسعيد حنيش , دار الغرب اإلسالميبني و حممد ِعليه أمحد شوقي بن
 . م ٢٠٠٩

ّ ; عيل بن حممد العلوي الكويفّديوان احلامين − ّ , بريوت عرجي, دار صادرألحممد حسني ا. د, حتقيق ّ
 .م١٩٩٨, 

قاهرة , ّ, مكتبة القديس , ال)هـ٣٩٥ت نحو (ّأبو هالل احلسن بن عبد اهللا العسكري : ديوان املعاين −
 .هـ١٣٥٠

, دار , حتقيق مصطفى عبد القادر عطا) ـه٦٤٣ت (بن النجار حممد بن حممود : ذيل تأريخ بغداد −
 .م١٩٩٧/ هـ ١٤١٧ّالكتب العلمية , بريوت 



١١٨٥ عباس هاين اجلراخ.  د−نظرات نقدية يف كتاب الورقة 
ْشذرات الذهب يف أخبار من ذهب − , ّ, مكتبة القديس)هـ١٠٨٩ت (ّبيل ّعبد احلي بن العامد احلن: َ

 .هـ١٣٥٠القاهرة , 
 .م ١٩٤٤/  هـ ١٣٦٣ّ, دار الكتب املرصية , القاهرة , ُيوان زهري بن أيب سلمىرشح د −
ُمجعه وحققه دشعر أيب سعد املخزومي,  − ُ ّرزوق فرج رزوق , مطبعة اإليامن , بغداد , . ََّ  .م ١٩٧١ّ
 .ت . , درت, املجمع العلمي العريب بدمشقعبد الكريم األش. صنعة دشعر دعبل بن عيل اخلزاعي,  −
  .م١٩٨٧,, مكتبة النهضة العربية, بريوت, عامل الكتبيونس السامرائي .د: شعراء عباسيون −
َالشعر والشعراء − َ , حتقيق أمحد حممد شاكر , دار ) هـ٢٧٦ت (ّعبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري : ُّ

 .هـ١٣٦٤املعارف , القاهرة , 
, دار املعارف , مد أبو الفضل إبراهيم, حتقيق حمعريب بن سعد القرطبي: صلة تاريخ الطربي −

 .م ١٩٨٢القاهرة , 
قحطان رشيد . , حتقيق د) هـ٤٢٩ت ( ّعبد امللك بن حممد الثعالبي : غرر البالغة يف النظم والنثر −

 .م ١٩٨٨صالح , دار الشؤون الثقافية العامة , بغداد , 
 .م ١٩٤٧, , بريوتع دار رحياين, مطابيوسف أسعد داغر: فهارس املكتبة العربية يف اخلافقني −
 .م١٩٧١ ,, حتقيق رضا جتدد, طهران)هـ٣٨٥ت نحو (حممد بن إسحاق الوراق النديم : الفهرست −
ّحممد بن شاكر الكتبي  : فوات الوفيات والذيل عليها − إحسان عباس , دار . , حتقيق د) هـ٧٦٤ت (َّ

 .م١٩٧٤صادر, بريوت , 
, حتقيق عبد احلميد العلوجي وحممد مجيل ) هـ ١٣٨٩ت ( اد مصطفى جو. د:  يف الرتاث العريب−

 .م ١٩٧٥شلش , بغداد , 
, ٢م , ط ٢٠٠٢فية العامة , بغداد,  ,دار الشؤون الثقا١عباس هاين اجلراخ , ط : يف نقد التحقيق −

 .م ٢٠٠٦دار الينابيع , دمشق , 
قحطان رشيد صالح , بغداد , . يق د, حتق) هـ٤٢٩ت ( ّعبد امللك بن حممد الثعالبي : لباب اآلداب −

 .م ١٩٨٨دار الشؤون الثقافية العامة , 
َاملذاكرة يف ألقاب الشعراء − َ ُّ ربيل املعروف بمجد الدين النشايب إلأسعد بن إبراهيم الشيباين ا: ُ

, حتقيق شاكر العاشور , دار الشؤون الثقافية العامة , بغداد , ) هـ٦٥٧ت (الكاتب 
 .م١٩٨٩

ّإحسان عباس , دار الغرب اإلسالمي , . , حتقيق د) هـ٦٢٦ت (ياقوت احلموي : دباءمعجم األ − ّ
 .م ١٩٩٣بريوت , 
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َمعجم الشعراء − َُ ّ, حتقيق وتتمة ) هـ٣٨٤ت(أبو عبد اهللا حممد بن عمران بن موسى املرزباين : ُّ
 .م٢٠١٠الدكتور عباس هاين اجلراخ ,  دار الكتب العلمية , بريوت , 

 .م ١٩٩٠عبد اجلبار عبد الرمحن , جامعة البرصة , . د: ىل املراجع العربية العامةاملدخل إ −
َمن اسمه عمرو من الشعراء − ْ ُ ََ َ عبد العزيز بن . , حتقيق د)هـ٢٩٦ت ( د بن اجلراح وحممد بن داو: ُُّ

 .م١٩٩١نارص املانع , مكتبة اخلانجي , القاهرة ,
َمن اسمه عمرو من الشعراء − ْ ُ ََ َ . حمسن غياض ود. , حتقيق د)هـ٢٩٦ت ( د بن اجلراح ومد بن داوحم: ُُّ

 .م١٩٩٩, وك, دار الشؤون الثقافية العامة, بغدادمصطفى عبد اللطيف جياو
, دار الفكر, )هـ١٣٣٩ت (سامعيل باشا البغدادي إ: ; أسامء املؤلفني وآثار املصنفني ّهدية العارفني −

 .م ١٩٨٢/هـ١٤٠٢بريوت ,
, أجزاء متفرقة , بتحقيق عدد من املحققني )هـ٧٦٤ت (ّخليل بن أيبك الصفدي : اتالوايف بالوفي −

 .  بريوت−العرب واملستعربني , فيسبادن 
َّالوزراء والكتاب − َ, حققه ووضع فهارسه مصطفى ) هـ٣٣١ت ( ّحممد بن عبدوس اجلهشياري : ُ َُّ ُ

َالسقا وإبراهيم األبياري وعبد احلفيظ شلبي , مصطفى الب ّ ايب احللبي وأوالده , القاهرة َّ
 .م ١٩٣٨/ هـ ١٣٥٧,

ّعيل بن عبد العزيز اجلرجاين : الوساطة بني املتنبي وخصومه − , حتقيق ورشح حممد )  هـ٣٩٦ت(ّ
 .م١٩٦٦ّأبو الفضل إبراهيم , عيسى البايب احللبي , القاهرة , 

, ) هـ٦٨١ت (عروف بابن خلكان أبو العباس أمحد بن حممد امل: وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان −
 .م١٩٦٤إحسان عباس , دار الثقافة , بريوت , . حتقيق د

 :الدوريات 
َمن اسمه عمرو من الشعراء «) : م٢٠٠٠/هـ١٤٢١ ( ٣٦, س ٤ −٣ , وج٢−١ , جالعرب − ْ ُ ََ ُُّ َ
 .ّعباس هاين اجلراخ : »بني نرشتني) هـ٢٩٦ت ( اجلراح البن

َّجملة جممع اللغة العربية − م ; قراءة يف كتاب ٢٠٠٥/ هـ ١٤٢٦ , ٣ , اجلزء ٨٠, مج  بدمشقَ
َن اسمه عمرو من الشعراءَم« ْ َُ ُُّ  .َّعزة حسن . د : »َ

َّجملة معهد املخطوطات العربية − َّ ِمن الضائع من مجلة من املصادر : م ١٩٨٧ , ٢ , ج ٣١ , مج َ َِّ َ
 .إبراهيم السامرائي . د: 

 ., مجع وحتقيق أمحد جاسم النجديجأشعار صاحب الزن: م١٩٧٥, ٣, ع ٣ , مج املورد −
ِاملورد − َطبقات الشعراء «ٌ; نصوص من كتاب م١٩٧٧/هـ١٣٩٧ , العدد الثاين ,٦ , مج َ َ ُّ« 

ِلدعبل اخلزاعي ِ  .حممد جبار املعيبد . د: ِ



  ١١٨٧

 
 

 
 البن كيسان )رشح القصائد السبع(قراءة يف 

 املنشور يف جملة جممع اللغة العربية بدمشق
  ]٤اجلزء / ٧٦ [املجلد

 الدكتور حممد حسني آل ياسني: حتقيق
 

 )∗( ّخري اهللا الرشيف. أ
ُعرضت يف أثناء قراءة مانرش من رشح القصائد السبع أليب احلسن بن كيسان  ْ

 آل ياسني يف اجلزء الرابع من املجلد السادس بتحقيق الدكتور حممد حسني
  :وهي )١(والسبعني من جملة املجمع مواضع فيها مقال

ًأثر فيه احلب مرانا فصار بمنزلة :(قوله): ٢−١(, السطر )٧٧٢(الصفحة−١ َِّ ُّ
 ., ومل ترد إشارة إىل هذا اللفظ يف حاشية التحقيق)ًمرارا(, لعل الصواب)ِالقدر
َّوصلت إىل اللهو هبا لغريت (:قوله): ٨( السطر − ِ ِ ّ ِلع: (, لعل الصواب)ُ , )يِّزِ

 .مرتني يف رشح البيت التايل) ّلعزي(وقد جاءت 
 ,)تكتمون ويكون تعلنون: (قوله): ١(, السطر )٧٧٣(  الصفحة−٢

 ١/١٣٠َبالغيبة, وجاء يف رشح ابن النحاس ) يعلنون(و) يكتمون: (الصواب
َويروى« ُّيرسون, فمن روى: ُ ِ َيرسون, فيجوز أن يكون معناه عنده: ُ ُُّ يكتمون, : ِ

ِيظهرون: وجيوز أن يكون معناه  .»وهو من األضداد. ُ
                                                           

 .باحث يف اللغة والرتاث من سورية) ∗(
 .َّومل يتيرس نرشه يف ذلك الوقت.م, ٢٠٠١ُكتب هذا املقال سنة ) ١(



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

١١٨٨

ٍّملا خيافون يف عاقبة ذلك من مولدهم: (قوله): ٦( السطر − ََ , لعل )ِ
َمن يطلبهم ثأرا ملقتيل: , أي)من يريدهم: (الصواب َ ً ََ. 
َّيريد خف: (قوله): ١(, السطر )٧٨٣( الصفحة −٣ ِة الروح والذكاءِ َّ َِ( ,

َالذكاء: (الصواب َّ.( 
ُعىل موطن خيشى الفتى عنده : (قوله): ١(, السطر )٧٩١( الصفحة −٤ َ ِ ِ َ
 ).ٍموطن: (, الصواب)َّالردى
ِويأتيك باألخبار من مل تزود: (قول طرفة): ٦(السطر  − ِّ َْ ُ َ روي أن النبي    ) َ
ديث حسن لغريه, أخرجه أحـمد َه اخلرب, وهو حـد به إذا اسرتاثـ كان يستشه

 من طبعة مؤسسة الرسالة, وخترجيه ٤٠/٢٤= )٢٤٠٢٣(رقم ـيف املسند ب
ّمفصل ثمة, واحلافظ عبد الغني املقديس يف  , ٥٤ص» أحاديث الشعر«ّ

ُفيستحسن إثبات ذلك يف حاشية التحقيق َ َ ُ. 
ُوالتبعديني من : (, قول امرئ القيس)٤(, السطر )٧٩٣( الصفحة −٥
ِجناك ِ املعللَ يف نسخة األعلم ) املعلل(, ضبط األستاذ حممد أبو الفضل إبراهيم )َّ

بكرس الالم املشددة, وهذا يوافق كالم ابن ) ١٢(الشنتمري من الديوان ص
, والتربيزي ١١٩, وابن النحاس ص٣٨كيسان التايل للبيت, وابن األنباري ص

 أبو احلسن بن وزعم«: َوقال ابن النحاس بعد تقديمه رواية الكرس. ٤٣ص
ِّكيسان أنه يروى املعلل, بفتح الالم األوىل, ومعناه الذي علل بالطيب, من  َّ ُ َ ُ

َالعلل, وهو الرشب الثاين وما بعده َ«. 
ُّمثل الشوكة حتك به املرأة : (, قوله)١٦(, السطر)٧٩٤( الصفحة −٦

ُرأسها ويصلح شعرها عىل أحال املحقق يف ما نقله هنا من كالم ابن كيسان ). َ
ويصلح «: رشحي ابن النحاس والتربيزي, وقد خال رشح ابن النحاس من قوله

ً, وخلت منه أيضا طبعات ثالث وقفت عليهن من رشح التربيزي عىل »شعرها
مثل الشوكة يصلح هبا شعر «: القصائد العرش, فجاءت العبارة يف هذه الطبعات



 خري اهللا الرشيف. أ –قراءة يف رشح املعلقات 
  

١١٨٩

ي الدين عبد احلميد رمحه ي, ومل يتيرس يل الوقوف عىل طبعة الشيخ حممد حم»املرأة
 .اهللا, فال أدري كيف جاء فيها النص

ِمنارة ممسى راهب متبتل: (قول امرئ القيس): ٢(, السطر)٧٩٥( الصفحة −٧ ِّ َ َُ ُ ٍ َ (
بالضم, وهو بالضم عند ابن النحاس يف الطبعة املنقول عنها, وكذا ) ُممسى: (الصواب

 ).٦( وتكرر اخلطأ يف السطر رقم .مسى: , وانظر القاموس املحيط)١٧(يف الديوان ص
بأرجائها : (قول امرئ القيس): ١٢(, السطر )٧٩٦( الصفحة −٨

ِالقصوى أنابيش عنصل ِ ُ ُ ِعنْصل: (, الصواب)ُ ُ , وهو عليالصواب يف السطرين )ُ
 .٢٦, وعند ابن النحاس, ويف الديوان ص)١٦, ١٤(

 :أنشد بيت عبيد اهللا بن احلر): ٥(, السطر)٧٩٨( الصفحة −٩
ــا ــا يف ديارن ــا تلمــم بن ْمتــى تأتن ِ ُ 

 

ـــأجج  ـــارا ت ـــا جـــزال ون ُجتـــد حطب َّ ًَ ً ًَ ْ ْ 
 

قاهلا وهـو يف حـبس مـصعب بـن الـزبري يف الكوفـة, وقـد عزاهـا بتاممهـا إىل 
 :ًأليب سعيد السكري بعد أن أورد منها أبياتا هي) اللصوص(كتاب 

ـــإنام ـــي ف ـــه صـــربا عط ـــول ل َّأق ً 
 

ًهو الـسجن حتـى جيعـل اهللاُ خمرجـا  َ ُ 
ـــزبري كرهيـــة  ـــن ال ـــا ب ـــة ي ٍومنزل ٍُّ َ 

 

ُشددت هلـا مـن آخـر الليـل أرسجـا  َ ُ 
ٍلفتيــان صــدق فــوق جــرد كأهنــا  ُ ٍ 

 

ـــا املاســـخي وســـحجا  ـــداح براه َّق ٌَ ُّ ِ ِ 
 ٍإذا خرجوا من غمرة رجعـوا هلـا 

 

َّبأســـيافهم والطعـــن حتـــى تفرجـــا  َ ََّ ِ 
  بنــا يف ديارنــاْممــُمتــى تأتنــا تل 

 

ـــ  ـــا جـــزال ون ًجتـــد حطب ْ َ ًَ َ ّارا تأججـــاْ ً 
 .وهو نص عىل أن القوايف بالنصب 

ُالذي يصمد: (قوله): ١١(السطر  − َ َ ُيصمد: (, الصواب)ُ َ ْ ُ.( 
اإلصابة يف متييز أسامء : (قوله): ١٢(, السطر )٧٩٩( الصفحة −١٠
 .أسامء: إسقاط كلمة: , الصواب)الصحابة
 ).العقيقي: (, الصواب)نجيب عفيفي: (قوله): ١٨(, السطر)٨٠٤( الصفحة −١١



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

١١٩٠

 :املراجعا
 .خري اهللا الرشيف: عبد الغني املقديس; حتقيق/ أحاديث الشعر −
 .عبد املعني امللوحي: مجع وحتقيق/ شعار اللصوص وأخبارهم −
 .عبد السالم حممد هارون: البغدادي; حتقيق ورشح/ خزانة األدب ولب لباب لسان العرب −

 .ل إبراهيمأبو الفضحممد : حتقيق/ ديوان امرئ القيس − 
 .أمحد اخلراط. د: املالقي; حتقيق/ رصف املباين يف رشح حروف املعاين − 
حاتم صالح الضامن, اعتنى به . د: ابن األنباري; حتقيق/ الزاهر يف معاين كلامت الناس − 

 .عز الدين البدوي النجار
 .حسن هنداوي. د: ابن جني; دراسة وحتقيق/  رس صناعة اإلعراب −
 .حممد عيل سلطاين. د: ابن السريايف; حققه وقدم له/ ت سيبويه رشح أبيا −

 .أمحد خطاب: ابن النحاس; حتقيق/ رشح القصائد التسع املشهورات − 
 .فخر الدين قباوة. د: اخلطيب التربيزي; حتقيق/  رشح القصائد العرش −

 .دمشقي السلفيحممد منري ال: اخلطيب التربيزي; تصحيح وضبط وتعليق/ رشح القصائد العرش − 
: حممد اخلرض حسني, إعداد وضبط: اخلطيب التربيزي; تعليقات/  رشح القصائد العرش −

 .عيل الرضا احلسيني
 . مكتبة املتنبي−ابن يعيش/ رشح املفصل −

 .عبد الرمحن العثيمني. د: اخلوارزمي; حتقيق/ رشح املفصل يف صنعة اإلعراب املوسوم بالتخمري − 
 .نوري محودي القييس. د: دراسة وحتقيق/  شعراء أمويون −
 . مؤسسة الرسالة−الفريوزابادي/  املحيطس القامو −

 .عبد السالم حممد هارون: حتقيق ورشح/ ب سيبويهتاك − 
 . دار صادر−ابن منظور/لسان العرب − 
 .شعيب األرناؤوط وآخرين: أمحد بن حنبل; حتقيق وختريج وتعليق/ املسند − 
     .حممد عبد اخلالق عضيمة: د; حتقيقاملرب/ املقتضب − 



  

 
 
 

 أنباء جممعية وثقافية
  

 الكتب واملجالت املهداة
 إىل مكتبة جممع اللغة العربية

 ٢٠١١يف الرُّبعني الثاين والثالث من عام 
           

  )*(ماجد الفندي. أ                

  

  الكتب العربية - أ  
 

 .م٢٠٠٤ابراهيم فاعور الرشعة, عامن, .د: م١٩٥٨االحتاد العريب عام  −
جمموعــة بــاحثني, عــامن  –نــدوة : االجتامعيــة واالقتصــادية املعــارصة األحــوال −

 .م١٩٨٤
 .مؤسسة آل البيت األردن: اسرتاتيجية االستثامر يف املصارف اإلسالمية −
أمحـد الطـاهري, إشـبيليا للنرشـ والدراسـات, دمشـق, .د: األندلس يف عرص بني عبـاد − 

 .م٢٠٠٩
                                                           

  .إجازة يف املكتبات من جامعة دمشق  )*(



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

  

ــثامين − ــد الع ــي األردن يف العه ــاريخ رشق ــو الشــعر, عــامن, .د: ت ــد غســان أب هن
 .م٢٠٠١

 .م١٩٨٩جمموعة باحثني, مؤسسة آل البيت األردن, : الرتبية اإلسالمية −
 .١٩٩٨عصام املوسى, عامن, .د: م١٩٧٠ – ١٩٢٠تطور الصحافة األردنية  −
 .م٢٠٠٦حممد راكان الدغمي, عامن, .د: تطور قانون الزكاة يف األردن −
صـــالح حصـــاونة, عـــامن, .د: يف ميـــادين التنميـــة التعـــاون األردين اخلليجـــي −

 .م١٩٩١
تــوارد املعــاين الرصــفية عــىل أبنيــة األســامء مــع دراســة تطبيقيــة عــىل مقامــات  −

 .٢٠١١حممود احلسن, دار البينة, دمشق, .د :احلريري
جمموعـة بـاحثني, عـامن, : خطة االستثامر يف البنـوك اإلسـالمية اجلوانـب التطبيقيـة −

 .م١٩٨٧
مؤسسـة آل البيـت, عـامن, املـوجز يف الرتبيـة اإلسـالمية, : ت إسالمية معارصةدراسا − 

 .م١٩٩٥
 .م٢٠١٠حممود السيد, وزارة الثقافة بدمشق, .د: دراسات تربوية −
عـيل مفلـح حمافظـة, األردن, دار سـندباد : دراسات يف تـاريخ األردن املعـارص −

 .م٢٠١٠للنرش, 
وي السـامرائي, لنـدن, دار احلكمـة, صباح عـال.د: دراسات يف النحو القرآين −

 .م٢٠١٠



بعني الثاين والثالث من عام   ٢٠١١الكتب واملجالت املهداة يف الرُّ
  

: دليــل فهــارس املخطوطــات يف املجمــع امللكــي لبحــوث احلضــارة اإلســالمية −
 .م١٩٨٦نارص الدين األسد, عامن, .د
: دليــل فهــارس املخطوطــات يف املجمــع امللكــي لبحــوث احلضــارة اإلســالمية −

 .١٩٩١جمموعة باحثني, عامن, 
 .م١٩٩٤جمموعة باحثني, عامن, : ي يف اإلسالمالزكاة والتكافل االجتامع −
ــاريخ − ــن الت ــارس للنرشــ : شخصــيات م ــح حمافظــة, األردن, دار الف عــيل مفل

 .م٢٠٠٩والتوزيع 
مؤسسة آل البيـت, : م١٩٥١ − ١٨٢صور من حياة جاللة امللك عبد اهللا بن احلسني  − 

 .عامن
مؤسسـة آل البيـت :  ميالظروف االجتامعية واالقتصـادية املعـارصة يف العـامل اإلسـال − 

  .األردن
عـيل مفلـح حمافظـة, األردن, دار الرشـوق للنرشـ والتوزيـع : العرب والعامل املعـارص − 

 .م٢٠٠٩
 .م٢٠١٠عامن األردن, : عيل حمافظة مؤرخًا ومفكراً  −
 .م١٩٩٦فتحي حسن ملكاوي, .د: العطاء الفكري للشيخ حممد الغزايل −
زينـب اخلضـريي, دار النتنـوير, بـريوت, .د: فلسفة التاريخ عنـد ابـن خلـدون −

 .م٢٠٠٩
 .م١٩٨٦نارص الدين األسد, عامن, .د: الفهارس التحليلية للرتبية اإلسالمية −



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

  

 .م٢٠١٠حممود السيد, وزارة الثقافة بدمشق, .د: يف قضايا التعريب −
عليــان عبــد الفتــاح اجلــالودي, عــامن, : م١٩١٨ – ١٨٦٤قضــاء عجلــون  −

 .م١٩٩٩
حممـود احلسـن, دار . د: وم والتعـدي يف النحـو والرصـف والداللـةقضايا اللـز −

 .٢٠١١البينة, دمشق, 
 .١٩٨٥جمموعة باحثني, عامن, : كتاب املؤمتر السنوي الرابع −
 .م٢٠١٠حممود السيد, وزارة الثقافة بدمشق, .د: اللغة العربية واقعًا وارتقاءً  −
ملهـدي عيـد الرواحنيـة, عـامن, ا: مدونة النصوص اجلغرافّيـة ملـدن األردن وقـراه − 

 .م٢٠٠٧
جمموعـة بـاحثني, عـامن  –نـدوة : : مشكالت البحـث يف االقتصـاد اإلسـالمي −

 .م١٩٨٦
حممـد عبـدو فلفـل, دمشـق دار العصـامء, .د: معامل التفكـري يف اجلملـة عنـد سـيبويه − 

 .م٢٠١٠
العـراب منـري الـذيب, دمشـق, دار .أ: معجم أسامء املدن والقرى يف بالد الشام −

 .م٢٠١٠ودار نور, 
حممـد عبـد القـادر .د: منذ الفتح اإلسـالمي حتـى هنايـة القـرن الرابـع اهلجـري −

 .م١٩٩٢خريسات, عامن, 
 



بعني الثاين والثالث من عام   ٢٠١١الكتب واملجالت املهداة يف الرُّ
  

 
 
 

 املجالت العربية  −  أ
  (*)ماجد الفندي. أ  

  

سنة  العدد اسم املجلة
 اإلصدار

 املصدر

−١١٧٧−١١٧٦−١١٧٥ األسبوع األديب  −
١١٨٠−١١٧٩−١١٧٨−
١١٨٣−١١٨٢−١١٨١−
١١٨٦−١١٨٥−١١٨٤ 

 سورية ٢٠٠٩

 سورية ٢٠٠٩ /٧٣/العدد / ١٨/السنة  بناة األجيال −
 سورية ٢٠٠٩ ٧٠−٦٩−٦٨−٦٧ احلياة املرسحية −
 سورية ٢٠٠٩ ١٠٦−١٠٥ دراسات تارخيية −
 سورية  ٢٠٠٩ ١٢٤ عامل الذرة  −
 سورية ٢٠٠٩ ١٢− ١٠− ٩/العدد /٧٩/السنة  الضاد −
جملــــة جامعــــة دمشــــق  −

 لزراعية للعلوم ا
 سورية  ٢٠٠٩ /١/العدد / ٢٥/جملد 

                                                           

  .إجازة يف املكتبات من جامعة دمشق  )*(
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جملة جامعة دمشق للعلوم
 الرتبوية 

 سورية٢٠٠٩ /٢−١/العدد/٢٥/جملد

جملة جامعة دمشق للعلوم
 اهلندسية 

 سورية١/٢٠٠٩/العدد/٢٥/جملد

جملة جامعة دمشق للعلوم
 األساسية 

 سورية٢/٢٠٠٨/العدد/٢٤/جملد

لعلومجملة جامعة دمشق ل
االقتصادية والقانونية

 سورية١/٢٠٠٩/العدد/٢٥/جملد

جملة جامعة دمشق للعلوم
االقتصادية والقانونية

 سورية٢٠٠٨ /٢−١/العدد/٢٤/جملد

−٢٨٧/العـــدد/٤٧/الســـنةاملجلة البطريركية
٢٨٨/

 سورية٢٠٠٩

 سورية١٦٢/٢٠٠٩/العدد املهندس العريب
−٥٥٠/العـــدد/٤٨/الســـنة املعرفة

٥٥١/
 سورية٢٠٠٩

−٤٦٤/العـــدد/٣٩/الســـنة املوقف األديب 
٤٦٥/

 سورية٢٠٠٩

−٢٢−٢١−٢٠−١٩−١٨ أقالم جديدة
٢٧−٢٦−٢٥−٢٤−٢٣−
٣٠−٢٩−٢٨

٢٠٠٨−
٢٠٠٩ 

 )∗(األردن

                                                           

صلت هذه املجالت إىل املجمع يف حينها, ولكن كانت املجلة فيام مىض تصدر متأخرة و) ∗(
دة, وسوف نتالىف تكرار ذلك يف املستقبل  .عن مواعيدها املحدَّ
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−٤١−٤٠/العـدد / ٤/السنة  العربية 
٤٦−٤٥−٤٤−٤٣−٤٢/ 

 اإلمارات ٢٠٠٩

 تركيا ٢٠٠٩ /٧٩/ النرشة اإلخبارية 
 السعودية ٢٠١٠ /١/العدد/ ٦٥السنة م والعمرة  احلج

 السعودية ٢٠٠٨ / ١/العدد / ٣٠/جملد  عامل الكتب 
 السعودية ٢٠١٠ ٣٩٦−٣٩٥ املجلة العربية 

جملة البحوث والدراسات 
 القرآنية 

 السعودية ٢٠٠٨ / ٥/العدد / ٣/السنة 

 الكويت  ٢٠٠٩ ٣٧٤−٣٧٣ البيان 
 لبنان ٢٠٠٩ ٧٩ الدراسات الفلسطينية 

 مرص  ٢٠٠٩ ٥٢−٥١ جملة كلية دار العلوم 
 املغرب  ٢٠٠٨ ٦٢ اللسان العريب 

 اهلند ٢٠٠٩ / ١٢/العدد / ٤١/جملد  صوت األمة 
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  :النشرة االجنبية
 )∗(ربى المعدني

  

Books: 
- The Huanchback of Notre Dame/ Victor Hugo. 
- Rich Man, Poor Man/ Irwin Shaw. 
- La corruptrice. 
- C'est la vie qui triomphe/ A. Charov. 
- L'Ice Berg/ Arnand de Borchgrave & Robert Moss. 
- La Guerre d'Israël/ Julien Besançon. 
- Guy de Maupassant. 
- Israël et Les Arabes/ Eric Rouleau. 
 

 Periodicals: 
- The Muslim World, Vol.99, N. 2 (2009). 
- Suhayl: Journal for the History of the Exact and Natural 

Sciences in Islamic Civilisation, Vol.8 (2008). 
- The Islamic Quarterly, Vol.52, issue 4 (2008). 
- Koreana, Vol. 17, N.1, (2009).    
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  والثمانين لمجلد السادسل العامة رسافهال
  

   :ابتّ أسماء الكُ فهرس  -أ
  
  ١٠٩٣    إبراهيم مّناد. د
  ٤١٩   أمحد حالو. د
 ٨٣     أمحد دمهان. د
  ٤٩٧   أمحد صوان. د
   ٥٨٣   أمحد عبد القادر. د
  ٩٥٥   أمحد عزوز. د
 ١٠٤٧    أمحد العالونة. أ
  ١٨٥   أمحد علي حممد. د
 ٦٩٣، ٣٦٣، ٤١  أمحد حممد قّدور. د
  ٧٩٥   أمني يوسف عودة. د
  ٨٨٧   جوزيف كالس. د
  ١١٨٧    خري اهللا الّشريف. أ
  ١٠٢٩    السعيد السيد عبادة. د
  ٤٦٩   مسري معلوف. د
  ٢١٩   ضياء الدين القالش. د
  ١١٦٧    عباس هاين اجلرَّاخ. د
   ٨٦٥، ٥٤١، ٢٥١  عبد اإلله نبهان. د
  ٩٧٥، ١١٣   عبد الكايف املرعب. د
  ٢٦٣   الكرمي األشرت عبد. د



 

  ٤٣٩، ٩٥     خضري اهلادي عبد.د
  ٥٥٣   عمر الدقاق. د
  ٢٤٣   عمر شابسيغ. د
  ٨٤٥   عيسى بن سديرة. د
 ٦٦٧   عيسى العاكوب. د
  ٣٣٩   لبانة مشوح. د
  ١١٢٧، ٢١   مازن املبارك. د
  ٢٠١   ماهر كّباش. د
  ٨٢٣   حممد األمني بو علي. د
  ١٥٥   حممد األمني خالدي. د
 ٦٣     السيحممد ب. د
 ١١٤٧، ٣٨٩   رضوان الدايةحممد . د
  ١٠٠٣    حممد عبدو فلفل. د
  ١٣٩   حممد علي حممود. د
   ٩٢٥، ٣١٣، ٧    حممود السيد. د
  ٩٠٩   مسعود عامر. د
  ١١٢١، ٨٦١، ٥٣٩، ٢٣٧  مكي احلسين. د
 ١١٣٥، ٦٤٥، ٢٣٩   ممدوح خسارة. د
  ٧١٣   منار عبد اهلادي. د
 ١٠٦٧    منرية حممد فاعور. د
  ٥١٥   ناصر اجلباعي. أ
  ٥٧١، ٢٧٣   نزيه كسييب. د
  ٨٩٣   نسرين عبد العليم. د
  ٧٧١   يس أبو اهليجاء. د
  ٧٤١   يوسف اجلوارنة. د



 

  
  

  : لعناوينفهرس ا -ب
  

 ٥٤١   اإلبانة يف تفصيل ماءات القرآن
  ٤٣٩   أثر التشبيه البليغ بأسلوب الرتكيب اإلضايف

 ١٠٤٧    يازجيأثر القرآن الكرمي يف كتابات ناصيف ال
  ٢١٩   أثر القرائن يف احلكم على األلفاظ بالَغرابة

 ٨٦٥   االستدراك على أيب علي يف احلجة
  ٩٠٩   استدراك على ديوان العباس بن مرداس

 ٣٦٣   مراجعة وتفسري: أصوات اللغة عند سيبويه
  ٢٨٧   ٢٠١١أعضاء جممع اللغة العربية يف مطلع عام 

  ٥٥٣   دميأجمد الطرابلسي يف مرأى تلميذ ق
 ٨٣    الَبهاء ُزَهْري اَألْزِدّي وتنازع الوالء لوطنني

  ٣١٣   د والتسهيلالتشدُّ تدريس النحو بني 
  ٤٩٧   الرتاث احلكائي وقصص األطفال املعاصرة

 ٦٦٧   التعريب الفكري واللغوي للعلوم
  ٢٧٣   تعليم اللغة العربية وآفاقها يف فرنسا
ا يف العربي   ٦٤٥   ةاجلهات األربع واستعماال

 ٦٩٣   اجلهر واهلمس عند سيبويه
  ١٥٥   دراسة أسلوبية مجالية »يا بن آدم«: حديث

  ٨٤٥   خصائص املنهج العلمي لتوصيف الكلم عند سيبويه
  ٢٤٣   مخسون عاًما من الكتابة العلمية

  ٨٨٧   املريب والفيلسوف: الدكتور مجيل صليبا
  ٧     دور املسؤولني يف نشر اللغة العربية

  ٢١    الرحيل وراء الكلمات



 

  ٤١٩   الزَّجر والعيافة والطِّيَـَرة يف الشعر اجلاهلي
  ١٣٩   الشعر وأثره يف بناء الثقافة

 ١١٣٥    »يف بعضها نظر«: صفحات لغوية
  ٢٣٧   ...؛ وإالّ لَـ...؛ وإالّ ...إالّ : صفحة لغة
  ٥٣٩   حىت إذا: صفحة لغة
  ١١٢١    هذا وذلك: صفحة لغة
  ٨٦١   م إخصائيخمتص أ: صفحة لغة

  ١٨٥   يف املخيلة الّسردية العربّية صورة أنطاكّية
  ٢٦٣   صورة تراثية فريدة للزهد

  ٤٦٩   الضرورة الداللية
  ١٠٢٩    يشهد لصاحبه حبسن اخلامتة) ضوء السقط(

 ٣٨٩   يف اجلناس طريقة أيب الفتح الُبسيت
  ٧٩٥   ظواهر أسلوبية يف شعر ابن دريد

  ٩٧٥   )ه ٧٥( ...  العرباض بن سارية السُّلمي
  ١٠٠٣    العربية من وجهة نظر اآلخر

 ١٠٦٧    ايل ابن الشجريّ ـمأ يف علم املعاين
ا: امسًا وحرفًا »قد« ا واستعماال   ١١٣   دالال

  ١١٨٧    البن كيسان) شرح القصائد السبع(قراءة يف 
  ٥٨٣   قراءة يف كتاب قضايا ومواقف

  ٥٧١   الكرميقصة أول ترمجة للقرآن 
  ٢٥١   ألمثال الصادرة عن بيوت الشِّعركتاب ا
  ١١٢٧    بني طبعتني »حبر العّوام«كتاب 

مع يف الربع الرابع من عام  الت املهداة إىل مكتبة ا   ٣٠٣   ٢٠١٠الكتب وا
مع يف الربع األول من عام  الت املهداة إىل مكتبة ا   ٦٠٥   ٢٠١١الكتب وا

م الت املهداة إىل مكتبة ا   ١١٩١     ٢٠١١ع يف الرُّبعني الثاين والثالث من عامالكتب وا
  ٣٣٩   اللسانيات يف الرتاث اللغوي العريب



 

 ٤١    اللسانيات واملشكالت اللغوية الراهنة
  ٧٤١   مداخالت األفغاين يف صوغ املصطلح العلمي

  ١١٤٧    ُحتف اخلواص: مراجعة يف كتاب
  ٥١٥   مصطلحات نقدية عند أيب عبيدة

  ٧٧١   أصوله وتطوره: مصطلح املطارحة
  ٢٠١   املعادالت املوضوعية يف شْعر احلنني

  ٨٩٣   معجم االستشهادات للدكتور علي القامسي
  ٩٥    الكرمي القرآن يف األسلوبية املغايرة

  ١٠٩٣    من إضافات الزخمشري يف أسلوب العطف
  ٦١٩   املنحى الوظيفي يف تعليم النحو

  ٧١٣   منهج الشريشي يف شرحه ملقامات احلريري
  ٨٢٣   دراسة وحتقيق: موازين األفعال وأنواعها

 ٢٣٩   النحت بني اإليقاع والتوازن
  ٩٢٥   واقعاً وحتدياٍت وارتقاءً  النظام التعليمي يف سورية
  ١١٦٧    البن اجلرَّاخ) الَوَرَقة(نظرات نقدية يف كتاب 

  ٩٥٥   وظيفة التأثيل يف الصناعة املعجمية العربية
  ٦٣    ن الكرميوقوع املعّرب يف القرآ
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